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چکیده
در بسیاری از زمینههای ژئومكانیک از جمله شكست هیدرولیكی در مخازن نفت و گاز عمیق ،استخراج انرژی

زمینگرمایی صرف نظر از اثرات گرمایی میتواند موجب خطای قابل مالحظه در نتایج شود .بهرهبرداری و
ناپیوستگی جابجایی
انگیزش مخازن نفت و گاز نامتداول بشدت وابسته به کارایی عملیات شكست هیدرولیكی ( )HFاجراشده در
اثرات مرزی،
چاه استخراجی است .در این عملیات شبكهای از شكستگیها ایجاد میشود که وظیفه افزایش هدایتپذیری
هدایتپذیری هیدرولیکی
سازند مخزنی اطراف چاه را بر عهده دارد .این شكستگیها موجب افزایش جریان و دبی سیال به درون چاه
بخصوص در مخازن با نفوذپذیری پایین میشوند .درک صحیح و کامل رفتار  HFو شكستگیهای ایجادشده و رابطه آنها با میزان افزایش
بهرهوری موجب کاهش هزینههای سنگین عملیات شكست هیدرولیكی میشود .در این پژوهش اثرات گرمایی بهصورت کوپل بر گسترش شكست
هیدرولیكی بررسی میشود .برای این کار از روش عددی ناپیوستگی جابجایی ( )DDMاز زیرمجموعههای روشهای المان مرزی استفادهشده
است .ابتدا اثرات حرارتی بر یک مدل ترمواالستیک با وجود یک منبع حرارتی بررسی شد .مدلسازیهای انجامشده نشان داد که مرزهای مدل
هندسی در تحلیلهای عددی حرارتی باید بسیار فراتر از مدلسازی صرفاً مكانیكی باشد ،چرا که اثرات حرارتی تا عمق زیادی از محل منبع
حرارتی قابل پیگیری است .در ادامه مدلسازی شكست هیدرولیكی تحت اثرات دمایی نشان داد که استفاده از سرمایش مخزن میتواند در
گسترش شكست هیدرولیكی بسیار مفید باشد .سرمایش سازند اطراف چاه موجب افزایش دهانه شكست ایجادشده میشود که ارتباط مستقیم
با هدایتپذیری شكستگیها دارد و عاملی مهمی در موفقیت عملیات  HFاست .همچنین با استفاده از سرمایش محیطی ،میتوان با فشاری کمتر
از فشار مورد نیاز برای غلبه بر فشار شكست به گسترش شكست هیدرولیكی پرداخت .این عامل نیز موجب کاهش هزینههای اجرایی برای تهیه
پمپهای قوی و اعمال فشار کمتر بر تأسیسات درونچاهی و سر چاهی میشود.

.1

پیشگفتار

شكست هیدرولیكی بهعنوان یكی از پرکاربردترین روشهای
تحریک مخازن نفت و گاز همواره مورد توجه محققین بوده
است .اثر پارامترهای مختلف بر عملكرد این فناوری با استفاده
از مدلهای عددی ،آزمایشگاهی و میدانی بررسیشده
است[ .]10–1در این میان اثرات حرارتی بر شكست
هیدرولیكی کمتر مورد توجه بوده است [ .]13–11اثر تغییر
دما بر کرنش حجمی سنگ شناختهشده است .این کرنش

 1مسئول مكاتبات ،آدرس الكترونیكیabdollahipour@ut.ac.ir:

بهصورت خطی با تغییرات دما در محدوده االستیک تغییر
میکند .درصورتیکه سنگ اجازه تغییر شكل نیابد ،تغییر دما
(افزایش یا کاهش) موجب تغییر (افزایش یا کاهش) فشار
محصورکننده میگردد [ .]14تئوری ترمواالستیسیته
پیشبینی میکند که تنشهای القایی ناشی از دما میتوانند
خود آثار مخرب قابل توجهی بر مواد داشته باشند[.]15
ترمواالستیسیته رفتار مواد االستیک را تحت تأثیر میدان
غیریكنواخت گرمایی بیان میکند .بنابراین تعمیمی از تئوری
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االستیسیته است .تنشهای القایی گرمایی در ترمواالستیسیته
موضوع بسیاری از مطالعات بودهاند[ .]19–16در این حالت
معادالت اساسی وابسته به دما هستند و دارای یک جمله
اضافی برای ایجاد ارتباط میان جریان گرما در ماده با گرادیان
محلی دما هستند .این رابطه در سادهترین حالت بهعنوان
قانون فوریه که توزیع دما در ماده را شرح میدهد شناخته
میشود .
مطالعات عددی فراوانی برای درک بهتر مكانیسم شكست
هیدرولیكی و پایداری چاه در سالیان اخیر انجامشده
است[ .]26–20اما این مطالعات معموالً اثرات حرارتی را
نادیده میگیرند .تغییرات دمایی ممكن است موجب القای
پدیدههای مهم ژئومكانیكی در اعماق تحت دمای باال مانند
تولید ماسه ،شكست ،ناپایداری چاه ،برش و موارد دیگر مطرح
در چاه و مخزن شوند [ .]19,27در بسیاری موارد ممكن است
تفاوت دمایی قابل توجهی میان گِل حفاری و سازند یا سیال
شكست تزریقی و دمای سازند در عملیات شكست هیدرولیكی
وجود داشته باشد .این بارگذاری گرمایی بر روی دیواره چاه و
سازند میتواند موجب القای تنش و فشار منفذی شود .قاسمی
و همكاران نشان دادند که اثرات حرارتی میتواند موجب تغییر
بازشدگی دهانه شكست هیدرولیكی شود [ .]13تیلور و
همكاران نیز اثر تغییرات حرارتی بر رشد شكست هیدرولیكی
را بررسی نمودند].[28
در این مطالعه اثر دما و تغییرات آن بر محل مرزهای مدل
عددی ،میدان تنش و جابجایی و همچنین هدایتپذیری
شكست هیدرولیكی با استفاده از کد  CETP-DDMبر پایه
روش ناپیوستگی جابجایی بررسی خواهد شد .این کد عالوه
بر اثرات دمایی ،قادر به بررسی اثرات همزمان مكانیكی و فشار
منفذی نیز میباشد؛ اما در این مطالعه تنها به اثرات توأمان
دمایی و مكانیكی پرداخته خواهد شد .این مدل عددی در
مطالعات قبلی اعتبارسنجی شده است[ .]29ابتدا
ترمواالستیسیته و فرضهای در نظر گرفتهشده در بخش
حرارتی مدل عددی ارائه میشود ،سپس خالصهای از معادالت
حاکم بر مدل عددی استفادهشده معرفی میشود و در نهایت
تحلیلهای عددی و اثرات دمایی وابسته به آن ارائه و تفسیر
خواهد شد.

 .2مدل عددی ترموپورواالستیک
پالسیاسكاس [ ]30تئوری تراکم غیر همدما بیو[ ]31را به
حالت ترمو-پورواالستیک توسعه داد.این تئوری سپس در
مطالعات جدیدتر تكمیل و به چند شكل ارائه شد[.]35–32
کد 1 CETP-DDMبر پایه توسعه فرموالسیون ناپیوستگی
جابجایی در محیط ترمو-پورواالستیک در مطالعات گذشته
نویسندگان ارائهشده است[ .]29در این فرموالسیون از 9
پارامتر مستقل برای بیان شرایط ترمو-پورواالستیک خطی و
ایزوتروپ استفادهشده است 5 .پارامتر مستقل از یكدیگر در
محیط پورواالستیک شامل ضریب پوآسون ،ν ،مدول برشی،
 ،Gضریب تنش مؤثر بیو ،α ،ضریب فشار منفذی اسكمپتون،
 ،Bو ضریب نفوذپذیری κ ،در نظر گرفتهشده است[ .]31عالوه
بر آن 4 ،پارامتر مستقل نیز از تئوری ترمواالستیسیته شامل
ضریب انبساط حرارتی حجمی سیال ،βf ،ضریب انبساط
حرارتی حجمی بخش جامد تحت فشار ثابت ،βs ،و انتشار
حرارتی  ،cTهدایتپذیری حرارتی κT ،استفادهشده است.
باید اشاره نمود که انتقال گرمایی فرا رفت و همرفت معموالً
در سنگهای با نفوذپذیری پایین مانند شیل و گرانیت نادیده
گرفته میشود؛ زیرا در این سنگها هدایت گرمایی مكانیزم
اصلی در فرآیند انتقال حرارت است و انتقال حرارت به روش
فرا رفت و همرفت به دلیل سرعت بسیار پایین جریان سیال
قابل صرف نظر است[ .]36انتقال حرارت به شكل تابشی نیز
عمالً در محیط سنگی بخصوص زیرِ زمین ناممكن است.
همانطور که گفته شد تنها روش انتقال حرارت قابل توجه در
سنگهای با نفوذپذیری پایین ،هدایت گرمایی است .در این
مطالعه نیز سنگها با نفوذپذیری پایین فرض میشوند؛
بنابراین اثرات انتقال حرارت تنها به روش هدایت گرمایی در
نظر گرفته خواهند.
عالوه بر فرضهای معمول در االستیسیته خطی،
سادهسازیهای زیر نیز در این مطالعه در نظر گرفتهشده است.
• محیط همگن ،ایزوتروپ و نامحدود است.
• خصوصیات مواد در حین تحلیل تغییر نمیکند.
• جریان هدایت گرمایی خطی است.
معادالت حاکم محیط ترمو-پورواالستیک خطی ایزوتروپ
شامل معادالت اساسی و معادالت انتشار حرارت سیال و
حرارت بهصورت زیر در این مدل در نظر گرفتهشده است.

Constant Element Thermo-Poroelastic Displacement Discontinuity Method
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درون آن قرارگرفته در نظر بگیرید .ازآنجاکه کد CETP-DDM

تغییرات حجم سیال نسبت به حجم مرجع و  βmضریب انبساط
هیدرولیكی-حرارتی است که از رابطه ) βm=αβs+n(βf-βsبه
دست میآید .معادله ( )3انتشار سیال به دلیل تغییرات کرنش
و حرارت را نشان میدهد .همانطور که گفته شد انتشار حرارتی
مستقل از تغییر شكلهای مكانیكی و تغییرات فشار منفذی در
معادله ( )4در نظر گرفتهشده است .تعادل تنش در معادله ()5
در نظر گرفتهشده است.

بر اساس روش عددی المان مرزی است ،مسئله به سادگی در
فضای بینهایت مدل میشود تا اثرات مرزی تا فاصله زیاد از
منبع قابل بررسی باشد .بهمنظور بررسی تنها اثرات ناشی از
حرارت در این مسئله ،تنش و فشار منفذی اولیه برابر با صفر در
نظر گرفتهشدهاند .در نتیجه تمام تنش و فشار منفذی
مشاهدهشده پس از حل ناشی از شار حرارتی انتشاری از درون
چاه است .خصوصیات مكانیكی و حرارتی استفادهشده در جدول
 1آورده شده است .نتایج عددی مدل پس از گذشت
( t=31.5×106sتقریباً برابر با یک سال) تا فاصله r/a=500
(که در آن  aشعاع چاه و  rفاصله شعاعی از مرکز چاه است) از
چاه بررسی میشود.

 ij, j = − Fi

()5

جریان سیال و حرارت نیز به ترتیب با استفاده از قانون دارسی
(معادله ( ))6و فوریه (معادله ( ))7بیانشدهاند.
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جدول  .1خصوصیات ترمومکانیکی استفادهشده در تحلیلها
پارامتر

q iT = − T T
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که در آن  qشار حرارتی κT ،هدایتپذیری حرارتی و گرادیان
دمایی است.
معادالت بیانشده را میتوان ترکیب نمود تا مجموعهای از
معادالت میدانی بر اساس جابجایی ،دما ،فشار منفذی یا محتوای
سیال به دست آورد .تهیه این معادالت و حل نهایی آنها در
[ ]29به همراه اعتبارسنجی مدل عددی بهطور کامل بیانشده
است.

 .3اثر تغییرات دمایی بر محل قرارگیری مرزها
در یک مسئله
یک چاه به قطر  20 cmکه یک منبع حرارتی با قدرت 1 W

K
CP
KT

βS

مقدار

واحد

2000
30
50
1000
4
5×10-6

Kg/m3
GPa
GPa
J/KgºC
W/mº
1/ºC

شكل  1توزیع دمایی اطراف منبع حرارتی را نشان میدهد.
همانطور که دیده میشود در نسبت  r/a=450نیز همچنان
تغییرات دمایی وجود دارد .درصورتیکه زمان بیشتری در این
تحلیل در نظر گرفته میشد ،محدوده اثر دمایی گستردهتر نیز
میگردید .شكل  2تنشهای القایی شعاعی ( )σrو مماسی ()σθ
ناشی از منبع حرارتی را در فاصله شعاعی از مرکز چاه نشان
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میدهد .با کاهش اثر دما در فواصل زیاد از منبع حرارتی ،تنشها
نیز به صفر (مقدار اولیه) همگرا میشوند؛ اما همانطور که دیده
میشود همچنان در فاصله بیش از  400برابری از منبع حرارتی
و گذشت زمان یک سال ،تنشهای القایی کامالً به صفر
نرسیدهاند .شكل  3تغییرات جابجایی شعاعی با فاصله شعاعی از
مرکز چاه را بررسی میکند .حتی در این مورد با در نظر گرفتن
مرز بسیار دور از منبع حرارتی ،جابجاییها در مرز آنطور که در
مدلهای االستیک انتظار میرود به مقدار صفر نرسیدهاند و مرز
بسیار دورتری برای این همگرایی نیاز است .این موضوع نشان
میدهد که ناحیه تحت تأثیر بارگذاری حرارتی بسیار بزرگتر از
ناحیه مدنظر در یک تحلیل االستیک است .البته باید توجه
داشت که مرزهای تحت تأثیر بارگذاری حرارتی بشدت وابسته
به زمان گذشته از شروع بارگذاری و همچنین ضریب انبساط
حرارتی است .هر چه زمان بیشتری از اعمال بار حرارتی بگذرد
یا محیط توانایی باالتری در انتقال حرارت داشته باشد ،اثرات
حرارتی ،در محدوده وسیعتری مشاهده خواهد شد .لذا در
مسائلی که اثرات حرارتی اهمیت دارد ،مكان قرارگیری مرزهای
مدل عددی باید با توجه به زمان مورد نظر و ضریب انبساط
حرارتی محیط در تحلیل تعیین گردد.

شکل  .2توزیع تنشهای شعاعی و مماسی القایی بر اثر حرارت در
فاصله شعاعی از منبع حرارتی پس از گذشت  1سال

شکل  .3توزیع جابجاییهای القایی شعاعی بر اثر حرارت در فاصله
شعاعی از منبع حرارتی پس از گذشت  1سال

 .4اثر دما بر شکست هیدرولیکی
در تحلیلهای شكست هیدرولیكی ،تنش الزم برای باز شدن
شكستگی برابر با تنش عمود بر صفحات شكستگی که معموالً
همان تنش افقی حداقل است در نظر گرفته میشود .این فرض
در صورت وجود ا ختالف دمای قابل توجه میان مخزن و سیال
تزریقی میتواند دارای خطای قابل توجهی باشد .در این قسمت
احتمال گسترش شكست هیدرولیكی در تنشهای پایینتر از
فشار شكست تحت تأثیر تنشهای القایی کششی در محیط
اطراف 2 PFها بررسی میشود .بهاینترتیب میتوان با استفاده
از سیال شكست با دمای پایینتر از دمای مخزن به فشار شكست
کمتر از تنش افقی حداقل دستیافت .در عمل حفظ یک دمای

شکل  .1توزیع دمایی در فاصله شعاعی از منبع حرارتی پس از
گذشت  1سال

Perforated Fractures

2
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پایین در مخزن میتواند توسط ایجاد یک مدار بسته مانند شكل
 4ممكن شود .سیال گرم شده در محیط مخزن مانند شكل به
سطح زمین بازگشته و پس از سرد شدن دوباره به چاه و مخزن
تزریق میشود .خصوصیات مكانیكی و حرارتی استفادهشده در
جدول  1آورده شده است .با استفاده از سیستمی مشابه شكل
 4اختالف دمای مورد نیاز در چاه و مخزن برای بررسی اثرات
حرارتی ممكن میشود .در بخشهای بعد اثرات حرارتی ناشی از
چنین روش تزریقی بر شكست هیدرولیكی بررسی میشود.

شکل  .4مدار بسته حفظ دمای پایین سیال در مجاورت چاه و
مخزن

 1.4تنش القایی ایجادی در تونلهای مشببک
کاری
یک چاه افقی با تونلهای مشبککاری عمود بر آن به طول اولیه
هر یک  1/2متر مانند شكل  5در نظر بگیرید .دمای اولیه مخزن
در این تحلیل  Tini=120°Cو دمای سیال تزریقی و در نتیجه
دمای ثانویه چاه و بخشی از مخزن که تحت تأثیر آن است به
 T=20°Cمیرسد.
خصوصیات سنگ و سیال از جمله ویسكوزیته سیال ،انتشار
حرارتی و چقرمگی شكست مستقل از دما فرض میشوند .سنگ
ایزوتروپیک ،همگن و رفتار سیال نیوتنی و تراکم ناپذیر فرض
میشود .همانطور که گفته شد کوپل حرارتی یک طرفه در نظر
گرفته می شود و تنها تغییرات حرارت موجب تغییر تنش و
جابجایی میشود .همچنین فرض میشود که تغییرات تنش و
فشار منفذی اثری بر تغییر دما ندارد و تنها منبع تغییر حرارت،
سرد شدن بدنه چاه و مشبککاریها بر اثر سیال سرد است.

شکل  .5چاه افقی با مشبککاری قائم در مخزن

شكل  6تنشهای القایی عمود بر سطح تونلهای مشبککاری
چاه افقی را از نقطه اتصال تونل مشبککاری به چاه تا نوک آن
نشان میدهد .این تنشهای القایی که به دلیل اختالف دمای
 100 °Cبین مخزن و سیال تزریقی ایجادشدهاند ،با گذر زمان،
محدوده اثر بزرگتری نیز مییابند .تنشهای کششی القایی
مشابه اثر فشار منفذی عمل میکنند و موجب کاهش تنشهای
نرمال فشاری برجا و در نتیجه فشار شكست ترک میشوند.
بهاینترتیب ،در فشارهای پایینتر از حداقل تنش برجا میتوان
به گسترش ترک و فشار شكست دستیافت .این موضوع
ازآنجهت اهمیت دارد که تولید فشار باالی سیال شكست
معموالً محدود به محدوده کاری تجهیزات سطحی استفادهشده
است .با کاهش فشار الزم برای گسترش شكست ،عالوه بر امكان
تأمین دستگاههای پمپاژ مورد نیاز ،هزینه کمتری برای تهیه
دیگر تجهیزات الزم مقاوم در برابر فشار باال مانند  Wellheadو
لولههای جداری نیاز خواهد بود.

شکل  .6تنشهای القایی عمود بر تونلهای مشبککاری بر اثر
تزریق سیال با دمای پایین
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 2.4رشد یک تونل مشبککاری تحت تنشهای
حرارتی
جهت شبیهسازی رشد ترک در مدل عددی ،از معیار شكست
حداکثر تنش مماس ( )3 MTSاستفاده شد] .[37بر اساس این
معیار رشد ترک زمانی روی میدهد که تنش مماسی (کششی)
در نوک ترک به یک مقدار بحرانی برسد .راستای رشد ترک نیز
عمو بر راستای این حداکثر تنش مماسی در نوک ترک خواهد
بود .درستی نتایج مدل گسترش ترک در مطالعات قبلی
نویسندگان اثباتشده است] .[38,39یک تونل مشبککاری
منفرد تحت تنش افقی  47 MPaو تنش قائم  60 MPaدر
نظر گرفتهشده است ..فشار سیال شكست درون چاه و تونلهای
مشبککاری ( 43 MPaکمتر از فشار شكست ترک) است .به
تونل مشبککاری تا زمان گسترش به  2برابر طول اولیه خود
اجازه گسترش دادهشده است .ترک  4ثانیه پس از آغاز بارگذاری
شروع به رشد نمود 4 .ثانیه برابر زمان الزم برای تشكیل
تنشهای القایی حرارتی به مقدار کافی بزرگ برای غلبه بر فشار
شكست ترک به کمک فشار درون تونل مشبککاری است.
گسترش ترک از نوک تونل مشبککاری در شكل  7نشان
دادهشده است.

هیدرولیكی بازدهی بهتری خواهد داشت .البته مقدار بازشدگی
مؤثر بعد از اضافهشده پروپانت و قرارگیری آن در شكستگیها
تعیین خواهد شد؛ اما بازشدگی بیشتر شكستگی در این مرحله
به حرکت راحتتر پروپانت و فراگیری بهتر آن در شكستگیها
کمک میکند .همانطور که مشاهده میشود بیشترین بازشدگی
در محل اتصال به چاه و کمترین آن در نوک ترک گسترشیافته
است .با گذشت زمان ،طول ترک افزایشیافته است همچنین
میزان بازشدگی دهانه آن نیز بیشتر شده است.

شکل  .8بازشدگی دهانه شکستگی از نقطه اتصال به دیواره
چاه تا نوک ترک گسترشیافته تحت تنش حرارتی ناشی از
∆T=100°C

 3.4بازشدگی حداکثر دهانه ترک تحت بارگذاری
حرارتی

شکل  .7گسترش ترک از نوک تونل مشبککاری به مقدار دو
برابر طول اولیه تحت تنش حرارتی ناشی از ∆T=100°C

شكل  8میزان بازشدگی دهانه ترک از محل اتصال تونل
مشبککاری به دیواره چاه تا نوک ترک گسترشیافته را نشان
میدهد .میزان بازشدگی دهانه ترک ارتباط مستقیمی با نرخ
افزایش تولید پس از انجام عملیات شكست هیدرولیكی دارد .هر
چقدر بازشدگی بیشتری قابل دستیابی باشد ،عملیات شكست
Maximum Tangential Stress

برای بررسی حداکثر بازشدگی دهانه ،ترکی مشابه شكل  9در
نظر گرفتهشده است .مخزن در دمای  120°Cاست .دمای ترک
توسط سیال شكست در یک لحظه به  20°Cکاهش مییابد،
سپس دمای محیط مخزن نیز بهتدریج توسط منبع حرارتی
(ترک) به  20°Cکاهش درجه میدهد .تنش و فشار منفذی
اولیه در مدل صفر در نظر گرفته میشود .بدین ترتیب میزان
جابجایی بهدستآمده در این تحلیل تنها جابجاییهای
ایجادشده به دلیل بارگذاری حرارتی خواهد بود.
شكل  10حداکثر جابجایی (در مرکز ترک) در ترکی به طول
 L=1mتحت بارگذاری حرارتی را نشان میدهد .پس از  1سال
بارگذاری حرارتی حداکثر مقدار بازشدگی دهانه ترک به مقدار
 2.25 mmهمگرا میشود .در اینجا نیز اثر حرارت بر حداکثر

3
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میزان بازشدگی دهانه ترک مشاهده قابلمشاهده است.

شکل  .9یک ترک تخت تحت فشار داخلی ثابت

شکل  .10بازشدگی حداکثر دهانه ترک تحت تنش حرارتی
ناشی از ∆T=100°C

 .5نتیجه گیری
اثرات حرارتی در تحلیل مسائل ژئومكانیكی همیشه قابل
صرفنظر نیست .در این مطالعه با استفاده از کد CETP-DDM
بر اساس روش ناپیوستگی جابجایی و تئوری ترمو-پورواالستیک
اثرات حرارتی بر مدل عددی و شرایط گسترش شكست
هیدرولیكی بررسی شد .مدل عددی و کد استفادهشده در
مطالعات پیشین نویسندگان اعتبارسنجی و ارائهشده است .نتایج
مدلسازی عددی نشان داد که در مسائل دارای منبع حرارتی،
تنش و جابجایی القایی ناشی از اختالف دمای محیط و منبع

حرارتی در زمان طوالنی تا فاصله زیادی از منبع حرارتی قابل
پیگیری است .این موضوع میتواند موجب تغییر میزان تأثیر
فاصله مرزهای مدل عددی بر نتایج نیز شود .در مدلهای عددی
تنها بر اساس اثرات مكانیک معموالً فاصله  5برابری مرزها از
فضای حفاری موجب از بین رفتن اثر مرزها بر نتایج میشود؛ اما
در مدلهای بررسیشده این اثر تا بیش از  50برابر فاصله مرزها
از فضای حفاری (به شرط حل مدل در زمان طوالنی) نیز
مشاهده شد؛ بنابراین در مسائلی که اثرات حرارتی قابل
چشمپوشی نیست ،توجه به محل قرارگیری مرز مدل عددی اثر
قابل توجهی بر نتایج خواهد داشت .محل قرارگیری این مرزها
بسیار وابسته به زمان در نظر گرفتهشده در تحلیل (برای مثال
مشاهده نتایج یک سال پس از تغییرات در محیط) و همچنین
ضریب انبساط حرارتی محیط است .هرچه زمان و ضریب انبساط
حرارتی بیشتری در نظر گرفته شود ،اثرات حرارتی در فاصله
بیشتری ظهور میکند و مرزها باید فاصله بیشتری از ناحیه
تحلیل بگیرند .در روش عددی استفادهشده در این مقاله ،به
دلیل امكان مدلسازی در فضای بینهایت ،مرزها تأثیری بر
جواب مدل عددی نمیگذارند؛ اما در دیگر روشهای عددی
مانند اجزا محدود و تفاضل محدود که مرزهای خارجی باید در
نظر گرفته شود ،توجه به مكان مرزها و اثر آن بر نتایج باید مورد
توجه قرار گیرد .در بخش دیگر مقاله اثرات حرارتی بر نتایج مدل
عدی گسترش شكست هیدرولیكی بررسی شد .نتایج نشان داد
که در صورت استفاده از یک سیال سردتر از محیط مخزن ،امكان
گسترش ترک در تنشهای کمتر از فشار شكست ترک به دلیل
تنشهای القایی حرارتی کششی ایجادشده در اطراف ترک وجود
دارد .عالوه بر این نتایج نشان دادند که کاهش دما موجب
افزایش هدایتپذیری هیدرولیكی شكستگیها میشود .هر دو
مورد میتواند منجر به بهبود عملیات شكست هیدرولیكی شود.
از طرفی استفاده از روش سیال سرد در شكست هیدرولیكی نیاز
به کاربرد تجهیزات سطحی و زیرزمینی برای تحمل فشارهای
بسیار باال را تا حد زیاد کاهش میدهد.
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