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 خالصه مقاله

 دهی محصول افزایش براي اساساً تکنیک این. است شده انجام هیدرولیکی شکست هزمین در زیادي مطالعات گذشته، هاي دهه طی در

 است، چاه دیواره در ترك رشد فرآیند یک هیدرولیکی شکست عملیات آنجاییکه از. گیرد می قرار استفاده مورد گاز و نفت چاههاي

 رشد رفتار تحلیل براي پارامترها ترین اصلی نش،ت شدت ضرایب. گیرد می قرار بررسی مورد سنگ شکست مکانیک دیدگاه از معموالً

 به است، شده ایجاد چاه یک دیواره در که اي دایره نیم ترك یک به مربوط شکست پارامترهاي مقاله این در ترتیب، بدین. هستند ترك

 موارد، از بسیاري در هآنجاییک از. است گرفته قرار توجه مورد ،ABAQUS افزار نرم در محدود المان بعدي سه تحلیل یک وسیله

 شدت ضریب نظیر مختلفی پارامترهاي بر چاه زاویه تأثیر شده، تحلیل مدلهاي در شوند، می ایجاد مایل صورت چاههاي نفت و گاز به

 دده می نشان حاصله نتایج. است گرفته قرار بررسی مورد رشد مسیر پایداري و ترك رشد آغاز براي نیاز مورد سیال فشار ،I مود تنش

  .کند می رشد پایدارتري مسیر در و آغاز کمتري سیال فشار با شکست افقی، حالت به شدن نزدیک و چاه زاویه افزایش با که

ABSTRACT  

During the past decades, many research studies have been conducted in the field of hydraulic 

fracturing. This technique is basically used for increasing the productivity of oil and gas wellbores. 

Since the hydraulic fracturing is essentially a process of crack growth in the wellbores and the 

reservoirs formations, it is preferred to investigate this method using concepts of the rock fracture 

mechanics. The stress intensity factors are the main parameters for describing the crack growth 

behavior. Thus, in this paper the fracture parameters of a semi-circular crack induced due to 

perforation in the wall of an oil well are determined by means of a 3D finite element analysis in the 

ABAQUS code. Since the inclined wells are developed in many cases, in the analyzed models, the 

influence of angle of well on various parameters such as the mode I component of stress intensity 

factor, pumping pressure needed for initiation of crack growth and stability of fracture trajectory are 

investigated. The results shown that by increasing the angle of well, fracture initiation occurs in 

lower pumping pressure and more stable fracture  trajectory. 

 تنش شدت ضرایب برجا، هاي تنش محدود، اجزاء روش هیدرولیکی، شکست شکست، مکانیک: : کلمات کلیدي

 

 

 

 مقدمه

بسیاري از مخازن نفت و گاز با نفوذپذیري باال در نقاط مختلف جهان، در حال تمام          

از این رو، تأمین مواد خام اولیـه مـورد نیـاز بـراي مـصارف گونـاگون              . شدن هستند 

جهـت بهـره بـرداري    . ضا از مخازن با نفوذپذیري پایین صورت می گیـرد    صنعتی، بع 

. بهینه از این مخازن، الزم است که عملیات اضافی روي این نوع مخازن صورت گیرد    

روشهاي گوناگونی براي افزایش . این عملیات اضافی، افزایش بازده چاه را در پی دارد

جود دارد کـه روشـهاي تزریـق گـاز،     بازده چاههاي نفت و گاز با نفوذپذیري پایین و        

  .از آن جمله اند... روشهاي شیمیایی، روشهاي حرارتی و 
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 با نفوذپذیري پـایین کـاربرد      1اما یکی از روشهاي ازدیاد برداشت که در ساختارهاي        

 اسـت کـه بـراي افـزایش نـرخ تولیـد و        2فراوانی دارد، فرآیند شکـست هیـدرولیکی      

عملیـات  .  این نوع ساختار ها به کار مـی رود اقتصادي تر کردن برداشت محصول در    

شکست هیدرولیکی،  فرآیندي است که در آن سیال با نرخ تزریقی نسبتاً بـاال درون      

 در دیواره چاه ایجاد 3قبل از پمپ کردن سیال، یک شکاف اولیه       . چاه پمپ می شود   

کردن عملیات پمپ . به موازات پمپ شدن سیال، فشار در چاه باال می رود   . می شود 

تا جایی ادامه می یابد که فشار به حدي برسد که  شکست آغـاز شـده و شـکاف در              

 hp 2000 به پمپ هایی بـا قـدرت     براي انجام این عملیات   . دیواره چاه رشد کند   

)kw1500 ( هنگامی که دیواره می شکند، سیال درون شـکاف جریـان        . نیاز است

سپس براي جلوگیري از بسته شدن شکاف، عامل پروپانی درون شکاف قرار . یابدمی 

 نماي شماتیکی از یک عملیات شکست هیدرولیکی در جداره چاه  1شکل  . می گیرد 

  .را نشان می دهد

مخلوط کن

مخزن ماسه

ابزار پمپ سیال و 
پروپان 
تزریقی

مخزن سیال

ناحیه کاري

شکاف ایجاد شده

ذرات ماسه

  

 و ابزار نماي شماتیکی از یک عملیات شکست هیدرولیکی در جداره چاه  - 1شکل 

  پمپاژ

 

رولیکی اساساً یک فرآیند بـروز و گـسترش تـرك مـی          از آنجا که روش شکست هید     

باشد، استفاده از مبانی مکانیک شکست مـی توانـد ابـزاري مناسـب جهـت بررسـی              

. مناسب و مطالعه دقیقتر رفتار شکست تـوده هـاي سـنگی در اعمـاق زمـین باشـد              

. مهمترین پارامتري که در مکانیک شکست مطرح است، ضریب شدت تنش می باشد

ی از مهمترین روش ها در تحلیل شکست و رفتار رشد ترك بـر اسـاس       در نتیجه یک  

به همین منظور می بایـست بـراي     . مبانی مکانیک شکست، بررسی این پارامتر است      

، ایـن  )نظیر جداره چاههاي نفت و گـاز (انواع ترك هاي موجود در سازه هاي ترکدار  

  .ضریب محاسبه و مورد تحلیل قرار گیرد

به هندسه سازه و بارگذاري روي آن می تواند به سه شـکل  ضریب شدت تنش بسته    

 یا مود بازشدگی که در ایـن   Iحالت اول، ضریب شدت تنش مود       . وجود داشته باشد  

حالـت دوم، ضـریب شـدت    . مود جابجایی وجوه ترك عمود بر جبهه ترك می باشـد      

ی  یا مود لغزشی است که در آن جابجایی وجوه ترك در صفحه ترك ول         IIتنش مود   

 موسوم بـه  IIIدر حالت سوم، ضریب شدت تنش مود   . عمود بر جبهه ترك می باشد     

مود پارگی تعریف می شود که در این مود جابجایی وجوه تـرك در صـفحه تـرك و                

 این سه مود بارگذاري و تغییر شکل ترك را نشان 2شکل . موازي با جبهه ترك است

 و یا ترکیبی از آنها که I ،II ،IIIیک ترك می تواند تحت یکی از مود هاي         . می دهد 

نتـایج حاصـل از   . می باشد، قرار گیـرد ) II و Iمود (معموالً ترکیبی از کشش و برش   

                                                             
1-Formations 
2-Hydraulic Fracturing 
3-Perforation 

 خـالص رشـد   Iاین پژوهش نشان می دهد که با تغییر زاویه چاه، شکست تحت مود     

  .می کند

دار اما در بسیاري از موارد، پایدار بودن مسیر رشد ترك از اهمیـت ویـژه اي برخـور               

این پارامتر در طراحی دقیقتر عملیات شکست هیدرولیکی نقش مهمی را ایفا        . است

 خالص Iنشان داده اند که در حالت مود  Cottrell and Rice (1980) .می کند

تنش .  وابسته استTو براي شکست ترد، پایداري مسیر رشد ترك، به عالمت تنش      

Tبـر طبـق  . ، ترم دوم در بسط سري تنش استCottrel and Rice (1980) در 

اما در مـواردي  .  منفی باشد، شکست مسیر ثابتی را طی می کندTصورتی که تنش  

  . مثبت است، شکاف اولیه تمایل دارد که از مسیر اولیه دور شودTکه تنش 

  

  

   مودهاي اصلی شکست-2شکل 

  

 روش هاي - 1: سه شیوه متداول براي تعیین این پارامترهاي شکست وجود دارد

براي هندسه و بارگذاري هاي .  روش هاي عددي-3روش هاي تجربی -2تحلیلی 

پیچیده، مانند مدلسازي فرآیند شکست هیدرولیکی، روش اجزاء محدود، روش قابل 

در این مقاله از روش عددي و به . اعتماد و مناسبی براي تعیین این پارامترهاست

ترهاي شکست در جداره یک چاه طور خاص از تحلیل اجزاء محدود براي تعیین پارام

  .ترکدار در حین عملیات شکست هیدرولیکی، استفاده شده است

  فواید و ویژگی هاي چاههاي مایل

به طور کلی اگر دسترسی به مخازن با حفر چاههاي عمودي ممکن نباشد و یا بـراي    

، حفاري جهت دار در این موارد می وجود داشته باشدایجاد این چاهها مشکل خاصی 

  . تواند دسترسی به مخازن را امکان پذیر سازد

در این موارد . در تعدادي از موارد، مخزن نفتی در زیر منطقه مسکونی واقع شده اند      

موانع طبیعـی نظیـر   . تنها راه بهره برداري از این مخازن حفاري جهت دار می باشد            

در این موارد . کوه ها، عموماً از ساختن ایستگاههاي بهره برداري جلوگیري می کنند 

یکی دیگر از کاربردهاي حفاري مایل، . شودنیز باید حفاري چاه به صورت مایل انجام 

 در عمقی از چاه عمودي قـبالً حفـاري شـده، شـعبه اي     الزم باشدهنگامی است که  

، 4در این مـوارد معمـوالً یـک مـانع      . شودفرعی براي دسترسی به مخزن دیگر ایجاد        

چاه اصلی وجود دارد  و یا هدف رسیدن به مخازن بیـشتر        ، در   5موسوم به پشت بند   

 حالتی را نشان می دهد که در 3شکل . جهت افزایش برداشت از چاه مورد نظر است

آن هدف از ایجاد چاه مایل، رسیدن به مخازن بیشتر جهت افزایش برداشت از چـاه           

از رشـد شـکاف   در این مقاله بررسی اثرات تغییرات این زاویه بـر آغـ    . مورد نظر است  

  .مورد بررسی قرار گرفته است

                                                             
1-Obstruction 
2-fish 
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چاه عمودي 
قدیمی

شعبه فرعی ایجاد شده

مخزن نفت 
قدیمی

مخازن نفت 
جدید

  

   ایجاد چاه مایل، جهت دستیابی به مخازن بیشتر، جهت ازدیاد برداشت- 3شکل 

  

  مدلسازي عددي عملیات شکست هیدرولیکی

 ABAQUS  توسط نرم افزار عملیات شکست هیدرولیکی  مدل سازي اجزاء محدود   

 اينیم دایـره  مدل سازي ساده تر ترك هاي ویژه این نرم افزاراز قابلیت . گردیدانجام  

را بـه طـور مـستقیم     T و تـنش  این نرم افزار ضـریب شـدت تـنش      . شکل می باشد  

 ایجاد  به همراه تركشده چاه  هندسی و بارگذاري مدل4در شکل . محاسبه می کند

بـراي  همـانطور کـه مالحظـه مـی شـود،        .  نشان داده شده اسـت     شده در جداره آن   

اي یک بلوك به عنـوان سـاختار زمـین و اسـتوانه    ه در زمین، مدلسازي چاه حفر شد   

  ابعـاد بلـوك  .توخالی بـه عنـوان چـاه در داخـل بلـوك در نظـر گرفتـه شـده اسـت          

m2m2m2  و قطر چاه نیز cm20 براي مدلـسازي  . در نظر گرفته شده است

، 1ز سه راستاي عمود بر هم، تحت بارگـذاري    تنشهاي ساختاري اعمالی، بلوك ا    

2   3 و    نـشان داده  4ترك اولیه همانطوري که در شـکل     .  قرار داده می شود 

همچنـین بـه دلیـل وجـود تقـارن      . باشـد  میcm4اي به شعاع شده است، نیم دایره 

 جهت سهولت مدلسازي و کاهش زمان تحلیل، تنها نصف مـدل    هندسی و بارگذاري  

 ضمناً نتایج براي عمیق ترین گره مورد بررسـی قـرار    .مورد بررسی قرار گرفته است

  .گرفته است

1

2

3

fP

  

   بارگذاري مدل چاه، ساختار اطراف آن و ترك اولیه- 4شکل 

واقـع در  در تحلیل مدلها، خواص مادي در نظر گرفته شده براي توده هـاي سـنگی         

براي  و همکارانش Ingraffeaتوسط این مقادیر (باشد  اعماق زمین، به شرح زیر می     

  ):یک مخزن با سنگهاي زغالی ارائه شده است

MPaMPaMPa

MPaPmMPaKGPaE fC

60,70,80

,60,5,25.0,10

321 

 





  

ضـریب پواسـون،       مدول االستیـسیته،   Eکه در آن    
fP       فـشار تزریـق سـیال و  

CK 
. می باشد چقرمگی شکست   

CK 
در واقع حالت بحرانی ضریب شـدت تـنش         

  .است که به عنوان یک ثابت و خاصیت هر ماده ترکدار شناخته می شود

  

   مدل کامل المان بندي شده چاه ترکدار و ساختار اطراف آن- 5شکل 

  

لفه هاي تنش و کرنش، از المان هاي ویژه      موجود در مؤ   1یبه منظور مدلسازي تکین   

المانهـاي موجـود در   . ، براي جبهه ترك استفاده می شودتکین نام المان هاي    هاي ب 

 المان می 11000 گرهی بوده و تعداد آنها نیز حدود  20 2مدل همگی از نوع مکعبی

ان باشد که به دلیل اهمیت بررسی شرایط تنش در اطراف ترك، در این قسمت از الم

 نمایی از مدل المـان بنـدي شـده چـاه بـه      5شکل . هاي ریزتري استفاده شده است 

 .همراه ترك موجود در جداره آن را نشان می دهد

  نتایج

در بسیاري از موارد، به منظور دسـتیابی بـه مخـازن عملیـات      همانطور که ذکر شد،   

متر بر عملیات به منظور بررسی اثرات این پارا. حفاري به صورت مایل انجام می شود   

شکست هیدرولیکی، در این مقاله، زاویه چاه بـه عنـوان یکـی از پارامترهـاي مـورد                

 که به عنوان زاویه چاه فرض شده اسـت،  زاویه . بررسی در نظر گرفته شده است  

  . مشاهده می شود6در شکل 





  

   زاویه چاه نسبت به حالت چاه عمودي-6شکل 

  

از . ، می تواند تغییـر کنـد  )نسبت به سطح زمین(از حالت عمودي تا افقی     زاویه چاه   

 درجه در نظـر  90 تا 0این رو، جهت بررسی این پارامتر، دامنه تغییرات زاویه چاه از  

  . گرفته شده است

 اثرات زاویه چاه بر 7در شکل 
CK

K


مورد تحلیل قرار گرفته است .  

                                                             
1-Singularity 
2-Brick Elements 
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 تغییرات -7شکل 
CK

K


 نسبت به زاویه چاه )(  

  

 مالحظه می شود، در بررسی اثر زاویه چاه بر نسبت 7همانطور که در شکل  
CK

K


 

 مقدار  درجه، با افزایش زاویه چاه، 45، از حالت چاه عمودي تا زاویه چاه         
CK

K


 با 

 درجـه،  90 درجه تـا زاویـه    45اما با ادامه این روند، از زاویه        . کاهش روبرو می شود   

نسبت 
CK

K


افزایش می یابد  .  

Ritchie          و همکارانش  چقرمگـی شکـست را بـه عنـوان معیـار آغـاز رشـد شـکاف 

آنها بیان می کنند که اگر .  اند خالص، ارائه کرده  Iهیدرولیکی در مود    
CKK   

در بررسی هاي انجام شده، مطلوب این است که در . باشد ، رشد شکاف آغاز می شود

ایـن  . شرایط مختلف، بتوان حداقل فشار الزم براي آغاز رشـد شـکاف را تخمـین زد         

از رشـد شـکاف   بررسی از این نظر اهمیت دارد که اگر حداقل فـشار الزم جهـت آغـ         

مشخص باشد، می توان در انتخاب ابزار پمپاژ مورد نیاز، با دقت بیشتري عمل نموده 

این کار صرفه اقتصادي و زمانی مطلوبی را . و از هزینه هاي غیر الزم خودداري نمود       

از این رو . براي شرکت هاي مجري عملیات شکست هیدرولیکی در پی خواهد داشت

ط به حداقل فشار الزم براي آغاز رشد شـکاف، نـسبت بـه           در این بخش نمودار مربو    

جهت به دست آوردن ایـن فـشار، در نـرم افـزار     . تغییرات زاویه چاه، ارائه شده است     

Abaqus         براي شرایط مختلف، به تدریج فشار سیال تغییر داده شد تا مقـدار ،
K 

به مرز   
CK

 نمـودار  8در شـکل  . برسـد )  در مخازن زغالی  mMPa 5برابر با    (

  .تغییرات فشار آغاز رشد شکاف بر حسب زاویه چاه ارائه شده است

 درجـه، بـا   45 مالحظه می شود که از زاویه صفر درجه تـا زاویـه       8در نمودار شکل    

با ادامه ایـن  . یابدافزایش زاویه چاه مقدار فشار الزم براي آغاز رشد ترك افزایش می  

 درجه با افزایش زاویه چاه، فشار الزم بـراي آغـاز   90 درجه تا زاویه 45روند از زاویه    

این امر از تغییر توزیع تنش در اطراف ترك، بـه      . رشد ترك با کاهش روبرو می شود      

  .دلیل تغییر زاویه چاه ناشی می شود
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  دار حداقل فشار الزم جهت آغاز رشد شکاف، بر حسب زاویه چاه نمو- 8شکل 

  

  . نشان داده شده استT اثرات  تغییرات زاویه چاه بر تنش 9در شکل 
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  T بررسی اثر زاویه چاه، بر تنش -9شکل 

  

و بـه کـاهش    روندي رT مالحظه می شود که با افزایش زاویه چاه، تنش   9در شکل   

.  منفـی مـی شـود   T درجـه تـنش   25به طوریکه در زوایاي بیـشتر از حـدود         . دارد

همانطور که در این شکل دیده می شود، هر چقدر که چاه به حالت افقی نزدیک می   

  . منفی تر شده و از اینرو مسیر رشد ترك پایدارتر می شودTشود، تنش 

 نتیجه گیريبحث و 

نسبت  در بررسی اثر زاویه چاه بر       
CK

K


    45 ، از حالت چاه عمودي تـا زاویـه چـاه 

درجه، با افزایش زاویه چاه، مقدار       
CK

K


    این امر به دلیل .  با کاهش روبرو می شود

 45اما با ادامه این روند، از زاویه . تغییر توزیع تنش روي وجوه ترك قابل توجیه است

 درجه نسبت    90درجه تا زاویه    
CK

K


   در این محدوده نیز، توزیع   .  افزایش می یابد

بدین ترتیـب کـه تـنش افقـی بیـشینه و تـنش       . تنش در اطراف چاه تغییر می کند  

لذا تـنش افقـی بیـشینه افـزایش یافتـه و از ایـن رو       . عمودي با هم جابجا می شوند   

  . افزایش می یابدIضریب شدت تنش مود 

.  اسـت Tته مهم در این بررسی ها، تأثیرات تغییرات زاویه چاه بر عالمت تنش   اما نک 

بـه  .  رونـدي رو بـه کـاهش دارد   Tمالحظه می شود که با افزایش زاویه چاه، تنش           

این امـر باعـث   .  منفی می شودT درجه تنش 25طوریکه در زوایاي بیشتر از حدود    

 گونه اي در نظر گرفـت کـه مـسیر    می شود که در صورت لزوم بتوان زاویه چاه را به 
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براي ایـن  . رشد ترك در کنترل طراح بوده و به مخزن مورد نظر دسترسی پیدا نمود    

هر چقدر که چاه به حالت .  درجه در نظر گرفته شود  25کار زاویه چاه باید بیشتر از       

 منفی تر شده و از اینرو مسیر رشد ترك پایدارتر می   Tافقی نزدیک می شود، تنش      

  .شود

 درجه، هم 45بنابراین با افزایش زاویه چاه بیشتر از     
CK

K


    افزایش مـی یابـد، کـه 

باعث آغاز رشد شکاف در فشار تزریق کمتري می شود و هـم پایـداري مـسیر رشـد         

پـس ایجـاد چـاه افقـی     . ، بیشتر می شـود Tشکاف، با توجه به منفی تر شدن تنش   

  .اف و پایداري مسیر رشد شکاف دارداثرات مثبتی بر آغاز رشد شک
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