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بررسی آزمایشگاهی تأثیر تنشهای محوری و
محصورکننده بر شکست هیدرولیکی
مهدی زارعزاده* و هادی شاکری
دانشکده مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی سهند تبريز ،تبريز ،ايران
تاريخ دريافت92/9/27 :

تاريخ پذيرش93/3/6 :

چكيده
شکســت هیدرولیکــی یــک روش تحریــک مخــزن اســت کــه بــرای افزایــش جریــان بــه چــاه در ســازندهای بــا تراوایــی پاییــن اســتفاده
میشــود .در ایــن مقالــه ،یــک مطالعــه آزمایشــگاهی بــر روی شکســت هیدرولیکــی بــا تمرکــز بــر روی عوامــل اصلــی مؤثــر بــر فشــار
شکســت هیدرولیکــی ،صــورت گرفتــه اســت .عوامــل بررســی شــده شــامل تنــش محــوری و تنــش محصورکننــده اســت .از سیســتم
ســلول ســه محــوره شــکافت هیدرولیکــی کــه در دانشــگاه صنعتــی ســهند طراحــی و ســاخته شــده اســت ،اســتفاده گردیــد و  31نمونــه
ســنگی شــامل نمونههــای مخزنــی (ماســه ســنگ آغاجــاری ،آهــک آســماری و آهــک ســروک) و نمونههــای غیرمخزنــی (ماســه ســنگ
منطقــه ورزقــان) مــورد آزمایــش قــرار گرفــت .بــرای بررســی اثــر ســیال از ســیال پایــه آبــی اســتفاده گردیــد بــرای افزایــش ویســکوزیته
بــه آن صمــغ زانتــان ،صمــغ گــوار و پلیمــر افــزوده شــد تنــش محــوری در سیســتم اســتفاده شــده از بــاال و تنــش محصورکننــده از
ت بهوســیله تنشهــا (تنــش محــوری و محصورکننــده) تعییــن شــده اســت .بــا افزایــش
اطــراف بــه نمونــه وارد گردیــد .جهــت شکس ـ 
تنــش محصورکننــده ،فشــار شکســت افزایــش و بــا افزایــش تنــش محــوری ،فشــار شکســت تــا تنــش محــوری  10مگاپاســکال افزایــش
و پــس از آن کاهــش یافــت .شــروع و گســترش شکســت هیدرولیکــی متأثــر از نفوذپذیــری و ویســکوزیته ســیال شکســت میباشــد.
فشــار شکســت بــرای ســیال بــا ویســکوزیته پاییــن (آب) ،کمتــر از مقــدار آن بــرای ســیال بــا ویســکوزیته بــاال (صمــغ زانتــان) اســت.
كلمات كليدي :شکست هیدرولیکی ،تنش محوری ،تنش محصورکننده ،سیال شکست و نفوذپذیری

عملیــات و کنتــرل ایــن روش انجــام شــده اســت .چندیــن

مقدمه

پــس از اثبــات کارآیــی روش شکســت هیدرولیکــی
بهصــورت صنعتــی توســط شــرکت هالیبرتــون ،ایــن

روش بــرای اولیــن بــار در ســال  1974متــداول شــد و
از آن زمــان ،تحقیقــات و مطالعــات زیــادی جهــت بهبــود
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

zarezademehdi@yahoo.com

مطالعــه آزمایشــگاهی بــر روی عوامــل مؤثــر بــر شکســت

هیدرولیکــی انجــام شــده اســت .هایمســون و فیرهرســت

شکســت هیدرولیکــی نمونههــای نفوذپذیــر متخلخــل
در شــرایط متفــاوت را آزمایــش کــرده و دریافتنــد کــه

جهــت شکســت بهوســیله تنشهــای تکتونیکــی کنتــرل
میشــود.
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فشــار شکســت حاصــل از نتایــج آزمایشــگاهی بــرای

یــا باعــث ایجــاد یــک شکســت جدیــد شــود .آزمایشهــا

کمتــر بــود امــا بــرای ســنگهای نفوذپذیــر ،مقادیــر

مــدل عــددی اســتفاده گردیــد .در نــرخ جریــان پاییــن،

ســنگهای نفوذناپذیــر از مقادیــر تئــوری نتیجــه شــده،
فشــار شکســت آزمایشــگاهی از مقادیــر تئــوری بیشــتر

بودنــد .بهعــاوه ،بــا افزایــش قطــر چــاه ،فشــار شکســت
کمتــر و بــا افزایــش فشــار پمپــاژ ،فشــار شکســت بیشــتر
میشــود [.]1

ماتســوناگا و همکارانــش آزمایــش شکســت هیدرولیکــی

را در مکعبهــای بارگــذاری شــده گرانیــت  ،1ماربــل  2و

آندزیــت  3بــه طــول  20 cmبــا ســیال شکســت آب و نفت

انجــام دادنــد .بــا اســتفاده از گیرندههــای صوتــی بــرای
آنالیــز مکانیــزم شکســت ،آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند

کــه شــروع و گســترش شکســت هیدرولیکــی متأثــر از
نفوذپذیــری و ویســکوزیته ســیال میباشــد [.]2

زنــگ و رئوجیــرس بررســی آزمایشــگاهی تأثیــر نــرخ
تزریــق بــر رفتــار شکســت هیدرولیکــی یــک ســازند
ماســه ســنگی را انجــام دادنــد .ســه آزمایــش شکســت

هیدرولیکــی کنتــرل شــده بــا اســتفاده از نرخهــای
تزریــق متفــاوت انجــام شــد .ایــن آزمایشهــا نشــان

داد کــه نــرخ تزریــق باالتــر ،فشــار شکســت پایینتــری

دارد و مدلهــای االســتیک  4و پرواالســتیک  5قــادر بــه

پیشبینــی فشــار شکســت نیســتند .در آزمایشــات انجــام
شــده ،شکســت هیدرولیکــی مشــابه بــا رفتــار میدانــی بــا
اســتفاده از نرخهــای جریــان ثابــت کنتــرل گردیــد .بــه

منظــور مقایســه نتایــج مشــاهده شــده بــا دیگــر نرخهــای
فشــار ثابــت ،میــزان فشــار در آزمایشهــا بــا اســتفاده از

نقــاط متوســط  50 ،10و  100بــه ترتیــب محاســبه شــد.
میــزان فشــار در نــرخ تزریــق متفــاوت ،ثابــت نیســت و

در نــرخ تزریــق باالتــر ،تغییــرات بیشــتری دارد .همچنیــن
ایــن حقیقــت وجــود دارد کــه نــرخ فشــار باالتــر ،باعــث
فشــار شکســت پائینتــر میشــود [.]3

دپاتــر و بیوگلســدایک آزمایــش و شبیهســازی عــددی
شکســت هیدرولیکی در ســنگ شــکافدار طبیعی را انجام

دادنــد .در ســازندهای شــکافدار طبیعــی ،ســیال تزریقــی
میتوانــد در شــکافهای موجــود جریــان پیــدا کــرده

بــر روی بلوکهــای شــکافدار انجــام شــد و از یــک

تزریــق همیشــه منجــر بــه جریــان ســیال در شــکافهای
طبیعــی میشــود .در نــرخ جریــان باالتــر ،شکســتهای

جدیــد میتوانــد گســترش پیــدا یابــد .نــرخ جریــان بــاال

یــا ویســکوزیته بــاال باعــث ایجــاد شکســت میشــود ،در
حالیکــه نــرخ جریــان پاییــن شــبکه شکســت را بــاز
کــرده و فشــار شکســت کمتــر میباشــد [.]4

گــو و همکارانــش آزمایشــات شکســت هیدرولیکــی را

در بلوکهــای ژیپــس بــا ابعــاد  305×305×305 mmو
 ،610×584×305 mmبــه منظــور بررســی اثــرات تنــش
اصلــی مینیمــم و دبــی تزریــق شکســت هیدرولیکــی،

انجــام دادنــد .آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه نــرخ گســترش

شکســت بــا افزایــش تنــش اصلــی مینیمــم کاهــش
مییابــد .دبــی تزریــق بــاال ،باعــث افــت فشــار ســریع
شــده و شکســتهای طوالنیتــری را ایجــاد میکنــد.

فشــار شکســت بــا افزایــش دبــی تزریــق ،افزایــش یافتــه

و معمــوال بیشــتر از آنچــه تئــوری میتوانــد پیشبینــی

کنــد ،بــرآورد میشــود [.]5

بهلولــی و دپاتــر تاثیــر آزمایشــگاهی رئولــوژی ســیال و
تنــش محصــور کننــده بــر شکســت هیدرولیکی را بررســی

کردنــد .آزمایــش شکســت هیدرولیکــی بــا تمرکــز بــر
روی مکانیزمهــای شــروع و انتشــار شکســت بــا اســتفاده
از ســیاالت تزریــق متفــاوت در تنشهــای محصورکننــده

مختلف،انجــام شــد .در آزمایــش از سیســتم ســلول ســه

محــوره اســتفاده گردیــد .یــک ســری از پارامترهــای مطالعه

شــده شــامل تنــش محصورکننــده ،نــوع ســیال تزریقــی
و هندســه بخــش تزریقــی ،بــرای پــی بــردن بــه تمایــل
شکســت بــر روی ماس ـههای فشــرده ،انجــام شــد [.]6

دپاتــر و دانــگ تأثیــر رئولــوژی ســیال را در نمونههــای
ماســه ســنگی بررســی کردنــد.

1. Granite
2. Marble
3. Andesite
4. Elastic
5. Poroelastic
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نمونههایــی بــه ابعــاد  0/51 m × 0/4 mو ســلول ســه

ویســکوزیته بــاال میباشــد .ســیال بــا ویســکوزیته پاییــن

نــرم پرداختنــد کــه بــرای ایــن منظــور از ســه ســیال

در ایــن مقالــه بــا آزمایشهــای انجــام شــده ،بــه بررســی

محــوره بــه بررســی شکســت هیدرولیکــی در ســنگهای

نفــت ویســکوز ،دوغــاب بنتونایــت و ژل پیونــد یافتــه
اســتفاده کردنــد .نتایــج تحقیقــات ایشــان نشــان
میدهــد کــه رئولــوژی ســیال تأثیــر زیــادی بــر شکســت

دارد ،بهطوریکــه هــر چــه ویســکوزیته ســیال شکســت

بیشــتر باشــد ،باعــث افزایــش فشــار شکســت میگــردد [.]7

اتهــاول و میســکی مینــس تســتهای آزمایشــگاهی

شکســت هیدرولیکــی را بــر روی بلوکهایــی بــا همگنــی

کــم و دارای الیهبنــدی ظریــف ،انجــام دادنــد .طراحــی
و مشــاهدات آزمایشــگاهی بــر روی دو بلــوک آمــاده

شــده ابعــاد بــه  11×11×15اینــچ مرکــب الیهبنــدی

شــده و ابعــاد  11 ×11×11اینــچ ســیمانی همگــن انجــام
شــد .پــس از بارگــذاری بلوکهــا ،ســیال زانتــان بــا

ویســکوزیته بــاال از پمــپ در یــک سیســتم بســته تزریــق
شــده و شکســت هیدرولیکــی ایجــاد میشــود .در بلــوک
الیهبنــدی شــده ،شکســتهای شــاخهای و در نمونــه

ســیمانی ،شکســت صفحــهای مشــاهده شــد [.]8

ژانــگ و چــن گســترش شکســت هیدرولیکــی را بررســی
کــرده .بــر اســاس مکانیــزم شکســت و تئــوری شکســت
هیدرولیکــی ،یــک مــدل بــرای مســیر گســترش شکســت
در طــول شکســت ارائــه دادنــد کــه محاســبات تفــاوت

تنــش وتغییــر مســیر گســترش شکســت را نشــان
میدهــد .شکســت جدیــد بــه تدریــج جهــت خــود را

تغییــر میدهــد تــا در جهــت ماکزیمــم تنــش افقــی

قــرار گیــرد .تفــاوت تنشهــا تأثیــر آشــکاری بــر جهــت

شکســت دارنــد .مســیرهای پیشبینــی شــده در تطابــق

بــا آزمایشــات در مقیــاس ســه محــوره میباشــد [.]9

شــیمیزو ،آنالیــز شکســت هیدرولیکــی در ســنگ ســخت

را بــا در نظــر گرفتــن ویســکوزیته ســیال و توزیــع انــدازه

ذره بررســی کردنــد .بــرای همــه نمونههــا ،جهــت
شکســت هیدرولیکــی مــوازی بــا جهــت ماکزیمــم تنــش
اصلــی فشــار میباشــد .فشــار شکســت بــرای ســیال بــا
ویســکوزیته کــم ،پایینتــر از مقــدار آن بــرای ســیال بــا

میتوانــد بــه آســانی در شکســت نفــوذ پیــدا کنــد [.]10
تنشهــا بــر شکســت هیدرولیکــی پرداختــه شــده اســت.

در ایــن بررســی عواملــی ماننــد تنــش محــوری و تنــش

محصورکننــده در نظــر گرفتــه میشــود.
روش کار

سیســتم مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش ،از نــوع

ســلول ســه محــوره میباشــد کــه یــک ســلول ســه
محــوره واقعــی نیســت .در ســلول ســه محــوره واقعــی،

تنــش افقــی مینیمــم و ماکزیمــم بــا هــم برابــر نبــوده

و نمونــه اســتفاده شــده مکعبــی میباشــد .ولــی در
ســلول موجــود ،تنــش افقــی مینیمــم و ماکزیمــم برابــر

بــوده و نمونههــای مــورد اســتفاده اســتوانهای شــکل
م ســلول ســه
میشــد .سیســتم تزریــق مشــابه سیســت 
محــوره مکعبــی شــکل میباشــد ،کــه از یــک سیســتم

بــا دبــی ثابــت اســتفاده شــده اســت .مهمتریــن قابلیــت
ایــن سیســتم امــکان کاربــرد مغزههــای گرفتــه شــده
از مخــزن میباشــد کــه در ســلول ســه محــوره واقعــی

نمیتــوان اســتفاده کــرد .از ســویی در اکثــر مخــازن

نفتــی تنــش افقــی مینیمــم و ماکزیمــم برابــر بــوده یــا
اختــاف کمــی بــا هــم دارنــد .لــذا اســتفاده از ایــن ســلول
مشــکلی ایجــاد نمیکنــد .شــکل  1ســلول ســه محــوره

اســتفاده شــده را نشــان میدهــد.

نمونههــای ســنگی دارای قطــر  )54 mm) NXمیباشــد.

بــرای تزریــق ســیال بــه داخــل نمونههــا ،بایــد حفراتــی
در آنهــا ایجــاد شــود .بــرای ایــن منظــور بــا اســتفاده
از متههــای  8و  ،11 mmنمونههــا آمــاده گردیــد .در
شــکل  2شــماتیکی از نمونــه پــس از ســوراخکاری نشــان

داده شــده اســت.

شــماتیکی از سیســتم شکســت هیدرولیکــی در شــکل

 3مشــاهده میشــود .اگــر ســیال شکســت آب مقطــر
باشــد ،فقــط از پمــپ  HPLCاســتفاده میشــود و اگــر
ســیال شکســت غیــر از آب مقطــر باشــد از آکوموالتــور

نیــز بایــد اســتفاده گــردد.
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شکل  -1سلول سه محوره شکافت هیدرولیکی

54 mm
20 mm

11 mm

8 mm

40 mm

شکل  -2شکل هندسی نمونه آماده شده برای انجام آزمایش شکست هیدرولیکی
بار محوری

پمپ HPLC

بار جانبی

3

2

1

آکوموالتور
نمونه سنگی

سلول بارگذاری

شکل  -3شماتیکی از سیستم تزریق و بارگذاری شکست هیدرولیکی
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از آنجاییکــه درانتهــای چــاه از پکــر یــا چســب اپوکســی

خــواص فیزیکــی و مکانیکــی نمونههــای اســتفاده شــده

اســتفاده نشــده اســت ،بــه نظــر میرســد کــه تمرکــز

در جــدول  1ارائــه شــده اســت.

تنــش در نمونــه  HS16درگوش ـههای چــاه بیشــتر شــده

و نمونــه ابتــدا از ایــن محــل شکســته شــده و ســپس

نتایج و بحث

در اثــر فشــار ســیال و غلبــه پیــدا کــردن بــر مقاومــت

عوامــل متعــددی بــر شکســت هیدرولیکــی تأثیــر

کششــی ســنگ ،نمونــه از وســط شکســته شــده اســت.

میگذارنــد .مهمتریــن عامــل شکســت هیدرولیکــی،

همانطــور کــه در شــکلهای  4و  5مشــاهده میشــود در

فشــار شکســت میباشــد کــه در ایــن مقالــه عوامــل

نمونــه  ، HS15نمونــه از جــداره شکســته شــده اســت .بــه

تنــش محــوری ،محصورکننــده و ویســکوزیته بــر شکســت

نظــر میرســد تفــاوت بیــن فشــار شکســت نمونههــای

هیدرولیکــی بررســی شــده اســت.

HS15

سناریوی افزایش تنش محوری

و

HS16

بــه همیــن علــت باشــد .در مــود

I

بارگــذاری ،شکســت در راســتای تــرک اولیــه بهوجــود

در ایــن ســناریو مطابــق بــا جــدول  2تنــش محــوری

آمــده و رشــد کــرده اســت .بنابرایــن در شکســت مــود

افزایــش داده شــد.

 ،Iفــرم گســیختگی هیدرولیکــی ایجــاد شــده بــه صــورت

در بخــش اول ایــن ســناریو از آب و در بخــش دوم از

شکســت مســتقیم میباشــد.

زانتــان بــه عنــوان ســیال شکســت اســتفاده شــده اســت.

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نمونهها

مقاومت فشاری تک
محوره ()MPa

مدول یانگ
()MPa

تخلخل

نفوذپذیری ()md

نمونه

عالمت
اختصاری

79/24

20

17

54

HS

ماسه سنگ منطقه ورزقان نوع دو

61/ 6

19

21

61

S

ماسه سنگ منطقه ورزقان نوع یک

106

21/667

14/98

44

RS

ماسه سنگ آغاجاری

126

21/6

2/11

1/19

L

آهک آسماری

125

34/75

1/6

0/543

H

آهک سروک

جدول  -2سناریوی افزایش تنش محوری

فشار شکست
()bar

اختالف تنشهای محوری
و محصورکننده ()MPa

تنش محصورکننده ()MPa

تنش محوری ()MPa

نوع سیال

شماره نمونه

174
210
212
208
180
205
100
115
135
156
270

2
2
5
5
8
8
11
11
0
5
10

4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5

6
6
9
9
12
12
15
15
5
10
15

آب
آب
آب
آب
آب
آب
آب
آب
صمغ زانتان
صمغ زانتان
صمغ زانتان

HS 15
HS 16

HS 18
HS 19
HS 20
HS 21
HS 22
HS 23
RS 15
RS 19
RS 20
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شکل  -4شکست نمونه HS15

شکل  -5شکست نمونه HS16

امــا در شکسـتهایی کــه دارای فــرم پیچیــدهای هســتند،

مــود شکســت  Iمیباشــند .نمونههایــی کــه دارای فــرم و

اصلــی برجــای منطقــه و یــا زاوی ـ ه قرارگیــری تــرک در

HS18

بــه دلیــل زاوی ـ ه قرارگیــری چــاه نســبت بــه تنشهــای
جــداره چــاه ،رشــد گســیختگی هیدرولیکــی بــه واســطه
مشــارکت نیروهــای کششــی و برشــی ایجــاد میگــردد.

در ایــن نمونههــا مــود شکســت  IIIایجــاد نشــده اســت،
زیــرا در مــود شکســت  IIIوجــوه تــرک مــوازی بــا جبهــه

تــرک میلغزنــد کــه در ایــن نمونههــا اگــر لغزشــی وجــود
داشــته در جهــت عمــود بــر جبهــه تــرک میباشــد .بــه

عبــارت دیگــر فرآینــد رشــد تــرک تحــت تأثیــر همزمــان
مــود  Iو  IIبارگــذاری میباشــد [ .]11نمونههــای

HS16

HS23

دارای

و  HS21دارای مــود شکســت ترکیبــی  Iو  IIو نمونههــای

HS22 ،HS20 ،HS19 ،HS18 ،HS15

و

مــود شکســت یکســانی هســتند ،اختــاف فشــار شکســت

آنهــا بــا یکدیگــر کــم میباشــد ،ماننــد نمونههــای

و  HS19کــه دارای مــود شکســت  Iمیباشــند و هــر دو

نمونــه از دیــواره شکســته شــده و اختــاف فشــار شکســت

آنهــا کــم میباشــد .در نمونــه  RS15بــه دلیــل اینکــه
تنــش محــوری بــر روی نمونــه وجــود نداشــته اســت،
شکســت از انتهــای چــاه و بــه حالــت کششــی ،ســطح

مقطــع نمونــه را قطــع کــرده اســت .نمونههــای  RS15و

 RS19دارای مــود شکســت  Iمیباشــند و مــود شکســت

نمونــه  RS20ترکیبــی از  Iو  IIمیباشــد .در بخــش دوم
از ســیال شکســت صمــغ زانتــان اســتفاده شــد.
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همانگونــه کــه در شــکل  6مشــاهده میشــود ،بــا

میکروترکهــا شــروع شــده و از ســوی دیگــر فشــار ســیال

مییابــد .در مــورد نمونههــای غیرمخزنــی بــا آب،

تنشهــای باالتــر از  ،10 MPaبــا فشــار ســیال کمتــری،

افزایــش تنــش محــوری ،فشــار شکســت افزایــش
فشــار شکســت مطابــق شــکل  7افزایــش یافتــه اســت،

ولــی از تنــش محــوری حــدود  10 MPaبــه بعــد بــا
افزایــش تنــش محــوری ،فشــار شکســت کاهــش یافتــه
اســت .بــه نظــر میرســد ،بــا افزایــش تنــش محــوری،

کرنــش عرضی(قطــری) افزایــش مییابــد ،ولــی تنــش

محصورکننــده تــا حــدی جلــوی ایــن افزایــش قطــر را
میگیــرد .زمانیکــه تنــش محــوری از یــک حــدی باالتــر

م ـیرود ،دیگــر تنــش محصورکننــده قــادر بــه مقابلــه بــا

نیــز بــه گســترش آنهــا کمــک میکنــد .بنابرایــن ،در
شکســت روی میدهــد .در حقیقــت چــون اختــاف تنــش
محــوری و محصورکننــده زیــاد میشــود ،نمونههــا در

اختــاف تنشهــای بــاال تحــت بــرش میشــکنند .در

مــورد ســیال صمــغ زانتــان ،وضعیــت اینگونــه نیســت،

کــه دلیــل آن تأثیــر ویســکوزیته صمــغ زانتــان میباشــد
کــه در ســناریوی بررســی ویســکوزیته بــه آن پرداختــه
شــده اســت.

سناریوی افزایش تنش محصورکننده

افزایــش کرنــش قطــری نیســت ،ایــن افزایــش کرنــش

در ایــن ســناریو مطابــق بــا جــدول  3تنــش محصورکننده

ایجــاد شــده و مطابــق شــکل ( 8تنش-کرنــش) وضعیــت

S5

باعــث میشــود کــه در داخــل ســنگ ریزترکهایــی

افزایــش داده شــد .نمونههــای  S14 ،S8و  S15دارای

ســنگ در ناحیــه  cقــرار میگیــرد .در ایــن ناحیــه رشــد

دارای مــود شکســت  Iمیباشــد.

مــود شکســت ترکیبــی  Iو  IIمیباشــند ،ولــی نمونــه
300
250
150
100

فشار شكست )(bar

200

50
16

6

2

4

0

0

8
10
12
14
تنش محوري )(MPa
شکل  -6فشارشکست در تنشهای محوری مختلف (سیال شکست زانتان)
250
200

تكرار اول
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تنش

كرنش
شکل  -8نمودار تنش– کرنش []12
جدول  -3سناریوی افزایش تنش محصورکننده
فشار شکست
()bar
198
225
262
290

اختالف تنشهای محوری و
محصورکننده ()MPa
8
6
4
2

تنش محصورکننده
()MPa
4
6
8
10

وقتیکــه زاویــه تــرک نســبت بــه چــاه برابــر صفــر

تنش محوری ()MPa

نوع سیال

شماره نمونه

12
12
12
12

آب
آب
آب
آب

S5
S8

S 14
S 15

سناریوی بررسی ویسکوزیته سیال شکست

اســت ،حالــت مــود  Iبارگــذاری ایجــاد میشــود (.)KII =0

در ایــن ســناریو بــه بررســی اثــر ویســکوزیته ســیال بــر

تــرک ،لغــزش داخــل صفحــهای لبههــای تــرک نیــز در

چهــار ســیال آب ،صمــغ زانتــان ،صمــغ گــوار و پلیمــر

بــا افزایــش زاویــه تــرک از صفــر عــاوه بــر بازشــدگی
تغییــر فــرم تــرک بهوجــود میآیــد .بنابرایــن هــر دو

ضریــب شــدت تنــش مــود  Iو مــود  IIدر فرآینــد شکســت

هیدرولیکــی دخیــل هســتند [ .]11بــا توجــه بــه شــکل
 9بــا افزایــش تنــش محصورکننــده در حالیکــه تنــش
محــوری ثابــت میباشــد ،فشــار شکســت کاهــش یافتــه
اســت ،زیــرا بــا افزایــش تنــش محصورکننــده ،ســیال

شکســت بایــد عــاوه بــر مقاومــت کششــی ســنگ بــر
تنــش محصورکننــده نیــز غلبــه کنــد .فشــار شکســت

زمانیکــه چــاه عمــودی و شکســت عمــودی باشــد ،از
رابطــه  1بهدســت میآیــد:
()1

Pb=2σH-P+T

 Pفشــار منفــذی میباشــد .همانطــور کــه در رابطــه

بــاال دیــده میشــود ،بــا افزایــش تنــش محصورکننــده
( ،)σ Hفشــار شکســت ( )Pbافزایــش مییابــد.

شکســت هیدرولیکــی پرداختــه شــده اســت .در اینجــا
( )XC Polymerدر نظــر گرفتــه شــده اســت.

بــه دلیــل تأثیــر تنــش بــر روی نمونههــا و فشــار
شکســت ،ایــن وضعیــت را در شــرایط بــدون تنــش ،انجــام

دادیــم 16 .نمونــه ســنگی از  4جنــس مختلــف ،بــرای
بررســی اثــر ســیال مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه در
جــدول  4نشــان داده شــده اســت .ویســکوزیته ســیاالت

بــا ویســکومتر لولــه موئیــن انــدازه گرفتــه شــد کــه در
جــدول  5ارائــه شــده اســت.

بــا توجــه بــه شــکل نمونههــا ،مــود شکســت نمونههــای
،S16 ،S23 ،H4 ،H1،L4 ،L3 ،RS5 ،RS6 ،RS17 ،RS2

 S21و  S13از نــوع  Iو مــود شکســت نمونههــای ،L5
 H2 ،L8و  H3از نــوع ترکیبــی  Iو  IIمیباشــد .ســیال
شکســت یکــی از مهمتریــن اجــزاء یــک عملیــات
شکســت هیدرولیکــی میباشــد.
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فشار شکست ()bar

نوع سیال

شماره نمونه

230

آب

RS2

285

صمغ زانتان

RS17

262

صمغ گوار

RS6

()XC Polymer

RS5

پلیمر

270
272

آب

L5

386

صمغ زانتان

L3

330

صمغ گوار

L4

()XC Polymer

L8

پلیمر

364
258

آب

H1

355

صمغ زانتان

H2

295

صمغ گوار

H3

()XC Polymer

H4

پلیمر

332
80

آب

S23

168

صمغ زانتان

S16

100

صمغ گوار

S21

()XC Polymer

S13

پلیمر

135

جدول  -5ویسکوزیته سیاالت شکست
ویسکوزیته ()cP

نوع سیال

1/003

آب

497

صمغ گوار

615

XC Polymer

722

صمغ زانتان
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مهمتریــن اثــر ســیال بــاز کردن شــکاف ،گســترش شــکاف

منفــذی در اطــراف چــاه میشــود .یــک چنیــن افزایشــی

تمــام ویژگیهــای گفتــه شــده بــرای ســیال شکســت،

اطــراف چــاه کاهــش یافتــه و باعــث ایجــاد ریزترکهــا

و انتقــال دادن پروپانــت بــه درون شــکاف میباشــد .از بین
مهمتریــن آن ویســکوزیته ســیال شکســت میباشــد.

ســیاالت اســتفاده شــده در ایــن پــروژه ســیاالت پایــه

آبــی هســتند کــه بــرای افزایــش ویســکوزیته ســیاالت بــه
آنهــا صمــغ گــوار ،صمــغ زانتــان و پلیمــر ()XC Polymer
اضافــه شــده اســت .از بیــن ایــن ســیاالت آب و گــوار

نیوتنــی و زانتــان و پلیمــر غیرنیوتنــی هســتند .بــا توجــه
بــه جــدول  5و شــکل  ،10دیــده میشــود کــه بــدون در

نظــر گرفتــن نــوع ســنگ ،هــر چــه ویســکوزیته ســیال

در فشــار منفــذی باعــث میشــود کــه تنــش مؤثــر در
میشــود .بنابرایــن ،فشــار شــروع شکســت بــا ویســکوزیته

پائیــن کمتــر از مقــدار آن بــا ویســکوزیته بــاال میباشــد.
ســیال بــا ویســکوزیته پاییــن میتوانــد بــه آســانی در

شکســت نفــوذ پیــدا کنــد و فشــار ســیال در سرتاســر
ســطح شکســت اعمــال میشــود .بــه عبــارت دیگــر،

زمانیکــه ســیال بــا ویســکوزیته بــاال اســتفاده میشــود،
فشــار ســیال فقــط بــه بخشــی از ســطح شکســت اعمــال

میشــود.

شکســت بیشــتر شــود ،فشــار شکســت افزایــش مییابــد.

البتــه بــا توجــه بــه رابطــه  ،1ایــن مطلــب نیــز قابــل

ســوراخهای بــه هــم وصــل شــده در یــک ســنگ از دیــواره

راحتتــر در ســنگ نفــوذ کــرده و باعــث افزایــش فشــار

ســیال شکســت بــا ویســکوزیته پاییــن بــه آســانی در

اثبــات اســت .هــر چــه ویســکوزیته ســیال کمتــر باشــد،

چــاه نفــوذ پیــدا کــرده و نفــوذ ســیال باعــث افزایش فشــار

منفــذی ( )Pو در نتیجــه کاهــش فشــار شکســت میشــود.
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نتیجهگیری

بــا بررســی شــرایط افزایــش تنــش محــوری مشــخص

گردیــد کــه تــا تنــش محــوری  ،10 MPaافزایــش تنــش
محــوری باعــث افزایــش فشــار شکســت میشــود ،ولــی

افزایــش تنــش محصورکننــده ،باعــث افزایــش فشــار
شکســت میشــود .زیــرا فشــار شکســت بایــد عــاوه

برمقاومــت کششــی ســنگ ،بــر تنــش محصورکننــده نیــز

غلبــه کنــد.

از تنــش محــوری  10 MPaبــه بعــد ( کــه ایــن تنــش

در مطالعــه تاثیــر نــوع ســیال ،اثــر ویســکوزیته ســیال

شکســت کاهــش یافتــه اســت.

شکســت بــا ویســکوزیته پاییــن ،باعــث افزایــش فشــار

بــه جنــس نمونــه و ســیال شکســت بســتگی دارد) ،فشــار

بررســی شــد و ایــن نتیجــه مشــخص گردیــد کــه ســیال

81 شماره

54

 آهک آسماری:L

منفــذی در ناحیه شکســت شــده و فشــار شکســت کاهش

 فشار منفذی:P

آســانی در شکســت نفــوذ پیــدا کنــد و فشــار ســیال در

 آهک سروک:H

)MPa(
)MPa(

 مقاومت کششی سنگ:T
)MPa(

 تنش افقی:σH

 ســیال بــا ویســکوزیته پاییــن میتوانــد بــه.یافتــه اســت
.سرتاســر ســطح شکســت اعمــال میشــود
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