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ارزیابی تأثیر اندازه نمونه در سنگهای رسوبی و اندازه سنگدانه در نمونه
بتنی بر مقاومت فشاری تک محوره
محمد داربر ،1لهراسب فرامرزی ،2مصطفی شریف زاده ،3هومن
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 -1دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 -2دانشیار ،دانشکده مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 -3دانشیار ،دانشکده مهندسی معدن ،دانشگاه کرتین استرالیا
 -4کارشناس ارشد ،دانشکده مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی اصفهان

(دریافت :دی  ،5937پذیرش :تیر )5931

چکیده
در مهندسی سنگ ،انتخاب اندازه مناسب نمونه برای تعیین مقاومت فشاری سنگ که معرف خواص مقاومتی سنگ باشد،
بسیار مهم است .پیشبینی مقاومت فشاری تک محوره در قطرهای مختلف با استفاده از تئوریهای تأثیر اندازه نمونه بسیار با
ارزش است .این تئوریها ،به پنج مدل تجربی ،آماری ،مولتی فراکتال ،نظریه شکست و نظریه شکست فراکتال تقسیمبندی
شدهاند .بررسیهای محدودی برای تعیین همبستگی تئوریهای تأثیر اندازه با نتایج آزمایشهای تجربی در طبقهبندیهای
مختلف ،بر روی سنگها و نمونههای مصنوعی انجام شده است .در این مقاله ،مؤلفان با مروری بر مطالعات گذشته ،تأثیر اندازه
نمونه را روی مقاومت فشاری تک محوره سنگهای رسوبی و نمونههای مصنوعی با استفاده از مدلهای تأثیر اندازه و تحلیلهای
آماری بررسی کردهاند .همچنین در مطالعه تجربی 44 ،نمونه بتنی با چهار قطر  22 ،54 ،65و  44میلیمتر و با سه دانهبندی
مختلف  0-20 ،0-12و  0-26میلیمتر ساخته شد .یافتهها نشان داد که در سنگهای رسوبی ،بررسی تأثیر اندازه نمونه با استفاده
از نظریه شکست ،همبستگی خوبی با نتایج آزمایشهای تجربی دارد .در نمونههای مصنوعی ،مدل هوک و براون مقادیر بالایی از
ضرایب 𝟐𝑹 را نشان داد ،اما این مدل برای نمونه های با قطرهای بزرگ ،محافظه کارانه است .در این قطرها ،مدل مولتی فراکتال
همبستگی بهتری با اطلاعات آزمایشگاهی دارد .نتایج مطالعات تجربی نشان داد که در دانهبندیهای  0-20و  0-26میلیمتر ،با
افزایش قطر ،مقاومت فشاری تک محوره ،ابتدا روند افزایشی و سپس روند کاهشی دارد .در نمونههای با دانهبندی  0-12میلیمتر،
مقاومت فشاری یک روند افزایشی با افزایش قطر نشان داد .در نمونههای بتنی با دانهبندی ریز ،مدلهای مولتی فراکتال و تأثیر
اندازه با استفاده از نظریه شکست ،روند صعودی تغییرات مقاومت را به خوبی نشان میدهند .همچنین در نمونههای با دانهبندی
درشت ،مدل مولتی فراکتال ،بیشترین ضرائب 𝟐𝑹 را نشان داد.

کلمات کلیدی
تأثیر اندازه نمونه ،تأثیر ابعاد دانهبندی ،مقاومت فشاری تکمحوره ،تحلیل آماری ،انرژی شکست

عهده دار مکاتباتlfaramarzi@cc.iut.ac.ir :
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دارلینگتون و رنجیت] [54و تئوریهای بر پایه مکانیک
شکست شامل مطالعات گریفیث] ،[91آدو و پوش]،[95
بازانت] ،[95کارپینتری ] [41-93 ،5و معصومی و همکاران
] [23میشود .در حوزه مکانیک سنگ و مکانیک جامدات،
معروفترین تئوریهای تحلیلی ارائه شده برای پیشبینی
تأثیر اندازه نمونه روی مقاومت فشاری تکمحوره ،شامل
تئوری آماری ویبول] ،[7تئوری تجربی هوک و براون]،[1
مدل مقیاس مولتی فراکتال کارپینتری و همکاران] ،[5مدل
تأثیر اندازه با استفاده از نظریه شکست بازانت] ،[5مدل تأثیر
اندازه با استفاده از نظریه شکست فراکتال بازانت] [3و مدل
یکپارچه تأثیر اندازه برای سنگ بکر ( )USELمعصومی و
همکاران] [4هستند.
در مطالعات قبلی انجام شده روی تأثیر اندازه نمونه بر
مقاومت فشاری تک محوره ،تاکنون از مدل تأثیر اندازه نمونه
با استفاده از نظریه شکست و نیز نظریه شکست فراکتال ،در
پیشبینی مقاومت فشاری تک محوره نمونهها در قطرهای
مختلف استفاده نشده بود .همچنین تأثیر اندازه دانهبندی
روی پیشبینی مدلهای تأثیر اندازه نمونه مشخص نشده
است .به علاوه برای مشخص کردن حوزه کاربرد تئوریهای
تأثیر اندازه نمونه در نمونههای سنگی و بتنی ،تاکنون
بررسیهای قابلتوجهی انجام نشده و مدل مناسب تأثیر
اندازه نمونه در سنگهای مختلف مشخص نشده است.
دارلینگتون و همکاران] ،[54پس از تقسیمبندی سنگهای
مختلف و تعریف  7مدل ،مقادیر ضریب  𝑅 2هر مدل را در
هر یک از سنگها تعیین نمودند و نتیجه گرفتند ،حتی در
یک نوع از طبقهبندی مواد ،به علت تأثیر اندازه نمونه،
تغییرات زیادی در نتایج وجود دارد .در هر مدل ،رابطه بین
اندازه نمونه و مقاومت آن در سنگهای آذرین نسبت به
سنگهای رسوبی ضعیف است .مطالعات معصومی و
همکاران] ،[4نشان داد ،در بعضی از سنگهای رسوبی ،مدل
یکپارچه تأثیر اندازه ،نتایج خوبی نشان میدهد اما یکی از
عیبهای این مدل آن است که همیشه امکان انجام
آزمایشهای متعدد روی قطرهای مختلف برای رسیدن به
پراکندگی مناسب در اطراف قطر با مقاومت بیشینه نیست.
در این مقاله ،تأثیر اندازه نمونه و تأثیر اندازه دانهبندی بر
مقاومت فشاری تکمحوره نمونههای سنگی و بتنی با
استفاده از روشهای آماری و تجربی بررسی شده است.
همچنین در این تحقیق برای اولین بار از مدلهای تأثیر

مقدمه

یکی از مباحث بسیار مهم در مهندسی سنگ ،تأثیر
مقیاس بر خواص مقاومتی و تغییرشکلپذیری تودهسنگ
است .وابستگی مقاومت فشاری به اندازه نمونه ،نقش اساسی
در طراحی سازههای سنگی دارد .یک نمونه از اهمیت اندازه
ساختار در معدنکاری ،ابعاد پایهها در روش معدنکاری اتاق و
پایه و در مهندسی عمران ،ساختارهای روی تودهسنگ مانند
پایههای بتنی در پلها است] .[5پژوهشها نشان داده است،
مقاومت فشاری تک محوره سنگ بکر با افزایش اندازه نمونه،
به علت افزایش نقصها در حجم نمونه ،کاهش مییابد ،اما
روند تغییرات ،وابسته به نوع سنگ ،ترکیب کانیشناسی،
تخلخل و غیره است] .[9 ،2تعیین خصوصیات مقاومتی و
رفتاری مواد در نمونههای با اندازه واقعی به دلیل محدودیت
اعمال بار و هزینه بالای تجهیزات بارگذاری مشکل است.
بنابراین تخمین و پیشبینی مقاومت با استفاده از
آزمایشهای آزمایشگاهی ،روی نمونههای بزرگ و با استفاده
از تئوریهای تأثیر اندازه بسیار با ارزش است].[3-4
در مکانیک سنگ ،برای مشخص کردن تأثیر اندازه بر
رفتار مکانیکی سنگ بکر ،از روشهای تجربی و تحلیلی
استفاده زیادی شده است .آزمایشهای تجربی تحت شرایط
تنش تک محوره (مجی] ،[51باچر و انیشتین] ،[55ثرو و
همکاران] ،[52پلز] ،[59دارلینگتون و رنجیت] [54و
معصومی و همکاران] ،)[4آزمایش بار نقطهای (بینیاویسکی
] ،[57گرمینگر] ،[51هوکینز] ،[55ثرو و همکاران] [55و
فوربز و همکاران] ،)[53آزمایش کششی غیر مستقیم (اندریو
] ،[25-21کارپینتری و همکاران] ،[5بوتنوث] ،[22الیسز و
روکو] ،[29ثرو و همکاران] [52و کاناکسی و پالا] )[24و
تحت شرایط سهمحوره (سینگ و هاک] ،[27هانت]،[21
مدهورست و برون] ،[25آبرتین و همکاران] [25و معصومی
و همکاران] )[23انجام شده است .روشهای تحلیلی
میتوانند به سه دسته تئوریهای آماری ،تئوریهای تجربی
و نیمهتجربی و تئوریهای بر اساس مکانیک شکست تقسیم
شوند .تئوریهای آماری شامل مطالعات ویبول]،[91
بینیاویسکی] ،[95پرتوریوس و سی] ،[92بازانت]-99 ،5
 ،[97دارلینگتون و رنجیت] [54و معصومی و همکاران]،4
 ،[23تئوریهای تجربی و نیمه تجربی شامل مطالعات
مجی] ،[51هوک و براون] ،[1یوشیناکا و همکاران] [2و
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اندازه نمونه با استفاده از نظریه شکست و تأثیر اندازه نمونه
با استفاده از نظریه شکست فراکتال ،در پیشبینی مقاومت
فشاری تکمحوره نمونهها در قطرهای مختلف استفاده شده
است .به علاوه ،تأثیر اندازه دانهبندی بر پیشبینی تئوریهای
تأثیر اندازه نمونه بر مقاومت فشاری با استفاده از نمونههای

بتنی مورد بررسی قرار گرفته است .بحث تأثیر جنس
سنگدانهها روی نتایج پژوهش ،خارج از حوزه این مطالعه
بوده و در پژوهشهای آینده بررسی خواهد شد .شکل ،5
مراحل مختلف مطالعه حاضر را نشان میدهد.

بررسی آماری

مطالعه تجربی

م آوری نتایج قبلی آزمایش های مقاومت فشاری تک محوره در قطرهای
مختلف در سنگ های رسوبی و نمونه های بتنی

ساخت بلوک های بتنی با ابعاد 500mm× 500mm× 500mm
با سه دانه بندی  0-20، 0-12و  0-25میلیمتر

تعیین مدل های تأثیر اندازه نمونه

مغزه گیری از بلوک های بتنی و آماده کردن  84نمونه
(قطرهای  72، 68، 56و  94میلیمتر)

تحلیل رگرسیون یرخطی

انجام آزمایش های مقاومت فشاری تک محوره

تعیین  UCSدر قطرهای مختلف و در هر مدل
با استفاده از ضرایب به دست آمده

تأثیر اندازه نمونه ها روی UCS

میزان همبستگی مدل های تأثیر اندازه نمونه
با آزمایش های تجربی

تأثیر ابعاد دانه بندی نمونه ها روی UCS

تأثیر ابعاد دانه بندی بر پیش بینی
مدل های تأثیر اندازه

مدل مناسب اندازه نمونه

شکل  :1مراحل ارزیابی تأثیر اندازه نمونه و اندازه دانهبندی بر مقاومت فشاری تکمحوره

-2

بررسی تحلیلی تئوری های تأثیر اندازه نمونه

تئوریهای تأثیر اندازه نمونه روی مقاومت فشاری
تکمحوره را میتوان به پنج روش ،شامل روشهای تجربی،
آماری ،مولتی فراکتال ،نظریه شکست و نظریه شکست
فراکتال تقسیمبندی کرد .در ادامه هر یک از این روشها
بررسی میشوند.
 -1-2بررسی تجربی تأثیر اندازه نمونه (هوک و براون)

شکل  ،2تأثیر اندازه نمونه روی مقاومت نمونههای
مختلف سنگ بکر را نشان میدهد که توسط هوک و براون
( -5351مدل  )H-Bارائه شده است .تأثیر اندازه نمونه روی
مقاومت ،با رابطه  5نشان داده شده است .در این رابطه،𝜎𝑐𝑑 ،
مقاومت فشاری نمونههای با قطر  51تا  211میلیمتر و
 ،𝜎𝑐50مقاومت فشاری نمونه با قطر  71میلیمتر است.

شکل  :2تأثیر اندازه نمونه روی مقاومت فشاری تک محوره
سنگ بکر][42

()5
73

50

𝜎𝑐𝑑 = 𝜎𝑐50 ( )0.18
𝑑
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رابطه  ،5روند کاهشی مقاومت فشاری با افزایش قطر را
نشان میدهد] ،[1همانطور که در شکل  2نشان داده شده
است ،این مطالعه در سنگهای سخت مانند گرانیت ،بازالت
و دیوریت انجام شده است .باید توجه داشت که نیاز به بررسی
تأثیر مقیاس در سنگهای نرم و نمونههای بزرگتر وجود
دارد].[2
 -2-2بیان تأثیر مقیاس با تئوری آماری ویبول

شکل :3تأثیرات مقیاس بر طبق مدل مقیاس مولتی فراکتال ][42

ویبول ،برای تعیین مقاومت به صورت تابعی از اندازه
نمونه ،توزیع آماری را پیشنهاد کرد که با استفاده از آن
میتوان تأثیر اندازه نمونه را به وسیله پراکندگی نتایج
دادههای تجربی پیشبینی کرد (رابطه :)2

 -4-2بررسی تأثیر اندازه نمونه با استفاده از نظریه شکست

()2

بازانت با بررسی تعادل انرژی در انتشار ترک ،دو مدل
تأثیر اندازه نمونه را برای ساختارهای هندسی مشابه با
اندازههای مختلف در بتن استنتاج کرد] .[97 ،22نوع  Iتأثیر
اندازه بازانت ( )SEL-Iدر ساختارهایی که در آغاز تشکیل
ترک با یک سطح صاف میشکنند ،به کار میرود و نوع II
تأثیر اندازه ( ،)SEL-IIهنگامی به کار میرود که یک ساختار
نیمه شکننده ،یک شکاف عمیق یا یک ترک عاری از تنش
بزرگ ،قبل از رسیدن به بار بیشینه داشته باشد].[95 ،94
بیان تحلیلی مدل تأثیر اندازه  ،SEL-IIتوسط رابطه  7و
 SEL-Iتوسط رابطههای  1و  5نشان داده میشود:

])𝑥(𝑉𝑑) 𝑁𝜎 𝑃𝑓 (𝜎𝑁 ) = 1 − 𝑒𝑥𝑝[− ∫𝑉 𝐶(𝜎(𝑥),

در این رابطه  :σتانسور تنش القا شده توسط بار مربوط
به تنش اسمی 𝑁 σاست :x ،بردار مختصاتی :V ،حجم
ساختار و ) 𝜎 ( :Cتابعی است که تمرکز فضایی احتمال
شکست مواد را نشان میدهد].[44 ،49
ویبول فرض کرد که احتمال شکست یک جسم جامدی
که از ذرات کوچکتر ساخته شده است ،تابعی از حجم آن
است (رابطه :)9
()9

()7

𝜎
)𝑉𝑚 𝑙𝑜𝑔( 𝑐⁄𝜎𝑐0 ) = 𝑙𝑜𝑔(𝑉0/

که  :σNمقاومت اسمی :P ،بار بیشینه :b ،ضخامت نمونه،

که  :Vحجم نمونه :m ،ثابت مواد که ضریب یکنواختی
نامیده میشود و  :V0حجم نمونه ای با اندازه استاندارد است.
رابطه  9نشان میدهد ،نسبت مقاومت جامدات ،تنها وابسته
به نسبت حجم آنها است].[41 ،47

 :Dقطر نمونه :ft/ ،یک پارامتر مقاومت B ،و  :𝐷0پارامترهایی
که وابسته به هندسه ساختار هستند و با تطبیق دادن
( )fittingاطلاعات تجربی تعیین میشوند].[45 ،95 ،5
()1

 -3-2مدل مقیاس مولتی فراکتال

𝑟𝜎𝑁 = 𝑓𝑟 ∞ [(𝑙𝑠 /(𝐷 + 𝑙𝑠 ))𝑟𝑛/𝑚 + (𝑟𝐷𝑏 /(𝐷 + 𝑙𝑝 ))]1/

(If 𝑚 → ∞, 𝜎𝑁 = 𝑓𝑟∞ [1 + (𝑟𝐷𝑏 /(𝐷 + 𝑙𝑝 ))]1/𝑟 )5

بر طبق مفهوم مولتی فراکتال ،کارپینتری و همکاران،
یک مدل تحلیلی برای بررسی تأثیر اندازه ،مطابق رابطه ،4
که به عنوان مدل مقیاس مولتی فراکتال ( )MFSLشناخته
میشود ،پیشنهاد کردند (شکل :)9
()4

/

𝜎𝑁 = 𝑃/𝑏𝐷 = 𝐵𝑓𝑡 (1 + 𝐷/𝐷0 )−1/2

که ∞ 𝑟𝑓  m ،n ، 𝐷𝑏 ،و  ،rثابتهایی مثبت اند برای
نمونههایی که از لحاظ هندسی مشابه هستند :𝑓𝑟 ∞ .مقاومت
اسمی برای یک ساختار خیلی بزرگ :D ،اندازه مشخصه
ساختار :𝑙𝑠 ،طول مشخصه مرتبه دوم و 𝑝𝑙 :طول مشخصه
مواد است که نشان دهنده اندازه المان حجمی معرف در مواد
نیمه شکننده است .رابطه  ،1برای قطرهای کوچک به رابطه
 5و برای قطرهای بزرگ به تئوری تأثیر اندازه ویبول (رابطه
 )2میل میکند] .[95 ،91مدل بازانت برای مواد شبه
شکننده و شکننده همچون سنگ و بتن مناسب است].[4

𝜎𝑁 = 𝑓𝑐 (1 + 𝑙𝑐ℎ /𝐷)1/2

که  : σNمقاومت نرمال :D ،قطر نمونه و  𝑓cو :𝑙ch
ثابت هایی هستند که به ترتیب مقاومت فشاری نمونه بزرگ
نامحدود و طول داخلی مواد را نشان میدهد].[45
کارپینتری ،چیایا و فرو] ،[25 ،21با بررسی روی اطلاعات
تجربی موجود ،نشان دادند که مدل  ،MFSLمقاومت
ساختارهای بدون شکاف ( )notchرا به خوبی تخمین میزند
].[49
11
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 -6-2مدل تأثیر اندازه با استفاده از نظریه شکست فراکتال

نمونههای مصنوعی ،دو مطالعه موازی با یکدیگر انجام شد.
ابتدا ،نتایج مطالعات آزمایشگاهی انجام شده توسط
پژوهشگران مختلف جمعآوری شد .در سنگهای رسوبی ،سه
نوع سنگ آهک و سه نوع ماسه سنگ و در نمونههای
مصنوعی نیز یک نوع بتن با سه نسبت مختلف آب به سیمان
( )W/Cو یک نوع پلاستر مطالعه شد .تعداد نمونههای
سنگهای رسوبی  47نمونه سنگ آهک با قطر  27تا 757
میلیمتر و  51نمونه ماسه سنگ با قطر  55تا  541میلیمتر
و تعداد نمونههای بتنی 21 ،نمونه بتنی با قطر  75تا 151
میلیمتر و یک نمونه پلاستر با قطر  27تا  572میلیمتر است.
جدول  ،5خلاصهای از مشخصات نمونههای مطالعه شده را
نشان میدهد .سپس ،در مطالعه تجربی 54 ،نمونه با
قطرهای  52 ،15 ،71و  34میلیمتر با نسبت ارتفاع به قطر
 2/5و با سه دانهبندی مختلف  1-21 ،1-52و 1-27
میلیمتر ساخته شد .در ادامه ،با استفاده از مدلهای تأثیر
اندازه نمونه ،روند تغییرات مقاومت فشاری سنگهای رسوبی
و نمونههای مصنوعی نسبت به تغییرات قطر پیشبینی
میشود و میزان مطابقت آن با اطلاعات آزمایشگاهی قبلی
تحلیل خواهد شد.

بازانت ،از نظریه شکست فراکتال برای تعیین مقاومت
اسمی نمونه استفاده کرد و مدل تأثیر اندازه با استفاده از
نظریه شکست فراکتال ( )FFSELرا پیشنهاد کرد:
𝜎𝑁 = (𝜎0 𝐷(𝑑𝑓−1)/2 )(1 + (𝐷/𝐷0 ))−1/2

()5

که  :σ0مقاومت نمونهای با اندازه بسیار کم که ممکن
است به صورت مقاومت ذاتی بیان شود :df ،بعد فراکتال و
سایر ثابتها ،قبلاً تعریف شده اند .معمولاً ساختار مدلهای
 SEL-IIو  FFSELخیلی مشابه هستند .برای تعیین  σ0و
 dfدر  FFSELلازم است ابتدا  𝐷0از مدل  SEL-IIتعیین
شود ،سپس  σ0و  𝑑fبرای  FFSELمحاسبه شود .برای
اندازههایی که خصوصیات غیرفراکتال دارند 𝑑f =1 ،است و
مدل  FFSELهمان مدل  SEL-IIمی شود که در آن
 Bft/ = σ0است].[4
تأثیر مقیاس روی مقاومت فشاری نمونههای

-3

سنگی و بتنی
به منظور مطالعه تأثیر اندازه نمونه و اندازه دانهبندی بر
روی مقاومت فشاری تکمحوره سنگهای رسوبی و

دول  :1مطالعات انجام شده روی تأثیر اندازه نمونه بر مقاومت فشاری تکمحوره سنگهای رسوبی و نمونههای مصنوعی
طبقهبندی
نمونه

سنگهای
رسوبی

نمونههای
مصنوعی

نوع نمونه

تعداد
نمونهها

قطر ()mm

مقاومت فشاری
تکمحوره ()MPa

مر

سنگ آهک

99

757-15

35-2

)Natau et al. (5359

سنگ آهک

1

53-47

211-551

)Thuro et al. (2115

سنگ آهک کانزاس

1

571-27

72-45

)Hoskins and Horino (5313

ماسه سنگ هوکسبری

4

544-55

95-27

)Pells (2114

ماسه سنگ گوسفرد

5

541-53

73-97

)Masoumi et al. (2154

ماسه سنگ لانگمونت

4

511-27

555-515

)Hoskins and Horino (5313

بتن )(w/c=1/79

5

354-51

25-29

)Blanks and McNamara (5397

بتن )(w/c=1/74

1

475-75

23-29

)Blanks and McNamara (5397

بتن )(w/c=1/77

5

151-75

25-22

)Blanks and McNamara (5397

پلاستر پاریس

1

572-27

9/1-4

)Hoskins and Horino (5313
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 55تا  544میلیمتر را تحت آزمایش تکمحوره قرار
داد] .[59نتایج تحلیلهای آماری نشان داد ،روند تغییرات
مقاومت فشاری نسبت به قطر نمونه در آزمایشهای تجربی
با مدل  H-Bمتفاوت است .اطلاعات آزمایشگاهی و نتایج به
دست آمده از سه مدل  SEL-I ،MFSLو  ،H-Bدر شکل
 1نشان داده شده است .در این نمونهها ،مدل ،SEL-I
همبستگی بهتری با نتایج آزمایشگاهی دارد.

 -1-3تأثیر اندازه نمونه روی مقاومت فشاری سنگهای
رسوبی

ناتاو و همکاران ،با بررسی  99نمونه سنگ آهک با
قطرهای  15تا  757میلیمتر نشان دادند ،با افزایش قطر
نمونهها ،مقاومت فشاری تکمحوره کاهش مییابد] .[45از
آنجا که این نمونهها و سایر سنگهای رسوبی این مطالعه
بدون شکاف هستند ،بنابراین در تحلیلهای آماری ،از مدل
 Iتأثیر اندازه نمونه با استفاده از نظریه شکست ()SEL-I
استفاده شد .اطلاعات آزمایشگاهی و نتایج به دست آمده از
تحلیلهای آماری انجام شده با سه مدل  SEL-I ،MFSLو
 H-Bدر شکل  4نشان داده شده است .ثابتهای دو مدل
 MFSLو  SEL-Iبا استفاده از الگوریتم عددی حداقل
مربعات غیر خطی با روش رگرسیون غیر خطی لونبرگ-
مارکوارت و با استفاده از نرمافزار  SPSSتعیین شدند .ضریب
( )𝑅 2دو مدل  H-Bو  SEL-Iبرابر  1/19است و مقدار این
ضریب برای مدل  ،MFSLبرابر  1/95است.

230
)UCS, MPa (Limestone, Thuro et al. 2001
)UCS (MFSL
)UCS (SEL-Type 1

220

)UCS (H-B

210

UCS, MPa

200

190

180

100
UCS, MPa (Yellow limestone, Natau
)et al. 1983

170
100

)UCS (MFSL
)UCS (SEL-Type 1

Diameter, mm

80

)UCS (H-B

90

80

70

60

50

40

شکل  :6پیشبینی تغییرات مقاومت فشاری تکمحوره در مقابل
اندازه نمونه در نمونههای سنگ آهک با استفاده از سه مدل تأثیر
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شکل  :4پیشبینی تغییرات مقاومت فشاری تکمحوره در مقابل
اندازه نمونه در نمونههای سنگ آهک با استفاده از سه مدل تأثیر
اندازه  SEL-I ،MFSLو H-B

ثرو و همکاران ،آهک دانه ریز تا دانه متوسط را تحت
آزمایش تک محوره قرار دادند] .[52نتایج به دست آمده از
آزمایشهای تک محوره روی سنگ آهک با قطرهای  47تا
 53میلیمتر در شکل  7نشان داده شده است .همانطور که
مشاهده میشود روند خاصی در نتایج به دست آمده وجود
ندارد .پلز ،نمونههایی از ماسه سنگ هوکسبری با قطرهای

شکل  :5پیشبینی تغییرات مقاومت فشاری تکمحوره در مقابل
اندازه نمونه در ماسه سنگ هوکسبری با استفاده از سه مدل تأثیر
اندازه  SEL-I ،MFSLو H-B
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هوکینز ،با بررسی سنگهای رسوبی نشان داد در
قطرهای بزرگتر یا کوچکتر از اندازه خاصی مقاومت کاهش
مییابد] .[55روند افزایشی و کاهشی مقاومت در اندازههای
مختلف در ابتدا توسط هوکینز و هورینو] ،[43گزارش شده
بود .بعد ًا وتوکوری و همکاران ،بیان کردند که دو مکانیزم
مؤثر تأثیر اندازه در آزمایشهای فشاری تکمحوره به صورت
همزمان وجود دارد.
اولین مکانیزم ،مفهوم رایج تأثیر اندازه بر مقاومت است
که کاهش مقاومت را با افزایش اندازه نشان میدهد و
متناسب با مدلهای کاهشی قبلی است .مکانیزم دوم مرتبط
با عیب و نقصهای سطحی یا عیبهای ایجاد شده هنگام
آمادهسازی نمونه است که منجر به افزایش مقاومت با افزایش
اندازه نمونه میشود] .[71معصومی و همکاران ،با ارائه مدل
جدیدی با عنوان مدل یکپارچه تأثیر اندازه ( )USELبرای
پیشبینی روندهای افزایشی-کاهشی مقاومت تأیید کردند
که ممکن است هر دو مورد عیبهای سطحی نمونه و شکست
فراکتال ،در افزایش مقاومت با افزایش اندازه برای نمونههای
کوچک نقش داشته باشند .شکل  ،5این روند افزایشی-
کاهشی مقاومت را در ماسه سنگ گسفرد نشان میدهد].[4
باید توجه نمود که برای استفاده از مدل  ،USELمحدوده
اندازه نمونهها در بالا و پایین قطر تقاطع ،یعنی جایی که
بیشینه مقاومت مشاهده شده است ،باید به اندازه کافی
عریض باشد ،اما اکثر اوقات به دلیل کاهش هزینهها ،اطلاعات
محدودی برای پیشبینی تأثیر اندازه روی مقاومت وجود
دارد .برای نمونه در شکلهای  5و  3که مربوط به ماسه
سنگ لانگمونت و سنگ آهک کانزاس است] ،[43دادههای
محدودی برای نمونههای با قطر بزرگ وجود دارد .به علاوه
این روندهای افزایشی-کاهشی در سنگهای خاصی دیده
شده است .بنابراین در همه سنگها ،امکان کاربرد مدل
 USELبرای پیشبینی تأثیر اندازه نمونه روی مقاومت وجود
ندارد.
ضریب ( )𝑅 2هر یک از مدلهای  SEL-I ،MFSLو H-
 Bبرای انواع سنگهای رسوبی در جدول  2ذکر شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،در بین تئوریهای مختلف در
انواع سنگهای رسوبی ،مدل  ،SEL-Iهمبستگی بهتری با
نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی دارد.
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شکل  :2پیشبینی تغییرات مقاومت فشاری تکمحوره در مقابل
اندازه نمونه در ماسه سنگ گسفرد با استفاده از سه مدل تأثیر
اندازه  SEL-I ،MFSLو H-B
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شکل  :4پیشبینی تغییرات مقاومت فشاری تکمحوره در مقابل
اندازه نمونه در ماسه سنگ لانگمونت با استفاده از سه مدل تأثیر
اندازه  SEL-I ،MFSLو H-B

 -2-3تأثیر اندازه دانه ها روی مقاومت فشاری نمونه های
مصنوعی

بلنکز و مک نامارا ،تعدادی نمونه بتنی با نسبتهای
مختلف آب به سیمان و با قطرهای  75تا  354میلیمتر را
تحت آزمایش تکمحوره قرار دادند] .[75شکل  ،51نتایج
این آزمایشهای تجربی به اضافه پیشبینی تئوریهای
مختلف تأثیر اندازه را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
19
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دادند(شکل .[43])55بررسی مدلهای مختلف نشان
میدهد ،مقادیر ضرائب  𝑅 2در این نمونهها خیلی نزدیک به
یکدیگر هستند.

میشود ،با افزایش قطر نمونهها ،مقاومت کاهش مییابد.
هوسکینز و هورینو ،نمونههایی با قطرهای  27تا 572
میلیمتر از پلاستر پاریس را تحت آزمایش تکمحوره قرار

دول :2مقادیر ضریب ( 𝟐𝐑) به دست آمده از تحلیل های آماری برای مدل های  SEL-I ،MFSLو  H-Bدر انواع سنگ های رسوبی
MFSL
R2
1/95

H-B
R2
1/19

SEL-I
R2
1/19

سنگ آهک

)Natau et al. (5359

1/15

1/15

1/15

سنگ آهک

)Thuro et al. (2115

1/13

1/21

1/54

سنگ آهک کانزاس

)Hoskins and Horino (5313

1/53

1/73

1/77

ماسه سنگ هوکسبری

)Pells (2114

1/55

1/53

1/55

ماسه سنگ گسفرد

)Masoumi et al. (2157

1/55

1/53

1/95

ماسه سنگ لانگمونت

)Hoskins and Horino (5313

نوع نمونه

54
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UCS, MPa
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)UCS (H-B
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شکل  :4پیشبینی تغییرات مقاومت فشاری تکمحوره در مقابل
اندازه نمونه در سنگ آهک کانزاس با استفاده از سه مدل تأثیر

مر

از آنجا که نمونههای مورد مطالعه توسط بلنکز و مک
نامارا و نیز هوسکینز و هورینو ،شکاف داشتند ،بنابراین در
تحلیل آماری این نمونهها ،از مدل  IIتأثیر اندازه نمونه با
استفاده از نظریه شکست ( )SEL-IIاستفاده شد .همچنین
با توجه به اینکه هندسه فراکتال ،پدیده های فیزیکی را بهتر
توصیف می کند ،بنابراین از مدل تأثیر اندازه با استفاده از
نظریه شکست فراکتال ( )FFSELاستفاده شد .ضریب ()𝑅 2
هر یک از مدل های  FFSEL ،MFSLو  H-Bبرای انواع
نمونه های مصنوعی در جدول  9ذکر شده است .مدل H-B
مقادیر بالایی از ضرائب  𝑅 2را نشان می دهد ،اما این مدل
برای نمونه های با قطرهای بزرگ ،محافظه کارانه است ،در
این قطرها ،مدل مولتی فراکتال همبستگی بهتری با نتایج
اطلاعات آزمایشگاهی دارد (شکلهای  51و .)55

اندازه  SEL-I ،MFSLو H-B
دول :3مقادیر ضریب ( 𝟐𝐑) به دست آمده از تحلیلهای آماری برای مدلهای  FFSEL ،MFSLو  H-Bدر انواع نمونههای مصنوعی
H-B

FFSEL

MFSL

R2

R2

R2

نوع نمونه

مر

1/71

1/77

1/95

بتن با (w/c) = 1/79

)Blanks and McNamara (5397

1/39

1/51

1/31

بتن با (w/c) = 1/74

)Blanks and McNamara (5397

1/37

1/55

1/53

بتن با (w/c) = 1/77

)Blanks and McNamara (5397

1/35

1/34

1/37

پلاستر پاریس

)Hoskins and Horino (5313
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30
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)UCS (FFSEL

28

)UCS (H-B

)UCS (H-B
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26
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24
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)UCS (MFSL
)UCS (FFSEL

28

)UCS (H-B

26

UCS, MPa

24

22

20
700

600

400

500

300

200

100

0

Diameter, mm

شکل  :10پیشبینی تغییرات مقاومت فشاری تکمحوره در مقابل اندازه نمونه در نمونههای بتنی با نسبتهای مختلف آب به سیمان
( )w/c =0/63، 0/64، 0/66با استفاده از سه مدل تأثیر اندازه  FFSEL ،MFSLو H-B
4.2
)UCS, MPa (Plaster, Hoskins and Horino, 1969

-4

)UCS (MFSL

مطالعه تجربی

)UCS (FFSEL
)UCS (H-B

 -1-4آمادهسازی نمونهها

4

UCS, MPa

3.8

به منظور بررسی تأثیر اندازه نمونه و ابعاد دانهبندی بر
مقاومت فشاری تک محوره نمونههای بتنی ،تعداد سه بلوک
بتنی با ابعاد  711 mm ×711 mm ×711 mmو با سه
دانهبندی مختلف ساخته شد .پس از زمان عملآوری
بلوکهای بتنی ( 25روز) ،با استفاده از یک ماشین حفاری
چرخشی مغزهگیر ،نمونههای استوانهای با قطرهای ،15 ،71
 52و  34میلیمتر و با نسبتهای طول به قطر  2طبق
استاندارد  [72] ISRMتهیه شد (شکل .[79] )52

3.6

3.4
200

100

150

50

0

Diameter, mm

شکل  :11پیشبینی تغییرات مقاومت فشاری تکمحوره در مقابل
اندازه نمونه در پلاستر پاریس با استفاده از سه مدل تأثیر اندازه
 FFSEL ،MFSLو H-B
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در طرح اختلاط نمونهها از استاندارد  [74] ACI-211و
برای دانهبندی سنگ دانههای مصرفی از استاندارد ASTM
 [77] C33استفاده شد .در این پژوهش از سه طرح اختلاط
با ابعاد دانههای مختلف استفاده شده است .تفاوت هر یک از
این طرحها ،تنها در اندازه شن مورد استفاده است .در ساخت
نمونهها ،از مصالح سنگی با ابعاد  1-21 ،1-52و 1-27
میلیمتر استفاده شد .طرح اختلاط به کار رفته در ساخت
نمونهها در جدول  ،4ارائه شده است].[79

شکل  :12تعدادی از نمونههای استوانهای مغزهگیریشده با
قطرهای مختلف ،آماده شده برای انجام آزمایش فشاری
تکمحوره ][63

دول :4طرح اختلاط مورد استفاده در ساخت نمونههای بتنی ][63
)

𝑔𝑘
m3

( Water

)

𝑔𝑘

( Super Lubricant

m3

)

𝑔𝑘
m3

)

( Cement

𝑔𝑘
m3

)

( Sand

𝑔𝑘
m3

شماره بلوک

( Gravel

557

7

471

591

571

5

557

7

471

551

371

2

557

7

471

517

5171

9

سنگدانههای  1-21 ،1-52و  1-27میلیمتری در شکل 59
ترسیم شده است .نتایج آزمایشهای فشاری تکمحوره روی
نمونههایی با قطرهای مختلف نشان داد ،مشابه مطالعات
انجام شده توسط بلنکز و مک نامارا روی  21نمونه بتنی با
قطرهای مختلف در سه نسبت آب به سیمان و دارلینگتون و
همکاران روی  23نمونه بتنی در قطرهای مختلف ،مدل
مقیاس مولتی فراکتال ،همبستگی بهتری با اطلاعات
آزمایشگاهی دارد.

 -2-4نتایج آزمایشهای مقاومت فشاری تکمحوره

آزمایش های مقاومت فشاری تک محوره بر نمونههایی با
نسبت طول به قطر  2انجام شد .نرخ تنش اعمالی بین
 1/5-7 MPa/sبود .آزمایشها ،حداقل  9و حداکثر 51
مرتبه تکرار شده و از نتایج به دست آمده میانگین گرفته شد.
نمودار دو و سه بعدی تغییرات مقاومت فشاری تکمحوره
نسبت به قطر نمونهها به صورت مجزا برای هر یک از

60
Grain size = 12 mm
Grain size = 20 mm
Grain size = 25 mm

55

UCS, MPa

50

45
UCS = 38.96+2.26*D
2

r = 0.97

40
100

90

80

70

60

50

Specimen diameter, mm

شکل  :13نمودار دو و سه بعدی تغییرات مقاومت فشاری تک محوره نسبت به قطر نمونه ها در نمونه هایی با ابعاد دانه بندی 0-20 ،0-12
و  0-26میلیمتر ][63

نمونه از  19/7تا  911میلیمتر ،مقاومت فشاری حدود 51
درصد کاهش مییابد ،اما در این مطالعه ،در نمونههای با

مطالعه انجام شده توسط دارلینگتون و همکاران ،روی
 23نمونه بتنی در قطرهای مختلف نشان داد ،با افزایش قطر
11
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دانهبندی  1-21و  1-27میلیمتر ،مشابه نظر بلنکز و مک
نامارا ،هوکینز و نیز معصومی و همکاران ،مقاومت فشاری
تکمحوره ،ابتدا روند افزایشی و سپس روند کاهشی را دنبال
میکند .برای نمونه ،آزمایشهای تکمحوره در نمونههایی با
دانهبندی  1-21میلیمتر نشان داد ،در قطرهای  71تا 15
میلیمتر ،مقاومت فشاری تکمحوره ابتدا حدود  1/7درصد
افزایش و سپس از قطر  15تا  34میلیمتر حدود  53درصد
کاهش مییابد .همچنین در نمونههای با دانهبندی 1-52
میلیمتر ،مشابه مطالعات انجام شده توسط یوکی و همکاران
] [45و پلز] ،[59به ترتیب روی نمونههای توف و ماسه
سنگ ،مقاومت فشاری از قطر  71تا  34میلیمتر افزایش
مییابد.
شکلهای  57 ،54و  ،51نتایج یافتههای مطالعه اخیر را
نشان میدهند .در مورد نمونههای بتنی با دانهبندی 1-52
میلیمتر ،مدلهای  MFSLو  ،SEL-Iروند صعودی
تغییرات مقاومت را به خوبی نشان میدهند .همچنین در
نمونههای با دانهبندی  1-21و  1-27میلیمتر ،مدل
 ،MFSLبیشترین ضریب  𝑅 2را نشان داد (به ترتیب
 𝑅 2 = 1/52و  .)𝑅 2 = 1/45در جدول  ،7خلاصه نتایج
مطالعه تجربی ذکر شده است .همانطور که مشاهده میشود،
با افزایش ابعاد دانهها ،مقدار این ضریب برای مدلهای
مختلف کاهش مییابد.

65
)UCS, MPa (Grain size=20 mm Faramarzi & Rezaei 2015
)UCS (MFSL

60
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)UCS (H-B
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50
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شکل  :16پیشبینی تغییرات مقاومت فشاری تکمحوره در مقابل
اندازه نمونه در نمونههای بتنی با اندازه دانهبندی  0-20میلیمتر
با استفاده از سه مدل تأثیر اندازه  SEL-I ،MFSLو H-B
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)UCS, MPa (Grain size=12 mm Faramarzi & Rezaei 2015

)UCS, MPa (Grain size=25 mm Faramarzi & Rezaei 2015
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شکل  :15پیشبینی تغییرات مقاومت فشاری تکمحوره در مقابل
اندازه نمونه در نمونههای بتنی با اندازه دانهبندی  0-26میلیمتر
با استفاده از سه مدل تأثیر اندازه  SEL-I ،MFSLو H-B
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30

وابستگی مقاومت فشاری به اندازه نمونه ،نقش اساسی
در طراحی سازههای سنگی دارد .در مطالعات قبلی انجام
شده روی تأثیر اندازه نمونه بر مقاومت فشاری تکمحوره،
تاکنون از مدل تأثیر اندازه نمونه با استفاده از نظریه شکست
و نیز مدل تأثیر اندازه نمونه با استفاده از نظریه شکست
فراکتال ،در پیش بینی مقاومت فشاری تکمحوره نمونهها

40

Diameter, mm

شکل  :14پیشبینی تغییرات مقاومت فشاری تکمحوره در مقابل
اندازه نمونه در نمونههای بتنی با اندازه دانهبندی  0-12میلیمتر
با استفاده از سه مدل تأثیر اندازه  SEL-I ،MFSLو H-B
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بتنی ،تاکنون بررسیهای قابل توجهی انجام نشده و مدل
مناسب تأثیر اندازه نمونه در سنگهای مختلف مشخص
نشده است.

در قطرهای مختلف استفاده نشده بود .همچنین تأثیر اندازه
دانهبندی روی پیشبینیهای مدلهای تأثیر اندازه نمونه
مشخص نشده بود .به علاوه برای مشخص کردن حوزه کاربرد
تئوریهای تأثیر اندازه نمونه بر روی نمونههای سنگی و

دول :6مقادیر ضریب ( 𝟐𝐑) به دست آمده از تحلیل های آماری برای مدل های  SEL-I ،MFSLو  H-Bدر مطالعه تجربی انجام شده
H-B
R2

SEL- I
2

MFSL
2

R

نوع نمونه

R

1/23

1/31

1/53

)Concrete (Grain size = 52-1 mm

1/74

1/13

1/52

)Concrete (Grain size = 1-21 mm

1/95

1/49

1/45

)Concrete (Grain size = 1-27 mm

دانهبندیهای  1-21و  1-27میلیمتر ،با افزایش قطر،
مقاومت فشاری تکمحوره ،ابتدا روند افزایشی و سپس روند
کاهشی دارد .در نمونههای با دانهبندی  1-52میلیمتر،
مقاومت فشاری ،یک روند افزایشی با افزایش قطر نشان داد.
در نمونههای بتنی با دانهبندی ریز ،مدلهای مولتی فراکتال
و تأثیر اندازه با استفاده از نظریه شکست ،روند صعودی
تغییرات مقاومت را به خوبی نشان دادند .همچنین در
نمونههای با دانهبندی درشت ،مدل مولتی فراکتال،
بیشترین ضرایب  𝑅 2را نشان داد.
مطالعه انجام شده روی نمونههای بتنی با دانهبندی
مختلف نشان داد ،ابعاد دانهبندی ،تأثیر زیادی روی مقاومت
و رفتار مقاومتی دارد .با افزایش ابعاد دانهها ،ضرایب  𝑅 2در
مدلهای مختلف پیشبینی تأثیر اندازه روی مقاومت ،کاهش
یافت .همچنین ،در سنگهای رسوبی ،مدل تأثیر اندازه نمونه
با استفاده از نظریه شکست و در نمونههای بتنی ،مدل مولتی
فراکتال ،همبستگی بیشتری با نتایج آزمایشگاهی نشان
دادند.

در این مقاله ،تأثیر اندازه نمونه و تأثیر اندازه دانهبندی
روی مقاومت فشاری تکمحوره نمونههای سنگی و بتنی با
استفاده از روشهای آماری و تجربی بررسی شد .همچنین
در این پژوهش برای اولین بار از مدلهای تأثیر اندازه نمونه
با استفاده از نظریه شکست و همچنین نظریه شکست
فراکتال ،در پیشبینی مقاومت فشاری تکمحوره نمونهها در
قطرهای مختلف استفاده شد .به علاوه ،تأثیر اندازه دانهبندی
روی پیشبینی تئوریهای تأثیر اندازه نمونه بر مقاومت
فشاری با استفاده از نمونههای مصنوعی ساخته شده از بتن
بررسی شد .بررسیهای انجام شده در این مطالعه نشان داد،
پیشبینیهای تئوریهای تأثیر اندازه نمونه روی مقاومت
فشاری تکمحوره وابسته به روش آزمایش تجربی ،نحوه
آمادهسازی نمونهها و ناهمسانگردی نمونهها است.
تحلیل آماری رگرسیون غیر خطی روی نتایج مطالعات
پیشین آزمایشهای تکمحوره در نمونه سنگهای رسوبی
در اندازههای مختلف نشان داد ،بررسی تأثیر اندازه نمونه با
استفاده از نظریه شکست ،همبستگی خوبی با نتایج
آزمایشهای تجربی دارد .همچنین در نمونههای مصنوعی،
مدل هوک و براون مقادیر بالایی از ضرائب  𝑅 2را نشان داد،
اما این مدل برای نمونههای با قطرهای بزرگ ،محافظه کارانه
است .در این قطرها ،مدل مولتی فراکتال همبستگی بهتری
با اطلاعات آزمایشگاهی دارد.
در مطالعه تجربی 54 ،نمونه بتنی با چهار قطر ،15 ،71
 52و  34میلیمتر و با سه دانهبندی مختلف 1-21 ،1-52
و  1-27میلیمتر ساخته شد .نتایج آزمایشهای مقاومت
فشاری تکمحوره روی نمونههای مختلف نشان داد ،در
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