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 مقدمه و هدف:  -1

 ،ضرورت استفاده از روش ها و مصالح جدید به منظور افزایش سرعت ساخت، نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن  -1-1            

 هزینه ویا کم مفید عمر، اجرا .حل مشکالتی نظیر زمان طوالنی است کرده مطرح پیش از بیش را زلزله برابر در ساختمان تعمر مفید و مقاوم

 از یکی سازی سبک.است ساختمانی ومصالح نوین یهاروشمبتنی بر استفاده از عملیهایی  راهکار ارائه مند نیاز ،ها ساختمان اجرای  زیاد

این فن اوری عبارتست از کاهش وزن تمام شده  باشد.روز در حال گسترش و پیشرفت میاحث نوین در علم ساختمان است که روز به مب

عالوه بر صرفه جویی در فن اوری یاد شده  .جدید و بهینه سازی روش های اجرا ساختمان با استفاده از تکنیک های نوین ساخت مصالح

برای  زیاد ساختمان را به حداقل می رساندش داده و صدمات ناشی از وزن زیان های ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله را کاه ،زمان و هزینه

بکارگیری تکنیک های سبک سازی نخست باید به مسئله اول علل سنگین شدن وزن ساختمان توجه کافی شود پس از شناخت این علل و 

 .نمودوزن تمام شده ساختمان تالش  عوامل باید جهت حذف یا به حداقل رساندن تاثیر آنها و

شناخت مصالح سبک رایجج در  این خصوص است که در بردارنده تکنیک های رایج در ، بخش عمده ای از مباحث مربوط به سبک سازی  -1-2

 بکارگیری مصالح سبک، شناخت معیارهای ارزیابی میجزان کجارایی مصجالح سجبک ونهایتجا     تکنولوژی ،صنعت ساختمان )در داخل و خاج کشور(

است. بتن سبک یکی از مصالح مهجم   ساختمان اجرای نیاز مورد زمان و هزینه  ،در کاهش وزن ساختمان ینر گیری مصالح نومیزان تاثیر به کا

وکارآمد در صنعت ساختمانی مدرن است. کاربردهای متنوع این ماده در قابهای سجاختمانی، دیوارهجای ججدا کننجده، سجق  هجای پوشجاننده،        

بسیاری از طجرح هجای    عالوه بر این، درشمار مهمترین مزایای مصالح ساختمانی مذکور است؛  پیش تنیدهعناصر صفخات انعطاف پذیر پل ها، 

  حصول است. معماری پیچیده، با بتن سبک به راحتی و بهتر از بسیاری از مصالح دیگر قابل اجرا و

رس منبسط شده گرفته شده است درروش تولید  دانه هایسبک( Light Weight Expanded Clay Aggregateاز عبارت ) واژه لیکا  -1-3

این دانه ها، ابتدا خاک رس به عنوان ماده اولیه سبک دانه از معادن خاک رس به واحد فرآوری کارخانه حمل شده، و پجس از نمونجه گیجری و    

 .ل رس وارد کوره گردان می شجود حصول اطمینان از نداشتن مواد شیمیایی و آهکی بعد از آب دهی به صورت گ و کنترل دقیق مواد شیمیایی

هزاران سلول هوای  دانه ها را منبسط کرده وگیرد گاز های ایجاد شده درجه سانتی گراد قرار می 1200وقتی گل رس در درجه حرارت حدود 

گجردد. دانجه   با سرد شدن سبکدانه، حباب های هوا به صورت فضاهای منفک باقی مانده و سطح آنها سخت می .نها تشکیل می گرددریز درون آ

میلجی متجر وارد    22تجا   0محصوالت به صورت دانه های مخلوط های لیکا دارای شکل تقریبا کروی و سطح زبر و ناهموارند بعد از مرحله تولید 

  اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. رد 12-8،  8-4، 4-0سه رده دانه بندی، با  سبکدانه لیکادر این دوره از مسابقات  .سرند می شوند

در جهجان امجروز، سجیمان از    شود. میو در کشورهای صنعتی یک کاالی استراتژیک محسوب  زیاد امروزه سیمان در اقتصاد دارای اهمیت-1-4

صنعت تولید سیمان با انتشجار گجاز    شود. های ساخت و ساز و توسعه محسوب می نیاز برنامهآید و پیش  شمار می ترین مصالح ساختمانی به اصلی

( منتشره بجه  co2اکسیدکربن ) درصد از کل گاز دی 7( به دلیل استفاده از سوخت های فسیلی در مراحل تولید سیمان، co2دی اکسید کربن )

 های زیست محیطی است. عت در جهت آلودگیی این صن ترین نقیصه کند که مهم اتمسفر زمین را تولید می

بجرای   الزم های یکی از مهارتجهت رسیدن به خواص فوق العاده این بتن ،  و وزن مخصوص پایینبا مقاومت مناسب سبک ساخت بتن  -1-2

قرارگجاه سجازندگی   انجمن بتن ایران به عنوان مجری برگزاری مسابقات با همکجاری   است.های بتنی  دست اندرکاران تولید، اجرا و نظارت سازه

، پروژهجای  ایجن دوره  های برتر مسابقات از طرح مخلوطنظر دارد تا با استفاده در  (کارخانه شهید ولیزاده-خاتم االنبیاء)هلدینگ راه و شهرسازی

نیجز کجاهش هزینجه سجاخت در کنجار       کمترین وزن مخصجوص و با مقاومت باال و د بتناین دوره از مسابقات، تولی دربزرگ و اجرایی انجام دهد. 

 شود.افزایش بهره وری با رویکرد اجرایی وکاربردی در پروژه ها، به رقابت گذاشته می
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 هاي شرکت کننده: شرايط تيم -2

شجوند.   بنا به تشخیص و تأیید سرپرست تیم انتخاب میباشد که  نفر می 2و حداقل  4هر تیم )با احتساب سرپرست(، متشکل از حداکثر  -2-1

ماه قبل در آن مجموعه مشغول بجه کجار    4فرم ثبت نام هر تیم باید به تایید مدیر عامل عضو حقوقی انجمن بتن برسد. این افراد باید حداقل از 

 باشند و لیست بیمه برای آن ها رد شده باشد.

نماید. سرپرسجت تجیم و هجر یجک از      در اجرای قوانین مسابقه بوده و صحت عملکرد تیم را تأیید می سرپرست تیم، ناظر بر عملکرد اعضاء -2-2

 توانند در یک تیم عضویت داشته باشند. اعضاء فقط می

 توانند برای تیم خود نامی را که برگرفته از شرکت، موسسه و یا محل فعالیت خود باشد انتخاب نمایند. ها می هر یک از تیم -2-3

 شود. رسانی معرفی های الزم و اطالع یک نفر از اعضاء باید به عنوان رابط تیم جهت انجام هماهنگی -2-4

 .ندیشرکت نمابتن خودتراکم و بتن سبک  از مسابقات  کیدر هر  میتدو در قالب  د حداکثرنتوان یانجمن بتن م یحقوق یاعضا -2-2

 مصالح مصرفي: -3

اجرایی از سوی کارخانجه شجهید ولجی     های شیمیایی برای برخورداری از شرایط یکسان و با رویکرد شرایط افزودنیکلیه مصالح به غیر از  -1-3

  گیرد. مشخصات مصالح مصرفی به شرح ذیل است: در اختیار شرکت کنندگان قرار می زاده

  1-422سیمان پرتلند 

 )مصالح سنگی )ماسه  

 سبکدانه لیکا: 

 0-4سایز  .1

 4-8سایز .2

 8-12سایز .3

 سنگ پودر 

 میکروسیلیس  

  زئولیتپوزوالن طبیعی  

 سرباره آهن 

  الیاف پلی پروپیلن 

 الیاف شیشه 
 

 

 به غیر از مصالح ذکر شده، استفاده از هرگونه ماده دیگر )مانند ژل میکروسیلیس، مواد پلیمری و ...( مجاز نیست. -3-2

و به همراه  پروز مسابقه به صورت پلمدر های شرکت کننده موظفند مواد افزودنی شیمیایی )صرفاً به صورت مایع( مورد نظر خود را  تیم -3-3

 کمیته اجرایی مستقر در محل مسابقات تحویل دهند و پس از تأیید هیئت داوران مصرف نمایند. بهکاتالوگ مربوطه 

 ( استفاده کنند.VMAتیم های شرکت کننده می توانند از مواد اصالح کننده لزجت ) -

گجردد. مشخصجات اعجالم شجده      ها جهت محاسبه در طرح مخلوط اعالم می تیم بهمصالح  تحویلکلیه مشخصات مصالح مصرفی در زمان  -3-4

 باشد.   مالک محاسبه طرح مخلوط می

( VMAو لیگنو( و مواد اصجالح کننجده لزججت )   کننده)پلی کربوکسیالت، نفتالین  روان کننده، فوق توانند روان می تنهامواد افزودنی مایع   -3-2

 .باشد  ISIRI 2330منطبق بر استاندارد 
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 در خشجک  کامالً صورت بهمصالح  ،در روز مسابقه سنگیمصالح  رطوبت ناشی از خطای احتمال کاهش و یکسان کامالً شرایطبرای ایجاد  -3-6

 گیرد. اختیار شرکت کنندگان قرار می

 

 

 نحوه برگزاري مسابقه: -4

 هجای شجرکت کننجده، الزم اسجت حجداقل الزامجات بجتن تجازه         شود؛ در مرحله اول )ساخت بتن( هر یک از تیم مسابقه در دو مرحله برگزار می 

ضمنا محدودیتی در خصوص زمان اضافه کردن کسب نماید.  مخلوط بتنهر یک از اجزای اضافه کردن آب به  دقیقه از 22پس از  را )اسالمپ(

جهجت   روز 28 در سجن  cm10*10*10 حدود بتنی به ابعاد مکعبی آزمونه 4تهیه  بادر مرحله دوم  در طول اختالط بتن وجود ندارد.افزودنی 

جهت انجام آزمون کشش غیجر مسجتقیم )آزمجون     cm30*12 حدود استوانه آزمونهو دو  مقاومت فشاری و وزن مخصوص ظاهری انجام آزمون

  .استفاده می شوددونیم شدن( 

 باشد و پس از ارزیابی نهایی، نتایج اعالم خواهد شد. ها ملزم به ارائه گزارش طرح مخلوط بتن خود می هر یک از تیم

 مرحله اول )ساخت(:  -4-1
 نماید:طرح مخلوط خود را بر اساس یک متر مکعب بتن در روز مسابقه به صورت جدول ذیل ارائه  دهر تیم بای -4-1-1

 
 

 وزن برای یک متر مکعب بتن ( kg/m3جرم حجمی ) مصالح

 ρc C سیمان

 A1     ماسه

 A2     لیکا سبکدانه

 T A3  پودر سنگ

 M M  میکروسیلیس

 s Ms  سرباره

 Z    زئولیت

 Wf     آزاد آب

 F    الیاف

 

( گردد. lit 1000)معادل  اعداد ارائه شده در طرح مخلوط باید به صورتی باشد که مجموع حجم اجزای تشکیل دهنده بتن، برابر یک متر مکعب

 بنابراین طرح مخلوط ارائه شده باید در رابطه زیر صدق کند:
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Va    فرض می حجمیدرصد 2)حجم هوای محبوس در بتن( حداکثر ( .شودm3 02/0 20 معادل lit ) 

از یک متر مکعب شود، الزم است نسجبت   یا بیشتر و مخلوط ارائه شده تیمی کمتردر صورتی که مجموع حجم مصالح بر اساس طرح  -4-1-2

 در غیر این صورت آن تیم مجوز ساخت بتن نخواهد داشت. .مسابقه اقدام نماید شروعبه تصحیح اعداد طرح مخلوط تا قبل از 

اعضجاء   ضرب شده و مصجالح توسجط   03/0باشد، بنابراین اعداد طرح مخلوط در ضریب  لیتر می 30 در روز مسابقه حجم بتن آزمایشی -4-1-3

و مطابق با طرح مخلجوط تاییجد شجده     جز مواد افزودنی شیمیایی مصرف شودشود. باید تمام مصالح توزین شده به تیم در روز مسابقه توزین می

 باشد. 



 

 

4 
 

 برسد. مسابقات شود باید به تأیید داور های بتن تازه که توسط اعضاء گروه انجام می مراحل آزمایش -4-1-4

 شده ساخته بتن مذکور عملیات انجام پس.  باشد می دقیقه 10 بتن مخلوط به آب کردن اضافه زمان از میکسر چرخش زمان حداکثر -4-1-2

. صورت می پذیرد mm 120 حداکثر و mm 30 حداقل شرط با(  اسالمپ) بتن کارایی آزمون سپس مانده، ثابت میکسر در دقیقه 10 مدت به

 صورت به) الزم مصالح یا و افزودنی  کردن اضافه با توانند می مرتبه یک تیم اعضاء نیاید، دست به مطلوب حدود دقیقه 20 از بعد که صورتی در

 را خود طرح امتیاز، کسر بدون و( شده تایید مخلوط طرح با متناسب و مخلوط طرح در شده اعالم مصالح از کدام هر از لیتر چند افزایش

 به دستیابی عدم صورت در. گرددمی اصالح مصالح میکسر چرخش طول در و بوده دقیقه 2 اصالحی اختالط فرایند زمان مدت. نمایند اصالح

 به. )شد خواهد منظور منفی امتیاز 2 اضافه اسالمپ آزمایش هر برای و شود تکرار باید آزمایش انجام و مخلوط اصالح اسالمپ، مطلوب حدود

 پذیر امکان مطلوب حدود به بتن اسالمپ رسیدن از پس لزوماً بعدی های آزمایش انجام(. مخلوط طرح در مطلوب کارایی به دستیابی عدم دلیل

 .باشدمی مردود شده ساخته مخلوط طرح صورت این غیر در و است

چنانچه تیم شرکت کننده در هر مرحله از بخش بتن تازه مردود شود، امکان ارائه طرح مخلوط جدید و صرفا برای یک بار در صجورت   :1تبصره 

الزم به ذکر است که ساخت بتن با طرح مخلوط جدید، پس از ساخت  ضرب خواهد شد. 7/0تمایل وجود دارد اما امتیاز بخش بتن تازه در عدد 

 ها امکان پذیر خواهد بود.وهمرحله اول تمام گر

 دقیقه می باشد. 2تذکر: مدت زمان اجرای اصالح فرایند اختالط تا زمان اجرای اسالمپ مجدد 

 

 شود و باید موارد زیر رعایت شود: انجام می  ISIRI 3203-2 آزمایش اسالمپ طبق استاندارد  -4-1-6

  ها با هم برابر باشد. بتن الیه ارتفاعالیه ریخته شود و  3بتن در 

  طور یکنواخت توزیع شود.د و ضربات بهضربه متراکم شو 22هر الیه با 

  بکشد. طولدقیقه  2/2کل زمان اسالمپ گیری از آغاز پر کردن قالب تا برداشتن آن کمتر از 

 اه داشته شود.کننده ثابت نگ های قی  توسط فرد آزمایش هنگام آزمایش، سینی بدون حرکت بوده و پایه 

  صورت قائم برداشته شود.هانیه بث 10تا  2 بدون حرکت جانبی یا پیچشی و در فاصله زمانیاسالمپ  ی ق 

  شود. گیری می اندازه باالترین نقطه بتنمیزان افت بتن از زیر میله افقی تا 

 

 

کجه اسجالمپ برشجی ره دهجد و بخشجی از بجتن         در صورتیبتن تولیدی باید دارای چسبندگی الزم برای انجام آزمایش اسالمپ باشد.  -4-1-7

 ریزش نماید، آزمایش اسالمپ مردود شده و باید تکرار گردد.

 : در صورت عدم پیوستگی مصالح بتن ) باال آمدن سبک دانه ها ( نظر داوران در این امر مالک عمل قرار می گیرد.1تبصره
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و مقدار افزودن مواد افزودنی شیمیایی در مراحل مختل  تا  توزین شده ندارندافزودنی شیمیایی ها الزامی به مصرف همه مواد تیم -4-1-8

مصرفی توسط داور ثبت شده و هزینه بتن بر اساس  واددر هر صورت مقدار دقیق م باشد. کننده می رسیدن به کارایی مطلوب در اختیار شرکت

 گردد.مصرفی نهایی تعیین میمواد 

کیلوگرم در متر  1کیلوگرم در متر مکعب بتن و الیاف شیشه حداقل  5.0پلی پروپیلن به میزان حداقل استفاده از الیاف : 1تذکر 

 .، در هر صورت نوع آزمایش مورد نظر نمیتواند تاثیر کامل الیاف را بر مقاومت خمشی پسماند نشان دهدمکعب بتن الزامی است

 ممنوع می باشد. یر از دو نوع ذکر شده )پروپیلن و شیشه(به غ الیاف هرنوع استفاده از :2تذکر 

باشجد. در صجورتی    دقیقه می 30کل زمان مجاز برای هر تیم از شروع ساخت بتن )روشن شدن میکسر( تا پایان تهیه آزمونه مقاومتی  -4-1-3

  شود. )عدم رعایت زمان بندی( برای تیم منظور میامتیاز منفی  دقیقه تأخیر سه که زمان ساخت بتن از حد مجاز بیشتر شود به ازای هر یک
 گردد.بدیهی است در صورت اصالح طرح مخلوط با افزودن هرگونه ماده شیمیایی، باید ابتدا آزمون اسالمپ تکرار _ 2تبصره

 

قیمت یجک متجر مکعجب    آید.  هزینه بتن تولیدی هر تیم از مجموع هزینه کل مصالح مصرفی برای تولید یک متر مکعب به دست می -4-1-10

 شود: بتن بر مبنای جدول زیر محاسبه می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
های ناشی از تولید سیمان و همچنین سایر مشکالت و مسائلی نظیجر جمجع شجدگی، حجرارت زایجی و ...، حجداکثر       * به دلیل اهمیت حفظ محیط زیست و لزوم کاهش آلودگی

کیلوگرم دو برابر و درصجورت افجزایش    400، هزینه سیمان مازاد بر kg/m³ 420در شاخص هزینه در نظر گرفته شده است و در صورت افزایش تا  kg/m³ 400میزان سیمان 

  گردد.سه برابر ، اعمال می  kg/m³ 420بیش از 

 قیمت با احتساب هزینه حمل واحد نوع مصالح

 Rial/kg 7200 سیمان

 Rial/kg 600 آّب

 Rial/kg 2400 ماسه طبیعی

 Rial/kg 4200 سبکدانه لیکا

 Rial/kg 10000 زئولیت

 Rial/kg 3000 پودرسنگ

 Rial/kg 10000 میکروسیلیس

 1مطابق جدول تبصره  Rial/kg افزودنی شیمیایی

 Rial/kg 220000  میلیمتر 6به طول  الیاف پلی پروپیلن

 Rial/kg 600000 میلیمتر 12الیاف پلی پروپیلن به طول 

 Rial/kg 400000 میلیمتر  6الیاف شیشه به طول 

 Rial/kg 4200000 میلیمتر  12الیاف شیشه به طول 
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گیجری شجده و میجزان مجاده خشجک آن تعیجین و       رتیب که از مواد تحویل شده نمونهباشد. به این تفزودنی بر اساس درصد ماده خشک می: معیار سنجش قیمت مواد ا1تبصره 

 گردد.تعیین میینه آن بر طبق جدول زیر هز

 گردد.ی آن نیز محاسبه میکننده را به صورت جداگانه با وزن معین اضافه نماید، بدیهی است مقدار و هزینهتواند بیش از یک نوع روان: هرگروه می2تبصره 

 ( مطابق نظر داوران تعیین خواهد گردید.VMA: قیمت مواد اصالح کننده لزجت ) 3تبصره 

 ماده خشکدرصد  نوع افزودنی
با احتساب هزینه قیمت 

 )ریال/کیلوگرم(حمل
 تغییرات در هزینه تغییرات در ماده خشک

 %  افزایش یا کاهش 2/2 % افزایش یا کاهش1هر  2000000 40 پلی کربوکسیالت

 %  افزایش یا کاهش 2/2 % افزایش یا کاهش1هر  2000000 40 لیگنو

 % افزایش یا کاهش 2/2 % افزایش یا کاهش1هر  2200000 40 نفتالین

 

پذیرد. فشار وارده و میزان نفوذ در گیری به وسیله میله تراکم اسالمپ صورت میتراکم آزمون اسالمپ و تراکم حین نمونه تذکر:

هر الیه باید مطابق با استانداردهای مربوطه و به صورت یکسان باشد. بنا به صالحدید هیات داوران در صورت عدم رعایتت ایتن   

 مهم و تراکم غیر یکسان اسالمپ ، تیم خاطی از دور رقابت حذف خواهد شد.

گیری نمایند. ججدا کجردن قسجمتی از اججزاء بجتن      طور کامل مخلوط کرده و سپس نمونهها باید بتن ساخته شده را به هر یک از تیم -4-1-11

 شود.تخل  محسوب می

گیجری بجه   جهجت نمونجه   را صجورت یکسجان  ، به   cm10*10*10 حدود قالب مکعبی به ابعاد 3ها  هر یک از تیم ددر روز مسابقه بای -4-1-12

 پذیرد.صورت می داورانو در حضور  کننده تیم شرکت اعضای توسطگیری  همراه داشته باشند. نمونه

های بتنی واقع در محل برگزاری مسابقه های نگهداری نمونهها تا روز انجام آزمون و تعیین نتیجه در حوضچهنمونه آوری شرایط عمل -4-1-13

 و به صورت غرقاب خواهد بود.

 گردد.و کارایی بتن تازه اعمال می مقاومتیهای به نظر هیئت داوری و بر مبنای شاخص مخلوطامتیاز طرح  -4-1-14

ها به صورت یکسان صجورت  و برای تمام تیم ها طبق نظر داوران و منوط به اطمینان از کارایی انجام شدهگیری و تراکم آزمونهنمونه -4-1-12

 پذیرد.می

 شرکت کنندگان مختار  به استفاده از قالب های بتن شخصی یا قالب های موجود در محل برگزاری مسابقات می باشد  -4-1-16

نظر تیم های شرکت کننجده مججاز   نحوه نمونه گیری و تراکم ) تعداد الیه ها، تعداد ضربه و نحوه تراکم ( به روش های مختل  مورد  -4-1-17

 می باشد. 

 (مقاومت فشاریو  وزن مخصوص ظاهریمرحله دوم )آزمون  -4-2  

مکعبی به ابعاد  آزمونه 4ها پس از مرحله اول،  . هر یک از تیمشود. می بتن انجام نتایج مقاومت فشاریارزیابی بر اساس در این مرحله  -4-2-1

به  22روز غرقاب کرده و از روز  22پس از باز کردن قالب در همان محل به صورت عمل آوری  در آب تا  کنند.می گیریرا نمونهمتر سانتی 10

 . ام انجام می گیرد 28مقاومت فشاری در روز . آزمونشوندنگهداری می 102±2ساعت در آون با دمای  72مدت 

 سجه  میجانگین وزن مخصجوص   و توزین شجده مقاومت فشاری  آزمون آزمونه پیش از انجام 3 هربه ازای  خشکآزمایش وزن مخصوص  -4-2-2

 گردد.در رابطه تعیین امتیاز هر تیم استفاده می بر حسب کیلوگرم برسانتی متر مکعب زمونهآ
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رم بجر متجر مکعجب وزن    کیلجوگ  یکهر افزایش . به ازای می باشد کیلوگرم بر متر مکعب 1420برابر خشک وزن مخصوص میانه مقدار -4-2-3

امتیجاز   002 یانجه از مقجدار م  وزن مخصجوص  کیلوگرم بر سانتی متر مکعب یکهر کاهش  امتیاز منفی و به ازای  0012میانه از مقدار مخصوص 

 .مثبت اعمال می گردد

 کیلوگرم بر متر مکعب از دور مسابقات حذف می گردد. 1125و کمتر از  1025: وزن مخصوص های باالی 1تبصره 

 میانگین دو عدد براسجاس  بیشترین مورد آزمایش قرار گرفته و  مکعبیآزمونه  سهآزمایش مقاومت فشاری سپس با انتخاب رابط تیم  -4-2-4

MPa شودبینی نشده احتمالی نگه داشته میموارد پیشهای تکمیلی و برای آزمایشآزمونه های دیگر  گیرد.در رابطه تعیین امتیاز قرار می. 

 گجردد. اعمجال مجی   منفجی امتیاز  یک MPa 22از مقدار (MPa2)تا حداکثر  مقاومت فشاری یا کاهش افزایش MPa1 هر به ازایتبصره یک: 

 بدیهی است خارج از محدوده فوق موجب حذف شرکت کننده خواهد شد.

 

استفاده از یک وسیله مناسب هر دو انتهای آزمونه خطوط قطری رسم می نماییم طوری که خطوط با  مقاومت کششی غیر مستقیم -4-2-2

میلی متر که بجال   100در صفحه ای که از محور آزمونه می گذرد قرار بگیرد. این وسیله شامل سه قسمت است یک ناودانی فوالدی به طول 

ونه با استفاده از خطوط قطری نشان گذاری شجده در فجریم نمونجه کششجی     های آن با ماشین کاری تخت شده است سپس با جایگذاری آزم

 دقیقا زیر مرکز اعمال بار بلوک تکیه گاهی قرار میگیرد. پس از جایگذاری نمونه بار بلوک اعمال می گردد.
 

مقاومجت   نزدیجک تجرین مقاومجت بجه     بجه ازای  بیشترین امتیاز را ، با کمترین وزن مخصوص بتن دنی که بتوانهایدر مرحله نهایی، تیم -4-2-6

هجای ارائجه شجده    و در عین حال با بیشترین امتیازات بخش بتن تازه با حداقل هزینه ها بر اساس فرمجول (  MPa 22هدف )فشاری 

ارائه گزارش مناسب و درست طرح مخلجوط بجتن بجه داوران مسجابقه دارای     گیرند. کسب نمایند، برگزیده شده و مورد تقدیر قرار می

  .باشد امتیاز می

 مواد سیمانی جایگزین -4-1

 مجموع مواد سیمانی در این مسابقه به شرح ذیل محاسبه میگردد:  4-3-1

 (Kمواد جایگزین سیمان * مقدار مجموع مواد سیمانی = مقدار سیمان مصرفی + ) 

 گردد:ضرایب اصالحی مواد جایگزین سیمان نیز به شرح جدول ذیل اعالم می

 )ضریب اصالحی( K سیمانی مواد ردیف

 1 زئولیت 1

 2 میکروسیلیس 2

 006 سرباره 3

 % مواد سیمانی جایگزین شود.22نباید بیشتر از  زئولیت 4-3-2

 % مواد سیمانی جایگزین شود.10از نباید بیشتر  میکروسیلیس 4-3-3

 % مواد سیمانی جایگزین شود.20از نباید بیشتر  سرباره 4-3-4

 % کل مواد سیمانی بیشتر شود.20مواد جایگزین سیمان نباید از مجموع  4-3-2

 باشد.استفاده از مواد جایگزین سیمان به صورت ترکیبات چندجزئی نیز مجاز می 4-3-6
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 امتیازدهی -4-4

 شود: زیر محاسبه می وابطاز رامتیاز هر تیم در هر بخش  -4-4-1

    شاخص هدف
(
  
 )              

 
  

: F مقاومت فشاری برحسب مگاپاسکال 

 C: )هزینه یک متر مکعب بتن ساخته شده توسط هر تیم )میلیون ریال 

D :مکعببر متربرحسب تن  بتن خشک وزن مخصوص 

M : ( به تشخیص داوران2تا  0امتیاز گزارش طرح مخلوط بتن ) 

A : کارایی بتن تازه )اسالمپ(امتیاز  کسر 

B وزن مخصوص : کسر یا افزایش امتیاز 

N :هدف مقاومت فشاری میزان اختالف از 

T: کشش غیر مستقیم  . 

 

 است: هذکر گردید و شرایط مردودی بتن های منفیذیل به صورت خالصه میزان امتیاز درجدول -4-4-2

 

 علت امتیاز کسر شاخص آزمون

 عدم رعایت زمان بندی  -3 دقیقه به ازای هر دقیقه 30بیش از    بندی زمان

 اسالمپ 

 -4 بار اسالمپ مجاز 2تکرار مازاد بر  بار هر

 مطلوب کارایی به دستیابی عدم

 مردود بار 3عدم دستیابی به محدود مورد نظر تا حداکثر 

 وزن مخصوص

مترمکعب افزایش از مقدار  برکیلوگرم  1به ازای هر 

 مطلوب وزن مخصوص
0012-  

مترمکعب کاهش از مقدار  برکیلوگرم  1به ازای هر 

 مطلوب وزن مخصوص
002+  

 

 در صورت اعمال هرگونه تخل  )بنا به تشخیص داور( در مراحل ساخت بتن، اعضاء تیم از ادامه روند مسابقه محروم خواهند شد. -4-4-3

ذکر شده در آیین نامه هسجتند. تصجمیم   گیری برای موارد عمومی پیش بینی نشده و یا خارج از مطالب  هیئت داوران مجاز به تصمیم -4-4-4

 صورت مکتوب به هیئت داوران تحویل شود. های احتمالی باید به اعتراض هیئت داوران فصل الخطاب است.
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 :اطالعات تماس -5

 شماره تماس برای کسب اطالعات بیشتر:                             

 مجری مسابقات :  -1

 81بلوار فرح زادی ، نرسیده به بزرگراه نیایش، خیابان عباس اناری، پالک سعادت آباد، آدرس : تهران، 

       021-88230282 -6تلفن تماس:      1338328883کد پستی: 

 کمیته اجرایی مسابقات :  -2

 3، پالک  2جاده مخصوص کرج ، بلوار آذر  17کیلومتر آدرس : تهران،

 021-44383700اس: تلفن تم                         کد پستی: 

 03123478167تلفن تماس جهت ارتباط در تلگرام و واتساپ:                 
 

 

 


