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 چکیده  

از  که در آن يك ترك به علت بارگذاری  استشکست هیدرولیکی فرآيندی   سیال   هیدرولیکی )فشار( ناشی 

ايجاد ترك،  می  درون  انتشار  و  می  يابد شده  نفت  بازيافت  افزايش  موجب  به  .گرددو  تحقیق  اين  صورت  در 

ای به بررسی عوامل موثر بر میزان فشار الزم جهت شکست هیدرولیکی پرداخته شده است. طبق نتايج  کتابخانه

بر شکست اين تحقیق با افزايش مدول يانگ، سختی شکاف، مقاومت کششی سازند و نشت سیال فشار الزم  

تر تر و در مدول کمتر ترك عريضتر اما گستردهشکل ترك در سنگ صلب نازك  يابد. هیدرولیکی افزايش می 

شود اما برای افزايش فاصله  همچنین افزايش دما موجب افزايش فشار الزم برای شکست هیدرولیکی می  است.

پذير  های شکلکلی طول شکاف در محیط  ترك ايجاد شده افزايش دما به فشار سیال کمتری نیاز دارد. نتیجه

توان در مقدار انرژی جذب شده در  تر است که دلیل اين اختالف طول را میهای شکننده کوتاهنسبت به محیط

 اين دو محیط بیان کرد. 

 ، سختی شکاف، نسبت پواسون، دما شکست هیدرولیکی، مدول يانگهای کلیدی: واژه 
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Abstract 

Hydraulic fracturing is a process in which a crack is created and propagated due to the hydraulic 

loading (pressure) caused by the fluid inside the crack, increasing oil recovery.   In this study, the 

factors affecting the amount of pressure required for hydraulic fracturing are investigated in a 

library. According to the results of this study, with an increase in Young's modulus, slit hardness, 

the tensile strength of the formation and fluid leakage pressure increased on hydraulic fracture.  
The crack shape is thinner but wider in the hard rock and wider in the lower modulus. Increasing 

the temperature also increases the pressure required for the hydraulic fracture but requires 

increasing fluid pressure to increase the cracking distance. The overall result of the gap length in 

shaping environments is shorter than in brittle environments, which can be explained by the 

amount of energy absorbed in these environments. 
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 مقدمه      1

هیدرولیکی )فشار(    به علت بارگذاری  شود که در آن يك تركدرحالت کلی شکست هیدرولیکی به فرآيندی اطالق می

مصنوعی )برای مقاصد مهندسی(    يابد. شکست هیدرولیکی هم به صورتناشی ازسیال درون ترك، ايجاد شده و انتشار می

های  تحت فشار موجود در عمق و نفوذ آن به اليه  هایشود. پديده جريان ماگما از اتاقكو هم به صورت طبیعی ايجاد می

زمین سیل  بااليی  دايكمانند  و  مقیاسها  در  معموال  که  میده   ها  کیلومتر  مثالها  عنوان  به  شکست باشند،  از  هايی 

 .Adachi et al.,2007) (Economides and Nolte.1989 شوندهیدرولیکی طبیعی در نظر گرفته می

در نزديکی چاه دارند  نفوذپذيری مناسب کلی که نفوذپذيری کمی    شکست هیدرولیکی ممکن است حتی در مخازن با 

زاويه شکست طولی و عرضی    1  لشک  (Donaldson et al., 2014: Guo. 2011: Fink.2013). نیز مورد استفاده قرار گیرد

عملیات شکست  باشد.درجه و در شکست عرضی صفر درجه می  90دهد که بهترين زاويه در شکست محوری  را نشان می

هاگوتون در کانزاس به منظور مقايسه    بر روی يك چاه گاز واقع در میدان نفتی   1947برای اولین بار در سال    هیدرولیکی

 (Adachi et al., 2007). ها اجرا گرديد با تکنولوژی اسیدی کردن چاه

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 زاويه شکست هیدرولیکی در راستای محوری و عرضی . 1شکل  

.  شود: مرحله پد و مرحله دوغابتقسیم می  مسیر اولیه برای ترك، عملیات شکست هیدرولیکی به دو مرحله بعد از ايجاد
است حاوی مواد    گردد که ممکنسازی سازند استفاده می در مرحله پد، ابتدا از يك سیال با ويسکوزيته کم برای آماده

  . جلوگیری از آسیب به سازند باشد تعیین شده برای مواد فعال سطحی و يك میزان شوری افزودنی برای هرزروی سیال،
در يك فشار کافی برای غلبه بر    به درون سازند و   سپس سیال شکست ويسکوز )پد(، در نرخی باالتر از نرخ نشت آن

 دهد. مراحل انجام شکست هیدرولیکی را نشان می 2شگل  .شودمی مقاومت ماتريس و شرايط تنش درون سازند، تزريق
 

 مراحل شکست هیدرولیکی .2شکل  
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 تعیین اليه مناسب عملیات شکاف هیدرولیکی 

 : ت شکاف هیدرولیکی سه نکته را بايد مد نظر قرار دادابرای تعیین اليه مناسب به منظور عملی

 .اليه مورد نظر بايد دارای تنش درجای پايین باشد .1

 .درصد تخلخل باال باشد اليه مورد نظر بايد دارای .2

 اليه مورد نظر بايد دارای درصد اشباع آب پايین باشد   .3

بزرگ تماس با کل منطقه    یبرای  به اندازه کاف   hfفواصل آغاز شده است و    یباال  یکيدر نزد  ی ، شکستگ( aالف )  3در شکل

  ریغ   یاز منطقه خارج شده و با سنگ ها  ی، شکستگ(bب )  3  در شکل  مهم مخزن است.  ینگران  كي، که به وضوح  ستین

رشد کرده و در صورت   نيیاز تماس با روغن / آب به سمت پا  ی ، شکستگ( cج )  3  در شکلاست.  مخزن تماس گرفته  

 قبول آب خواهد شد.    رقابلیغ   دیاحتماالً منجر به تول ی نیب شیپ 

 

 الف( شکستگی در مکان نادرست در سازند ب( شکستگی کامل و عادی  ج( برخورد زون شکستگی با آب .   3شکل  

دهد. ابتدا برای شکست بايد فشار  شرايط شکست و فشار الزم برای عملیات شکست هیدرولیکی را نشان می  4شکل  

الزم برای شکست بیشتر باشد  فشار     4cشکست بیشتر از استقامت سنگ باشد تا شکستگی رخ دهد. اگر مطابق شکل

به پايدار  شرايط  زمانی  شد.  خواهد  ترك  گسترش  و  میباعث شکست سنگ  با  وجود  هیدرولیکی  فشار شکاف  که  ايد 

شدن ترك اولیه ايجاد شده خواهد شد )مطابق شکل  استقامت سنگ بعد از مرحله شکست برابر باشد اين عامل مانع بسته

4 b شکل(. همچنین اگر فشار الزم از( 4استقامت سنگ کمتر باشد باعث بسته شدن شکاف حاصله خواهد شد a .) 

 

 

 

 

 

 

 

 شرايط شکست هیدرولیکی .   4شکل  
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 روش تحقیق      2
 بر روی فشار شکست   مدول يانگ بررسی اثر 

آزمايش توسط  يانگ  میمدول  تعیین  آزمايشگاه  در  سنگی  مکانیك  بههای  تنش  اعمال  با  که  ترتیب  اين  به   شوند 

استوانه نمونه منحنیهای  جانبی  و  طولی  کرنش  مقادير  ثبت  و  تنشای شکل  ثابت- های  و  رسم  االستیك   هایکرنش 
الف   5  که از شکل گونهدهد. همانتغییرات فشار شکست با تغییرات مدول يانگ را نشان می  5  محاسبه می گردند. شکل 

يا سازند حفر    ی میزان سفتی سنگکنندهدول يانگ بیانشود با افزايش مدول يانگ )به دلیل اينکه ممشاهده می  و ب
شود فشار شکست افزايش تر میسنگ سفت دلیل آنکهبه. يابدشده است( فشار الزم برای شکست سنگ افزايش پیدا می

 (. 1393و همکاران،  حسین معظمی گودرزی)  کندپیدا می 

 (1393و همکاران،  حسین معظمی گودرزیيانگ بر فشار شکست سنگ ) تغییرات مدول  .  5شکل  

 
 بررسی اثر سختی شکاف بر روی فشار شکست 

فشار است. با    باشد که يکای آن نیز هم واحد باسختی يکی از پارامترهای ژئومکانیکی موثر در فشار شروع شکست می 
توان می  6توجه به شکل    شروع شکستگی نیز بیشتر شده و باافزايش سختی شکستگی، میزان فشار سیال مورد نیاز برای  

برای شروع افزايش سختی میزان فشار الزم  ازای هر واحد  به  تقريبا  اندازه    نتیجه گرفت که  به   شکست هیدرولیکی 

MPa26/0 يابدصورت خطی افزايش می و به . 
 

 
 (1393و همکاران،  گودرزی  حسین معظمی)  بررسی اثر سختی شکاف بر روی فشار شروع شکست .  6شکل  

 
 بررسی اثر مقاومت کششی سازند بر روی فشار شکست 

تنش مقدار  تزريقی،  سیال  فشار  افزايش  با با  نهايت  در  و  يافته  افزايش  نیز  ديواره  بر  وارد  مماسی  کششی   های 

و فشار    مقاومت کششی سازند  7  شکل  شود. با توجه بهرسیدن اين مقدار به مقاومت کششی سازند، شکست شروع می
شکست سازند نیز   هم رابطه خطی مستقیم دارند، بطوريکه به ازای هر واحد افزايش مقاومت کششی، فشار  شکست با

 .يابدافزايش می MPa1 تقريبا 

 بررسی اثر نرخ نشت سیال تزريقی بر روی فشار شکست 
ترين حالت زمانی  آل ايده  باشديند شکست هیدرولیکی میايده نرخ نشت سیال يکی از پارامترهای عملیاتی موثر در فرا

به فشار کمتری برای شکست    افتد نشت سیال از داخل شکستگی به داخل سازند اتفاق نیفتد که در اين صورتاتفاق می
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گرفت    توان نتیجه( می7حساسیت )شکل    باشد. بنابراين با توجه به توضیحات فوق و نتايج حاصل از تحلیلسازند نیاز می 
 .شکست شود افزايش فشار رود که همین امر باعثکه با افزايش نشت سیال، مقداری از آن هدر می

 

 
 ( 1394و همکاران،  حسین آزادسوال )نرخ نشت سیال تزريقی بر روی فشار شروع شکست   مقاومت کششی و  بررسی اثر  .7شکل  

 
 مدول االستیسیته 

باشد. مطابق اين  تر میدهد. سنگ با مدول بیشتر صلباالستیسیته بر گسترش شکست را نشان می  تاثیر مدول  8شکل  
 Zhang et). تر خواهد بود  تر اما گسترده تر است. و اگر مدول کمتر باشد ترك عريضشکل ترك در سنگ صلب نازك

al., 2010) 
 

 
 (Zhang et al., 2010) تاثیر مدول االستیسیته بر ارتفاع و عرض ترك  .  8شکل  
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 فشار منفذی 
 شود.  با افزايش فشار منفذی  طول ترك کمتر می 9مطابق شکل 

 
 (Zhang et al., 2010) تاثیر فشار منفذی  بر ارتفاع و عرض ترك  .  9شکل  

 
االستیسیته باال باشند شکست هیدرولیکی بهتر   دهد زمانی که نسبت پواسون کم و مدولدست آمده نشان می نتايج به

رابطه بین شکنندگی، مدول    10دهد. شکل  شود. جهت فلش وضعیت بهتر برای شکست هیدرولیکی را نشان میانجام می
 دهد. االستیسیته و نسبت پواسون را نشان می

 
 (Li et al, 2013). رابطه بین شکنندگی، مدول االستیسیته و نسبت پواسون .10شکل  
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 روی فشار شکست   تاثیر دما بر 
برای دو سنگ دولومیت    12شود همچنین شکل  دهد با افزايش دما فاصله بین شکستگی ها بیشتر مینشان می  11شکل  

 دهد که با افزايش دما به میزان اسید کمتری برای باز شدگی مشخص نیاز است.و آهك نشان می
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ها تاثیر دما بر باز شدگی شکستگی .  11شکل  

 

 تاثیر دما در دو سنگ آهك و دولومیت بر میزان اسید الزم برای شکاف هیدرولیکی .  12شکل  
 

 

 گیری نتیجه      3

مورد   اليهکه عبارتند از:   ت شکاف هیدرولیکی سه نکته را بايد مد نظر قرار دادابرای تعیین اليه مناسب به منظور عملی

اليه مورد نظر بايد دارای    .اليه مورد نظر بايد دارای درصد تخلخل باال باشد  .نظر بايد دارای تنش درجای پايین باشد

عنوان يك شناساگر جنس سنگ و سیال منفذی در نظر گرفته شود لذا نسبت پواسون به  .درصد اشباع آب پايین باشد

کند میزان شود. وقتی که نسبت پواسون سنگ افزايش پیدا میت میتغییرات آن سبب تغییرات در مقادير فشار شکس

يا    ی میزان سفتی سنگکنندهبا افزايش مدول يانگ )به دلیل اينکه مدول يانگ بیانکند.  فشار شکست کاهش پیدا می 

پیدا می افزايش  برای شکست سنگ  آنکه به.  يابدسازند حفر شده است( فشار الزم  د فشار  شوتر میسنگ سفت  دلیل 

با افزايش سختی شکستگی، میزان فشار سیال مورد نیاز برای شروع شکستگی نیز بیشتر    .کند شکست افزايش پیدا می
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شود. با افزايش نشت سیال و مقاومت کششی سازند میزان فشار سیال مورد نیاز برای شروع فرايند شکستگی بیشتر  می

شود اما برای افزايش فاصله ترك ايجاد شده افزايش دما  شکست می  شود. افزايش دما موجب افزايش فشار الزم برایمی

تر  های شکننده کوتاهپذير نسبت به محیطهای شکلبه فشار سیال کمتری نیاز دارد. نتیجه کلی طول شکاف در محیط

 توان در مقدار انرژی جذب شده در اين دو محیط بیان کرد. است. که دلیل اين اختالف طول را می
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