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  :فاهدمقدمه و ا
 بتتن      های طراحی  ، طبق آیین نامه شود ترین مصالح در صنعت ساختمان سازی شناخته می پرمصرفیک از به عنوان بتن 

در مناطق زلزله خیتز مماننتد ار تر نقتار ایتران        ، عالوه بر اینباید مقاومت مشخصی داشته باشدها  مورد استفاده در سازه

سازه می تواند تاثیر نیروهای جتانبی را رتک رترده و طراحتی را      ای بر ساختمان اثر گذار هستند و راهش وزن نیروهای لرزه

 ایمن تر و اقتصادی تر نماید.

دوره مسابقات دانشجویی بتن در دانشگاه اسفراین به مناسبت هفته پژوهش و همچنین ایجاد نشار علمی و پویایی  دومین

 گردد: ه و با اهداف زیر برگزار میدانشجویان این دانشگا

 درجهت تالش بیشتربرای تولید بتن با ریفیت باال ایجاد انگیزه -

 ایجاد زمینه مناسب به منظور شناخت بهتر میزان تاثیر اجزا مختلف تشکیل دهنده بتن. -

 ارتقا توانایی دانشجویان در تولید بتن با رده های مقاومتی مختلف. -

 .آشنایی و رسب مهارت های الزم در ارائه طرح اختالر بتن -

 .نی پرمقاومت و سبکساخت مکعب های بت -

 

 :قهمساب و نحوه  ثبت نام در زمان برگزاری
 
  دانشتگاه  و فنتاوری   شپژوه مدیریت امور ردضوری حبه صورت  19/09/1396الی  04/09/1396تاریخ ثبت نام از 

 .ورت میپذیردص اسفراین

  آن  مکانبرگزار خواهد شد ره در محل سالن همایش  مسابقه بتنرارگاه آموزشی  12ساعت  ،18/09/1396 درتاریخ

 شود. می ندگان اطالع دادهشررت رن ر صورت تغییر بهد

 هتا   در حضور سرپرست تیکبر اساس قرعه رشی   20/09/1396 درتاریخ  ، های بتن یب ساخت نمونهاولویت و ترت

 صورت خواهد گرفت.

 و زمتان شکستت نمونته هتای بتنتی       20/09/1396 زمان برگزاری مارائه طرح اختالر و درست رردن بتن  در تاریخ

 خواهد بود.آزمایشگاه بتن -و در محل رارگاه عمران 27/9/1396واعالم نتایج 

  باشد. می تومان برای هرگروه  000/30 نامهزینه ثبت 

 
 :قوانین مسابقه -۱

 تیک های شررت رننده در مسابقه : 

مهندستی شتیمی و ... در تمتام    ، ، مکانیکدانشجویان مقطع رارشناسی مهندسی عمران ها ، اعضای تیک ۱-۱

کعب بتنی تحت شرایط مرقتوم در  . هر تیک با ارائه سه مباشند می اسفراین های ی دانشگاهها گرایش

 قادر به حضور در مسابقه خواهد بود. های بعد بخش

  نفر عضو می باشد. 2نفر و حداقل  5هر تیک شامل حدار ر  ۱-۲
 

 موسسته آموزشتی  از یتک  تمامی اعضای تیک تنها می تواند در یک تیک عضویت داشته و باید  شخصیهر  ۱-3

 د.نباش

شتد و   خواهد ک تحویل داده شده و از ایشان نیز تحویل گرفتهمسابقه وسایل فقط به سرپرست تی درروز ۱-4

 ، تیک مربوطه جریمه نقدی خواهد شد.درصورت مفقود یا خراب شدن وسایل، متناسب با قیمت آنها

بر  ها  های درسی، عواقب عدم حضور دانشجویان در رالس در صورت تداخل داشتن زمان مسابقه با رالس ۱-۵

در زمتان   .خصوص ندارنتد  ن برگزاری مسابقه هی  تعهد و ممانتی در اینی خودشان بوده و مسئوال عهده

 نفر از اعضای تیک حضور داشته باشند. 2ساخت نمونه ها باید حداقل 
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  ها و اطمینان از میزان روغن و سالک بودن آنها بر عهده سرپرست تیک بوده و ایشتان وییفته   انتخاب قالب ۱-۶

آن بپردازد و درصورت رخداد هرگونه مشکل در این زمینه ماننتد   دارد در صورت وجود هرگونه نقض به رفع

 باز شدن قالب هنگام ترارک و ... بر عهده اعضای تیک خواهد بود.

 هتا بته هیئتت داوران    ی تتوزین مصتالح و تتا زمتان تحویتل قالتب       رل زمتان ستاخت نمونته، از لحظته     ۱-۷

باشتد. الزم بته ررتر     دقیقه می 60 ر و وسایل به صورت شسته شده به رادر اجرایی محاسبه شده و حدار

امتیتاز منفتی لحتا      5/0امتیاز م بت و هر دقیقه تتاخیر   5/0است است ره برای هر دقیقه تحویل زودتر 

 خواهد شد.

ها یک نمونه به هر دلیل خراب شتود، دو نمونته باقیمانتده تحتت      اگر در هنگام ساخت و یا باز رردن قالب ۱-8

رت بروز هر گونه مشکلی، به دلیل عدم دسترستی بته نمونته ستوم حتق      گیرد و در صو بارگذاری قرار می

اعتراض وجود نخواهد داشت. اگر دو نمونه خراب شود، نمونه باقیمانتده تحتت بارگتذاری قترار گرفتته و      

بندی قرار  شود و اگر هر سه نمونه خراب شود تیک مربوطه در رده مقاومت نمونه دوم صفر در نظر گرفته می

 گیرد. نمی

 ها را باید در سه الیه تقریباً مساوی از مخلور بتنی پر ررد و جهتت تترارک آنهتا میتتوان حتدار ر از      لبقا ۱-9

ها استفاده نمود. حدار ر میزان نفور میله مسمبه  به الیه قبلی  مربه در هر الیه بر روی بتن یا رنار قالب 25

 ت تکرار امتیاز رسر خواهد شد.باشد. درصورت مشاهده ابتدا تذرر و درصور میلیمتر می 25حدار ر 

شتود   در ساعت مشخص رته متعاقبتا اعتالم متی     در روز بعد از مسابقه سرپرست یا یکی از اعضای تیک  ۱-۱0

ر شوند. در صورت عدم مراجعته در زمتان مقترر،    مبتن حا اهها در محل رارگ رردن قالبمویفند جهت باز

شتود. در صتورت آستیب     ز منفی در نظر گرفته میامتیا 10 تیکوسط رادر اجرایی باز شده و برای ها ت قالب

 .ی وجود نخواهد داشتامگونه اعترق هیچادراجرایی حلب توسط رها هنگام بازرردن قا دیدن نمونه
 

 :مصالح   -۲
ها تحویل داده خواهد شد. این مصتالح بترای رلیته     ها در محل و زمان مسابقه به گروه مصالح مصرفی تیک

 اطالعات آن به شرح زیر است: هایکسان بوده و برخی از گروه

 و غیر هوازا. ۱تیپ  ماده چسباننده سیمان پرتلند ۲-۱

مصالح سنگی در محل مسابقات مآزمایشگاه بتن دانشگاه  به صورت دپو شده و با ویژگی های زیتر موجتود    ۲-۲

 است:

 (4میلیمتر )رد شده از الک نمره  4.75ماسه با حداکثر اندازه اسمی  -
 (4اینچ و مانده روی الک نمره  2/1میلیمتر )عبوری از الک  12.5داکثر اندازه شن نخودی یا شن ریز با ح -
 اینچ(  2/1اینچ و مانده روی الک  1میلیمتر )عبوری از الک  19شن بادامی یا شن متوسط با حداکثر اندازه اسمی  -

 مشابه مجاز نمی باشد.  مواد افزودنی و هرنوع ،راربرد اپورسی، پلیمر، چسب  ۲-3

 نوع الیاف در مسلح رردن بتن مجاز نمی باشد.  راربرد هر ۲-4

 راربرد هر نوع سنگدانه به جز سنگدانه های فلزی مجاز می باشد.  ۲-۵

 .هر مکعب باید به عنوان یک واحد تلقی شود و نمی توان از قطعه های روچکتر چسبیده بهک استفاده نمتود   ۲-۶

 زرگتر بریده و یا ساییده شود. نمی تواند از یک مکعب بتنی متجانس بنمونه مکعب بتنی همچنین 

ن در سراسر ساختار گبلکه باید ترریبی هم ،باشدپر شده یا از مصالح دیگر و  ودهبنباید توخالی  یمکعب هی  ۲-۷

 تشتکیل ،  The same batchممخلور ساخته شده از یک  ئه شده بایداهر سه مکعب ار خود داشته باشد و

 شده باشد.

 نتتتد وزن مخصتتتوص و درصتتتد جتتتذب آب و ... قبتتتل ازمشخصتتتات ستتتنگدانه هتتتای مصتتترفی مان ۲-8

 .ها اعالم خواهد شد برگزاری مسابقات به سرپرست تیک
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و به رادر اجرایی پتیش از   تهیهجدول زیر  قریلوگرم مخلور بتنی و مطاب 30 ایطرح اختالر هر تیک باید بر ۲-9

 .ساخت بتن ارائه شود 

 

 

 

 

 
 

Kg/mعیار سیمان در طرح اختالر حدار ر  ۲-۱0
باشد ره برای مقادیر بیشتر امتیاز منفی و  رمتر از ایتن   می 3400

 واهد شد.مقدار امتیاز م بت لحا  خ

  W/Cاختتالف نستبت آب بته ستیمانم     0.00۵به ازای هر (W/C) در صورت تغییر نسبت آب به سیمان ۲-۱۱

 شود. امتیاز رسر می ۱نسبت به طرح اولیه 
 

در صورت تطابق نداشتن طرح اختالر هر تیک با مقدار مفروض یک فرصت بدون رسرامتیاز جهتت اصتالح    ۲-۱۲

به گتروه  امتیاز اجازه ساخت بتن  5باره، با نظر داوران و رسر طرح داده شده و در صورت تطابق نداشتن دو

 داده خواهد شد.مربوطه 

میلیمتر طراحی شود. در تست اسالمپ این مقتادیر در محتدوده     50طرح اختالر باید برای بتنی با اسالمپ  ۲-۱3

از انتیمتر اختتالف  س ۱به ازای هر افزایش یا راهش از این محدوده میلیمتر قابل اغماض بوده و با    50 ± 10

  .شود میامتیاز رسر ۲محدوده مورد نظر 

 % در نظر گرفته شود.۲مقدار هوای محبوس  ۲-۱4

شود ودر صورتی ره میتزان   پس از تولید بتن، آزمایش اسالمپ توسط اعضاء تیک و در حضور داور انجام می ۲-۱۵

در  قابل پذیرش نیستت   محدوده مطلوب قرار نگیرد و یا بصورت برشی باشد، اسالمپ بتن اسالمپ بتن در

رسر یح طرح اختالر برای یک نوبت بدون بتن ساخته شده رابا تصح توانند رارایی این مرحله اعضاء تیک می

آزمون اسالمپ انجام دهند.در صورت عدم تامین  امتیاز اصالح نمایندو مجدداً ساخت آزمایشی بتن را جهت

و  شدهراهش اسالمپ از محدوده مورد نظر امتیاز رسر اسالمپ مطلوب، همانطور ره گفته شد با افزایش یا 

 .اجازه نمونه گیری داده خواهد شدسپس 

 

 

 

 .شود باید به تأیید داور برسد مراحل آزمایش اسالمپ ره توسط اعضاء گروه انجام می ۲-۱۶

 

 کیلوگرم 30 برایمیزان مصرف  متر مکعب 1میزان مصرف در  (Kgمصالح )

  لیتر( 13)حدود 

                                    ماسه
   شن نخودی  
   شن بادامی

   (Wآب )
   (Cسیمان )

W/C   
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 :شود و باید موارد زیر رعایت شوند انجام میISIRI 3203-2 آزمایش اسالمپ طبق استاندارد  ۲-۱۷

 هر اليه تقريباً با هم برابر باشند. ريخته شود و ارتفاع ورت متقارنصاليه به 3 بتن در  -

 نفوذ كند. نيیدر اليه ي پاي متریلیم25ضربه متراكم شود. ضربات بطور يکنواخت توزيع شده و حدود  25هر اليه با   -

 بکشد. لطو ثانیه  150از آغاز پر كردن قالب تا برداشتن آن كمتر از   ريیكل زمان اسالمپ گ -

 ثابت نگاه داشته شود. فیهاي ق اسالمپ بدون حركت بوده و پايه نيیهنگام آزمايش، س -

 ورت قائم برداشته شود.ص بهثانیه  11الي  5له زماني صو در فا چشيیاسالمپ بدون حركت جانبي يا پ فیق -

 .دشو مي ريیگ افقي تا باالترين نقطه نمونه بتن اندازه لهیافت بتن از زير م زانیم -

 

 :مکعب بتنی عمل آوری و سن نمونه شرایط  -3
 . باشد ACI 308 استاندارد عمل آوری بتن می بایست طبق 3-۱

ده و به متدت  ا زمان شکست نمونه ها تعریف شاز زمان استقرار بتن در قالب آغاز و تمدت زمان عمل آوری  3-۲

زمتان  د هیئت داوران امکان تغییر روز در حومچه آب  ره بنا به صالحدی 6روز در قالب و  1باشد م روز می 7

 . شود ها اطالع داده می مورد نظر وجود داشته و به گروه

 رنتتش شتتده   .  Coatedمنمونتته هتتای مکعتتب بتنتتی بتته هتتی  عنتتوان نبایتتد پوشتتش داده  شتتده       3-3

 د. درون آن صورت گیرو یا تزریق مواد ( Impregnated) مستغرق شده باشد ، درون رزین ها  Paintedم

 

 : نمونه مکعب بتنیمشخصات  -4

باشد. الزم به تذرر  میمیلیمتر  150×  150×  150با ابعاد مکعبی قالب های درنظر گرفته شده برای مسابقات  4-۱

میلیمتر خارج باشتد. در غیتر   150 ± 5از مقادیر  است ره هی  یک از ابعاد نمونه های بتنی ساخته شده نباید

   این صورت آن نمونه حذف خواهد شد.

دو نمونه تحت آزمایش فشاری قرار گرفته و یک نمونته باقیمانتده   . اید سه نمونه مکعبی ارائه دهد هر تیک ب 4-۲

 .جهت تشخیص رعایت قوانین مسابقه نگهداری می شود

بته عنتوان    عتدد   1حرف انگلیسی و 1م حرف ره بر روی آن نوشته شده است 2هر سه نمونه مکعبی باید با  4-3

 یک مشخص شود. مشخصه متمایز رننده نمونه های ت

 دهند.  داوران به طور اتفاقی دو نمونه از هر تیک را انتخاب نموده و تحت آزمایش مقاومت فشاری قرار می 4-4

 تغییتتر نمونتته هتتای مکعبتتی پتتس از تحویتتل بتته رمیتتته برگتتزاری مستتابقه مجتتاز          جابجتتایی و 4-۵

 نمی باشد. 

 د.شو قرار داده می ا توسط یکی از اعضای گروه زیر جک فشاریه نمونه 4-۶
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 :بررسی صالحیت و آزمایش نمونه ها  -۵

       مطابق با روش ررر شده در دو نمونه تحت نیروی فشاری قرار گرفته و مقاومت آن ، از هر سری مسه نمونه  

                                                                   استتفاده از جترم سته نمونته ارائته شتده      جترم میتانگین   برای محاسبه تعیین می گردد و  ASTM-C109استاندارد     

                                   شود. می------

  Nt
CW

Ce
Mccc 







 








 








 








 
 605.0

005.0

)/(
)400(25.0

5.7

5.7
1200

45
1150

45

45
1100 21 امتیاز نهایی 

 بعنوان تنش میانگین برابر میانگین بار نهایی وارد بر دو مکعب تقسیک برمساحتی معتادل  cدرفرمول فوق  ۵-۱

 می شود. شد ره بر اساس مگاپاسکال محاسبهمیلی متر می با 150 × 150

۵-۲  1c 2وc دو نمونه می باشند .فشاری بترتیب مقاومت های 

۵-3 M  گرم اندازه گیری می شود. ریلوبرابر جرم میانگین سه نمونه می باشد ره براساس 

۵-4 t  است. ا ساخت بتن، از توزین مصالح تمسابقهزمان 

۵-۵ Ce و  شود رم در یک متر مکعب محاسبه میعیار سیمان بوده ره برحسب ریلوگ)/( CW   اختالف نستبت

 آب به سیمان اولیه و ثانویه است. 

۵-۶ N ،رعایتت متوابط،    ، اختالف نسبت آب به سیمان اولیته و ثانویته،  اسالمپامتیاز داوران برای طرح اختالر

   است.0-25و در محدوده م ه. بود..و  رانضبا

برای داوری نهایی انتخاب می شوند ره پتس از بررستی هتای    با بیشترین امتیاز رسب شده برتر های تیک  ۵-۷

 های نهایی اعالم خواهند شد. برنده، الزم 

 های برتر جوایزی تقدیک خواهد شد. به تیک ۵-8

 ند بود.هه در سایر مسابقات آتی خوااعضای تیک های برتر جزو اولویت های ورود به تیک بتن دانشگا ۵-9

 :داوری  -۶

 هیئت داوران توسط رمیته علمی همایش تعیین می گردند.  ۶-۱

تصمیک نهائی در خصوص رعایت مقررات ومع شده توسط شررت رنندگان و چگونگی مجتازات متخلفتین    ۶-۲

 د.دگر میاتخار هیئت داوران  توسط

  فقط به صورت مکتتوب بته هیتات داوران متنعکس    های شررت رننده مجازند اعتراض احتمالی خود را  تیک ۶-3

تصتمیک  ت، اض را اعالم خواهد رترد. بتدیهی است   های الزم، نتیجه اعتر نمایند. هیات داوران پس از بررسی

 هیئت داوران نظر نهائی بوده و تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.نهایی 

 

 هبرگزاری مسابقآیین نامه یا زمان و مکان هرگونه تغییر در محتوای درصورت 

 .مسابقات و سایت دانشگاه اعالم خواهد شددر کانال  
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