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 خالصه
 توليدي در شهر با توجه به اهميت و ضرورت كيفيت مصالح مورد استفاده در ساخت سازه ها در اين تحقيق با انجام آزمايش بر چندين نمونه  ماسه

سپس با اعمال تمهيدات مهندسي  و با استفاده از روابط . شيراز دانه بندي، ارزش ماسه و مدول نرمي و به تبع آن نقصان هاي موجود تعيين شده است
 منطبق بر نحوه ي مورد نيازرياضي، تابع هدف مسئله با تأكيد بر كمينه كردن مقدار مدول نرمي شكل گرفته و قيود مربوطه نيز با توجه به دانه بند

موجود، كه مي تواند با توجه به شرايط توليد در  دانه بندي  با اعمال تغيير در به منظور بهبود و رسيدن به حد استاندارد.ست تعريف شده اتوليد
نتايج .  مورد بررسي قرار گرفته است اثرات مربوط به ميزان اعمال تغييرات در مسئله و در نظر گرفته شده استدر تابع هدف كارخانه تغيير كند،
به عنوان يك عضو سازه بتن هزينه ساخت  كيفيت مصالح سنگي و كاهش جهت بهينه كردن كمك موثري در دتحقيق مي توانبدست آمده از اين 

   .نمايد اي
 

 ماسه، مدول نرمي مناسب، دانه بندي بهينه، الگوريتم ژنتيك : كلمات كليدي
 
 

   مقدمه  .1
  

 بتن هاي با ةاين نياز و كاربرد گسترد. بيش از پيش آشكار مي شودبتن هاي با مقاومت باال و توانمند اهميت ا پيشرفت صنعت ساخت و ساز، امروزه ب
ت  كه قسماستيكي از مهمترين عوامل انتخاب سنگدانه ها . مقاومت زياد لزوم بررسي دقيق عوامل تأثيرگذار بر رفتار سازه اي بتن را مشخص مي كند

از اين رو كنترل كيفيت ماسه توليدي كارخانه هاي سنگ شكن به منظور استفاده در ساخت بتن از اهميت . اعظم مقاومت فشاري بتن را در بر مي گيرند
نه بندي و از آنجايي كه ماسه مورد استفاده در ساخت بتن مي بايست جهت رسيدن به مقاومت كافي، شرايط الزم از قبيل دا. فراواني برخوردار است

ضريب نرمي را مطابق استانداردهاي معتبر دارا باشد، از اين رو براي بهبود كيفيت اين نوع ماسه ها و استاندارد سازي آنها، نحوة فرآيند رايج توليد 
هاي مختلف بر روي  انجام آزمايشدر اين مقاله با نمونه گيري از چند كارخانه مختلف توليد ماسه در شهر شيراز و . نيازمند اصالحاتي اقتصادي مي باشد

محدوده  صنعت ساخت و ساز در شهر شيراز بررسي شده و سپس به كمك الگوريتم ژنتيك و با انتخاب دا كيفيت ماسه هاي مورد استفادهآنها، ابت
به طور خالصه نقش  .هاد شده استدانه بندي و ضريب نرمي ماسه پيشن  مناسب جهت بدست آوردنراهكار مناسب با توجه به شرايط توليد در كارخانه،

  . بيان نمودسنگدانه ها و خصوصياتي از آنها كه بر ميزان كيفيت بتن تأثيرگذار مي باشند را مي توان  به صورت زير 
 به توانبه عنوان مثال مي.  استهاي تكيل دهندة بتن تحقيقات متعددي صورت گرفتهتاكنون در زمينة تأثير پارامترهاي مختلف سنگدانه

. هاي بتني اشاره كرد، در زمينة بررسي تأثير شكل، اندازه  و اندازة بزرگترين سنگدانه بر مقاومت فشاري نمونه)1388(زاده و همكاران مطالعات توكلي
داده و نيز تفاوت  شكست بتن در تنش كمتري رخ  ،  نشان دادند كه با  بزرگ شدن اندازه بزرگترين سنگدانه،)2007(نت و ايكسيانگ تحقيقات بازا

 مقاومت فشاري نمونة به   اظهار داشتند كه با افزايش اندازة نمونه، ،)2004(عالوه بر اين، بنجامين و كرنل . يابداي كاهش ميآزمونهاي مكعبي و استوانه
   .يابددست آمده از آنها كاهش مي
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 ها سنگدانه خصوصيات     .1.1
 
  
 ها هسنگدان بافت و جنس         .1.1.1

 
گونه اي كه ژل  به . گذار  مي باشدتأثير  نسبت آب به سيمان در طرح اختالط بر همچنين و سيمان خمير با آنها چسبندگي بر ها سنگدانه سطحي بافت

 اهميت از درشت دانه هاي در سطحي اين بافت. داردصيقلي  و صاف سنگدانه هاي  نسبت به زبر سنگدانه هاي با بهتري چسبندگي سيمانسيمان 

 بافت نتيجه در .باشد درشت و ريز حفرات با ناهموار يا و ريز حفرات با نسبتاً صاف است ممكن ها سنگدانه سطحي بافت .است برخوردار بيشتري

و  تمال بين چسبندگي افزايش منظوره ب همچنين. بود خواهد موثر تازه بتن كارايي و اختالط طرح بر نحوة ها سنگدانه  آب جذب درصد و سطحي
   .كنند ايجادژل سيمان  با نيز شيميايي چسبندگي كه شوند انتخاب بايد كانيهايي از  هاسنگدانه، ها سنگدانه

  
  
  ها سنگدانه شكل         .   1.1.2
 

 تيز هاي انهسنگد .باشند داشته نامنظم و يا تيزگوشه ،گردگوشه شكلي توانند مي شدن شكسته روش و مادر سنگ جنس ماهيت به بسته ها سنگدانه

 و طويل اشكال با ذرات. كنند مي جذب بيشتري آب گردگوشه هاي به سنگدانه  نسبت ،دارند متخلخل و ناصاف سطوحي كه آنهايي و گوشه
 آب راث در كه آبي و دارند جهت يك در گرفتن قرار به تمايل هاي پولكي دانه بگذارند زيرا اثر بتن دوام بر نامطلوبي نحو به توانند مي پولكي

  .شوند مي جمع سطوح اين زير در منافذ هوا، همچنين مي آيد، و بوجود بتن انداختن
  
  
  ها سنگدانه بعد حداكثر          .1.1.3
 

 به ها سنگدانه بندي دانه افزايش  بنابراين.شود مي كمتر جرم واحد در شود مرطوب بايد كه سطحي مساحت ،باشد بزرگتر ها سنگدانه اندازة هرچه

 سيمان مقدار و كارايي يك براي بطوريكه ،شد خواهددر طرح اختالط  الزم نسبت آب به سيمان  آوردن پايين سبب ،بزرگتر دانه اندازه اكثرحد يك

 مورد در شده انجام هاي آزمايش در عملكرد اين .نمود حاصل مقاومت در افزايشي نتيجه در و آورد پايين را سيمان به آب نسبت توان مي ،معين

 نتايج .نمايد صدق نيز بزرگتر هاي اندازه براي كه شود مي فرض معموًال و است گرفته قرار تاييد مورد ميليمتر 1/38اندازه  حداكثر با هاي دانهسنگ

 سطح كاهش نامساعد اثرات هالزم، بوسيل آب مقدار  كاهش1/38 از بزرگتر اندازة حداكثر با هاي دانه مورد در كه مي دهند نشان تجربيات

 ناهمگن زيادي مقدار به بتن .گردد مي خنثي پرسيمان، هاي مخلوط در ويژهه ب درشت، هاي خيلي دانه با شده ايجاد هاي ناپيوستگي نيز و چسبندگي

  .باشد مي ها سنگ بافت شدن خشن و بلورها اندازة افزايش از ناشي اثر مشابه بتن، در كاهش مقاومت احتماالً و شود مي

  
  
  ها سنگدانه بندي  دانه         .1.1.4
 

 تامين  را ASTM C33در استاندارد شده بيان ملزومات حداقل بايد بتن در شده استفاده هاي  دانه (ACI)آمريكا بتن نامة آيين استاندارد طبق

 :است ذكر قابل بتن سنگدانه هاي بندي دانه با رابطه در زير موارد بعالوه .نمايند

 بندي هدان با و گردگوشه بايد ريز هاي  سنگدانه.دارند بيشتري تاثير دانه درشت مصالح به نسبت ريزدانه مصالح عموماً ،بتن اختالط طرح در

 مجموع. باشند مي ريز ذرات از زيادي مقدار داراي پرمقاومت بتن در برده شده بكار پرسيمان هاي مخلوط زيرا باشند درشت نسبتاً اما يكنواخت

 تراكم به جاي پرمقاومت بتن در ريزدانه بهينة مصالح بندي دانه . آنهاست هموزن هاي درشت دانه سطح از مساحت ربيشت ها ريزدانه سطح مساحت

 مقدار كاهش با .دارد شده سخت و تازه بتن خواص در مهمي نقش هابندي ريزدانه دانه .شود مي تعيين مصرفي آب مقدار مبناي بر عمدتاً فيزيكي

   .شد خواهد اقتصادي طرح و يافته كاهش سيمان الزم خمير دانه، مقدار رشتد مقدار افزايش و ريزدانه
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  ها سنگدانه ذاتي مقاومت         .1.1.5
 

 بتن زياد دت مدراز يك مقاومت كه است معتبر وقتي ضابطه اين .باشند نيز مقاوم هاي سنگدانه نيازمند پرمقاومت هاي بتن كه است پرواضح

 نخواهد مهم )مگاپاسكال 45 روزة 3 فشاري مقاومت ثالًم(بسيار كوتاه  عمر در زياد مقاومت يك براي ها سنگدانه اومتمق بطوريكه باشد موردنظر

 تثبيت اين .يافت نخواهد افزايش بتن فشاري مقاومت ديگر سيمان عيار افزايش با اي در مرحله كه مي دهند نشان چندي تحقيقات همچنين .بود

 ،تميز بايد پرمقاومت بتن براي آل ايده سنگدانة مجموع در. باشد مي ها سنگدانه و سيمان چسبندگي مقاومت حدوديتم از ناشي عمدتاً مقاومت
 .باشد كشيده و مسطح حداقل ذرات با شكسته 100% و تيزگوشه مكعبي،

 
   شرح مسئله و استراتژي حل       .2
 

فاده در ساخت بتن تعدادي نمونه از معادن مختلف شهر شيراز گرفته و طبق استاندارد در اينجا ابتدا به منظور بررسي كيفيت ماسه توليدي مورد است
33   CASTM آورده شده است1 مورد آزمايش قرار گرفت و نتايج بدست آمده همراه با محدوده دانه بندي در جدول  . 

 

  د استاندارد انتخاب شده و حدوماسه هاي دانه بندي و مدول نرمي نمونه  - 1جدول 
  درصد عبوري از الك

  Aنمونه   Bنمونه   Cنمونه   حد پايين   حد باال
  اندازه الك

100  95  82/85  04/79  68/66  4  
100  80  68/48  04/51  42/44  8  
85  50  44/24  08/28  04/26  16  
60  25  32/10  08/13  54/12  30  
30  10  5/4  08/5  25/5  50  
10  2  5/2  94/1  58/2  100  
15/2  18/3  24/4  22/4  42/4  MF.  

  
  

 مورد 1 به منظور كنترل چگونگي كيفيت و نحوه شست و شوي ماسه، آزمايش هم ارز ماسه براي سه نمونه انتخاب شده در جدول 2در جدول 
  .بررسي قرار گرفته است

  
   مورد بررسي نتايج حاصل از آزمايش هم ارز ماسه-2 جدول

    Aنمونه   Bنمونه   Cنمونه 

59/92  65/78  72/89  SE  

  
  

مورد ) ماسه(ونه كه مالحظه مي گردد مصالح سنگي ريزدانه  همانگ. بر مي آيد، كيفيت ماسه توليدي در حد پاييني مي باشد2 و 1از جدول 
 شوي ماسه بسيار همچنين شرايط شست و . كه منتج از تمايل به سود بيشتر كارخانه داران شن و ماسه مي باشداستفاده در ساخت بتن درشت دانه مي باشد

 درصد مي 93 تا 78نامناسب مي باشد، به گونه اي كه با انجام آزمايش هم ارز ماسه در مي يابيم كه مقدار ماسه موجود در ماسه شسته در ساخت بتن بين 
بتن و در نهايت افزايش عمر مفيد سازه  كيفيت ماسه و به تبع آن افزايش مقاومت  مطلق يا حداقل نسبيتواند سبب بهبودب  كهارائه مدلي رياضي  لذا.باشد
  . الگوريتم ژنتيك به منظور تعيين دانه بندي بهينه استفاده خواهد شداز  ،در اينجا با توجه به كارآيي و سهولت استفادهلذا . شود آشكار مي گردد

  :ورد نظر نيز ارضا شوند، بنابراين داريمبه گونه اي كه حدود دانه بندي م. تابع هدف مسئله رسيدن به حداقل مقدار مدول نرمي مي باشد
  :            تابع هدف

)1       (                              ( )[ ]100.min 10050301684 RcRcRcRcRcRcMF +++++=  
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  يرخ

 بلي

   :با قيود
241 aRca ≤≤  

483 aRca ≤≤  

6165 aRca ≤≤  

8307 aRca ≤≤  

10509 aRca ≤≤  

1210011 aRca ≤≤  

 با توجه به مقدار تغيير . محدوده مقدار تغيير اعمال بر شرايط توليد مي باشدj=2,1,...,12 با ja و i درصد باقيمانده تجمعي بر الك iRcكه،
  :توان نوشتاعمالي بر نمونه توليد شده مي 

)2                                                                               (mieii CRcmCRceRc ×+×=  
 درصد باقيمانده تجمعي iRcm،  ضريب مقدار استفاده از نمونه اصليeC درصد باقيمانده تجمعي نمونه توليدي كارخانه، iRceكه در اين رابطه 

  . ضريب مقدار اصالحي كل نمونه مي باشدmCاصالحي اضافه شده و 
الگوريتم ژنتيك در حل مسائل بهينه يابي پيچيده مورد استفاده . مي توان از روش الگوريتم ژنتيك استفاده كرد) 1(جهت تعيين حداقل تابع 

 كه در شكل يك نشان داده شده است، در الگوريتم ژنتيك ابتدا جمعيت اوليه شكل مي گيرد و سپس مقدار تابع هدف حساب همانگونه.  مي گيردقرار
تا در اين چرخه آنقدر ادامه مي يابد . خواهد شد و در ادامه با استفاده از الگوريتم جهش جمعيت جديد ايجاد مي شود و معيار همگرايي كنترل مي گردد

  ). 1شكل  (مدول نرمي بدست آيده و مقدار كمين ايجاد شود نهايت  همگرايي
  

  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  

   نحوه انجام مسئله بهينه يابي-1شكل 
  

  
  نتايج بدست آمده          .3
 

ي باشد لذا مي توان با حذف مقدار باقيمانده بر الك از آنجا كه معموالً ساخت مصالح سنگي درشت دانه و كنترل كيفيت آن نسبت به ماسه آسان تر م
 و ايجاد 4 مقدار مدول نرمي با حذف مقدار باقيمانده بر الك شماره 3به همين دليل در جدول .  از ماسه مقدار درشت دانه در بتن را كاهش داد4شماره 

  .اصالح آورده شده است

 وليهجمعيت توليد شده ا

 جمعيت جديد توليد شده بر اساس جهش

 همگرايي؟

 پايان

 )مدول نرمي(محاسبه تابع هدف 
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   اصالح شده  دانه بندي و مدول نرمي ماسه-3جدول 
  صد عبوري از الكدر

  Aنمونه   Bنمونه   Cنمونه 
  اندازه الك

100  100  100  4  
72/56  57/64  62/66  8  
48/28  53/35  05/39  16  
03/12  55/16  81/18  30  
24/5  43/6  92/7  50  
91/2  46/2  87/3  100  
95/3  74/3  64/3  MF.  

  
  

همانگونه كه مالحظه مي گردد، علي رغم حذف قسمت درشت دانه هنوز ماسه زبر مي باشد و دانه بندي نيز در محدوده مجاز قرار ندارد و 
 با افزودن ي توليديمونه ها كردن مدول نرمي هر يك از نكمينهلذا در ادامه سعي بر . بروز مشكالتي خواهد شداستفاده از اين ماسه در ساخت بتن سبب 
  : فرض شده است كه كارخانه تنها قادر به توليد رده مصالح سنگي بصورت زير استدر تمام مسائل حل شده. مقداري مشخص از مصالح سنگي داريم

  
  . درصد5-0: 4باقيمانده بر الك شماره  و 8/3مقدار عبوري از الك 

  . درصد5-0: 8الك شماره باقيمانده بر  و 4مقدار عبوري از الك شماره 
  . درصد15-0: 16باقيمانده بر الك شماره  و 8مقدار عبوري از الك شماره 
  . درصد15-0: 30باقيمانده بر الك شماره  و 16مقدار عبوري از الك شماره 

  . درصد15-0: 50باقيمانده بر الك شماره  و 30مقدار عبوري از الك شماره  
  . درصد1-0: 100باقيمانده بر الك شماره   و50شماره  مقدار عبوري از الك

  
 چگونگي تأثير مقدار ايجاد 6 تا 4در جداول . در ادامه نتايج بدست آمده از حل مسئله بهينه يابي با لحاظ نمودن قيود فوق آورده شده است

و مقادير آورده شده با توجه به بازده كارخانه توليدي  تغيير در مصالح سنگي با دانه بندي دلخواه بر مدول نرمي بهينه ماسه مورد بررسي قرار گرفته است
  .  درصد كل تغيير كرده و به تبع آن مدول نرمي حداقل بدست آمده است60 و 40، 20ماسه، مقدار مصالح سنگي اصالحي بازاي 

دانه بندي مورد نياز نرسيده ايم اما با افزايش مقدار همانگونه كه مالحظه مي گردد، گرچه با اعمال تغيير در مقادير باقيمانده بر الك ها هنوز به محدوده 
  .تغيير مدول نرمي كمتر شده است

  
 تغيير  با اعمال   دانه بندي و مدول نرمي اصالح شده- 4جدول 

    ماسه در درصدي20
  درصد عبوري از الك

  Aنمونه   Bنمونه   Cنمونه 
  اندازه الك

100  100  100  4  
76/60  90/67  75/69  8  
83/33  18/40  37/43  16  
52/17  58/21  62/23  30  
92/9  99/10  34/12  50  
72/7  30/7  58/8  100  
70/3  52/3  42/3  MF.  
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 40تغيير  اعمال  دانه بندي و مدول نرمي اصالح شده با - 5جدول 
   ه ماس دردرصدي

  درصد عبوري از الك

  Aنمونه   Bنمونه   Cنمونه 
  اندازه الك

100  100  100  4  
80/64  22/71  89/72  8  
17/39  83/44  69/47  16  
01/23  61/26  43/28  30  
60/14  56/15  77/16  50  
53/12  15/12  29/13  100  
46/3  30/3  21/3  MF.  

  
  

 60 تغيير  اعمال  دانه بندي و مدول نرمي اصالح شده با-6جدول 
   ماسه  دردرصدي

  درصد عبوري از الك

  Aنمونه   Bنمونه   Cنمونه 
  اندازه الك

100  100  100  4  
84/68  54/74  03/76  8  
52/44  48/49  01/52  16  
50/28  63/31  24/33  30  
28/19  13/20  20/21  50  
34/17  00/17  00/18  100  
22/3  07/3  00/3  MF.  

  
  

ابد و سبب كاهش مصرف  ي مي همانگونه كه مالحظه مي گردد، گرچه محدوده دانه بندي در بازه استاندارد قرار نمي گيرد اما مدول نرمي ماسه كاهش
ماسه در با افزايش مقدار تغيير  نشان مي دهد 6/0 تا 2/0اثر ايجاد تغيير از .   خواهد شدسيمان در ساخت بتن و به تبع آن اقتصادي تر شدن طرح اختالط

  . ساخت بتن شودو اقتصادي شدن بهبود لذا راه حل موجود مي تواند به نحوي سبب ايجاد . توليدي دانه بندي بهتر و مدول نرمي مناسب بدست مي آيد
  
  
   نتيجه گيري  .4
 

تابع هدف مسئله بر اساس كمينه كردن مدول نرمي تشكيل شده است و قيود . توليد ماسه مورد بررسي قرار گرفته است بهبوددر اين تحقيق چگونگي 
 سه نمونه گرفته شده مورد بررسي قرار گرفته و نحوه تغيير با استفاده از روش نتايج بازاي. مسئله نيز با توجه به بازده كارخانه توليدي قابل تغيير مي باشند

كاهش مدول نرمي سبب نرم شدن ماسه مصرفي، افزايش كيفيت ماسه و به تبع آن اقتصادي تر شدن طرح اختالط بتن . الگوريتم ژنتيك آورده شده است
    .خواهد شد
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