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واژگان کلیدی
شکافت هیدرولیکی،

چکیده
از نقطه نظر مهندسی مخازن نفت ،نحوه افزایش تولید از مخازن دارای نفوذپذیری کم و چاههای آسیب دیده،

مدل  ،KGDمدل ،PKN

یکی از مهمترین و پرچالشترین مسائل میباشد .به خصوص اگر این مخازن دارای ذخایر نفتی باالبوده و
 ، XFEMترک چسینده،
پتانسیل تولید بیشتری را داشته باشند .روش شکافت هیدرولیکی یکی از روشهای ازدیاد برداشت از مخازن
نفوذپذیری مخزن،
نفتی است که در چند دهه گذشته مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است.
هرزروی سیال،
با تزریق سیال تحت فشار به داخل مخزن ،میتوان به تنشهای برجا و مقاومت کششی سنگ غلبه کرده و در
سنگ ترک ایجاد کرد .شرایط ژئومکانیکی مخزن از قبیل سختی سنگ ،تنشهای برجا ،مقاومت کششی ،میزان نفوذپذیری مخزن ،میزان هرزروی
سیال داخل ترک به مخزن و  ...مستقیماً بر مشخصههای شکاف هیدرولیکی ایجاد شده تأثیر میگذارند .مدلهای تحلیلی مختلفی برای پیشبینی
مشخصههای ترک هیدرولیکی وجود دارد .در این میان ،دو مدل  KGDو  PKNاز مشهورترین و کاربردیترین مدلهای تحلیلی شکاف هیدرولیکی
هستند .هر دو مدل با در نظر گرفتن شرایط کرنش مسطح در فضای دوبعدی ،ولی با دو رویکرد متفاوت ( مدل اول در صفحه افقی و مدل دوم
در صفحه قائم) مشخصههای ترک را محاسبه مینمایند .در این مدلها برخی از مؤلفههای اثرگذار از جمله میزان نفوذپذیری سنگ مخزن و
میزان نشت سیال از جدارههای ترک مورد توجه قرار نگرفتهاند.
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی اثر هرزروی سیال تزریق شده به داخل مخزن میباشد که تأثیر زیادی در موفقیت یا عدم موفقیت عملیات
شکافت هیدرولیکی دارد .در مقاله حاضر ،تأثیر دو پارامتر مهم میزان نفوذپذیری سنگ مخزن و میزان نشت سیال از جدارههای ترک به مخزن
بر روی مشخصات شکاف هیدرولیکی ،با استفاده از مدلسازی عددی به روش  XFEMمورد مطالعه قرار گرفته و میزان تأثیر آنها بر طول و
عرض ترک و فشار سیال در دهانه ترک مورد ارزیابی قرار گرفته است .از مقایسه نتایج مدلسازی عددی و نتایج به دست آمده از فرمولهای
تحلیلی  KGDو  PKNمشخص شد که دو پارامتر میزان نفوذپذیری سازند و ضریب نشت جدارههای ترک که در روابط تحلیلی در نظر گرفته
نشدهاند ،تأثیر زیادی بر روی مشخصات شکاف هیدرولیکی دارند .لذا برای طراحی موفقیتآمیز و بهینه عملیات شکافت هیدرولیکی باید تأثیر
هرزروی سیال نیز در نظر گرفته شود.

 .1پیشگفتار
معموالً نفت و گاز در حفرات و شکافهای طبیعی درون
سنگهای قرار گرفته در اعماق زمین حضور دارند .وقتی
چاهی درون این مخازن سنگی حفر میشود ،به علت وجود

اختالف فشار ،سیاالت از درون سنگهای اطراف چاه به درون
چاه انتقال یافته و سپس از درون چاه به سطح زمین منتقل
میشوند .اگر نفوذپذیری مخزن سنگی کم باشد ،انتقال سیال
از سنگ به درون چاه به حد کافی صورت نمیگیرد .به همین
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دلیل نیاز به ایجاد یکسری شکافها و کانالهای مصنوعی در
مخزن سنگی احساس میشود .یکی از روشهای کارآمد در
این زمینه استفاده از فرآیند شکافت هیدرولیکی 1است.
طی فرآیند شکافت هیدرولیکی ،ابتدا سیالی با ویسکوزیته کم
و به صورت پیشتزریق تحت فشار باال به داخل چاه تزریق
شده و بعد از غلبه به تنشهای برجا و مقاومت کششی سنگ،
باعث ایجاد ترک در سنگ میشود .پس از تزریق این سیال،
سیال اصلی که ویسکوزیته آن به مراتب از ویسکوزیته سیال
پیش تزریق بیشتر است به همراه ذرات ماسه به داخل چاه
تزریق میشود .سیال اصلی باعث افزایش عرض و گسترش
ترک میشود و ذرات ماسه نیز از بسته شدن ترک جلوگیری
میکنند .فرآیند توصیف شده را اصطالحاً Hydro-Fracking
یا  Hydraulic Fracturingو یا به طور مختصر Fracking
مینامند .شکافت هیدرولیکی عالوه بر این که در صنایع نفت
و گاز مورد استفاده قرار میگیرد ،کاربردهای دیگری نیز در
سایر شاخههای مهندسی دارد .به عنوان مثال  :درمهندسی
عمران برای اندازهگیری تنشهای برجای سنگ در پروژههای
سدسازی و تونلسازی ،درمهندسی محیط زیست جهت
افزایش نفوذپذیری خاک و در نتیجه افزایش کارآیی روشهای
آلودگی زدائی درجای خاکهای آلوده ،استحصال انرژی زمین
گرمائی یا ژئوترمال 2بهوسیله ایجاد شکاف هیدرولیکی در
تودههای سنگ گرم و خشک و  . ...از سال  1960تا اواخر سال
 1990در حدود یک میلیون عملیات شکاف هیدرولیکی در
آمریکا و حدود  2/5میلیون شکاف هیدرولیکی در سرتاسر دنیا
ثبت شده است .از سال  1993به بعد در حدود  40درصد از
چاههای نفتی و  70درصد از چاههای گازی در ایاالت متحده
بهوسیله شکاف هیدرولیکی تکمیل شدهاند ]1[ ,]2[.
ایجاد اولین مدلهای تئوری سادهسازی شده برای آنالیز و
طراحی شکاف هیدرولیکی در دهه  1950آغاز شد و از مقاالت
پیشگامی که در این زمینه منتشر شد میتوان به مقاله
( ]3[ Khristianovic , Zheltov )1955و مقاله ()1961

 ]4[ Perkins Kernاشاره نمود .این محققین با پیشنهاد دو
مدل ساده 3 KGDو  4 PKNبرای هندسه ترک ،فرض انتشار
ترک در یک راستا و عدم جریان سیال در جهت عمود بر
جداره ترک ،جوابهای تحلیلی برای بازشدگی حداکثر عرض
ترک ،5طول ترک 6و فشار تزریق 7را بهدست آوردند .هر کدام
از این مدلها فرضیات ساده کننده خود را دارند .بهعنوان مثال
فرض مشترک این دو مدل ،همگن و همسان بودن محیط
سنگی مخزن میباشد.
کارآیی عملیات شکافت هیدرولیکیکامالً وابسته به پیشبینی
دقیق مشخصات ترک است .لذا تخمین دقیق مشخصات
شکاف بعد از عملیات شکاف هیدرولیکی از موضوعات جذاب
برای محققین بوده و تحقیقات بسیاری بر روی آن انجام
شدهاست.
گادییار و همکاران ]5[ )1998( 8به بررسی تأثیر هرزروی
سیال بر مشخصات شکاف هیدرولیکی با استفاده از مدلسازی
عددی و آزمایشگاهی پرداختند .موئس و همکاران)2002( 9
[ ]6روش  10 XFEMرا برای مدلسازی ترکهای دلخواه غیر
صفحهای توسعه دادند .فیشر و همکاران ]7[ )2004( 11به
بررسی اثر طول ترک ایجاد شده بر روی بهرهوری مخزن
پرداختند .کاساس و همکاران ]8[ )2006( 12با ایجاد یکسری
ناپیوستگی مصنوعی در توده سنگ ،به بررسی تأثیر
ناپیوستگی های اولیه بر روی گسترش ترک پرداختند .در این
پژوهش نمونه تحت تنش برجا قرار گرفته و مقدار سختی
شکست با استفاده از فشار خالص وارده و تنش برجا محاسبه
شد .در سال ( )2009چن و همکاران ]9[ 13با مدلسازی ترک
هیدرولیکی با روش 14 FEMدر نرمافزار آباکوس به بررسی اثر
طول ناحیه چسبنده ، 15مقاومت کششی سنگ مخزن و لزجت
سیال پرداختند .در سال ( )2010یائو و همکاران ]10[ 16به
مطالعه اثر سختی شکست و مدول االستیسیته سنگ ،نرخ
تزریق ،ضریب نشت 17و لزجت سیال با استفاده از روش
 FEMو مدلسازی در نرم افزار آباکوس پرداختند .خوئی و
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محمدنژاد ]11[ )2013( 18به مطالعه اثر نفوذپذیری 19مطلق،
دبی تزریق و لزجت سیال در شکافت هیدرولیکی با مدلسازی
عددی
20
پرداختند .حداد و سپهرنوری درسال ( ]12[ )2014به
مطالعه اثر نرخ تزریق ،لزجت سیال ،ضریب نشت ،مدول
االستیسیته و ضریب پواسون با استفاده از روش  FEMو با
22
تکنیک  21CZMپرداختهاند .صابر حسینی و همکاران
درسال ( ]13[ )2017به مطالعه اثر سختی شکست ،مقاومت
کششی سنگ ،مدول االستیسیته ،لزجت سیال ،ضریب
پواسون و ضریب نشت بر مشخصههای شکاف هیدرولیکی با
23
مدلسازی به روش  XFEMپرداختهاند .چیتی و پاک
( ]14[ )2017به بررسی اثر تراکم پذیری و لزجت سیال
شکافت ،فشار حفرهای اولیه ،ضریب هدایت هیدرولیکی و
مقاومت کششی سنگ در محیط متخلخل با فرض عدم وجود
24
نشت با استفاده از روش  XFEMپرداختند .سلیقه دوست
و پاک (  ]15[ ) 2018به بررسی اثر طول ترک اولیه ،انرژی
شکست ،تنش برجا و مقاومت کششی سنگ مخزن ،اثر نشت
به سازند و فشار حفرهای سیال داخل سازند پرداختند.
اسفندیاری 25و پاک (  ]16[ ) 2019به بررسی اثر لزجت
سیال ،فشار حفرهای اولیه ،تنشهای برجا ،نسبت تنشهای
برجا ،نفوذپذیری سنگ مخزن ،اثر نشت به سازند ،نفوذپذیری
و زاویه مشبک کاری و طول مشبک کاری در جداره مخزن با
استفاده از روش  XFEMو نرمافزار آباکوس پرداختند.
دب 26و همکاران در سال ( ،]23[ )2020نتایج به دست آمده
از مدلسازی عددی شکافت هیدرولیکی را با ساخت یکسری
نمونههای آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار دادند .رن 27و
همکاران در( ،]24[ )2021به بررسی رشد شکافت هیدرولیکی
تحت تنشهای برجا و ضرایب نفوذپذیری سنگ مخزن
مختلف به صورت آزمایشگاهی و عددی پرداختند .هانگ 28و
همکاران در ( ، ]25[ )2017به بررسی اندرکنش شکافت
هیدرولیکی ایجاد شده با ترکهای طبیعی به صورت عددی و

آزمایشگاهی پرداختند .بابرآوا 29و همکاران در ()2021
به بررسی آزمایشگاهی رفتار شکافت هیدرولیکی ایجاد شده
در مخازن سنگی غیر متعارف پرداختند.
هدف از مقاله حاضر ،ارزیابی اثر هرزروی سیال تزریقی بر
مشخصات شکاف هیدرولیکی ایجاد شده میباشد .پارامتر
هرزروی سیال تزریقی در مدلهای تحلیلی  KGDو  PKNدر
نظر گرفته نشده است.
[]26

 .2بیان مسئله
همان طور که ذکر شد ،در مدلهای تحلیلی  KGDو
که برای تحلیل شکاف هیدرولیکی به کار میروند ،برخی
پارامترهای مهم ازجمله میزان نفوذپذیری سازند و قابلیت
نشت سیال از جدارههای ترک بر روی مشخصات شکاف
هیدرولیکی ( طول ترک ،بازشدگی دهانه ترک و فشار دهانه
ترک ) در نظر گرفته نشده است .در این مقاله ابتدا بر اساس
فرضیات مدلهای تحلیلی  KGDو  PKNدو مدل عددی برای
شکاف هیدرولیکی ساخته شده و سپس تأثیر این دو پارامتر
مهم بر روی مشخصات ترک بررسی و با نتایج مدلهای
تحلیلی  KGDو  PKNمقایسه شده است .یکی از معیارهای
30
مناسب برای ایجاد و رشد ترک ،معیار ترک چسبنده
میباشد که در این مقاله از این معیار برای ایجاد و توسعه ترک
استفاده شده است [ .]17در این مقاله از نرمافزار آباکوس
( )ABAQUSو همچنین روش المان محدود توسعه یافته
( )XFEMبرای مدلسازی عددی ترک استفاده شدهاست.
PKN

 .3مدل  KGDو PKN
34

کریستانوویچ 31و ژلتو 32و سپس گیرتسما 33و دیکالرک
[ ]24[ ,]3با فرض رخداد ترک در صفحه افقی بصورت کرنش
مسطح ،مدل  KGDرا ارائه نمودند .در این مدل فرض بر این
است که ترک ایجاد شده در صفحاتی به صورت افقی که به
طور جداگانه دچار تغییر شکل میشوند ،قرار دارد .به عبارتی
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دیگر ،تعدادی صفحات افقی مجزا ترک را قطع کردهاند .عالوه
بر این ارتفاع ترک بین فصل مشترک مخزن و الیههای تحتانی
و فوقانی آن ،ثابت فرض میشود و عرض ترک در راستای
طولی از مقدار حداکثر در نزدیکی چاه تا صفر در نوک ترک
متغییر است .افراد نام برده شده در باال با در نظر گرفتن شرایط
کرنش مسطح در یک صفحه افقی وسط ترک ،معادالت حاکم
برای به دست آوردن مشخصههای ترک ( طول و عرض ترک
و فشار سیال در دهانه ترک) را قابل حل کردند .در شکل (-1
الف) ،تصویر شماتیک مدل  KGDنشان داده شده است .روابط
تحلیلی مدل  KGDبرای محاسبه عرض ترک ،طول ترک و
فشار دهانه ترک در جدول ( )1آورده شده است .پرکینز 35و
کرن 36و سپس نوردگرن ]19[,]20[ 37با فرض شکاف
هیدرولیکی به صورت یک صفحه قائم ،که عمود بر طول ترک
است ،مدل  PKNرا ارائه کردند .در این مدل ،ارتفاع ترک برابر
با ضخامت مخزن و مقداری ثابت در نظر گرفته میشود .در
این مدل عرض ترک در راستای ارتفاع ،ثابت نبوده و در
راستای طول نیز از مقدار حداکثر در نزدیکی چاه تا صفر در
نوک ترک ،متغیر است .در این مدل برای انتشار خطی قائم،
فرضهای ساده کنندهای در نظر گرفته شده است که دو مورد
مهم عبارتند از  -1 :شکاف دارای ارتفاعی ثابت و مستقل از
طول شکاف میباشد -2 ،فشار سیال شکاف در مقطع قائم،
عمود بر جهت انتشار شکاف ثابت میباشد .هندسه این مدل
در شکل (-1ب) نشان داده شدهاست .این مدل فرض میکند
مقطع ترک بهصورت بیضی است که بیشترین عرض ترک در
وسط آن رخ میدهد و همچنین در صفحه افقی نیز ترک به
شکل بیضی میباشد .در مدل  PKNبا فرض سیال نیوتنی و
چشمپوشی از تغییرات فشار در ارتفاع ترک و همچنین با فرض
شرایط کرنش مسطح برای ترک در فشار ثابت ،روابط عرض
ترک ،طول ترک و فشار دهانه ترک مطابق جدول ( )1به دست
آمده است.
در روابط جدول ( w )1عرض ترک L ،طول ترک ℎ𝑓 ،ارتفاع
ترک P ،فشار دهانه ترک 𝜎𝑚𝑖𝑛 ،تنش برجای اولیه مینیمم،
 qدبی تزریق در واحد ارتفاع ترک 𝑄 ،دبی کل تزریق G ،مدول
برشی سنگ مخزن ϑ ،ضریب پواسون سیال تزریقی μ ،ضریب

لزجت سیال تزریقی و  tمدت زمان تزریق سیال به درون
سنگ مخزن میباشد.

 .4مدل ترک چسبنده
ایجاد تنش بینهایت بزرگ یا تکین در نوک ترک یکی از نقاط
38
ضعف روش مکانیک شکست االستیک خطی ()LEFM
است .تکینگی تنش در نوک ترک ،نتیجه فرض محیط پیوسته
االستیک خطی و فرض ترک کامالً تیز است .در حالتی که
اندازه ناحیه پالستیک 39شده در نوک ترک در مقایسه با طول
ترک و ابعاد کلی مسئله قابل صرف نظر کردن نباشد ،استفاده
از مدل مکانیک شکست االستیک خطی منطقی نیست .به
منظور توصیف فرآیند غیر خطی که در ناحیه نوک ترک رخ
میدهد ،بارنبالت ]21[ )1962( 40مدل ترک چسبنده را
معرفی کرد .مدل ترک چسبنده ،عالوه بر این که رفتار در
ناحیه نوک ترک را غیر خطی در نظر میگیرد ،مسئله تکینگی
تنش در نوک ترک را نیز حل میکند .مطابق شکل ( ،)2در
مدل ترک چسبنده نوک ترک به دو صورت تعریف میشود:
یکی نوک ترک ریاضی ،محلی است که در آن ناپیوستگی
میدان جابهجایی در مدل المان محدود توسعهیافته از بین
میرود ،و دیگری نوک ترک واقعی (فیزیکی) ،محلی است که
در آن نیروی چسبندگی در نوک ترک از بین میرود .در این
مدل شکست مواد از طریق جداسازی کامل سطوح چسبنده
رخ داده و فرآیند جداسازی توسط یک قانون چسبندگی به
نام قانون کشش-جدایش 41بیان میشود که تنش چسبندگی
و جابجایی نسبی سطوح چسبنده را توصیف میکند .در
شکل( )2ناحیه چسبنده در جلوی ترک نشان داده شده است
که در آن  tتنش چسبنده و  δتغییر شکل جداشدگی الیه
چسبنده میباشد .مساحت زیر نمودار تنش – کرنش در نوک
ترک ،نشان دهنده انرژی شکست در لحظه ترک خوردگی
میباشد .اگر مقدار این انرژی از یک مقدار معین به نام انرژی
شکست بحرانی )𝐺𝑐 ( 42تجاوز کند ،شکست صورت گرفته و
ترک رشد میکند .در نرم افزار آباکوس برای استفاده از قانون
کشش-جدایش معیارهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها

35

39

36

40

Plastic Zone
Barenblatt
41
Traction-Separation Law
42
Critical Fracture energy

Perkins
Kern
37
Nordgren
38
Linear Elastic Fracture Mechanics
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معیار (43 Maxpsمعیار ماکزیمم تنش اصلی) میباشد .در این
معیار برای ایجاد ترک از رابطه زیر استفاده میشود:
()1

> 𝑥𝑎𝑚𝜎 <
{=𝑓
}> 1
𝜎𝑚𝑎𝑥 0

در رابطه باال > 𝑥𝑎𝑚𝜎 < قدر مطلق ماکزیمم تنش اصلی
ایجاد شده و  𝜎𝑚𝑎𝑥 0مقدار مجاز آن است به طوری که وقتی
مقدار > 𝑥𝑎𝑚𝜎 < از مقدار  𝜎𝑚𝑎𝑥 0تجاوز کند ،ترک ایجاد
میشود .در این معیار برای رشد ترک از دو پارامتر جابهجایی

و یا انرژی شکست ترک استفاده میشود به طوری که وقتی
مقادیر آنها از یک مقدار معین ( مقدار مجاز ) تجاوز کند،
ترک رشد خواهد کرد [.]22
در این مقاله برای مدلسازی ترک در آباکوس از معیار حداکثر
تنش اصلی (  )Maxpsاستفاده شده است .در این معیار برای
ایجاد ترک ،مقدار  𝜎𝑚𝑎𝑥 0برابر با مقدار مقاومت کششی
سنگ در نظر گرفته شده و برای رشد ترک از پارامتر انرژی
شکست بحرانی استفاده شده است.

(ب)

( الف)
شکل  .1الف) شکل هندسه ترک در مدل  ، ]3[ KGDب) شکل هندسه ترک در مدل ]19[ PKN

شکل .2ناحیه چسبنده در نوک ترک

Maximum Principle Stress
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جدول  .1روابط تحلیلی و فرضیات در نظر گرفته شده در مدلهای  KGDو ]19[ ،]3[ PKN

فرضیات

مدل KGD

مدل PKN

حیط مخزن به صورت همسان و همگن است
شرایط کرنش مسطح برای ترک در صفحه افقی در نظر
گفته شده است
رتفاع ترک بیشتر از طول آن است
نرخ تزریق در همه جای ترک به جز نوک آن یکسان
است
برای نوک ترک ،اثر تأخیر در ورود سیال 44در نظر
گرفته شده است

محیط مخزن به صورت همسان و همگن است
شرایط کرنش مسطح برای ترک در صفحه قائم در نظر
گفته شده است
طول ترک بیشتر از ارتفاع آن است
هندسه ترک در راستای طولی و ارتفاعی بیضی شکل است
نرخ تزریق در همه جای ترک به جز نوک آن یکسان است
برای نوک ترک ،اثر تأخیر در ورود سیال در نظر گرفته
شده است

1

عرض ترک
روابط
تحلیلی

1

(1 − 𝜗)𝑄 2 𝜇 5 1
[ 𝑤(0, 𝑡) = 2.5
] 𝑡5
𝑓𝐺ℎ

(1 − 𝜗)𝑞3 𝜇 6 1
[ 𝑤(0, 𝑡) = 1.87
] 𝑡3
𝐺

1
5 4
] 𝑡5

1

𝐺𝑞3 6 2
[ 𝐿 = 0.68
] 𝑡3
𝜇)𝜗 (1 −

طول ترک
فشار دهانه
ترک

1
5 1
] 𝑡5

1

4
𝜇𝑞 𝐺 3
[ = 1.14
]
3
2
𝐿 )𝜗 (1 −

𝑛𝑖𝑚𝜎 𝑃 −

 .5ضریب نشت سیال داخل ترک
هرزروی یا نشت سیال از داخل ترک به داخل سنگ مخزن
یکی از مهم ترین چالشها در عملیات شکافت هیدرولیکی
است که تأثیر به سزایی در موفقیت یا عدم موفقیت عملیات
دارد .در این مقاله به بررسی هرزروی سیال به داخل سازند با
بررسی دو فاکتور اساسی در هرزروی ،یعنی نفوذپذیری مخزن
و ضریب نشت سیال از جدارههای ترک پرداخته شده است.
ضریب نشت میتواند به صورت کامالً مستقل از ضریب
نفوذپذیری سنگ مخزن تعریف شود .با تعریف ضرایب نشت
𝑇𝐶 و 𝐵𝐶 که به ترتیب ضریب نشت از سطوح باالیی و پایینی
ترک هستند ،سرعت نشت سیال به درون محیط متخلخل به
صورت زیر تعریف میشود:
()2

) 𝑇𝑃 𝑣𝑇 = 𝐶𝑇 (𝑃𝑓 −

()3

) 𝐵𝑃 𝑣𝐵 = 𝐶𝐵 (𝑃𝑓 −

𝐺𝑄 3
(1 − 𝜗)𝜇ℎ𝑓 4

𝐺 4 𝜇𝑄 2
− 𝜗)4 ℎ𝑓 6

(1

[ 𝐿 = 0.68

[ 𝑃 − 𝜎𝑚𝑖𝑛 = 2.5

در روابط ( )2و ( 𝑃𝑇 ،)3و 𝐵𝑃 به ترتیب فشار حفرهای مخزن
در سطوح باالیی و و پایینی ترک است .مدلسازی نشت از
جدارههای ترک به صورت جداگانه ،میتواند اثر فیلتر کیک
که باعث کاهش هرزروی سیال تزریقی به داخل سازند میشود
را مدلسازی کند .در این مدلسازی فرض میشود که از لحظه
گسترش ترک ،صفحات ترک با فیلترکیک پوشیده شدهاند.

شکل .3سرعت نشت سیال داخل ترک به سنگ مخزن از
سطوح باالیی و پایینی ترک []16

Fluid Lag
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 .6مشخصات مخزن و سیال تزریقی برای
مدلهای تحلیلی  KGDو PKN
در هر دو مدل عددی ساخته شده بر اساس فرضیات  KGDو
 ،PKNفرض میشود سنگ مخزن به صورت همگن و همسان
بوده و از لحظه بارگذاری تا زمان ترک خوردگی کامل ،رفتاری
االستیک دارد .مشخصات سنگ مخزن در هر دو مدل در
جدول ( )2آورده شده است.
 .7هندسه و مشبندی مدل  KGDو PKN
مدل عددی ساخته شده بر اساس فرضیات  KGDاز یک
نیمدایره با قطر  160متر به همراه یک مستطیل به عرض 10
متر و طول  160متر تشکیل شده است .ضخامت مدل در این
حالت صفر درنظر گرفته شده است (مطابق شکل .4الف) .مدل
عددی ساخته شده بر اساس فرضیات  PKNنیز از یک نیمدایره
با قطر  1600متر به همراه یک مستطیل به عرض  300متر
و طول  1600متر تشکیل شده است .ضخامت مدل در این
حالت  25متر درنظر گرفته شده است (مطابق شکل .4ب) .در
هر دو مدل ،با توجه به این که مسئله متقارن است ،تنها نیمی
از مخزن مدل شدهاست .در قسمت میانی مدلها به علت این
که ترک در حال گسترش است از مش ریزتری شده استفاده
شدهاست .هندسه هر دو مدل به پنج ناحیه تقسیم که در
جدول( )3مشخصات این پنج ناحیه آوردهشدهاست( .در

جدول باال همه اعداد برحسب متر است).
در مدل  KGDاز المانهای ( 45CPE4Pالمان کرنش مسطح
هیدرومکانیکی  4ضلعی  4گرهی) و در مدل  PKNاز
المانهای( 46C3D8RPالمان سه بعدی هیدرومکانیکی 8
گرهی با تعداد نقاط گوس کاهش یافته) به دلیل قابلیت آنها
در مدلسازی شکاف هیدرولیکی استفاده شده است .در هر دو
مدل ،ابعاد مش بهگونهای مشخص شدهاند که تغیرات فشار
آب حفرهای در انتهای مدل (مرز )2کمتر از  0.5درصد باشد
[ .]16در هر دو مدل  KGDو  ،PKNبه علت تقارن ،در مرز 1
شرایط مرزی تقارن در راستای محور ( Xمقید شدن جابهجایی
در راستای محور  Xو مقید شدن دوران حول  Yو  ) Zاعمال
شده است .مرز  2نیز آنقدر از ترک دور است که شرایط
مرزی مکانیکی (مقید شدن جابهجایی در راستای  )Y , Xو
شرایط هیدرولیکی (فشار آب حفرهای) برابر صفراند .در مدل
 KGDباید دو گره مجاور دهانه تزریق (محل تزریق) در
راستای ( Xراستای طولی ترک) بسته شوند (مطابق شکل
.5الف) .در مدل  PKNهمه گرهها باید در راستای محور Z
مقید شوند .همچنین در مدل ،PKNگرههای نشان داده شده
در شکل (. 5ب) که در راستای طولی رشد ترک هستند ،باید
در راستای  Yمهار شوند تا شکل ترک ایجاد شده در
مدلسازی عددی ،مشابه مدل تحلیلی  PKNدوکی شکل
شود[.]16

جدول  -2مشخصات مخزن برای مدلهای  KGDو]16[ PKN
مدل KGD

مدل PKN

واحد

مدول االستیسیته

23.71

5

𝑎𝑃𝐺

ضریب پواسون

0.2

0.15

-

سنگ

مقاومت کششی

1.43

0.16

𝑎𝑃𝑀

مخزن

انرژی شکست

80

28

𝑚𝑁 ⁄

نسبت تخلخل

0.25

0.3

-

مدول بالک سنگ

40

36

𝑎𝑃𝐺

لزجت سیال تزریقی

1

1

𝑝𝑐

دبی تزریق

0.0001

0.003

مدت زمان تزریق

10

140

مشخصات

سیال
تزریقی

45

A 4-node plane strain quadrilateral, bilinear
displacement, bilinear pore pressure

𝑠𝑚 3 ⁄
𝑚
𝑐𝑒𝑠

An 8-node brick, trilinear displacement,
trilinear pore pressure, reduced
integration, hourglass control
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جدول  .3مشخصات مش و ابعاد هندسی مدلهای  KGDو ]16[ PKN
مشخصات
مش و
ناحیه

مدل PKN

مدل KGD

ناحیه

1

2

3

4و5

1

2

3

4و5

ابعاد
ناحیه

3 × 10

𝑅 = 1.5

𝑅 = 80

10
× 78.5

𝑅 = 10
𝑡 = 25

𝑅 = 10
𝑡 = 25

𝑅 = 800
𝑡 = 25

790 × 300 × 25

ابعاد
المان

0.04
× 0.04

 25المان
روی
نیمدایره

 25المان
روی
نیمدایره

2 × 2.5
×5

نوع مش

ساختاری

پیشرونده

لغزشی

پیشرونده

 21المان
روی
نیمدایره

 21المان روی نیمدایره
ساختاری

(الف)

پیشرونده

لغزشی

پیشرونده

(ب)

شکل  .4ابعاد هندسی ،نواحی و مرزها در مدلهای عددی ساخته شده الف) مدل  KGDب) مدل ]16[ PKN
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2 × 2.5
× 5~ 150
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(ب)

(الف)

شکل  . 5الف ) مقید کردن دو گره مجاور دهانه تزریق در راستای  ( Xراستای طولی ترک ) در مدل  KGDب)گرههایی که در
مدل  PKNباید در راستای  Yمقید شوند []16

شرایط اولیه برای هر دو مدل عبارتند از  -1 :محیط به صورت
اشباع است (  -2 ،) Sr=1فشار آب حفرهای اولیه برای کل
مدل صفر در نظر گرفته شده است -3 ،تنشهای برجای اولیه
وارد بر محیط مخزن صفر در نظر گرفته شدهاند .در مدل
𝑡𝑖𝐿
𝑠 0.1𝑚.و مدت زمان تزریق 10
 KGDمیزان دبی تزریقی

علت ناچیز بودن تغییرات ،پایین بودن نفوذ پذیری مخزن
میباشد ،در واقع با افزایش ضریب نشت ،سیال بیشتری
میخواهد از ترک هدر رود ولی چون نفوذپذیری سنگ مخزن
پایین است حجم بسیار کمی از سیال تزریقی وارد مخزن
میشود.

𝑡𝑖𝐿
𝑠 3 𝑚.و مدت زمان
ثانیه و در مدل  PKNمیزان دبی تزریقی
تزریق  140ثانیه در نظر گرفته شده است .محل تزریق سیال
در هر کدام از مدلهای  KGDو  PKNدر شکل ( )6نشان
داده شده است [.]16

 .8بررسی تأثیر هرزروی سیال داخل ترک و
میزان نفوذپذیری سازند در مدل KGD
برای بررسی تأثیر میزان هرزروی سیال بر روی مشخصات
شکاف هیدرولیکی مدلسازی شده بر اساس مدل  KGDچهار
حالت ( از نظر تغییر ضریب نشت و ضریب نفوذپذیری مخزن)
در نظر گرفته شده است .در ادامه نتایج مربوط به هر حالت
بیان شده است.
حالت  :1در این حالت ضریب نفوذپذیری مخزن یک مقدار
ثابت کم ( ) k = 1e-7 m/sدر نظر گرفته شده و هم زمان
ضریب نشت در مدلسازیهای جداگانه تغییر داده شده است.
نتایج در جدول ( )4و شکل ( )7نشان داده شده است.
همان طور که از نتایج به دست آمده قابل مشاهده است در
ضرایب نفوذپذیری پایین سنگ مخزن ،با افزایش ضریب نشت،
طول و عرض ترک به میزان بسیار ناچیزی کاهش پیدا
میکنند .فشار دهانه ترک نیز به میزان کمی افزایش مییابد.

(الف)

(ب)
شکل  .6محل تزریق سیال الف) در مدل  KGDب) در
مدل PKN
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مدلسازی عددی بیشتر از مقدار تحلیلی است و با افزایش
ضریب نشت ،اختالف مابین آنها بیشتر نیز میشود.
حالت  :2در این حالت ضریب نفوذپذیری مخزن یک مقدار
ثابت نسبتاً بزرگ ( ) k = 1e-5 m/sفرض شده و هم زمان
ضریب نشت در مدلسازیهای جداگانه تغییر داده شده است.
نتایج در جدول ( )5و شکل ( )8نشان داده شده است.

در ضریب نشتهای پایین (  C = 5e-15و  ،) C = 5e-12عرض
و طول ترک به دست آمده از مدلسازی عددی بیشتر از مقدار
تحلیلی است .ولی در ضریب نشتهای بزرگتر ( C = 5e-10
و  C = 5e-8و  ،) C = 5e-6عرض و طول ترک به دست آمده
از مدلسازی عددی کمتر از مقدار تحلیلی است .به ازای تمامی
ضرایب نشت ،فشار سیال دهانه ترک به دست آمده از

جدول  .4نتایج تحلیل مدل  KGDبرای مخزن با ضریب نفوذپذیری k = 1e-7 m/s
𝒔K = 1e-7 𝒎/

عددی

تحلیلی

عددی

تحلیلی

عددی

تحلیلی

C = 5e-15

0.279

0.265

4.92

4.75

581.94

397.32

C = 5e-12

0.268

0.265

4.79

4.75

603.15

397.32

C = 5e-10

0.253

0.265

4.49

4.75

672.37

397.32

C = 5e-8

0.2517

0.265

4.34

4.75

675.1

397.32

C = 5e-6

0.2516

0.265

4.24

4.75

675.62

397.32

𝟑𝒎
𝒔𝑵.
𝟑𝒎
𝒔𝑵.
𝟑𝒎
𝒔𝑵.
𝟑𝒎

عرض ترک () mm

طول ترک () m

فشار دهانه ترک () KPa

𝒔𝑵.
𝟑𝒎
𝒔𝑵.

شکل  .7نتایج تحلیل مدل  KGDبرای مخزن با ضریب نفوذپذیری 𝒔𝒌 = 𝟏𝒆 − 𝟕 𝒎/

با توجه به جدول ( )5و شکل ( ،)8در ضرایب نفوذپذیری باالی

سنگ مخزن ،با افزایش ضریب نشت ،چون هرزروی سیال
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افزایش یافته و باال بودن نفوذپذیری امکان نفوذ حجم زیادی
از سیال تزریقی به مخزن را فراهم میکند ،لذا حجم زیادی از
سیال هرز رفته و درنتیجه طول و عرض ترک ایجاد شده
کاهش چشمگیری خواهد داشت.
در مورد فشار دهانه ترک  :در ضریب های نشت کوچک ( C
 C =5e-12 ،=5e-15و  )C =5e-11چون ضریب نشت پایین
است ،هدرروی سیال کم بوده و بعد از شکست اولین المان،
فشار دهانه کاهش مییابد ( ایجاد قله در نمودار فشار ) .در
سه ضریب نشت ( C =5e-12 ،C=5e-15و  )C =5e-11هرچه
ضریب نشت بزرگتر باشد هدر روی سیال بیشتر بوده و برای
ایجاد شکست نیاز به فشاد دهانه باالتری است در نتیجه در
نمودار فشار دهانه ،با افزایش ضریب نشت ( البته در میان این
سه ضریب ) قله اندکی باالتر قرار میگیرد .اما در مورد سه
ضریب نشت (  C =5e-9 ،C =5e-10و  )C=5e-6این گونه
استنباط میشود که ضریب نشت نه آنقدر زیاد است که ترک
رشد نکند و نه آنقدر کم است که افت فشار صورت گیرد .در
این سه ضریب نشت
(  C =5e-9 ،C =5e-10و  )C =5e-6هرچه ضریب نشت بیشتر
میشود ،هرز روی بیشتر شده و فشار دهانه ترک کمتر
میشود.
به ازای ضریب نشت بسیار پایین ( ،)C = 5e-15چون میزان
نشت سیال از جداره ترک بسیار کم است ،عرض و طول ترک
به دست آمده از مدلسازی عددی بیشتر از مقدار تحلیلی است.
ولی با افزایش مقدار ضریب نشت ،میزان رشد ترک کاهش
یافته و عرض و طول ترک به دست آمده از مدلسازی عددی
کمتر از مقدار تحلیلی آنها شده است .به ازای تمامی ضرایب
نشت ،فشار سیال دهانه ترک به دست آمده از مدلسازی عددی
بیشتر از مقدار تحلیلی است.
حالت  : 3در این حالت ضریب نشت جدارههای ترک یک
3

𝑚
𝑠 )𝐶 = 5𝑒 − 12 𝑁.در نظر
مقدار ثابت نسبتاً کوچک (
گرفته شده و هم زمان ضریب نفوذپذیری مخزن در
مدلسازیهای جداگانه تغییر داده شده است .نتایج در جدول
( )6و شکل ( )9نشان داده شده است.
با توجه به جدول ( )6و شکل ( ،)9در ضریب نشت پایین
3

𝑚
𝑠 ،C=5e-12 𝑁.در اثر افزایش ضریب نفوذ پذیری ،مقدار کمی
از حجم سیال هرز میرود به طوری که طول و عرض ترک به
میزان ناچیزی (کمتر از  10درصد) کاهش مییابد.
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همان طور که از نتایج به دست آمده قابل مشاهده است ،عرض
ترک به دست آمده از مدلسازی عددی اختالف ناچیزی با
مقدار تحلیلی آن دارد .طول ترک به دست آمده از مدلسازی
عددی همواره کمتر از مقدار تحلیلی آن است و با افزایش
نفوذپذیری ،اختالف بین مقدار عددی و تحلیلی بیشتر نیز
میشود .مقدار فشار سیال دهانه ترک به دست آمده از
مدلسازی عددی بیشتر از مقدار تحلیلی است .ولی در
نفوذپذیریهای خیلی بزرگ ،فشار دهانه ترک در مدل عددی
کاهش یافته و کمتر از مقدار تحلیلی آن میشود.
حالت  : 4در این حالت ضریب نشت جدارههای ترک به مخزن
3

𝑚
𝑠 )𝐶 = 5𝑒 − 6 𝑁.در نظر گرفته
یک مقدار ثابت نسبتاً بزرگ (
شده و هم زمان ضریب نفوذپذیری مخزن در مدلسازیهای
جداگانه تغییر داده شده است .نتایج در جدول ( )7و شکل
( )10نشان داده شده است :
با توجه به نتایج جدول ( )7و شکل ( ،)10در ضریب نشت بال
3

𝑚
𝑠 ، 𝐶 = 5𝑒 − 6 𝑁.با افزایش میزان نفوذپذیری مخزن ،حجم
ا
زیادی از سیال تزریقی وارد مخزن میشود ( هرزروی زیادی
در سیال تزریقی وجود خواهد داشت) ،در نتیجه عرض و طول
شکاف ایجاد شده به شدت کاهش مییابد .در واقع هرزروی
بیش از اندازه سیال باعث کاهش رشد ترک میشود .همچنین
به علت افزایش هرزروی زیاد سیال  ،فشار سیال دهانه ترک
به صورت کلی کاهش مییابد .در باب بررسی جزئی فشار
دهانه ترک میتوان گفت :به دلیل ضریب نشت باال ،در
نفوذپذیری باال ( )K =1e-4 m/sچون حجم زیادی از سیال
تزریقی وارد مخزن میشود فشار دهانه ترک بسیارکم است.
در نفوذپذیری پایین ( )K =1e-7 m/sهرچند ضریب نشت
باالست ولی به دلیل پایین بودن نفوذپذیری ،حجم کمی از
سیال تزریقی هدر میرود ،لذا فشار دهانه ترک افزایش یافته
و بعد از ایجاد شکست در اولین المان ها فشار کاهش می یابد
و یک قله ایجاد میشود .در نفوذپذیری (، )K =1e-6 m/s
میزان هرزروی سیال نه آنقدر زیاد است که فشاردهانه ایجاد
شده بسیارکم باشد و نه آنقدر کم است که بعد از ایجاد ترک،
فشار کاهش یافته و سیر نزولی داشته باشد ( قلهای ایجاد
نمیشود).
همان طور که از نتایج به دست آمده قابل مشاهده است ،در
3

𝑚
𝑠 ، C=5e-6 𝑁.چون میزان حجم سیال هرزرفته
ضریب نشت
زیاد است ،ترک رشد بسیار کمی دارد به طوری که عرض و
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 7 m/sو  ،)K =1e-6 m/sفشار سیال دهانه ترک به دست آمده
از مدلسازی عددی بیشتر از مقدار تحلیلی است .ولی در
ضرایب نفوذپذیری بزرگ (  K =1e-5 m/sو ،) K =1e-4 m/s
فشار سیال دهانه ترک به دست آمده از مدلسازی عددی کمتر
از مقدار تحلیلی است.

طول ترک به دست آمده از مدلسازی عددی کمتر از مقدار
تحلیلی است و با افزایش نفوذپذیری ،اختالف بین مقدار
عددی و تحلیلی بیشتر نیز میشود .در ضریب نشت نسبتاً
3

𝑚
𝑠 ،C=5e-6 𝑁.به ازای ضرایب نفوذپذیری کم (
بزرگ

K =1e-

جدول  .5نتایج تحلیل مدل  KGDبرای مخزن با ضریب نفوذپذیری 𝒔𝒌 = 𝟏𝒆 − 𝟓 𝒎/
𝒎

K = 1e-5

𝒔

عرض ترک () mm
عددی

𝟑𝒎

عددی

تحلیلی

عددی

تحلیلی

C = 5e-15

0.279

0.265

4.84

4.75

454.72

397.32

C = 5e-12

0.246

0.265

4.48

4.75

477.8

397.32

C = 5e-11

0.1943

0.265

2.64

4.75

678

397.32

C = 5e-10

0.0188

0.265

0.2

4.75

1902.06

397.32

𝒔𝑵.
𝟑𝒎
𝒔𝑵.
𝟑𝒎
𝒔𝑵.
𝟑𝒎
𝒔𝑵.

تحلیلی

طول ترک () m

فشار دهانه ترک () KPa

𝟑𝒎
𝒔𝑵.
𝟑𝒎
𝒔𝑵.

C = 5e-9

0.00808

0.265

0.12

4.75

1604.73

397.32

C = 5e-6

0.00687

0.265

0.08

4.75

1566.14

397.32

شکل  .8نتایج تحلیل مدل  KGDبرای مخزن با ضریب نفوذپذیری 𝒔𝒌 = 𝟏𝒆 − 𝟓 𝒎/
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جدول  .6نتایج تحلیل مدل  KGDبرای سیال با ضریب نشت
𝟑𝒎
𝒔𝑵.

C=5e-12

𝒔k = 1e-7 𝒎/
𝒔k = 1e-6 𝒎/
𝒔k = 1e-5 𝒎/
𝒔k = 1e-4 𝒎/

طول ترک ()m

عرض ترک ()mm

𝟑𝒎
𝒔𝑵.

𝟐𝟏 𝑪 = 𝟓𝒆 −

فشار دهانه ترک ()KPa

عددی

تحلیلی

عددی

تحلیلی

عددی

تحلیلی

0.268

0.265

4.72

4.75

602.5

397.32

0.266

0.265

4.48

4.75

477.75

397.32

0.263

0.265

4.4

4.75

413.8

397.32

0.262

0.265

4.4

4.75

395.71

397.32

شکل  .9نتایج تحلیل مدل  KGDبرای سیال با ضریب نشت
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𝟑𝒎
𝒔𝑵.
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نشریه ژئومکانیک نفت؛ دوره 5؛ شماره 1؛ بهار 1401

بررسی عددی تأثیر میزان نفوذپذیری سازند و...

جدول  .7نتایج تحلیل مدل  KGDبرای سیال با ضریب نشت
𝟑𝒎
𝒔𝑵.

C=5e-6

طول ترک ()m

عرض ترک ()mm

𝟑𝒎
𝒔𝑵.

𝟔 𝑪 = 𝟓𝒆 −

فشار دهانه ترک ()KPa

عددی

تحلیلی

عددی

تحلیلی

عددی

تحلیلی

𝒔k =1e-7 𝒎/

0.254

0.265

4.24

4.75

675

397.32

𝒔k =1e-6 𝒎/

0.006

0.265

0.08

4.75

1565

397.32

𝒔k =1e-5 𝒎/

0.0004

0.265

0.04

4.75

211.96

397.32

𝒔k =1e-4 𝒎/

0.00005

0.265

0.04

4.75

24.67

397.32

شکل  .10نتایج تحلیل مدل  KGDبرای سیال با ضریب نشت

 .9بررسی تأثیر هرزروی سیال داخل ترک و
میزان نفوذپذیری سازند در مدل PKN

در این قسمت نیز برای بررسی تأثیر میزان هرزروی سیال
داخل ترک و میزان نفوذپذیری مخزن در مشخصات شکاف
هیدرولیکی مدلسازی شده بر اساس مدل  ، PKNمشابه مدل
 KGDچهار حالت ( از نظر تغییر ضریب نشت و ضریب

𝟑𝒎
𝒔𝑵.

𝟔 𝑪 = 𝟓𝒆 −

نفوذپذیری مخزن ) در نظر گرفته شده است .در ادامه نتایج
مربوط به هر حالت بیان شده است.
حالت  :1در این حالت ضریب نفوذپذیری مخزن یک مقدار
ثابت کم (𝑠 ) 𝑘 = 1𝑒 − 7 𝑚/در نظر گرفته شده و هم زمان
ضریب نشت در مدلسازیهای جداگانه تغییر داده شده است.
نتایج در جدول ( )8و شکل ( )11نشان داده شده است.
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جدول  -8نتایج تحلیل مدل  PKNبرای مخزن با ضریب نفوذپذیری 𝒔𝒌 = 𝟏𝒆 − 𝟕 𝒎/
𝒔K = 1e-7 𝒎/

عددی

تحلیلی

عددی

تحلیلی

عددی

C = 5e-15

3.8

4.13

156

172.84

686.29

422.58

C = 5e-12

3.79

4.13

158

172.84

667.46

422.58

C = 5e-11

3.78

4.13

180

172.84

620.97

422.58

C = 5e-10

2.757

4.13

222

172.84

607.59

422.58

C = 5e-8

2.74

4.13

230

172.84

596.52

422.58

𝟑𝒎
𝟑𝒎
𝟑𝒎
𝒔𝑵.
𝟑𝒎
𝒔𝑵.

عرض ترک ()mm

تحلیلی

𝒔𝑵.
𝒔𝑵.

طول ترک ()m

فشار دهانه ترک ()KPa

𝟑𝒎
𝒔𝑵.

شکل  .11نتایج تحلیل مدل  PKNبرای مخزن با ضریب نفوذپذیری 𝒔𝒌 = 𝟏𝒆 − 𝟕 𝒎/

همان طور که از نتایج به دست آمده قابل مشاهده است در
ضریب نفوذپذیری پایین با افزایش ضریب نشت ،عرض ترک
کاهش پیدا میکنند ( البته به جز دو مورد اول که تقریباً
عرض ها برابراند ) ،طول ترک نیز افزایش مییابد .همچنین
فشار دهانه ترک نیز به میزان کمی کاهش مییابد.

همان طور که از نتایج به دست آمده قابل مشاهده است ،در
ضریب نفوذپذیری  ،K =1e-7m/sبه ازای تمامی ضرایب نشت،
مقدار عرض ترک به دست آمده از مدلسازی عددی کمتر از
مقدار تحلیلی است و با افزایش ضریب نشت ،اختالف بین
نتایج عددی و تحلیلی بیشتر نیز میشود .در ضرایب نشت کم،
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ضریب نشت ،اختالف بین نتایج عددی و تحلیلی کاهش
مییابد.
حالت  :2در این حالت ضریب نفوذپذیری مخزن یک مقدار
ثابت نسبتاً بزرگ (𝑠 ) 𝑘 = 1𝑒 − 5 𝑚/فرض شده و هم زمان
ضریب نشت در مدلسازیهای جداگانه تغییر داده شده است.
نتایج در جدول ( )9و شکل ( )12نشان داده شده است:

(  C=5e-15و  ) C=5e-12مقدار طول ترک به دست آمده از
مدلسازی عددی کمتر از مقدار تحلیلی است ولی در ضرایب
نشت بزرگتر (  C=5e-10 ، C=5e-11و  ،) C=5e-8طول
ترک به دست آمده از مدلسازی عددی بیشتر از مقدار تحلیلی
است .در ضریب نفوذپذیری  ،K =1e-7 m/sبه ازای تمامی
ضرایب نشت ،مقدار فشار سیال دهانه ترک به دست آمده از
مدلسازی عددی بیشتر از مقدار تحلیلی است .ولی با افزایش

جدول  .9نتایج تحلیل مدل  PKNبرای مخزن با ضریب نفوذپذیری 𝒔𝒌 = 𝟏𝒆 − 𝟓 𝒎/
𝒔K = 1e-5 𝒎/

𝟑𝒎
𝒔𝑵.
𝟑𝒎
𝒔𝑵.
𝟑𝒎
𝒔𝑵.
𝟑𝒎

طول ترک ()m

عرض ترک ()mm

فشار دهانه ترک ()KPa

عددی

تحلیلی

عددی

تحلیلی

عددی

تحلیلی

C = 5e-15

3.61

4.13

236

172.84

319.17

422.58

C = 5e-12

3.075

4.13

230

172.84

319.09

422.58

C = 5e-10

2.426

4.13

222

172.84

314.14

422.58

C = 5e-8

2.4

4.13

212

172.84

298.23

422.58

C = 5e-6

2.54

4.13

204

172.84

295.47

422.58

𝒔𝑵.
𝟑𝒎
𝒔𝑵.

شکل  .12نتایج تحلیل مدل  PKNبرای مخزن با ضریب نفوذپذیری 𝒔𝒌 = 𝟏𝒆 − 𝟓 𝒎/
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همان طور که از نتایج به دست آمده قابل مشاهده است در ضریب
نفوذپذیری  ،K=1e-5 m/sبا افزایش ضریب نشت ،میزان هدر
روی سیال بسیار افزایش مییابد درنتیجه عرض و طول ترک هر
دو کاهش می یابند .همچنین چون میزان سیال هدر رفته افزایش
مییابد فشار دهانه ترک کاهش مییابد.

مییابد لذا عرض ترک کاهش مییابد .اما هدر روی سیال آن
قدر زیاد نیست که طول و عرض با هم کاهش یابد چرا که
ضریب نشت کم است از این رو طول ترک افزایش مییابد.
همچنین با افزایش نفوذپذیری چون حجم سیال هرزرفته
افزایش یافته است فشار دهانه ترک کاهش مییابد.
همان طور که از نتایج به دست آمده قابل مشاهده است ،در

همان طور که از نتایج به دست آمده قابل مشاهده است ،در
ضریب نفوذپذیری  ،K=1e-5 m/sبه ازای تمامی ضرایب نشت،
مقدار عرض ترک به دست آمده از مدلسازی عددی کمتر از
مقدار تحلیلی است و با افزایش ضریب نشت ،اختالف بین
نتایج عددی و تحلیلی بیشتر نیز میشود .همچنین به ازای
تمامی ضرایب نشت ،طول ترک به دست آمده از مدلسازی
عددی بیشتر از مقدار تحلیلی است ولی با افزایش ضریب نشت
حجم سیالی که هرز میرود بیشتر شده لذا طول ترک کاهش
یافته و اختالف بین نتایج عددی و تحلیلی کمتر میشود .در
ضریب نفوذپذیری  ،K =1e-5 m/sبه ازای تمامی ضرایب نشت،
مقدار فشار سیال دهانه ترک به دست آمده از مدلسازی عددی
کمتر از مقدار تحلیلی است و با افزایش ضریب نشت ،اختالف
بین نتایج عددی و تحلیلی بیشتر نیز میشود.
حالت  : 3در این حالت ضریب نشت جدارههای ترک یک

3

𝑚
𝑠 ،C=5e-12 𝑁.به ازای تمامی ضرایب
ضریب نشت
نفوذپذیری ،مقدار عرض ترک به دست آمده از مدلسازی
عددی کمتر از مقدار تحلیلی است و با افزایش ضریب نشت،
اختالف بین نتایج عددی و تحلیلی بیشتر نیز میشود .در

𝑚3

ضریب نشت 𝑠 C=5e-12 𝑁.به ازای ضرایب نفوذپذیری پایین
( K =1e-7 m/sو )K =1e-8 m/sمقدار طول ترک به دست
آمده از مدلسازی عددی کمتر از مقدار تحلیلی است .ولی در
ضرایب نفوذپذیری باال (  K =1e-5 m/sو  )K =1e-6 m/sمقدار
طول ترک به دست آمده از مدلسازی عددی بیشتر از مقدار
تحلیلی است .در این ضریب نشت ،به ازای ضرایب نفوذپذیری
پایین ( K =1e-7 m/sو  )K =1e-8 m/sمقدار فشار سیال دهانه
ترک به دست آمده از مدلسازی عددی بیشتر از مقدار تحلیلی
است .ولی در ضرایب نفوذپذیری باال (  K =1e-5 m/sو K
 ) =1e-6 m/sمقدار فشار سیال دهانه ترک به دست آمده از
مدلسازی عددی کمتر از مقدار تحلیلی میباشد.
حالت  : 4در این حالت ضریب نشت سیال به مخزن یک مقدار

3

𝑚
𝑠 )𝐶 = 5𝑒 − 12 𝑁.در نظر گرفته
مقدار ثابت نسبتاً کوچک (
شده و هم زمان ضریب نفوذپذیری مخزن در مدلسازیهای
جداگانه تغییر داده شده است .نتایج در جدول ( )10و شکل
( )13نشان داده شده است .همان طور که از نتایج به دست
آمده قابل مشاهده است ،در ضریب نشت پایین C=5e-12

3

𝑚
𝑠 )𝐶 = 5𝑒 − 6 𝑁.در نظر گرفته شده و
ثابت نسبتاً بزرگ (
هم زمان ضریب نفوذپذیری مخزن در مدلسازیهای جداگانه
تغییر داده شده است .نتایج در جدول ( )11و شکل ()14
نشان داده شده است .

3

𝑚
𝑠 ،𝑁.در اثر افزایش ضریب نفوذ پذیری ،میزان حجم سیال
تزریقی که به درون مخزن نفوذ میکند به مقدار کمی افزایش

جدول  .10نتایج تحلیل مدل  PKNبرای سیال با ضریب نشت
𝟑𝒎
𝒔𝑵.

C = 5e-12

K = 1e-8 m/s
K = 1e-7 m/s
K = 1e-6 m/s
K = 1e-5 m/s

طول ترک ()m

عرض ترک ()mm

𝟑𝒎
𝒔𝑵.

𝟐𝟏 𝑪 = 𝟓𝒆 −

فشار دهانه ترک ()KPa

عددی

تحلیلی

عددی

تحلیلی

عددی

تحلیلی

3.71
3.701
3.127
2.7

4.13
4.13
4.13
4.13

138
162
196
234

172.84
172.84
172.84
172.84

1799.73
643.71
324.36
222.07

422.58
422.58
422.58
422.58
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شکل  .13نتایج تحلیل مدل  PKNبرای سیال با ضریب نشت

با توجه به جدول ( )11و شکل ( ، )14در ضریب نشت باال
3

𝑚
𝑠 ،C=5e-6 𝑁.در اثر افزایش ضریب نفوذپذیری ،میزان
هدرروی سیال تزریقی به میزان زیادی افزایش مییابد لذا
رشد ترک به شدت کاهش یافته و طول و عرض ترک به
صورت همزمان کاهش مییابند .با افزایش هدرروی سیال
تزریقی ،اختالف فشار داخل ترک با داخل مخزن کاهش یافته
و در نتیجه فشار دهانه ترک نیز کاهش مییابد.
همان طور که از نتایج به دست آمده قابل مشاهده است ،در
3

𝑚
𝑠 ،C =5e-6 𝑁.به ازای تمامی ضرایب نفوذپذیری،
ضریب نشت
مقدار عرض ترک به دست آمده از مدلسازی عددی کمتر از
مقدار تحلیلی است و با افزایش ضریب نشت ،اختالف بین
نتایج عددی و تحلیلی بیشتر نیز میشود .در ضریب نشت C
𝑚3

𝑠 =5e-6 𝑁.به ازای ضرایب نفوذپذیری ( K =1e-5 m/sو K

 ) K =1e-8 m/s ، K =1e-7 m/s، =1e-6 m/sمقدار طول
ترک به دست آمده از مدلسازی عددی بیشتر از مقدار تحلیلی

𝟑𝒎
𝒔𝑵.

𝟐𝟏 𝑪 = 𝟓𝒆 −

است .ولی در ضریب نفوذپذیری ( ) K =1e-4 m/sمقدار طول
ترک به دست آمده از مدلسازی عددی کمتر از مقدار تحلیلی
است .در این ضریب نشت ،به ازای ضرایب نفوذپذیری پایین (
 K =1e-7 m/sو  ) K =1e-8 m/sمقدار فشار سیال دهانه
ترک به دست آمده از مدلسازی عددی بیشتر از مقدار تحلیلی
است .ولی در ضرایب نفوذپذیری باال ( K =1e-4 m/sو
 ) K =1e-6 m/s ، K =1e-5 m/sمقدار فشار سیال دهانه ترک
به دست آمده از مدلسازی عددی کمتر از مقدار تحلیلی است.
در جدول ( ،)12خالصهای از حداکثر میزان تغییرات در
مشخصههای ترک در اثر تغییرات پارامترهای میزان
نفوذپذیری سازند و ضریب نشت جدارههای ترک ،نشان داده
شده است .با توجه به جدول ( ،)12میتوان به این نتیجه رسید
که دو پارامتر میزان نفوذپذیری سازند و ضریب نشت
جدارههای ترک تأثیر زیادی بر روی مشخصات شکاف
هیدرولیکی دارند.
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جدول  -11نتایج تحلیل مدل  PKNبرای سیال با ضریب نشت
𝟑𝒎
𝒔𝑵.

C = 5e-6

عرض ترک ()mm

𝟑𝒎
𝒔𝑵.

طول ترک ()m

𝟔 𝑪 = 𝟓𝒆 −

فشار دهانه ترک ()KPa

عددی

تحلیلی

عددی

تحلیلی

عددی

تحلیلی

K = 1e-8 m/s
K = 1e-7 m/s
K = 1e-6 m/s

2.69
2.61
2.56

4.13
4.13
4.13

234
230
227

172.84
172.84
172.84

1629.73
599.16
298.68

422.58
422.58
422.58

K = 1e-5 m/s
K = 1e-4 m/s

1.77
1.359

4.13
4.13

196
78

172.84
172.84

227.24
160.75

422.58
422.58

شکل  .14نتایج تحلیل مدل  PKNبرای سیال با ضریب نشت
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جدول  .12حداکثر میزان تغییرات در مشخصههای ترک در اثر تغییرات پارامترهای میزان نفوذپذیری سازند و ضریب نشت
جدارههای ترک
مدل

پارامترها
نفوذپذیری سازند
K=1e-7 m/s

ضریب نشت از جدارههای ترک
𝑚3
𝑠𝑁.
𝑚3

K=1e-5 m/s

𝑠𝑁.
𝑚3
𝑠𝑁.
𝑚3

KGD
𝑚3
𝑠𝑁.

𝑠𝑁.

-9.8 %

-13.8 %

+16 %

Cmax=5e-6
Cmin=5e-15

-97.5 %

-98.3 %

+244.4

Cmax=5e-6

C=5e-12

Kmin=1e-7 m/s
Kmax=1e-4 m/s

-2.2 %

-6.77 %

C=5e-6

Kmin=1e-7 m/s
Kmax=1e-4 m/s

-99.98 %

-99.05 %

-96.34 %

𝑚3

K=1e-7 m/s

𝑚3
𝑠𝑁.
𝑚3

K=1e-5 m/s

𝑠𝑁.
𝑚3
𝑠𝑁.
𝑚3

PKN
𝑠𝑁.

Cmin=5e-15

عرض ترک

طول ترک

فشار دهانه ترک

-34.31%

𝑠𝑁.

𝑚3

حداکثر میزان تغییرات

𝑠𝑁.

Cmin=5e-15

-0.52 %

+15.38 %

-9.5 %

Cmax=5e-8
Cmin=5e-15

-19.64 %

-13.55 %

-7.42 %

Cmax=5e-6

C=5e-12

Kmin=1e-8 m/s
Kmax=1e-5 m/s

-27.22 %

+69.5 %

-87.66 %

C=5e-6

Kmin=1e-8 m/s
Kmax=1e-4 m/s

-49.47 %

-66.6 %

-90.13 %

𝑚3
𝑠𝑁.

 .10نتیجهگیری
در مدل  KGDبه ازای یک ضریب نفوذپذیری ثابت برای
مخزن ،با افزایش میزان ضریب نشت میزان هرزروی سیال
افزایش یافته لذا میزان رشد ترک ( طول و عرض ترک )
کاهش مییابد .همچنین به ازای یک ضریب نشت ثابت ،با
افزایش نفوذپذیری سازند نیز میزان هرزروی سیال افزایش
یافته و به دنبال آن میزان رشد ترک ( طول و عرض ترک )
کاهش مییابد.
در مدل  PKNبه ازای یک ضریب نفوذپذیری پایین برای
مخزن ،با افزایش ضریب نشت ،میزان هرزروی سیال به میزان
کمی افزایش مییابد ولی هدر روی سیال آن قدر زیاد نیست
که طول و عرض ترک به صورت همزمان کاهش یابند .به
همین دلیل عرض ترک کاهش وطول آن افزایش مییابد .در
این مدل به ازای یک ضریب نشت پایین ،با افزایش ضریب
نفوذپذیری سازند ،میزان هرزروی سیال به میزان کمی افزایش
مییابد ولی همچنان هدر روی سیال آنقدر زیاد نیست که
طول و عرض ترک به صورت همزمان کاهش یابند به همین

دلیل عرض ترک کاهش وطول آن افزایش مییابد .در مدل
 ، PKNبه ازای یک ضریب نشت باال ،با افزایش ضریب
نفوذپذیری ،میزان هرزروی سیال به مقدار زیادی افزایش یافته
به طوری که طول و عرض ترک به صورت همزمان کاهش
مییابند .همچنین به ازای یک ضریب نفوذپذیری باال ،با
افزایش ضریب نشت ،میزان هرزروی افزایش یافته و طول و
عرض ترک به صورت همزمان کاهش مییابند.
در هر دو مدل  KGDو  PKNبا افزایش میزان هرزروی سیال،
فشار دهانه ترک کاهش مییابد .در خصوص تغییرات فشار
سیال دهانه ترک شاهد سه رفتار کلی میتوان بود .رفتار اول
باال نرفتن فشار سیال دهانه ترک است که نشان میدهد نشت
سیال به سازند بسیار زیاد بوده است و گسترش ترک رخ نداده
است .رفتار دوم افزایش فشار تا قله و سپس کاهش آهسته تا
رسیدن به یک مجانب افقی میباشد .قله در این حالت نشانگر
شکست در المانهای اول است و با دور شدن نوک ترک از
دهانه باعث تقلیل فشار میگردد .رفتار سوم افزایش فشار
سیال دهانه ترک تا رسیدن به یک مجانب افقی میباشد که
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