مسابقه تیر سبک خمشی (دانشجویی-سال )9317
 -9معرفی و هدف
بتن سازهاي که در ساختمانها استفاده مي شود ،طبق آيين نامههاي طراحي بايد حداقل مقاومت مشخصي داشته باشد .در
مناطق زلزلهخيز (مانند اکثرنقاط ايران) نيروهاي لرزهاي بر ساختمان اثرگذار هستند و کاهش وزن سازه ميتواندتاثير نيروهاي
جانبي را کم کرده و طراحي را ايمنتر و اقتصاديتر نمايد .هدف از اين مسابقه ،ساخت تيرهاي بتني خمشي سبک با چگالي
حداکثر 3105کيلوگرم بر مترمکعب(در حالت خشک)بوده و نسبت مقاومت خمشي به چگالي خشک تعيين کننده تيم برتر
ميباشد.
 -2شرایط تیم هاي شرکت کننده
 -3-2اعضاي هر تيم در زمان ثبت نام مسابقات بايد دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد يا کارشناسي و يا کارداني رشته هاي
عمران (تمام گرايشها) ،معماري وخط ابنيه راه آهن (سازههاي ريلي) يا ساير رشتههاي مرتبط با بتن مانند مواد ،سراميک و
شيمي ،آب و سازههاي آبي باشند.
 -2-2هر تيم حداکثر شامل  4عضو از يک دانشگاه ميباشد.
 - 1-2هر تيم دو آزمونه را بايد براي شرکت درمسابقه تحويل دهد .از هر دانشگاه حداکثر يک برنده معرفي خواهد شد.
 4-2ـ هر نفر تنها در يک تيم از هر رشته ميتواند ثبت نام نمايد.
 -0-2از سوي هر دانشکده ،استاد راهنما يا سرپرست تيم ،ناظر بر عملکرد تيم در اجراي قوانين مسابقه بوده و فرم ثبت نام
نهايي را امضاخواهد نمود .استاد راهنما مي تواند بيش از يک تيم را سرپرستي نمايد .استاد راهنما صرفا" بايد عضو هيات
علمي يا مدرس آن دانشگاه باشد.
 -6-2در زمان برگ زاري مسابقه فقط يک نفر بعنوان نماينده و رابط تيم بصورت کتبي از سوي استاد راهنما بايد معرفي شود تا
پاسخگوي داوران باشد .اعتراض به راي داوران صرفا بصورت کتبي و توسط نماينده تيم يا استاد راهنما امکان پذير و قابل
بررسي مي باشد.
 -3مصالح مجاز
 -3-1مواد سيماني شامل انواع سيمان پرتلند مطابق  ، ISIRI389آميخته طبق  4225 ، 1412 ، ISIRI3517 ، 2313و
مواد افزودني معدني جايگزين سيمان نظير پوزوالنها و روباره نيز ميتواند به کار رود.
 -2-1مـصرف انواع افزودني هاي شيميايي مطابق استانداردهاي ، ASTMC1017

، EN934 ، ASTMC260

 ASTMC494و  ISIRI2930مجاز است .
 -1-1انواع سنگدانه مصنوعي صنعتي وطبيعي ميتواند در ساخت بتن سبک بکارگرفته شود  .به هر حال سنگدانة مصرفي مي
بايست بخش قابل مالحظهاي از حجم بتن ( حداقل  65درصد ) را تشکيل دهد  .تشخيص اين امر به عهده هيات داوران است
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و الزم است صنعتي بودن و طبيعي بودن سنگدانه ها نيز توسط داوران تائيد شود مقصود از صنعتي بودن آنست که در بازار به
صورت تجاري قابل ابتياع باشد در غير اين صورت تيم از دور مسابقه خارج خواهد شد.
 -4-1در کليه نمونه ها بايستي حداقل  35درصد حجم (وزن) سنگدانه ها در محدودة  32/0تا  33ميليمترو  25درصد
سنگدانه در محدوده  4/50تا  32/0ميليمترباشد(جمعا 15درصدبين  4/50تا  33ميليمتر).
 -0-1استفاده از هيچگونه المان کششي (اعم از الياف ،آرماتور و  )....در ساخت تيرهاي بتني سبک مجاز نميباشد.
 -4مشخصات نمونه هاي ارسالی
4ـ3ـ آزمونه ها بايد تا پايان ساعت  34يک روز پيش از مسابقه توسط نمايندهاي که داراي معرفي نامة کتبي از دانشکده يا
گروه مربوطه ميباشد  ،به کميتة برگزاري درمحل برگزاري تحويل داده شده و رسيد دريافت گردد .
2-4ـ آزمونههاي هر تيم بايد به صورت دو عدد منشور بتني(در حالت خشک) به اضالع 355*355ميليمتر و طول
 455- 405ميليمتر باشند .ابعاد مقطع تير در  6نقطه بصورت اتفاقي اندازهگيري خواهد شد که در همة اين نقاط بايد در
محدودة  ±4ميليمتري مقدار مورد نظر باشد .ابعاد آزمونه ها قبل از مسابقه توسط کميتة برگزار کننده و در حضور نماينده
تيم اندازه گيري خواهد شد و درصورتي که حتي يکي از اندازه گيريها از محدودة مذکور بيرون باشد  ،آزمونه از دور
مسابقات خارج ميشود .
 1-4ـ هر آزمونه بايد با يک شمارةپنج رقمي يا پنج حرفي يا ترکيبي از آن بعنوان نام تيم مشخص گردد.
 -4-4حداکثر چگالي مجاز براي هريک از آزمونهها3105کيلوگرم بر مترمکعب در حالت خشک ميباشد.
 -0-4آزمونه ها بايد بصورت يکپارچه و همگن ساخته شده و قسمت هاي سطحي و دروني آنها نبايد تفاوت محسوسي با
يکديگر داشته باشند  .همگن بودن بتن در طول آزمونة منشوري بطور دقيق و از طريق شکست تير توسط هيئت داوران
بررسي خواهد شد .همچنين آزمونه بايد فاقد هرگونه حفره و فضاي خالي در قسمتهاي داخلي باشد.
 -5سنجش وزن مخصوص خشک و مقاومت خمشی آزمونهها
 -3-0وزن آزمونه هاي منشوري در حالت خشک (شرايط تحويل داده شده توسط نمايندة تيم) اندازهگيري ميشود و در
صورتي که چگالي هر کدام از آزمونه ها بيش از  3105کيلوگرم بر متر مکعب باشد  ،آن آزمونه از دور مسابقات خارج خواهد
شد  .تغيير موضعي در ابعاد آزمونه ها مانند لب پر کردن گوشه ها يا سوراخ کاري آزمونه يا ايجاد فرورفتگي درسطوح (انحراف
بيشتر از  2ميليمتر از ابعاد مورد نظر) موجب حذف تيم خواهد شد  .در صورتي که فقط يک آزمونه باقي بماند  ،تيم مزبور
همچنان امکان شرکت در مسابقه را خواهد داشت .
 -2-0پس از تاييد اندازه و وزن آزمونهها  ،هر دو آزمونه توسط دستگاه خمش چهار نقطهاي و تحت سرعت معيني که هيأت
داوران تعيين مي کنند و در بازة ( 46/5 -66/5نيوتن بر ثانيه) قرار دارد  ،بار گذاري شده و حداکثر نيروي وارد شده به هر
تير و مشخصات محل ترک خوردگي اندازه گرفته ميشود  .با توجه به اين موارد  ،مدول گسيختگي براي هر آزمونه توسط
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هيئت داوران محاسبه خواهد شد (رابطه در پيوست آيين نامه آورده شده است) .مدول گسيختگي هر آزمونه به عنوان معيار
مقاومت خمشي آن ثبت مي شود.
 -1-0در صورتي که شروع ترک در سطح کششي خارج از يک سوم مياني دهانة تير باشد ،آزمونه از دور مسابقات خارج مي
شود.
 -4-0آزمونه اي که داراي نسبت مقاومت خمشي به وزن مخصوص خشک بيشتري باشد به عنوان شاخص مقاومت خمشي و
نتيجة نهايي تيم در نظر گرفته ميشود.
 -6تعیین تیم برتر
 -3-6تيمي که بيشترين شاخص مقاومت خمشي را داشته باشد،برنده مسابقه خواهد بود:
𝒈𝒌
)
𝟐𝒎𝒄
𝒈𝒌
) 𝟑 ( وزن مخصوص خشک
𝒎

( مدول گسيختگي

=(Sشاخص مقاومت خمشی)

 -2-6درصورت يکسان بودن نتيجه دو تيم  ،کمتر بودن چگالي در حالت خشک مبناي مقايسه خواهد بود.
 -1-6نمونه هاي تيم هاي برتر براي داوري نهايي انتخاب ميشوند و پس از بررسي هاي الزم تيم هاي برتر اعالم خواهند شد .
هيأت داوران مجاز به اتخاذ تصميم گيري هاي عمومي هستند .
 -4-6اسامي اعالم شده توسط هر دانشگاه که به امضاي استاد راهنماي تيم رسيده باشد نهايي تلقي شده و قابل تغيير نخواهد
بود  .به تيمهاي برتر لوح تقدير و جوايزي تقديم خواهد شد .
 -0-6درصورت کسب دو مقام از يک دانشگاه در يک رشته  ،به تيمي که مقام پايينتري دارد فقط لوح تقدير اعطا ميگردد .
 -6-6به هر حال قضاوت در خصوص رعايت ضوابط و آيين نامه اين مسابقه به عهده داوران همان مسابقه خواهد بود .
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پيوست :نحوة محاسبة مدول گسيختگي

در صورتي که شروع ترک در سطح کششي در يک سوم مياني دهانة تير باشد ،مدول گسيختگي از رابطة زير محاسبه مي
شود:
R=PL/bd2
که در آن  Rمدول گسيختگي برحسب مگاپاسکال P ،بيشترين بار وارد شده بر تير که توسط دستگاه نشان داده مي شود بر
حسب نيوتن L ،طول دهانه برحسب ميليمتر b ،عرض متوسط نمونه در محل ترک خوردگي و  dعمق متوسط نمونه در محل
ترک خوردگي (هر دو برحسب ميليمتر) مي باشد.
در صورتي که شروع ترک در سطح کششي خارج از يک سوم مياني دهانة تير باشد ،آزمونه از دور مسابقات حذف مي شود.
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