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 چکیده  
خانگیران )واقع در حوضه های تهیه شده از میدان گازی  سنگهای استاندارد ماسهسازی نمونهدر اين تحقیق پس از آماده

های االستیك دينامیك )مدول يانگ  گیری سرعت موج فشاری و برشی، همچنین با بدست آوردن مدولکپه داغ( با اندازه
ها با مقادير کربنات کلسیم حاصل  و بررسی ارتباط آن  یكالتراسون  ی هایكتکندينامیك و نسبت پواسون( با استفاده از  

ای با دقت باال شده است. مدل های حاصل از سازی رابطهسعی در مدل  Rاستفاده از نرم افزار    از آزمايش کلسیمتری با
ها  سنگدر ماسه 21/98 برابر  2Rو نسبت پواسون با    71/83 ابربر 2R اين پژوهش قادر به تخمین مدول يانگ دينامیك با

ها  سنگتغییرات درصد کربنات کلسیم موجود در ماسهسازی صورت گرفته در اين پژوهش  بر طبق نتیجه مدل باشد. می
دهد با  دهند. به طور کلی نتايج نشان میداری نشان میبا مقادير مدول يانگ دينامیك و نسبت پواسون رابطه معنی

چنین با  يابد. همها مقدار مدول يانگ استاتیك کاهش میسنگافزايش مقادير کربنات کلسیم موجود در سیمان ماسه
 . يابدزايش مقادير کلسیم مقدار نسبت پواسون افزايش میاف

 سنگمدول االستیك دينامیك، کربنات کلسیم، ماسههای کلیدی: واژه 
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Abstract 
In this research, after the preparation of standard sandstone samples (in koppeh dogh basin) by 
measuring the compressive and shear velocity, also by obtaining dynamic elastic modulus (Yang 
dynamic dynamics and Poisson ratio) and investigating their relationship with the calcium values 
obtained from the calcium test We have tried to model the relationship with high accuracy. The 
resulting model is able to estimate the dynamical Yang dynamical modulus with R2 of 83.71 and 
Poisson ratio with R2 equal to 98.21 in sandstone. According to the modeling results, the changes 
in calcium carbonate content in sandstones have a significant relationship with the Young's 
modulus values and Poisson's ratio. In general, the results show that with increasing calcium 
carbonate content in sandstone cement, decreases the static Young's modulus. Also, as the amount 
of calcium increases, increases the amount of Poisson's ratio. 
Keywords: (Dynamic elastic modulus, calcium carbonate, sandstone) 
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 مقدمه      1
 

  ی ها به راحتروش  ينا  يجمخرب هستند و نتایربه صرفه، قابل حمل و غ   روش ساده، مقرون  يك  یكالتراسون  یهایكتکن
اطالعات   یكامواج التراسون  ینهمچن  .(Selçuk and Nar, A., 2016)  شود  يلسنگ تبد  یکی مکان  یتواند به پارامترهایم

-یبا اهداف مختلف به ما داده م   یحفار  یدهند و اطالعات الزم برایارائه م  یشناسینزم  یهايژگیدر مورد و  یخوب
های  ترين پارامترهای عملیاتی هستند. مدول يانگ يکی از مهمو موج برش  موج تراکمی  شامل  یكشود.امواج التراسون

نسبت پواسون نیز يکی از خواص االستیك سنگ است و (.  Wang and etal, 2014) باشدها می ژئوتکنیکی بر روی سنگ
های مهندسی  شود که در مکانیك سنگ و پروژهبه محوری در يك ماده االستیك تعريف میصورت نسبت کرنش عرضی  به

ايجاد همبستگی يك راه غیرمستقیم، اما بسیار مناسب برای تخمین خواص مکانیکی ارائه   .(Gercek, 2007)کاربرد دارد
نتايج حاصل از    (.Lashkaripour, 2002)  کند های بیشتر را کم میدهد و در برخی موارد استفاده از آن نیاز به آزمايش می

پژوه می ياریاين  پروژهتواند  اين منطقه  هايی  دهنده  از  نفت و گاز  برداشت  پارامتر مانند  اين دو  باشد که به محاسبه 
 ها نیازمند هستند.  سنگاالستیکی در ماسه

 
 
 روش تحقیق      2

سنگ های مورد آزمايش اندازه  در ماسه  ASTM D2845ابتدا سرعت موج برشی و فشاری با در نظر گرفتن با استاندارد  
  ( Ʋd)و نسبت پواسون دينامیکی   ( Ed)های االستیك دينامیك سنگ شامل مدول يانگ دينامیكگیری شدند.سپس مدول 

 ها نیز صورت گرفت.ی مربوط به کلسیمتری اين نمونههاسنگی مورد نظر محاسبه شدند. آزمايش های ماسهبرای نمونه
 : روش انجام آزمايش سرعت موج طولی و برشی

شود که محور عبوری با محور مرکزی محل قرار گرفتن ترانس ديوسرها طوری روی سطوح انتهايی نمونه عالمت زده می
گذاری شده قرارگرفته و ديوسرها در محل عالمت. ترانس   (ASTM, 2000)درجه اختالف نداشته باشد  2نمونه بیش از  

گیری زمان گذر  شود. با تنظیم ولتاژ و اندازهمتر مربع بر نمونه فشرده مینیوتن بر سانتی  10فرستنده با فشاری معادل  
 سرعت عبور.  (1380فهیمی فر و سروش  آيد. ) دست می  موج و داشتن فاصله ترانس ديوسرها، سرعت موج طولی و برشی به

 آيند: زير به دست می  2و    1های گذر موج و فاصله بین ترانس ديوسرها از روابط  امواج فشارشی و کششی با توجه به زمان

(1 ) 𝑣𝑝 =
𝑑

𝑡𝑝
 

 

(2 ) 𝑣𝑠 =
𝑑

𝑡𝑠
 

 

Vp    سرعت موج فشاری(m/s  )،  Vs   سرعت موج برشی  (m/s )   ،  tp  زمان گذر موج فشاری  (s  )،d   بین فرستنده و    فاصله
 ( m)گیرنده  

 

 
 گیری سرعت موج برشی و فشاری آزمايش اندازه -1 شکل
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اندازهپذيرد.  می  صورت  دولومیت  و(  کلسیت)  کلسیم  کربنات  درصد  تعیین  منظوربه  متریآزمايش کلسی گیری اساس 
 است:طبق واکنش زير  2CO و تولید گاز اسیدکلريدريكآهك انحالل آن در 

 

CaCO3+2HCl →CO2+H2O+CaCl2 
CaMg (CO3)2+2HCl →CO2+H2O+MgCl2+CaCl2 

 

متر مکعب  سانتی V ای اندازه گرفت. اگر اين حجم برابرجايی مايع در لوله استوانه توان از روی حجم جابهحجم گاز را می
 توان برای تعیین میزان آهك در رسوب مورد استفاده قرار داد. را می 3باشد فرمول 

(3 ) 𝑃 =
𝑉

2.24 × 𝐴
 

V گاز(  م)حج،A  )مقدار رسوب(، P  )درصد کربنات کلسیم( 
 
 

 
 های آماده شده جهت انجام آزمايش کلسی متری نمونه -2 شکل

  
 5و    4ها طبق روابط  ها با درصد کربنات کلسیم موجود در آنسنگهای االستیك دينامیك ماسهسپس ارتباط بین مدول

 گرفتند.مورد بررسی قرار 
 

(4 ) 𝐸𝑑 = 𝛾. 𝑉𝑠2 2𝑉𝑝2−4𝑉𝑠2 

𝑉𝑝2−𝑉𝑠2    

(5 ) Ʋd= 
𝑉𝑝2−2𝑉𝑠2

2(𝑉𝑝2−𝑉𝑠2)
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 بررسی آماری و مدل سازی 
تر در ذيل تالش شده است  های سادهبینی مدول يانگ دينامیك با استفاده از روش در اين بخش با توجه به اهمیت پیش

ها در حالت  سنگبینی جهت پیش بینی مدول يانگ دينامیك ماسهمناسبی جهت پیش ها، مدل  پس از بررسی انواع مدل 
خشك و اشباع و با استفاده از امواج برشی و فشاری با دقت قبل قبول ارائه شود. در اين بخش دو مدل پیشنهادی بدست  

دهد  شود. روابط حاصل نشان میه میبرقرار گرديده است نشان داد  Rافزار آماری  آمده در اين پژوهش که با استفاده از نرم 
هريك   2Rو  R مدول يانگ استاتیك و نسبت پواسون به خوبی با مقادير کربنات کلسیم قابل پیش بینی هستند. مقادير 

بینی مدول يانگ دينامیك  ها در زير روابط نمايش داده شده است. مدل بدست آمده در اين پژوهش جهت پیشاز مدل
 (: 6عبارتند از )رابطه 

(6 ) 1

𝐸𝑑
=) 1.766×𝑒−04)×(

1

𝐶𝑎
 + 3.130)×(𝑒−17) 

 
R2=83.71; Adjusted R2=81.56 
 

 
 (:7مدل ارائه شده جهت پیش بینی نسبت پواسون عبارتند از)رابطه 

(7 ) 1

Ʋ20 = (1.063𝑒−04 × 𝑒𝐶𝑎)+ (2.832e – 13) 

 
R2=98.21; Adjusted R2=98.02 
 

 
بینی شده  پیش  21/98چنین مدل دوم با دقت بسیار خوب و با دقت  و هم  71/83شود که مدل اول با دقت  مشاهده می
در نمودار ذيل مقادير نسبت    .شودديده می  (3)در شکل  وضوحبهها  رفتار مدل پیشنهادی در مجموعه دادهاست. روند  

ن نمايش داده شده و  ها مقادير آسنگپواسون با مقادير واقعی در حالت خشك و اشباع و مدول يانگ دينامیك ماسه
 باشد. خوبی نمايانگر درستی و دقت رابطه پیشنهاد شده میمقايسه شده است. اين نمودار به
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 بینی شده دو مدل رگرسیون حاصل (: مقايسه مقادير واقعی و پیش3)شکل

 
 

 گیری نتیجه      3
بدست آمده که با استفاده    (  Ʋd)و نسبت پواسون دينامیکی  (Ed)در اين پژوهش روابط مختلف بین مدول يانگ دينامیك

-از سرعت موج برشی و فشاری بدست آمده است با مقادير کربنات کلسیم بدست آمده از آزمايش کلسیمتری در ماسه
نتیجه   ها ارائه شد. بر طبقبرقرار گرديد و معادالت مربوطه و ضريب تعیین آن  Rافزار آماری  ها با استفاده از نرمسنگ

مدل بههای حاصل،  نتايج  و  گرفت  صورت  مناسب  بین دست سازی  ارتباط  که  نکته  اين  به  توجه  با  دادکه  نشان  آمده 
اساس   طورکلی برمتغیره است، به تر از رگرسیون تكمتغیرهای موردمطالعه با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مناسب

  ( Ʋd)و نسبت پواسون دينامیکی  (Ed)همبستگی بااليی میان مدول يانگ دينامیكنتايج حاصل از رگرسیون چندمتغیره  
سازی صورت گرفته در اين ها وجود دارد. هم چنین بر طبق نتیجه مدلسنگبا مقادير کربنات کلسیم موجود در ماسه

سبت پواسون رابطه ها با مقادير مدول يانگ دينامیك و نسنگپژوهش تغییرات درصد کربنات کلسیم موجود در ماسه
-دهد با افزايش مقادير کربنات کلسیم موجود در سیمان ماسهدهند. به طور کلی نتايج نشان میداری نشان میمعنی
استاتیك کاهش میسنگ يانگ  مقدار مدول  افزايش  يابد. همها  پواسون  نسبت  مقدار  مقادير کلسیم  افزايش  با  چنین 

نتايج حاصل    یم با مدول يانگ نسبت عکس و با نسبت پواسون نسبت مستقیم دارند.يابد؛ بنابراين مقادير کربنات کلسمی
هايی مانند برداشت نفت و گاز از اين منطقه باشد که به محاسبه اين دو پارامتر دهنده پروژهتواند ياریاز اين پژوه می

 ها نیازمند هستند.  سنگاالستیکی در ماسه
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