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 -1مقدمه و هدف:

 -1-1بتن خودتراکم ( )SCCنوعی بتن با کارایی و جریانپذیری زیاد است که با وزن خوود در اابوج جواری ویشوود ایون بوتن دارای سوه
خصوصیت اصلی اابلیت پرکنندگی ،عبور کردن ،و قاو ت در برابر جدا شدن یباشد بتن خودتراکم اابلیت جواری شودن در قوادا دارای
حجم یلگرد تراکم و اابج های پیچیده را داشته و تراکم کافی را فراهم یکند انجمن بوتن ایوران ) (ICIبوه نووور ـگوواهی و ـ ووز و
ترغیج هندسین نسلهای ـینده اادام به برگزاری سابقات تعددی ینماید اگر چوه هنوز برای کم کردن فاصله خوود بووا اسووتانداردهای
جهوانی در ز ینوه توبیود علوم راه دوالنی در پیش داریم وبی در خصوص ا ر پژوهش و تحقیقوات در ز ینوه بووتن فعابیوتهووای خوووو و
چشمگیری در چند سال اخیر در کشور صوورت گرفتوه اسوت
 -2-1سند جا ا چشم انداز بتن  1141به نوور ارتقاء قاو ت و دوام سازههای بتنی در کشور ،توسط رکز تحقیقات راه ،سکن و شهرسازی
تدوین شده است دبق این سند ،الزم است قاو ت فشاری بتنهای صرفی در پایان برنا ه (سوال  )1141افوزایش اابول تووجهی نسوبت بوه
شرایط وجود پیدا کند این سند پیش بینی نموده است که دی سه برنا ه ز انی چهار سابه ،قاو ت شخصه بتن پروژهها در سال  1931بوه
 ،93 MPaسال  1144به  14 MPaو سال  1141دستیابی به  34 MPaدر سطح کشور ا کان پوذیر باشود در سوال  ،1141دور بوه شوکل
فراگیر در کشور پیاده سازی خواهد شد و باید تما ی توبیدکنندگان صابح صرفی در بتن ،توبیدکنندگان بتن ـ واده و همچنوین پیمانکواران،
ابزا ات و حدودیت های ورد نیاز برای اجرای بتن پر قاو ت را رعایت نمایند در این سند هم ،رعایت حداال قاو ت شخصه کعبی MPa
 13در دراحی و استفاده از بتنهای پر قاو ت در اجرای انواع سازه ها پیشبینی شده است
 -9-1اصل پنجاه اانون اساسی جمهوری اسال ی ایران" :در جمهوری اسال ی حفاظت از حیط زیست که نسل ا روز و نسلهوای بعود در ـن
حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمو ی تلقی یگردد از این رو فعابیتهای ااتصادی و غیر ـن که با ـبودگی حیط زیست یا
تخریج غیر اابل جبران ـن الز ه پیدا کند منوع است "
 -1-1ا روزه سیمان در ااتصاد دارای اهمیت زیاد و در کشورهای صنعتی یک کاالی استراتژیک حسوو یشود در جهان ا وروز ،سویمان از
اصلیترین صابح ساختمانی بهشمار یـید و پیش نیاز برنا ههای ساخت و ساز و توسعه حسوو یشود صنعت توبید سیمان با انتشوار گواز
دی اکسید کربن ( ) co2به دبیل استفاده از سوخت های فسیلی در راحول توبیود سویمان ،هفوت درصود از کول گواز دیاکسویدکربن ()co2
نتشرشده به اتمسفر ز ین را توبید یکند که همترین نقیصهی این صنعت در جهت ـبودگیهای زیست حیطی است
 -3-1ساخت بتن با قاو ت ناسج و ااتصادی ،یکی از هارت هایی است که الزم است دست اندرکاران توبید ،اجرا و نوارت سازههوای بتنوی
کسج نمایند ،در این دوره از سابقات توبید یک بتن با قاو ت باال و با کمترین هزینه مکن و با رویکرد اجرایی و کواربردی در پوروژههوا بوه
راابت گذاشته ی شود انجمن بتن ایران به عنووان جوری برگوزاری سوابقات بوا همکواری ارارگواه سوازندگی خواتم االنبیاء(هلودینه راه و
شهرسازی) در این دوره در نور دارد با استفاده از در خلوطهای برتر این سابقات ،پروژهای بزرگ و اجرایی را انجوام دهود در ایون دوره از
سا بقات صابح صرفی به صورت یکسان و به قدار ورد نیاز در اختیار تیمهای شرکتکننده ارار خواهد گرفت صابحی که تیم هوا تحویول
یگیرند شا ل :شن درشت و ریز ،اسه ،سیمان ،یکروسیلیس یباشد که بهصورت بستهبندی به قودار وورد نیواز ـ واده شوده و شورکت-
کنندگان باید ـن را از حل برگزاری سابقات(کارخانه توبید اطعات بتنی شهید وبی زاده) دریافت نمایند در روز سابقه ،بتن با صابح ذکور
در حل برگزاری سابقات ساخته خواهد شد ز ینه سازی و ترویج راهکارهای اجرایی شدن سند جا ا چشم انداز بوتن  1141و دسوتیابی بوه
بتن رده  C34به شکل فراگیر و کاهش ـبودگیهای زیست حیطی نیز از دیگر اهداف این سابقه یباشد
 -1-1سابقات این دوره در سه بخش به صورت پیوسته برگزار یگردد بخش اول شا ل ارزیابی بتن های ساخته شده با توجه به عیار های
بتن تازه تعریف شده در این ـیین نا ه یباشد در بخشهای بعدی پس از نمونهگیری سنجش قاو ت فشاری به عنوان یک شاخص از خواص
کانیکی و تعیین قاو ت ابکتریکی و جذو ـو حجمی نیم ساعته به عنوان یک عیار از دوام بتن صورت یگیرد
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 -2شرايط تيمهاي شرکت کننده:

 -1-2هر تیم (با احتساو سرپرست) ،تشکل از حداکثر  1و حداال  2نفر ی باشد که بنا به تشخیص و تأیید سرپرست تیم انتخاو یشووند
فرم ثبت نام هر تیم باید به تایید دیر عا ل عضو حقوای انجمن بتن برسد این افراد باید حداال از  1اه ابل در ـن جموعه شغول بوه کوار
باشند و بیست بیمه برای ـن ها رد شده باشد
 -2-2سرپرست تیم ،ناظر بر عملکرد اعضاء در اجرای اوانین سابقه بوده و صحت عملکرد تیم را تأیید ینماید سرپرسوت تویم و هور یوک از
اعضاء فقط یتوانند در یک تیم عضویت داشته باشند
 -9-2هر یک از تیمها ی توانند برای تیم خود نا ی را که برگرفته از شرکت ،وسسه و یا حل فعابیت خود باشد انتخاو نمایند
 -1-2یک نفر از اعضاء باید به عنوان رابط تیم جهت انجام هماهنگیهای الزم و ادالعرسانی عرفی شود
 -3-2اعضای حقوای انجمن بتن یتوانند حداکثر در اابج دو تیم در هر یک از سابقات بتن خودتراکم و بتن سبک شرکت نمایند

 -3مصالح مصرفي:

 -1-9کلیه صابح به غیر از افزودنی های شیمیایی برای برخورداری از شرایط یکسان و با رویکرد شرایط اجرایی از سوی کارخانوه شوهید وبوی
زاده در اختیار شرکت کنندگان ارار یگیرد شخصات صابح صرفی به شر ذیل است:





سیمان پرتلند نوع 1-123
صابح سنگی بهصورت  9جزئی ( اسه ،شن ریزدانه و شن درشتدانه)
یکروسیلیس
سرباره

 -2-9به غیر از صابح ذکر شده ،استفاده از هرگونه اده دیگر ( انند ژل یکروسیلیس ،واد پلیمری ،ابیاف و ) جاز نیست
 -9-9تیمهای شرکت کننده وظفند واد افزودنی شیمیایی (صرفاً به صورت ایا) ورد نور خود را در روز سابقه به صورت پلمج و به همراه
کاتابوگ ربوده به کمیته اجرایی ستقر در حل سابقات تحویل دهند و پس از تأیید هیئت داوران صرف نمایند
* تیم های شرکت کننده ی توانند از واد اصال کننده بزجت ( )VMAاستفاده کنند
 -1-9کلیه شخصات صابح صرفی در ز ان تحویل صابح به تیمها جهت حاسبه در در
شخصات اعالم شده الک حاسبه در خلوط یباشد

خلوط اعالم یگوردد الزم بوه ذکور اسوت کوه

 -3-9واد افزودنی ایا یتوانند روانکننده ،فوقروان کننده(پلی کربوکسیالت ،نفتابین و بیگنو) و واد اصال کننده بزجت ( )VMAنطبق
بر استاندارد  ISIRI 2930باشد
 -1-9برای ایجاد شرایط کا الً یکسان و کاهش احتمال خطای ناشی از ردوبت صابح سنگی در روز سابقه ،صابح بهصورت کا الً خشوک در
اختیار شرکت کنندگان ارار یگیرد
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 -4نحوه برگزاري مسابقه:

سابقه در دو رحله برگزار ی شود؛ در رحله اول (ساخت بتن) هر یک از تیمهای شرکت کننده ،الزم است حداال ابزا ات بتن تازه را
برـورده و ا تیازات ربوده را کسج نماید در رحله دوم با تهیه 9ـز ونه استوانه به ابعاد  14*24 cmجهت سنجش قاو ت ابکتریکی بتن
(با استفاده از دستگاهی که دارای چهار پراو با فواصل  1/3اینچ یباشد) استفاده یشود در ادا ه این رحله تعداد  9ـز ونه کعبی
 14*14*14 cmبرای ـز ون قاو ت فشاری در سن  22روز ورد ـز ایش ارار یگیرند  2ـز ونه کعبی بتنی به ابعاد 14*14*14cm
جهت سنجش درصد جذو ـو حجمی نیم ساعته بتن (براساس استاندارد  ) ISIRI1142-122نیز ارار ی گیرد
هر یک از تیمها لزم به ارائه گزار

در

خلوط بتن خود یباشد و پس از ارزیابی نهایی ،نتایج اعالم خواهد شد

 -1-4مرحله اول (ساخت):
 -1-1-1هر تیم بایستی در خلوط خود را بر اساس یک تر کعج بتن در روز سابقه به صورت جدول ذیل ارائه نماید:
صابح

جرم حجمی ()kg/m3

وزن برای یک تر کعج بتن

سیمان

ρc

C

اسه
شن ریز
شن درشت
یکروسیلیس

m

Mn

سرباره

s

Ms

ـو ـزاد

Wf

اعداد ارائه شده در در خلوط باید بهصورتی باشد که جموع حجم اجزای تشکیل دهنده بتن ،برابر یک تر کعج ( عادل )1000 litگردد
بنابراین در خلوط ارائه شده باید در رابطه زیر صدق کند:

( Vaحجم هوای حبوس در بتن) حداکثر  2درصد حجمی فرض یشود ( 4/42 m3عادل ) 20 lit

 -2-1-1در صورتی که جموع حجم صابح بر اساس در خلوط ارائه شده تیمی کمتر و یا بیشتر از یک تر کعج شود ،الزم است نسوبت
به تصحیح اعداد در خلوط تا ابل از شروع سابقه اادام نماید در غیر این صورت ـن تیم جوز ساخت بتن نخواهد داشت
 -9-1-1در روز سابقه حجم بتن ـز ایشی  93بیتر یباشد ،بنابراین اعداد در خلوط در ضریج  4/493ضرو شده و صابح توسوط اعضواء
تیم در روز سابقه توزین یشود باید تمام صابح توزین شده بهجز واد افزودنی شیمیایی صرف شود و طابق با در خلووط تاییود شوده
باشد
 -1-1-1راحل ـز ایشهای بتن تازه که توسط اعضاء گروه انجام یشود باید به تأیید داور سابقات برسد
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 -3-1-1حداال روانی بتن خودتراکم بر اساس ـز ایش جریان اسال پ رده  SF2و عادل  044 mmیباشد:
⁄

= جریان اسال پ

 -1-1-1شاخص پایداری چشمی بتن خودتراکم ( )VSIبه تشخیص داوران و از  4تا  9تغیر است به دوری که برای بتن طلوو  4و برای
بتن های با هر درجه شاخص از  1تا  9ا تیاز نفی برای ـن ها بحاظ خواهد شد

 -0-1-1ـز ایش جریان اسال پ دبق استاندارد  ISIRI 11204انجام یشود و باید وارد زیر رعایت شود:










ایف اسال پبر روی یک سطح افقی غیر جاذو ارار یگیرد
ایف با استفاده از ظرف ناسج از بتن پر یشود
سطح بتن روی ایف با حرکت ارهای یله صاف یشود
بتن اضافی در ناحیه ادراف ایف که مکن است با حرکت جریان بتن تداخل داشته باشد تمیز یشود
ایف را به دور عمودی و بدون پیچش یا حرکت جانبی در دت ز ان  9 ± 1ثانیه باال کشیده یشود
الزم است کل ز ان اسال پگیری از ـغاز پر کردن اابج تا برداشتن ـن کمتر از  2/3دایقه دول بکشد
پس از تواف جریان حرکت بتن  ،بزرگترین اطر ناشی از پخش شدن دایرهای خلوط بتن ( ) اندازهگیری یشوود در صوورتی کوه
هابه ای از دوغاو سیمان بعد از پخش شدن جریان بتن شاهده شود ،هابه را نیز به عنوان بخشی از اطر بتن در نور گرفته ی شود
اطر دوم ( ) نیز با یک زاویه تقریباً عمود بر اطر اول اندازه گیری یشود اطرها با تقریج  3یلی تر ثبت یشود
جریان اسال پ از رابطه زیر حاسبه یشود:

شکل -1ـز ایش جریان اسال پ
 2-1-1حداال و حداکثر ز ان چرخش یکسر از ز ان اضافه کردن ـو به خلوط بتن  3و  14دایقه ی باشود سوسس  14دایقوه یکسور
تواف شده ـز ون جریان اسال پ بتن با شرط حداال  044 mmصورت ی پذیرد
در صورتی که بعد از گذشت دت ز ان فوق حدود طلوو بهدست نیاید ،اعضاء تیم ویتواننود بوا اضوافه کوردن افزودنوی و یوا صوابح الزم
(بهصورت افزایش چند بیتر از هر کدام از صابح اعالم شده در در خلوط و تناسج با در خلوط تایید شده) و بدون کسور ا تیواز ،دور
خود را اصال نمایند دت ز ان فرایند اختالط اصالحی  3دایقه بوده و در دول چرخش یکسر صوابح اصوال ویگوردد در صوورت عودم
دستیابی جدد به حدود طلوو جریان اسال پ ،اصال خلوط و انجام ـز ایش تا یک رتبه یتواند تکرار شود و در غیور ایون صوورت دور
خلوط ردود اعالم یگردد الزم به ذکر است که انجام ـز ایش های بعدی نوط به دستیابی به جریان اسوال پ در حودوده ی وورد نوور
یباشد
کل ز ان جاز برای هر تیم از شروع ساخت بتن (روشن شدن یکسر) تا شروع تهیه ـز ونه قاو تی  94دایقه یباشد در صورتی کوه ز وان
ساخت بتن از حد جاز بیشتر شود به ازای هر یک دایقه تأخیر سه ا تیاز نفی (عدم رعایت ز ان بندی) برای تیم نوور ویشوود الزم بوه
ذکر است اتمام این فرـیند پیش از ز ان جاز دارای ا تیاز ثبت نخواهد بود ،وبی عدم رعایت ز انبندی شا ل کسر ا تیاز خواهد شد
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در صورت تکرار ـز ایش جریان اسال پ  2ا تیاز نفی نوور خواهد شد (به دبیل عدم دستیابی به کارایی طلوو در در

خلوط).

تبصره  :1چنانچه تیم شرکت کننده در هر رحله از بخش بتن تازه ردود شود ،ا کان ارائه در خلوط جدید و صرفا برای یک بار در صورت
تمایل وجود دارد ا ا ا تیاز بخش بتن تازه با  %94کسورات و همچنین ساخت بتن با در خلوط جدید ،پس از ساخت رحله اول تمام گروه-
ها ا کان پذیر خواهد بود
تبصره  :2ا ضافه کردن صابح به جز افزودنی شیمیایی باید نسبتی از در
تبصره  :9اضافه کردن واد افزودنی شیمیایی پس از پذیر

خلوط اعالم شده از سوی شرکتکنندگان باشد

ـز ایش جریان اسال پ توسط داور ،منوع ی باشد

تبصره  :1اضافه کردن واد افزودنی فقط با استفاده از بیوان یکبار صرف جاز ی باشد
 3-1-1تیم ها ابزا ی به صرف همه واد افزودنی شیمیایی توزین شده ندارند و قدار افزودن واد افزودنوی شویمیایی در راحول ختلوف توا
رسیدن به کارایی طلوو در اختیار شرکتکننده ی باشد در هر صورت قدار دایق واد صرفی توسط داور ثبت شده و هزینه بتن بر اسواس
واد صرفی نهایی تعیین یگردد
 -14-1-1ـز ایش ایف  Vشکل نیز به صورت دو رحلهای انجام شده و نتیجه ـن ثبت یشود ـز وایش ایوف  Vدبوق اسوتاندارد 9249-3
 ISIRIانجام یشود و باید وارد زیر رعایت شود:










حدود  12بیتر بتن داخل ایف  Vریخته یشود
سطح روی ایف به وسیله ابزاری ناسج کا ال صاف یشود
بعد از گذشت  14ثانیه دریچه پایین ایف باز شده و بتن تحت اثر وزن خود خارج یشود
ز ان تخلیه کا ل بتن به عنوان ز ان جریان ایف  Vثبت یشود (تخلیه کا ل بتن ز انی است که نور از دریچوه تخلیوه بواالی ایوف
شاهده یشود)
حد طلوو ـز ایش ایف  Vشکل بین  2تا  1ثانیه است که برای تیم به ازای هر ثانیه بیش از  1ثانیه (حداکثر تا  2ثانیه) یک ا تیواز
نفی بحاظ یشود بدیهی است در خلودی که ز ان  Vـن بیشتر از  2ثانیه باشد ردود اعالم یگردد
بعد از انجام ـز ایش  Vدر بار اول اگر نتیجه طلوو حاصل نگردید تنها یک رتبه اصال در خلووط جواز وی باشود و بوه ازای
هر بار تکرار  9ا تیاز نفی نوور خواهد شد
جهت انجام ـز ایش ز ان جریان ایف  Vدر 3دایقه بار دیگر بالفاصله بدون تمیز یا ردوو کردن ایف در همان شرایط از همان بتن
تخلیه شده در سطل پر یشود
بتن داخل ایف به دت  3دایقه رها گردیده و سسس دریچه باز و ز ان تخلیه اندازهگیری و ثبت یشود
بر اساس استاندارد اگر اختالف ز ان ایف  Vاوبیه و ز ان ایف  Vبعد از  3دایقه بیش از  9ثانیه باشد نشان دهنده تهنشینی بویش از
حد ذرات به علت جداشدگی سنگدانه یباشد

شکل -2ـز ایش ایف V
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 11-1-1شرکت کنندگان جاز به استفاده از اابج های بتن شخصی یا اابج های وجود در حل برگزاری سابقات ی باشد
 12-1-1هزینه بتن توبیدی هر تیم از جموع هزینه کل صابح صرفی برای توبید یک تر کعج بدست یـید ایمت یک تر کعوج بوتن
بر بنای جدول ذیل حاسبه یشود:
نوع مصالح

واحد

قيمت با احتساب هزینه حمل 1441

سیمان

Rial/kg

0344

ـو

Rial/kg

144

اسه دبیعی

Rial/kg

2144

شن درشتدانه

Rial/kg

1244

شن ریزدانه

Rial/kg

1244

یکروسیلیس

Rial/kg

14444

سرباره

Rial/kg

14444

افزودنی شیمیایی

Rial/kg

طابق جدول تبصره 1

تبصره  :1عیار سنجش ایمت واد افزودنی بر اساس درصد اده خشک یباشد به این ترتیج که از واد تحویل شده نمونهگیوری شوده و یوزان واده خشوک ـن تعیوین و
هزینه ـن بر دبق جدول زیر تعیین یگردد
تبصره  :2هرگروه یتواند بیش از یک نوع روانکننده را به صورت جداگانه با وزن عین اضافه نماید ،بدیهی است قدار و هزینهی ـن نیز حاسبه یگردد
تبصره  : 9ایمت واد اصال کننده بزجت ( )VMAطابق نور داوران تعیین خواهد گردید

ایمت با احتساو هزینه

تغییرات در اده

حمل(ریال/کیلوگرم)

خشک
هر  %1افزایش یا کاهش

 % 2/3افزایش یا کاهش
 % 2/3افزایش یا کاهش
 % 2/3افزایش یا کاهش

نوع افزودنی

درصد اده خشک

پلی کربوکسيالت

14

3440444

ليگنو سولفانات

14

2440444

هر  %1افزایش یا کاهش

نفتالين

14

2340444

هر  %1افزایش یا کاهش

تغییرات در هزینه

 19-1-1هر یک از تیمها باید بتن ساخته شده را بهدور کا ل خلوط کرده و سسس نمونهگیری نماینود جودا کوردن اسومتی از اجوزاء بوتن
تخلف حسوو یشود
 11-1-1در روز سابقه هر یک از تیمها یتوانند حداال  3اابج کعبی به ابعاد  14 cmو  9اابج استوانه ای به اطر  14و ارتفاع  24سوانتی
تر به صورت یکسان را جهت نمونهگیری به همراه داشته باشند نمونهگیری توسوط اعضوای تویم شورکتکننوده و در حضوور داوران صوورت
یپذیرد با توجه به خودتراکم بودن بتن باید نمونه گیری بدون هیچ گونه ضربه و یا تراکمی صورت پذیرد و حداکثر ارتفاع جاز برای پر کردن
اابجها  34سانتی تر یباشد
 13-1-1شرایط عملـوری نمونهها تا روز ـ اده سازی ـن در حوضچههای نگهداری نمونههای بتنی وااا در حل برگزاری سابقه خواهد بود
 11-1-1ا تیاز در

خلوط به نور هیئت داوری و بر بنای شاخصهای دوا ی،کاهش یزان سیمان صرفی وکارایی بتن تازه اعمال یگردد

 10-1-1درجدول ذیل به صورت خالصه یزان ا تیازهای نفی و شرایط ردودی بتن ذکر گردید است:
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آزمون
جریان اسال پ

ایف  Vشکل اوبیه

ایف  Vشکل
پنج دایقه
ز انبندی

امتياز

شاخص

منفی

پس از دو رتبه هر بار تکرار

2

عدم دستیابی به حدوده ورد نور تا حداکثر  9رتبه تکرار

ردود

هر ثانیه اضافی بیش  1ثانیه جاز تا  2ثانیه

2

بیش از  2ثانیه

ردود

هر بار تکرارـز ون بیش از دو بار

9

هر ثانیه اضافی ازاد بر  9ثانیه جاز تا  3ثانیه

2

بیش از  3ثانیه (اختالف ز ان  Vاوبیه و ثانویه)

ردود

بیش از  94دایقه به ازای هر دایقه

1

علت
عدم دستیابی به کارایی طلوو
عدم دستیابی به اابلیت عبور
طلوو بتن

جداشدگی سنگدانه
عدم رعایت ز انبندی

 12-1-1نمونه گیری بتن پس از پایان ـز ایشهای بتن تازه نوط به تایید داور انجام یگیرد
*الزم به تذکر است که فلسفه مسابقه ،دستيابی به بتن خودتراکم مطلوب بوده و عدم ایجاد آن توسط تطيمهطا و سسطيدن بطه
محدوده موسد نظر دس آیين نامه به منزله عدم ساخت بتن خودتراکم بوده و دسصوست بروز این مساله ،نمونهگيری از آن بتن انجام
نخواهد شد.
 2-4مرحله دوم (آزمون مقاومت الکتریکی و مقاومت فشاسی)
 1-2-1در این رحله ارزیابی بر اساس نتایج قاو ت ابکتریکی و قاو ت فشاری ـز ونههای بتن اخذ شده انجام یشود پس از رحله اول،
ـز ونه های هر یک از تیمها پس از باز کردن اابج در همان حل به صورت عمل ـوری غرااو تا سن  22روز نگهداری یشود
 2-2-1در رحله دوم ابتدا سه ـز ونه ورد ـز ایش قاو ت ابکتریکی سطحی ارار یگیرد و یانگین  2ارائت از هر نمونه ایون حابوت ثبوت
یشود عدد نمونه ای که بیشترین یانگین ارائت را به خود اختصاص داده است در رابطه دوام بحاظ ی گردد سسس با انتخاو رابط تیم سوه
ـز ونه استوانه ای ورد ـز ایش قاو ت فشاری ارار گرفته و یانگین سه عدد براساس  MPaدر رابطه تعیین ا تیاز ارار ی گیرد در کلی
نحوه اثر دستگاه قاو ت ابکتریکی در حابت سطحی در شکل زیر شخص است
*تذکر :ميانگين مقاومت فشاسی موسد نظر دس سن  22سوز  56 MPaمی باشد که به ازای هر  1 MPaاختالف از حد مطلطوب تطا
حداکثر  ، 6 MPaیک امتياز منفی لحاظ می گردد.
*تذکر :حداقل ميانگين مقاومت الکتریکی ویژه دس سن  22سوزموسد قبول برابر  24کيلو اهم سانتیمتر میباشد.
 -9-2-1قاو ت فشاری هدف در سن  22روز برابر  13Mpaتعیین شده است حداال و حداکثر قاو ت فشاری ورد تایید بوه ترتیوج  14و
 04گاپاسکال ی باشد بدیهی است در صورتی که یانگین قاو ت فشاری ـز ونه ها در این بازه ارار نداشته باشد تیم از دور سابقات حذف
خواهد شد شایان ذکر است هر چه قاو ت فشاری و یانگین قاو ت فشاری ـز ونه هوا بوه قاو وت هودف نزدیکتور باشوند ا تیواز شورکت
کنندگان بیشتر خواهد بود
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شکل -9ـز ایش قاو ت ابکتریکی  1نقطه ای
 3-4مرحله سوم (آزمون جذب آب نيم ساعته)
 1-9-1در رحله سوم ارزیابی بر اساس نتایج درصد جذو ـو نیم ساعته انجام یشود هر یک از تیمها پس از رحله اول ،دو ـز ونه کعبی
به ابعاد  14 cmرا نمونهگیری و پس از باز کردن اابج در همان حل به صورت عمل ـوری در ـو تا  23روز غرااو کرده و از روز  23به دت
 02ساعت در ـون با د ای  143±3ارار ی گیرد ارائت نیم ساعته جذو ـو حجمی بتن در سن  22روزه انجام ی گیرد
 2-9-1نتیجه درصد جذو ـو حجمی نیم ساعته طابق ـیین نا ه بر این اساس خواهد بود که وزن نمونه ((اشباع شوده درـو (غودوه وری
درـو)) را از وزن نمونه خشک کم کرده تقسیم بر وزن نمونه خشک ضربدر  144ی نماییم یانگین ارائت  2ـز ونه به عنوان نتیجه نهوایی
درصد جذو ـو حجمی نیم ساعته بتن اعالم ی شود
*تذکر :ميانگين جذب آب نيم ساعته قابل قبول  2دسصد پس از اصالح نتيجه با توجطه بطه شطکل و اب طاد آزمونطه هطا خواهطد
بود(ضریب اصالحی آزمونه مک بی برابر .)1333
 -4-4مواد سيمانی جایگزین
 1-1-1حداال و حداکثر عیار واد سیمانی به ترتیج  123و  103کیلوگرم بر تر کعج یباشد
 2-1-1جموع واد سیمانی در این سابقه به شر ذیل حاسبه یگردد:
مجموع مواد سيمانی = مقداس سيمان مصرفی ( +مقداس مواد جایگزین سيمان * )K
ضرایج اصالحی واد جایگزین سیمان نیز به شر جدول ذیل اعالم یگردد:
سدیف

مواد سيمانی

( Kضریب اصالحی)

1

یکروسیلیس

2

2

سرباره

401

 9-1-1یکروسیلیس نباید بیشتر از  %14واد سیمانی جایگزین شود
 1-1-1سرباره نباید بیشتر از  %34واد سیمانی جایگزین شود
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 3-1-1جموع واد جایگزین سیمان نباید از  %34کل واد سیمانی بیشتر شود
 1-1-1استفاده از واد جایگزین سیمان به صورت ترکیبات چندجزئی نیز جاز یباشد

 0-1-1در رحله نهایی ،تیمهایی که بتوانند بیشترین ا تیاز را در جموع  9بخش بتن تازه ،قاو ت فشاری و دوام بر اساس فر ولهای ارائوه
شده کسج نمایند ،برگزیده شده و ورد تقدیر ارار یگیرند ارائه گزار ناسج و دایق در خلووط بوتن بوه داوران سوابقه دارای ا تیواز
یباشد
 -6-4امتيازدهی
 1-3-1ا تیاز هر تیم در هر بخش از رابطههای زیر حاسبه یشود:

بتن تازه
|

|

مقاومت فشاري
دوام
مجموعامتيازات نرمالشده

 Cهزینه یک تر کعج بتن ساخته شده توسط هر تیم ( یلیون ریال)
 SFیزان کسر ا تیاز ـز ون جریان اسال پ
 V1یزان کسر ا تیاز ـز ون ایف  Vدر بخش اول
 V2یزان کسر ا تیاز ـز ون ایف  Vدر بخش نهایی
 :VSIا تیاز شاخص پایداری چشمی بتن خودتراکم ( 4تا  )9به تشخیص داوران
 Mا تیاز گزار در خلوط بتن ( 4تا  )3به تشخیص داوران
 Fحداکثر قاو ت فشاری بتن ( گاپاسکال)
 Rحداکثر قاو ت ابکتریکی در ـز ون سطحی  1نقطه ای ونر
 Bدرصد جذو ـو حجمی بتن ()%
 Wجموع ا تیازات
تبصره  :1بیشترین و کمترین قدار قاو ت فشاری اابل اعمال در رابطه قاو ت فشاری به ترتیج 04و  14گاپاسکال یباشد (در صورتی که قاو وت بوتن کمتور از 14
گاپاسکال کمتر باشد ،تیم ورد نور از سابقات حذف یشود)
تبصره  :2در رحله نهایی ـز ون ایف  Vدرصورت کسج ا تیاز ثبت پارا تر  V2در فر ول ( Aبتن تازه) با اثر ثبت بحاظ یگردد

 2-3-1در صورت اعمال هرگونه تخلف (بنا به تشخیص داور) در راحل ساخت بتن ،اعضاء تیم از ادا ه روند سابقه حروم خواهند شد
 9-3-1هیئت داوران جاز به تصمیم گیری برای وارد عمو ی پیش بینی نشده و یا خارج از طابج ذکر شده در ـیین نا وه هسوتند تصومیم
هیئت داوران فصل ابخطاو است اعتراضهای احتمابی باید بهصورت کتوو به هیئت داوران تحویل شود
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 5اطالعات تماس:
شماره تماس برای کسج ادالعات بیشتر:
 -1جری سابقات :
ـدرس  :تهران ،یدان صنعت (شهرک غرو) ،بلوار فرحزادی ،نرسیده به خروجی بزرگراه نیایش ،خ عباسی اناری ،پالک 21
کد پستی1332332229 :
 -2کمیته اجرایی سابقات :
ـدرس  :تهران ،کیلو تر  10جاده ادیم کرج (فتح) ،بعد از بلوار کر ان خودرو ،بلوار ـذرپنجم ،کارخانه شهید وبیزاده
تلفن تماس11323119 :
تلفن تماس جهت ارتباط در تلگرام و واتساپ43123102110 :
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