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چكيده
در ایــن مطالعــه مجموعـهای از آزمایشهــا بــا اســتفاده از یــک سیســتم شــکافت هیدرولیکــی ســه محــوره واقعــی بــه منظــور بررســی
مکانیســم شــروع و گســترش شــکافت هیدرولیکــی بــر روی نمونههــای ســیمانی شــکافدار و فاقــد شــکاف در شــرایط رژیــم تنــش
نرمــال و تکتونیکــی انجــام شــد و تاثیــر میــدان تنــش و شــکافهای طبیعــی بــر روی شــروع و گســترش شــکاف هیدرولیکــی مــورد
بحــث قــرار گرفــت .نتایــج آزمایشــگاهی نشــان میدهــد کــه تمرکــز تنــش در اطــراف چــاه بــه میــزان مشــخصی ،فشــار شکســت
در ســنگ را افزایــش میدهــد .بهگونــهای کــه وجــود شــکاف طبیعــی در دیــواره چــاه ایــن تمرکــز تنــش را از بیــن بــرده و منجــر
بــه کاهــش فشــار شــروع شکســت بــه حــدود دو ســوم فشــار در نمونههــای بــدون شــکاف طبیعــی شــده اســت .همچنیــن دو نــوع
برهمکنــش میــان شــکافت هیدرولیکــی و شــکاف طبیعــی (شــکاف موجــود) در نمونههــای شــکافدار مشــاهده شــد کــه عبارتنــد از
قطعشــدگی و بازشــدگی شــکاف طبیعــی .در شــرایط رژیــم تنــش نرمــال ،شــکافت هیدرولیکــی شــکاف موجــود را قطــع کــرده و از
آن عبــور مینمایــد .در صورتیکــه در شــرایط رژیــم تنــش تکتونیکــی بهعلــت افزایــش برهمکنــش میــان شــکافت هیدرولیکــی و شــکاف
موجــود حتــی در تنــش تفاضلــی بــاال ،شــکافت هیدرولیکــی بــا بــاز شــدن شــکاف موجــود بــه دام افتــاده و قــادر بــه عبــور از آن نمیباشــد.

كلمــات كليــدي :آزمایــش شــکافت هیدرولیکــی ،شــروع و گســترش شکســت ،رژیــم تنــش نرمــال و

تکتونیکــی ،نمونههــای ســیمانی شــکافدار و فاقــد شــکاف

عملیــات اســیدکاری رایــج مقایســه گردیــد [ .]1شــکافت

مقدمه

اولیــن عملیــات شــکافت هیدرولیکــی 1بــدون اســید در
ســال  1947در چــاه گازی در میــدان هوگتــون در ایــاالت

کانــزاس آمریــکا انجــام شــد و نتایــج حاصــل از آن بــا
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

goshtasb@modares.ac.ir

هیدرولیکــی از زمــان معرفــی تاکنــون بهعنــوان یــک

ابــزار مهــم بــه منظــور بهبــود فرآینــد تولیــد چــاه نفــت و

گاز بــه شــمار م ـیرود.

1. Hydraulic Fracturing
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بدیــن ترتیــب بــرای بهبــود نــرخ موفقیــت و اثــر شــکافت

تنــش (نرمــال یــا تکتونیکــی) ممکن اســت روی گســترش

هیدرولیکــی را در مخــازن مختلــف بررســی کردنــد.

میتوانــد بیشــتر قابــل توجــه باشــد .دانشــی نشــان داد

در مخــزن ،چندیــن محقــق ،شــروع و گســترش شــکافت

هوبــرت و ویلیــز [ ]2عنــوان نمودنــد کــه شکســت در
امتــداد حداکثــر تنــش افقــی ( )σHو عمــود بــر حداقــل
تنــش افقــی ( ،)σhشــروع و گســترش یافتــه و در نهایــت

منجــر بــه ایجــاد یــک تــرک بــزرگ میگــردد .آنهــا در

واقــع نخســتین رابطــه را بــرای محاســبه فشــار شکســت

ارائــه نمودنــد .تیرکلیــن و همــکاران [ ]3از یــک دوربین با

ویژگــی تصویربــرداری بــاال بــرای ثبت گســترش شکســت
و اندازهگیــری کمــی هندســه شکســت اســتفاده کردنــد.
تحقیــق آنهــا نشــان داد کــه شکســت توســعه یافتــه دارای
شــکل بیضــوی در مصالــح همگــن میباشــد .همچنیــن
ایــن نتیجــه بــرای میــان الیههــای ناهمگــن کــه دارای

تنشهــای افقــی متفاوتــی هســتند ،قابــل اســتفاده

نمیباشــد .دانشــی [ ]4در مطالعاتــش بــه نتایجــی کــه
قبــا توســط هوبــرت و ویلیــز [ ]2ارائــه شــده بــود ،دســت

یافــت .امــا ایــن محقــق عنــوان کــرد کــه شکســتگیهای
طبیعــی موجــود در ســازند بــر روی گســترش و توســعه
شــکافت هیدرولیکــی تاثیرگــذار ميباشــد .بالنتــون []5

بــا انجــام مطالعــات آزمایشــگاهی اظهــار داشــت کــه
تنــش تفاضلــی( 1اختــاف میــان حداقــل و حداکثــر تنش
افقــی) و زاویــه برخــورد میــان شــکافت هیدرولیکــی و
شــکاف طبیعــی ،فاکتورهــای مهــم و تاثیرگــذار بــر روی

شــکل و امتــداد شکســت میباشــد .ایشــان یــک معیــار

بــرای برهمکنــش میــان شــکافت هیدرولیکــی و شــکاف

طبیعــی ارئــه کردهانــد .وارپینســکی و تیوفــل [ ]6نیــز
بــرای بررســی برهمکنــش میــان شــکافت هیدرولیکــی
و شــکاف طبیعــی ،مطالعــات آزمایشــگاهی انجــام دادنــد.

آنهــا مشــاهده کردنــد کــه لغــزش برشــی روی شــکافهای

طبیعــی بــه هنــگام برخــورد شــکافتهای هیدرولیکــی بــا
شــکافهای طبیعــی بــه آســانی رخ میدهــد .بوژلســیج

و همــکاران [ ]7بــه منظــور بررســی رونــد گســترش

شــکافت هیدرولیکــی در یــک محیــط بــا شکســتگیهای
متعــدد ،یکســری مطالعــات آزمایشــگاهی انجــام دادنــد.
آنهــا معتقــد بودنــد کــه تفاضــل تنــش افقــی و رژیــم

و هندســه شکســت تاثیرگــذار باشــد و ایــن اثــر بعدهــا
کــه شکســت از یــک مســیر محلــی بــا کمتریــن مقاومــت
و نــه یــک مســیر کلــی پیــروی میکنــد و ایــن مســأله
منجــر بــه منشــعب شــدن ذاتــی شکســت میگــردد.

وقــوع شکســتگیهای برشــی گســترده و الگــوی رشــد

بــه شــرایط نــوک شکســتگی در حــال انتشــار بســتگی
دارد .بدیــن معنــی کــه ایــن شــرایط رشــد ،شکســت
را اتفاقــی و نامتعــادل خواهــد ســاخت [ .]10-8جــو و

همــکاران [ ]11مطالعاتــی را در زمینــه مکانیســم شــکافت

هیدرولیکــی در مخــازن شــکافدار انجــام دادنــد .نتایــج
ایشــان نشــان داد کــه در حالــت رژیــم تنــش نرمــال،
تفــاوت تنشهــای افقــی و زاویــه تقاطــع بــر روی
شــکافت هیدرولیکــی بهعنــوان فاکتورهــای اصلــی و

همچنیــن ضریــب اصطــکاک داخلــی و فشــار خالــص

2

(اختــاف میــان فشــار تزریــق و تنــش اصلــی حداقــل)

بهعنــوان پارامترهــای فرعــی موثــر میباشــد .همچنیــن
تاثیــر رژیــم تنــش تکتونیکــی ناحیـهای بــر روی گســترش

شــکافت هیدرولیکــی نســبت بــه شــکافهای طبیعــی

بیشــتر میباشــد .جــو و همــکاران [ ]12بهطــور گســترده
آزمایشهایــی را جهــت بررســی تاثیــر مقاومــت برشــی
شــکاف طبیعــی و همچنیــن تنــش تفاضلــی و زاویــه

برخــورد شــکافت هیدرولیکــی بــا شــکاف طبیعــی بــر
روی رونــد گســترش شــکافت هیدرولیکــی انجــام دادنــد.

آنهــا ســه نــوع رفتــار قطعشــدگی ،3بازشــدگی 4و ایجــاد
لغــزش برشــی 5شــکاف طبیعــی را در گســترش شــکافت

هیدرولیکــی مشــاهده کردنــد .همچنیــن مطالعــات
آزمایشــگاهی مختلفــی توســط برخــی از محققیــن

بــه منظــور بررســی گســترش شــکافت هیدرولیکــی
در مخــازن شــکافدار طبیعــی صــورت گرفتــه اســت

[.]15-13

1. ِDifferential Stress
2. Net Pressure
3. Crossing
4. Opening
5. Shear Slippage
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اگــر چــه در برخــی از مطالعــات گذشــته بــه بررســی رفتار

سیســتم دارای یــک ســلول فشــار ســه محــوره بــا قابلیــت

پرداختــه شــده ،امــا بررس ـیهای دقیقــی را در خصــوص

(شــکل  .)1آزمایشهــای شــکافت هیدرولیکــی در

گســترش شــکافت هیدرولیکــی در مخــازن شــکافدار
تاثیــر شــکافهای طبیعــی و موقعیــت قرارگیــری آنهــا در

ســنگ مخــزن (نســبت بــه محــل تزریــق ســیال) بــر روی

میــزان فشــار شــروع و گســترش شــکافت هیدرولیکــی در
شــرایط رژیــم تنشهــای مختلــف انجــام نشــده اســت.

در مقالــه حاضــر ،بــه منظــور بررســی مکانیســم شــروع

و گســترش شــکافت هیدرولیکــی در مخــازن مختلــف،
مجموع ـهای از آزمایشهــای شــکافت هیدرولیکــی تحــت

شــرایط رژیــم تنــش نرمــال و تکتونیکــی طراحــی و انجــام
شــد .در ادامــه تاثیــر میــدان تنــش و وجــود شــکافهای

اعمــال فشــار همــه جانبــه بــر روی نمونــه میباشــد
آزمایشــگاه مکانیــک ســنگ دانشــگاه نفــت چیــن
طراحــی و انجــام شــدند .تعــداد  6بلــوک ســیمانی در
قالبهــای فلــزی بــه ابعــاد  30×30×30 cmبــه منظــور

شبیهســازی مخــازن شــکافدار طبیعــی و فاقــد شــکاف

1

طراحــی و ســاخته شــد .پــس از ســاخته شــدن بلوکهــا

و نگهــداری آنهــا در دمــای اتــاق بــه مــدت دو هفتــه،
آزمایــش شــکافت هیدرولیکــی بــر روی آنهــا انجــام گرفت.

بــه منظــور طراحــی شــکاف از پیــش موجــود 2از یــک تکــه
کاغــذ پرینتــر بــا ضخامــت  0/11 mmو ضریــب اصطــکاک

طبیعــی (روی دیــواره چــاه یــا در فاصلــه معینــی از چــاه) بر

 0/89اســتفاده گرديــد .پــس از ســاخت مدلهــای مذکــور،
یــک چــاه قائــم بــه قطــر  6 mmو طــول  15 cmدقیقـاً در

فرآیند آزمایشگاهی

یــک جــدار فلــزی پوشــیده شــد و تنهــا  1 cmانتهایــی

روی رفتــار شــکافت هیدرولیکــی مــورد بررســی قــرار گرفت.

بــه منظــور شبیهســازی عملیــات شــکافت هیدرولیکــی
در مخــزن از یــک سیســتم اســتاندارد آزمایــش شــکافت

هیدرولیکــی ســه محــوره واقعــی اســتفاده گردیــد .ایــن

وســط بلــوک حفــاری شــد .کــه  14 cmاز ایــن چاه توســط
بــدون نصــب جــدار بــه منظــور تزریــق ســیال باقــی مانــد
(شــکل  .)2یکــی از پارامترهــای مهــم در مســأله شــکافت

هیدرولیکــی ،شبیهســازی تنشهــای برجــا میباشــد.

شكل  -1سلول فشار سه محوره سیستم آزمایش شکافت هیدرولیکی
گمانه چاه
150
300

150
بخش باز چاه
300

شكل  -2طرح شماتیک ساختار داخلی بلوک
1. ِFractured and Non-Fractured Reservoirs
2. Pre-existing Fracture
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در ایــن مطالعــه دو نــوع رژیم تنش نرمـــال و تکتـــونیکی

1

(امتــداد لغــز) در نظــر گرفتــه شــد .در حالــت رژیــم تنــش

نرمــال ( ،)σV>σH>σhتنــش فشارشــی اصلــی حداکثــر

σ1

جهــت شــکاف مــوازی بــا حداقــل تنــش افقــی (شــکل )4
و در نمونــه شــماره  6جهــت شــکاف عمــود بــر حداقــل

تنــش افقــی (شــکل  )5میباشــد .در هــر دو نمونــه،

در صفحــه قائــم و تنشهــای فشارشــی اصلــی متوســط

شــکافها بهصــورت قائــم و مــوازی بــا محــور چــاه در

در حالیکــه در رژیــم تنــش تکتونیکــی (،)σH>σV>σh

شــرایط تنــش نرمــال و نمونههــای شــماره  2و  4در

 σ2و حداقــل  σ3در صفحــه افقــی اعمــال میگــردد.
تنشهــای فشارشــی اصلــی حداکثــر  σ1و حداقــل

σ3

در صفحــه افقــی و تنــش فشارشــی اصلــی متوســط

نظــر گرفتــه شــد .نمونههــای شــماره  5 ،3 ،1و  6در
حالــت تنــش تکتونیکــی مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد.

در جــدول  1خالصـهای از شــرایط آزمایشــگاهی نمونههــا

 σ2در صفحــه قائــم اعمــال میشــود .بلوکهــای فاقــد

ارائــه شــده اســت .زمانیکــه نمونــه در داخل ســلول فشــار

شــکاف طبیعــی و بلوکهــای دارای شــکافهای از

میرســد ،ســیال شکســتگی بــا گرانــروی 135 mPa.s

شــکاف (نمونههــای  1و  )2بهعنــوان مخــازن بــدون

پیــش موجــود (نمونههــای  3تــا  )6بهعنــوان مخــازن
شــکافدار طبیعــی در نظــر گرفتــه شــدند .مطابــق شــکل

 3شــکافهای از پیــش موجــود نمونههــای شــماره 3

تحــت تنــش ســه محــوره قــرار گرفتــه و بــه حالــت تعادل

و نــرخ  ،3/5 mL/minبــه داخــل نمونــه تزریــق میشــود.

بــه منظــور ردیابــی بهتــر مســیر گســترش شکســت،
ســیال تزریقــی ،ترکیبــی از آب ( ،)% 98/40صمــغ گــوار

2

و  4در فاصلــه معینــی از چــاه و بــا زاویــه  60°نســبت

( )% 1/14و مــاده رنگــی )%0/46( 3در نظــر گرفتــه شــد.

شــکافهای از پیــش موجــود نمونههــای شــماره  5و 6

مــرز نمونــه ،ادامــه مییابــد.

بــه جهــت شــروع شــکافت هیدرولیکــی قــرار دارنــد.
بــر روی دیــواره چــاه قــرار دارنــد کــه در نمونــه شــماره 5

عمــل تزریــق ســیال تــا زمــان شــروع و گســترش آن بــه

گمانه چاه

σ3

شکاف طبیعی

σV

شکاف پیش موجود

گمانه چاه
σ1

θ

σH

σ1

σ3

σh

شکافت هیدرولیکی

شكل  -3طرح شماتیکی از موقعیت قرارگیری شکاف از پیش
موجود در نمونههای  3و 4
گمانه چاه

X

Z

Y

شكل  -4طرح شماتیک موقعیت قرارگیری شکاف از پیش
موجود در نمونه شماره 5
σV

شکاف پیش موجود
σH

σh

شكل  -5طرح شماتیک موقعیت قرارگیری شکاف از پیش موجود در نمونه شماره 6
1. Tectonic (Strike-Slip) and Normal-Faulting Stress Regime
2. Guar Gum
3. Dye
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جدول  -1شرایط آزمایشگاهی نمونهها
شماره
نمونه

موقعیت شکاف از پیش موجود

تنش قائم )MPa( σv

تنش افقی حداقل σh
()MPa

تنش افقی حداکثر
)MPa( σH

رژیم تنش

1

-

10

4

6

10

نرمال

تکتونیکی

3

فاصله از چاه و زاویه  60°نسبت به σHmax

10

4

6

نرمال

4

فاصله از چاه و زاویه  60°نسبت به σHmax

6

4

10

تکتونیکی

5

روی دیواره چاه و موازی با σHmax

10

4

6

نرمال

6

روی دیواره چاه و موازی با σHmax

10

4

6

نرمال

-

2

6

مشاهدات و آنالیز آزمایشگاهی

مخــازن هیدروکربــوری از دیــدگاه عملیــات شــکافت

هیدرولیکــی کــه منجــر بــه افزایــش تولیــد چــاه میشــود،
بــه دو دســته مخــازن فاقــد شــکاف و شــکافدار تقســیم

میگــردد .بنابرایــن مجموعــهای از  6آزمایــش شــکافت

هیدرولیکــی بــرای مطالعــه شــروع و گســترش شکســت
در ایــن دو نــوع مخــزن انجــام گرفــت و آنالیــزی از

امتــداد گســترش شکســت و تاثیــر شــکافهای طبیعــی
روی شــروع و گســترش شــکافهای هیدرولیکــی اعمــال

شــده در بلوکهــای ســیمانی ،صــورت پذیرفــت.

آنالیــز شــروع و گســترش شکســت در مخــازن فاقــد
شــکاف طبیعــی

آزمایشهــای شــکافت هیدرولیکــی بــر روی  2نمونــه

ســیمانی ( 1و  )2فاقــد شــکاف موجــود در دو حالــت رژیم
تنــش نرمــال و تکتونیکــی بــه منظــور بررســی شــروع و

گســترش شکســت در مخــازن فاقــد شــکاف طبیعــی

انجــام گرفــت .منحنــی واکنــش فشــار ســیال شکســت

نســبت بــه زمــان در طــول آزمایــش شــکافت هیدرولیکــی
در شــکل  6نشــان داده شــده اســت .میتــوان منحنــی

واکنــش فشــار را در  4مرحلــه توصیــف نمــود )1( .مرحلــه
تزریــق ســیال ()AB؛ ( )2مرحلــه افزایــش فشــار ()BC؛

( )3مرحلــه افــت فشــار ( )CDو ( )4مرحلــه گســترش

شکســت ( .)DFنقطــه  Cنقطــه شــروع شکســت و یــا بــه

عبارتــی معیــار یــک شکســت میباشــد .در ایــن نقطــه،

4

حداکثــر فشــار ســیال بــرای گســترش شکســت ،نقطــه
 Eمیباشــد .منحنــی فشــار بــرای نمونههــای فاقــد
شکســتگی مشــابه شــکل  6اســت .در ایــن نمونههــا
( 1و  )2شکســتگیها در جهــت حداقــل تنــش افقــی

( )σhبــاز و در امتــداد حداکثــر تنــش افقــی ( )σHگســترش

مییابــد .همانگونــه کــه در شــکل  6مشــاهده میشــود،
فشــار شــروع شکســت بهطــور وضــوح بزرگتــر از فشــار

گســترش شکســت میباشــد .ایــن موضــوع نشــان میدهد

کــه فشــار در اطــراف محــدوده محيــط چــاه در محــدوده
 3تــا  6برابــر قطــر چــاه تمركــز بيشــتري يافتــه اســت.

قابــل ذکــر اســت کــه خــارج از ایــن محــدوده ،تنــش

میــدان دور نقــش مهمــی ایفــا میکنــد .خالصــهای از
1

نتایــج ایــن دو آزمایــش در جــدول  2آورده شــده اســت.

فشــار شــروع شکســت ( )pfتوســط رابطــه هوبــرت و ویلیــز

[ ]2محاســبه میگــردد:
()1

pf=3σh-σH-pP+T0

در رابطــه بــاال  σhحداقــل تنــش افقــی σH ،حداکثــر
تنــش افقــی pP ،فشــار حفــرهای و  T0مقاومــت کششــی

نمونههــای ســیمانی میباشــد .بهعلــت تخلخــل پاییــن
نمونههــای ســیمانی ،هیــچ ســیالی نمیتوانــد در

نمونههــا جریــان یابــد .بنابرایــن فشــار حفــرهای صفــر در

نظــر گرفتــه میشــود .هنگامیکــه شــکافت هیدرولیکــی
از چــاه شــروع و توســعه مییابــد ،گســترش شکســت بــه

دلیــل تنــش میــدان دور ،غالــب میگــردد.

فشــار چــاه بهطــور ناگهانــی بهعلــت نشــت ســیال در

طــول شکســت ایجــاد شــده افــت میکنــد و نهایتــاً

بــه کمتریــن مقــدار فشــار ســیال ( )Dمیرســد .مقــدار

1. ِFar-Field
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)فشار( MPa

C
E
D
t,s

A B

شكل  -6منحنی واکنش فشار سیال نسبت به زمان در طول آزمایش شکافت هیدرولیکی
جدول  -2مقادیر فشار بحرانی اندازهگیری شده در آزمایشها بر روی نمونههای فاقد شکاف
شماره نمونه

مقاومت کششی نمونه
()MPa

1

5/05

2

فشار شروع شکست (نقطه)MPa( )C

حداقل فشار شکست
(نقطه )MPa( )D

فشار گسترش شکست
(نقطه )MPa( )E

13/88

6/45

8/65

14/72

5/04

7/05

8/47

بنابرایــن فشــار گســترش شــکاف ( )preتوســط رابطــه زیــر

بــا ســیال قــرار دارد ،تیرهتــر اســت ،بنابرایــن ،میتــوان

pre=σh+T0

داد .شــروع شــکافت هیدرولیکــی ،وابســته بــه فشــار

محاســبه میشــود [:]2

()2

شــروع و گســترش شکســتگیها را مــورد تحلیــل قــرار

فشــار شــروع و گســترش شکســت محاســبه شــده از

تزریقــی اســت کــه بــر تنــش متمرکــز در اطــراف

فشــار شکســت محاســبه شــده از رابطــه  1کمتــر از

شکســتگیها میگــردد .بــه همیــن دلیــل نمونــه شــروع

اختــاف  % 24اســت کــه نشــان میدهــد رابطــه 1

شــکافت هیدرولیکــی در طرفیــن منجر به شکســت نشــده

روابــط  1و  2در جــدول  3آورده شــده اســت.

مقادیــر آزمایشــگاهی میباشــد و میانگیــن متوســط

چــاه غلبــه کــرده و منجــر بــه نفــوذ ســیال بــه داخــل
بــه شکســت میکنــد .امــا نمونــه در یــک زمــان توســط

بــرای تحلیــل آزمایشهــای شــکافت هیدرولیکــی ،قابــل

و بهجــای آن یــک شکســت نزدیــک بــه چــاه شــکل
میگیــرد .ایــن پدیــده عمدتــاً بهعلــت ظرفیــت پاییــن

 % 3/7میباشــد کــه نشــان میدهــد فشــار الزم بــرای

شکســت منجــر بــه کاهــش فشــار هماننــد بخــش  CDدر

شکســت در نمونههــای فاقــد شــکاف موجــود ،بــه

ایجــاد شــده بــا ادامــه عمــل پمــپ کــردن ســیال بــه

اســتفاده نمیباشــد .همچنیــن میانگیــن اختــاف میــان
فشــار گســترش از رابطــه  2و مقادیــر آزمایشــگاهی

غلبــه بــر نیــروی مقــاوم ســنگ بــه منظــور گســترش
مقادیــر ســازندهای عمیــق خیلــی نزدیکتــر میباشــد.

آزمایــش شــکافت هیدرولیکــی بــر روی یــک نمونــه فاقــد

شــکاف( ،نمونــه شــماره  )2در شــکل  7نشــان داده شــده

پمــپ و محدودیــت ظرفیــت انــرژی میباشــد .بازشــدن
شــکل  6میگــردد .در ایــن صــورت شــکافت هیدرولیکــی

طــرف ســطح نمونــه ،گســترش مییابــد.

آنالیــز شــروع و گســترش شکســت در مخــازن شــکافدار
طبیعی

اســت .همانگونــه کــه مشــخص اســت ،ســطح شکســت

نمونههــای دارای شکســتگیهای از پیــش موجــود بــرای

بهطــور جزئــی متغیــر اســت) .رنــگ قرمــز در نزدیکــی

شــد .بهعلــت پیچیدگــی مخــازن شــکافدار طبیعــی،

ســمت راســت نمونــه روش ـنتر میباشــد .توزیــع ســیال
تزریقــی در نمونــه کامــ ً
ا یکنواخــت نیســت و بــه نظــر

شکسـتها در طــول فرآینــد شــکافت هیدرولیکی مشــکل

متقــارن و صفحــهای میباشــد کــه در برخــی مــوارد

شبیهســازی ســنگهای مخــازن شــکافدار اســتفاده

محــل تزریــق ســیال و در ســمت چــپ نمونــه تیرهتــر و در

تعییــن تاثیــر شــکافهای طبیعی روی شــروع و گســترش

میرســد ســطوحی از شکســت کــه در تمــاس بیشــتری

میباشــد.
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جدول  -3نتایج مقادیر فشار محاسبه شده به روش تحلیلی
شماره نمونه
1
2

فشار شروع شکست

()MPa( )fP

فشار گسترش شکست ()MPa( )per

9/14
8/67

11/14
10/67

شكل  -7گسترش شکافت هیدرولیکی در نمونه شماره 2

بنابرایــن در ایــن مقالــه بــرای مطالعــه برخــورد

شــکافهای طبیعــی در شــروع و گســترش شــکافت

نمونههایــی کــه دارای یــک شــکاف از پیــش موجــود

در آزمایــش  3شــکافت هیدرولیکــی در امتــداد حداکثــر

طراحــی و انجــام شــد کــه در دو نمونــه ( 3و  )4شــکاف

شــکاف از پیــش موجــود ،باعــث قطــع شــدن و عبــور از

میــان شــکافت هیدرولیکــی و شــکافهای طبیعــی ،از

هیدرولیکــی ،اهمیــت زیــادی دارد.

میباشــند ،اســتفاده گردیــد 4 .آزمایــش بدیــن منظــور

تنــش افقــی گســترش یافتــه و در صــورت برخــورد بــا

از پیــش موجــود در فاصلــه معینــی از چــاه و در دو نمونــه

آن میشــود( .شــکل  -8الــف).

دیگــر ( 5و  )6بــر روی دیــواره چــاه قــرار داشــت .رونــد

کلــی منحنــی شکســت هماننــد منحنــی ارائــه شــده در
شــکل  6میباشــد ،هرچنــد کــه حضــور شــکافهای

طبیعــی در نمونههــا بســیار جــدی اســت .دادههــای
منحنــی شکســت در جــدول  4ارائــه شــده اســت .جــدول
 4نشــان میدهــد کــه فشــار شکســت نمونههــای  3و 4

بــه فشــار شکســت نمونههــای فاقــد شکســتگی ( 1و )2
کــه توســط رابطــه  1محاســبه شــده ،نزدیــک میباشــد.
میانگیــن انحــراف نســبی بیــن ایــن دو مقــدار % 6/8

بهدســت آمــد .در صورتیکــه فشــار گســترش شکســت
اندازهگیــری از آزمایــش شــکافت هیدرولیکــی پایینتــر
و نزدیــک بــه تنــش افقــی حداقــل اســت و بــا مقــدار
محاســبه شــده توســط رابطــه  2متفــاوت میباشــد.

بــرای نمونههــای  5و  6بهعلــت وجــود شــکاف از پیــش
موجــود بــر روی دیــواره چــاه ،فشــار شکســت پاییــن
اســت و فشــار گســترش نیــز نزدیــک بــه نمونههــای 3

و  4میباشــد .آزمایشهــای شــکافت هیدرولیکــی بــر
روی نمونههــای شــکافدار نشــان میدهــد کــه وجــود

در آزمایــش  4شــکافت هیدرولیکــی ابتــدا در امتــداد

حداکثــر تنــش افقــی گســترش مییابــد و ســپس در
هنــگام برخــورد بــا شــکاف طبیعــی متوقــف شــده و بــا
ادامــه پمــپ شــدن ســیال بــه داخــل نمونــه ،شــکاف

طبیعــی توســط شــکافت هیدرولیکــی بــاز میشــود و
ســیال در امتــداد آن جریــان مییابــد (شــکل  -8ب).

در نمونــه شــماره  ،5ســطح شکســت از پیــش موجــود
راحتتریــن صفحــه بــرای گســترش شکســت میباشــد

کــه ایــن مســأله بهعلــت زاویــه  90°میــان شــکاف
طبیعــی و تنــش اصلــی افقــی حداقــل و نیــز صفــر بــودن

مقاومــت کششــی شــکاف طبیعــی میباشــد .شــکافت

هیدرولیکــی در نمونــه شــماره  5در امتــداد صفحــه
شــکاف طبیعــی شــروع و گســترش یافتــه اســت کــه

عمــود بــر حداقــل تنــش افقــی میباشــد (شــکل .)9
هندســه شــکافت هیدرولیکــی در نمونــه شــماره  5مشــابه
هندســه شکســت در نمونههــای  1و ( 2فاقــد شــکاف

طبیعــی) میباشــد.
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جدول  -4مقادیر فشار بحرانی و امتداد شکافت هیدرولیکی اندازهگیری شده در نمونههای شکافدار
شماره
نمونه
3
4
5
6

فشار شکست
(( )MPaنقطه)C
11/46
12/01
8/42
9/95

حداقل فشار
(( )MPaنقطه )D
3/61
3/72
4/72
6/57

فشار گسترش ()MPa
(نقطه )E

4/15
4/76
6/45
7/83

امتداد گسترش شکافت هیدرولیکی
عمود بر حداقل تنش افقی و قطع شدن شکاف طبیعی
عمود بر حداقل تنش افقی و بازشدن شکاف طبیعی
عمود بر حداقل تنش افقی
ابتدا موازی و سپس عمود بر حداقل تنش افقی

الف
ب
شكل  -8گسترش شکافت هیدرولیکی در نمونههای الف) شماره  3و ب) شماره 4

شكل -9گسترش شکافت هیدرولیکی در امتداد شکاف از پیش موجود (نمونه شماره )5

در صورتیکــه در نمونــه شــماره  ،6شــکافت هیدرولیکــی

شــماره  6متفــاوت از نمونــه شــماره  5اســت .نمونههــای

افقــی (عمــود بــر حداکثــر تنــش افقــی) میباشــد ،شــروع

هســتند کــه شــکاف از پیــش موجــود در ایــن نمونههــا

در امتــداد شــکاف طبیعــی کــه مــوازی بــا حداقــل تنــش
و گســترش یافتــه اســت .امــا زمانیکــه بــه نــوک شــکاف
رســیده متوقــف شــده و بــا تغییــر گســترش شکســت ،در

جهــت عمــود بــر حداقــل تنــش افقــی گســترش یافتــه
اســت .فشــار شکســت در نمونههــای  5و  6بهطــور

واضــح پایینتــر میباشــد .ایــن پدیــده میتوانــد
اینگونــه توصیــف گــردد کــه شــکاف از پیــش موجــود بــر

روی دیــواره چــاه میتوانــد منجــر بــه کاهــش و برطــرف

نمــودن تنشهــای متمرکــز در اطــراف چــاه گــردد.
حالــت تنــش ســنگ احاطــه کننــده بهعنــوان فاکتــور

تاثیرگــذار و اصلــی روی شــروع شکســت نزدیــک بــه

چــاه میباشــد .هندســه شــکافت هیدرولیکــی در نمونــه

 5و  6دارای یــک شــکاف طبیعــی بــر روی دیــواره چــاه

بهترتیــب مــوازی و عمــود بــا حداکثــر تنــش افقــی
میباشــد .فشــار شکســت بــرای ایــن دو نمونــه خیلــی

پاییــن و در حــدود دو ســوم فشــار در نمونههــای فاقــد
شکســت اســت .فشــار شکســت در نمونــه  6تــا حــدودی

بیشــتر از نمونــه  5میباشــد .نتایــج آزمایشــگاهی نشــان
میدهــد کــه شــکاف از پیــش موجــود (بــر روی دیــواره

چــاه) نقــش مهمــی در شــروع شکســت بــازی میکنــد.
شکســت در نمونههــا منجــر بــه کاهــش و برطــرف

نمــودن اثــر شــرایط تنــش ســنگ احاطــه کننــده چــاه
میشــود.
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منجــر بــه انحــراف و تغییــر مســیر در طــول شــکاف

نتیجهگیری

نتایج حاصل از این پژوهش به شرح ذیل میباشد:

 -1توزیــع تنــش پوســتهای ،حالــت تنــش در اطــراف

چــاه و نــوع نمونــه ســیمانی (شــکافدار یــا بــدون
شــکاف) پارامترهــای مهــم و موثــری در مکانیســم شــروع

و گســترش شــکافت هیدرولیکــی میباشــند.

 -2شــکافهای موجــود در نمونههــای ســیمانی
تاثیــر مشــخصی بــر روی شــروع و گســترش شــکافت

هیدرولیکــی دارنــد .بهطوریکــه شــکافهای طبیعــی
فشــار شکســت نمونــه را کاهــش داده و باعــث پیچیدگــی

در هندســه شــکافت هیدرولیکــی میگردنــد.

 -3شــکاف طبیعــی موجــود در دیــواره چــاه تمرکــز تنــش
اطــراف چــاه را برطــرف کــرده و فشــار شــروع شکســت

را حــدود دو ســوم فشــار در نمونههــای بــدون شــکاف
کاهــش میدهــد.

 -4قطــع شــدگی و بــاز شــدگی شــکاف طبیعــی بهعنــوان

دو نــوع رفتــار غالــب گســترش شــکافت هیدرولیکــی
بهترتیــب تحــت شــرایط رژیــم تنــش نرمــال و تکتونیکــی

در نمونههــای شــکافدار معرفــی میشــوند.

موجــود میگــردد .در رژیــم تنــش تکتونیکــی ،شــکافت

هیدرولیکــی تمایــل بیشــتری بــه برهمکنــش بــا شــکاف
طبیعــی حتــی در تنــش تفاضلــی بــاال دارد .چــرا کــه

در ایــن حالــت بــه دلیــل تنــش روبــاره کــم نســبت بــه
حالــت تنــش نرمــال ،میــزان بازشــدگی شــکاف موجــود

بیشــتر اســت.

 -6شــکافت هیدرولیکــی القایــی تمایــل بــه گســترش
در امتــداد شــکاف موجــود بــر دیــواره چــاه دارد و

هنگامیکــه امتــداد شــکاف طبیعــی در امتــداد حداکثــر
تنــش افقــی باشــد ،شــکافت هیدرولیکــی بــه راحتــی در

امتــداد آن گســترش مییابــد .امــا در حالتــی کــه امتــداد
شــکاف طبیعــی عمــود بــر حداکثــر تنــش افقــی باشــد ،با

رســیدن شــکافت هیدرولیکــی بــه نــوک شــکاف موجــود،

بــا توجــه بــه شــرایط تنــش حاکــم بــر نمونــه بــه تدریــج
تغییــر مســیر داده و در جهــت امتــداد حداکثــر تنــش
افقــی گســترش مییابــد.
تشکر و قدردانی

 -5در رژیــم تنــش نرمــال ،در صــورت برخــورد شــکافت

نویســندگان ایــن مقالــه از مدیــر دپارتمــان مهندســی

عبــور میکنــد .امــا در شــرایط رژیــم تنــش تکتونیکــی،

جانبــه کمــال تقدیــر و تشــکر را دارنــد.

هیدرولیکــی بــا شــکاف طبیعــی ،آن را قطــع و از آن
شــکافت هیدرولیکــی ضمــن برخــورد بــا شــکاف طبیعــی،

نفــت دانشــگاه نفــت چیــن ،بــه دلیــل حمایتهــای همــه
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