اولین دوره مسابقات بتن

دانشگاه جامع امام حسین
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آییننامهبتنبادوامباال 

 -1مقدمه و هدف:
 -1-1بی شک پژوهش ،یکی از اساسی ترین نیازها برای برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور است و قدرر و اسدالل
هر کشوری بر پژوهش و تولیر علم اسالوار است .در این مسیر دانشکره مهنرسی و پرافنر غیرعامل دانشگاه جامع امام حسین(ع) بدا
برگزاری کنفرانس ملی و مسابلا نلش مهمی را در فراهم آوردن بسالری علمی و پژوهشی به منظدور تبداد نظدرا و یافالدههدای
جریر علمی در این زمینه داشاله است .کنفرانس ملی فضایی مناسب برای ارائه پژوهشها و تحلیلا علمدی اسداتیر و دانشداویان
کارشناسیارشر و دکالرای دانشگاهها و همچنین سایر مراکز تحلیلاتی و پژوهشی است .از طرفی نالایج ایدن تحلیلدا مدیتواندر در
فعالیتهای اجرائی و پروژههای عمرانی و زیربنائی کشور که دستانررکاران آنها نیز در این کنفرانس شرکت دارنر ،مدورد اسدالفاده
قرار گرفاله و راههای ارتباط صنعت و دانشگاه هموارتر گردد.
 -2-1مر هاست که از بالن بهعنوان یک ماده ساخالمانی مهم و با ملاومت فشاری باال جهت ساخت و ساز اندواع سدازههدا اسدالفاده
میشود .اخیراً با بررسی دوام سازههای بالنی مسلح ،بوی ژه در مناطق خورنره و سخت به این مسئله رسیرنر که ملاومت بده تنهدایی
نمیتوانر جواب گوی کلیه خواص مربوط به بالن به خصوص دوام آن باشر و الزم است در طو مر بهرهدهی ،پایایی و دوام آن نیز
مرنظر قرار گیرد .به همین منظور پژوهشکره مهنرسی و پرافنرغیرعامل دانشگاه جامع امام حسین(علیه الس م) در نظر دارد به منظدور
تاکیر بر تولیر علم ،آگاهی ،آموزش و ترقیب مهنرسین نسلهای آینره اقرام به برگزاری مسابله نمایدر تدا بدا پدژوهش و تحلیلدا
نوین نلش مؤثری در ارتلای علمی و تخصصی کارشناسان فنی داشاله باشر.
 -3-1سنر جامع چشمانراز بالن  1141به منظور ارتلاء ملاومت و دوام بالن و سازههای بالنی در کشور ،توسط مرکدز تحلیلدا راه،
مسکن و شهرسازی تروین شره است .طبق این سنر ،الزم است ملامت فشاری بالنهای مصرفی در پایدان برنامده ( )1141افدزایش
قابل توجهی نسبت به شرایط موجود پیرا کنر .این سنر پیش بینی نموده ا سدت کده طدی سده برنامده زمدانی چهارسداله ،ملاومدت
مشخصه بالن پروژهها در سا  1331به  ،33Mpaسا  1144به  13Mpaو سا  1141به حراقل  34Mpaارتلا پیرا کنر .در سدا
 ،1141طرح به شکل فراگیر در کشدور پیداده سدازی خواهدر شدر و مدیبایسدت تمدامی تولیرکنندرگان مصدالح مصدرفی در بدالن،
تولیرکننرگان بالن آماده و همچنین پیمانکاران ،الزاما و محرودیتهای مورد نیاز برای اجرای بالن پرملامت را رعایدت نمایندر .در
این سنر مهم ،رعایت حراقل ملاومت مشخصه  34Mpaدر طراحی سازههای بالنی و اسالفاده از بالنهای پرملاومت در اجدرای اندواع
سازهها پیش بینی شره است.
 -1-1ساخت بالن با ملاومت بیشالر و دوام باال ،یکی از مهار هدایی اسدت کده الزم اسدت دسدت اندررکاران تولیدر ،اجدرا و نظدار
سازه های بالنی کسب نماینر .در این مسابله تولیر یک بالن با دوام باال و با کمالرین هزینه ممکن به رقابت گذاشاله میشود.

 -2شرایط تیمهای شرکت کننده:
و

 -1-2اعضای هر تیم(با احالساب سرپرست یا اسالاد راهنما) ،مالشکل از حراقل  3نفر و حراکثر  3نفر میباشر که بنا به تشدخی
تاییر سرپرست تیم انالخاب میشونر .فرم ثبتنام هر تیم بایر به تاییر دبیر اجرایی مسابلا برسر.
 -2-2سرپرست تیم ،ناظر بر عملکرد اعضاء در اجرای قوانین مسابله بوده و صحت عملکرد تیم را تاییر مینمایدر .سرپرسدت تدیم و
هریک از اعضاء فلط میتواننر در یک تیم عضویت داشاله باشنر.
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 -3-2هریک از تیمها میتواننر برای خود نامی برگزیره که برگرفاله از نام دانشگاه ،یا موسسه و یا محل فعالیت خود باشر.
 -1-2یک نفر از اعضا بایر به عنوان رابط تیم جهت اناام هماهنگیهای الزم و اط ع رسانی معرفی شود.

 -3مصالحمصرفی :
 -1-3مشخصا مصالح مصرفی در نمونههای بالنی به شرح ذیل است:


انواع سیمان پرتلنر تولیر داخل طبق اسدالانرارد  ،ISIRI 383آمیخالده و یدا روبدارهای طبدق اسدالانرارد  ISIRI 3132و
ISIRI 3313



مصالح سنگی مالراو با حراکثر انرازه  13میلیمالر (الک اینچ) منطبق بر اسالانرارد ISIRI 342




مواد افزودنی (روان کننره ،فوق روان کننره و  )...مایع منطبق بر اسالانرارد ISIRI 2334
میکروسلیس منطبق بر اسالانرارد ISIRI 13238

 پودر سنگ آهکی
 -2-3به غیر از مصالح ذکر شره ،اسالفاده از هرگونه ماده دیگر ( ماننر مواد پلیمری ،الیاف و  )...مااز نیست.
 -3-3در صورتی که شرکت کننرگان تمایل به اسالفاده از مصالح خود داشاله باشنر بایسالی میزان مصالح مصدرفی بدرای تولیدر 14
لیالر بالن کافی باشر .نیمی از مصالح جهت کنالر های الزم نگهراری و آزمایش میشود .البالده تدیمهدا مدیبایسدت در هنگدام ارائده
طرحمخلوط بالن ،نالایج چگالی ،درصر جذب آب و درصر رطوبت هریک از مصالح مصرفی خود را نیز اع م نماینر.
 -1-3مصالح سنگی که توسط تیمها آورده میشود لزوما بایر تمیز بوده و فاقر مواد ریزتر از الک نمره  244باشر.
 -3-3مصالح سنگی نبایر هیچگونه اثر روانکننرگی در بالن ایااد نمایر؛ براین اساس نمونهای از مصالح سنگی مورد اسالفاده توسط
تیمها ،در آب غوطهور شره و تاثیر آن بر خمیر سیمان ارزیابی و با آب معمولی ملایسه میگردد.
 -1-3حراقل  24درصر ماموع وزنی مصالح سنگی نمونهها بایر از شن بادامی ( دانههای درشتتر از  12/3میلیمالر) تشکیل شدره
باشر.
 -3-3در صور اسالفاده تیمها از مواد افزودنی غلیظتر به تناسب هزینه افزودنی در محاسبه امالیاز مربوط به تیم ،لحاظ میشود.

 -4نحوه برگزاری مسابقه:
 -1-1این مسابله در دومرحله برگزار میشود؛ در مرحله او هریک از تیمهای شرکت کننره ،الزم است سه عرد آزمونده بالندی بده
ابعاد  14*14*14سانالی مالر را در آزمایشگاهها ،پروژهها و محل فعالیت خود تولیر نمدوده و بده مدر  3روز در شدرایط اسدالانرارد
عملآوری نماینر .سپس این آزمونهها را در داخل گرمچا به مر  21ساعت خشک نموده و به دبیرخانه همایش و مسابله ارسدا
ن و جتب آ ناتای  نموندههدای ارسدالی انادام
نماینر .در این مرحله از مسابله ،ارزیابی تیمها بر اساس مقاومتفشاریبتت 
میشود .از بین تیمهای شرکت کننره  14تیم برگزیره شره و به مرحله نهایی مسابلا راه پیرا میکننر .تیمها در مرحله نهایی بده
صور حضوری به رقابت با یکریگر پرداخاله و پس از تعیین نالایج از حائزین رتبه تلریر خواهر شر.
 -2-1از هرمؤسسه و یا دانشگاهی حراکثر دو تیم میتوانر به مرحله نهایی مسابله راه پیرا کنر.
 -3-1به دلیل برخورداری از شرایط میزبانی ،تیمهای شرکت کننره از دانشگاه جامع امام حسین(ع) به تنهایی نمیتواننر حائز رتبه
او شونر.
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-4-4ارائهطرحمخلوطبتن :
هر تیم بایسالی طرح مخلوط خود را بر اساس یک مالرمکعب بالن در روز مسابله به صور جرو زیر ارائه نمایر؛
مصالح
سیمان

جرمحجم (

)

وزنبراییکمترمکعببتن

=3150

C

شن ریز
شن درشت
ماسه
پودر سنگ

=2600

میکروسلیس

=2250
=1130

افزودنی
آب آزاد

F
W

اعراد ارائه شره در طرح مخلوط بایر به صورتی باشر که ماموع حام اجزای تشکیل دهنره بالن ،برابدر یدک مالدر مکعدب (معداد
 )1444 litگردد .بنابراین طرح مخلوط ارائه شره در رابطه زیر صرق کنر:

)
 : Vaحام هوای محبوس در بالن که  2درصر حامی فرض میشود( .معاد
 -1-1-1در صورتی که ماموع حام مصالح بر اساس طرح مخلوط ارائه شره تیمی کمالر و یا بیشالر از یک مالر مکعدب شدود ،الزم
است نسبت به تصحیح اعراد طرح مخلوط اقرام شود ،در غیر این صور تیم اجازه ساخت نخواهر داشدت و از دوره مسدابله حدذف
خواهر شر.
 -2-1-1هر تیم بایسالی  24لیالر بالن تولیر کنر .بنابراین اعراد طرح مخلوط در ضریب  4/42ضرب شره و مصالح توسط اعضاء تیم
وزن میشود.
 -3-1-1الک کردن و تغییر در دانهبنری مصالح سنگی در مر زمان در نظر گرفاله شره برای هر تیم ب مانع است( .الکهای مورد
نیاز بایر توسط اعضاء تیم تامین شود).
 -1-1-1الک کردن سیمان مااز نیست.
 -3-1اس مپ بالن:
آزمایش اس مپ طبق اسالانرارد  ISIRI 3243-2اناام میشود و بایر موارد زیر رعایت شود:


بالن در  3الیه ریخاله شود و ارتفاع بالن الیهها باهم برابر باشر.



هرالیه با  23ضربه مالراکم شود و ضربا به طور یکنواخت توزیع شود.



کل زمان اس مپ گیری از آغاز پدر کدردن قالدب تدا برداشدالن آن کمالدر از 4
دقیقه طو بکشر.



هنگام آزمایش ،سینی برون حرکت بوده و پایههای قیف توسط فدرد آزمدایش
کننره ثابت نگاه داشاله شود.



قیف اس مپ برون حرکت جانبی یا پیچشی و در فاصله زمانی 5تا01ثانیه بهصور قائم برداشاله شود.



میزان افت بالن از زیر میله افلی تا باالترین نلطه بالن انرازهگیری میشود.
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 -1-3-1اس مپ بالن تولیر شره بایر در محرود  114±24میلیمالدر باشدر .آزمدایش اسد مپ پدس از  3دقیلده از آغداز اخدال ط
میتوانر اناام شود .پیشبینی مدیشدود در صدورتیکده دمدای مصدالح هدمدمدای محدیط باشدر ،دمدای بدالنتدازه بدین  11تدا 22
درجهسانالیگراد باشر.
 -2-3-1آزمایش اس مپ توسط اعضاء تیم و در حضور داور اناام میشود .مراحل آزمایش بایسالی به تاییر داور برسر.
 -3-3-1بالن تولیری بایر دارای چسبنرگی الزم برای اناام آزمایش اس مپ باشر .درصورتی که اس مپ برشی رخ دهدر و بخشدی
از بالن ریزش نمایر ،آزمایش اس مپ مردود شره و بایر تکرار گردد.
 -1-3-1در صور عرم دسالیابی به اس مپ مطلوب ،اعضاء تیم میتواننر تا حراکثر  14دقیله از زمدان شدروع اخدال ط ،بدا اضدافه
کردن افزودنی شیمایی ،طرح خود را اص ح نماینر .در هر صور اس مپ نهایی بالن بایر مناسب بوده و به حر پذیرش برسر.
 -3-3-1هر یک از تیمها حراکثر میتواننر تا  2مرتبه برون کسر امالیاز اس مپ بگیرنر و حراکثر  3بار آزمدایش اسد مپ را تکدرار
نمایر .حراکثر زمان اناام آزمایش اس مپ تا  24دقیله پس از شروع اخال ط است.
 -1-1هزینه ساخت هرمالرمکعب بالن:
هزینه یک مالرمکعب بالن بر مبنای جرو زیر محاسبه میشود؛
واحد 

قیمتمصالح 

نوعمصالح 
سیمان

Rial / Kg

1،844

مصالح سنگی

Rial / Kg

344

پودر سنگ آهکی

Rial / Kg

344

آب

Rial / Kg

14

میکروسلیس

Rial / Kg

3،344

افزدنی پلیکربوکسی

Rial / Kg

134،444

افزودنی نفالالینی با غلظت  14درصر

Rial / Kg

33،444

افزودنی م مینی با غلظت  23درصر

Rial / Kg

13،444

افزودنی لیگنوسولفونا

Rial / Kg

13،444

 -5خطاها و کسر امتیاز:
 -1-3کل زمان مااز برای هرتیم از شروع ساخت بالن تا تحویل کامل وسایل شساله شره  33دقیله میباشر .در صورتی کده زمدان
ساخت بالن از حر مااز بیشالر شود بهازایهردقیقهتاخیر0امتیازمنف برای تیم منظور میشود .حراکثر زمان اضافه با کسدر
امالیاز  13دقیله است.
 -2-3هر یک از تیمها بایر بالن ساخاله شره را به طور کامل مخلوط کرده و سپس نمونهگیری نماینر .جرا کردن قسمالی از اجدزای
بالن تخلف محسوب میشود .همچنین در صورتیکه به تشخی هیأ داوران ،بالن آبانراخالگی یا جراشرگی شریر داشداله باشدر،
3امتیازمنف لحاظ خواهر شر.
 -3-3در صور عرم تامین اس مپ مطلوب مطابق با بندر  1-3-1بهازایهراسالمپکمتر/بیشتر2امتیازمنفت  بدرای تدیم
منظور میشود .حراقل و حراکثر اس مپ قابل پذیرش به ترتیب  144و  184میلیمالر است.
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 -1-3در صورتی که مر زمان اس مپگیری بیش از مر زمان تعیین شره در بنر  1( 3-1دقیله) شود بده ازایهتر31ثانیته
تاخیر1/3امتیازمنف لحاظ میگردد.
 -3-3در صور اص ح طرحمخلوط با افزودنی شیمیایی پس از اناام آزمایش اس مپ او 2 ،امتیاز از هر تیم کسر خواهر شر.
 -1-3یکی از اعضاء تیم بایر روز بعر از برگزاری مسابله برای باز کردن قالبها به محل مسابله مراجعده نمایدر .درصتور دتدم
مراجعه5امتیازمنف به تیم مربوطه تعلق خواهر گرفت.
داور) در مراحل ساخت بالن ،اعضاء تیم از کلیه مسابلا آتی محروم خواهندر

 -3-3در صور اعما هرگونه تللب (بنا به تشخی
شر.
تبصره :1هیئت داوران مااز به تصمیمگیری برای موارد عمومی پیشبینی نشره و یا خارج از مطالب ذکرشره در آییننامه هسدالنر.
تصمیم هیئت داوران غیرقابل اعالراض است.

 -6نحوه ارزیابی تیمهای برگزیده:
 -1-1در مرحله او مسابله ،ارزیابی تیمها بر اساس ملاومت فشاری بالن و جذب آب نهایی نمونههای ارسالی انادام مدیشدود .هدر
یک از تیمها موظفنر شش نمونه مکعبی خشک شره به ابعداد  14*14*14سدانالیمالدر را بدرای شدرکت در مرحلده او بده محدل
برگزاری مسابلا ارسا نماینر .در این مرحله تیمهایی انالخاب میشونر که ماموع جذب آب نهدایی و اخدال ف ملاومدت فشداری
آنها از  14 Mpaکمالر باشر .در صور یکسان بودن امالیاز ،جذب آب کمالر انالخاب خواهر شر.
نکاله :1انرازهگیری ملاومتفشاری و جذب آب نهایی در هر مرحلده از مسدابله در حلیلدت میدانگین نالیاده دو آزمونده از تدیمهدا
میباشر که با انالخاب داور مسابله مورد آزمایش قرار میگیرد .آزمونه سوم برای آزمایشهدای تکمیلدی و مدوارد پدیشبیندی نشدره
احالمالی نگه داشاله میشود.
 -2-1در مرحله دوم تیمها میبایست  2آزمونه اسالوانهای به ابعاد  14*24سانالیمالر و  1آزمونه مکعبدی  14*14*14قالدبگیدری
کننر .نمونههای ملاومتفشاری و جذبآب کوتاهمر برای عملآوری اسالانرارد 3 ،روز داخل آب قرار میگیرندر .سدپس در سدن 3
روز به مر  21ساعت درون گرمچا خشک میشونر و مورد آزمایش قرار میگیرنر .نمونههای دیگر نیز به مر دو هفاله در آب با
دمای  33درجه سانالیگراد قرار میگیرد .سپس یک آزمونه به صور تصادفی توسط داور مسدابله انالخداب و بدرای اشدباع سدازی
درون آب غوطهور میشود و آزمونههای اشباع شره برای آزمدایش ملاومدت ویدژه الکالریکدی بدالن (سدطحی و حامدی) و آزمدایش
( RCMTبه روش  )AASHTOاسالفاده میشود و نالایج به صور مشالرک امالیازدهی میشونر.
 -3-1در صورتیکه اخال ف نالایج ملاومتفشاری و جذب آب کوتاهمر از  %13از نالایج مرحلده او بدیشتدر باشدر ،تدیم شدرکت
کننره حائز رتبه نخواهر شر.
 -1-1در مرحله نهایی ،تیمی که بالوانر با صرف هزینه کمالر بالنی با بیشالرین میزان دوام را با رعایت ضوابط ایدن آیدیننامده تولیدر
کنر و همچنین ارائه گزارش مناسب و درست از طرح مخلوط بالن به داوران مسابله داشاله باشر برگزیره مسابله خواهر بود.
امالیاز تیم
میانگین نالایج به دست آمره از آزمایش ملاومتفشاری ()MPa
میانگین نالایج برست آمره از آزمایش جذب آب کوتاهمر ()%

اولین دوره مسابقات بتن

دانشگاه جامع امام حسین

(علیه السالم)

دانشکده و پژوهشکده مهندسی و پدافندغیرعامل

میانگین نالایج برست آمره از آزمایش ملاومتالکالریکی حامی (اهم .مالر)
میانگین نالایج برست آمره از آزمایش ملاومتالکالریکی سطحی (اهم .مالر)
میانگین ضریبانالشار برست آمره از آزمایش ( RCMTمالرمربع/ثانیه)
هزینه یک مالرمکعب بالن ساخاله شره توسط هر تیم (میلیون ریا )
امالیاز گزارش طرح اخال ط بالن (صفر تا  3امالیاز)
ماموع امالیازهای منفی درنظرگرفاله شره بر طبق آییننامه مسابلا

نکته بسیار مهم:
 در هر مرحله از مسابله در صور ایااد شرایط اضطرار تصمیم نهایی توسط داور مسابله و کمیالده برگدزاری مسدابلا گرفالده
خواهر شر و تیمهای شرکت کننره فلط میتواننر مراتب اعالراض خود را کالباً با ادال محکم به کمیاله برگزاری مسابله اع م
نماینر.

