مسابقه بتن سبک دانشجويي با مقاومت و چگالي هدفمند ( ) 1401

معرفي و هدف :هدف از اين مسابقه ،ساخت مکعب هاااب بي ا همسااا بااا مقاوماات 20±5مگاپاسااکاو و چگااا

کميااا از

1420کيلوگام با ميا مکعب م باشد.
قوانين مسابقه:
 1ـ شرايط تيم هاي شرکت کننده در مسابقه:
 -1-1اعضاب ها تيم در زما ثبت نام مسابقات بايد دانشجوب مقطع کاردان ،کارش اسا يااا کارش اسا ارشااد رشاايه هاااب
عماا (تمام گاايشها) ،معمارب و خط اب يه راه آهن (سازه هاب ريل ) يا سايا رشيه هاب ماتبط با بين مان د مااواد ،ساااامي
و شيم  ،آب و سازه هاب آب باش د.
 -2-1ها تيم حداکثا شامل  4عضو از ي

دانشگاه م باشد.

 - 3-1ها تيم دو آزمونه را بايد بااب شاکت در مسابقه تحويل دهد .از ها دانشگاه حداکثا ي
 4-1ا ها نفا ت ها در ي

بانده معاف خواهد شد.

تيم از ها رشيه م تواند ثبت نام نمايد.

 - 5-1از سوب ها دانشکده ،اسياد راه ما يا ساپاست تيم ،ناظا با عملکاد تيم در اجااب قوانين مسابقه بوده و فام ثباات نااام
نهاي را امضا خواهد نمود .اسياد راه ما م تواند بيش از ي

تيم را ساپاسي نمايد .اسااياد راه مااا ااافاً بايااد عضااو هيااات

علم يا مدرس آ دانشگاه باشد.
 -6-1در زما باگزارب مسابقه فقط ي

نفا بع وا نماي ده و رابط تيم بصورت کيب از سوب اسياد راه ما بايد معافا شااود

تا پاسخگوب داورا باشد .اعيااض به راب داورا
بارس م باشد.
 -7-1به م ظور ارتباط بيشيا دانشگاه با

افاً بصورت کيب و توسط نماي ده تيم يا اسياد راه ما امکااا پااويا و قاباال

عت ،تيم هاب شاکت ک ااده دانشااجوي ما توان ااد بااا معافا و حماياات يا

شاکت فعاو در حوزه عماا و بين به همااه معاف نامه دانشگاه محل تحصيل در مسابقه شاکت ک د.
2ـ مصالح:
 - 1-2مواد سيمان شامل انواع سيما پاتل د مطابق ،ISIRI389آميخيه طبااق  ISIRI3517,3432,4220 , 2931و
مواد افزودن معدن جايگزين سيما نظيا پوزوالنها و روباره نيز م تواند به کار رود.
 -2-2ماااااصاف انااااااااواع افاااااااازودن هااااااااب شياااااااامياي مطاااااااااااابق اساااااااااااايانداردهاب
 ASTMC1017,ASTMC260,EN934,ASTMC494,ISIRI2930مجاز است.
 -3-2انواع س گدانه و سبگدانه مص وع و طبيع م تواند بکار گافيه شود  .به ها حاو بايد بي

ساخيه شود که سا گدانه

و سبکدانه مصاف حداقل 60در د از حجم بين را تشکيل دهد .تشخيص اين اما به عهااده هيااات داورا اساات و الزم اساات
مص وع بود و طبيع بود س گدانه ها نيز توسط داورا تائيد شود مقصود از مص وع بود آنست که در بااازار بااه ااورت
تجارب از طايق عت قابل ابيياع باشد در غيا اين ورت تيم از دور مسابقه خارج خواهد شد.
 -4-2درکليه نمونه ها بايد حد اقل  15در د حجم (وز ) س گدانه هااا در محاادود  9/5تااا  12/5ميلا ميااا و  25در ااد
س گدانه در محدوده  4/75تا  9/5ميل ميا باش د( .جمعاً  40در د بين  4/75تا  12/5ميل ميا )
 -5-2آزمونهها بايد بصورت يکپارچه و همگن ساخيه شوند و قسميهاب سطح (پوسيه) و درون (هساايه) آزمونااه هااا نبايااد
تفاوت محسوس با يکديگا داشيه باش د.

 3ـ مشخصات نمونه ها  ،شرايط عمل آوري:
به اضالع  100 ± 6ميل ميا خواه د بود .مکعب که حي اندازه يک از اضااالعش

 -1-3آزمونه ها بصورت مکعب هاب بي

خارج از محدوده موکور باشد از دور مسابقه خارج خواهد شد .تحدب و تقعا و خاااوج از گونيااا باود بايااد مطااابق اسااياندارد
 3205و 3206اياا باشد.
 -2-3ها آزمونه بايد با ي
 -3-3چگا

ها ي

 -4-3مقاومت ها ي

شماره  5رقم يا پ ج حاف يا تاکيب از آ بع وا نام تيم مشخص گادد.

از آزمونه ها بايد کميا از 1420کيلوگام با ميا مکعب باشد.
از آزمونه ها بايد در محدوده 20±3مگاپاسکاو باشد.

 5-3آزمونه ها بايد بصورت يکپارچه و همگن ساخيه شوند و قسميهاب سطح (پوسيه) و درون (هساايه) آزمونااه هااا نبايااد
تفاوت محسوس با يکديگا داشيه باش د.
 4ـ ارسال ،بررسي و آزمايش نمونه ها:
4ـ1ـ آزمونه ها بايد تا پايا ساعت  14روز پيش از مسابقه توسط نماي ده اب که معاف نامه کيب از دانشکده يا گاوه
مابوطه دارد ،به ورت خش

به کمييه باگزارب در محل باگزارب تحويل داده شوند و رسيد نمونه ها دريافت گادد.

 2-4ـ ابعاد آزمونه ها قبل از مسابقه توسط کمييه باگزارک ده و در حضور نماي ده تيم اندازه گياب خواهد شد و
در ورت که از حدود ذکا شده بياو باشد از دور مسابقات خارج م شود .حجم آزمونه ها نيز محاسبه م شود.
 3-4ـ وز نمونه ها اندازه گياب م شود و در ورتيکه چگا

ها کدام از آزمونه ها بيش از 1420کيلوگام با ميا مکعب

باشد ،هادو آزمونه از دورمسابقات خارج خواهد شد .تغييا موضع در ابعاد آزمونه ها مان د ب پا کاد گوشه ها يا سوراخ
کارب آزمونه يا ايجاد فاو رفيگ در سطوح موجب حوف تيم خواهد شد.
 -4-4پس از تاييد اندازه و وز آزمونه ها ،ها دو آزمونه توسط ج

با ساعت 600±50کيلوگام با ثانيه بارگوارب شده و

مقاومت هاي اندازه گافيه م شودکه م بايد در محدوده 20±3مگاپاسکاو باشد و درغيا اي صورت هادو آزمونه از
دورمسابقات خارج خواهد شد .سپس نسبت مقاومت به چگا آزمونه تعيين م گادد و بيشياين مقدار بااب هاي از
آزمونه ها به ع وا نييجه نهائ خواهد بود.
 -5ارزيابي نمونه ها و تعيين برنده مسابقه
 -1-5رتبه باتا از آ تيم است که نسبت مقاومت به چگا

آزمونه مکعب آ بيشيا از سايا تيم ها باشد.

 -2-5در ورت يکسا بود نييجه دو تيم ،تيم مقام باالتا را کسب م نمايد که ميانگين چگا
باشد و در ورت چگا
شد.

خش

کمياااب داشاايه

يکسا تيم که داراب اخيالف کمياب بين مقاومت فشااارب دو آزمونااه داشاايه باشااد ،بانااده خواهااد

 -3-5نمونه هاب تيم هاب باتا بااب داورب نهاي انيخاب م شااوند و پااس از بارسا هاااب الزم بانااده هاااب نهاااي اعااالم
خواه د شد .هيأت داورا مجاز به اتخاذ تصميم گياب هاب عموم هسي د.
 -4-5اسام اعالم شده توسط ها دانشگاه که به امضاب اسياد راه ماب تيم رسيده باشااد نهاااي تلقا شااده و قاباال تغييااا
نخواهد بود .به تيم هاب باتا وح تقديا و جوايزب تقديم خواهد شد.
 -5-5در ورت کسب دو مقام از ي

دانشگاه در ي

رشيه ،به تيما کااه مقااام پااايين تاااب دارد فقااط ااوح تقااديا اعطاااء

م گادد.
 -6-5بها حاو قضاوت در خصوص رعايت ضوابط و آيين نامه اين مسابقه نهايياً به عهده داورا هما مسابقه خواهد بود.

