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جهــش تولید مواد هیدروکربوری از مخــازن نامتعارف در صنعت نفت و 
گاز جهان که از آن به عنوان "انقالب شــیل" یاد می شود، مرهون توسعه 
و پیشــرفت به ویژه فناوری شــکافت هیدرولیکی است.]1[ آمارها نشان 
می دهنــد که در طول 2 دهه ی گذشــته به کارگیری این روش از رشــد 
فزاینده ای ـ به ویژه در ایاالت متحده ـ برخوردار بوده اســت.]2[ شــکل1 
تعداد عملیات ســاالنه ی شکافت هیدرولیکی در ایاالت متحده را در طول 
7 دهه ی گذشــته نشــان می دهد. با توجه به این شکل، می توان دریافت 
تعداد عملیات ســاالنه ی شــکافت هیدرولیکی در سال 2019 نسبت به 

سال 2000 بیش از 20 برابر رشد کرده است.]3[
توسعه ی فناوری  شــکافت هیدرولیکی، مرهون پیشرفت ابزارهای کسب 
داده از ســازندهای زیرسطحی )به عنوان مثال، تشخیص مسیر توسعه ی 
ترک با استفاده از فناوری میکرولرزه ای( و همچنین روش های شبیه سازی 
عملیات شکاف هیدرولیکی با هدف دستیابی به حداکثر راندمان عملیات 

در افق های مخزنی است.]4[
تاریخچه ی توســعه ی روش های شبیه سازی عملیات شکاف هیدرولیکی، 
همزمــان با ایجاد این صنعت می باشــد و به بیش از 7 دهه ی گذشــته 
باز می گردد.]3[ در ابتدا روش های شبیه ســازی شامل روش های ساده ی 

دوبعــدی نظیر روش هــای KGD 2 ،PKN 1 و Radial می شــد، پس از آن 
روش های توســعه یافته تری نظیر روش شبه ســه بعدی3 در شرایط کرنش 
صفحه ای4 به وجود آمدند و در سال های اخیر روش های سه بعدی پیشرفته 
به منظور شبیه ســازی عملیات شــکاف هیدرولیکی استفاده می شود.]5[ 
همچنین در ســال های اخیر، روش های عددی شــامل المان محدود دو و 
ســه بعدی، تفاضل محدود، روش های المان مرزی به طور گســترده ای در 
شبیه سازی فرآیند شکافت هیدرولیکی مورد استفاده قرار گرفته اند.]6[ به 
طور کلی می توان اشاره کرد که روش های شبیه سازی شکافت هیدرولیکی 

روزبه روز از پیچیدگی بیشتری  برخوردار شده اند.]3[
با وجود پیشــرفت های بزرگ در توسعه ی مدل های شکافت هیدرولیکی 
و افزایــش پیچیدگی این مدل ها، اما همــواره میان پیچیدگی مدل های 
شکافت هیدرولیکی از یک طرف و داده های موردنیاز جهت کالیبره کردن 
آنها از طرفی دیگر، یک تعادل برقرار بوده اســت. به بیان دیگر، هر مقدار 
مدل ها توسعه ی بیشتری پیدا کرده اند، نیاز آنها به داده  بیشتر و جزییات 
باالتر، به منظور صحت ســنجی )کالیبره کردن( پارامترهای آنها افزایش 
پیدا کرده اســت.]3[ در شــکل5 این مفهوم به خوبی نشــان داده شده 
اســت. در محور قائم شکل مذکور پیچیدگی مدل های شبیه ساز شکافت 
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با وجود پیشــرفت های چشمگیر در روش های شبیه سازی عملیات شکافت هیدرولیکی در ازدیاد برداشت از ذخایر 
 PKN هیدروکربوری و ظهور روش های پیچیده ی ســه بُعدی، همچنان از روش های دوبُعدی تحلیلی به ویژه روش
برای اهداف مختلف اســتفاده می شــود. فرض های به کار گرفته شده در توسعه ی این مدل آن را قادر ساخته است 
تا بتواند در اکثر شــرایط عملیاتی نتایجی با دقت قابل قبول ارائه کند. دو پارامتر بســیار مهم در عملیات شکافت 
هیدرولیکی شــامل: فشــار حداقل جهت گسترش شکافت و ابعاد دهانه ی شــکافت در دیواره ی چاه است. در این 
پژوهش به بررســی اثر خصوصیات ســنگ )مدول یانگ و ضریب پواسون( و خصوصیات سیال )گرانروی سیال( بر 
دو پارامتر هدف یاد شــده در مدل PKN پرداخته شده اســت. بدین ترتیب با انجام تحلیل )آنالیز( حساسیت، اثر 
مدول یانگ، ضریب پواسون سنگ دربرگیرنده و گرانروی سیال بر دو پارامتر هدف بر حسب توابعی از طول شکاف 
با کدنویســی در محیط پایتون انجام شده اســت. نتایج، نشان داد که برای یک مدول یانگ ثابت، با افزایش طول 
شکاف، فشــار )انرژی( کمتری برای افزایش هر واحد طول شکاف موردنیاز است. از طرفی، حداکثر پهنای شکاف 
در دیواره ی چاه با افزایش مدول یانگ کاهش می یابد. همچنین با افزایش ضریب پواسون، فشار حداقل بزرگ تری 
برای گســترش شکاف موردنیاز است و پهنای شکاف رابطه ی معکوسی با ضریب پواسون دارد. به طور کلی ضریب 
پواسون اثر به مراتب کوچک تری در قیاس با مدول یانگ از خود نشان داده و افزایش گرانروی سیال نیز به ترتیب 

باعث افزایش فشــار پمپ برای گسترش شکاف و کاهش پهنای شکاف می شود. 
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مقاالت پژوهشی

هیدرولیکــی و در محــور افقی حجم یا کیفیــت داده ی موردنیاز آنها به 
شــکل مفهومی ارائه شده اســت. با افزایش پیچیدگی  مدل از مدل های 
ســاده ی دوبعدی تا مدل های شبه سه بعدی، سه بعدی کامل و مدل های 
توامــان چنددرزه ای، داده های موردنیاز آنها نیــز از الگ های معمولی تا 
آزمایشات ژئومکانیکی و حتی تعیین خصوصیات تنش و مشخصات درزه 

در زون هــای غیرمخزنی افزایش پیدا کرده اســت. در جدول1 جزییات 
داده های موردنیاز بر حســب روش های مختلف شکافت هیدرولیکی ارائه 
شده است. با توجه به عدم قطعیت های موجود در تعیین مقادیر هرکدام 
از ایــن داده ها، در مجموع می توان گفــت، همواره تعادل ظریفی بین دو 

وجهه پیچیدگی مدل و اعتبار نتایج آن وجود دارد.

 1  تعداد عملیات ســاالنه ی شــکافت هیدرولیکی در ایاالت متحده در طول 7 دهه ی گذشــته بر اساس سه منبع مختلف]3[

 2  تعادل میان پیچیدگی مدل های شــکافت با داده هــای موردنیاز جهت کالیبره کردن آنها]3[

  1     داده های موردنیاز برای انواع روش های شبیه ســازی فرآیند شــکافت هیدرولیکی]3[

نوع داده
نوع روش

چند درزه ای 7سه بعدی صفحه ای 6سه بعدی صفحه ای 5شبه سه بعدیدو بعدی
√√√√√خصوصیات افق مخزنی

√√√√√کوپل پورو ـ ترمواالستیک
√√√√خصوصیات مکانیکی افق های مجاور مخزن

√√√√تنش افقی حداقل در مکانیکی افق های مجاور مخزن
√√√√نحوه ی پراکندگی خصوصیات مکانیکی افق های مجاور مخزن

√√√√خصوصیات هرزروی سیال در افق های مجاور مخزن
√√چاه های زاویه دار

√√تنش افقی حداکثر
√√خصوصیات مکانیکی سازند نزدیک چاه

√√خصوصیات سطوح میان الیه ای
√خصوصیات و نحوه ی توزیع شکاف های طبیعی
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از طرفی دیگر، بررسی ها نشان داده است که روش های مختلف مدل سازی 
شــکافت هیدرولیکی ـ حتی در شــرایطی که پارامترهای ورودی و مورد 
مطالعاتی مشــابه باشد ـ  خروجی های مشــابهی را ارائه نمی کنند.]6[ به 
همین دلیل، قبل از طراحی عملیات شکاف هیدرولیکی، باید پارامترهای 
مدل به ویژه پارامترهای مرتبط با خصوصیات سیال و سنگ مخزن مورد 

ارزیابی قرار گیرند. 
انجام مطالعات تحلیل حساسیت، یکی از روش هایی است که برای درک 
نحــوه ی تاثیر اجزای مدل بر رفتار نهایی آن- به ویژه در مورد روش های 

شبیه سازی ـ همواره مورد استفاده مهندسین است.
نتایج مطالعات نشــان می دهد که مدل های دوبعدی ســاده به ویژه مدل 
PKN هنــوز در این صنعت کاربرد دارد و یکــی از مهمترین کاربردهای 
آن اعتبارسنجی ســایر مدل های شــکافت هیدرولیکی است.]6[ ناروی 
در ســال 2011  به بررســی نتایج مدل PKN و مدل های شبه سه بعدی 
و ســه بعدی و مقایسه ی آنها با اندازه گیری های میدانی پرداخت و به این 
نتیجه رســید که مدل PKN علی رغم ســادگی آن، به طرز شگفت آوری 
دقت خوبی را در تخمین پارامترهای عملیات شکافت هیدرولیکی داشته 
است.]5[ همچنین در ســال 2018 ژانگ و همکاران، به بررسی قابلیت 
مدل PKN با استفاده از مدل ســازی سه بعدی المان محدود پرداختند و 
دریافتند که هرگاه نســبت طول به ارتفاع شکاف بیش از مقدار 2 باشد، 
آنگاه نتایج این دو مدل تطابق بســیار خوبی با یکدیگر دارند.]6[ چیتی 
 ،PKN در ســال 1396 با مطالعه ی تاثیر پارامترهای ژئومکانیکی در مدل

ضرایب اصالحی برای این مدل در حالت سه بعدی پیشنهاد کرد]7[
در این تحقیق با توجه به کارآیی مناسب مدل PKN، به تحلیل حساسیت 
پارامترهای سنگ و سیال مخزن ورودی این مدل و اثر آنها بر فشار سیال 
موردنیاز جهت عملیات شکاف هیدرولیکی و همچنین بر حداکثر پهنای 
شــکاف در دهانه ی چاه پرداخته شده اســت. به همین منظور با تهیه ی 

کــد مربوطه در برنامــه ی پایتون8 و اســتفاده از قابلیت های این محیط 
برنامه نویسی، پارامترهای مذکور مورد بررسی قرار داده شد.

2- روش تحقیق
در ســال 1961، پرکینز و کرن9 با در نظرگرفتن یک هندســه ی ساده و 
ایده آل برای یک شکاف هیدرولیکی )شکل3(، معادالتی برای محاسبه ی 
طول شکاف و پهنای شــکاف با ارتفاع ثابت]8[ برای یک سازند مخزنی 
بــا تراوایی و ضخامت نســبتا کم شــیل ارائه کردنــد.]9[ پس از آن در 
سال1972، نوردگن10 این مدل را با اضافه کردن سیال هدر رفته به مدل، 
بهبود بخشیده و از این رو این مدل امروزه به مدل PKN شناخته می شود. 
در مدل PKN فرض می شود که چقرمگی شکست می تواند نادیده گرفته 
شود]5[ چراکه انرژی موردنیاز شکستگی برای انتشار به طور قابل توجهی 
کمتر از انرژی موردنیاز ســیال برای جریان در امتداد طول شکســتگی 
اســت]10[، همچنین رفتار کرنش صفحه ای در جهــت عمودی بوده و 
شکستگی دارای یک ارتفاع ثابت و انتشار در امتداد جهت افقی می باشد.

با توجه به شکل4، هنگامی که ارتفاع شکستگی H ثابت و بسیار کمتر از 
طول آن باشد، مسئله به حالت دوبعدی کرنش صفحه ای تبدیل می شود. 
در حقیقت بــرای مدل PKN، کرنش صفحه ای در جهت عمودی در نظر 
گرفته شده و پاسخ سنگ در هر مقطع عمودی در طول جهت x، مستقل 

از صفحات عمودی مجاور فرض می شود. 
در یک مســئله ی کرنش صفحه ای، تغییر شــکل االستیک )کرنش ( چه 
برای باز شدن و بسته شدن شکاف یا شکستگی های برشی، به طور کامل 
در صفحه ی عمودی بخش های عمود بر جهت انتشار شکستگی متمرکز 
شــده اند و این موضوع تنها در حالتی درســت است که طول شکستگی 

بسیار بزرگ تر از ارتفاع آن باشد.

 3  تغییرات پهنای شــکاف بر حســب تابعی از طول آن در یک سازند شیل 

a( هندســه ی ایده آل در مدل   b ( هندسه ی نزدیک به واقعیت 
)2015 ,Smith and Montgomery(]11[ PKN 4  پارامترهای هندســی مدل 
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به صورت کلی این موارد در مدل PKN مفروض است:
 شکاف مسطح است، یعنی شکست در یک جهت به ویژه )عمود بر تنش 

حداقل( گسترش می یابد.
 جریان ســیال در امتداد شــکاف به صورت یک بعدی بوده و هیچ گونه 

نشتی در طول شکاف رخ نمی دهد. 
 فشار سیال در امتداد گسترش شکاف ثابت است.

 سنگی که در آن شکاف گسترش می یابد، پیوسته، همگن، ایزوتروپیک 
االستیک خطی فرض می شود.

 شــکاف موردنظر دارای ارتفــاع ثابت بوده و در بیــن دو الیه محصور 
می باشد.

در این مدل، حداقل فشــار برای گسترش شــکافت )Pf -σ min ( به شکل 
معادله ی1 محاسبه می شود:

معادله ی)1(:                        

 μ ،دبی تزریق Q ،تنش اصلی حداقل σ min ،فشــار ســیال P f :که در آن
گرانروی ســیال، E مدول یانگ سنگ،  L طول شکاف، ϑ نسبت پواسون 

و H ارتفاع شکاف هستند.
همچنین حداکثر پهنای شــکاف در دهانه ی چاه توســط مدل PKN به 

صورت معادله 2 تعریف شده است:
معادله ی)2(:                                    

به منظور تحلیل حساسیت پارامترهای سنگ مخزن و سیال با استفاده از 
مدل PKN، پارامترهای هدف شامل حداقل فشار موردنیاز جهت گسترش 
شکاف )Pf -σ min ( و حداکثر پهنای شکاف در دهانه ی چاه W max مشخص 
شدند. ابتدا مقادیر پارامترهای مدل مرجع مشخص شدند که اطالعات آن 

در جدول2 ارائه شده است.

بــه منظور انجام تحلیل حساســیت، کد 1و2 در محیط برنامه نویســی 
پایتون نوشته شده است)به پیوست مراجعه شود.( در اینجا نتایج حاصل 

تحلیل حساسیت ارائه شده است.

3- نتایج و بحث
در شکل5 حداقل فشار الزم برای گســترش شکاف و همچنین حداکثر 
پهنای شکاف در چاه بر حسب تابعی از طول شکاف نشان داده شده است. 
با توجه به آنکه در مدل PKN از فرض نشــت سیال صرف نظر شده است، 
در شــکل5 مشاهده می شــود که هر قدر طول شکاف افزایش یابد، فشار 
شکست بیشــتری نیز موردنیاز می باشد که همین موضوع باعث افزایش 

پهنای شکاف در دیواره ی چاه خواهد شد. 
به عنوان نمونه، برای ایجاد 60 متر شــکاف هیدرولیکی،  حداقل فشــار 
شکست )فشــار خالص( باید حدود 8.5 مگاپاسکال و پهنای شکاف های 
ایجاد شــده در دیواره ی چاه باید حدود 4 سانتی متر باشد که این مقدار 
فشار شکست باید افزایش یابد تا بتواند شکاف بیشتری را تا عمق موردنظر 
گســترش دهد که همچنین باعث افزایش پهنای شکاف در دیواره ی چاه 
می شــود. یادآور می شود که گسترش شــکاف هیدرولیکی تا جایی ادامه 
پیدا می کند که فشــار سیال معادل تنش های برجا شود. به همین دلیل 
تزریق سیال با دبی و گرانروی پایین پهنای شکاف کمتری را در مقایسه 
با تزریق ســیال با دبی و گرانروی باال ایجاد می کند. همچنین، با افزایش 
طول شکاف، فشــار )انرژی( کمتری برای افزایش هر واحد طول شکاف 

موردنیاز است.
در ادامه به بررسی اثر گرانروی سیال و خصوصیات مکانیکی سنگ مخزن 
شــامل مدول یانگ و ضریب پواســون بر روی پارامترهای هدف )یعنی 

پهنای شکاف و فشار شکست هیدرولیکی( پرداخته شده است.
یکی از پارامترهای موثر در مدل ســازی شکاف هیدرولیکی، مدول یانگ 
اســت. باید توجه کرد که حتی در یک سازند مخزنی واحد، مدول یانگ 
در زیرالیه هــای مختلــف از مقادیر مختلفی برخوردار اســت که باید در 
محاسبات مورد دقت قرار گیرد. با در نظر گرفتن مدل مرجع معرفی شده 
در جدول2، به بررسی اثر متفاوت مدول یانگ بر روی فشار حداقل برای 
گســترش شکاف پرداخته شد. در شکل6 اثر مدول یانگ بر فشار حداقل 
برای گســترش شکاف نشان داده شده است. شــکل6 نشان می دهد که 
فشــار حداقل در چاه با بیشــتر مدول یانگ افزایش پیدا می کند که این 
موضوع بیانگر آن است که در سازندهای با مدول یانگ باالتر )سازندهای 
سخت تر( باید فشار شکست بیشتری اعمال شود تا فرآیند شکاف صورت 
گیرد. همچنین، برای یک مدول یانگ ثابت، با افزایش طول شکاف، فشار 

)انرژی( کمتری برای افزایش هر واحد طول شکاف موردنیاز است.
با توجه به شــکل7 می توان دریافت که با افزایــش مدول یانگ حداکثر 
پهنای شــکاف در دیواره ی چاه کاهش می یابد.  این موضوع به این معنی 
است که در سازندهای با مدول یانگ باال، پهنای شکاف کمتر شده که این 
امر باعث افزایش قابل توجه فشار شکست و کاهش طول شکاف می شود. 
در خصوص حداکثر پهنای شکاف در دهانه ی چاه، برای یک مدول یانگ 
ثابت، با افزایش طول شــکاف، فشار )انرژی( بیشــتری برای افزایش هر 

واحد حداکثر پهنای شکاف در دیواره ی چاه موردنیاز است.

  2     داده های مدل مرجع جهت انجام تحلیل حساســیت ]10و12[

بازه ی تغییراتواحدمقدارپارامترگروه

]Q0.004m3/s]constantعملیاتی

هندسه ی شکاف
H10m]constant[

L100m]0:100[

سنگ مخزن
E42GPa]80 : 40[

ϑ0.2-]0.5 :0.1[

]μ5.6 e-7MPa.s]5.6e-5: 5.6e-9سیال عملیات
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 5  تغییرات فشــار حداقل برای گســترش شکاف و حداکثر پهنای شکاف در دهانه ی چاه بر اساس طول شکاف

 6  ارتباط مدول یانگ و فشــار حداقل برای گســترش شکاف برای طول های مختلف شکاف
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مقاالت پژوهشی

در شــکل8 به بررســی اثر ضریب پواســون بر روی فشــار حداقل برای 
گســترش شکاف پرداخته شده اســت. در اینجا نیز همانند مدول یانگ، 
ضریب پواســون به طور مستقیم بر روی فشار گسترش شکاف و حداکثر 

پهنای شکاف در دهانه ی چاه تاثیر می گذارد. 
از این شــکل می توان دریافت که در شرایط یکســان، با افزایش ضریب 
پواســون، فشار حداقل بزرگ تری برای گســترش شکاف موردنیاز است. 
همچنین در یک ضریب پواســون ثابت، با افزایش طول شــکاف، فشــار 

)انرژی( کمتری برای افزایش هر واحد طول شکاف موردنیاز است.
شکل9 ارتباط بین ضریب پواســون و حداکثر پهنای شکاف در دهانه ی 
چاه برای طول های مختلف شکاف را نشان می دهد. با توجه به این شکل 
می توان دریافت که پهنای شــکاف رابطه ی معکوســی با ضریب پواسون 
دارد. به عبارت دیگر، در شرایط یکسان دبی تزریقی سیال، در صورت نرم 
بودن ســازند )یعنی دارای مدول یانگ و ضریب پواســون پایین(، شکاف 
ایجاد شده ضخیم و کوتاه است و در صورتی که سازند سخت باشد )یعنی 
دارای مدول یانگ و ضریب پواســون باال(، شــکاف ایجاد شده باریک و 

طویل است. 
با این حــال، از لحاظ تاثیرگذاری بر روی عملیات شــکافت هیدرولیکی، 

ضریب پواســون اثر به مراتب کوچک تری در قیاس با مدول یانگ از خود 
نشان می دهد.

تاکنون در مورد اثر پارامترهای مربوط به ســنگ مخزن بر روی عملیات 
شــکافت هیدرولیکی بحث شــد. در ادامه با تمرکز بر یکی از مهمترین 
پارامترهای ســیال، یعنی گرانروی سیال، اثر آن بر دو پارامتر هدف مورد 

بررسی قرار گرفته است.
اشکال10 و 11 نشان می دهند که با افزایش گرانروی سیال، فشار حداقل 
برای گســترش شکاف و حداکثر پهنای شکاف در دهانه ی چاه به ترتیب 
باعث افزایش فشــار پمپ برای گسترش شــکاف و کاهش پهنای شکاف 

می شود. 
در مورد شکل10 می توان گفت گرانروی باالی سیال، افت فشار را افزایش 
داده و هرزروی ســیال را کاهش می دهد. از طرفی گرانروی پایین سیال 
باعث ایجاد شــکاف باریک تر و طوالنی تر و گرانروی باالی ســیال باعث 
تشکیل شــکاف عریض تر و کوتاه تر می شود. به طور کلی می توان نتیجه 
گرفت که افزایش بیش از حد گرانروی ســیال از گسترش مناسب شکاف 

ممانعت به عمل خواهد آورد.

 7    ارتباط مدول یانگ و حداکثر پهنای شــکاف در دهانه ی چاه برای طول های مختلف شــکاف
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 8  ارتباط ضریب پواســون و فشــار حداقل برای گسترش شکاف برای طول های مختلف شکاف

 9  ارتباط ضریب پواســون و حداکثر پهنای شــکاف در دهانه ی چاه برای طول های مختلف شکاف
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مقاالت پژوهشی

 10  ارتباط گرانروی ســیال و فشــار حداقل برای گسترش شکاف برای طول های مختلف شکاف

 11  ارتباط گرانروی ســیال حداکثر پهنای شــکاف در دهانه ی چاه برای طول های مختلف شکاف
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نتیجه گیری و جمع بندی
با وجود پیشرفت های چشمگیر در روش های شبیه سازی عملیات شکافت 
هیدرولیکــی و ظهور روش های پیچیده ی ســه بعدی، هنوز از روش های 
دوبعدی به ویژه روش PKN برای اهداف شبیه ســازی و یا اعتبارســنجی 
سایر مدل ها نظیر مدل سازی عددی اســتفاده می شود. فرض های به کار 
گرفته شده در توسعه ی مدل PKN آن را قادر می سازند تا در موارد زیادی 

در شرایط عملیاتی نتایجی با دقت قابل قبول ارائه کند. 
دو پارامتر بسیار مهم در عملیات شکافت هیدرولیکی شامل فشار حداقل 
جهت گسترش شکافت و ابعاد دهانه ی شکافت در دیواره ی چاه می باشند. 
در این پژوهش به بررسی اثر دو گروه از پارامترهای تاثیرگذار بر عملیات 
شکافت هیدرولیکی پرداخته شــد. این دو گروه شامل گروه خصوصیات 
ســنگ )یعنی مدول یانگ و ضریب پواســون( و گروه خصوصیات سیال 
)یعنی گرانروی ســیال( در نظر گرفته شــد. بدین ترتیب با انجام تحلیل 
)آنالیز( حساسیت، اثر این دو گروه از پارامترها بر دو پارامتر هدف )یعنی 
فشار حداقل جهت گسترش شکافت و ابعاد دهانه ی شکافت در دیواره ی 
چاه( بر حســب توابعی از طول شکاف، با استفاده از یک مدل مرجع و با 

کدنویسی در محیط پایتون انجام شد.

بررســی اثر مدول یانگ برای فشــار حداقل جهت گسترش شکاف نشان 
داد که در سازندهای با مدول یانگ باالتر )سازندهای سخت تر( باید فشار 
شکست بیشتری اعمال شود تا فرآیند شکاف انجام شود. همچنین، برای 
یک مدول یانگ ثابت، با افزایش طول شکاف، فشار )انرژی( کمتری برای 
افزایش هر واحد طول شــکاف موردنیاز اســت. از طرفی، حداکثر پهنای 

شکاف در دیواره ی چاه با افزایش مدول یانگ کاهش می یابد.
در مورد ضریب پواســون نیز بررســی ها نشــان داد که با افزایش ضریب 
پواسون، فشــار حداقل بزرگ تری برای گسترش شــکاف موردنیاز است 
و در یک ضریب پواســون ثابت، با افزایش طول شــکاف، فشــار )انرژی( 
کمتری برای افزایش هر واحد طول شــکاف موردنیاز اســت. همچنین، 
پهنای شکاف رابطه ی معکوســی با ضریب پواسون دارد. اما به طور کلی 
ضریب پواســون اثر به مراتب کوچک تری در قیاس با مدول یانگ از خود 

نشان داد.
بررســی ها در مورد اثر گرانروی ســیال بر دو پارامتر فشار حداقل برای 
گســترش شکاف و حداکثر پهنای شــکاف در دهانه ی چاه نشان داد که 
افزایش گرانروی سیال به ترتیب باعث افزایش فشار پمپ برای گسترش 

شکاف و کاهش پهنای شکاف می شود.
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