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هش
تمین دوره مسابقات ملی بتن

آئیي ًاهِ هسابقِ بتي سبک غیزساسُاي
هعزفی ٍ ّذف :
تا تَخِ تِ ایٌکِ تخص ػوذُ ای اص ٍصى ساختواىّا سا اخضای غیشساصُ ای تطکیل هی دٌّذ،کاّص ٍصى ایني اخنضات تنا یش
تسضایی دس کاّص ٍصى ساختواى ّا داسد .دس هٌاطق صلضلِ خیض (هاًٌذ اکثش ًقنا اینشاىن ًیشٍّنای لنشصُای تنش سناختواى
ا شگزاس ّستٌذ ٍ کاّص ٍصى ساصُ هی تَاًذ تا یش ًیشٍّای خاًثی سا کن کشدُ ٍ طشاحی سا ایوي تنش ٍ اتتػنادی تنش ًواینذ.
ّذف اص ایي هساتقِ ،تشسسی پتاًسیل ّای هَخَد دسکطَس اص ًظش فٌاٍسی ّای تَلیذ ٍ سناخ ،،هنَاد ٍ هػنال ٍ  ...تنشای
ساخ ،تتي ّای سثک غیش ساصُای خْ ،استفادُ دس دیَاسّای غیش تاستش ٍ خذاکٌٌذُ (یا تِ ػٌَاى ػایق حشاستین هیتاضنذ.
تِ ایي هٌظَس ساخ ،هکؼة ّای تتٌی سثک (تا چگالی حذاکثش  850کیلَگشم تش هتش هکؼةن ٍ تا هقاٍه ،فطاسی حنذاتل
(2/5 MPaن تا هػال هَخَد دس کطَس هذ ًظش تشاس گشفتِ اس .،ایي هساتقِ دس دٍ هشحلِ اًدام هنی ضنَد کنِ دس هشحلنِ
دٍم آى ،ساخً ،وًَِّا تِ غَست حضَسی اًدام خَاّذ ضذ.
تا تَخِ تِ هَاسد هزکَس دس ایي آئیي ًاهِ ،تیوی کِ تنتي آى داسای کوتنشیي چگنالی ،هقاٍهن ،هٌاسنة ٍ کوتنشیي صهناى
ساخ ،تاضذ ٍ گضاسضی تا کیفی ،تْتش اسائِ ًوایذ ،تشًذُ هساتقِ خَاّذ تَد.
قَاًیي هسابقِ:

ایي هساتقِ دس دٍ هشحلِ اًدام هی ضَد .دس هشحلِ ی اٍل ،داًطدَیاى تنا اسنتفادُ اص هػنال هدناصً ،سنث ،تنِ اًدنام
آصهایطات ٍ ساخً ،وًَِّا دس داًطگاُ خَد اتذام هی ًوایٌذ ٍ هَظفٌذ ًوًَِّای خَد سا حذاکثش تا تاسیخ  20اسفٌذ هناُ
 1393تننِ هح نل دتیشخاًننِ ّطننتویي دٍسُ هسنناتقات هلننی تننتي تننِ آدس سضنن -،هیننذاى گنناص -سنناختواى ضننواسُ 1
خْادداًطگاّی گیالى (اص طشیق پس ،یا تِ غَست حضَسین تحَیل ًوایٌذ .پس اص تشسسی ًوًَِّنا ،آصهنایص ًوًَنِّنای
هشحلِ اٍل فقط تا حضَس ّیات داٍساى اًدام هی ضَد ٍ اهتیاص تین ّای ضشک ،کٌٌذُ طثق آئیي ًاهِ هطخع هی گنشدد.
دٍاصدُ تین تشتش هشحلِ ی اٍل تِ هشحلِ ی دٍم ساُ هی یاتٌذ .الصم تِ رکش اس ،کِ ساخً ،وًَِّای ایي هشحلِ تِ غَست
حضَسی ،اسدیثْط 1394 ،تِ غَست حضَسی تشگضاس هی گشدد ٍ سپس ّوضهاى تا تشگضاسی اٍلیي کٌفشاًس هلنی فٌناٍسی
ّای ًَیي تتي ،آصهایص ًوًَِّای هشحلِ دٍم اًدام هی ضَد ٍ تین ّای تشتش هطخع هیگشدد.
(تشًاهِ صهاًی دتیق تشگضاسی هشحلِ دٍم اص طشیق سای ،هساتقات اػالم هی گشدد.ن
 -3شزايط تین ّاي شزكت كٌٌذُ در هسابقِ :

 -1-1اػضای ّش تین دس صهاى ساخً ،وًَِ تایذ داًطدَی هقطغ کاسداًی ینا کاسضٌاسنی ػونشاى ینا هؼوناسی ،ضنیوی
هؼذى ٍ اص یک داًطگاُ تاضٌذ ّوچٌیي دسغَستیکِ داًطدَیاى هقاطغ هزکَس اص یک یا چٌذ داًطگاُ ،تحن ،حواین،
غٌؼ ،فؼالیً ،وَدُ تاضٌذ ،هی تَاًٌذ تا ًام غٌؼ ،حوای ،کٌٌذُ دس هساتقِ ضشکً ،وایٌذ.
ّ -2-1ش تین ضاهل حذاکثش  3ػضَ هی تاضذ ٍ ّش ًفش هی تَاًذ فقط دس یک تین ثً ،ام ًوایذ.
 -3-1اص ّش داًطگاُ حذاکثش  2تین تشای ضشک ،دس هشحلِی دٍم اًتخاب خَاّذ ضذٍ .لیکي تشای ضشک ،دس هشحلِ اٍل
هحذٍدیتی تشای تؼذاد تینّا ٍخَد ًذاسد.
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 -4-1حذاکثش چْاس تین اص داًطدَیاى تح ،حوای ،غٌؼ ،تشای ضشک ،دس هشحلِ دٍم هساتقِ اًتخاب خَاٌّنذ ضنذ ٍ
دس سدُ تٌذی ًْایی حذاکثش یک تین هی تَاًذ حائض ستثِ ّای اٍل تا سَم ضَد.
 -5-1اص سَی ّش داًطگاُ (یا غٌؼ،ن ،استاد ساٌّوا (یا سشپشس ،تینن ًاظش تش ػولکشد تنین دس اخنشای تنَاًیي هسناتقِ
اس ٍ ،فشم ثً ،ام ًْایی سا اهضات خَاّذ ًوَد .استاد ساٌّونا (ینا سشپشسن ،تنینن هنی تَاًنذ تنیص اص ینک تنین سا
سشپشستی ًوایذ.
 -6-1اػضای تین تایذ دس هْل ،تؼییي ضذُ (حذاکثش تا  1اسفٌذ 1393ن ًسث ،تِ تکویل فشم ثً ،ام اتنذام ًوایٌنذ ٍ
پس اص اهضا اص طشف استاد ساٌّوای هشتَطِ تِ دتیشخاًِ هساتقِ اسسال ًوایٌذ .اساهی اػالم ضذُ ًْنایی تلقنی ضنذُ ٍ
تاتل تغییش ًخَاّذ تَد .تشای اًدام ّواٌّگی تیطتش ،اص ّش داًطگاُ یک ًفش تِ ػٌَاى ساتط هؼشفی ضَد.
 -2هصالح :
 -1-2سیواى تاتل استفادُ ،سیواى پشتلٌذ طثق استاًذاسد  ASTMC150یا  ISIRI 389هی تاضذ.
 -2-2هَاد افضٍدًی هؼذًی خایگضیي سیواى ًظیش پَصٍالى ّای طنثیؼی ٍ هػٌَػی هداص هی تاضذ.
 -3-2هػشف اًَاع الیاف طثیؼی ٍ هػٌَػی ٍ ّوچٌیي هَاد َّاصا هداص هی تاضذ.
 -4-2هػشف التکس ّای طثیؼی ٍ هػٌَػی ٍ اًَاع چسة ّای آلی ٍ پلیوشی هداص ًوی تاضذ.
 -5-2هػشف اًَاع افضٍدًی ّا (سٍاى کٌٌذُ ّا ٍ فنَ سٍاى کٌٌنذُ ّنا ٍ ...ن هطناتق ASTM C1017 ٍ ASTM C494
هداص اس.،
 -6-2اًَاع سٌگذاًِ هؼوَلی ٍ سثک اص ًَع هػٌَػی ٍ طثیؼی ٍ فیلش هی تَاًذ تکاس گشفتِ ضَد.
 -7-2هػال هَسد استفادُ تشای ساخً ،وًَِّا ،تایذ کیفی ٍ ،دٍام الصم سا تنشای سناخ ،تنتي داضنتِ تاضنٌذ ٍ داسای
تَلیذ اًثَُ ،تداسی ٍ اتتػادی تاضٌذ ٍ ظشف یک ّفتِ دس سض ،تاتل تْیِ تاضٌذ (تنا اسائنِ فناکتَس هؼتثنش ٍ سسنوین .لنزا
هػالحی کِ کیفیً ،اهٌاسة داضتِ تاضٌذ یا تَلیذ اًثَُ ًذاضتِ تاضٌذ هداص ًخَاٌّذ تَد.
 -8-2دس هشحلِ ی دٍم هَاد ٍ هػال الصم تایستی تَسط تین ّای ضشک ،کٌٌنذُ تْینِ ٍ تنِ هحنل تشگنضاسی هسناتقِ
آٍسدُ ضَد .الصم اسّ ،وشاُ تا هػال  ،هطخػات فٌی آًْا ًیض تِ کویتِ تشگضاسکٌٌذُ هساتقِ تحَیل ضَد.
 -9-2دسغَست استفادُ اص ٍسایل خاظ (غیشاص هخلَ کي هؼوَلی تتي ٍ ظشٍف ن تاهیي دستگاُ ّا یا ٍسنایل خناظ
هَسد ًیاص دس هشاحل ساخ ،تتي اص تثیل تالثْا ،الکْا ،هخلَ کيّای خاظ ٍ  ...تِ ػْذُ تینّای ضشک ،کٌٌذُ هیتاضذ.
 -1هشخصات ًوًَِّا:

ً -1-3وًَِّا تػَست هکؼة ّای تتٌی تِ اضالع  100 ± 4هیلی هتش خَاٌّذ تَد .هکؼثی کنِ اًنذاصُ حنذاتل یکنی اص
اضالع آى خاسج اص هحذٍدُ هزکَس تاضذ اص دٍس خاسج خَاّذ ضذ.
ً -2-3وًَِّا تایذ تػَست یکپاسچِ ٍ ّوگي ساختِ ضًَذ ٍ تسوتْای سطحی ٍ دسًٍی ًوًَِّا ًثایذ تفاٍت هحسَسی
تا یکذیگش داضتِ تاضٌذ.
ّ -3-3شتین تشای ضشک ،دسهساتقِ تایذ سِ ًوًَِ سا تحَیل دّذً .وًَِّا تایذ تا یک ضواسُ  5ستوی یا پنٌح حشفنی ینا
تشکیثی اص آى تؼٌَاى ًام تین هطخع گشدد.
 -4-3چگالی خطک ًوًَِّا تا اًذاصُ گیشی ٍصى خطک ٍ اتؼاد ًوًَِّا هحاسثِ هی ضَد.
 -5-3حذاکثش چگالی هتَسط ًوًَِّا  850 kg/m3هی تاضذ ٍ چگالی تیطتش ،هَخة حزف تین خَاّذ ضنذّ .وچٌنیي
تشای چگالی تیطتش اص  700 kg/m3اهتیاص هٌفی دس ًظش گشفتِ هی ضَد.
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 -6-3حذاتل هقاٍه ،هتَسط آصهًَِّا (هتَسط دٍ ًوًَِن ًثایذ کوتش اص  2/5 MPaتاضذ ٍ حذاتل هقاٍهنّ ،نش ًوًَنِ
ًثایذ کوتش اص  2 MPaتاضذ.
 -7-3ضشایط ػول آٍسی ًوًَِّا دس هشحلِ ی اٍل ٍ دٍم :یک سٍص دس تالة ٍ صیش گًَی خنیس ٍ دس هحنیط آصهایطنگاُ،
 6سٍص ػول آٍسی هشطَب (داخل آب آّک اضثاعن دس هحیط آصهایطگاّی ،یک سٍص خطنک ًونَدى دس آٍى ٍ 105 C
یک سٍص خٌک کشدى ًوًَِّا دس هحیط آصهایطگاُ هی تاضذ .سایش سٍش ّای ػول آٍسی ًیض دس غَستیکِ تثالً تِ تاییذ
کویتِ اخشایی هساتقِ سسیذُ تاضذ ،تاتل تثَل خَاّذ تَد.
 -8-3چگالی ٍ هقاٍه ،فطاسی ًوًَِّا دسحال ،خطک اًذاصُ گیشی هی ضَد.
O

 -9ساخت ،بزرسی ٍ آسهايش ًوًَِّا در هزحلِ ي اٍل :
ّ -1-4واى طَس کِ رکش ضذ ،دس ایي هشحلِ ًوًَِّا تایذ پس اص ساخ ،تِ غنَست خطنک تنا تناسیخ تؼینیي ضنذُ تنِ
دتیشخاًِ ّطتویي دٍسُ هساتقات هلی تتي تحَیل دادُ ضَد.
 -2-4هشاحل ساخً ،وًَِّا تایذ تحً ،ظاست استاد ساٌّوای هشتَطِ ٍ تا تاییذ ایطاى غَست گیشد.
 -3-4دس غَست استفادُ اص هػال غیش هداص ٍ یا ػذم سػای ،هطخػات آئیي ًاهِ ،آى تین اص هساتقات حزف هی ضَد.
 -4-4پس اص تشسسی اٍلیِ ًوًَِّا ٍ تاییذ چگالی ٍ اتؼاد ًوًَِّا ،هقاٍه ،فطاسی آًْا تا اسنتفادُ اص خنک ّینذسٍلیکی
تؼییي هیضَد.
 -5ارسيابی ًوًَِّا ٍ تعییي تین ّاي بزتز در هزحلِ ي اٍل :
-1-5

اهتیاص تیوْا طثق فشهَل ّای صیش هحاسثِ هی ضَد:
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اهتیاص چگالی:
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اهتیاص ًْائی هشحلِ اٍل تش اسا
صیش هحاسثِ هی ضَد:

فشهَل
P1  75Pf  150P

تین ّای تشتش هشحلِی اٍل ضاهل  12تیوی کِ تیطتشیي اهتیاص سا کسة کشدُ تاضٌذ ،تِ هشحلِ دٍم ساُ هی یاتٌنذ.
دس غَست کسة اهتیاص تشاتش ،تیوی کِ اص تٌَع هػال کوتشی استفادُ ًونَدُ تاضنذ اًتخناب خَاّنذ ضنذ .اص ّنش
داًطگاُ حذاکثش  2تین هی تَاًٌذ تِ هشحلِ دٍم ساُ یاتٌذ.
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-4-5
-5-5

کلیِ تین ّا تایستی فاکتَس ّضیٌِ هشتَ تِ ًوًَِ ّای تتي خَد سا هحاسثِ ٍ ّوشاُ ًوًَِ ّا اسسال ًوایٌذ.
فشهَل هحاسثِ فاکتَس ّضیٌِ یک هتش هکؼة تتي:
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(  x2ن :تا تَخِ تِ تٌَع صیاد هَاد افضٍدًی ٍ ّضیٌِ آًْا )  ( a2تشای تؼییي ضشیة هنَاد هنزکَس تایسنتی اغنل فناکتَس
هؼتثش تا هْش ضشک ،ػشضِ کٌٌذُ آى ّوشاُ تا ًوًَِّا اسسال گشدد.
( : x3 , xiتشای تؼییي ضشیة سایش هػال ٍ سثکداًِّای هداص ،تایستی اغل فاکتَس هؼتثش تا هْش ضشک ،ػشضِ کٌٌنذُ
آى ّوشاُ تا ًوًَِّا اسسال گشدد .تذیْی اس ،هَاسد هزکَس تِ طشیق هقتضی کٌتشل خَاّذ ضذ.
(ضشایة  ai ٍ a3 ٍ a2اص تقسین کشدى تیو ،یک کیلَگشم هػال تشحسة سیال تش 1000تذس ،هیآیذ.ن
 -6ساخت ،بزرسی ٍ آسهايش ًوًَِّا در هزحلِ ي دٍم :

-1-6
ضَد.

ساخً ،وًَِّا خْ ،ضشک ،دس هشحلِ دٍم هساتقِ ،تا حضَس تین ّای تشتش هشحلِ اٍل ،دس ضْش سض ،اًدام هنی

ّ -2-6ش تین تایذ سًٍذ اًدام آصهایطات خْ ،سسیذى تِ طشح اخنتال ًْنائی دس هشحلنِ اٍل ٍ ًتنایح حاغنلِ سا طنی
گضاسضی (طثق فشه ،اػالم ضذُن تػَست هکتَب دس سٍص ساخً ،وًَِّا ،تنِ کویتنِ تشگنضاسی تحَینل ًواینذ .ػنذم اسائنِ
گضاسش هَخة حزف تین اص هساتقِ خَاّذ ضذ .کویتِ داٍساى تش اسا کیفی ،گضاسش اسائِ ضذُ اهتیاص (Rن تنیي غنفش تنا
( 10تػَست ًسثین تشای گضاسش دس ًظش خَاّذ گشف.،
 -3-6هػال هَسد ًیاص تَسط تین ّای ضشک ،کٌٌذُ تِ هحل هساتقِ آٍسدُ هی ضَد.
 -4-6تشای اختال هػال اص یک هخلَ کي هؼوَلی تتي ) (Drum Mixerاستفادُ خَاّذ ضنذ .الصم اسن ،تنین ّنای
ضشک ،کٌٌذُ ،تالثْا ٍ دسغَست ًیاص الکْا ٍ دسغَست استفادُ اص هخلَ کي یا دستگاُ ّای خاظٍ ،سایل هَسد ًظنش سا دس
سٍص ساخ ،تتي ّوشاُ داضتِ تاضٌذ.
 -5-6خْ ،ساخ ،تتيّ ،ش تین  40دتیقِ فشغ ،خَاّذ داض ،تا تحً ،ظاست کویتِ تشگضاس کٌٌذُ هساتقِ ًسث ،تنِ
الک کشدى هػال  ،تَصیي هػال  ،ساخ ،تتي ،اًدام آصهایص اسالهپ ٍ چگالی تتي تاصُ ،تالة گینشی ،تنشاکن ،تحَینل
ًوًَِّای ًْائی (تحَیل اٍلیِن ٍ ضستطَی تدْیضات اتذام ًوایذ .صهاى ساخ ،حذاکثش تا  60دتیقِ تا کناّص اهتیناص
طثق فشهَل صیش تاتل افضایص اس .،تِ صهاى ساخ ،کوتش اص  40دتیقِ اهتیاص هثث ،تؼلق ًوی گیشد.
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صهاى ساخً ،وًَِّا حذاکثش 60دتیقِ = t
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هفتمین دوره مسابقات ملی بتن

ً -6-6وًَِّا پس اص ساخ ،دس هحل ،ػول آٍسی اٍلیِ ٍ تاص کشدى تالثْا ،تِ کویتنِ تشگنضاسی تحَینل دادُ هنیضنًَذ
(تحَیل ًْایینّ .ش تین پٌح ًوًَِ سا تشای ضشک ،دس هساتقِ تحَیل خَاّذ داد .تغییش هَضؼی دس اتؼاد ًوًَِّا (هاًٌنذ
لة پش کشدى گَضِ ّای ًوًَِن هَخة حزف تین خَاّذ ضذ.
ً -7-6وًَِّای تتي تحَیل گشفتِ ضذُ طثق آئیي ًاهِ ػول آٍسی خَاٌّذ ضذ.
 -8-6تؼذ اص ػول آٍسی ٍ خطک ًوَدى ،اتؼاد ًوًَِّا تثل اص هساتقِ تَسط کویتِ تشگضاسکٌٌنذُ ٍ دس حضنَس ًوایٌنذُ
تین اًذاصُگیشی خَاّذ ضذ ٍ دسغَستی کِ اص حذٍد رکش ضذُ تیشٍى تاضذ اص دٍس هساتقِ خاسج هی ضَد.
 -9-6چگالی ًوًَِّا دس حال ،خطک اًذاصُ گیشی هی ضَد .حذاکثش چگالی هتَسط ًوًَِّا  850 kg/m3هنی تاضنذ ٍ
چگالی تیطتش ،هَخة حزف تین خَاّذ ضذ.
 -10-6پس اص تاییذ اًذاصُ ٍ ٍصى ًوًَِّا ،هقاٍه ،فطاسی دٍ ًوًَِ تؼییي هی ضَد .هتَسط هقاٍهن ،فطناسی ًوًَنِّنا
تایذ تیطتشاص  2/5 MPaتاضذ ٍ هقاٍهّ ،شًوًَِ ًثایذکوتشاص 2 MPaتاضذ .هقاٍه ،کوتش تاػث حزف تین خَاّذ ضذ.
 -7ارسيابی ًوًَِّا ٍ تعییي بزًذُ ّاي ًْايی هسابقِ :
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تیوْای تشتش دس هشحلِ ی دٍم ،تین ّایی ّستٌذ کِ طثق فشهَل صیش اهتیاص تیطتشی سا کسة ًوایٌذ:
100Pf  300P
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اهتیاص هقاٍه ،فطاسی تتي= Pf
اهتیاصگضاسش اسائِ ضذُ ;R

اهتیاص چگالی تتي= P

0T 5

اهتیاص صهاى ساخT; ،

ًسث ،فاکتَس ّضیٌِ هشحلِ اٍل تِ فاکتَس ّضیٌِ هشحلِ دٍم(حذاکثش تِ ػذد یک ٍ حذاتل تِ  0/85هحذٍد هی ضَدن=α
0/85  α  1
 -2-7دس غَست یکساى تَدى اهتیاص دٍ تین ،تیطتش تَدى ًسث ،هقاٍه ،تِ چگالی تشًذُ سا تؼییي هی ًوایذ.
 -3-7اػتشاضات فقط تِ غَست کتثی ٍ تا اسائِ دالیل الصم تَسط ّیات داٍساى تاتل تشسسی هنی تاضنذ .چٌاًچنِ تیونی
تاػث اخالل دس تشگضاسی هساتقِ گشدد ،دس ّش هشحلِ ای اص هساتقِ کِ تاضذ ،حزف خَاّذ ضذ.
 -4-7پس اص تشسسیّای الصم تَسط ّیات داٍساى ،اساهی تینّای تشًذُ اػالم خَاّذ ضذّ .یات داٍساى هداص تنِ اتخنار
تػوین گیشی ّای ػوَهی ّستٌذ ٍ تػوین ّیات داٍساى غیش تاتل اػتشاؼ هی تاضذ.
 -5-7اص ّش داًطگاُ حذاکثش یک تین هیتَاًذ حائض ستثِّای اٍل تا سَم ضَد (دس غَستی کِ تنیص اص ینک تنین اص ینک
داًطگاُ حائض ستثِّای اٍل تا سَم ضَد فقط تاالتشیي ستثِ دس ًظش گشفتِ هیضَد ٍ یک داًطگاُ ًویتَاًذ دٍ ستثنِ اٍل
تا سَهی داضتِ تاضذ.ن
 -6-7تِ سِ تین تشتش لَح تقذیش ٍ خَایض اسصًذُ تقذین خَاّذ ضذ.

تذكز  :جْت كسب اطالعات بیشتز در خصَص ًحَُ ثبت ًام ،تغییزات احتوالی در آئيیي ًاهيِ ٍ تَحيیحات
تکویلی بِ سايت ايٌتزًتی هسابقِ بِ آدرس  http://www.concrete2135.irهزاجعِ ًوائیذ.
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