مسابقه بتن سبک دانشجويي ( ) 9317

معرفي و هدف :هدف از اين مسابقه ،ساخت مکعب هاي بتني همسان با مقاومت  03 5مگا پاسکال و چگاا ي1433 53
کيلوگرم بر متر مکعب مي باشد.
قوانين مسابقه :
 9ـ شرايط تيم هاي شرکت کننده در مسابقه:
 -9-9اعضاي هر تيم در زمان ثبت نام مسابقات بايد دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد يا کارشناسي و يا کارداني رشته هااي
عمران (تمام گرايشها) ،معماري و خط ابنيه راه آهن (سازه هاي ريلي ) ياا سااير رشاته هااي مارتبط باا باتن مانناد ماواد ،
سراميك و شيمي  ،آب و سازه هاي آبي باشند.
 -2-9هر تيم حداکثر شامل  4عضو از يك دانشگاه مي باشد.
 - 3-9هر تيم دو آزمونه را بايد براي 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 سوي هر دانشکده ،استاد راهنما يا سرپرست تيم ،ناظر بر عملکرد تيم در اجراي قوانين مسابقه بوده و فرم ثبت ناام
نهايي را امضا خواهد نمود .استاد راهنما مي تواند بيش از يك تيم را سرپرستي نمايد .استاد راهنما صرفا" باياد عضاو هياات
علمي يا مدرس آن دانشگاه باشد.
 -6-9در زمان برگزاري مسابقه فقط يك نفر بعنوان نماينده و رابط تيم بصورت کتبي از سوي استاد راهنما بايد معرفي شاود
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.
2ـ مصالح:
 - 9-2مواد سيماني شامل انواع سيمان پرتلند مطابق ،ISIRI389آميخته طبق ISIRI3517,3432,4220 , 2931
و مواد افزودني معدني جايگزين سيمان نظير پوزوالنها و روباره نيز مي تواند به کار رود.
 -2-2ماصرف

انااااواع

افاااازودني

هااااي

شيااااميايي

مطاااااااابق

اسااااااااتانداردهاي

 ASTMC1017,ASTMC260,EN934,ASTMC494,ISIRI2930مجاز است.
 -3-2با توجه به زوم مصرف سنگدانه ,انواع سنگدانه مصنوعي صنعتي و طبيعي مي تواند بکار گرفته شود  .به هر حال بايد
بتني ساخته شود که سنگدانه مصرفي بخش قابل مالحظه اي  ،از حجم آن را (حداقل  03درصد) تشکيل دهد.
تشخيص اين امر به عهده هيات داوران است و الزم است صنعتي بودن و طبيعي بودن سنگدانه هاا نياز توساط داوران تايياد
شود مقصود از صنعتي بودن آنست که در بازار به صورت تجاري قابل ابتياع باشد در غير اين صورت تيم از دور مسابقه خاار
خواهد شد.
 -4-2درکليه نمونه ها بايستي حد اقل  13درصد حجم (وزن) سنگدانه ها در محدود  11/5تا  11ميلي متار و  13درصاد
سنگدانه در محدوده  4/55تا  11/5ميلي متر باشند( .جمعا" 03درصد بين  4/55تا  11ميلي متر )
 -5-2آزمونهها بايد بصورت يکپارچه و همگن ساخته شوند و قسمتهاي سطحي (پوسته) و دروني (هسته) آزموناه هاا نباياد
تفاوت محسوسي با يکديگر داشته باشند.

 3ـ مشخصات نمونه ها  ،شرايط عمل آوري:
 -9-3آزمونه ها بصورت مکعب هاي بتني به اضالع  133 5ميلي متر خواهند بود .مکعبي که حتي اندازه يکي از اضالعش
خار از محدوده مذکور باشد از دور مسابقه خار خواهد شد .تحدب و تقعر و خرو از گونياا باودن باياد مطاابق اساتاندارد
 0135و 0130ايران باشد.
 -2-3هر آزمونه بايد با يك شماره  5رقمي يا پنج حرفي يا ترکيبي از آن بعنوان نام تيم مشخص گردد.
 -3-3چگا ي هر يك از آزمونه ها مي بايست محدوده 1433 53کيلوگرم بر متر مکعب باشد.
 -4-3مقاومت هر يك از آزمونه ها درمحدوده 03 5مگاپاسکال باشد.
 5-4آزمونه ها بايد بصورت يکپارچه و همگن ساخته شوند و قسمتهاي سطحي (پوسته) و دروني (هساته) آزموناه هاا نباياد
تفاوت محسوسي با يکديگر داشته باشند.
 4ـ ارسال ،بررسي و آزمايش نمونه ها:
4ـ9ـ آزمونه ها بايد تا پايان ساعت  14روز پيش از مسابقه توسط نماينده اي که معرفاي ناماه کتباي از دانشاکده ياا گاروه
مربوطه دارد به کميته برگزاري در محل برگزاري تحويل داده شوند و رسيد نمونه ها دريافت گردد.
 2-4ـ ابعاد آزمونه ها قبل از مسابقه توسط کميتاه برگزارکنناده و در حضاور نمايناده تايم انادازه گياري خواهاد شاد و
درصورتي که از حدود ذکر شده بيرون باشد از دور مسابقات خار مي شود .حجم آزمونه ها نيز محاسبه مي شود.
 3-4ـ وزن نمونه هااندازه گيري مي شود و درصورتيکه چگا ي هر کدام از آزمونه هاخار از محدوده 1433 53کيلوگرم بر
متر مکعب باشد ،هردو آزمونه از دورمسابقات خار خواهد شد .تغيير موضعي در ابعاد آزمونه ها مانند ب پر کردن گوشه هاا
يا سوراخ کاري آزمونه يا ايجاد فرو رفتگي در سطوح موجب حذف تيم خواهد شد.
 -4-4پس از تاييد اندازه و وزن آزمونه ها ،هر دو آزمونه توسط جك با سرعت  033 53کيلوگرم بر ثانيه بارگاذاري شاده و
مقاومت هريك اندازه گرفته مي شودکه مي بايست در محدوده 03 5مگاپاسکال باشاد ودرغيار اينصاورت هاردو آزموناه از
دورمسابقات خار خواهد شد .سپس ميانگين مقاومت به چگا ي آزمونه تعيين مي گردد و بيشاترين مقادار باراي هرياك از
آزمونه ها به عنوان نتيجه نهايي خواهد بود.
 -5ارزيابي نمونه ها و تعيين برنده مسابقه
 -9-5رتبه برتر از آن تيمي است که ميانگين نسبت مقاومت به چگا ي آزمونه هاي مکعبي آن بيشتر از ساير تيم ها باشد.
 -2-5در صورت يکسان بودن نتيجه دوتيم ،تيمي مقام باالتر را کسب مي نمايدکمترين اخاتالف مقااومتي را باين آزموناه
هايش دارا باشد و درصورت اختالف يکسان تيم داراي ميانگين مقاومتي باالتر برنده را تعيين مي نمايد.
 -3-5نمونه هاي تيم هاي برتر براي داوري نهايي انتخاب مي شوند و پاس از بررساي هااي الزم برناده هااي نهاايي اعاالم
خواهند شد .هيأت داوران مجاز به اتخاذ تصميم گيري هاي عمومي هستند.
 -4-5اسامي اعالم شده توسط هر دانشگاه که به امضاي استاد راهنماي تيم رسيده باشد نهاايي تلقاي شاده و قابال تغييار
نخواهد بود .به تيم هاي برتر وح تقدير و جوايزي تقديم خواهد شد.
 -5-5در صورت کسب دو مقام از يك دانشگاه در يك رشته ،به تيمي کاه مقاام پاايين تاري دارد فقاط اوح تقادير اعطااء
مي گردد.
 -6-5بهر حال قضاوت در خصوص رعايت ضوابط و آيين نامه اين مسابقه به عهده داوران همان مسابقه خواهد بود.

