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مقاالت علمي - پژوهشی

پارامترهای مؤثر بر نتیجه ي عملیات شکست هیدرولیکی

  دانشگاه تهران ابراهیم قربانی* 

عملیات شکس��ت هیدرولیکی، یکی از روش های افزایش بهره دهی چاه های نفت و گاز محس��وب می شود. این عملیات، فرآیندی است که در آن، 
س��یال با نرخ تزریقی نس��بتاً باال درون چاه پمپ می ش��ود. عملیات پمپ کردن تا جایی ادامه می یابد که فش��ار به حدی برسد که باعث ایجاد و سپس، 
گس��ترش شکس��ت در دیواره چاه شود. فشار الزم برای به وجود آمدن و گسترش شکستگی، وابس��ته به پارامترهایی مانند: 1. وجود مواد متخلخل در 
سنگ بس��تر، 2. پارامترهای غیرخطی مانند، تغییر ش��کل پالس��تیک، انبساط سنگ، زون چسبناک و تأخیر س��یال، 3. فشار جانبی، نوع سیال تزریقی و 
هندسه مقطع تزریق، 4. مدول یانگ و پارامترهای مقاومتی سنگ بکر)چسبندگی و زاویه ی اصطکاک( و ناپیوستگی های بزرگ موجود در سنگ و 5. 
تنش زمین، می باشد. در این مقاله، این پارامترها مورد بررسی قرارگرفته و تأثیر هرکدام بر روی شکست هیدرولیکی به طور جداگانه تشریح شده است.

شکست هیدرولیکی، گسترش شکاف، تغییر شکل پالستیک، فشار جانبی، مدول یانگ، چسبندگی

)E.ghorbani1991@ut.ac.ir( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
ازنقطه نظر مهندسي نفت و گاز و بهره برداری از مخازن هیدروکربوري، 
افزای��ش بهره ده��ی در چاه ه��ا به وی��ژه در چاه های��ي بانفوذپذیري کم 
ی��ا چاه هاي آس��یب دیده، یکي از مهم ترین اهداف اس��ت. ت��ا به امروز 
روش هاي متفاوتي براي افزایش میزان بهره دهي چاه ها ارائه  ش��ده است 
ک��ه هر یک مي تواند به طریقي موجب بهب��ود عملکرد چاه ها گردد. از 
مهم ترین روش هاي بهبود بهره دهي چاه ها، اثر گذاشتن بر فیزیک سنگ 
مخزن مي باش��د که در آن سعي مي شود تا ساختار فیزیکي سنگ مخزن 
بهبود یابد؛ ازآن جمله مي توان به ایجاد شکستگي هاي مصنوعي در سنگ 
مخزن با استفاده از شکست هیدرولیکی اشاره کرد. شکست هیدرولیکی 
را می توان فرایند ش��روع شکست و انتشار آن به علت فشار هیدرولیکی 
اعمالی توس��ط سیال به داخل شکس��ت، تعریف کرد. در کاربرد عملی 
آن، برای شکس��ت مخازن نفت و گاز، از مخلوط سیاالت هیدرولیکی 
ویس��کوز و ماسه ِی دانه بندی شده استفاده می ش��ود. در این فرایند، ابتدا 
یک س��یال  اولیه به عنوان Pre-Pad در طول مرحله ش��روع شکس��ت به 
داخل چاه پمپ می شود. این سیال برای پُر کردن فاصله ی بین رشته های 
جداری ولوله ها و دیواره، آزمایش فشار سیستم و شکستن سازند استفاده 

می شود]5[.
به طورمعم��ول، هدف اصلی از انجام فرایند شکس��ت هیدرولیکی در 

پروژه های نفت و گاز عبارت است از:
1( افزای��ش ن��رخ جری��اِن نفت ی��ا گاِز خروج��ی از مخ��ازِن دارای 

نفوذپذیری کم
2( افزایش نرخ جریان نفت یا گاِز چاه های آسیب دیده

3( ارتباط دادن شکستگی های طبیعی موجود در سازند با چاه
4( کاهش افت فشار در اطراف چاه برای به حداقل رساندن تولید ماسه

5( افزایش ناحیه ی زهکش��ی ش��ده یا مقدار تحت تأثیر سازند مرتبط 
با چاه

6( مرتبط ساختن بعد قائم مخزن به چاه مایل یا افقی ]5[.
شکس��ت هیدرولیکی یک روش رایج برای تعیین بزرگی تنش زمین 
و جه��ت آن اس��ت؛ این اطالعات به ط��ور واضح برای برداش��ت منابع 
هیدروکرب��ن، ژئوترمال و معدنی، س��اخت محل پایدار دفن زباله و حل 
مش��کالت موجود در محدوده ی تکتونیکی زمین از ایجاد زمین لرزه تا 
نیروه��ای جابه جایی صفحات تکتونیکی و به ط��ور معمول، برای تعیین 
مقدار تنش اصلی اس��تفاده می شود. برای به دست آوردن سه تنش اصلی 
با استفاده از شکست هیدرولیکی، فرضیاتی درنظر گرفته می شود؛ مانند 
اینکه تنش اصلی)Sv( در جهت قائم بوده و مقدار آن معادل فشار روباره 
است و یا اینکه، تنش فشاری افقِی حداقل)SHmin( معموالً به طور مستقیم 
از طریق آزمایش و به کمک فش��ار تزریق و تنش فشاری افقِی حداکثر 
SHmax با استفاده از فرمول شکست محاسبه می گردد. این فرمول شکست، 

از مناسب ترین مدل شروع شکست هیدرولیکی به دست  مي آید. SHmax به 
مدل شکسِت انتخاب شده و فرضیاتی مانند االستیک و همسانگرد بودن 
س��نگ حساسیت دارد که باید به دقت بررسی ش��ود ]1[. مدل های رایج 
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انتش��ار شکست که  برای پیش بینی دقیق فش��ار خالص درون چاه به کار 
می روند، ناکارآمد بوده اند. Shlyapobersky پیش��نهاد کرده اس��ت که 
مقدار چقرمگی شکس��ت که در آزمایشگاه اندازه گیری می شود، کمتر 
از مقدار برجاس��ت. با این حال، Clearly اش��اره دارد که فش��ار خالص 
را نمی توان به دلیل چقرمگِی باالی شکس��ت س��نگ به سادگی به دست 
آورد، زیرا فشار خالص را در حین بازشدگی های مجدد شکستگی های 
موجود نیز می توان مش��اهده نمود. بنابراین، معتقد است که فشار خالص 
مش��اهده  شده، به علت افت شدید فش��ار سیال و وجود منطقه خشک در 
نوک شکس��ت، می باش��د]2[. محققان زیادی از دهه های پیش  بر روی 
رفتار شکست هیدرولیکی در س��نگ ها پژوهش هایی انجام داده اند. در 
پروژه های مهندس��ی نفت و عمران، مواِد تحت مطالعه ،  اغلب سازندهای 
ُسس��ِت زمین شناسی یعنی، مواد دارای کمبود س��یمان، نفوذپذیری زیاد 
و م��دول یانگ کمتر از یک گیگاپاس��کال می باش��ند. رفتار مکانیکی 
سنگ های نرم کاماًل متفاوت از سنگ های سخت است. در دهه های اخیر، 
افراد زیادی مطالعات تجربی و نظری بر روی س��ازندهای غیر یکپارچه و 
ُسس��ت انجام داده اند. بااین حال در مکانیسم شکست هیدرولیکی، تأثیر 
تنش های برجا و همچنین، تأثیر رئولوژی سیال به خوبی مشخص نیست؛ 
مثاًل در سنگ های فشرده، ش��روع شکست هیدرولیکی به دلیل شکست 
کششی در چاه دیکته می شود، درحالی که شکست در سنگ نرم توسط 
مدل های مختلف شکس��ت القا می گردد، زیرا رفتار طبیعی سنگ برای 

شکست به صورت کششی توسط شکست بُرشی تحمیل می شود ]3[.
درادام��ه، پارامترهای مؤثر بر شکس��ت هیدرولیک��ی معرفي و مورد 

بررسي قرار مي گیرد:

1-تأثیر مواد متخلخل االستیک
برای تعیین مقدار SHmax با اس��تفاده از شکست هیدرولیکی، معادالت 
شکست کالسیک Hubber و Willis برای سنگ های متخلخِل نفوذناپذیر 
که معموالً در عمق های کم هس��تند، استفاده می شود. برای مثال، مقدار 
SHmax در شکس��ت هیدرولیکی س��ازگار با مقدار محاسبه شده با استفاده 

از تکنیک تغییر ش��کل گمانه، تحلیل اختالف کرنش مغزه و رژیم های 
گسلش به دست آمده از سازوکارهای کانونی زلزله می باشد. در معادالت 
Hubber و Willis در برخی از آزمایش های شکست هیدرولیکی که در 

سنگ کریستالی تخلخل کم انجام شده، پارامتر فشار منفذی موردتوجه 
قرار نگرفته است. در چاه های عمیق، فشار منفذی محیط، موجب کاهش 
تنش های کل ش��ده و در مقدار SHmax محاسبه ش��ده با معادالت شکست 
تأثیرگذار می باشد]1[. س��ه معادله ی شکست کالسیک در تعیین مقدار 
SHmax در مواردی مانند 1. مواد غیرمتخلخل بدون فش��ار منفذی، 2. مواد 

نفوذناپذیر نس��بت به سیال شکست چاه و 3. مواد متخلخلی که سیال قبل 

از ش��روع شکست در آن ها، فیلتر شده است، اس��تفاده می شوند که این 
معادالت به صورت زیر تعریف گردیده اند:

 

٢ 
 

و آزمايش  از طريقمستقيم  طوربه معموالً ) HminS(حداقل افقيِتنش فشاري  ،و يا اينكه است ه و مقدار آن معادل فشار روبارهبود
از  ،فرمول شكستاين  .ددگرميمحاسبه  شكستفرمول با استفاده از  HmaxS حداكثر افقيِ تنش فشاريفشار تزريق و  كمكبه

و فرضياتي مانند االستيك و  شدهانتخاب شكستبه مدل  HmaxS آيد.مي دستبه مدل شروع شكست هيدروليكي ترينمناسب
دقيق  بينيپيشبراي  كه رايج انتشار شكست  هايمدل]. 1[ شود دقت بررسيبهبودن سنگ حساسيت دارد كه بايد  همسانگرد

كه در  شكست چقرمگيپيشنهاد كرده است كه مقدار  Shlyapobersky .انددهبو ناكارآمد ،روندميبه كار  درون چاهفشار خالص 
 چقرمگيِ دليلبه تواننمياشاره دارد كه فشار خالص را  Clearly ،حالاين با .ستاز مقدار برجا كمتر ،شودمي گيرياندازهآزمايشگاه 

 توانميموجود نيز  هايشكستگي مجدد هايبازشدگي حيندر را  را فشار خالصزي ،آورد به دست سادگيبه سنگ شكست باالي
در نوك سيال و وجود منطقه خشك فشار افت شديد  علتبه ،شده مشاهدهكه فشار خالص  كرد پيشنهاد ،بنابراين .دنمومشاهده 
  ].2[باشدمي ،شكست

در  .انددادهانجام  هاييپژوهش هاسنگر رفتار شكست هيدروليكي د بر روي پيش هايدههمحققان زيادي از 
كمبود داراي  دموا ،يعني شناسيزمين ستس سازندهاياغلب  ،تحت مطالعه مواد ،مهندسي نفت و عمران هايپروژه

 كامالًنرم  هايسنگمكانيكي  رفتار .دنباشمي يگ گيگاپاسكال مدول يانگ كمتر از و زياد نفوذپذيري ،سيمان
 هايسازندبر روي  نظريتجربي و  افراد زيادي مطالعات ،اخير هايدهه در .استسخت  هايسنگمتفاوت از 

 تأثير ،برجا و همچنين هايتنش تأثيرشكست هيدروليكي،  مكانيسمدر  حالبااين .انددادهانجام  ستسو  يكپارچهغير
شكست كششي  دليلبهوليكي شروع شكست هيدر ،فشرده هايسنگدر  مثالً ؛نيستمشخص  خوبيبه رئولوژي سيال

رفتار  زيرا ،گرددميشكست القا مختلف  هايمدلتوسط  شكست در سنگ نرم كهدرحالي ،شودميديكته  چاهدر 
  ].3[ شودمي تحميلرشي شكست بتوسط  كششي صورتبهشكست  سنگ برايطبيعي 
  گيرد:معرفي و مورد بررسي قرار مي پارامترهاي مؤثر بر شكست هيدروليكي ،درادامه

 
  مواد متخلخل االستيك تأثير-1

براي  Willisو  Hubberكالسيك  شكستمعادالت  ،با استفاده از شكست هيدروليكي HmaxSتعيين مقدار  براي
در  HmaxSمقدار  ،مثال براي .شودمي استفاده ،كم هستند هايعمقدر  معموالًنفوذناپذير كه  متخلخلِ هايسنگ

مغزه  رنشاختالف ك تحليلگمانه،  تغيير شكلبا استفاده از تكنيك  شدهمحاسبهمقدار شكست هيدروليكي سازگار با 
در برخي از  Willisو  Hubberدر معادالت  .باشدميكانوني زلزله  سازوكارهاياز  آمدهدستبه گسلش هايرژيمو 

قرار  موردتوجهمنفذي  پارامتر فشار ،شدهانجامكم خلخل تدر سنگ كريستالي  شكست هيدروليكي كه هايآزمايش
 HmaxS در مقدار وشده كل  هايتنش موجب كاهش ،محيط منفذيفشار  ،عميق هايچاه در نگرفته است.

در  HmaxSتعيين مقدار  دركالسيك  شكست يمعادله سه]. 1[باشدمي تأثيرگذار شكستبا معادالت  شدهمحاسبه
 واد. م3و چاه  نفوذناپذير نسبت به سيال شكست مواد .2، منفذيمتخلخل بدون فشار مواد غير .1 مواردي مانند

زير  صورتكه اين معادالت به شونداستفاده مي ،است فيلتر شده ،هاآندر  قبل از شروع شكستكه سيال  يمتخلخل
  :اندگرديدهتعريف 

)1( min max3b h HP S S T    
 )2( min max3 - -b h H pP S S T P   

٢ 
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مغزه  رنشاختالف ك تحليلگمانه،  تغيير شكلبا استفاده از تكنيك  شدهمحاسبهمقدار شكست هيدروليكي سازگار با 
در برخي از  Willisو  Hubberدر معادالت  .باشدميكانوني زلزله  سازوكارهاياز  آمدهدستبه گسلش هايرژيمو 

قرار  موردتوجهمنفذي  پارامتر فشار ،شدهانجامكم خلخل تدر سنگ كريستالي  شكست هيدروليكي كه هايآزمايش
 HmaxS در مقدار وشده كل  هايتنش موجب كاهش ،محيط منفذيفشار  ،عميق هايچاه در نگرفته است.

در  HmaxSتعيين مقدار  دركالسيك  شكست يمعادله سه]. 1[باشدمي تأثيرگذار شكستبا معادالت  شدهمحاسبه
 واد. م3و چاه  نفوذناپذير نسبت به سيال شكست مواد .2، منفذيمتخلخل بدون فشار مواد غير .1 مواردي مانند

زير  صورتكه اين معادالت به شونداستفاده مي ،است فيلتر شده ،هاآندر  قبل از شروع شكستكه سيال  يمتخلخل
  :اندگرديدهتعريف 
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ترتيب به minhSو  HmaxS .شودميشكست فرض  يكه برابر با فشار اوليه باشدمي شكستفشار  bP در معادالت فوق،
 .است منفذيفشار  pPمقاومت كششي و  T،هستنديك مقدار مثبت  ومقادير حداكثر و حداقل تنش فشاري افقي 

، شودميصورت زير تعريف به كه، ،متخلخلتصادفي پارامتر با نسبت پواسون و  3-االستيك سنگ در معادله مدول
  است: شده ظاهر
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ريز  هايتركو فرج و  خلل مواد معدني، بنديدانهتوزيع  كه شامل باشدمي بالك حجمي مدول ،BKدر اين معادله 
از  .باشدميي مواد معدني هادانه بندياسكلتن مدول فقط شامل حجمي ذاتي سنگ است كه اي مدول ،MKبوده و 
 استفاده تريبزرگ يمحدودهدر  پذيرشكل هايسنگ يبرا ،باشد MK<<BK، 0≥α≥1 كهيهنگام ،4-معادله

 3-ويژگي بارز معادله .باشدمي MK≈ BK صورتبهدقت پايين بوده و  ،سخت و تخلخل كم هايسنگو در  شودمي
 بدون تخلخل هايسنگو  قابل فشرده شدن متخلخلِ كامالً هايسنگتئوري بين  طوربهآن  يمحدودهه اين است ك

از طريق  روليكيشكست هيد بهترين روش براي شرايط انجام 3-يمعادله اگرچه .باشدميقابليت فشردگي كم  با
  ].1[ شودمياستفاده  2-معادله ،و نسبت پواسون αعلت مشكل بودن تعيين در عمل بهاما  ،است باز هايگمانه

  
  و نتايج αتعيين تجربي -1-1

براي قابليت نفوذپذيري نياز است تا  αبراي تعيين  BKو  MK دانستن نشان داده شد، 4-كه در معادله طورهمان
ار فش -نمودار كرنش حجمي  ،ابتدا ؛شودميدر دو مرحله انجام  آزمايش اين ].1[كرداستفاده  3-بتوان از معادله

باشد مي BKمقدار واقعي  يدهندهنشانحجمي سنگ بوده و  پذيريتراكمكه شيب آن برابر  شودميرسم  cP	جانبي 
(O-J). براي ايجاد جريان جانبي كه در ارتباط مستقيم با خلل و فرج  هانمونهشكستن پوشش  ،دوم يمرحله در
ي مواد هادانهتنها  ،اين شرايط در را اندازه گرفت. كه دوباره بايد مقدار كرنش حجمي شودميانجام  ،استسنگ 

 نمودار يك جسم جامد بدون تخلخل است. كرنش شده معادل گيرياندازه رنشِكُ يعني ،شودميمعدني فشرده 
- در شكل و )U)-Oاست  MKمقدار واقعي  شيب آنكه  آيدمي به دست خطي صورتبهحجمي بدون پوشش  كرنش

نتايج  و هاي مختلف رسم شدهآمده از عمقدستهاي بهنمودارها براي انواع مغزه اين ].1است[ شدهدادهنشان  1
يابد كه اين تر شده و فشار جانبي افزايش ميها سختدهند كه با افزايش عمق، نمونهشوند. نتايج نشان ميبررسي مي

به يك مقدار  αمقدار  ،ش فشار جانبيي افزايادامه با شود.كاهش آن مي درواقع و αافزايش منجر به تغيير مقدار 
 ].1[)2-شكل(كندثابت ميل مي

  
  فشار جانبي- نمودار كرنش حجمي - 1شكل 

  

در معادالت فوق، Pb فش��ار شکست می باشد که برابر با فشار اولیه ي 
شکست فرض می شود. SHmax و Shmin به ترتیب مقادیر حداکثر و حداقل 
 Pp مقاومت کششی و T،تنش فش��اری افقی و یک مقدار مثبت هستند
فش��ار منفذی است. مدول االستیک سنگ در معادله-3 با نسبت پواسون 
و پارامتر تصادفی متخلخل، ، که به صورت زیر تعریف می ش��ود، ظاهر 

شده است:  
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در ای��ن معادله KB، مدول حجمی بالک می باش��د که ش��امل توزیع 
دانه بن��دی مواد معدنی، خلل و ف��رج و ترک های ریز بوده و KM، مدول 
حجمی ذاتی سنگ است که این مدول فقط شامل اسکلت بندی دانه های 
مواد معدنی می باشد. از معادله-4، هنگامی که α≤0 ،KM>>KB≥1 باشد، 
برای س��نگ های ش��کل پذیر در محدوده ی بزرگ تری استفاده می شود 
 و در س��نگ های س��خت و تخلخل کم، دقت پایین ب��وده و به صورت 
KM≈ KB می باش��د. ویژگی بارز معادله-3 این اس��ت که محدوده ی آن 

به طور تئوری بین سنگ های کاماًل متخلخِل قابل فشرده شدن و سنگ های 
بدون تخلخل با قابلیت فشردگی کم می باشد. اگرچه معادله ی-3 بهترین 
روش برای ش��رایط انجام شکس��ت هیدرولیکی از طریق گمانه های باز 
است، اما در عمل به علت مشکل بودن تعیین α و نسبت پواسون، معادله-2 

استفاده می شود ]1[.

1-1-تعیین تجربی α و نتایج
همان طور که در معادله-4 نشان داده شد، دانستن KM و KB برای تعیین 
α نیاز است تا براي قابلیت نفوذپذیري بتوان از معادله-3 استفاده کرد]1[. 
ای��ن آزمایش در دو مرحله انجام می ش��ود؛ ابتدا، نمودار کرنش حجمی 
- فش��ار جانبی Pc  رسم می شود که شیب آن برابر تراکم پذیری حجمی 
سنگ بوده و نشان دهنده ی مقدار واقعی KB می باشد )O-J(. در مرحله ی 
دوم، شکس��تن پوش��ش نمونه ها برای ایجاد جریان جانبی که در ارتباط 
مستقیم با خلل و فرج س��نگ است، انجام می شود که دوباره باید مقدار 
کرنش حجمی را اندازه گرفت. در این شرایط، تنها دانه های مواد معدنی 
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فشرده می شود، یعنی ُکرنِش اندازه گیری شده معادل کرنش یک جسم 
جامد بدون تخلخل است. نمودار کرنش حجمی بدون پوشش به صورت 
خطی به دس��ت می آید که ش��یب آن مقدار واقعی KM اس��ت )O-U( و 
در شکل-1 نشان داده شده اس��ت]1[. این نمودارها برای انواع مغزه های 
به دس��ت آمده از عمق های مختلف رسم ش��ده و نتایج بررسی می شوند. 
نتایج نش��ان می دهند که با افزایش عمق، نمونه ها س��خت تر شده و فشار 
جانب��ی افزایش می یابد که این افزایش منجر ب��ه تغییر مقدار α و درواقع 
کاهش آن می شود. با ادامه ی افزایش فشار جانبی، مقدار α به یک مقدار 

ثابت میل می کند)شکل-2(]1[.
در طول آزمایش باید نمونه ها در فش��ارهای کم تحت کنترل باشند، 
زیرا با داش��تن KB  به علت رها ش��دن تنش در ترک ها، بعد از برداشت 
ب��ار، α کم می ش��ود. عالوه بر ای��ن، انتظار می رود ک��ه مقادیر تخمین 
زده ش��ده برای α بر اس��اس فش��ار جانبی- تمرکز تنش در چاه کاهش 
یاب��د، به این دلیل فش��ار جانبی باید باال باش��د. هردو مورد ذکرش��ده 
تمای��ل دارند که مق��دار α را افزایش دهند. از دیگ��ر فاکتورهایی که 
باعث نامناس��ب بودن مقدار α می ش��ود، اندازه گیری آن تحت شرایط 
فشار جانبی هیدروس��تاتیک و همچنین، وجود انحراف تنش در زمین 
اس��ت که باعث می شود رفتار س��نگ به صورت االستیک ناهمسانگرد 
ش��ود. این نتیج��ه منجر به غیر مع��رف بودن نمونه ش��ده و باعث تغییر 
س��ریع α در آزمایش شکس��ت هیدرولیک��ی در اثر تغیی��ر تنش برجا 
می ش��ود ]1[. به منظور بررسی تأثیر پارامتر α در تعیین مقدار تنش افقی 
حداکثر با استفاده از آزمایش شکست هیدرولیکی، مقدار α به صورت 
آزمایش��گاهی- به عنوان تابعی از فش��ار جانبی موجود روی نمونه های 
س��نِگ مربوط ب��ه عمق ه��ای مختلف- به دس��ت می آی��د. اطالعات 
به دست آمده نشان می دهد که در تخمین α، با توجه به وابستگی آن به 
خلل و فرج، ترک های ریز س��اختاری، فش��ردگی و نوع سنگ، دقت 

الزم باید صورت گیرد. ]1[.

٢- مکانیسم های غیرخطی، مانند تغییر شکل پالستیک، اتساع سنگ، زون 
چسبناک و تأخیر سیال

معموالً در نوک ترک ها به علت تمرکز تنش، رفتارهای غیر االستیک 
به وجود می آید. هنگامی که زون غیراالستیک کوچک است، راه حل های 
مکانیسم شکست االستیک خطی را می توان برای تحلیل فرایند شکست 
استفاده کرد. برای زون های بزرگ غیراالستیک، باید مکانیسم شکست 
االس��تیک غیرخطی به کار رود]2[. زون های پالستیک و آسیب دیده در 
نزدیکی شکست های کششی ایجاد می ش��وند. این زون ها احتماالً به دو 

دلیل اهمیت دارد:
1. قابلیت اتس��اع که به صورت تغییر حجم ناشی از انحراف برش یک 
اِلم��ان از مواد توصیف می ش��ود، احتماالً بر روی هندس��ه شکس��ت در    

نزدیکی ترک تأثیر می گذارد که به افت فشار منجر می شود.
2. مقدار انرژی اضافی که برای ایجاد زون آسیب دیده غیرقابل تغییر، 

در نزدیکی شکست الزم است که باعث افزایش فشار چاه می شود.
کارهای حاضر به منظور بررس��ی تأثیر اتس��اع ب��ر روی رفتار انحراِف 
شکس��ت شروع  ش��ده است. اتس��اع س��نگ همراه با لغزش اصطکاکی 
موجود در امتداد دانه ها و یا ترک های ریز اتفاق می افتد. این فرایند تغییر 
شکل به طور مناسب توسط نظریه االستیسیته تفسیر می شود. عالوه بر این، 
اهمیت تغییرش��کل به پالستیک نیز بخشی از بررسی ها می باشد]2[. برای 
بررسی دقیق تأثیر شکست سنگ، از تحلیل کالسیک صفحه کشش در 
هندسه ي شکست استفاده می شود. بحث بر روی هندسه شکست به طور 
مناسب، رفتار نزدیک شکس��ت را توصیف می کند. نتایج نشان می دهد 
که اتس��اع سنگ تحت بارهای مختلف باعث ایجاد شکاف های باریکی 
می ش��ود، بار طوری انتخاب می شود که با اعمال آن، شکست االستیک 
انتش��ار یابد، اما به طورقطع این باِر واردشده، برای ادامه ي انتشار شکست 

االستیک کافی نیست ]2[.
جابه جایی بازشدگی های بحرانی با دو فرض تعیین می شود:

1  نمودار كرنش حجمی-فشار جانبی 
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از  .باشدميي مواد معدني هادانه بندياسكلتن مدول فقط شامل حجمي ذاتي سنگ است كه اي مدول ،MKبوده و 
 استفاده تريبزرگ يمحدودهدر  پذيرشكل هايسنگ يبرا ،باشد MK<<BK، 0≥α≥1 كهيهنگام ،4-معادله

 3-ويژگي بارز معادله .باشدمي MK≈ BK صورتبهدقت پايين بوده و  ،سخت و تخلخل كم هايسنگو در  شودمي
 بدون تخلخل هايسنگو  قابل فشرده شدن متخلخلِ كامالً هايسنگتئوري بين  طوربهآن  يمحدودهه اين است ك

از طريق  روليكيشكست هيد بهترين روش براي شرايط انجام 3-يمعادله اگرچه .باشدميقابليت فشردگي كم  با
  ].1[ شودمياستفاده  2-معادله ،و نسبت پواسون αعلت مشكل بودن تعيين در عمل بهاما  ،است باز هايگمانه

  
  و نتايج αتعيين تجربي -1-1

براي قابليت نفوذپذيري نياز است تا  αبراي تعيين  BKو  MK دانستن نشان داده شد، 4-كه در معادله طورهمان
ار فش -نمودار كرنش حجمي  ،ابتدا ؛شودميدر دو مرحله انجام  آزمايش اين ].1[كرداستفاده  3-بتوان از معادله

باشد مي BKمقدار واقعي  يدهندهنشانحجمي سنگ بوده و  پذيريتراكمكه شيب آن برابر  شودميرسم  cP	جانبي 
(O-J). براي ايجاد جريان جانبي كه در ارتباط مستقيم با خلل و فرج  هانمونهشكستن پوشش  ،دوم يمرحله در
ي مواد هادانهتنها  ،اين شرايط در را اندازه گرفت. كه دوباره بايد مقدار كرنش حجمي شودميانجام  ،استسنگ 

 نمودار يك جسم جامد بدون تخلخل است. كرنش شده معادل گيرياندازه رنشِكُ يعني ،شودميمعدني فشرده 
- در شكل و )U)-Oاست  MKمقدار واقعي  شيب آنكه  آيدمي به دست خطي صورتبهحجمي بدون پوشش  كرنش

نتايج  و هاي مختلف رسم شدهآمده از عمقدستهاي بهنمودارها براي انواع مغزه اين ].1است[ شدهدادهنشان  1
يابد كه اين تر شده و فشار جانبي افزايش ميها سختدهند كه با افزايش عمق، نمونهشوند. نتايج نشان ميبررسي مي

به يك مقدار  αمقدار  ،ش فشار جانبيي افزايادامه با شود.كاهش آن مي درواقع و αافزايش منجر به تغيير مقدار 
 ].1[)2-شكل(كندثابت ميل مي

  
  فشار جانبي- نمودار كرنش حجمي - 1شكل 

  
2  نمودار α – فشار جانبی در عمق های مختلف 

٤ 
 

  
  مختلف هايعمقفشار جانبي در  – αنمودار  - 2شكل  

  
 در تنش رها شدنعلت به BK با داشتن  زيرا ،در فشارهاي كم تحت كنترل باشند هانمونهبايد در طول آزمايش 

اساس بر  αبراي  شدهزدهمقادير تخمين  كه رودميانتظار  ،بر اين عالوه .شودميكم  α ،بار بعد از برداشت، هاترك
تمايل  ذكرشده مورد هردو فشار جانبي بايد باال باشد. اين دليل به ،يابدكاهش  چاه فشار جانبي، تمركز تنش در

آن  گيرياندازه ،شودمي αباعث نامناسب بودن مقدار كه  فاكتورهاييديگر  از را افزايش دهند. αدارند كه مقدار 
 رفتار سنگ شودميباعث  است كه وجود انحراف تنش در زمين ،همچنين و ستاتيكهيدروفشار جانبي تحت شرايط 

در  αباعث تغيير سريع  شده وبه غير معرف بودن نمونه  ناهمسانگرد شود. اين نتيجه منجراالستيك  صورتبه
در تعيين مقدار  αپارامتر  تأثيربررسي  منظوربه ].1شود [ميرجا بدروليكي در اثر تغيير تنش آزمايش شكست هي

تابعي از فشار  عنوانبه -آزمايشگاهي صورتبه α مقدار مايش شكست هيدروليكي،با استفاده از آزحداكثر افقي تنش 
نشان  آمدهدستبه اطالعات .آيدميدست به  -مختلف هايعمقاز  آمدهدستبه ي سنگهانمونهجانبي موجود روي 

 ،و نوع سنگ يفشردگ ،ساختاري ريز هايتركبا توجه به وابستگي آن به خلل و فرج،  ،αكه در تخمين  دهدمي
 ].1[ صورت گيرد. بايد دقت الزم

  

تأخير و  ناكچسب زون سنگ، اتساع پالستيك، تغيير شكل مانند ،غيرخطي هايمكانيسم - 2
 سيال

 االستيكغيرزون  كههنگامي .آيدميوجود به  غير االستيك رفتارهاي ،علت تمركز تنشبه  هاترك وكدر ن معموالً
 براي شكست استفاده كرد. فرايندبراي تحليل  توانميشكست االستيك خطي را  مكانيسم هايحلراه ،است كوچك

پالستيك و  هايزون ].2[رود كارشكست االستيك غيرخطي به  مكانيسمبايد  ،االستيكبزرگ غير هايزون
 به دو دليل اهميت دارد: احتماالً هازوناين  .شوندميايجاد كششي  هايشكستدر نزديكي  ديدهآسيب

 بر روي احتماالً ،شودميلمان از مواد توصيف تغيير حجم ناشي از انحراف برش يك ا صورتبهاتساع كه  قابليت .1
  .شودميكه به افت فشار منجر  گذاردمي تأثيرهندسه شكست در نزديك ترك 

در نزديكي شكست الزم است كه باعث افزايش  ،رقابل تغييرغي ديدهآسيببراي ايجاد زون كه افي انرژي اض مقدار .2
  .شودمي چاهفشار 

سنگ همراه با  اتساع .است شده شروعشكست  رفتار انحراف بر روياتساع  تأثيربررسي  منظوربه كارهاي حاضر
مناسب  طوربهتغيير شكل  فرايند اين .افتدمياتفاق  ريز هايتركو يا  هادانهدر امتداد موجود  ش اصطكاكيلغز

 هابررسيبخشي از نيز به پالستيك  اهميت تغييرشكل ،بر اينعالوه .شودمي تفسيرتوسط نظريه االستيسيته 
 شكست استفاده يدر هندسه صفحه كشش شكست سنگ، از تحليل كالسيك تأثيربررسي دقيق  رايب ].2[باشدمي
 دهدمينتايج نشان  .كندميرفتار نزديك شكست را توصيف  ،مناسب طوربه شكستهندسه  بر روي بحث .شودمي

كه با اعمال  شودمي طوري انتخاب بار ،شودميباريكي  هايشكافكه اتساع سنگ تحت بارهاي مختلف باعث ايجاد 
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1. نم��ودار جابه جایی ناحی��ه ي تحت تنش معادل نمودار آزاد ش��دن 
کرنش می باشد.

2. تغییرات بین تنش چسبندگی و جابه جایِی بازشدگی ها، خطی است.
با این پارامترهای ورودی، اندازه ی زون چسبنده ی به دست آمده، نسبتاً 
کوچک اس��ت. بنابراین، هر تغییر کوچکی در نتایج، روی پالستیس��یته 
تأثیر می گ��ذارد. تف��اوت در پارامتره��ای ورودِی انتخاب ش��ده، برای 
ایجاد زون های پالس��تیک بزرگ می باشد]2[. اولین تالش برای افزایش 
زون های پالستیک با اس��تفاده از کاهش مقاومت فشاری تک محوره ي 
سنگ از مقدار MPa 27 به مقدار MPa 20 بوده که نتیجه ی آن، کاهش 
چس��بندگی است. در مواردی که تس��لیم بزرگ تری صورت می گیرد، 
شکست های پالستیکی باعث گسترش دو برابری بازشدگی ها می شود. در 
شکست های االستوپالستیک، این نکته به دست آمده است که محاسبه ی 
بازشدگی های شکس��ت، تنها در صورت گس��ترش منطقه پالستیک تا 
نوک ترک، دقیق می باشد. گسترش بازشدگی های ناشی از شکست های 
پالستیک منجر به افت شدید فشار سیال نزدیک نوک ترک می شود که 
این نتیجه با چشم پوش��ی از تأخیر سیال در مقایسه با افت آرام تر و تأخیر 
زیاد س��یال )L=10 cm( در حل االستیک به دس��ت آمده است. زون های 
پالس��تیک به صورت االس��تیکی بعد از پیش َروی شکس��ت، باربَرداری 
می ش��وند. بعد از گام های اولیه انتشار، افزایش حجم به یک مقدار ثابت 
می رس��د که برای حالت پالس��تیک 30 درجه، تقریباً 20 درصد بیش تر 
از حالت االستیِک به دست آمده اس��ت. با توجه به نتایج به دست آمده از 
گسترش بازشدگی ها در حالت اتساع باال، اندازه تأخیر سیال، هنگامی که 
تس��لیم به صورت برشی و همراه با اتساع محل است، کوچک تر به دست 
می آید. این تضاد در نظریه اتساع )که برای پیش بینی تأخیر سیال بزرگ تر، 
ناشی از اتساع سنگ می باشد(، به دست آمده است. باوجود اختالف های 
قابل توجه در پروفایل های شکست و توزیع فشار، فشار چاه محاسبه شده 
در حین انتش��ار شکست، بسیار کوچک می باشد، به خصوص اگر به این 

نکته توجه ش��ود که فش��ار خالص به علت طول کوتاه شکست ها، کاماًل 
باالس��ت. به عنوان نتیجه، انرژی تلف شده برای انتشار شکست االستیک 
توس��ط مقدار اولیه انرژی کرنِش آزادش��ده، تأمین می شود؛ درحالی که 
انرژی تلف شده در شکست های پالستیک دارای مقدار محدودی است 
]2[. تسلیم پالس��تیک در نزدیکی اوج انتشار شکست، باعث ایجاد یک 
سپر مؤثر می شود. وجود مواد نرم تر در اطراف، دارای تأثیر غربالی برای 
بارهای دوردس��ت می باش��د، درحالی که باعث کاهش تنش می ش��ود. 
اتس��اع زیاد س��نگ منجر به بزرگ تر شدن زون پالس��تیک و گسترش 
بازش��دگی ها می شود که تأخیر س��یال در این بازشدگی های وسیع، کم 
می باشد. این نتایج دقیقاً در مقابل فرضیه اتساع قرار دارند که بیان کننده ی 
بازش��دگی های باریک و تأخیر سیال کم است. فشار در منطقه ي دارای 
تأخیر سیال، کم تر جبران کننده ی انرژی تلف شده در زون های پالستیک 
یا بار اضافی موردنیاز برای انتشار شکست های پالستیک است؛ درنتیجه، 
فشار چاه برای شکست های االستیک و پالستیک می تواند نزدیک به هم 
باشد]2[. تأخیر سیال به وجود آمده، پارامتر مهمی در شکست هیدرولیکی 
اس��ت. تأثیر برخی پارامترها، مانند زون چسبنده زمانی مهم است که این 
پارامترها، روی تأخیر سیال تأثیرگذار باشند. به عبارت دیگر، تأخیر سیال 
می تواند به صورت بخش��ی، جبران ش��ده و اهمیت دیگر پارامترها مانند، 

چقرمگی سنگ و تسلیم پالستیک را حذف کند]2[.

3-تأثیر فشار جانبی و رئولوژی سیال
به علت اینکه شکس��ت بُرش��ی تابعی از مقدار تنش می باش��د، فش��ار 
جانبی، پارامتر آزمایشگاهی مهمی است. برای مدل سازی، پیش بینی فشار 
شکست برای اطمینان از اینکه شکس��تگی گسترش  می یابد و همچنین، 
برای پیش بینی عرض شکست بر اس��اس اندازه گیری های فشار، اهمیت 
دارد]3[. چندین آزمایش تحت ش��رایط متنوع برای بررسی پارامترهای 
تأثیرگذار بر رفتار شکس��ت انجام می ش��ود. این آزمایش ها ش��امل نوع 

3  شکست با استفاده از سیال نیوتنی ویسکوز 

٧ 
 

  

  شكست با استفاده از سيال نيوتني ويسكوز-3شكل  ي استفاده از سيال بنتونيتيچپ) درنتيجه( وبرشي) راست( كششيهاي شكست - 4شكل  

  

  ككراس لينشكست حاصله در استفاده از سيال  - 5شكل 

 
  استفاده از سيال كراس لينك-3-1-3

 هايتنش در .رودميكم از بين ن و در زمانِ ماندهباقيكراس لينك  صورتبه ،سيال در صورت برخورد با ماسه اين
 در سيالكه كل  رودميانتظار  ،حالبااين .شودمييك كيك ايجاد كرده و مانع نشت  سرعتبهبسيار كم سيال 

نتايج خوبي در  ،لينك بوراتيكراس با ژل شدهانجام هايآزمايش در نشت پيدا كند. ،باال هايتنشتحت  ينمونه
زياد نوع سيال بر روي شكست هيدروليكي در  تأثير. ]3[شودميمشاهده  5-در شكل كه آمدهدستبهفيلتراسيون 

ايجاد يك براي  اين نتيجه بسيار اهميت دارد. ،كه براي كاربردهاي عملي است شده مشاهدهاي هاي ماسهنمونه
  ].3[شود استفاده خوب ساختار دارايسيال مناسب، بايد از  شكست

  
  فشار جانبي تأثير -3-2

 ،در اين شرايط كه ايجاد شكست دهدمي) نشان باالترو مگاپاسكال  7(باالدر فشار جانبي  شدهانجامي هاآزمايش
كافي براي غلبه بر فشار شروع  فشار چهار برابر فشار جانبي باشد، ،ماكزيمم فشار تزريق اگر حتي .استبسيار مشكل 

 فشار .شودمي ايجاد) كوتاه و بسيار بلند(مختلف ايهطولبا  هاشكست كم، فشارهاي در .وجود نداردشكست 
	.]3[آيدمي دستبه ،با توجه به نرخ جريان و خصوصيات نشت نمونه ،ماكزيمم در طول چرخه تزريق

  

  

4  شکست های كششی )راست( وبرشی )چپ( درنتیجه ی استفاده از سیال 
بنتونیتی شکل  

٧ 
 

  

  شكست با استفاده از سيال نيوتني ويسكوز-3شكل  ي استفاده از سيال بنتونيتيچپ) درنتيجه( وبرشي) راست( كششيهاي شكست - 4شكل  

  

  ككراس لينشكست حاصله در استفاده از سيال  - 5شكل 

 
  استفاده از سيال كراس لينك-3-1-3

 هايتنش در .رودميكم از بين ن و در زمانِ ماندهباقيكراس لينك  صورتبه ،سيال در صورت برخورد با ماسه اين
 در سيالكه كل  رودميانتظار  ،حالبااين .شودمييك كيك ايجاد كرده و مانع نشت  سرعتبهبسيار كم سيال 

نتايج خوبي در  ،لينك بوراتيكراس با ژل شدهانجام هايآزمايش در نشت پيدا كند. ،باال هايتنشتحت  ينمونه
زياد نوع سيال بر روي شكست هيدروليكي در  تأثير. ]3[شودميمشاهده  5-در شكل كه آمدهدستبهفيلتراسيون 

ايجاد يك براي  اين نتيجه بسيار اهميت دارد. ،كه براي كاربردهاي عملي است شده مشاهدهاي هاي ماسهنمونه
  ].3[شود استفاده خوب ساختار دارايسيال مناسب، بايد از  شكست

  
  فشار جانبي تأثير -3-2

 ،در اين شرايط كه ايجاد شكست دهدمي) نشان باالترو مگاپاسكال  7(باالدر فشار جانبي  شدهانجامي هاآزمايش
كافي براي غلبه بر فشار شروع  فشار چهار برابر فشار جانبي باشد، ،ماكزيمم فشار تزريق اگر حتي .استبسيار مشكل 

 فشار .شودمي ايجاد) كوتاه و بسيار بلند(مختلف ايهطولبا  هاشكست كم، فشارهاي در .وجود نداردشكست 
	.]3[آيدمي دستبه ،با توجه به نرخ جريان و خصوصيات نشت نمونه ،ماكزيمم در طول چرخه تزريق
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سیال تزریقی، هندسه ی تزریق و مقدار فشار جانبی است. می توان انتظار 
داش��ت که رئولوژی سیال، نقش مهمی را در سنگ های غیر یکپارچه به 
علت نفوذپذیری باال، بازی کند. به منظور بررس��ی تأثیر رئولوژی سیال، 
از س��یال های مختلفی مانند، س��یال نیوتنی، گل بنتونیتی )گل حفاری یا 
باطل��ه ی آن( و ژل کراس لینک اس��تفاده می ش��ود. در ادامه، تحلیل این 

پارامترها بررسی می شود ]3[.
3-1- سیال تزریقی

برای بررسی تأثیر سیال تزریقی از سه سیال مختلف استفاده  شده است. 
به دلیل نفوذپذیری باالی نمونه ها، س��یال نیوتنی ویسکوز، دارای شانس 
خوبی برای تکمیل موارد موردنیاز برای ایجاد شکستگی دارد. بااین حال، 
گل بنتونیت��ی یک س��یال ارزان و کاربردی بوده و در بیش��تر آزمایش ها 
مورداستفاده قرار می گیرد. ژل کراس لینک نیز دارای ظرفیت خوب برای 

ساخت کیک می باشد ]3[.

3-1-1-انجام آزمایش با سیال نیوتنی ویسکوز
 Viscasil 500 برای انجام آزمایش از یک س��یال نیوتنی به نام روغن
استفاده  ش��د. این نوع از سیال دارای ویسکوزیته حدود 600Pa.s بوده و 
فرض می ش��ود که در فش��ار، حتی در نمونه های با نفوذپذیری بسیار باال 
تسلیم می ش��ود. در نمونه های آزمایش  شده با این سیال نشانه ای از تغییر 
شکل مشاهده نمی شود. این آزمایش در زون فیلتراسیون استوانه ای شکل 
اطراف گمانه انجام شده و نتیجه ی شکست حاصله با این سیال در شکل-

3 نشان داده شده است ]3[.

3-1-٢- انجام آزمایش با گل بنتونیتی
گل بنتونیت��ی با مخلوط��ی از بنتونی��ت و 150gr/Lit-100 آب، برای 
تغییر رفتار ساختاری سیال استفاده می شود. برداشت نمونه ها بعد از انجام 
آزمای��ش تزریق، به ط��ور واضح مقدار نفوذ بنتونی��ت را در داخل نمونه 
به دس��ت می دهد. در این آزمایش ها ترکیب گسترش چاه، فیلتراسیون، 
برش صورت گرفته و شکس��ت ها مش��اهده می ش��ود. اما فیلتراسیون و 
گس��ترش چاه پدیده های تعیین کننده هستند. زمانی که تمرکز بنتونیت به 
مقدار 150gr/Lit افزایش می یابد، منجر به شکست های کوچک، همراه 
با گس��ترش شکاف می شود. آزمایش ها تحت ش��رایط فشارهای تزریق 
و جانبی متنوعی انجام ش��ده اند که در بیش��تر آن ها، نسبت فشار تزریق به 
فش��ار ش��عاعی بیش از 10 بوده، درحالی که شکس��ت واضحی مشاهده 
نشده اس��ت. در همه ی آزمایش های انجام شده با گل بنتونیتی، گسترش 
شکس��تگی، به طورقابل مالحظه ای بزرگ تر از نتیجه ی به دست آمده در 
سیال های دیگر بوده و شکست های برشی و کششی ایجادشده است که 

در شکل-4، این شکست ها نشان داده شده اند ]3[.

3-1-3-استفاده از سیال کراس لینک
این س��یال در صورت برخورد با ماس��ه، به ص��ورت کراس لینک 
باقی مانده و در زماِن کم از بین نمی رود. در تنش های بسیار کم سیال 
به س��رعت یک کیک ایجاد کرده و مانع نش��ت می ش��ود. بااین حال، 
انتظ��ار می رود که کل س��یال در نمونه ی تحت تنش های باال، نش��ت 
پیدا کن��د. در آزمایش های انجام ش��ده ب��ا ژل کراس لینک بوراتی، 
نتایج خوبی در فیلتراس��یون به دس��ت آمده که در ش��کل-5 مشاهده 
می ش��ود ]3[. تأثیر زیاد نوع س��یال بر روی شکس��ت هیدرولیکی در 
نمونه های ماسه ای مشاهده  شده است که برای کاربردهای عملی، این 
نتیجه بس��یار اهمیت دارد. برای ایجاد یک شکس��ت مناسب، باید از 

سیال دارای ساختار خوب استفاده شود ]3[.

3-٢- تأثیر فشار جانبی
آزمایش های انجام شده در فشار جانبی باال )7 مگاپاسکال و باالتر( 
نش��ان می دهد که ایجاد شکس��ت در این شرایط، بسیار مشکل است. 
حتی اگر ماکزیمم فش��ار تزریق، چهار برابر فش��ار جانبی باشد، فشار 
کافی برای غلبه بر فش��ار شروع شکس��ت وجود ندارد. در فشارهای 
ک��م، شکس��ت ها با طول ه��ای مختلف )کوتاه و بس��یار بلن��د( ایجاد 
می شود. فشار ماکزیمم در طول چرخه تزریق، با توجه به نرخ جریان 

و خصوصیات نشت نمونه، به دست می آید]3[.

5  شکست حاصله در استفاده از سیال كراس لینک 

٧ 
 

  

  شكست با استفاده از سيال نيوتني ويسكوز-3شكل  ي استفاده از سيال بنتونيتيچپ) درنتيجه( وبرشي) راست( كششيهاي شكست - 4شكل  

  

  ككراس لينشكست حاصله در استفاده از سيال  - 5شكل 

 
  استفاده از سيال كراس لينك-3-1-3

 هايتنش در .رودميكم از بين ن و در زمانِ ماندهباقيكراس لينك  صورتبه ،سيال در صورت برخورد با ماسه اين
 در سيالكه كل  رودميانتظار  ،حالبااين .شودمييك كيك ايجاد كرده و مانع نشت  سرعتبهبسيار كم سيال 

نتايج خوبي در  ،لينك بوراتيكراس با ژل شدهانجام هايآزمايش در نشت پيدا كند. ،باال هايتنشتحت  ينمونه
زياد نوع سيال بر روي شكست هيدروليكي در  تأثير. ]3[شودميمشاهده  5-در شكل كه آمدهدستبهفيلتراسيون 

ايجاد يك براي  اين نتيجه بسيار اهميت دارد. ،كه براي كاربردهاي عملي است شده مشاهدهاي هاي ماسهنمونه
  ].3[شود استفاده خوب ساختار دارايسيال مناسب، بايد از  شكست

  
  فشار جانبي تأثير -3-2

 ،در اين شرايط كه ايجاد شكست دهدمي) نشان باالترو مگاپاسكال  7(باالدر فشار جانبي  شدهانجامي هاآزمايش
كافي براي غلبه بر فشار شروع  فشار چهار برابر فشار جانبي باشد، ،ماكزيمم فشار تزريق اگر حتي .استبسيار مشكل 

 فشار .شودمي ايجاد) كوتاه و بسيار بلند(مختلف ايهطولبا  هاشكست كم، فشارهاي در .وجود نداردشكست 
	.]3[آيدمي دستبه ،با توجه به نرخ جريان و خصوصيات نشت نمونه ،ماكزيمم در طول چرخه تزريق

  

  

6  نمودار نسبت فشار تزریق حداكثر به فشار جانبی - فشار جانبی 
٧ 

 

  

  شكست با استفاده از سيال نيوتني ويسكوز-3شكل  ي استفاده از سيال بنتونيتيچپ) درنتيجه( وبرشي) راست( كششيهاي شكست - 4شكل  

  

  ككراس لينشكست حاصله در استفاده از سيال  - 5شكل 

 
  استفاده از سيال كراس لينك-3-1-3

 هايتنش در .رودميكم از بين ن و در زمانِ ماندهباقيكراس لينك  صورتبه ،سيال در صورت برخورد با ماسه اين
 در سيالكه كل  رودميانتظار  ،حالبااين .شودمييك كيك ايجاد كرده و مانع نشت  سرعتبهبسيار كم سيال 

نتايج خوبي در  ،لينك بوراتيكراس با ژل شدهانجام هايآزمايش در نشت پيدا كند. ،باال هايتنشتحت  ينمونه
زياد نوع سيال بر روي شكست هيدروليكي در  تأثير. ]3[شودميمشاهده  5-در شكل كه آمدهدستبهفيلتراسيون 

ايجاد يك براي  اين نتيجه بسيار اهميت دارد. ،كه براي كاربردهاي عملي است شده مشاهدهاي هاي ماسهنمونه
  ].3[شود استفاده خوب ساختار دارايسيال مناسب، بايد از  شكست

  
  فشار جانبي تأثير -3-2

 ،در اين شرايط كه ايجاد شكست دهدمي) نشان باالترو مگاپاسكال  7(باالدر فشار جانبي  شدهانجامي هاآزمايش
كافي براي غلبه بر فشار شروع  فشار چهار برابر فشار جانبي باشد، ،ماكزيمم فشار تزريق اگر حتي .استبسيار مشكل 

 فشار .شودمي ايجاد) كوتاه و بسيار بلند(مختلف ايهطولبا  هاشكست كم، فشارهاي در .وجود نداردشكست 
	.]3[آيدمي دستبه ،با توجه به نرخ جريان و خصوصيات نشت نمونه ،ماكزيمم در طول چرخه تزريق
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7  تأثیر انواع هندسه های استفاده شده بر روی شکست حاصله 

٨ 
 

  فشار جانبي - به فشار جانبي فشار تزريق حداكثر نمودار نسبت  -6 شكل
 
  بين فشار جانبي و فشار شكست يرابطه-2-1- 3

به تنش فشار تزريق حداكثر نسبت  ،ديگرعبارتبه .ديابمي كاهش ،با افزايش تنش جانبي ،حداكثر تزريق فشار
با ديگر  در مقايسه ،بنتونيتي يژلهكم با  هايتنش درانجام آزمايش  .يابدمي كاهش با افزايش تنش شعاعي، ،شعاعي
 باال، هايتنش در .باشدمي 5ياالت ديگر حدود براي س كهدرحالي ،است متفاوت، 13باالتر از  هاينسبتبا ، سياالت

	].3[شودميتقليل داده  ،شده استفاده سياالت يهمهبراي  3به مقدار حدود  ،فشار تزريق حداكثر
  

  

  

  بر روي شكست حاصله شدهاستفاده هايهندسهانواع  تأثير - 7شكل 

  تزريق يهندسه تأثير -3- 3
باز كه  شكاف سهو  دارچاكباز  لوله دو متخلخل، يلوله يك يهندسهه س تزريق، يهندسه تأثيربراي بررسي 

 استفادهاوليه  هايآزمايشمتخلخل در  يلولهاز  .شده است كاربردهبه، شدهبستهدر آن  PVC Teflonاز  هاييقطعه
 اكثراًمتخلخل  يولهلبا  شدهانجام هايآزمايش .ه استاما اين هندسه به علت برخي مشكالت كاربردي رد شد ،شده

 در .است شدهاستفاده دارچاكباز  يلوله ،بعدي هايآزمايش در ].3[شودمي چاهمنجر به گسترش كم و نفوذپذيري 
بين زون  كوچك، يتا زماني كه يك محدوده .شوندميشروع  ،تزريق باز يلولهاز انتهاي  هاشكست ،مواردبيشتر 
 انتهاي ،وجود دارد) ي بستهتغيير شكل صفر (لوله زون داراي و) ي تزريقاال (فاصلهتغيير شكل نسبتاً ب ، داراينمونه
 .دنشوميتزريق ايجاد  يفاصلهنتهاي برشي در ابتدا و ا هايشكست. باشدميبرشي  هايتنشمخالف  ،تزريق يلوله
عدد تفلون در باال و  دو است. شدهاصالحباز  يلوله هندسه ،هامحل در اين هابرشكاهش يا جلوگيري از ايجاد  براي

برشي  هايتنشزون باعث كاهش  اين يك زون انتقال را تشكيل دهد. تواندميكه  شودميباز جاسازي  يلولهپايين 
 هايقطعهبا  دارچاكباز  يلولهكه تركيب  رسدمينظر به .شودمي ،تزريق يلولهشروع شكست از بخش مياني و مانع 
PVC 3[.)7-شكلايجاد نمايد( تواندميتميزي  هايشكستو داشته  عملكرد بهتري.[	

  
  فشار زمين تأثير-4

3-٢-1-رابطه ی بین فشار جانبی و فشار شکست
فش��ار تزریق حداکث��ر، ب��ا افزایش تن��ش جانبی، کاه��ش می یابد. 
به عبارت دیگر، نس��بت فش��ار تزریق حداکثر به تنش شعاعی، با افزایش 
تنش ش��عاعی، کاهش می یابد. انجام آزمایش در تنش های کم با ژله ی 
بنتونیتی، در مقایس��ه با دیگر سیاالت، با نسبت های باالتر از 13، متفاوت 
است، درحالی که برای سیاالت دیگر حدود 5 می باشد. در تنش های باال، 
فشار تزریق حداکثر، به مقدار حدود 3 برای همه ی سیاالِت استفاده  شده، 

تقلیل داده می شود ]3[.

3-3- تأثیر هندسه ی تزریق
برای بررسی تأثیر هندسه ی تزریق، سه هندسه   ي یک لوله ی متخلخل، 
دو لوله باز چاک دار و سه شکاف باز که قطعه هایی از PVC Teflon در 
آن بسته ش��ده، به کاربرده شده است. از لوله ی متخلخل در آزمایش های 
اولیه اس��تفاده  ش��ده، اما این هندس��ه به علت برخی مشکالت کاربردی 
رد ش��ده اس��ت. آزمایش های انجام ش��ده با لوله ی متخلخل اکثراً منجر 
به گسترش کم و نفوذپذیری چاه می ش��ود ]3[. در آزمایش های بعدی، 
لوله ی باز چاک دار استفاده ش��ده است. در بیش��تر موارد، شکست ها از 

انتهای لوله ی تزریق باز، ش��روع می ش��وند. تا زمانی که یک محدوده ی 
کوچک، بین زون نمونه، دارای تغییر ش��کل نسبتاً باال )فاصله ی تزریق( 
و زون دارای تغییر ش��کل صفر )لوله ی بسته( وجود دارد، انتهای لوله ی 
تزریق، مخالف تنش های برش��ی می باشد. شکس��ت های برشی در ابتدا 
و انتهای فاصله ی تزریق ایجاد می ش��وند. ب��رای کاهش یا جلوگیری از 
ایجاد برش ها در این محل ها، هندس��ه لوله ی باز اصالح ش��ده است. دو 
عدد تفلون در باال و پایین لوله ی باز جاس��ازی می شود که می تواند یک 
زون انتقال را تشکیل دهد. این زون باعث کاهش تنش های برشی و مانع 
شروع شکس��ت از بخش میانی لوله ی تزریق می شود. به نظر می رسد که 
ترکیب لوله ی باز چاک دار با قطعه های PVC عملکرد بهتری داش��ته و 

شکست های تمیزی می تواند ایجاد نماید)شکل-7(.]3[.

4-تأثیر فشار زمین
ترک های ریز اولیه به علت فشار باالی آب گسترش می یابند. شکست 
تا زمانی که فشار آب به فشار شکست برسد ادامه پیداکرده و تمرکز تنش 
در نوک شکست فوراً افزایش می یابد. اگر نرخ جریان آب تزریقی ثابت 
بماند، فش��ار در نزدیک نوک شکست، به طور تدریجی با افزایش طول 
شکس��ت، کاهش خواهد یافت؛ بنابراین، شکس��ت ها دوباره با افزایش 
تزریق س��یال انتشار خواهند یافت ]4[. فرایند شکست هیدرولیکی در سه 

مرحله انجام می شود که عبارت اند از:
الف-مرحله ابتدایی شروع شکست

فشار آغازین روی دیواره چاه با افزایش یک دهم مگاپاسکال برای هر 
مرحله اعمال می شود درحالی که شکست در چند مرحله ی اولیه از شروع 
مدل، آغاز نخواهد ش��د. مجموع تنش معی��ن در اطراف دیواره ی چاه و 
مدار حلقه ای، افزایش فش��ار در پیرامون و تنش اصلی موجود در اطراف 
دی��واره چاه، منجر به توزیع دوباره تنش می ش��ود. شکس��ت از موقعیت 
دارای حداقل تنش اصلی به علت مقاومت فشاری بسیار زیاد، در مقایسه 

9  پیشرفت شکست در مدل داراي گسل بعد از 2160 ثانیه بعد از انجام 
تزریق سیال

١٢ 
 

  
  ون شكستمدل شامل ز يهندسه- 8شكل 

  ي شكستهازوندر مدل با و بدون شكست  هايويژگيمقايسه  – 3ول دج

  
 ،شودميه ديده ك طورهمان است. شده دادهنشان  9-شكل در ي،شكست در مدل داراي زون گسل ويشرنمودار پي

 ي سيالانرژدر  زياداين پديده كاهش  علت است. شده متوقف ،شودميترك با گسل مواجه  كهزماني ،هاترك رشد
علت مقاومت پايين مواد در زون  به .باشدميبه علت تغيير شكل پالستيك مواد در اين زون  ،زون گسليدرون 
  ].5[شودميپالستيك در مواد  تغيير شكلفشار سيال در اين منطقه منجر به  ،گسلي

  
  ق سيالريثانيه بعد از انجام تز 2160داراي گسل بعد از  پيشرفت شكست در مدل - 9شكل 

 
  گيرينتيجه

با استفاده  ،در تعيين مقدار تنش اصلي افقي حداكثر، α ،متخلخل االستيك تصادفيپارامتر  تأثيربررسي  منظوربه- 1
ي هانمونهتابعي از فشار جانبي موجود روي  عنوانبهآزمايشگاهي  صورتبه α مقدار از آزمايش شكست هيدروليكي،

كه در تخمين  دهدمينشان  آمدهدستبه اطالعات .گرديد گيرياندازهتلف مخ هايعمقاز  آمدهدستبه سنگα ، با
 ].1[ يردگو نوع سنگ بايد دقت الزم صورت  يفشردگ ،ريزساختاري هايتركتوجه به وابستگي آن به خلل و فرج، 

8  هندسه ی مدل شامل زون شکست 

١٢ 
 

  
  ون شكستمدل شامل ز يهندسه- 8شكل 

  ي شكستهازوندر مدل با و بدون شكست  هايويژگيمقايسه  – 3ول دج

  
 ،شودميه ديده ك طورهمان است. شده دادهنشان  9-شكل در ي،شكست در مدل داراي زون گسل ويشرنمودار پي

 ي سيالانرژدر  زياداين پديده كاهش  علت است. شده متوقف ،شودميترك با گسل مواجه  كهزماني ،هاترك رشد
علت مقاومت پايين مواد در زون  به .باشدميبه علت تغيير شكل پالستيك مواد در اين زون  ،زون گسليدرون 
  ].5[شودميپالستيك در مواد  تغيير شكلفشار سيال در اين منطقه منجر به  ،گسلي

  
  ق سيالريثانيه بعد از انجام تز 2160داراي گسل بعد از  پيشرفت شكست در مدل - 9شكل 

 
  گيرينتيجه

با استفاده  ،در تعيين مقدار تنش اصلي افقي حداكثر، α ،متخلخل االستيك تصادفيپارامتر  تأثيربررسي  منظوربه- 1
ي هانمونهتابعي از فشار جانبي موجود روي  عنوانبهآزمايشگاهي  صورتبه α مقدار از آزمايش شكست هيدروليكي،

كه در تخمين  دهدمينشان  آمدهدستبه اطالعات .گرديد گيرياندازهتلف مخ هايعمقاز  آمدهدستبه سنگα ، با
 ].1[ يردگو نوع سنگ بايد دقت الزم صورت  يفشردگ ،ريزساختاري هايتركتوجه به وابستگي آن به خلل و فرج، 
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مقاالت علمي - پژوهشی

با تنش کششی بریده می شود ]4[.
ب-مرحله انتشار پایدار شکست

تنش به تدریج افزایش یافته و زمانی که به تنش کشش��ی س��نگ غلبه 
ش��د، شکست ش��روع به انتش��ار خواهد کرد؛ این،  یک مرحله ی پایدار 
انتش��ار اس��ت. اگر تنش های افقی زمین در دو جهت معادل هم باش��ند، 
شکس��ت های ریز در جهتی مش��ابه در دیواره ی چاه، شروع خواهد شد. 
انتشار شکس��ت با افزایش فش��ار آب بر روی دیواره ی چاه شروع و در 
طول فرایند انتش��ار، یک شکاف ایجاد می شود ]4[. میکرو شکست ها در 
نقط��ه ای در لبه ی دیواره چاه در جهت قائم، به علت وجود دو تنش افقی 
مختلف، ایجاد می شوند. این میکرو شکست ها به منظور تشکیل شکست 
اصلی، رش��د می کنند که معموالً عمود بر تنش اصلی حداقل هس��تند. با 
این حال، میکرو شکس��ت های پراکنده ای نیز در نزدیکی نوک شکست 
اصلی، هنگامی که فش��ار آب در دیواره چاه به سطح مشخصی می رسد، 
ایجاد می شود. شکست اصلی انتشار می یابد و در ادامه، میکرو شکست ها 

با افزایش تدریجی فشار بر روی دیواره چاه، بزرگ تر می شوند ]4[.
ج-مرحله انتشار ناپایدار شکست

زمانی که فشار در دیواره، بر فشار اولیه ي شکست غلبه کرد، شکست 
وارد مرحله ی انتش��ار ناپایدار ش��ده و به طور پیوس��ته، حتی بدون اضافه 
کردن فش��ار تزریق، انتش��ار پیدا خواهد کرد. اکثر میکرو شکس��ت های 
نامنظم نزدیک نوک شکس��ت اصلی، زمانی که شکس��ت اصلی تا یک 
مق��دار خاص افزایش و ش��کاف در آن به وجود آمد، ایجاد می ش��وند. 
مس��یر انتش��ار شکس��ت اصلی به علت وجود میکرو شکس��ت ها، بیشتر 
به صورت سینوسی می باش��د درحالی که  فشار اولیه ی شکست با افزایش 
عمق به تدریج افزایش می یابد. هنگامی که عمق ثابت باشد، فشار اولیه ی 
شکس��ت با افزایش k )افزایش اختالف تنش( به تدریج کاهش می یابد. 
می توان به این نتیجه رس��ید که انجام شکست هیدرولیکی در عمق های 
زیاد مش��کل است و انتشار شکست به ش��دت محدود شده و نتایج مورد 
انتظ��ار از عملیات به دس��ت نمی آی��د. اگر اختالف بی��ن تنش ها زیاد و 
منطقه به شدت توس��ط تنش های تکتونیکی تحت تأثیر قرارگرفته باشد، 
انجام شکست هیدرولیکی آسان بوده و انتشار کامل انجام می شود. فشار 
اولیه ی شکس��ت با افزایش اختالف بین تنش های افقی، افزایش می یابد. 
نتیجه شکست هیدرولیکی به علت تنش های تکتونیکی بهبود می یابد ]4[.

5-رژیم تنش و مقاومت سنگ بکر
شروع شکست به مقاومت موضعی و توزیع تنش در چاه وابسته است. 
در مدل سازی عددی، بعد از تزریق سیال به چاه، انتشار سیال در شبکه ی 
شکس��ت صورت گرفته و فش��ار منفذی به علت تغییر ش��کل مکانیکی 

شکس��ت ها و بلوک ها افزایش می یابد. همچنین بازش��دگی تحت تأثیر 
فش��ار سیال و جهت شکست ها در ارتباط با جهت تنش های اعمالی بوده 
و بازشدگی در شکس��تگی ها، در جهت عمود بر حداقل تنش، بیشتر از 
س��ایر جهات است ]5[. افزایش بازشدگی شکس��ت که در جهت عمود 
بر تنش اصلِی حداقل ایجاد می ش��ود، باعث افزایش نرخ جریان و فشار 
س��یال در این شکستگی ها، به علت شروع ترک ها و انتشار آن ها در این 
جهت می ش��ود. نتایج عددی نشان می دهد که جهت گیری تنش، وابسته 
ب��ه توزیع تنش بوده و در همه ی مدل س��ازی ها جهت ش��روع و انتش��ار 
شکس��ت، عمود بر تنش اصلی برجای حداقل می باشد ]5[. برای بررسی 
خصوصیات شکست در ش��رایط مختلِف تنش های میدانی، پارامترهای 
بازش��دگی ، فشار منفذی و نرخ جریان در مدل ها، با زمان جریان مقایسه 
می شود. حداکثر بازشدگی، حداکثر فشار منفذی و حداکثر نرخ جریان 
در مدل ه��ا بعد از 1920 ثانیه تزریق، به دس��ت آمده اند. مقایس��ه ی نتایج 
نش��ان می دهد که اختالف تنش بر روی خصوصیات تنش، تأثیر زیادی 
دارد. ب��ا افزایش اخت��الِف تنش های میدان��ی، خصوصیات هیدرولیکی 
شکست بهبود خواهد یافت. نتایج نشان می دهد که کمترین خصوصیات 
هیدرولیکی در حالت تنشK =1/5به دست آمده و خصوصیات شکست 
در حال��ت تنش ه��ای K =5  و K = 2 بهب��ود می یابد. برای برآورد فش��ار 
س��یال در اطراف چاه در طول تزریق، تغییر فش��ار هیدرولیکی در برخی 

شکست ها رفتار نگاری می شود ]5[.

5-1-تأثیر پارامترهای مهم سنگ بر خصوصیات شکست
ب��رای بررس��ی تأثی��ر پارامترهای مهم س��نگ  ب��ر روی خصوصیات 
شکس��ت، پارامترهاي م��دول یانگ، چس��بندگی و زاویه ی اصطکاک 
س��نگ به عنوان مبنا انتخاب ش��ده اند. روند مدل س��ازی برای دو حالت 
تن��شK =0/5 و K =1/5 تکرار ش��ده اس��ت. در ای��ن حالت های تنش، 
الزم اس��ت یک��ی از پارامترهای باال را تغییر داده و تأثی��ر آن را بر روی 
خصوصیات شکس��ت بررسی نماییم]5[. فرمول س��ازی، هم برای سنگ 
"نرم و شکل پذیر" و هم "سخت و شکننده ی ترد" صورت گرفته است؛ 
به این معنی که با افزایش س��ریع E، مقدار زبری بازش��دگی شکس��ت، 
به س��رعت کاهش یافته و باعث انتشار آسان شکست می شود. با این حال، 
عرض شکس��ت به طور معکوس متناس��ب ب��ا E برای هر فش��ار خالص 
می باش��د. نتایج حاصله در جدول-1 مشاهده می ش��ود ]5[. برای بررسی 
تأثیر مدول یانگ بر فرایند شکست هیدرولیکی، چهار سری مدل تحلیلی 
ایجاد  ش��ده اس��ت. دو مدل با حال��ت تن��ش K =0/5 و دو مدل باحالت 
 تن��شK =1/5. در هر دو حالت تنش، مقادیر مع��رف برای مدول یانگ 
)Gpa 20/16 و24/64( در نظر گرفته  ش��ده است. نتایج این چهار سری 
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Maximum 
aperture )mm(

Maximum pore 
pressure )MPa(

Maximum flow 
rate )m3s-1(E)Gpa( Flow 

time )s(
 Stress 
state

1.72
1.59

16.44
16.86

1.397
1.284

20.16
24.64

2350
2350k=0.5

1.04
0.96

15.94
16.19

0.904
0.840

20.16
24.64

2050
2050k=1.5

 1    نتایج مطالعه ی پارامتریک تأثیر مدول یانگ

Maximum pore 
pressure )mm(

Maximum flow 
rate )m3s-1(

Maximum hydau-
lic aperture )mm(E)deg( Flow 

time )s(
 Stress 
state

17.14
17.14
17.14

2.43
2.43
2.43

2.6
2.6
2.6

30.9
32.5
34.1

1770
1770
1770

k=0.5

16.01
16.01
16.01

2.70
2.70
2.70

2.37
2.37
2.37

30.9
32.5
34.1

1920
1920
1920

k=1.5

 2  نتایج مطالعه ی پارامتریک تأثیر چسبندگي

در ج��دول-1 خالص��ه  گردیده اس��ت. نتایج عددی نش��ان می دهد که 
عرض شکستگی به طور معکوس متناسب با مدول االستیک سنگ برای 
حالت های تنش داده  ش��ده می باشد. معیار مورد استفاده در مدل ها، برای 
شکس��ت بلوک، معیار موهر-کولمب می باش��د که به صورت زیر بیان 

می گردد:

١٠ 
 

افزايش بازشدگي  ].5[استبيشتر از ساير جهات  ،در جهت عمود بر حداقل تنش ،هاگيشكستبوده و بازشدگي در 
نرخ جريان و فشار سيال در اين  افزايش باعث ،شودميحداقل ايجاد  عمود بر تنش اصليِجهت  كه در ستشك

 گيريهتج دهد كهميعددي نشان  نتايج .شودميدر اين جهت  هاآنو انتشار  هاتركبه علت شروع  ،هاگيشكست
عمود بر تنش اصلي برجاي  ،شكست و انتشارجهت شروع  هاسازيمدل يهمهتنش بوده و در  توزيعوابسته به  ،تنش

 ،بازشدگي مترهاياپار ميداني، هايتنش يط مختلفبررسي خصوصيات شكست در شرا براي ].5[باشدميحداقل 
و  منفذيفشار  حداكثر بازشدگي، حداكثر .شودميسه جريان مقاي زمان با ،هامدلو نرخ جريان در  منفذي فشار

كه اختالف  دهدمينتايج نشان  يمقايسه .اندآمده دستبه ،ثانيه تزريق 1920بعد از  هامدلحداكثر نرخ جريان در 
دروليكي هي خصوصيات ميداني، هايتنش دارد. با افزايش اختالف زيادي تأثير ،تنش بر روي خصوصيات تنش

 1٫5كه كمترين خصوصيات هيدروليكي در حالت تنش  دهدمينشان  نتايج د خواهد يافت.شكست بهبو K 
ورد فشار سيال در آبر براي .يابدميبهبود  = K 2و  =5K هايتنشخصوصيات شكست در حالت  و آمدهدستبه=

  ].5[شودمي نگاريرفتار هاشكستاطراف چاه در طول تزريق، تغيير فشار هيدروليكي در برخي 
  
 خصوصيات شكست برسنگپارامترهاي مهم  تأثير-1- 5

 يزاويهو  چسبندگي مدول يانگ، پارامترهاي روي خصوصيات شكست، بر سنگپارامترهاي مهم  تأثيربراي بررسي 
تكرار شده  = K 1٫5 و = K 0٫5براي دو حالت تنش  سازيمدل روند .اندشدهانتخابمبنا  عنوانبهاصطكاك سنگ 

خصوصيات  بر رويرا آن  تأثيرو  دادهتغيير  را از پارامترهاي باال يكيالزم است  تنش، هايحالتين ا در است.
صورت  "ترد يشكنندهسخت و " همو  "پذيرو شكل نرم"هم براي سنگ  ،سازيفرمول ].5[نماييمشكست بررسي 

باعث انتشار  و يافتهكاهش سرعتهب ،مقدار زبري بازشدگي شكست ،Eاين معني كه با افزايش سريع  به ؛گرفته است
نتايج  .باشدميبراي هر فشار خالص  Eمعكوس متناسب با  طوربهشكست  عرض ،حالاين با .شودميآسان شكست 

سري  چهار شكست هيدروليكي، فرايندمدول يانگ بر  تأثيربررسي  براي ].5[شودميمشاهده  1-حاصله در جدول
هر دو حالت  در .= K 1٫5تنش  باحالتو دو مدل =K 0٫5تنش  حالت بامدل  دو است. شده ايجادمدل تحليلي 

ر داين چهار سري  نتايج است. شده گرفته) در نظر 24٫64و  Gpa 20٫16معرف براي مدول يانگ ( مقادير تنش،
مدول  بامعكوس متناسب  طوربهكه عرض شكستگي  دهدميعددي نشان  نتايج است. گرديده خالصه 1-جدول

 معيار براي شكست بلوك، ،هامدلدر  استفاده مورد معيار .باشدمي شده دادهتنش  هايحالت سنگ برايستيك اال
  :گرددميبيان  زير صورتبهكه  باشدميكولمب -موهر

)5(   1 3- 2sf s s N c N    
مجموعه با همان حالت  دو است. شدهانجاممجموعه تحليل  6 ،چسبندگي بر روي انتشار شكست تأثيربراي بررسي 

 متفاوت واقعي مقدار ازدرصد  ±5چسبندگي سنگ  ،هامدل يهمه در است. گرفتهانجام=K 1٫5 و =0٫5K هايتنش
  اين كه در  طورهمان .اندشده ارائه 2-بر چسبندگي در جدول مؤثراز بررسي پارامترهاي  آمدهدستبه نتايج .است

زاويه اصطكاك  تأثير ي به تغييرات كوچك چسبندگي سنگ حساس نيست.هيدروليك رفتار ،شودميجدول ديده 
 1770 هايزمانو براي  استخراج ،سازيمدل نتايج است. شده ارزيابيسنگ روي خصوصيات شكست با روشي مشابه 

  .استمورد بررسي قرار گرفته ثانيه  1920و 
  مدول يانگ تأثيرارامتريك پ يمطالعهنتايج - 1ول دج

برای بررس��ی تأثیر چس��بندگی بر روی انتشار شکس��ت، 6 مجموعه 
تحلیل انجام شده اس��ت. دو مجموعه با همان حالت تنش های K =0/5 و 
K =1/5 انجام گرفته است. در همه ی مدل ها، چسبندگی سنگ 5± درصد 
از مقدار واقعی متفاوت اس��ت. نتایج به دست آمده از بررسی پارامترهای 
مؤثر بر چس��بندگی در جدول-2 ارائه  ش��ده اند. همان ط��ور که در این 
جدول دیده می شود، رفتار هیدرولیکی به تغییرات کوچک چسبندگی 
سنگ حس��اس نیس��ت. تأثیر زاویه اصطکاک سنگ روی خصوصیات 
شکست با روشی مشابه ارزیابی  شده است. نتایج مدل سازی، استخراج و 

برای زمان های 1770 و 1920 ثانیه مورد بررسي قرار گرفته است.

5-٢- تأثیر ناپیوستگی های بزرگ روی فرایند شکست هیدرولیکی
ساختارهای زمین شناسی مانند گسل ها، زون های برشی، دایک ها و... 
از عوامل اصلی در ایجاد ناهمسان گردی در سنگ می باشد. این ساختارها 
تأثی��ر تعیین کننده ای روی رژیم تنش برجا و درنتیجه، بر روی شکس��ت 
هیدرولیک��ی دارند. زون های برش��ی که در اث��ر فعالیت های تکتونیکی 
ایجاد می گردد، منجر به تغییرات فراوانی در رژیم تنش برجا می ش��وند. 

ازنقطه نظر جریان س��یال، ساختارهای گسلی نیز می تواند به عنوان کانالی 
برای پُر ش��دن جریان باشند. زون گس��لش با عرض 0/5 متر و موازی با 
جه��ت تنش حداکثر میدانی در فاصله ی ی��ک متری از مرکز مخزن در 
نظر گرفته  ش��ده است ]5[. مدل سازی زون ُگس��لی با استفاده از دو دسته 
درزه ي افقی و عمودی که در ش��کل-8 نش��ان داده  ش��ده ، انجام  گرفته 
است. با توجه به بلوک های ایجادشده )4695 بلوک( تشخیص با استفاده 
از المان های مثلثِی کرنش ثابت با ابعاد متوس��ط 3 س��انتي متر انجام  شده 
اس��ت ]5[. تأثیر زون گسلی به وسیله ی مقایس��ه ی انجام شده با نمونه های 
بدون س��اختار زمین شناس��ی ارزیابی  ش��ده اس��ت. هر دو مدل در زمان 
جریان 2160 ثانیه ش��روع  شده اند. نتایج در جدول-3 مقایسه شده است. 
همان طور که مشاهده می شود، حداکثر بازشدگی هیدرولیکی، حداکثر 
نرخ جریان و حداکثر فش��ار منفذی در مدِل دارای گسل، کمتر از مدل 
بدون گسل است. حداکثر فشار منفذی در مدل بدون زون گسلی برابر با 
15/94 مگاپاسکال می باشد، درحالی که در مدِل دارای زون گسلی، این 
مقدار برابر با 14/37 مگاپاسکال است. حداکثر نرخ جریان و بازشدگِی 
 هیدرولیک��ی در م��دل بدون زون گس��ل، به ترتیب براب��ر s-۳ m 3/771 و

mm 3/74 و برای حالت وجود زون گس��لی، مق��دار این پارامترها برابر  

s-۳ m 3/141 و mm 3/5 شده است ]5[.

نمودار پیشروی شکست در مدل دارای زون گسلی، در شکل-9 نشان 
داده  شده اس��ت. همان طور که دیده می شود، رش��د ترک ها، زمانی که 
ترک با گسل مواجه می شود، متوقف  شده است. علت این پدیده کاهش 
زیاد در انرژی سیال درون زون گسلی، به علت تغییر شکل پالستیک مواد 
در این زون می باش��د. به علت مقاومت پایین مواد در زون گسلی، فشار 

سیال در این منطقه منجر به تغییر شکل پالستیک در مواد می شود ]5[.

نتیجه گیری
1-به منظور بررس��ی تأثیر پارامتر تصادفی متخلخل االس��تیک، α، در 
تعیین مقدار تنش اصلی افقی حداکثر، با اس��تفاده از آزمایش شکس��ت 
هیدرولیک��ی، مقدار α به صورت آزمایش��گاهی به عنوان تابعی از فش��ار 
جانبی موجود روی نمونه های س��نِگ به دست آمده از عمق های مختلف 
اندازه گیری گردید. اطالعات به دست آمده نشان می دهد که در تخمین 

Maximum pore 
pressure )MPa(

Maximum flow 
rate )m3s-1(

Maximum hy-
daulic aperture 

)mm(
Flow time )s(Model

type

15.94
14.37

3.77
3.14

3.74
3.50

2160
2160

Without fauLt
With fault

 3  مقایسه ویژگی های شکست در مدل با و بدون زون هاي شکست
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α، با توجه به وابس��تگی آن به خلل و فرج، ترک های ریزس��اختاری، 
فشردگی و نوع سنگ باید دقت الزم صورت گیرد ]1[.

2-تس��لیم پالس��تیک در نزدیک��ی نوک شکس��تگِی انتش��ار یافته، 
باع��ث ایجاد یک س��پر مؤثر می ش��ود. وجود مواد سس��ت در اطراف 
نوک شکس��ت، ب��ه علت تأثی��ر س��رند مانند روی باره��ای خارجی، 
منجر به کاهش مقدار تنش می ش��ود. مقدار باالی ب��ار موردنیاز برای 
انتش��ار شکس��ت های پالس��تیک، باعث ایجاد بازش��دگی های وسیع 
می گردد. اتس��اع زیاد سنگ بزرگ تر شدن زون پالستیک و گسترش 
بازش��دگی ها را درپي خواهد داش��ت. تأخیر س��یال در بازشدگی های 
وسیع ناشی از شکست های پالستیک که بعد از شکست های االستیک 
ایجادشده اند، ناچیز است. این نتایج دقیقاً در تضاد با فرضیه اتساع است 
که بیان کننده ی بازشدگی های باریک و تأخیر سیال کم می باشد. فشار 
در منطقه ي دارای تأخیر س��یال کمتر، جبران کننده ی انرژی تلف شده 
در زون های پالس��تیک یا بار اضافی موردنیاز برای انتشار شکست های 

پالستیک می باشد]2[.
3-ان��دازه ی زون های پالس��تیک در مقایس��ه با بزرگ��ی تنش برجا 
افزایش می یابد؛ این نکته به ش��دت تحت تأثیر مقاومت س��نگ، مدول 
یانگ مؤثر، گران َروی س��یال و سرعت انتشار شکست می باشد. نتیجه 
به دس��ت آمده این اس��ت که حجم زون های ناش��ی از شکس��ت های 
پالس��تیک ایجادش��ده در حال��ت پالس��تیِک بزرگ مقی��اس، به طور 
قابل مالحظ��ه ای بزرگ تر از )بیش از 2 برابر( حجم زون های ناش��ی از 
شکست االستیک می باشد. این نتیجه به این معنی است که برای مقدار 
یکس��ان سیال پمپ ش��ده، شکست های پالس��تیک کمتر و وسیع تر از 

شکست های االستیک است]2[.
تأخیر سیال، پارامتر مهم دیگر در شکست هیدرولیکی مي باشد. تأثیر 
برخی پارامترها، مانند زون چسبناک، زمانی مهم است که این پارامترها 
روی تأخیر سیال تأثیرگذار باشند. به عبارت دیگر، می توان تأخیر سیال را 
جبران کرده و اهمیت پارامترهای دیگر مانند، چقرمگی سنگ و تسلیم 

پالستیک که بر روی فشار خالص مؤثر هستند را حذف نمود ]2[.
4-در تنش ه��ای باال، شکس��تگی ها دارای طول کوت��اه و به صورت 
ش��اخه دار و پُرپیچ وخم هس��تند، درحالی که شکس��تگی های ناش��ی از 

تنش های کم، اکثراً طوالنی و مستقیم بوده و پیچ وخم اندکي دارند]3[.
5-رئولوژی سیال تأثیر زیادی بر روی رفتار شکست دارد:

5-1-در اس��تفاده از سیال نیوتنِی ویسکوز، فشار بسیار باال، بدون ایجاد 
شکستگی های مشخص به دست می آید که در صورت وجود شکست های 

القایی، این شکست ها به صورت شاخه دار و پرپیچ وخم می باشند.
5-2-در حالت اس��تفاده از گل بنتونیتی، ایجاد شکست بسیار مشکل 
اس��ت و در ای��ن حالت، فش��ار تزریق به مقدار بس��یار باالیي می رس��د 

به طوري که منجر به گسترش و نفوذپذیری چاه می شود.
5-3-ژل کراس لینک در فش��ار باال، به طور کامل نش��ت کرده و مانع 
شروع شکست می شود. زمانی که یک شکست با ژل کراس لینک ایجاد 
می شود، فشار، بسیار کمتر از مواردی است که گل بنتونیتی استفاده شده 

است]3[.
6-حالت غالب برای شکستگی، شکس��ت برشی است که مستقل از 

نوع سیال تزریقی است]3[.
7-فش��ار اولیه ی شکس��ت، با افزایش اختالف بی��ن تنش های افقی، 
افزایش می یابد. نتیجه شکست هیدرولیکی به علت تنش های تکتونیکی 
بهبود می یابد. با این حال، این نتیجه زمانی که عمق افزایش یابد، ضعیف 

می شود]4[.
8-نتایج به دست آمده، نش��ان می دهد که ترک ها، در جهت عمود بر 
جه��ت تنش اصلِی حداقل ایجاد ش��ده و اس��تفاده از تنش های مختلف 
میدان��ی، منج��ر ب��ه افزایش اخت��الف تنش گردی��ده و نهایت��اً افزایش 
خصوصی��ات هیدرولیکی شکس��ت مانند بازش��دگی و ن��رخ جریان را 

به دنبال خواهد داشت]5[.
9-کاهش مدول یانگ منجر به افزایش تغییر شکل پذیری و همچنین، 
گسترش زون شکست تولیدشده می شود. همچنین، می توان نشان داد که 
تغییرات کوچک در مقدار چس��بندگی و زاویه ی اصطکاک در سنگ 

سخت تأثیر زیادی بر فرایند ی شکست ندارد]5[.
10-بررس��ی تأثیر زون های گس��لش، مانند ناپیوس��تگی های بزرگ 
ب��ر روی فرایند شکس��ت هیدرولیکی نش��ان می دهد ک��ه وجود چنین 
س��اختارهای زمین شناس��ی، باعث متوقف شدن رشد شکست و کاهش 

خصوصیات هیدرولیکی شکست می شود]5[.

       منــــابع    
[1] Schmitt D.R. Zoback M.D;”Poroelastic effects in the 

determination of the maximum horizontal principal stress in 
hydraulic fracturing tests” 1989.

[2] Papanastasiou P.Thiercelin M.“Influence of inelastic rock 
behaviour in hydraulic fracturing”, 1993.

[3] Bahloli B. De pater D.J.“Experimental study on hydraulic 
fracturing of soft rocks-Influence of fluid rheology and confining 

stress”, 2006.
[4] Chun-Zhi DU. MAO Xian-bia; MIAO Xie-xing; WANG Peng,“ 

Effect of ground stress on hydraulic fracturing of methane well”, 
2008.

[5] Nasehi M.J. Mortazavi A.“ Effects of in-situ stress regime and 
intact rock strength parameters on the hydraulic fracturing”, 
2013.


