بیست و دومین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن ) – (ACIشاخه ایران

آیین نامه مسابقات بین المللی دانشجویی بتن شاخه های منطقهای )(ACI

مسابقه ملی کانو بتنی
Concrete Cano National Comptition
ایران -تهران
دی ماه 9318

مجری:

عالقمندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اینترنتی
 www.aciiranchapter.orgمراجعه کرده و یا با شماره تلفن  88446989تماس حاصل نمایند.
دانشجویان عالوه بر سایت انجمن می توانند تمامی آیین نامه های مسابقات دانشجویی و فرم ثبت نام را از کانال تلگرام انجمن دانلود نمایند.
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aciiranchapter

هدف:
در این بخش هدف ،تعیین مشخصاتی است برای ساخت کانو در کل ،گروهها میبایست کانویی بتنی بسازند که نخست ،قابلیت تحمل دشواریِ
رقابتها را از جمله حمل و نقل و رخدادهای رقابت را داشته باشد .دوم ،از موادی ساخته شده باشدکه در انطباق کامل با مقررات و قوانین باشند
و سوم ،میبایست کانو بتنی مذکور در همان سال ساخته شده باشد و کار ساخت و اتمام کامال توسط اعضای تیم انجام گرفته باشد و در آخر ،کانو
میبایست در آزمون شناوری رضایتِ کامل داوران و یا کمیته مسابقه را تامین نماید.

 -1قوانین مسابقه:
تیم های شرکت کننده در مسابقه :
 9-9اعضای تیم ها ،دانش آموزان دبیرستانها ،هنرجويان هنرستانهای فني

ررفيه ای ،دانوياويان دانويهاه هيای سراسيری ،آزاد

موسسات آمورش عال (مقطع کارشناس مهندس عمران  ،مکانیک ،معدن ،معماری ،مهندس شیم
آموزش عال  ،مراک تحقیقات پژ هو د لت

 ...در تمام گرايش ها) ،مراکي

غیر د لت م باشند .الزم به ذکر است تعداد تیم های شرکت کننده از هر دانشگگاه

موسسه آموزش عالی دبیرستان هنرستان و  ...نامحدود و درهر گرایش می توانند حداکثر دو تیم داشته باشند که باید اعضای تیم
ها متفاوت باشند.

2-1

مثال:

تیم  Aاز دانوهاه  Aجهت مسابقه ( Cube Epdاستاد راهنما A:اعضای گر

ه) 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 :

تیم  Bاز دانوهاه  Aجهت مسابقه ( Cube Epdاستاد راهنما A:اعضای گر ه:

)21 19 18 17 16 15 14 13 12 11

تیم  Cاز دانوهاه  Aجهت مسابقه  Bowlingپل کاغذی (استاد راهنما B:اعضای گر

ه)31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 :

توجه  :تیم  Cاز دانوهاه  Aاجازه شرکت در مسابقات  Epd Cubeرا نخواهد داشت.
3-1

اين شرايط برای هیچ يک از مسابقات ديهر صادق نم باشد.

4-1

چنانچه تعداد تیم های شرکت کننده در هر گرايش به رداقل  4تیم برسد مسابقه برگ ار م شود در غیر اينصورت مسيابقه
آن گرايش برگ ار نخواهد شد نمونه تحويل گرفته شده به تیم های ثبت نام کننده عودت داده نم شود.

5-1

هرتیم شامل رداقل  3نفر رداکثر  11نفر عضو به همراه يک نفر استاد راهنما از همان موسسه آموزش عيال  ،دبیرسيتان،
هنرستان  ...م باشد.

6-1

هر شخص تنها م تواند در يک تیم عضويت داشته تیم شرکت کننده م بايد معرف ناميه مهميور بيه مهير از موسسيه
آموزش عال  ،دبیرستان ،هنرستان  ...معرف شده را ارائه دهد.

7-1

هر موسسه آموزش عال  ،دبیرستان ،هنرستان  ...برنده رداکثر يک رتبه ( مقام ) خواهد بود.

8-1

استاد راهنما فقط مسئولیت هدايت اعضای تیم رعايت قوانین مسابقه از طرف تیم را بر عهده دارد .

9-1

هر استاد راهنما نم تواند سرپرست بیش از دو تیم از يک دبیرستان ،هنرستان ،موسسه آموزش عال

 ...بر عهده بهیرد.

 11-1فرم های ثبت نام از طريق ايمیل يا فکس م بايست ارسال گردد ،شرکت کنندگان فرم ثبت نام را م بايست از
ب سايت  www.aciiranchpter.orgدانلود تکمیل نموده ،به همراه مدارک خواسته شده شامل(معرف ناميه
برر ی سربرگ دانوهاه  ،کارت دانواوي معتبر ،کارت مل  ،فیش اري ی ثبت نام) به دبیر خانه همايش از طريق
ايمیل به آدرس  convention@aciiranchapter.orgيا از طريق فکس بيه شيماره  55979888ارسيال
نمايند.

11-1
12-1
13-1

نمونه های تحويل داده شده به کمیته مسابقات برای شرکت درمسابقات توسط تیم های شرکت کننده عودت داده نم شود.
ه ينه اري ی جهت ثبت نام به هیچ عنوان عودت داده نم شود.
استاد راهنما بايد از اعضای هیات علم

يا مدرسین دانوهاه تیم دانواوي مربوطه باشد .

 14-1رضور استاد راهنما در ر ز مسابقه زمان برگ اری مسابقه تیم خود ال ام است عدم رضور باعث رذف تيیم دانوياوي مي
شود.
 15-1همراه داشتن اصل معرف نامه از دانوهاه اصل کارت دانواوي در ر ز همايش ال ام است

عمومی:
 1-2طرح استاندارد شده بدنه
تیم ها باید کانوی بتنی خود را براساس مدلی که توسط این آییننامه ارائه شده است بسازند .این مدل در مسابقات جهانی کانوهای بتنی ASCE
در سال  1122استفاده شده است .این کانوی از بدنهای به طول  6متر و پهنای بیم آن  79 Cmاست و در فاصلهی  310 Cmاز قوس واقع شده
است .طول کانو از محاسبه فاصله دو سر کانو و با احتساب خارجیترین نقاط لبه کانو بدست میآید برای اندازهگیری بیشینه پهنای بیمِ کانو،
ابعاد خارجی پوسته مورد نظر است .کانو سطح مقطعی بیضوی شکل دارد و عمق کانو بین  35تا  40 Cmدر امتداد طول آن تغییر میکند.
نقشهی کلی ،ارتفاع ،و سطح مقطع در شکل  2-1مشخص گردیده است .تیم نباید هیچ گونه تغییری در مدل بدنه ایجاد کند (مانند ،کم یا زیاد
کردن طول ،عرض ،ارتفاع و غیره) .موارد دیگری که باید در مورد ساخت کانو بتنی در نظر گرفته شوند تعیین نشدهاند و تیم ها به صالحدید
خودشان ابعاد و محل جاگذاری آنها را مشخص میکنند .این موارد فقط محدود به انتخاب ،ریبها و ضخامت پوسته نمیشود و ممکن است شامل
موارد دیگری نیز باشد.

تصویر  :2-1شماتیک طرح قایق

 1-1-2نوسان ابعادی
تیمها بطور کلی میبایست پیرو محدودیتهای ابعادی عنوان شده در بخش  2-1عملکنند .نوسان طول کانو بتنی باید درحد  ±2 Cmباشد و
نوسان عرض آن میبایست در عریضترین بخش محدود به  ±1 Cmباشد و همینطور برای استخوانبندی ) (Rockerدر کمان جلویی و قسمت
عقبی قایق محدود به  ±1 Cmاینچ باشد .اگر همه ابعاد در محدوده نوسان داده شده باشند ،کانوی بتنی از لحاظ کلی در مطابقت کامل با
محدودیت های ابعادی است و ماده کسر  25امتیاز مندرج در آییننامه شامل آن نمیگردد.

 2-2بتن و شبکه ی آرماتوربندی
در همه موارد مصالح به کار رفته باید انطباق کامل با آییننامه داشته باشند .تمامی مواد مخلوط بتن به غیر از موادی که برای شناور سازی مورد
استفاده قرار میگیرند باید در رده مواد آرماتوربندی قرارگیرند و باید مطابق تمامی جزئیات ارائه شده در بخش چهار باشند.
 3-2عناصر ساختمانی
استفاده از عناصر ساختمانی مانند ریب ،لبه ) ،(gunwalesانحنا ) ،(thwartsطاقی ) (bulkheadsمجاز خواهند بود مگر در شرایطی که مانع
خروج ایمن قایق سواران از آن شود .تمامی اجزای کانو از جمله برآمدگیهای بیرونی و عناصر ساختمانی میبایست از موادی ساخته شده باشند
که منطبق با بخش سه (بتن) و بخش چهار (شبکه ی آرماتوربندی)باشد .هرگونه مقاومسازی صورت گرفته در اجزای کانو بتنی  ،برآمدگیهای
بیرونی و عناصر ساختمانی باید برابر شرایط ضخامت بخش  2-3-4و درصد فضای باز مندرج در بخش  1-3-4باشند.
 8-2محدوديتهای قايقرانان
موانع ثابت قایقران از جمله هر نوع بند  ،کمربند ایمنی  ،بندهای چسبی  ،بادکش یا هر چیز دیگری که قایقران را به قایق را به قایق متصل کند و
یا هر چیزی که امنیت قایقران را برای خروج از قایق در صورت واژگون شدن آن کاهش دهد ممنوع است.
 8-2پاروها
کانوهای بتنی میبایست به پاروهای پهن ) (Paddleو نه به پاورهای معمولی ) (Rowsمجهز باشند .پاروها میبایست یک طرفه و میتوانند با
لبهی صاف یا خمیده باشند .پاروی اضافی در قایق در حین مسابقه بالمانع میباشد.
 6-2جای نشستن و تشك داخل
صندلیها نباید از اندازهی  50 × 75 × 50 Cmتجاوز کند .تشکها نمیبایست از  2× 50× 75 Cmتجاوز نمایند .یک قایقران نمیتواند
همزمان از تشک و صندلی استفاده نماید .قایقرانها آزادند از انواع مختلف صندلی و یا تشک استفاده کنند (برای مثال ابعاد صندلیها ممکن است
در یک مسابقه فرق کند یا یک قایقران از صندلی و دیگری از تشک استفاده کند) .صندلیها و تشکها میبایست برای در اختیار داوران قرارگیرد
زیرا در داوری کیفیت ساخت و محصول نهایی موثر است.
 9-2مواد ضد لغزش
استفاده از چسب نواری ضد لغزش و یا هرگونه ماده ی ضد لغزش دیگر ممنوع است.
 5-2پوششهای پاششی
هر نوع ابزار یا راهکار پس-ساخت که از نفوذ آب به درون کانو جلوگیری میکنند مانند پوششهای پاششی ممنوع میباشند .این امر شامل مواد
شناور سازی نیز میشود.

 7-2لبهها
لبهها باید به نحوی پرداخت شوند که مانع آسیب دیدن قایقرانان شود (یعنی آرماتورهای عریان و لبههای تیز ممنوع است) .روکش لبهها و یا
پوششهایی که به عنوان بخش داخلی کانو در نظر گرفته نمیشوند نباید ارزش سازهای یا مقاومتی برای کانوی بتنی ایجاد نمایند .روکشهای
لبهی خارجی که برای استحکام بخشیدن استفاده میشوند نمیبایست هر کدام بیش از  60 Cmطول داشته باشند .فومهای لولهای که برای
حفاظت از لبهها بکار میروند مجاز میباشند و بعنوان استحکام بخش در نظر گرفته نمیشوند .هرگونه محافظ لبه در فاصله  60 Cmجلو و عقب
کانو غیر مجاز است.
 11-2شناورسازی
 2-21-1ملزومات
کانوی بتنی میبایست آزمون شناور سازی را با موفقیت طی نماید که از طریق طراح طبیعی شناور و یا از طریق بکارگیری مواد شناور سازانجام
میشود .به دالیل ایمنی ،هرگونه گودی یا کیسه هوا ممنوع است .مواد شناور ساز میبایست مواد جامد (مانند فوم ،چوب و غیره) باشند .تمامی
مواد شناور ساز که در کانو بکار برده میشود باید با بتن روکش شوند .مادامی که شناور ساز زیر خط لبه باشد در هر نقطه در داخل قایق مجاز
میباشد .تنها استثنا مواد شناورسازی است که در تست شناورسازی مورد قبول واقع نشوند.
روکشها و پوششهای لبه (بخش  )9-1در طی آزمون شناورسازی نباید استفاده شوند .وقتی که کانو توسط داوران یا کمیته فنی مسابقه تأیید
گردید نصب روکش و پوشش لبه بالمانع است.
 2-11-2آزمون شناورسازی
کانوی بتنی در طی پنج دقیقهای که در آزمون شناورسازی از آب پر میشود میبایست بطور همزمان دو سر آن حداقل 75 Cmخارج از آب
باشد .قایق میبایست با نظر داوران و یا کمیته فنی مسابقه قبل از هرگونه رقابت مورد تأیید قرارگیرد.
کانوهایی که در نوبت اول آزمون شناورسازی تأیید نشوند بصورت خودکار  25امتیاز از امتیاز نهایی آنان کسر خواهد شد.
 3-11-2شناورسازی مضاعف
در شرایطی که کانوی بتنی آزمون شناورسازی اولیه را طی ننماید تیمها میبایست از مواد شناورسازی اضافی استفاده کنند تا جایی که با تأیید
داوران و یا کمیته فنی مسابقه آزمون شناورسازی را طی کنند .هرگونه مواد شناور سازی اضافی که استفاده میشود میبایست در داخل کانو و زیر
خط لبه اعمال گردد .به هیچ وجه استفاده از این مواد بر روی قسمت عقبی و جلوی قایق مورد قبول نیست (حفره جلو و عقب کانو) .روکش لبهها
نیز نباید به عنوان مواد شناورسازی استفاده گردند (بخش .)2-21-1

تصویر  :1-1شماتیک آزمایش شناوری

تصویر  :3-1مثالی برای شناور سازی مضاعف
 11-2تعمیرات
 1-11-2تعمیرات انجام شده حین مسابقه
در حین مسابقه  ،یعنی در طول تمامی رخدادها و حمل و نقل ،تعمیرات فقط باید با استفاده از نوارچسب صورت گیرد و هر نوع نوارچسبی مجاز
است .در صورتی که استفاده از نوارچسب برای رفع مشکل مقاومت کانو باشد ،از امتیاز گروه کسر خواهد شد .در حوادثی از قبیل برخورد با
کانوهای دیگر و یا مواردی که از کنترل شرکت کنندگان خارج بوده است کسر امتیاز استفاده از نوارچسب انجام نخواهد شد .استفاده از نوارچسب
برای استحکام روکش لبهها و یا استحکام مواد شناورسازی مورد نیاز برای طی کرن آزمون شناورسازی موجب کسر امتیاز نمیشود .در مواردی
که استفاده از نوارچسب برای ترمیم آسیبهای ناشی از برخورد با کانوهای دیگر و شرایطی خارج از کنترل تیم ها الزم مینماید ،اقدام به
نوارچسبکاری میبایست پس از دریافت تأییدکتبی آغاز گردد.
 2-11-2مواد تعمیرات
بتن و یا مالط از قبل بستهبندی و یا مخلوطشده برای استفاده در بازسازی و تعمیر غیر مجاز هستند .استفاده از اپوکسی و مواد مشابه غیر مجاز
میباشد ،چه بعنوان مواد وصله و یا پرکننده در هر زمان از ساخت کانو ،چه بعنوان مواد تعمیر در حین مسابقات.
بتن و آرماتور مورد استفاده در تعمیر کانو میبایست منطبق با قوانین مندرج در بخش  3-22-1باشند.
 3-11-2گزارش رويه تعمیر و درخواست بازسازی
 1-3-11-2کلیات
در شرایطی که کانو در طی مسابقات آسیب دیده باشد ،شرکت کنندگان میتواند کانو را وصلهکاری ،تعمیر و پرداخت دوباره نمایند که البته این
کار ملزم به تسلیم درخواست و دریافت تاییدیه گزارش رویه تعمیر است.
 2-3-11-2ارائه درخواست
فرم گزارش رویه تعمیر یا درخواست بازسازی میبایست توسط کاپیتان تیم امضا شود.

 3-3-11-2الزامات
گزارش رویه تعمیر باید شامل اطالعات کافی از عامل و شدت آسیب و تعمیرات درخواستی باشد تا کمیته فنی مسابقه قادر شود تصمیمگیری
درست را در قبال تأیید تعمیرات و فراهم کردن توانایی دانشگاه برای تعمیر کانو انجام دهد .کمیته فنی مسابقه گزارش رویه تعمیر را مورد
مطالعه قرار خواهد داد و در صورت لزوم دیدگاه خود را در مورد قانونی بودن و مناسب بودن تعمیر پیشنهادی ارائه خواهند کرد .تیمها میبایست
گزارش رویه تعمیر خود را با در نظر گرفتن دیدگاههای ارائه شده توسط کمیته فنی مسابقه بازنویسی کنند .دانشگاه میبایست تا دریافت تأیید
کتبی نهایی از کمیته فنی مسابقه اقدام به تعمیر کانو نکند.
چنانچه کمیته فنی مسابقه مجوز تعمیر کانو را به تیم ندهد ،تیم باید تصمیم بگیرد که آیا با کانوی تعمیر نشده شان قادر به شرکت در مسابقات
هستند یا خیر.
 8-3-11-2کسر امتیاز و ابطال
کانوهایی که مجوز تعمیر را از کمیته فنی دریافت میکنند  50امتیاز از امتیاز کل ایشان کسر میگردد .مگر مواردی که کمیته فنی و داوران
تشخیص دهند اتفاق غیر مترقبه خارج از کنترل شرکت کنندگان موجب آسیب شده است.

بخش سه – بتن
 تیمها اجازه دارند که از، در کل.هدف این بخش فراهم آوردن جزئیات مخلوطهای مختلف بتن است که تیمها برای کانوی بتنیشان بکار میبرند
1150  تا880  وزنمخصوص بتن تازه (پالستیک) در محدوده- از بیشینه سیمان مجاز پیروی کند ب-یک یا چند مخلوط استفاده کنند که الف
. باشدkg/m3
کلیات
 به عنوان مخلوطی بیمانند و مستقل در نظر گرفته میشوند و میبایست با تمامی،هر مخلوط بتنی بدون در نظر گرفتن روش استفاده آن در کانو
 استفاده از اپوکسی و. برای ساختن و تعمیر کانو مجاز نیستند، بتنهای از قبل بستهبندی یا مخلوط شده.مقررات این بخش انطباق داشته باشد
 آرماتوربندی و شناورسازی) ولی استفاده آن برای ساختن قالب کانو بالمانع،مواد مشابه در هیچ مرحله از ساخت کانو مجاز نیستند (بتنریزی
 مخلوطهایی که به عنوان مصالح وصلهکاری و پرکننده در طی ساخت یا تعمیر استفاده میشوند میبایست بر پایه سیمان پرتلند باشند و.است
.همه مقررات این بخش را اجرا کنند
 مراجع1-3
. آخرین ویرایش هر استاندارد مورد نظر است.نشریات زیر بخشی از کل مراجع میباشد
ASTM C 39/C 39M
ASTM C 109
ASTM C 125
ASTM C 127
ASTM C 128
ASTM C 138/C 138M
ASTM C 150
ASTM C 260
ASTM C 309
ASTM C 494/C 494M
ASTM C 496/C 496M
ASTM C 595
ASTM C 618
ASTM C 979
ASTM C 989
ASTM C 1116
ASTM C 1157
ASTM C 1240
ASTM C 1315
ASTM C 1438

Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete
Specimens
Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars
(Using 2 in. or [50 mm]) Cube Specimens
Standard Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates
Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity) and
Absorption of Coarse Aggregates
Standard Test Method for Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates
Standard Test Method for Density (Unit Weight), Yield, and Air Content
(Gravimetric) of Concrete
Standard Specification for Portland Cement
Standard Specifications for Air-Entraining Admixtures for Concrete
Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing
Concrete
Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete
Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete
Specimens
Standard Specification for Blended Hydraulic Cements
Standard Specifications for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan
for Use as a Mineral Admixture in Concrete
Specifications for Pigments for Integrally Colored Concrete
Standard Specification for Ground Granulated Blast-Furnace Slag for Use in
Concrete and Mortars
Standard Specification for Fiber-Reinforced Concrete and Shotcrete
Standard Performance Specification for Hydraulic Cement
Standard Specification for Use of Silica Fume as a Mineral Admixture in
Hydraulic Cement Concrete, Mortar, and Grout
Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds Having
Special Properties for Curing and Sealing Concrete
Standard Specification for Latex and Powder Modifiers for Hydraulic Cement
Concrete and Mortar

 2-3مصالح
 1-2-3مواد سیمانی
 1-1-2-3سیمان هیدرولیك
میبایست با مقررات  ASTM C595 ، ASTM C150و یا  ASTM C1157مطابقت داشته باشد و میبایست با آب واکنش داده و ایجاد چسب
کند.
 2-1-2-3خاکستربادی
میبایست مطابق مقررات  ،ASTM C618کالس  Cیا کالس  Fباشد ،افت حاصل از احتراق آن نباید از  3%بیشتر باشد.
 3-1-2-3متاکائولین
باید برابر مقررات  ASTM C618کالس  Nباشد.
 8-1-2-3سیمان روبارهای )(Slag Cement
باید مطابق مقررات  ASTM C989با درجه کمینه  100باشد.
 8-1-2-3میکرو سیلیکا ( )Micro Silicaيا سیلیکافوم )(Silica Fume
باید برابر قوانین  ASTM C1240باشد.
 2-2-3مصالحسنگی
مصالحسنگی مورد استفاده برای ساخت مخلوط بتنِ کانو حداقل باید از دو ماده مختلف متشکل باشد و میبایست مطابق با قوانین بخش 1-3-3
باشد.
 3-2-3الیاف
باید با مقررت  ASTM C1116مطابقت داشته باشد و باید در ماتریکس بتن توزیع همگن شوند.
 8-2-3افزودنیها
 1-8-2-3کاهنده آب (نرمال ،متوسط و قوی) و افزودنیهای کنترل گیرش
باید منطبق بر  ASTM C494باشند.
 2-8-2-3افزودنی حبابزا
باید منطبق بر  ASTM C260باشند.

 3-8-2-3افزودنی و عاملهای رنگآمیزی
باید منطبق بر  ASTM C979باشند.
 8-8-2-3اصالحکنندههای پلیمری
باید به صورت شیرابه یا پودر قابل تفکیک باشد و طوری طراحی شده باشد که در حین استفاده با سیمان هیدرولیک با مقرراتASTM C1438
در تضاد نباشد و در صورت نیاز باید در محاسبات حجم و جرم طی طراحی نسبتبندی مخلوط از راندمان بتن تازه اطمینان حاصل شود.
 8-8-2-3افزودنی های ويژه
ترکیبات ویژه مانند کاهش دهنده انقباض ،آببندکننده ترکهای مویین و افزودنیهای کنترل کننده ویسکوزیته که هنوز استاندارد بخصوص
برای کاربرد آنها در بتن موجود نیست .کاربرد این مواد ممنوع نیست اما استفاده از آنها نیاز به مجوز کمیته فنی مسابقات دارد.
چسب های اپوکسی (مانند اکرلیک ،فنولیک ،پلی استر) ،مواد عملآوری ،آسفالت امولسیون ویا مواد مشابه جزء افزودنی خاص بحساب
نمیآیند و اکیدا ممنوعاند .تیمهایی که میخواهند موادی را به عنوان افزودنی خاص استفاده کنند و در رابطه با مورد قبول بودن آن مطمئن
نیستند میبایست از طریق ایمیل کمیته فنی تاییدیه مورد قبول بودن ماده را درخواست کنند.
 3-3الزامات
همه ترکیبات بتنی باید شامل سیمان هیدرولیک منطبق با شرایط بخش  2-2-1-3باشند .کمینه مقدار ممکن سیمان هیدرولیک می تواند
30%جرمیباشد و بیشینه آن نیز نباید بیش از  50%جرم در تمامی ترکیبات بتونی ارایه شده باشد .نسبت ( c/cmسیمان به مواد
سیمانی) در همه ترکیبات بتنی میبایست بین  0.30تا  0.50باشد عالوه بر آن ،میزان سیمان هیدرولیک منطبق با شرایط بخش 2-2-1-3
نباید از  670 kg/m3فراتر رود.
 2-3-3نسبتبندی مصالح سنگی
مصالح سنگی انتخابی حداقل میبایست  25%وزن کلی ترکیب بتن را تشکیل دهند .این درصد میبایست بر اساس نسبت وزن تمامی
مصالح سنگی در کوره خشک شده به وزن کل مخلوط حساب شده باشد .مقدار کلی توده استفاده شده در ترکیبات بتنی ممکن است متفاوت
باشد ،اما تمامی ترکیبات میبایست بر طبق قوانین و مقررات دارای مصالح سنگی باشد.
 3-3-3نسبت آب به مواد سیمانی  w/cmو مواد جامد
هیچگونه محدودیتی برای نسبت  w/cmدر مخلوطهای بتنی وجود ندارد .محتوای جامد موادی چون التکس ،رنگهای مایع و یا رنگ دانهها،
در صورت بکار گرفته شدن باید در محاسبه وزن ترکیبات بتنی در نظر گرفته شوند .وجود جامدات در ترکیبات دیگر حائز اهمیت نمیباشد.

 8-3-3وزن مخصوص مجاز
وزن مخصوص تر هر مخلوط بتی میبایست بین  880تا  1150 kg/m3باشد .وزن مخصوص مجاز بر اساس جدول 2-3تعیین میشود .هر
مخلوط بتنی صرف نظر از کاراییاش ،میبایست با تمامی قوانین منطبق باشد.

 8-3-3عملآوری
بتن باید پس از جاگذاری و پرداختکاری با روشهای مناسب عملآوری شود .ترکیبات مایعی که برای ایجاد پوسته برای عملآوری بتن
استفاده میشوند و برابر استاندراد  ASTM C309یا  ASTM C1315هستند و در لیست اطالعات محصوالت آمدهاند )میتوانند به
صالحدید خود گروه در هر بخشی از کانو مورد استفاده قرار گیرند .مواد مشابه باید برای دریافت تایید به کمیته فنی مسابقات فرستاده شوند.
اعمال هر کدام از ترکیبات به هر ناحیه از کانو طبق ساز و کارهای توصیه شده توسط کمپانی تولیدکننده برای کارایی و تراکم نباید از دوالیه
بیشتر شود.
 8-3اسناد
 1-8-3جدول نسبتبندی مخلوط
نسبتبندیهای هر مخلوط بتن که برای ساختن و تعمیر استفاده شده است میبایست بطور خالصه در یک نسخه از جدول دادههای مخلوط
بتن ( )3-1ارایه شود .مسئولیت دقت محاسبات و مقادیر بدست آمده و همینطور استفاده بجا از اعداد مربوطه ،تماما به عهده تیم است.
 2-8-3جزئیات مهندسی
 3-8-3برگه دادههای فنی مواد
برگه دادههای فنی هر ماده مورد استفاده در ساخت کانو میبایست تحت عنوان جدول دادهها در دفترچه مهندس ارائه شده باشد .این امر
شامل مواد سیمانی ،مصالح سنگی ،ترکیبات شیمیایی و مواد دیگر میشود .برگههای داده امنیتی مواد را نمیتوان بجای برگه دادههای فنی
استفاده کرد.
 8-8-3نمونه مصالح سنگی
حداقل  500گرم نمونه از ترکیب مصالح سنگی هر طرح اختالط و نمونههایی نیز از هر نوع مصالح سنگی منفرد که در هر مخلوط بتنی
استفاده شده میبایست به کمیته فنی ارائه شود .نمونهها میبایست در محفظههای شیشهای یا پالستیکی قرار گرفته و بر چسب مرتبط به آن
متصل گردد.
 8-8-3آزمونههای استوانهای بتن
تعداد سه آزمونه مکعبی 10×10.از هر مخلوط بتنی که در کانو استفاده شده میبایست در اختیار کمیته فنی قرار گیرد .دو آزمونه مورد
آزمایش مقاومت فشاری قرار گرفته و یک آزمونه از وسط به دو نیم میشود برای انطباق ظاهر نمونه با محصول نهایی.

بخش  – 8شبکه ی آرماتوربندی
هدف از این بخش ارائه معیارهایی است برای مواد مختلفی است که تیمها به عنوان آرماتوربندی اصلی کانو بتنی به کار میبرند .در کل تیمها
مجازاند سامانه تقویتیای را توسعه بدهند که؛ الف) نسبت فضای خالی و یا چشمههای سیستم به جان آرماتور به اندازه کافی بزرگ باشد ،ب)
مجموع ضخامت الیه های آرماتوربندی برابر با کمتر از پنجاه درصد کل ضخامت کامپوزیت بتنی باشد ،ج) مصالح آرماتوربندی هیچ پوشش پس
تولیدی که موجب بهبود خواص آرماتور شود ،نداشته باشد.
تمام سامانه آرماتوربندی می بایست توسط بتن پوشیده شده باشد .تمام موادی که بخشی از مخلوط بتنی به حساب نمیآیند جزئ سامانه
آرماتوربندی ردهبندی میشوند و کلیه مالحظات این بخش را شامل میشوند .موادی که برای شناورسازی به کار میروند از این امر مستثنی
هستند.
 1-8منابع

Standard Specification for Fiber-Reinforced Concrete and Shotcrete

ASTM C 1116

 2-8مصالح
تمامی موادی به عنوان تقویت کننده اصلی در کانو بکار میروند میبایست فضای خالی کافی برای پیوند مکانیکی مخلوطهای بتنی را فراهم
نمایند.در بخش  1-3-4به امر پرداخته شده است.
پوشش های جامد یا فلزی قابل استفاده برای مقاوم سازی نیستند .الیافی که در میان ماتریس بتنی برای بهبود خواص کششی و پیچشی بتن
استفاده میشوند به عنوان نیروی تقویت ثانویه تعریف میشوند و از این رو موضوعات فهرست بخش  4-3نمیباشند.
 3-8اندازهگیری
 1-3-8ضخامت
ضخامت الیه تقویتی چنین تعرف می شود :یک الیه مجزا از تقویت کننده که روی سطح صاف قرار داده شود و یک صفحه شیشهای6میلیمتری
یا کلفتر روی تقویت کننده قرار میگیرد .فاصله بین زیر صفحه شیشه ای تا باالی سطح زیرین ضخامت تک الیه تقویتی است .تمام عناصر کانو
شامل دیوارهها ،دندهها ،لبههای باالیی ،طاقنماها و غیره میبایست به این قوانین پایبند باشند.
 2-3-8درصد فضای خالی
حداقل درصد فضای خالی یا  POAدر هر الیه از تقویت کنندهها  40%است .تعیین  POAهر الیه تقویتکننده خاص با رابطه زیر بدست
میآید:
∑
که در آن:
∑

= کل سطح خالی
= کل سطح نمونه آرماتور

ممکن است برای محاسبه  POAنیاز به بزرگ نمایی باشد که می توان با استفاده از دستگاه فتوکپی ،پروژکتور پرقدرت یا با مرقوم کردن یک
عکس از نمونه انجام شود.

 8-8اسناد
 1-8-8ضخامت بدنه /تقويتکننده و محاسبه درصد فضای آزادPOA

اندازهگیری و محاسبه تقویت کنندهها و ضخامت بدنه برای عناصر گوناگون کانو در جدول  Cاز کتابچه مهندسی ارائه خواهد شد .محاسبه درصد
فضای خالی برای هر نوع تقویت کننده نیز در زیر جدول  Cارائه میگردد.
 2-8-8نمونه تقويت کننده
یک نمونه چهار گوشه از هر نوع مقاومسازی که در ساخت کانو بکار رفته میبایست جهت داوری به کمیته فنی مسابقه ارائه شود .اگر میلههای
بافته یا میلههای مارپیچ مورد استفاده قرار گیرند یک نمونه  30Cmارائه خواهد شد.
 3-8-8برگه دادههای فنی مصالح
در دفترچه مهندسی میبایست برگه اطالاعات فنی هر نوع ماده نقویت کننده ضمیمه شود.

بخش  -8پرداخت کاری

هدف از این بخش ارائه خصوصیات مواد مختلفی است که تیم ها برای پرداخت سطح کانو ممکن است استفاده کنند .در مجموع تیمها نام
دانشگاه و کانو را در ارتفاع و مکان معین ارائه خواهند داد .تیم ها ممکن است الف) از بتن تمام رنگی استفاده کنند و ب) لکه و یا آستری بکار
ببرند و یا محل خاصی از کانو را رنگ آمیزی کنند.
کلیات
تمام موارد استفاده شده در کانو از لحاظ زیست محیطی باید ایمن باشند.
 1-8منابع
انتشاراتی که در زیر آمده از بخشی از این مشخصات تا اطالعات اضافی فهرست شده – انتشارات به داخل متن فقط با طرحی ساده مرجوع می
گردند.
Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing
Concrete
Specifications for Pigments for Integrally Colored Concrete
Liquid Membrane-Forming Compounds Having Special Properties for Curing
and Sealing Concrete

ASTM C 309
ASTM C 979
ASTM C 1315

 2-8حروف نويسی
نام دانشگاه و نام کانو به طور واضح روی سطح کانو باالی خط آب در دو طرف باید نگارش گردد .نام دانشگاه بایستی با حروف با ارتفاع 21±2
در باال و نام کانو با ارتفاع  8±2سانتیمتر در پایین حک شود .ارتفاع حروف شامل همحاشیه ،سایه ،باال رفتگی ،پایین آمدگی شامل میشود.
اگر نام کامل کالج یا دانشگاه  32حرف و یا بیشتر است (مشمول حروف و فضای بین واژهها) میتوان نام را به اختصار نوشت .نام مختصر شده
باید همچنان کالج مورد نظر یا دانشگاه مورد نظر را نمایان سازد.
 3-8نگارهگری
ساخت گرافیکها مانند لوگو،نشانها و غیره با استفاده از عوامل رنگی بتونی و رنگدانه در میان بتون ،طراحی ترکیبی (بتون تمام رنگی) و یا
طراحی همانگونه که در بخش  5-5به ابعاد یا تلورانس محدود نخواهد شد .حروف برای نام کانو و نام دانشگاه که با استفاده از عوامل رنگی و
رنگدانهها ساخته میشوند همچنان محدود به اندازههای بخش  5-1هستند.
 8-8رنگ و برچسبها
استفاده از رنگ و برچسب محدود به حروفنویسی مورد استفاده در نام های مدرسه و کانو خواهد بود( .بخش )5-1
 8-8لکه های بتنی
هر لکه که روی کانو بکار برده می شود باید مواد مورد نیاز مورد نیاز آن در دسترس باشد ،اسید محور یا آب محور باشد :حداکثر جامدات
محتوی ده درصد و محتویات آلی فرار ( )VOCکمتر یا برابر .g/l 351
افزودنی ها همچون براق کننده مجاز نیستند .ممکن است لکه ها در هر بخشی از کانو بنابر صالحدید تیم استفاده شود .محصوالت خاص الزم
است به کمیته فنی مسابقات جهت بررسی ارسال شوند.

 6-8بتونهای آستری
آببندکنندهها (نافذ یا پوشاننده) ممکن است در هر بخشی از کانو بنابر صالحدید تیم کاربرد پیدا کنند .آببندکنندهها ممکن است (الف)
آببندکنندههای نفوذیِ silaneیا  siloxane-basedبا کمینه محتوای جامد  11درصد و  VOCکمتر یا برابر  g/l351نافذ آستری با
حداقل جامدات محتوی  11درصد و یک  VOCبا کمتر و یا برابر با  ،g/l 351یا (ب) غشا اسمزی مایع برای عملآوری و آببندی که باید با
الزامات  ASTMC 1315مطابقت داشته باشد.
افزودنی هایی مانند براق کننده و یا مواد ذره ای مجاز نیستند و محصوالت مشابه باید به کمیته فنی مسابقات ارائه شوند و تاییدیه دریافت دارند.
چنانچه از مایعات غشا اسمزی استفاده شود بایستی نوع  Iباشند( ،شفاف و نیمه شفاف) .کالس ( Aزرد نباشند) کالس ( Bزرد متوسط) با یک
 VOCکمتر و یا برابر  g/l 351باشد .کاربرد آببند کننده در کانو با توجه به توصیه سازنده نباید در ضخامت بیش از دو الیه اجرا شود.
 9-8مدارک
 5-7-2برگه دادههای فنی مواد
برگه دادههای فنی مواد صنعتی ( )MTDSبرای هر ماده در کتابچه مهندسی ارائه خواهد شد .این شامل رنگدانهها ،رنگ ها ،آستریها،
آببندیها میشود .هر ماده مشابهی قبل از کاربرد بایستی به کمیته فنی مسابقات ارائه و توسط آن تایید شود.

 6ارتباطات :
آدرس دبیرخانه :تهران ،میدان نک ،خیابان نک ،کوچه لیل  ،پالک  ،1ارد 1

تلفن88664152 ، 88664151 ، 88661256 :

فاکس88797454 :

http://www.concreteconvention.org
http://www.aciiranchapter.org
http://www.ConREC.ac.ir
E-mail: info@aciiranchapter.org
E-mail: convention@aciiranchapter.org

 قابل توجه کلیه تیم های شرکت کننده در پنجمین دوره مسابقه کانو بتنی :
مسابقه و آيین نامه کانو بتنی مرکز تحقیقات بتن (متب) بر طبق مصوبه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری متعلق و خاص این
مرکز بوده و استفاده از آن خارج از مسابقات فوق پیگرد قانونی خواهد داشت.

