مسابقه بتن پرمقاومت دانشجويی ( ) 9317
معرفی و هدف :هدف از اين مسابقه ،ساخت استوانه های بتني پرمقاومت بدون محدوديت چگالي برای ارتقای
دانش و ارائه توانايي های نظری ،عملي وايجاد انگيزه های جديدی برای کسب علم در بين دانشجويان
مي باشد.
قوانين مسابقه :
 9ـ شرايط تيم هاي شرکت کننده در مسابقه:
 -9-9اعضای هر تيم در زمان ثبت نام مسابقات بايد دانشجوی مقطع کارشناسي ارشد يا کارشناسي و يا کاارداني
رشته های عمران (تمام گرايشها) ،معماری و خط ابنيه راه آهن (سازه های ريلي ) يا ساير رشته های مرتبط با بتن
مانند مواد  ،سراميك و شيمي  ،آب و سازه های آبي باشند.
 -2-9هر تيم حداکثر شامل  4عضو از يك دانشگاه مي باشد.
 - 3-9هر تيم دو آزمونه را بايد برای شرکت در مسابقه تحويل دهد .از هر دانشگاه حداکثر يك برنده معرفي خواهد
شد.
 4-9ا هر نفر تنها در يك تيم از هر رشته مي تواند ثبت نام نمايد.
 -5-9از سوی هر دانشکده ،استاد راهنما يا سرپرست تيم ،ناظر بر عملکرد تيم در اجرای قوانين مسابقه بوده و فرم
ثبت نام نهايي را امضا خواهد نمود .استاد راهنما مي تواند بيش از يك تيم را سرپرستي نمايد .استاد راهنما صارفا"
بايد عضو هيات علمي يا مدرس آن دانشگاه باشد.
 -6-9در زمان برگزاری مسابقه فقط يك نفر بعنوان نماينده و رابط تيم بصورت کتبي از سوی اساتاد راهنماا باياد
معرفي شود تا پاسخگوی داوران باشد .اعتراض به رای داوران صرفا" بصورت کتبي و توسط نمايناده تايم ياا اساتاد
راهنما امکان پذير و قابل بررسي مي باشد.
-2مصالح مصرفی و مشخصات نمونه ها :
 - 9-2مااااواد ساااايماني شااااامل انااااواط ساااايمان پرتلنااااد مطاااااب  ،ISIRI389آميختااااه باااا
 ISIRI3517,3432,4220 , 2931و مواد افزودني معدني جايگزين سيمان نظير پوزوالنها و روباره نيز ماي
تواند به کار رود.
 -2-2مااااصرف اناااااااواط افااااااازودني هااااااای شياااااااميايي مطاااااااااااب اساااااااااااتانداردهای
 ASTMC1017,ASTMC260,EN934,ASTMC494,ISIRI2930مجاز است.
 -3-2با توجه به لزوم مصرف سنگدانه ,انواط سنگدانه مصنوعي صنعتي و بيعي مي تواند بکار گرفته شود  .به هر
حال بايد بتني ساخته شود که سنگدانه مصرفي بخش قابل مالحظه ای  ،از حجم آن را (حداقل  06درصد) تشکيل
دهد.
تشخيص اين امر به عهده هيات داوران است و الزم است صنعتي بودن و بيعي بودن سنگدانه ها نيز توسط داوران
تائيد شود مقصود از صنعتي بودن آنست که در بازار به صورت تجاری قابل ابتياط باشد در غير اين صورت تيم از دور
مسابقه خارج خواهد شد.
 -4-2درکليه نمونه ها بايستي حد اقل  06درصد حجم سنگدانه ها در محدود  01/5تا  01ميلي متر و  16درصد
سنگدانه در محدوده  4/55تا  01/5ميلي متر باشند( .جمعا" 06درصد بين  4/55تا  01ميلي متر )

 -5-1محدوديتي از نظر چگالي بتن و جود ندارد اما نبايد از مصالح مسلح کننده استفاده گردد.
 -0-1نمونه سنگدانه مصرفي بايد بهمراه دانه بندی آن ارائه گردد.
 -7-2آزمونهها بايد بصورت يکپارچه و همگن ساخته شوند و قسمتهای سطحي (پوسته) و دروني (هسته) آزموناه
ها نبايد تفاوت محسوسي با يکديگر داشته باشند.
-8-1شکل آزمونه ها بايد استوانه ای و قطار آن  066 0ميلاي متار و ارتفااط آن  166 5باشاد  .ساطو انتهاائي
(سروته ) استوانه بايد صاف (ساب خورده)و گونيا باشد  .از انواط کپينگ (کالهك گذاری) ماي تاوان اساتفاده کارد.
توصيه مي شود بدليل تاثير ناچيز کپينگ های معمول بر بتن های پر مقاومت از ساب زدن و يا کپينگ هاای غيار
متصل استفاده شود و مسئوليت تامين کپينگ خاص بعهده شرکت کنندگان در مسابقه است .
 -3شرايط تحويل نمونه ,برگزاري مسابقه و تعيين برنده :
-0-0حداقل دو آزمونه با مشخصات فوق بايد تحويل برگزار کننده مسابقه شود  .زمان تحويل نمونه تا پايان سااعت
 04روز قبل از مسابقه است و مسئوليت رسانيدن ر وبت نمونه ها به سطح مورد نظر شرکت کنندگان بعهده خاود
آنان خواهد بود.
-1-0برگزارکنندگان  ,نمونه ها را در شرايط محيطي معمولي اتاق تحويل و نگهداری خواهند کرد و مسئوليتي را در
قبال تغييرات ر وبتي آزمونه ها نخواهند داشت .بهمراه نمونه ها گزارش مکتوب ساخت بتن و ر مخلاو کامال
آن و نحوه اختال ,قالب گيری و عمل آوری ارائه مي شود.
 -0-0ابعاد نمونه ها شامل قطر (ميانگين دو قطر عمود بر هم)و ارتفاط (ميانگين دو ارتفاط در محال انادازه گياری
قطرها) با کوليس و با دقت  6/0ميلي متر يا بهتر اندازه گيری خواهد شد و سطح و حجم آن بدست مي آياد  .وزن
آن نيز با دقت  0گرم يا بهتر اندازه گيری مي شود و چگالي آن بدست خواهد آمد.
 4-0مقاومت فشاری نمونه با اعمال کپينگ ارائه شده يا بدون آن در زير دستگاه فشاری از تقسيم حاداکثر نياروی
حاصله به سط ح اندازه گيری شده بدست مي آيد بدين گونه کاه ابتادا باه انتخااب هياات داوران جهات بارگاذاری
انتخاب مي گردد و سپس نمونه دوم ده تيم برتر شکسته خواهد شد .برنده مسابقه دارنده بيشترين ميانگين مقاومت
فشاری خواهد بود مشرو بر اينکه اختالف دو مقاومت از يکديگر از  16درصد ميانگين آنها بيشاتر نباشاد در غيار
اينصورت نمونه ها از دور مسابقات حذف مي گردند.
-5-0سرعت اعمال بار در محدوده استاندارد و بصورت خودکار توسط دستگاه اعمال مي شود و برای هماه تايم هاا
شرايط کاريکسان خواهد بود.
 0-0بهر حال نتيجه نهائي توسط داوران مسابقه پس از اينکه اعتراض کتبي شارکت کننادگان ماورد بررساي قارار
خواهد گرفت اعالم خواهد شد .مسلما" در اين رابطه گزارش مکتوب تيم ها مي تواند تاثير گذار باشد.
 -5-0در صورت برابری نتايج مقاومت فشاری دو تيم ،اولويت با چگالي کمتر مي باشد.
 8-0در صورت کسب دو مقام از يك دانشگاه به تيمي که مقام پائين تری دارد فقط لو تقدير اعطاء مي گردد.
 1-0تفسير ونظارت براجرای مفاد آيين نامه بر عهده هيات داوران است.

