آئين نامه مسابقات دانشجوئي کشوري
مسابقه سازه محافظ تخم مرغ) -(EPDسال 1401
Egg Protection Device Competition
الف  -هدف
هدف مسابقه ،طراحي و ساخت سازه بتن مسلح به گونه اي است که بيشترين مقاومت را در برابر ضربه داشته باشد و از
شکستن تخم مرغ مستقر در زير سازه جلوگيري شود.
ب ـ قوانين مسابقه
1ـ شرايط تيم هاي شرکت کننده در مسابقه
1ـ 1ـ اعضاي هر تيم در زمان ثبت نام مسابقات ،بايد دانشجوي مقطع کارداني ،کارشناسي يا کارشناسي ارشد
رشته هاي عمران (تمام گرايشها) ،معماري و خط و ابنيه ،راه آهن (سازه هاي ريلي ) يا ساير رشته هاي مرتبط
با بتن مانند مواد  ،سراميك و شيمي  ،آب و سازه هاي آبي باشند.
1ـ 2ـ هر تيم شامل حداکثر  4عضو از يك دانشگاه ميباشد.
1ـ 3ـ هر تيم يك آزمونه را بايد براي شرکت درمسابقه تحويل دهد .از هر دانشگاه حداکثر يك برنده
معرفي خواهد شد.
1ـ 4ـ هر نفر تنها در يك تيم هر رشته مي تواند ثبت نام نمايد.
1ـ 5ـ از سوي هر دانشگاه ،استاد راهنما يا سرپرست تيم ،ناظر بر عملکرد تيم در اجراي قوانين مسابقه
بوده و فرم ثبت نام نهايي را امضاخواهد نمود .استاد راهنما مي تواند بيش از يك تيم را سرپرستي نمايد.
استاد راهنما بايد عضو هيات علمي يا مدرس آن دانشگاه باشد.
1ـ 6ـ در زمان برگزاري مسابقه فقط يك نفر بعنوان نماينده و رابط تيم بصورت کتبي از سوي استاد
راهنما بايد معرفي شود تا پاسخگوي داوران باشد .اعتراض به راي داوران فقط بصورت کتبي و توسط
نماينده تيم يا استاد راهنما امکان پذير و قابل بررسي مي باشد.
 -7-1به منظور ارتباط بيشتر دانشگاه با صنعت ،تيم هاي شرکت کننده دانشجويي مي توانند با معرفي و حمايت
يك شرکت فعال در حوزه عمران و بتن به همراه معرفي نامه دانشگاه محل تحصيل در مسابقه شرکت کنند.
 - 2مصالح
2ـ 1ـ مواد سيماني شامل انواع سيمان پرتلند مطابق استاندارد  ،ISIRI 389آميخته طبق استانداردهاي ،2931
 ISIRI 3517 ، 3432 ، 4220و مواد افزودني معدني جايگزين سيمان نظير پوزوالنها و پودرسنگها و روباره نيز
مي تواند بکار رود.
 -2 -2مصررررررررف انرررررررواع افزودنيهررررررراي شررررررريميايي مطرررررررابق اسرررررررتانداردهاي ،ISIRI2930
 ASTMC260،EN934،ASTMC494و  ASTMC1017مجاز است.
2ـ  3ـ جنس سيم ها (مفتول) بايد فوالدي باشد .مصرف کابلهاي فوالدي رشته اي مجاز نيست .مصرف
انواع الياف و انواع التکس و انواع چسب هاي آلي و پليمري مجاز نمي باشد.

2ـ  4ـ در ساخت سازه بايد بتن يا مالتي بکار رود که سنگدانه مصرفي طبيعي يا مصنوعي بخش قابل
مالحظه اي از حجم آن را (حداقل 60درصد) تشکيل دهد ،اعضاء تيم بايد نمونه سنگدانه مصرفي و
منحني دانه بندي ترکيب را همراه داشته باشند تا در صورت لزوم به کميته داوران ارائه نمايند و داوران
بايد تطابق سنگدانه مصرفي در بتن سازه با سنگدانه ارائه شده را تائيد نمايند.
2ـ  5ـ حداکثر قطر سيم (مفتول) مصرفي پس از شکست بايد 1/7mmباشد و حداکثر تعداد سيم(مفتول)
طولي در هر مقطع تير (مجموع اليه باال و پائين ) بايد هشت عدد باشد .حداکثر تعداد سيم (مفتول)
طولي در هر مقطع ستون با توزيع يکنواخت يا غير يکنواخت در محيط ستون بايد هشت عدد باشد.
استفاده از از گروه سيم (مفتول) در مقطع ستون ها و تير مجاز نمي باشد.
2ـ  6ـ حداقل فاصله محور تا محور خاموت ها و تنگ ها (ميلگردهاي عرضي) بايد 15mmباشد .در
صورت استفاده از خاموتهاي مايل در تير ،تنها در يك مورد فاصله بين ميلگردهاي عرضي مطابق شکل
( )2مي تواند کمتر از15mmباشد .جزئيات قابل قبول فاصله بين ميلگردهاي عرضي در محل اتصال تير به
ستون در شکل( )2نشان داده شده است.کنترل فاصله ميلگردهاي عرضي بسيار با دقت انجام خواهد شد
وداوران به اين کنترل بسيار حساس خواهند بود .با توجه به تغيير احتمالي فاصله ميلگردهاي عرضي در
هنگام شکسته شدن نمونه ،اعالم نظر داوران در اين مورد مالک عمل بوده و قطعي است.
2ـ  7ـ استفاده از هر گونه دورپيچ  ،سنجاق و تابيدن سيم ها (مفتول ها) ،مجاز نمي باشد و طول بازوي
قالب نيز حداکثر  10mmمي باشد.استفاده از خاموت و تنگ (آرماتور عرضي) دوبل مجاز نيست .جوشکاري
و لحيم کاري سيم ها و آجدار کردن و مضرس کردن سطح مفتول ها (سيم ها) مجاز نمي باشد.
2ـ 8ـ آزمونه بايد بصورت يکپارچه و همگن ساخته شود و قسمتهاي سطحي (پوسته) و دروني (هسته)
آزمونه نبايد تفاوت محسوسي با يکديگر داشته باشند .استفاده از بتن يا مالت مختلف در پايه  ،ستون و
تير مجاز نمي باشد.
 – 9-2ضخامت بست مفتول ها بايد حداکثر  0/8ميليمتر و حداکثر دنباله آن  5ميليمتر باشد.
 3ـ مشخصات نمونه ها
3ـ 1ـ مطابق شکل ( )1با احتساب پايه  ،آزمونه ها بايد در ابعاد 450 ± 5mmميلي متر در طول و
حداکثر 200mmدر عرض جابگيرند .آزمونه بايد داراي ابعاد 210±5mmميلي متر ارتفاع در وسط دهانه
ميانگين دهانه داخلي در زير تير و حمل پايه ها  350±5mmباشد .سطح بااليي آزمونه نبايد ارتفاعي بيش
از 250mmداشته باشد (حداکثر ارتفاع تير در وسط آن .)40mmتکيه گاه صرفا در انتهاي پايه ها قرار مي
گيرد وحداکثرطول هر پايه  200mmمي باشد  .بايد در سطح باالئي قاب ،سطح صافي به عرض حداقل
 40mmدر مرکز آن در محل برخورد وزنه موجود باشد که از جنس بتن قاب باشد .حداکثر عرض تير
وضخامت ستون 50mmميلي مترباشد .حداکثر ضخامت پايه 25mmو عرض آن  50mmمي باشد.
3ـ 2ـ حداکثر جرم سازه ساخته شده( 3520grگرم) مي باشد.
3ـ 3ـ هرآزمونه بايد با يك شماره  5رقمي يا پنج حرفي يا ترکيبي از آن بعنوان نام تيم مشخص گردد.
3ـ 4ـ هيچگونه سيم (مفتول) (چه طولي و چه عرضي) نبايد از سطوح بتني سازه بيرون زده باشد
(حتي در پايه ها).

 4ـ ارسال ،بررسي و آزمايش نمونه ها
4ـ 1ـ آزمونه ها بايد تا پايان ساعت 14روز پيش از مسابقه به کميته برگزاري مسابقات تحويل داده
شوند.
4ـ 2ـ ابعاد و وزن آزمونه ها قبل از مسابقه در هنگام تحويل توسط کميته برگزارکننده و در حضور
نماينده تيم اندازه گيري خواهد شد و درصورتي که از حدود ياد شده در آئين نامه بيرون باشد از مسابقات
خارج مي شود .براي اين منظورابتدا آزمون اندازه گيري وزن انجام خواهد شد و سپس بررسي بيرون
زدگي سيم ها و پس از آن کنترل ابعاد انجام خواهد گرفت .در صورت عدم سازگاري مشخصات نمونه در
هرمرحله  ،حتي اگر تخطي از اين موارد به ضرر تيم باشد ،نمونه از مسابقه حذف خواهد شد.
4ـ 3ـ آزمون ضربه :در اين مرحله هر آزمونه تحت بار ضربه اي به جرم تقريبي(8/5Kgکيلوگرم) قرار
مي گيردکه به ترتيب يکبار از ارتفاع هاي  ،2/5 m،2/0m ،1/5 m،1/0mو حداکثر  6بار از ارتفاع،3/0 m
رها مي شود.
4ـ 4ـ معيار گسيختگي :اين معيار شامل شکستن (ترک خوردن) و تغيير شکل تخم مرغ است که براثر
تغييرشکل زياد ناشي از گسيختگي سازه اي و يا پريدگي بتن ايجاد مي شود .شکستن تخم مرغ بر اثر
کنار زده شدن سازه در هنگام بارگذاري موجب خروج از دور مسابقه نخواهد شدو ضربه آن در ثبت نتيجه
در نظر گرفته نخواهد شد و مسابقه ( اعمال ضربات) تا زمان پايداري سازه بر اساس تحمل وزن خود بر
روي زمين ادامه مي يابد .معيار تشخيص پايداري سازه ،نظر داوران است.
4ـ 5ـ در صورت از دست رفتن تعادل و ايستايي قابEPDدر زير دستگاه (در حالت آزاد از گيره ها )
نمونه مورد نظر از مسابقات حذف مي گردد.
4ـ 6ـ در هنگام انجام آزمايش فقط يك نفر از اعضاي تيم مجاز است که قاب را در زير دستگاه مستقر
نموده و پيچهاي تنظيم دستگاه را فقط براي يکبار در هنگام مستقر نمودن قاب در زير دستگاه تنظيم و
با دست سفت نمايد (شکل  )3و پس از هرضربه و در صورت اجازه داوران  ،مي تواند براي تميز نمودن و
کنترل پايداري ،بدون باز و بسته کردن پيچ ها ،فقط قاب را جابجا نمايد  ،در صورت عدم رعايت در هر
مرحله اي از مسابقه  ،نمونه از مسابقه حذف خواهد گرديد .در صورت نياز به باز و بسته کردن مجدد
پيچ ها ،اين کار فقط با اجازه و زير نظر داوران انجام خواهد گرفت.
 5ـ ارزيابي نمونه ها و تعيين برنده مسابقه
5ـ 1ـ رتبه برتر از آن تيمي است که سازه آن تيم بيشترين ضربه را قبل از شکستگي تخم مرغ تحمل
کند.
5ـ 2ـ درصورت يکسان بودن امتياز نهايي دو تيم ،کمتر بودن وزن آزمونه برنده نهايي را تعيين خواهد
کرد.
5ـ 3ـ آزمونه تيم هاي برتر براي داوري نهايي انتخاب مي شوند و پس از بررسي هاي الزم برنده نهايي
اعالم خواهد شد.
5ـ 4ـ اسامي اعالم شده توسط هر دانشکده که به امضاي استاد راهنماي تيم رسيده باشد نهايي تلقي
شده و قابل تغيير نخواهد بود .به تيم هاي برتر لوح تقدير و جوايزي تقديم خواهد شد.

5ـ 5ـ در صورت کسب دو مقام از يك دانشگاه در يك رشته  ،به تيمي که مقام پايين تري دارد فقط
لوح تقدير اعطا ميگردد.
5ـ 6ـ قضاوت نهايي در مورد مطابقت آزمونه با ضوابط آئين نامه به عهده کميته داوران خواهد بود.

شکل ()1

شکل ( )2ر جزئيات آرماتورهاي عرضي قابل قبول ( کليه ابعاد بر حسب سانتي متر مي باشد )

شکل ( )3ر جزئيات جك و پيچ هاي تنظيم اوليه استقرارقاب در زير جك که فقط يك بار تنظيم خواهد گرديد.

