
 

 اقتصادی و مقاوم بتن استانی مسابقات دوره دومین  نامه نیآی

 به نام خالق یکتا

 بتن مقاوم و اقتصادی استانی ین دوره مسابقاتآئین نامه دوم

 غیرانتفاعی بیهق -موسسه آموزش عالی غیردولتی

 03/11/69تاریخ تنظیم آیین نامه 
 

 مقدمه و هدف:
دوام بتتن و  به منظور ارتقاء مقاومت  و   4141سند جامع چشم انداز بتن 

توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرستازی   ر؛بتنی درکشوسازه های 

 تدوین شده اس .

الزم اس  مقاوم  فشتاری بتتن هتای میترفی در ستا        ؛طبق این سند

افزایش قابل توجهی نسب  به شرایط موجود پیدا کنتد. ایتن ستند     4141

مقاوم  مشخیته  ،س  طی سه برنامه زمانی چهار سالهپیش بینی نموده ا

و سا   45Mpaبه  4144، سا   35Mpaبه  4931در سا   ها بتن پروژه

طتر  بته شتکل     ،4141در سا  .کند ارتقا پیدا 50Mpaبه حداقل  4141

بایست  تمتامی تولیتد     متی  فراگیر در کشور پیاده ستازی وواهتد شتد و   

تولیتد کننتدگان بتتن دمتاده و هم نتین       ،میالح میرفی در بتن کنندگان

 ، الزامات و محدودی  های مورد نیتاز بترای اجترای بتتن پتر     پیمانکاران

مقاومت    را رعای  نمایند. در این ستند مهتم، رعایت  حتداقل     مقاوم 

بتتن هتای    در طراحی سازه هتای بتنتی و استتهاده از    50Mpaمشخیه 

 س .ا پیش بینی شده ها سازه در اجرای انواع پرمقاوم 

با مقاوم  مناسب ، یکتی از مهتارت هتایی است  کته الزم       ساو  بتن 

اس  دس  اندرکاران تولید، اجرا و نظارت سازه های بتنی کسب نمایند. 

تولید شده و اقتیادی بودن دن در پتروژه هتای    از طرفی میزان هزینه بتن

نتارر در بهینته ستازی و     عمرانی، اهمی  ویژه ای دارد و نقش مهندسین

و هزینه اجرای یک ستازه بتنتی، نقتش تنیتین کننتده ای       تنظیم مقاوم 

 3حداکثر  ها مسابقات بتن هر یک از گروهها و تیماز دوره  ایناس . در 

 وواهند بود و تولید یک بتن با مقاومت  بتاال و بتا کمتترین هزینته      هنفر

، زمینه سازی شود. هدف از این رقاب  علمی می گذاشته ممکن به رقاب 

 4141ترویج راهکارهای اجرایی شدن ستند جتامع چشتم انتداز بتتن      و 

 باشد. می

 :نحوه برگزاری مسابقه

)روز  در مرحلوه او   ،شودد  می سابقه در دو مرحله برگزارم این

الزم  ،هر یک از تیم های شرکت کننده  (33/10/79ساختن بتن 

سوانتی متور را در م و      01به ابعاد  است دو عدد آزمدنه بتنی

را گیورد   موی  قرار نهاآ مسابقات با مصال ی که در اختیار اجرای

 32مایند تا بوه مودت   را ت دی  مسئدلین اجرایی ن ساخته و آن

)روز  در مرحله دومد. استاندارد عم  آوری شد در شرایط روز

خداهند شود و   آزمایش ها نمدنه (31/13/79آزمایش نمدنه بتنی 

 از حائزین رتبه برتر تقدیر خداهد شد. نتایج پس از تعیین

 .باشد می 31/03/79مهلت ثبت نام در مسابقه تا 

 شرایط تیم های شرکت کننده :
وتود را متدیری  و    اعضتاء تتیم تحت  نظتارت     سرپرس  تیم باید – 4

 راهنمایی نماید.

 باشد. می نهر 3هر تیم )با احتساب سرپرس ( متشکل از حداکثر  - 2

بوده و  مسابقه نارر بر عملکرد اعضا در اجرای قوانین تیم، سرپرس  – 9

یتک از اعضتا    نماید. سرپرس  تیم و هتر  می تیم را تایید صح  عملکرد

 داشته باشند. توانند در یک تیم عضوی  می فقط

 .انتخاب نمایند نامی را ،توانند برای تیم وود می ها ز تیمهر یک ا -1

هماهنگی های  جه  انجاماء باید به عنوان رابط تیم ک نهر از اعضی -5 

 الزم و اطالع رسانی منرفی شود.

 

 :نحوه ارزیابی تیم های برگزیده
بتن با هزینه کمتر و با مقاوم  فشتاری   ،در مرحله نهایی، تیمی که بتواند

 باالتر را با رعای  ضوابط دیین نامه تولید کرده باشد برگزیده این مسابقه

بود. نسب  مقاوم  فشاری با هزینه یک متر مکنتب بتتن تنیتین    وواهد 

تیموی کوه بیروترین نسوبت     وواهد بتود.   کننده حائزین رتبه مسابقه

به هزینه را به دست آورد و گزارش مناسبی بورای بوتن    مقاومت

 باشد. می خدد ارائه نماید برنده نهایی

 ود:ش می امتیاز هر تیم در مرحله نهایی از روابط زیر محاسبه

  
 

 
 امتیاز تیم     

F مگاپاسکا ( میانگین مقاوم  فشاری بتن هر تیم در مرحله نهایی( 

C میلیون ریا ( هزینه یک متر مکنب بتن ارائه شده توسط هر تیم( 

R امتیاز( در مرحله نهایی 44تا  1)  امتیاز گزارش طر  اوتالط بتن 

D        امتیاز های منهی تاویر در ساو  بتن یتا عتدم دستتیابی بته استالم

 مناسب

 

 :مصالح مصرفی
 ای بتنی مجاز اس :هر در نمونه یز استهاده از میالح

 ISIRI389تولید داول طبق استاندارد  پرتلند انواع سیمان -4

 )الک 19mmمیالح سنگی منمولی با حداکثر اندازه -2

 
اینچ( با چگالی  

2.8gr/cm-2.4در محدوده  اشباع با سطح وشک
استتاندارد   منطبتق بتر   3

ISIRI302 
با مداد افزودنی مجواز  مسابقات فقط در رده  این بند  مواد افزودنی -9

 و میکروستیلی   ،روان کننده فتو  روان کننتده   این مواد شامل می باشد

  ISIRI2930طبق استاندارد...( گروت



 

 اقتصادی و مقاوم بتن استانی مسابقات دوره دومین  نامه نیآی

باید از سیمان و مصالح مدجدد در م   برگزاری  ها هر یک از تیم -1

 و مجاز به آوردن هیچگدنه مصال ی نمی باشند. مسابقه استفاده نمایند

 

 مصوالح م و  برگووزاری مسوابقه دارای شورایط زیوور    

 باشد: می
  سیمان تیپ II)دو( 

  (4میلیمتر )الک نمره 4.75 ماسه با حداکثر اندازه اسمی 

 الک  میلیمتر12.5 با حداکثر اندازه اسمی  شن نخودی( 

 
 اینچ(

 میلیمتر )الک19 با حداکثر اندازه اسمی شن بادامی 

 
 اینچ( 

درصد مجموع وزنی میتالح ستنگی نمونته هتا      31حداقل  نکته مهم:

میلتی متتر( باشتد و     03.1باید از شن بادامی )نمونه های درشت  تتر از   

 نمونه های فاقد این دانه ها از مسابقه حذف وواهند شد.

وجود دارد شتامل چگتالی،    میالح سنگی که در محل مسابقه مشخیات

قبتل از برگتزاری مرحلته او     اقل یک ههته جذب دب و دانه بندی ، حد

 اعالم وواهد شد.

 

 ارائه طرح اختالط و برگزارى مسابقه
 شود. می اساس قرعه کشى مشخصبر ترتیب ساو  بتن در مرحله او 

یک متر مکنب بتن به صورت اوتالط بتن وود را بر اساس  هر تیم طر 

 دهد: می زیر ارائه

 

Kg/mجرم حجمى  نوع میالح
 وزن برای یک متر مکنب بتن 3

 C 3150=   سیمان
 A1     ماسه

 A2     شن نخودى

 A3     بادامی شن

    1000 =   دب دزاد

 F 1150 =   افزودنی

   اعداد ارائه شده در طر  اوتالط بتن باید به صورتى باشد کته

 مجموع حجم اجزاى تشکیل دهنده بتن، برابر یک متر مکنب

ارائه شتده بایتد    ( شود. بنابراین طر  اوتالط1000lit)مناد  

 در رابطه زیر صد  کند.

 

  

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 
  

  

 
 

  

          

 0.02شتود )  متی  درصتد فتر    2)حجم هتواى محبتوس در بتتن(،       

 (20litمترمکنب مناد  

    در صورتى که مجموع حجم میالح بر اساس طر  اوتتالط ارائته

تیتحیح   شده تیمى کمتر از یک متر مکنب شود، الزم اس  نسب  بته 

اعداد طر  اوتالط اقدام شتود؛ در يیتر ایتن صتورت دن تتیم مجتوز       

  .ساو  بتن نخواهد داش

  حداق اسالم  بتن تولید شده باید mm031  و حداکثرmm091 

 باشد. می mm 01. میزان ايما  حداکثرباشد

  لیتر بتن تولید کند؛ بنابراین اعداد طر  اوتتالط در   44هر تیم باید

 .شتود  متی  میالح توسط اعضتاء تتیم وزن  ضرب شده و  10/1ضریب 

الک کردن و تغییر در دانه بندى میالح سنگى در مدت زمتان در نظتر   

 گرفته شده براى هر تیم بالمانع اس .

 . الک کردن سیمان مجاز نیس 

  9249-2دزمایش اسالم  طبق استاندارد ISIRI شتود و   می انجام

 موارد زیر رعای  شود. باید

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

  ضربه متراکم شود و ضربات بطور یکنواو  توزیتع   31هر الیه با

 شود.

  کل زمان اسالم  گیرى از دياز پر کردن قالب تا برداشتن دن کمتر

 دقیقه طو  بکشد. 1/3از 

 ایه هاى قیت  توستط   پ و م دزمایش، سینى بدون حرک  بودههنگا

 فرد دزمایش کننده، ثاب  نگاه داشته شود.

  1پی شى و در فاصله زمتانى  قی  اسالم  بدون حرک  جانبى یا 

 ثانیه بیورت قائم برداشته شود. 01تا 

   میزان اف  بتن از زیر میله افقى تا باالترین نقطه بتن انتدازه گیترى 

 شود. می

   پ  از تولید بتن، دزمایش اسالم  توسط اعضاء تیم و در حضتور

شود. مراحل دزمایشى اسالم  کته توستط اعضتاء تتیم      می داور انجام

 به تأیید داور برسد. ستیشود بای می انجام

   بتتتن تولیتتدى بایتتد داراى چستتبندگى الزم بتتراى انجتتام دزمتتایش

اسالم  باشد. در صورتى که اسالم  برشى رخ دهد و بخشى از بتتن  

ریزش نماید، دزمایش اسالم  مردود شده و باید تکرار گردد هم نین 

شود  mm091 بیشتر  یا mm031در صورتى که اسالم  بتن کمتر از 

(. mm 01 پذیرش نخواهد بود )میزان ايمتا  حتداکثر   نیز نتیجه قابل

توانند با اضافه کردن میالح الزم، طر  وتود   می در این مرحله اعضاء

را اصال  نمایند در هر صورت اسالم  بتن باید مناسب بوده و به حد 

 پذیرش برسد.

 مرتبته بتدون کستر امتیتاز      3 توانند تا می حداکثر ها هر یک از تیم

در صورت عدم تأمین استالم  مطلتوب بته ازاء هتر     اسالم  بگیرند. 

 شود. می امتیاز منهى براى تیم منظور 01اسالم  اضافه 

   م ودوده  نمونه گیرى از بتن لزوما پ  از رسیدن اسالم  بتن بته

 باشد( . می mm 01امکان پذیر اس  )میزان ايما  حداکثر مطلدب 



 

 اقتصادی و مقاوم بتن استانی مسابقات دوره دومین  نامه نیآی

 دقیتق  الزامى به میرف همه مواد توزین شده ندارند؛ مقتدار   ها تیم

 میالح میرفى توسط داور ثب  شده و حجتم بتتن تولیتدى محاستبه    

 گردد. می شود. هزینه بتن بر اساس میالح میرفى نهایى تنیین می

 د یت تول یهزینه بتن هر تیم از مجموع هزینه کل میالح میرفى برا

دید قیم  یک متر مکنب بتن بتر مبنتاى    می یک مترمکنب بتن بدس 

 شود. می جدو  زیر محاسبه

 

 به نرخ روز قیمت مصالح واحد نوع میالح

 Rial/kg 0011 سیمان

 Rial/kg 001 مصالح سنگى

 Rial/kg 01 آب

پلوووووووووووی 

 کربدکسیالت

Rial/kg 
00111 

افزودنووووووی 

 نفتالینی

Rial/kg 

01111 

افزودنووووووی 

 مالمینی

Rial/kg 

01111 

 Rial/kg 00111 لیگندسدلفدنات

 Rial/kg 01111 ژ  میکروسیلیس

 

  الزاموى   )روز شکسوتن(  در مرحله نهایىها سرپرست تیمحضدر

است و در صدرت عدم حضودر، تویم مربد وه از مسوابقه حو        

 خداهد شد.

    کل زمان مجاز براى هر تیم از شروع ساو  بتن تا تحویتل کامتل

باشد. در صورتى که زمان ساو  بتن  می دقیقه 01وسایل شسته شده 

یتک امتیتاز منهتى    از حد مجاز بیشتر شود به ازاء هر یک دقیقه تتأویر  

 دقیقه 01حداکثر زمان اضافه با کسر امتیاز، شود.  می براى تیم منظور

 .باشد می

 باید بتن ساوته شده را بطور کامل مخلوط کرده و  ها هر یک از تیم

سپ  نمونه گیرى نمایند. جتدا کتردن قستمتى از اجتزاء بتتن تخلت        

 شود. می محسوب

  ،ستانتیمتر   01بتا ابنتاد    دزمونه مکنبى 3پ  از تأیید اسالم  بتن

 هتا  تتراکم بتتن دزمونته    .شود می یم تهیه شده و تحویل دادهتوسط هر ت

 شود. می توسط کوبه انجام ها براى همه تیم

  یکى از اعضاء تیم باید روز بند از برگزارى مسابقه براى باز کردن

 به محل مراجنه نماید.  ها قالب

 :باشد می بصدرت زیر ها آورى نمدنهشرایط عم  

 4 روز داول قالب 

 22روز داول دب در شرایط دزمایشگاهى 

 متورد دزمتایش   دزمونته   هر تیم، دو  وم  فشارى بتنبراى تنیین مقا

قرار گرفته و میانگین مقاوم  دو دزمونه مبناى محاستبه امتیتاز هتر تتیم     

 وواهد بود.

     در صورت اعما  هرگونه تقلب )بنا بته تشتخیص داور( در مراحتل

 وواهد شد.حذف  متخل  ساو  بتن، تیم

  به تیمیم گیرى براى موارد عمتومى پتیش بینتی     مجازهیئ  داورن

ئت   یمطالب ذکر شده در دیین نامه هستند. تیتمیم ه  زا وارج او ی نشده

 داوران يیر قابل اعترا  اس .

 تغییرات احتموالى آئوین ناموه از  ریو      اخبار و لى، یمطالب تکم

و کانوا  تلگورام    www.beyhagh.ac.ir بوه آدر   مدسسوه  سایت

 1https://t.mc/beyhaghinstitueروابط عمدمی مدسسه به آدر  

 .به ا الع خداهد رسید

خراسان رضودی، سوبزوار، تقوا ی خیابوان      :هدبیر وانه مسابق

 القانی و رازی )چهار راه اموداد(، جنوب سواختمان ات ادیوه     

مدسسوه آمودزش عوالی     .های تعاونی روستایی سوبزوار شرکت

  غیرانتفاعی بیه  -غیردولتی

  7909992001 :یکد پست     901 :صندوق پستی

 110-00992293 (9 و 0) داخلیتلفن: 

 110-00992330نمابر: 

 


