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  آزاد اسالميدانشگاه 

  واحد علوم و تحقيقات

 مهندسي نفت و گازدانشکده 
 

 

  )M.Sc ( حفاري و استخراج-  نفتنامه  کارشناسي ارشد مهندسي پايان

        

        ::::عنوانعنوانعنوانعنوان

برهمکنش برهمکنش برهمکنش برهمکنش : : : : مدلسازي عددي گسترش شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعي مدلسازي عددي گسترش شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعي مدلسازي عددي گسترش شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعي مدلسازي عددي گسترش شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعي 

         هيدروليکي و شکاف طبيعي هيدروليکي و شکاف طبيعي هيدروليکي و شکاف طبيعي هيدروليکي و شکاف طبيعيتتتتبين شکافبين شکافبين شکافبين شکاف

  :د راهنمااستا

        دکتر سهيل محمدي دکتر سهيل محمدي دکتر سهيل محمدي دکتر سهيل محمدي آقاي آقاي آقاي آقاي 

        

  :مشاوراستاد 

        آقاي دکتر بابک امين شهيدي آقاي دکتر بابک امين شهيدي آقاي دکتر بابک امين شهيدي آقاي دکتر بابک امين شهيدي 

 

  :نگارنده

        رضا کشاورزي رضا کشاورزي رضا کشاورزي رضا کشاورزي 

        

١٣٨٩- ١٣٩٠سال تحصيلي   

 



 ج 

 

        تشکر و قدردانيتشکر و قدردانيتشکر و قدردانيتشکر و قدرداني

::::فرمايندفرمايندفرمايندفرمايندکه ميکه ميکه ميکه مي) ) ) ) عععع((((بنا به سفارش موالي متقيان، حضرت علي بنا به سفارش موالي متقيان، حضرت علي بنا به سفارش موالي متقيان، حضرت علي بنا به سفارش موالي متقيان، حضرت علي      

""""من علمني حرفا، قد سيرني عبدامن علمني حرفا، قد سيرني عبدامن علمني حرفا، قد سيرني عبدامن علمني حرفا، قد سيرني عبدا""""  

 

نامه را بر که هدايت اين پايانسهيل محمدي  آقاي دکتر دانم از کليه زحماتدر اينجا الزم مي

نشست، کمال تشکر را هاي ايشان اين تحقيق به ثمر نميبدون زحمات و راهنمايي و عهده داشتند

هاي همچنين از استاد گرامي جناب آقاي دکتر بابک امين شهيدي به خاطر راهنمايي. داشته باشم

  .بسيار سپاسگذارمهاي هميشگي ايشان  ارزنده و حمايت
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        ::::حاصل آموخته هايم را تقديم مي کنم بهحاصل آموخته هايم را تقديم مي کنم بهحاصل آموخته هايم را تقديم مي کنم بهحاصل آموخته هايم را تقديم مي کنم به

  عزيزمپدر و مادر  

  . هايم را مديون ايشان هستمهايشان که لحظه لحظه موفقيتبه پاس شکيبايي

  .دريغشان را ارج نهماي از محبت هاي بياميد که بتوانم ذره

 کـه افتخـار امـروز مـن حاصـل رنـج هـاي ديـروز                  پـدر و مـادرم     هزاران بوسه بر دستان پر مهـر      

  .آنان است
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        فهرست مطالبفهرست مطالبفهرست مطالبفهرست مطالب

        صفحهصفحهصفحهصفحه        عنوانعنوانعنوانعنوان

 

 زززز    .............................................................................................................................هاهاهاهانشانهنشانهنشانهنشانه    وووو    عاليمعاليمعاليمعاليم    فهرستفهرستفهرستفهرست

 ط ......................................................................................................................................جداولجداولجداولجداول    فهرستفهرستفهرستفهرست

 ي ......................................................................................................................................هاهاهاهاشکلشکلشکلشکل    فهرستفهرستفهرستفهرست

 ١١١١..................................................................................................................................................دهدهدهدهييييچکچکچکچک

     ۲۲۲۲.........................................................................................................................................مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه - - - - ۱۱۱۱فصلفصلفصلفصل

     ۸۸۸۸........................................................................................ييييععععييييطبطبطبطب    شکافدارشکافدارشکافدارشکافدار    مخازنمخازنمخازنمخازن    دردردردر    ييييککککييييدرولدرولدرولدرولييييهههه    شکافتشکافتشکافتشکافت ----۲۲۲۲فصلفصلفصلفصل

  ۸..................................................................................................آنها اتيخصوص و يعيطب يها شکاف -١-٢

  ۱۱...............................................................................................................    يشگاهيآزما مطالعات -۲-۲

  ۲۱.........................................................................يعيطب شکاف و يکيدروليه شکافت برهمکنش يارهايمع -٣-٢

  ۲۲.....................................................................................................................بالنتون اريمع -١-٣-٢

  ۲۳......................................................................................................وفليت و ينسکيوارپ اريمع -٢-٣-٢

 ٢٦..........................................................................................................................يعدد عاتمطال -٤-٢

 ٢٦......................................................................................يکيدروليه شکافت گسترش يمدلساز -١-٤-٢

 ٣٢.................................................................يعيطب شکافدار مخازن در يکيدروليه شکافت يمدلساز -٢-٤-٢

 ٤٠٤٠٤٠٤٠..................................................................................................                        افتهافتهافتهافتهيييي    توسعهتوسعهتوسعهتوسعه    محدودمحدودمحدودمحدود    المانالمانالمانالمان    روشروشروشروش -۳۳۳۳فصلفصلفصلفصل

 ٤٠.....................................................................................................................................مقدمه -١-٣

 ٤٢.....................................................................................................محدود نالما در ترک يساز هيشب -٢-٣

 ٤٢.................................................................................................يرموضعيغ و يموضع يمدلها -١-٢-٣

 ٤٢...............................................................................................................گسترده ترک مدل -٢-٢-٣

 ٤٣.........................................................................................................مجزا يالمان داخل ترک -٣-٢-٣

 ٤٤.........................................................................................................مجزا خورده ترک المان -٤-٢-٣

 ٤٥...............................................................................................................نگوالريس يالمانها -٥-٢-٣

 ٤٦...............................................................................................................شده يغن يالمانها -٦-٢-٣

 ٤٧............................................................................................................گرهها شکافتن روش -٧-٢-٣

 ٤٧.................................................................................................................واحد يبند پيکره روش -٣-٣



 و 

 

 ٤٩.......................................................................................................افتهي توسعه محدود المان روش -٤-٣

 ٥٠......................................................................................................................روش اتيکل -١-٤-٣

 ٥٢...................................................................................................................ترک يمدلساز -٢-٤-٣

 ٥٤................................................................................همسانگرد طيمح در ترک نوک کينزد توابع -٣-٤-٣

 ٥٧.........................................................................................افتهي توسعه محدود المان روش يساز ادهيپ -٥-٣

 ٥٧.................................................................................................................سهايماتر ليتشک -١-٥-٣

 ٥٩............................................................................................................يريانتگرالگ يروشها -٢-٥-٣

 ٦٢.......................................................................................................مثلثها ريز به يبند ميتقس روش -۱- ۲- ۵- ۳

 ٦٢...................................................................................................................يرچهارضلعيز روش -۲- ۲- ۵- ۳

 ٦٣..............................................................................................يساز يغن جهت گرهها انتخاب -٣-٥-٣

 ٦٦................................................................................................تنش شدت يفاکتورها محاسبه -٤-٥-٣

 ٦٦.................................................................................................................................J انتگرال -۱- ۴- ۵- ۳

 ٦٩...............................................................................................................يکنش اندر انتگرال روش -۲- ۴- ۵- ۳

 ٧٢٧٢٧٢٧٢..................        افتهافتهافتهافتهيييي    توسعهتوسعهتوسعهتوسعه    محدودمحدودمحدودمحدود    المانالمانالمانالمان    روشروشروشروش    ازازازاز    استفادهاستفادهاستفادهاستفاده    بابابابا    شکافدارشکافدارشکافدارشکافدار    مخازنمخازنمخازنمخازن    دردردردر    ييييککککييييدرولدرولدرولدرولييييهههه    شکافتشکافتشکافتشکافت    گسترشگسترشگسترشگسترش    ييييبررسبررسبررسبررس - - - - ۴۴۴۴فصلفصلفصلفصل

 ٧٢.....................................................................................................................................مقدمه -١-٤

 ٧٢........................................................................................................تنش شدت يفاکتورها محاسبه -٢-٤

 ٧٥...........................................................................................................يبيترک مود در ترک گسترش -٣-٤

 ٧٩.................................................................................محوره تک کشش تحت طيمح در ترک دو برخورد -٤-٤

 ٨٦....................................................................................يعيطب شکاف و يکيدروليه شکافت برهمکنش -٥-٤

 ٩٦......................................................................      يعيطب شکافدار مخازن در يکيدروليه شکافت گسترش -٦-٤

 ١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧..............................................................................................................شنهاداتشنهاداتشنهاداتشنهاداتييييپپپپ    وووو    ييييررررييييگگگگ    جهجهجهجهيييينتنتنتنت - - - - ۵۵۵۵فصلفصلفصلفصل

 ١٠٧............................................................................................................................يريگ جهينت -١-٥

 ١٠٩..............................................................................................................................شنهاداتيپ -٢-٥

         ۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................مراجعمراجعمراجعمراجع

        

        

        

        

        



 ز 

 

        هاهاهاهافهرست عاليم و نشانهفهرست عاليم و نشانهفهرست عاليم و نشانهفهرست عاليم و نشانه

        

    اختصاري اختصاري اختصاري اختصاري     عالمتعالمتعالمتعالمت                    عنوانعنوانعنوانعنوان

 B  ماتريس مشتق توابع شکل

  c   تراکم پذيري 

 cL  ضريب نشت

 G    آزاد سازي انرژينرخ 

 hf  ارتفاع شکافت

 k  نفوذ پذيري

 Κf  ضريب اصطکاک

 KI  فاکتور شدت تنش مود يک 

 KII  فاکتور شدت تنش مود دو

 N  تابع شکل

 P  فشار

 Q0  نرخ تزريق

 qL  نرخ نشت

 t  زمان

 T0  مقاومت کششي 

 u  جابجائي

 ν  نسبت پواسون

 W  چگالي انرژي کرنشي

  XFEM  توسعه يافته روش المان محدود 

 σ1  ماکزيمم تنش اصلي برجا

 σ3  مينيمم تنش اصلي برجا

 σn  مولفه تنش عمود بر شکاف طبيعي

 σt  مولفه تنش موازي شکاف طبيعي



 ح 

 

 φ  تخلخل

 µ  ويسکوزيته

 θ   برخورد  زاويه

 Γ  يک مسير بستة دلخواه در اطراف نوک ترک

 0τ مقاومت برشي

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 
        

        

        

        

 
 
 
 



 ط 

 

ولولولولاااافهرست جدفهرست جدفهرست جدفهرست جد     

    صفحهصفحهصفحهصفحه                                                                            عنوانعنوانعنوانعنوان

 

 ١٤........................................[14] درواستونيها يها نمونه يرو بر بالنتون شيآزما جينتا -١-۲ جدول

 ١٦.................[52] ويکوکون سنگ ماسه يها نمونه يرو بر وفليت و ينسکيوارپ شيآزما جينتا -۲-۲ جدول

 ١٨............................................[17] يپاکسيا و دوغاب ، کلتون سنگ ماسه اتيخصوص -٣-٢ جدول

 ١٩...............................................[55] ۱ نوع کاغذ شامل يها نمونه يها شيآزما جينتا  - ٤-٢جدول

 ٢٠...............................................]55 [۲ نوع کاغذ شامل يها نمونه يها شيآزما جينتا  - ۵-۲جدول

 ٢٠...............................................[55] ۳ نوع کاغذ شامل يها نمونه يها شيآزما جينتا  - ٦-۲جدول

 ٣٧.........[46] يعيطب و يکيدروليه شکافت برهمکنش يبرا همکاران و رحمان يمدلساز جينتا  -٧-٢ جدول

 قطعه پيوستة تابع يک و ناپيوسته تابع يک يبرا گاوس روش از استفاده با شده محاسبه مقادير -۱-۳ جدول

 ٦١.....................................................................................................................[49]يا

 کشش تحت تينهايب غهيت کي در لفمخت يايزوا يبرا تنش شدت يفاکتورها شده نرمال مقادير -۱-۴ جدول

 ٧٤................................................................................................................يمحور تک

 زاچروپولوس و گدوتوس توسط که يا نقطه سه خمش يشگاهيآزما تست در نمونه اتيخصوص -۲-۴ جدول

 ٧٦.............................................................................................................شد انجام [25]

 ٨٢...............................................۴- ۴ مثال يبرا )G( يانرژ يآزادساز نرخ ينسب ريمقاد -۳-۴ جدول

 ٨٨...[52] وفليت و ينسکيوارپ شيآزما با افتهي توسعه محدود المان يعدد يمدلساز جينتا سهيمقا -۴-۴ جدول

 ٩٨....................................۶- ۴ مثال يبرا افتهي توسعه محدود المان يعدد يمدلساز جينتا -۶-۴ جدول
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        هاهاهاهافهرست شکلفهرست شکلفهرست شکلفهرست شکل

    صفحهصفحهصفحهصفحه        عنوانعنوانعنوانعنوان

 

 ٤....................[44] است يعيطب شکاف به برخورد حال در که يکيدروليه شکافت يافق مقطع -١-١ شکل

 ٤....[44]  کند يم عبور آن از يعرض صورت به و کرده قطع را يعيطب شکاف يکيدروليه شکافت -٢-١ شکل

     خارج آن يانتها از آن، طول در گسترش پس و شده يعيطب شکاف وارد يکيدروليه شکافت -٣-١ شکل

 ٥...............................................................................................................[44]  شود يم

 در يا نقطه از آن، طول در يمسافت يط از پس و شده يعيطب شکاف وارد يکيدروليه شکافت -٤-١ شکل

 ٥...............................................................................[44]  شود يم خارج يعيطب شکاف امتداد

 شکافت کلش نيا در. يعيطب شکافدار مخازن در يکيدروليه شکافت گسترش از يشمائ  -١-٢ شکل

 نيچ خط با که (يعيطب يشکافها و کرده گسترش به شروع يغرب جنوب-يشرق شمال جهت در يکيدروليه

 را داشتند قرار جنوب- شمال و شرق جنوب-شرق غرب، شمال- غرب يها امتداد در که را) اند شده داده نشان

 ٩.................................[24] دهند يم نشان را يکيدروليه شکافت گسترش جهت کانهايپ نوک. کرد فعال

 ٩.............[23]است شده پر تيکلس از که هستند يعيطب شکاف شامل که ليش جنس از مغزه سه -٢-٢ شکل

 ١٠.........................[23] ليش نمونه کي  در يعيطب شکاف سطح يرو بر تيکلس يستالهايکر -٣-٢ شکل

 راست سمت شکل در. دادند برهمکنش يکيدروليه شکافت با که موجود شکاف با ييها نمونه -٤-٢ شکل

 ١١...[34] است درجه ۹۰ چپ سمت شکل در و درجه ۴۵ يکيدروليه شکافت به نسبت موجود شکاف هيزاو

 ١٢.....................................[13] يعيطب يوستگيناپ حضور در يکيدروليه شکافت گسترش -٥-٢ شکل

 ١٤...................[14] بالنتون يشهايآزما رد يکيدروليه شکافت توسط يعيطب شکاف يبازشدگ -٦-٢ شکل

 ١٥...................[14] بالنتون يشهايآزما در يعيطب شکاف توسط يکيدروليه شکافت رافتادنيگ -٧-٢ شکل

 بالنتون يشهايآزما در آن از يعرض عبور و يکيدروليه شکافت توسط يعيطب شکاف کردن قطع -٨-٢ شکل

[14]........................................................................................................................١٥ 

 توسط يکي که شد جاديا آن در ساز دست يوستگيناپ دو که کلتون سنگ ماسه نمونه از ينمائ -٩-۲ شکل

 ١٨........................................................................[17]شدند پر ياکسپيا توسط يگريد و دوغاب



 ك 

 

 ٢٣..............................................[19] يعيطب شکاف در يبازشدگ و يبرش لغزش هيناح -١٠-٢ شکل

 ٢٥...................................................[52]موجود شکاف با يکيدروليه شکافت برخورد -١١-٢ شکل

 ٢٧......................................................................PKN [14] مدل از کيشمات ينمائ -١٢-٢شکل

 ٢٨......................................................................KGD [14] مدل از کيشمات ينمائ -١٣-٢شکل

 حالت يبرا زمان حسب بر يکيدروليه شکافت گسترش يبرا الزم فشار زانيم سهيمقا -١٤-٢ شکل

 ٣٢.............................................................................KGD [39]  مدل و کياالست ک،يپرواالست

 ٣٣...........................[19] مجزا المان روش توسط يزمدلسا در ها دانه تماس و ها محدوده -١٥-٢ شکل

 ٣٥........................................[33] يکيدروليه شکافت گسترش روند بر گسل وجود ريتاث -١٦-٢ شکل

 مدل و و کياالست ک،يپرواالست حالت در زمان به نسبت يکيدروليه شکافت يبازشدگ سهيمقا  -١٧-٢ شکل

KGD [46]................................................................................................................٣٨ 

 ٤٢.....................................................[39] تنش تيوضع يرموضعيغ و يموضع برآورد  -١-٣ شکل

 ٤٣............................................................[39]ترک يمدلساز يبرا گسترده ترک مدل  -۲-٣ شکل

 ٤٤................................................[39]ترک يمدلساز يبرا مجزا يالمان داخل ترک مدل  -۳-٣ شکل

 ٤٥................................................[39]ترک يمدلساز يبرا مجزا خورده رکت المان مدل  -۴-٣ شکل

 ٤٦...................................................[39]ترک يمدلساز يبرا نگوالريس يها المان مدل  -۳-٥ شکل

 ٤٧....................................................[39]ترک يمدلساز يبرا شده يغن يها المان مدل  -۳-۶ شکل

 ٥٢.................[38]دارد قرار المانها يکنار وجه يرو بر گره که يحالت در J گره يبرا تاثير دامنة -٧-٣ شکل

 و هويسايد يافتة تعميم تابع با شدهاند مشخص دايره با که ينقاط: يساز يغن يبرا نقاط تخابان -۸-٣ شکل

 ٥٤..........................[39] شونديم يساز يغن ترک نوک نزديک توابع با اند شده مشخص مربع با که ينقاط

 ٥٥................................[38]اند شده تعريف ترک سر دو در که (r,θ) يقطب يمحل يمحورها -۹-٣ شکل

 يپرش صفر طول به ينقطها در ناپيوسته تابع مقدار ،0Cيقطعها پيوستة تابع و −1C ناپيوسته تابع -١٠-٣ شکل

 ٦٠....................................................................................................[49]دارد ١ به -٥/٠ از
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 ٦٣...............[39] يگير انتگرال جهت ها چهارضلعي زير به ترک با درگير يالمانها يتقسيمبند -۱۲-٣ شکل

 ٦٤..................................................................... J  [39]گره يبرا −A و +A تعيين -١٣-٣ شکل

 تعميم تابع با بايد گره آن و دارد وجود Jگره تاثير حوزة به متعلق يگاوس نقاط ترک طرف دو در -١٤-٣ شکل

 ٦٥.............................................................................................[39]شود يغن هويسايد يافتة

 تعميم تابع با نبايد گره آن و ندارد وجود Jگره تاثير حوزة به متعلق يگاوس نقاط ترک طرف دو در -١٥-٣ شکل

 ٦٥.............................................................................................[39]شود يغن هويسايد يافتة

 ٦٧............................A* [39] معادل هيناح کردن مشخص و ترک اطراف در J انتگرال مفهوم-۱۶-٣ شکل

 ٦٨.........................[39]آن يخلدا سطح Aو Γبستة مسير و ترک نوک در يمحل مختصات -١۷-٣ شکل

 ٧٠................................................................منظم مش يک در q تابع يگره مقادير -۱۸-٣ شکل

 ٧٣..........................................................[39] تينهايب غهيت در ليما ترک مسئله هندسه -١-٤ شکل

 سمت شکل در و مش در ترک تيموقع راست سمت شکل در: ٢-٤ مثال در شده انجام يبند مش - ٢-٤شکل

 ٧٣................................هستند مشاهده قابل ) ضربدر (ترک طول و) مربع (نوک شده يغن يها گره چپ

 سهيمقا و مختلف يايزوا در تنش شدت يفاکتورها يبرا آمده دست به شده نرمال ريمقاد سهيمقا -۳-٤ شکل

 ٧٥.............................................................................. .r/d=۵/۲  يبرا يليتحل حل ريمقاد با آن

 [25] زاچروپولوس و گدوتوس توسط که يا نقطه سه خمش يشگاهيآزما تست در نمونه هندسه -۴-٤ شکل

 ٧٦...................................................................................................................شد انجام

 بار کردن وارد محل ،)رهيت خط (ترک تيموقع و يشگاهيآزما تست يبرا شده انجام يبند مش -٥-٤ شکل

 ٧٨....................................................مش در) رهيت يها مثلث (شده بسته نقاط و) هريت مربع (يا نقطه

 حالت سه در افتهي توسعه محدود المان يعدد کد و يشگاهيآزما تست در ترک گسترش سهيمقا -٦-٤ شکل

 ٧٩...................................................بازه هر در متر ۰۰۳/۰ و ۰۰۲/۰ ، ۰۰۱/۰ اندازه به گسترش زانيم

 ٨٠............................................................................[18] تقاطع تابع نمونه فيتعر -۷-۴ شکل

 و قائم) تر وشنر ترک (غهيت در موجود ترک که يحالت در) ستاره (ترک دو برخورد المان از ييشما -۸-۴ شکل

 ٨١.......................................................................باشد يافق) تر رهيت ترک (گسترش حال در ترک
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 باال از بيرتت به). X۱۰۰ يبزرگنمائ با (درجه ۳۰ هيزاو با ترک مسئله يبرا حاکم يها ريمتغ عيتوز -۹-۴ شکل

 ١...........................يبرش تنش و Y جهت در تنش ،X جهت در تنش شکل، رييتغ ترکها، تيموقع: نيپائ به

 باال از بيترت به). X۱۰۰ يبزرگنمائ با (درجه ۶۰ هيزاو با ترک مسئله يبرا حاکم يها ريمتغ عيتوز -۱۰-۴ شکل

 ١...........................يبرش تنش و Y جهت در تنش ،X جهت در تنش شکل، رييتغ ترکها، تيموقع: نيپائ به

 باال از بيترت به). X۱۰۰ يبزرگنمائ با (درجه ۹۰ هيزاو با ترک مسئله يبرا حاکم يها ريمتغ عيتوز -۱۱-۴ شکل

 ١...........................يبرش تنش و Y جهت در تنش ،X جهت در تنش شکل، رييتغ ترکها، تيموقع: نيپائ به

 ٨٧.................................[37]دارد وجود ترکشن ترک حسط يرو که يحالت يبرا J انتگرال -۱۲-۴ شکل

 شکل رييتغ و هم به نسبت ترک دو يها تيموقع ،يشدگ جدا : نييپا به باال از بيترت به ها شکل -۱۳-۴ شکل

 ۳۰ برخورد هيزاو يبرا برخورد لحظه و برخورد از قبل مراحل ، به مربوط يزمان بازه دو در )  X ۳ ييبزرگنما(

 ٨٩................[52] وفليت و ينسکيوارپ يها تست در) مگاپاسکالpsi۱۵۰۰) ۳۵/۱۰ يقيتفر تنش در و درجه

 يبرش تنش ، Y جهت در ، X جهت در تنش ): X ۳ ييبزرگنما (نييپا به باال از بيترت به ها شکل -۱۴-۴ شکل

 تنش در و درجه ۳۰ برخورد هيزاو يبرا برخورد لحظه و برخورد از قبل مراحل به مربوط يزمان بازه دو در

 ٩٠..................................[52] وفليت و ينسکيوارپ يها تست در)  مگاپاسکالpsi ۱۵۰۰) ۳۵/۱۰ يقيتفر

 شکل رييتغ و هم به نسبت ترک دو يها تيموقع ،يشدگ جدا: نييپا به باال از بيترت به ها شکل -۱۵-۴ لشک

 ۶۰ برخورد هيزاو يبرا برخورد لحظه و برخورد از قبل مراحل به مربوط يزمان بازه دو در )  X ۳ ييبزرگنما(

 ٩١....................[52] وفليت و ينسکيوارپ يها تست در)  مگاپاسکال psi ۱۰۰۰) ۹/۶ يقيتفر تنش و درجه

 يبرش تنش ، Y جهت در ، X جهت در تنش ): X ۳ ييبزرگنما (نييپا به باال از بيترت به ها شکل -۱۶-۴ شکل

 يقيتفر تنش و درجه ۶۰ برخورد هيزاو يبرا برخورد لحظه و برخورد از قبل مراحل به مربوط يزمان بازه دو در

psi ۱۰۰۰) ۹/۶ ٩٢.............................................[52] وفليت و ينسکيوارپ يها تست در)  مگاپاسکال 

 شکل رييتغ و هم به نسبت ترک دو يها تيموقع ،يشدگ جدا: نييپا به باال از بيترت به ها شکل -۱۷-۴ شکل

 هيزاو يبرا عبور لحظه و برخورد لحظه و برخورد از قبل مراحل به مربوط يزمان بازه سه در )  X ۳ ييبزرگنما(

 ٩٣.[52] وفليت و ينسکيوارپ يها تست در)  مگاپاسکالpsi ۱۵۰۰)  ۳۵/۱۰   يقيتفر تنش و درجه ۹۰ برخورد

 يبرش تنش ، Y جهت در ، X جهت در تنش ): X ۳ ييبزرگنما (نييپا به باال از بيترت به ها شکل -۱۸-۴ شکل

 درجه ۹۰ برخورد هيزاو يبرا عبور لحظه و برخورد لحظه و برخورد از قبل مراحل به مربوط يزمان بازه سه در

 ٩٤.........................[52] وفليت و ينسکيوارپ يها تست در)  مگاپاسکالpsi ۱۵۰۰) ۳۵/۱۰ يقيتفر تنش و
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    و) راست سمت شکل)  (مگاپاسکالpsi ۵۰۰) ۴۵/۳ يقيتفر تنش در شده جدا هيناح سهيمقا -۱۹-۴ شکل

psi ۱۵۰۰) ۳۵/۱۰٩٥..................................درجه ۹۰ برخورد هيزاو در) چپ سمت شکل)  (مگاپاسکال 

 يبرا  يعيطب شکاف سمت به يکيدروليه شکافت گسترش خالل در يشدگ جدا شروع سهيمقا -۲۰-۴ شکل

 ٩٧....................).نيپائ شکل (درجه ۹۰ و) راست سمت باال شکل (۶۰ ،)چپ سمت باال شکل (۳۰ يايزوا

 رييتغ و هم به نسبت ترک دو يها تيموقع ،يشدگ جدا: نييپا به باال از بيترت به ها شکل -۲۱-۴ شکل

 شکاف يبرا برخورد لحظه و برخورد از قبل مراحل به مربوط يزمان بازه سه در )  X ۲۰ ييبزرگنما(شکل

 ٩٩..............................................................مگاپاسکال ۱۵ يقيتفر تنش و درجه ۳۰ هيزاو با يعيطب

 تنش ، Y جهت در ، X جهت در تنش ): X ۲۰ ييبزرگنما (نييپا به باال از بيترت به ها شکل -۲۲-۴ شکل

 درجه ۳۰ هيزاو با يعيطب شکاف يبرا برخورد لحظه و برخورد از قبل مراحل  به مربوط يزمان بازه سه در يبرش

 ١٠٠..........................................................................................مگاپاسکال ۱۵ يقيتفر تنش و

 رييتغ و هم به نسبت ترک دو يها تيموقع ،يشدگ جدا: نييپا به باال از بيترت به ها شکل -۲۳-۴ شکل

 شکاف يبرا برخورد لحظه و برخورد از قبل مراحل به مربوط يزمان بازه سه در )  X ۲۰ ييبزرگنما(شکل

 ١٠١...............................................................مگاپاسکال ۸ يقيتفر تنش و درجه ۶۰ هيزاو با يعيطب

 تنش ، Y جهت در ، X جهت در تنش ): X ۲۰ ييبزرگنما (نييپا به باال از بيترت به ها شکل -۲۴-۴ شکل

 درجه ۶۰ هيزاو با يعيطب شکاف يبرا برخورد لحظه و برخورد از قبل لمراح  به مربوط يزمان بازه سه در يبرش

 ١٠٢...........................................................................................مگاپاسکال  ۸ يقيتفر تنش و

 رييتغ و هم به نسبت ترک دو يها تيموقع ،يشدگ جدا: نييپا به باال از بيترت به ها شکل -۲۵-۴ شکل

 يبرا عبور لحظه و برخورد لحظه و برخورد از قبل مراحل به مربوط يزمان بازه سه در )  X ۲۰ ييگنمابزر(شکل

 ١٠٣....................................................مگاپاسکال ۱۵ يقيتفر تنش و درجه ۹۰ هيزاو با يعيطب شکاف

 تنش ، Y جهت در ، X جهت در تنش ): X ۲۰ ييبزرگنما (نييپا به باال از بيترت به ها شکل -۲۶-۴ شکل

  با يعيطب شکاف يبرا عبور لحظه و برخورد لحظه و برخورد از قبل مراحل به مربوط يزمان بازه سه در يبرش

 ١٠٤........................................................................مگاپاسکال ۱۵ يقيتفر تنش و درجه ۹۰ هيزاو

 سمت شکل (مگاپاسکال ۱۵ يقيتفر تنش حالت سه در يکيدروليه شکافت انحراف زانيم سهيمقا -۲۷-۴ شکل

 ١٠٥........................................).راست سمت شکل (مگاپاسکال ۳ و) وسط شکل (مگاپاسکال ۸ ،)چپ
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 ۲۰ يکيدروليه شکافت کننده جاديا فشار حالت سه در يکيولدريه شکافت انحراف زانيم سهيمقا -۲۸-۴ شکل

 ١٠٦.......).راست سمت شکل (مگاپاسکال ۱۰ و) وسط شکل (مگاپاسکال ۱۵ ،)چپ سمت شکل (مگاپاسکال

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  



١ 

 

    چکيده چکيده چکيده چکيده 
ل وجود شکاف هاي طبيعي و تاثير آنها در  در مخازن شکافدار طبيعي، به دليعمليات ايجاد شکافت هيدروليکي

گسترش و انحراف شکافت هيدروليکي همواره چالش برانگيز بوده است و عدم طراحي صحيح در اين زمينه 

در برهمکنش شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعي در حالت . منجر به تحميل کردن هزينه هاي سنگين ميشود

ن و عبور عرضي شکافت هيدروليکي از شکاف طبيعي و باز شدگي قطع کرد: کلي دو نوع پديده قابل ذکر است

در عمليات شکافت هيدروليکي . شکاف طبيعي توسط شکافت هيدروليکي و گسترش آن در شکاف طبيعي

بهينه، بهترين حالت آن است که شکافت هيدروليکي شکاف هاي طبيعي را قطع کرده و از آنها به صورت 

در اين مطالعه به بررسي گسترش . شکافهاي طبيعي متصل به هم به وجود آوردعرضي عبور کند و شبکه اي از 

شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعي و برهمکنش آن با شکاف هاي طبيعي در قالب کد عددي المان 

با توجه به اينکه روند ترک خوردگي در روش المان محدود نياز به . محدود توسعه يافته، پرداخته شده است

مش بندي مجدد محيط دارد، در اين مطالعه از روش المان محدود توسعه يافته استفاده شده است که عالوه بر 

-در اين مدلسازي گسترش شکافت هيدروليکي شبه. کندباال بردن دقت، نياز به مش بندي مجدد را مرتفع مي

با توجه به نتايج به . ت فرض شده انداستاتيکي، محيط االستيک و نا تراوا و فشار درون شکافت هيدروليکي ثاب

دست آمده، قطع کردن و عبور عرضي شکافت هيدروليکي از شکاف طبيعي در تنش تفريقي باال و زاويه 

برخورد نزديک به قائم اتفاق مي افتد در حاليکه در تنش تفريقي پايين تا متوسط و زاويه برخورد کم بازشدگي 

همچنين در . وليکي و گسترش آن در شکاف طبيعي رخ مي دهددر طول شکاف طبيعي توسط شکافت هيدر

اتفاق مي افتد  ١جدا شدگيخالل گسترش شکافت هيدروليکي به سمت شکاف طبيعي پديده اي تحت عنوان 

شکاف طبيعي جدا شدگي . که سبب باز شدن شکاف طبيعي قبل از برخورد آن با شکافت هيدروليکي ميشود

شده باشد، ميتواند در جدا ليکي و اينکه چه ميزان از آن و چه قسمتهايي از آن قبل از برخورد با شکاف هيدرو

به عالوه با توجه به نتايج به دست آمده، تنش تفريقي و اختالف فشار . انحراف شکافت هيدروليکي موثر باشد

کافت سيال ايجاد کننده شکافت هيدروليکي و تنش افقي مينيمم نيز از جمله عوامل موثر در انحراف ش

   .هيدروليکي هستند، به طوريکه با افزايش مقدار آنها، انحراف شکافت هيدروليکي کمتر ميشود

  

  

  ، تنش تفريقيجدا شدگيالمان محدود توسعه يافته، شکافت هيدروليکي، شکاف طبيعي، : کلمات کليدي 
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        مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه  - - - - ۱۱۱۱فصلفصلفصلفصل
 توسط شرکت دو ۱۹۳۰ سال شود براي اولين بار در  ناميده مي١آنچه امروزه عمليات شکافت هيدروليکي

آنها دريافته بودند که با ايجاد فشاري باال در ته چاه . مورد استفاده قرار گرفت  در صنعت نفت و گاز٢کميکال

در آن زمان اين شرکت از اين عمليات استفاده کرد تا بازده اسيدکاري . ميتوانند در سنگ شکافت به وجود آورند

 در چاه گازي در فيلد ۱۹۴۷مليات شکافت هيدروليکي بدون اسيد در سال اولين ع. [29] خود را باال ببرد

در زمان . [51]  کانزاس آمريکا انجام شد تا نتايج حاصل از آن با اسيدکاري رايج مقايسه شود در ايالت٣هوگتون

ر از ناحيه حال شکافت هيدروليکي در بيشتر چاه هاي نفت و گاز انجام ميشود که ميتوان دو دليل عمده آنرا عبو

دادن مسيري در ترش سآسيب ديده اطراف چاه و برگرداندن قابليت توليد چاه به حالت طبيعي خود و ديگري گ

که يکي از روشهاي  عمليات ايجاد شکافت هيدروليکي .[22] داخل مخزن و افزايش قابليت توليد، دانست

جهت ار باال در چاه هاي نفت و گاز فش با در حقيقت پمپ کردن سيالي  چاه هاي نفت و گاز است،٤تحريک

روند ايجاد شکافت  در عمل .باشد به سمت مخزن، مي چاهديواره ايجاد شکافي با دو باله در دو طرف 

نام  ٦ سيال اوليه که پد، يا نقاط ضعيف ديواره چاه٥هيدروليکي بدين صورت است که در ابتدا از داخل مشبک ها

اندازه الزم رسيد سيال از داخل مشبک ها شروع به گسترش به سمت وقتي که فشار به . پمپ ميشوددارد، 

كاسته شده و به آن قطع گردد به تدريج فشار داخل شکافت كه پمپاژ بعد از ايجاد  در صورتي. کند مخزن مي

 براي جلوگيري از بسته شدن شکافتهاي هيدروليکي ايجاد شده،  بعددر مرحلهبنابراين . شود آرامي بسته مي

 به داخل شکافت ها   گفته ميشود٧ که در اصطالح به آن پروپانتي از سيال و ماسه هاي دانه بندي شدهمخلوط

اي از  دسته هيدروليکيهايشکافتدر حقيقت  .مي شوندو در نهايت شکافتهايي با تراوايي باال ايجاد شده پمپ 

سيال . باشد ديواره چاه مينتيجه شکست کششي سنگ در و يا نزديکشکافهاي کششي هستند و گسترش آنها 

- ايجاد ميشکافتشود، نيروي الزم را براي انتشار و توسعه  بوجود آمده تزريق ميشکافتاضافي که به درون 

 کرده و ٨ در سنگ به مرور در سازند نشتتشکاف  مورد استفاده جهت ايجادلدر حين اين عمليات سيا. کند

 در يک چاه عمودي شکافت هيدروليکي در جهت تنش ،ر عملد. ابد يکاهش مي شده فشار درون شکاف ايجاد

 در صورتيکه عمليات شکافت هيدروليکي .ابد يو در جهت تنش افقي ماکزيمم گسترش مي مينيمم باز شده افقي

                                                 
1 Hydraulic Fracturing 
2 Dow Chemical Company 
3 Hugoton 
4 Stimulation 
5 Perforations 
6 pad 
7 Proppant 
8 Leak-off 
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هندسه شکافت هيدروليکي بستگي به تنش  .[22] با موفقيت انجام شود، ميتواند توليد را تا ده برابر افزايش دهد

 سيال ايجاد کننده شکافت هيدروليکي و ناهمگوني هاي محيطي مثل شکاف  خصوصيات رئولوژيهاي برجا،

 در  عاملدر صورتي که محيط همگن باشد، تنش هاي برجا موثرترين. هاي طبيعي، درزها و گسل ها دارد

طي مخازن نفت و گاز کمتر شامل چنين شرايحاليکه  در [53]هندسه و گسترش شکافت هيدروليکي هستند 

در اين شرايط براي درک بهتر نسبت به .  هستند و حاوي شکاف هاي طبيعيبوده و محيط هايي ناهمگون

 در اين بين .گسترش شکافت هيدروليکي در مخازن نفت و گاز بايستي به بررسي بقيه عوامل تاثيرگذار پرداخت

بت به حالتي که شکاف  نسپديده اي پيچيده بوده که شکاف طبيعي گسترش شکافت هيدروليکي در حضور

به عنوان مثال يکي از موارد مشکل ساز موجود در گسترش . طبيعي در محيط وجود ندارد بسيار متفاوت است

شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعي، نشت بسيار باالي سيال ايجادکننده شکافت است که گاهي تا 

در طراحي عمليات شکافت هيدروليکي به طور . [44]  بيشتر از ميزان مشابه در مخازن معمول مي باشد٥٠%

معمول فرض بر اين است که سنگ هموژن بوده و گسترش شکافت در جهت عمود بر تنش اصلي مينيمم و به 

در مخازن شکافدار طبيعي به دليل برهمکنش شکافت هيدروليکي با صورت متقارن مي باشد در حالي که 

ست به صورت نا متقارن و به صورت چند شاخه اي گسترش پيدا شکاف طبيعي، شکافت هيدروليکي ممکن ا

 ه مطالعچندينبراي بررسي و مطالعه بيشتر تاثير شکاف طبيعي بر گسترش شکافت هيدروليکي  .کند

اين آزمايش ها در شرايط تراکم سه محوره و تحت زواياي برخورد . آزمايشگاهي و ميداني صورت گرفته است

 در حالت کلي، شکافت .)۱-۱شکل(ت هيدروليکي و شکاف طبيعي صورت گرفته اند  درجه بين شکاف۹۰ تا ۳۰

يا به داخل ) ۲-۱شکل( هيدروليکي در حال گسترش ممکن است شکاف طبيعي را قطع کرده و از آن عبور کند

و يا اينکه در )  ۳-۱شکل(شکاف طبيعي رفته و آن را باز کند و سپس از انتهاي شکاف طبيعي خارج شود 

توجه به جهت و مقدار  تي ديگر شکافت هيدروليکي به داخل شکاف طبيعي رفته و پس از طي مسافتي باحال

تنش هاي اصلي و همچنين زاويه برخورد شکاف طبيعي و شکافت هيدروليکي، شکاف طبيعي را قطع کرده و از 

افت هيدروليکي در همچنين مطالعات ميداني بسياري که بر روي گسترش شک ).۴-۱شکل( [44]آن خارج شود 

مخازن شکافدار صورت گرفته اند، نشان داده اند که تاثيرات وجود شکاف طبيعي بر گسترش شکافت 

 افزايش شديد نشت سيال ايجادکننده شکافت، تجمع پروپانت ها در يک نقطه و مسدود  به صورتهيدروليکي

ت هيدروليکي در حال گسترش، بوجود ، گير افتادن شکاف١شدن نابهنگام شکافت هيدروليکي و عدم گسترش آن

   .[6]مي باشند ... آمدن شکافت هاي چند شاخه اي، تغيير جهت و زاويه گسترش شکافت هيدروليکي و 

                                                 
1 Screen-out 
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.[44] شکافت هيدروليکي که در حال برخورد به شکاف طبيعي استمقطع افقي  -١-١شکل   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
. [44] ت هيدروليکي شکاف طبيعي را قطع کرده و به صورت عرضي از آن عبور مي کند  شکاف-٢-١شکل   

 چاه

 تنش مينيمم

 تنش ماکزيمم

 شکاف طبيعي

 شکافت هيدروليکي

 شکاف طبيعي

 شکافت هيدروليکي
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. [44]   شکافت هيدروليکي وارد شکاف طبيعي شده و پس گسترش در طول آن، از انتهاي آن خارج مي شود  -٣-١شکل 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
از طي مسافتي در طول آن، از نقطه اي در امتداد شکاف طبيعي  شکافت هيدروليکي وارد شکاف طبيعي شده و پس -٤-١شکل 

 . [44] خارج مي شود 

 
 
 

 شکاف طبيعي

 شکافت هيدروليکي

 شکاف طبيعي

 شکافت هيدروليکي

 شکافت هيدروليکي خارج شده از 

 شکاف طبيعي

رج شده از انتهاي شکافت هيدروليکي خا  

 شکاف طبيعي
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پس . اندهاي خاص آن براي مدلسازي، محققان زيادي بر روي اين پديده مطالعه کرده جذابيت به دليلهمچنين

. يش يافته استها در مدلسازي شکافتهاي هيدروليکي افزاهاي عددي، استفاده از اين روشاز توسعه روش

در حالت کلي . باشديابد، متفاوت ميمدلسازي شکافتهاي هيدروليکي بسته به اينکه در چه محيطي انتشار مي

،  ترکمدلسازي ترک به عنوان يک ناپيوستگي در محيط، و بدليل خاصيت سينگوالريتي ميدان تنش در نوک

 حال زماني که اين ترک بوسيله يک نيروي .هاي عددي مطرح بوده استهمواره به عنوان يک چالش در روش

يابد؛ زيرا رفتار محيط سازي افزايش ميهاي آن براي مدلداخلي متحرک مانند جريان سيال ايجاد شود، پيچيدگي

شکافت رفتار محيط مجاور . گيردمجاور ترک و به خصوص نوک آن به شدت تحت تأثير وجود ترک قرار مي

هر چند مطالعات بسيار زياد و گهگاه نتيجه بخشي در اين زمينه صورت . نيستهيدروليکي چندان شناخته شده 

هاي عددي و نتايج تحليلي گرفته است، اما قطعيت آنها زياد نبوده و گاهي منجر به نتايج متناقضي بين نتايج مدل

چيده و همچنين هاي پيرغم داشتن قابليت زياد در مدل کردن هندسه علي١روش المان محدود. شودو تجربي مي

 يکي از ٢روش المان محدود توسعه يافته. باشدها داراي ضعف ميمسائل غيرخطي، در مدل کردن ناپيوستگي

. ها در داخل يک محيط پيوسته، بوجود آمده استکردن ترک و ناپيوستگيهايي است که به منظور مدلروش

فه کردن توابع خاص به توابع شکل کالسيک در يافته اين ويژگي را دارد که با اضاروش المان محدود توسعه

المان محدود، يکسري از خصوصيات مسئله مورد نظر، مانند ميدان تنش و جابجايي در مجاورت نوک ترک را 

ها، در اين روش ابتدا، مش المان محدود ايجاد شده و سپس با در نظر گرفتن موقعيت ناپيوستگي. بازتوليد نمايد

هاي نزديک به ناپيوستگي، به مدل المان محدود کالسيک اضافه شده، تا سطح دقت  گرهتعدادي درجه آزادي در

هيدروليکي، از آنجا که رفتار ناحيه مجاور نوک ترک، بسته به مقادير شکافت در مورد مسئله . بيشتري توليد شود

آزادي مربوط به هر نوع کند، لذا با تعريف درجات پارامترهاي ورودي و شرايط اوليه و مرزي مسئله تغيير مي

ها توان در هر گام از مسئله اين رفتار را در مدل بازتوليد نمود و بنابراين وابستگي به نوع و اندازه المانرفتار، مي

شکافت يافته جهت تحليل مسئله با روش المان محدود توسعهتحقيقات کمي تا کنون . يابدکاهش مي

هاي تنش و فشار را ميدان اشاره کرد که [35] ٣ لچمپيونکاران ميتوان به  که از آن ميهيدروليکي ارائه شده است

 با در نظر گرفتن اين نکته که .هيدروليکي در محيط نفوذناپذير مورد بررسي قرار داده استشکافت در مجاورت 

 برهمکنش  وجود شکاف طبيعي در محيط وگسترش شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعي شامل

يافته استفاده از روش المان محدود توسعهاز طرفي .  افزوده خواهد شدا نيز ميشود به پيچيدگي هاي مسألهشکافه

                                                 
1 Finite element method 
2 Extended Finite Element Method (XFEM) 
3 Lecampion 
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در فصل دوم اين تحقيق به بررسي ماهيت شکاف طبيعي و . در اين حيطه بسيار جديد و کارآمد مي باشد

و مطالعات پرداخته شده گسترش شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار و در حضور ناپيوستگي هاي طبيعي 

آزمايشگاهي و عددي در زمينه برهمکنش شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعي و همچنين معيارهاي تجربي در 

به معرفي روش المان محدود توسعه يافته پرداخته شده است در فصل سوم .  مورد بررسي قرار ميگيرنداين زمينه

ف طبيعي با استفاده از روش المان محدود توسعه يافته  به برهمکنش شکافت هيدروليکي و شکاو فصل چهارم

نتايج حاصل از تحقيق انجام شده ارائه در فصل پنجم نيز .  در اين زمينه حل شده استپرداخته و چندين مثال

       .شده است
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        شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعيشکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعيشکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعيشکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعي - - - - ۲۲۲۲فصلفصلفصلفصل
 

        يات آنهايات آنهايات آنهايات آنها و خصوص و خصوص و خصوص و خصوص١هاي طبيعيهاي طبيعيهاي طبيعيهاي طبيعي    شکافشکافشکافشکاف -١-٢
در .  شده اندشکافهاي طبيعي بازشدگي هاي باريکي هستند که به طور کلي يا جزيي توسط سيمانهاي طبيعي پر

شرايط مخزن به دليل اينکه تنش هاي نرمال بسيار باالئي به محيط وارد ميشود ميزان عرض و بازشدگي شکاف 

آنها ) بازشدگي( و نسبت طول به عرض [36] شد مي باسانتيمتر ۱۰-۳ تا ۱۰-۵طبيعي بسيار کم و معموال بين 

جنس سيمان طبيعي در مخازن نفتي و گازي معموال از جنس خود سنگ  . [24] است ۱ به ۱۰۰۰بيشتر از 

به عنوان نمونه جنس سيمان طبيعي در سنگ آهک يا شيل کلسيت مي باشد که هم از سنگ آهک . ضعيفتر است

بنابراين شکافهاي طبيعي معموال . [24]متري از خود نشان مي دهدو هم از شيل ضعيفتر بوده و مقاومت ک

  . مي برندو بازده عمليات تحريک را باال  صفحات ضعيفي هستند که در خالل شکافت هيدروليکي فعال شده

، نشان ميدهد که چرا در نظر گرفتن شکافهاي طبيعي در تحريک چاههاي نفت و گاز بسيار )۱-۲شکل (شکل

شکافهاي طبيعي که در خالل عمليات تحريک فعال ميشوند سبب افزايش عرض ناحيه . استضروري و مهم 

تحريک شده ميشوند هرچند وجود شبکه پيچيده شکافهاي طبيعي و ماهيت سيمان درون شکاف طبيعي ميتواند 

.  [24]دهدفعالسازي و تاثير مثبت شکافهاي طبيعي در باال بردن بازده عمليات تحريک را تحت الشعاع  قرار 

تقريبا تمام اطالعات به دست آمده از خصوصيات شکافتهاي طبيعي در مخازن نفت و گاز از روي مغزه ها    

در اين ميان ممکن است مغزه ها تا به . و مطالعات صورت گرفته بر روي آنها به دست آمده است) ۲-۲شکل(

 مغزه در امتداد صفحه شکاف طبيعي آناثر سطح زمين مي رسند تحت برخوردها و تنش هايي قرار گيرند و در 

معموال براي بررسي عمليات شکافت هيدروليکي در مخازن . بشکند و خصوصيات اوليه خود را از دست بدهد

نتايج . [24]شکافدار وجود سيمان طبيعي به تشخيص شکافت هيدروليکي از شکاف طبيعي کمک مي کند

 طبيعي بوده که توسط کلسيت پر شده اند نشان ميدهد که  که داراي شکاف٢آزمايش ها بر روي شيل برنت

 نسبت به شيل متفاوت آن برابر شيل ميباشد و خصوصيات ۵/۰استحکام و مقاومت صفحه شکاف طبيعي تقريبا 

  .[23]است

                                                 
1 Natural Fractures 
2 Barnett shale 
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ال در اين شکل شکافت هيدروليکي در جهت شم.   شمائي از گسترش شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعي-١-٢شکل 

-را که در امتداد هاي غرب) که با خط چين نشان داده شده اند(جنوب غربي شروع به گسترش کرده و شکافهاي طبيعي -شرقي

را  نوک پيکانها جهت گسترش شکافت هيدروليکي. جنوب قرار داشتند را فعال کرد-جنوب شرق و شمال-شمال غرب، شرق

 .[24]نشان مي دهند 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  .[23] سه مغزه از جنس شيل که شامل شکاف طبيعي هستند که از کلسيت پر شده است-٢-٢شکل 

  

 مغزه ها شکاف هاي طبيعي
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 بايستي اين نکته را مد نظر قرار داد که با توجه به خصوصيات سيمان و سنگ در بر گيرنده، شکاف طبيعي 

 گسترش شکافت ميتواند نقش يک صفحه ضعيف را داشته باشد يا اينکه برعکس به عنوان يک سد در مقابل

هيدروليکي عمل کند که اين موضوع به نوبه خود سبب ايجاد يک رقابت بين شکاف طبيعي و سنگ در بر 

البته با توجه به آزمايش هاي صورت گرفته بر روي . [11]گيرنده براي گسترش شکافت هيدروليکي در آنهاست

يل به اين دليل که دانه هاي کلسيت به مغزه هاي شيل برنت، مقاومت کششي در تماس بين سيمان کلسيتي و ش

در اين حالت هيچگونه باند . صورت پيوسته و يکپارچه روي ديواره سنگ رشد نکردند ، بسيار پائين است

البته اين نکته در تضاد با سيمان کوارتزي در . کريستالي بين ديواره سنگ و سيمان کلسيتي مشاهده نميشود

در مخازن ماسه سنگي سيمان کوارتزي که در شکافهاي . سه سنگي استشکافهاي طبيعي موجود در مخازن ما

طبيعي موجود است به صورت کامال مستحکم ويکپارچه يک باندينگ قوي بين خود و سنگ در بر گيرنده که 

در اين بين تخلخل در سيمان موجود در شکاف طبيعي ميتواند در کاهش . ماسه سنگ است، به وجود مي آورد

بنابراين در صورتي که سيمان کوارتزي که در شکافهاي طبيعي ماسه سنگ وجود . ثير داشته باشد تاآنمقاومت 

، سيمان ۳- ۲شکل . [36] را نيز به عنوان يک صفحه ضعيف در نظر گرفتآندارد داراي تخلخل باشد، ميتوان 

  . طبيعي از جنس کلسيت که داخل شکاف طبيعي را پر کرده، در يک نمونه شيل نشان مي دهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .[23]يک نمونه شيل  کريستالهاي کلسيت بر روي سطح شکاف طبيعي در  -٣-٢شکل 

 
، مشخص است سيمان موجود در شکاف طبيعي چندان يکپارچه و منسجم نبوده و از ۳-۲آنچنان که در  شکل 

گرفت که در عمليات  را به عنوان يک صفحه ضعيف در نظر آنبنابراين ميتوان . مقاومت باالئي برخوردار نيست

  .تحريک توسط شکافت هيدروليکي فعال شده و بازده را باال خواهد برد
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 مطالعات آزمايشگاهيمطالعات آزمايشگاهيمطالعات آزمايشگاهيمطالعات آزمايشگاهي -٢-٢

 بر روي برهمکنش شکافت هيدروليکي و [34] ١ آزمايش توسط المونت و جسن۱۰۷ حدود ۱۹۶۳در سال 

ماسه ، ٣ لدرز سنگ آهک،٢اين آزمايشات بر روي شش نوع سنگ شامل آستين استون. شکاف طبيعي انجام شد

در ابتدا در .  و سيمان تحت بارگذاري سه محوره انجام گرفت٦ميلسپماسه سنگ ، ٥بويزماسه سنگ ، ٤براسنگ 

نمونه هاي سنگ شکاف هايي با عرض کم تا زياد ايجاد شد که فاصله بين شکاف ها توسط دانه هاي ماسه پر 

    درجه صورت گرفت ۹۰ تا ۳۰ در زواياي شد و برهمکنش بين شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعي

     و در بقيه محورها۱۱۰۰ تا psi ۸۰۰در اين آزمايشات تنش در راستاي محور عمود بر نمونه  ). ۴-۲شکل(

psi ۰ آنها چنين نتيجه گيري کردند که .  بود و همه نمونه ها به جز سيمان، متخلخل و تراوا بودند۶۵۰ تا

 با کمي تغيير ،پس از حرکت درعرض شکاف موجود و وجود برهمکنش دادهشکافت هيدروليکي با شکاف م

  .   مي شود  جهت از آن خارج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

در شکل سمت راست زاويه شکاف موجود .  نمونه هايي با شکاف موجود که با شکافت هيدروليکي برهمکنش دادند-٤-٢شکل 

  .[34] درجه است ۹۰ت چپ  درجه و در شکل سم۴۵نسبت به شکافت هيدروليکي 

                                                 
1 Lammont and Jessen 
2 Austin stone 
3 Leuders lime 
4 Berea sandstone 
5 Boise sandstone 
6 Millsap sandstone 

 شکافت هيدروليکي

موجودشکاف   
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در اين ميان بازشدگي شکاف طبيعي تاثيري بر اين روند ندارد و شکافت هيدروليکي پس از طي مسافتي به 

با توجه به نتايج به دست آمده از آزمايش هاي المونت و جسن . راستاي مسير حرکت اوليه خود باز مي گردد

 در  هاي آنها تنش برشي که روي صفحه شکاف موجودچنين نتيجه گيري کرد که در آزمايش مي توان اين

 يک سري آزمايش بر روي گسترش شکافت [17]  دانشي۱۹۷۴در سال .   عمل مي کند صفر بوده استسنگ،

شکاف هاي باز، شکاف هايي . هيدروليکي در حضور شکاف هاي باز و بسته در نمونه هاي گرانيت انجام داد

ابعاد شکافت هيدروليکي برابر با ابعاد .  مي توانست در آن جريان يابدبودند که سيال ايجاد کننده شکافت

 در جهت psi ۱۰۰۰بزرگترين شکاف موجود بود و تنش هاي اصلي که بر نمونه ها  وارد مي شدند به ترتيب 

او سه مسيرگسترش براي .  تنش افقي مينيمم بودندpsi ۵۰۰ تنش افقي ماکزيمم و psi ۸۰۰عمود بر نمونه، 

  و اشاره کرد ) ۵- ۲شکل(فت هيدروليکي در زمان برخورد با شکاف هايي که طول کمي دارند در نظر گرفت شکا

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .[13] گسترش شکافت هيدروليکي در حضور ناپيوستگي طبيعي -٥-٢شکل 

  

امکان در صورتي که شکاف باز باشد گسترش شکافت هيدروليکي در هر سه مسير ها که براي اين دسته از شکاف

با توجه به افزايش فشار " A"پذير است، اما براي شکاف هاي بسته امکان گسترش شکافت هيدروليکي در مسير 

" C"بنابراين در اين حالت محتملترين مسير، مسير . الزم براي گسترش در طول شکاف موجود، کاهش مي يابد

طول کم چه باز و چه بسته تاثير چنداني بر نتايج آزمايشات دانشي نشان مي دهند که شکاف هايي با . مي باشد

جهت گسترش شکافت هيدروليکي ندارند در حاليکه در نمونه هايي با ابعاد بزرگتر، روند گسترش شکافت 

هيدروليکي به صورتي است که در بيشتر موارد شکافت هيدروليکي شکاف موجود را قطع کرده وبدون هيچ 

 و در بقيه موارد شکاف طبيعي از گسترش شکافت هيدروليکي انحراف قابل توجهي از آن عبور مي کند

 شکافت هيدروليکي

طبيعيناپيوستگي   
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به عالوه گسترش در حالت برشي به سختي صفحات شکاف موجود . جلوگيري کرده و آن را متوقف مي کند

بستگي دارد و اين در حالي است که در هيچکدام از شکاف هاي طبيعي موجود در نمونه هاي اين آزمايش ها 

ايش هاي صورت گرفته توسط بايستي بدين نکته اشاره کرد که در آزم.  اي رخ ندادشکست برشي قابل مالحظه

شکاف هاي طبيعي موجود در گرانيت با شکاف هاي موجود در سنگ هاي معمول سازندهاي نفتي و دانشي، 

گازي متفاوت مي باشد و سيمان موجود در شکاف هاي طبيعي گرانيت از موادي سخت بوده در حاليکه به 

ن مثال در سنگ آهک که از سنگ هاي سازندهاي نفتي است، سيمان موجود در شکاف طبيعي عمدتا از عنوا

 آزمايش هايي را [7] بالنتون ۱۹۸۲در سال . جنس کلسيت مي باشد که داراي سختي و مقاومت پاييني است

ثير تنش تفريقي براي تجزيه و تحليل تاثير زاويه برخورد شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعي و همچنين تا

آزمايش هاي او بر روي . بر گسترش شکافت هيدروليکي، صورت داد) اختالف بين تنش ماكزيمم و مينيمم(

 انجام شدند اما ٢ که داراي شکاف هاي طبيعي بودند و همچنين نمونه هاي هايدرواستون١نمونه هاي شيل دونين

بنابراين در نمونه هاي . زمايش قابل تشخيص نبودجهت و تعداد شکاف هاي طبيعي در نمونه هاي شيل قبل از آ

 و اين در حالي است که براي  بود تنش هاي اعمال شده به نمونه ها،شيل تنها پارامتر تحت کنترل و بررسي

برخورد شکافت .  بودندنمونه هاي هايدرواستون هم تنش تفريقي و هم زاويه برخورد قابل کنترل و بررسي

 و ماکزيمم تنش تفريقي درجه صورت گرفت  ۹۰ و۶۰، ۴۵، ۳۰ در زاويه هاي طبيعيهيدروليکي و شکاف 

با تغيير زواياي .  بودpsi ۲۹۰۰ و تنش عمودي وارد به نمونه ها مقدار ثابت psi ۲۱۷۵اعمال شده به نمونه ها 

 ۱-۲ر جدول برخورد و تنش تفريقي اعمال شده به نمونه ها، تاثير اين دو پارامتر مورد بررسي قرار گرفت که د

با توجه به آزمايش هاي بالنتون سه نوع برهمکنش بين شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعي  .قابل مشاهده است

مالحظه گرديد که بازشدگي شکاف طبيعي توسط شکافت هيدروليکي ، گيرافتادن شکافت هيدروليکي توسط 

 که به ترتيب در شکلهاي     ندشکاف طبيعي و قطع کردن شکاف طبيعي توسط شکافت هيدروليکي، مي باش

چنين نتيجه گيري مي کند که شکافت هيدروليکي تنها در تنش  او اين.  نشان داده شده اند۸-۲ و ۲-۷، ۶- ۲

تفريقي باال و زواياي نزديک به قائم تمايل به قطع کردن شکاف طبيعي داشته و در تنش تفريقي مياني و پايين و 

ا باز شده و منجر به تغيير جهت شکافت هيدروليکي شده و يا باعث زواياي برخورد کم، شکاف طبيعي ي

به عالوه اين آزمايشات نشان مي دهند که به دليل برهمکنش شکافت هيدروليکي و . گيرافتادن آن مي شود

شکاف طبيعي وجود شکافت هاي هيدروليکي متقارن پديده اي است که در مخازن شکافدار طبيعي به ندرت 

   .يافت مي شود

                                                 
1 Devonian shale 
2 Hydrostone 
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 .[14] نتايج آزمايش بالنتون بر روي نمونه هاي هايدرواستون -١-۲جدول 

 نمونه

جهت يافتگي 

شکاف موجود 

)درجه(  

تنش افقي ماکزيمم   

   (psi) 

تنش افقي مينيمم 

(psi) 

تنش تفريقي 

(psi) 

 نتيجه 

 برهمکنش

 بازشدگي ۲۹۰ ۱۴۵۰ ۱۷۴۰ ۶۰ ۱

 بازشدگي ۱۳۰۵ ۱۴۵۰ ۲۷۵۵ ۳۰ ۱

 عبور عرضي ۲۱۷۵ ۷۲۵ ۲۹۰۰ ۶۰ ۲

 گير افتادگي ۲۱۷۵ ۷۲۵ ۲۹۰۰ ۳۰ ۲

 گير افتادگي ۲۱۷۵ ۷۲۵ ۲۹۰۰ ۴۵ ۳

 گير افتادگي ۱۸۸۵ ۷۲۵ ۲۶۱۰ ۴۵ ۳

 گير افتادگي ۱۵۹۵ ۷۲۵ ۲۳۲۰ ۴۵ ۴

 گير افتادگي ۱۳۰۵ ۷۲۵ ۲۰۳۰ ۴۵ ۴

 عبور عرضي ۱۳۰۵ ۷۲۵ ۲۰۳۰ ۹۰ ۵

 گير افتادگي ۱۳۰۵ ۷۲۵ ۲۰۳۰ ۶۰ ۶

 بازشدگي ۷۲۵ ۷۲۵ ۱۴۵۰ ۴۵ ۷

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .[14] بازشدگي شکاف طبيعي توسط شکافت هيدروليکي در آزمايشهاي بالنتون -٦-٢شکل 

وجودمشکاف   

ت هيدروليکيشکاف  

ت هيدروليکي شکاف

گسترش يافته در شکاف 

 موجود
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  .[14] گيرافتادن شکافت هيدروليکي توسط شکاف طبيعي در آزمايشهاي بالنتون -٧-٢شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .[14]کافت هيدروليکي و عبور عرضي از آن در آزمايشهاي بالنتون  قطع کردن شکاف طبيعي توسط ش-٨-٢شکل 

  

موجودشکاف   

ت هيدروليکيشکاف  

موجودشکاف   

ت هيدروليکيشکاف  

ت هيدروليکي شکاف

عبور کرده از شکاف 

 موجود
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 به مطالعه و بررسي تاثير وجود ناپيوستگي هاي زمين شناسي در ۱۹۸۷ در سال [52]وارپينسکي و تيوفل 

 و بر روي شکاف هاي ١آزمايش هاي آنها در سايت معدني در نوادا. گسترش شکافت هيدروليکي پرداختند

 در شرايط بارگذاري سه ٢ر اين سايت معدني و همچنين بر روي نمونه هاي ماسه سنگ کوکونيوطبيعي موجود د

 و ۲۰۰۰ تا psi ۱۰۰۰حداکثر بين  ، تنش افقيpsi ۲۵۰۰محوره انجام شد که بارگذاري عمودي بر اين نمونه ها 

 درجه ايجاد شد تا ۹۰ و ۶۰، ۳۰در اين نمونه ها شکاف هاي با زواياي .  بودندpsi ۵۰۰تنش افقي حداقل 

نتايج آزمايشات بر روي ماسه سنگ کوکونيو در . برهمکنش آنها با شکافت هيدروليکي مورد بررسي قرار گيرد

  . قابل مشاهده است ۲-۲جدول 

  
  .[52] نتايج آزمايش وارپينسکي و تيوفل بر روي نمونه هاي ماسه سنگ کوکونيو -۲-۲جدول 

 شماره تست

جهت يافتگي 

شکاف موجود 

)درجه(  

تنش افقي ماکزيمم 

     (psi) 

تنش افقي مينيمم 

(psi) 

تنش تفريقي 

(psi) 

 نتيجه 

 برهمکنش

 بازشدگي ۵۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۳۰ ۳

 بازشدگي ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۱۵۰۰ ۳۰ ۴

 لغزش برشي ۱۵۰۰ ۵۰۰ ۲۰۰۰ ۳۰ ۷

 بازشدگي ۵۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۶۰ ۵

 بازشدگي ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۱۵۰۰ ۶۰ ۹

يعبور عرض ۱۵۰۰ ۵۰۰ ۲۰۰۰ ۶۰ ۶  

 بازشدگي ۵۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۹۰ ۱۱

 عبور عرضي ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۱۵۰۰ ۹۰ ۸

 عبور عرضي ۱۵۰۰ ۵۰۰ ۲۰۰۰ ۹۰ ۱۲

  

  

 شدنقطع آنها نيز در آزمايش هايشان سه نوع رفتار را در گسترش شکافت هيدروليکي مشاهده کردند که 

ي و ايجاد لغزش موجود توسط شکافت هيدروليکشکاف موجود توسط شکافت هيدروليکي، باز شدن شکاف 

با توجه به نتايج به . موجود توسط شکافت هيدروليکي، بودندشکاف برشي بدون هيچگونه بازشدگي در طول 

موجود توسط شکافت هيدروليکي در تنش تفريقي پايين تا متوسط و شکاف دست آمده بازشدگي در طول 

                                                 
1 Nevada 
2 Coconino sandstone 
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ه برخورد نزديک به قائم شکافت زاويه برخورد کم رخ مي دهد در حاليکه در تنش تفريقي باال و زاوي

آنها همچنين اظهار داشتند که نتايج به دست آمده . موجود را قطع کرده و از آن عبور مي کندشکاف هيدروليکي 

قويا تحت تاثير عواملي همچون تراوايي شکاف موجود در محيط، خصوصيات اصطکاکي و برشي آن، تنش هاي 

د، فشار اعمال شده جهت گسترش شکافت هيدروليکي و برجا، بازشدگي و جهت يافتگي شکاف موجو

 بسيار مشابه نتايج به [52]  وارپينسکي و تيوفل آزمايش هاينتايج به دست آمده از . ويسکوزيته سيال مي باشند

 بوژلسيج و ۲۰۰۰در سال .  که بر روي هايدرواستون انجام داده بود، مي باشد[7]بالنتون دست آمده توسط 

مطالعات آزمايشگاهي براي بررسي تاثير وجود ناپيوستگي ها در روند گسترش شکافت  [10]همکاران 

% ۴۰نمونه هاي آزمايشگاهي آنها از سيمان پرتلند ساخته شدند که نسبت سيمان به آب . هيدروليکي انجام دادند

 به مدت يک شب منتقل شدند و) کوره (١نمونه ها به مدت دو روز در قالب ماندند و بعد از آن به اون. بود

 درجه سانتيگراد قرار گرفتند که در اين مدت با توجه به از دست دادن آب در نمونه ۲۰۰تحت درجه حرارت 

تنش هاي اصلي اين مطالعات شامل تغيير تنش تفريقي و جريان سيال بودند که . ناپيوستگي هايي ايجاد مي شد

             در جهت عمود بر نمونه، مگاپاسکال psi  ۵/۲۸۹۸( ۲۰ (که بر نمونه ها  وارد مي شدند به ترتيب

)psi  ۲۵/۱۴۴۹( ۱۰تنش افقي ماکزيمم و  مگاپاسکال )psi  ۴/۱۱۵۹( ۸ تنش افقي مينيمم بودند مگاپاسکال . 

آنها مشاهده کردند که در تنش تفريقي پايين ناپيوستگي ها توسط شکافت هيدروليکي باز مي شوند که با نشت 

کاهش فشار جهت گسترش شکافت هيدروليکي همراه مي باشد و در تنش تفريقي باال شکافت باالي سيال و 

همچنين در . هيدروليکي بدون هيچگونه تغيير جهت قابل توجهي ناپيوستگي را قطع کرده و از آن عبور ميکند

 با ورودش به نرخ پايين پمپ کردن سيال، سيال تمايل به ورود به داخل ناپيوستگي داشته و ميتوان گفت که

داخل ناپيوستگي نقش يک روان کننده را بازي کرده و سبب کاهش مقاومت برشي ناپيوستگي مي شود در 

حاليکه در ويسکوزيته باال و نرخ باالي پمپ کردن سيال، شکافت هيدروليکي ناپيوستگي را قطع کرده و از آن 

شتري بودند، تمايل بيشتري براي برهمکنش با به عالوه ناپيوستگي هايي که داراي بازشدگي بي. عبور مي کند

کازاس و . شکافت هيدروليکي داشته و سبب افت فشار در سيال ايجادکننده شکافت هيدروليکي مي شوند

 مطالعات آزمايشگاهي بر روي گسترش شکافت هيدروليکي در نمونه هايي با ۲۰۰۶ در سال [11]همکاران 

 که تقريبا هموژن بودند و داراي تراوايي کمي ٢ از ماسه سنگ کلتونآنها. ناپيوستگي هاي موجود صورت دادند

بودند استفاده کردند و سيال ايجادکننده شکافت هيدروليکي سيالي ويسکوز بود تا ميزان نشت را به حداقل 

                                                 
1 Oven 
2 Colton sandstone 



١٨ 

 

دو ناپيوستگي دست ساز در نمونه ايجاد شد که يکي توسط دوغاب و ديگري توسط ايپاکسي پر شدند . برسانند

  ).۹-۲لشک(

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمائي از نمونه ماسه سنگ کلتون که دو ناپيوستگي دست ساز در آن ايجاد شد که يکي توسط دوغاب و ديگري -٩-۲شکل 

  .[17]توسط ايپاکسي پر شدند

  

بدين صورت بررسي گسترش شکافت هيدروليکي در حضور ناپيوستگي هايي که توسط دو ماده کامال متفاوت 

  . خصوصيات ماسه سنگ کلتون ، دوغاب و ايپاکسي قابل مشاهده است۳-۲در جدول . ، انجام شدپر شده اند

  
  .[17] خصوصيات ماسه سنگ کلتون ، دوغاب و ايپاکسي -٣-٢جدول 

  مدول يانگ  نوع ماده
(106 psi) 

 مقاومت کششي
 (psi) 

 نسبت پواسون

٣١/١ ماسه سنگ کلتون  ۵۳۶ ٢٢/٠  

٥٥/٢ دوغاب  ۵۵۳ ١٨/٠  

پاکسياي  ٠٢/٠  ۴۲۰۰ ٨٢/٠  

  

  

با توجه به خصوصيات ويسکواالستيک آن، روند گسترش شکافت هيدروليکي را ايپاکسي نتايج نشان دادند که 

کند کرد و آن را گير انداخت در حاليکه دوغاب مانع گسترش شکافت هيدروليکي و عبور عرضي آن از 
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 گذشته، داخل ناپيوستگي ها توسط موادي پر شده در اين آزمايش ها بر خالف آزمايش هاي. ناپيوستگي نشد

بودند که مي تواند ايده اي راجع به سيمان طبيعي داخل شکاف طبيعي در مخازن نفت و گاز بدهد هر چند نوع 

 آزمايش هايي را [55] ژو و همکاران ۲۰۰۸در سال . موادي که استفاده شدند با سيمان طبيعي متفاوت هستند

ومت برشي شکاف طبيعي و همچنين تنش تفريقي و زاويه برخورد شکافت هيدروليکي با جهت بررسي تاثير مقا

نمونه هاي آنها از مخلوط کردن سيمان . شکاف طبيعي بر روي روند گسترش شکافت هيدروليکي، انجام دادند

سبت  و ماسه هاي دانه ريز  بدين صورت ساخته شد که سيمان و ماسه هاي دانه ريز به ن۳۲۵چيني شماره 

 روز در قالب قرار داشتند ۵نمونه ها به مدت . نمونه را تشکيل مي داد% ۴۰مساوي با آب مخلوط شدند که آب 

در اين بين سه . و پس از آن از قالب درآورده شده و به مدت يک شب در دماي اتاق در آزمايشگاه قرار گرفتند

 به ۳ و ۲، ۱نه ها تعبيه شدند که کاغذ نوع نوع کاغذ با ضخامت هاي متفاوت به عنوان شکاف طبيعي در نمو

آزمايش ها تحت بارگذاري سه محوره انجام .  ميليمتر بودند۲/۱ و ۱۱/۰، ۰۶/۰ترتيب داراي ضخامت هاي 

در  مگاپاسکال psi  ۵/۲۸۹۸( ۲۰ (تنش هاي اصلي که بر نمونه ها  وارد مي شدند به ترتيبشدند به طوريکه 

  تنش افقي ماکزيمم و ، مگاپاسکالpsi  ۲۵/۱۴۴۹( ۱۰(  مگاپاسکال تا۸ )psi  ۴/۱۱۵۹ (جهت عمود بر نمونه،

)psi  ۸/۴۳۴( ۳مگاپاسکال تا  )psi  ۶/۷۲۴( ۵ مگاپاسکال تنش افقي مينيمم بوده و زاويه هاي برخورد شکافت 

غذهاي ضريب اصطکاکي که از در اثر وجود کا.  درجه انتخاب شدند۹۰ و ۶۰، ۳۰هيدروليکي با شکاف طبيعي 

نتايج حاصل از آزمايش هاي آنها بر روي .  بودند۲۱/۱ و ۸۹/۰، ۳۸/۰ ايجاد مي شد به ترتيب ۳ و ۲، ۱نوع 

 . قابل مشاهده هستند۶-۲ و ۵- ۲، ۴-۲نمونه هايي که شامل اين سه نوع کاغذ بودند در جداول 

  
. [55]   ۱  نتايج آزمايش هاي نمونه هاي شامل کاغذ نوع -٤-٢جدول

نهشماره نمو  
زاويه برخورد 

)درجه(  

تنش افقي 

ماکزيمم     

 (مگاپاسکال) 

تنش افقي مينيمم 

 (مگاپاسکال)

تنش تفريقي 

 (مگاپاسکال)

 نتيجه 

 برهمکنش

 عبور عرضي ۵ ۳ ۸ ۹۰ ۱-۱

 عبور عرضي ۳ ۵ ۸ ۹۰ ۱-۲

 عبور عرضي ۷ ۳ ۱۰ ۶۰ ۱-۳

 بازشدگي ۵ ۳ ۸ ۶۰ ۱-۴
 گير افتادگي ۷ ۳ ۱۰ ۳۰ ۱-۵

 بازشدگي ۵ ۳ ۸ ۳۰ ۱-۶
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۲ شامل کاغذ نوع  هاي نمونه هاي  نتايج آزمايش-۵-۲جدول [55] .  

 شماره نمونه
زاويه برخورد 

)درجه(  

تنش افقي 

ماکزيمم     

 (مگاپاسکال) 

تنش افقي مينيمم 

 (مگاپاسکال)

تنش تفريقي 

 (مگاپاسکال)

 نتيجه 

 برهمکنش

 عبور عرضي ۷ ۵ ۱۰ ۹۰ ۲-۱

يعبور عرض ۷ ۳ ۱۰ ۹۰ ۲-۲  

 عبور عرضي ۷ ۳ ۱۰ ۶۰ ۲-۴

 عبور عرضي ۱۰ ۳ ۱۳ ۶۰ ۲-۶

 بازشدگي ۳ ۵ ۸ ۶۰ ۲-۸
 بازشدگي ۵ ۵ ۱۰ ۳۰ ۲-۱۰
 بازشدگي ۳ ۵ ۸ ۳۰ ۲-۵
 گير افتادگي ۱۰ ۳ ۱۳ ۳۰ ۲-۷

 
 
 
 
 

 

۳  نتايج آزمايش هاي نمونه هاي شامل کاغذ نوع -٦-۲جدول [55] .  

 

 شماره نمونه
زاويه برخورد 

)درجه(  

ي تنش افق

ماکزيمم     

 (مگاپاسکال) 

تنش افقي مينيمم 

 (مگاپاسکال)

تنش تفريقي 

 (مگاپاسکال)

 نتيجه 

 برهمکنش

 بازشدگي ۵ ۳ ۸ ۹۰ ۳-۱
 عبور عرضي ۱۰ ۳ ۱۳ ۹۰ ۳-۲

 بازشدگي ۱۰ ۳ ۱۳ ۶۰ ۳-۳
 بازشدگي ۷ ۳ ۱۰ ۶۰ ۳-۴
 بازشدگي ۱۰ ۳ ۱۳ ۳۰ ۳-۵
 بازشدگي ۵ ۳ ۸ ۳۰ ۳-۶
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 در آزمايش هايشان سه نوع رفتار را در گسترش شکافت هيدروليکي [52]رپينسکي و تيوفل آنها نيز همانند وا

موجود توسط شکافت شکاف موجود توسط شکافت هيدروليکي، باز شدن  شکاف شدنقطع مشاهده کردند که 

موجود توسط شکافت هيدروليکي، شکاف هيدروليکي و ايجاد لغزش برشي بدون هيچگونه بازشدگي در طول 

موجود توسط شکافت هيدروليکي در تنش شکاف آنها همچنين مشاهده کردند که بازشدگي در طول . ودندب

 تا ۶۰تفريقي پايين تا متوسط و زاويه برخورد کم رخ مي دهد در حاليکه در تنش تفريقي باال و زاويه برخورد 

 ايجاد شکست برشي در .موجود را قطع کرده و از آن عبور مي کندشکاف   درجه شکافت هيدروليکي ۹۰

نتايج به دست آمده از .  درجه اتفاق افتاد۳۰موجود تنها در تنش تفريقي باال و زاويه برخورد   هايشکاف

 مشابه هستند اما در زاويه [52] و وارپينسکي و تيوفل [7]بالنتون آزمايش هاي آنها با نتايج آزمايش هاي 

 psi ۲۱۷۵( ۱۵(کافت هيدروليکي در تنش تفريقي  ش[7]بالنتون  درجه در آزمايش هاي ۶۰برخورد 

مگاپاسکال و در  psi  ۱۵۰۰ (۳۵/۱۰( در تنش تفريقي [52]مگاپاسکال، در آزمايش هاي وارپينسکي و تيوفل 

موجود شکاف  مگاپاسکال شکافت هيدروليکي psi  ۵/۱۰۱۴ (۷( تنش تفريقي [55]آزمايش هاي ژو و همکاران 

 ميليمتر و ضريب اصطکاکي ۰۶/۰ با ضخامت ۱به عالوه در نمونه اي که از کاغذ نوع . را قطع و از آن عبور کرد

در نمونه اي که . موجود را قطع و از آن عبور کردشکاف  استفاده شد، در بيشتر موارد شکافت هيدروليکي ۳۸/۰

ه بود و مي توان  استفاده شد رفتار کمي پيچيد۸۹/۰ ميليمتر و ضريب اصطکاکي ۱۱/۰ با ضخامت ۲از کاغذ نوع 

 با با ضخامت ۳گفت که به تنش تفريقي و زاويه برخورد بستگي دارد در حاليکه در نمونه اي که از کاغذ نوع 

موجود توسط شکافت شکاف  استفاده شد پديده غالب باز شدن ۲۱/۱ ميليمتر و ضريب اصطکاکي ۲/۱

 ۳۸/۰ در صورتي که ضريب اصطکاکي کمتر از در حالت کلي آنها اينطور نتيجه گيري کردند که. هيدروليکي بود

موجود را قطع و از آن عبور مي کند و در صورتي که ضريب اصطکاکي بيشتر شکاف بود، شکافت هيدروليکي 

بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت که عرض و . موجود را باز مي کندشکاف  بود، شکافت هيدروليکي ۲۱/۱از 

زاويه اصطکاک داخلي آن  نيز مي تواند در گسترش شکافت هيدروليکي   طبيعي و همچنينشکافبازشدگي 

 . موثر باشد

  

 
        معيارهاي برهمکنش شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعيمعيارهاي برهمکنش شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعيمعيارهاي برهمکنش شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعيمعيارهاي برهمکنش شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعي -٣-٢
 بالنتون. ارائه کرده اند محققان بسياري معادالت متعددي براي بر همکنش شکاف طبيعي وشکافت هيدروليکي 

  تنش تفريقي و زاويه برخورد شکاف طبيعي با شکافت بر اساس رابطه اي [52] و وارپينسکي و تيوفل   [8]

  . هيدروليکي ارائه کردند
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        معيار بالنتونمعيار بالنتونمعيار بالنتونمعيار بالنتون - ١-٣- ٢

هيدروليکي کاهش  سرعت گسترش شکافتبرخورد ميکند، شکاف طبيعي با شکافت هيدروليکي  همچنان که. 

ار درنقطه برخورد  فش،گير افتادگي موقت بعد از اين. دست کم به صورت موقت متوقف ميشودو  پيدا کرده

يابد تا اينکه فشار به حدي برسد که شکافت هيدروليکي يا به ي افزايش م شکافت هيدروليکي با شکاف طبيعي

 بالنتون تنها بر ،يک رابطه يا معيار ارائه براي  .عبور ميکند آن را قطع کرده و از آنشکاف طبيعي ميرود يا  داخل

طبيعي   عبور شکافت هيدروليکي از شکافو ه فرضيات او قطع کردنب با توجه. همکنش اوليه را در نظر گرفت

از فشار الزم براي حرکت شکافت  زماني اتفاق مي افتاد که فشار الزم براي گسترش در همان راستا کمتر

 طرف ديگر از هيدروليکي به صورت عرضي گسترش شکافت براي .هيدروليکي در طول شکاف طبيعي باشد

که در راستاي موازي با شکاف طبيعي اعمال ي تنش  مجموع بايد از (P)آن جود در فشار مو شکاف طبيعي،

  : به صورت زير نوشت آنراميتوان که بيشتر باشد  ، (To)  که براي شکست سنگ الزم استي و تنش(σt) ميشود

  

p > σt+ To 
  

  و براي بازشدگي 

p > σn 
 

 مقداري است که نه تنها σtکاف طبيعي عمل ميکند و ش صفحه تنشي است که در راستاي عمود بر σn آنکه در 

برخورد و رفتار برشي و ناحيه  به هندسهبلکه  شکاف بستگي دارددرون  و فشار سيال در به تنش هاي برجا

طبيعي توسط شکافت   کردن شکاف  قطعجهت نهائي معادله .بازشدگي در طول شکاف طبيعي نيز بستگي دارد

  :دباش  به صورت زير ميآن هيدروليکي و عبور عرضي

      
  که 

  
  

  
  

b 

)۲ -۱( 

)۲ -۲( 

)۲ -۳( 

)۲ -۴( 

)۲ -۵( 
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  .مشاهده استقابل  ۱۰- ۲ به ترتيب تنش هاي ماکزيمم و مينيمم هستند که در شکل σ3 و σ1آن که در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.   
  

  .[19] در شکاف طبيعي ) l+ تا l–از ( و بازشدگي ((l + a)±) ناحيه لغزش برشي-١٠-٢شکل 

  

  

a  از ميباشد و طول ناحيه لغزش برشي–l تا +l ناحيه باز شده است .θ برخورد بوده و  زاويهΚf ضريب 

ناحيه اي است که تنش برشي در حال افزايش    (l + a)±ناحيه بين قسمت باز شده و نقاط . اصطکاک ميباشد

  آن در د واين معيار تطابق خوبي با نتايج آزمايشگاهي دار. برشي برجا ميرسد است تا به مقداري برابر با تنش

   .برهمکنش شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعي استبرخورد مهمترين پارامتر در  زاويه

  

        معيار وارپينسکي و تيوفل معيار وارپينسکي و تيوفل معيار وارپينسکي و تيوفل معيار وارپينسکي و تيوفل  - ٢-٣- ٢

معيار آنها بر . و شکاف  طبيعي ارايه دادندري براي برخورد شکافت هيدروليکي  معيا[52]وارپينسکي و تيوفل 

بيعي است سبب ايجاد حال پيشرفت به سوي شکاف طاين اساس ميباشد که آيا شکافت هيدروليکي که در 

 شکاف طبيعي

 ناحيه لغزش برشي

)۲ -۶( 
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 گير افتادن شکافت هيدروليکي ميشود يا منجر به باز شدن شکاف طبيعي آنبرشي و به دنبال شکست و لغزش 

بر اين اساس لغزش برشي زماني اتفاق مي افتد که .  باال رفتن ميزان نشت سيال ايجاد کننده شکافت ميشودو

 اندازه کافي نباشد که بتواند مانع لغزش صفحات آن شکاف طبيعي اعمال ميشود به تنش نرمالي که روي صفحه

 کلمب براي شکست و لغزش برشي، رابطه بين تنش - با استفاده از معيار شکست موهر. شکاف طبيعي شود

  :اعمال ميشوند به صورت زير ميباشدبرشي و تنش نرمال که بر روي صفحه شکاف طبيعي 

  

  
  

فشاري است که به صفحات شکاف طبيعي  P ، ضريب اصطکاکΚfمقاومت برشي شکاف طبيعي،  τ0 آنکه در 

  اگر.  تنش نرمال موثري  است که روي صفحه شکاف طبيعي اعمال ميشودσn – pوارد ميشود و 

  

  
  

 نسبت به θدر صورتي که شکاف طبيعي داراي زاويه .  لغزش برشي در صفحه شکاف طبيعي اتفاق مي افتد

 را نسبت به تنش اصلي ماکزيمم دارد ٩٠- θداشته باشد، تنش نرمال زاويه ) σ1(نش اصلي ماکزيمم جهت ت

  : باشندکه بر صفحه شکاف طبيعي اعمال ميشوند به صورت زير ميبرشي تنش هاي نرمال و ). ١١-٢شکل(

  

  

  

  

  

  :رد برابر با مقدار زير استه برخولحظه اي که شکافت هيدروليکي با شکاف طبيعي برخورد ميکند، فشار در نقط

  

p = σ3+ pσ 
 

 مقدار اضافه فشاري است که براي باز نگاه داشتن شکافت هيدروليکي در مقابل تنش اصلي مينيمم pσ آنکه در 

بنابراين با جايگزيني تنش هاي نرمال و برشي در رابطه شکست برشي به معيار الزم جهت لغزش . الزم است

  .يمبرشي در شکاف طبيعي ميرس

)۲ -۷( 

)۲ -۸( 

)۲ -۹( 

)۲ -۱۰( 

)۲ -۱۱( 
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  .[52] برخورد شکافت هيدروليکي با شکاف موجود-١١-٢شکل 

 
  

  
  

براي بازشدن شکاف طبيعي . هنگاميکه رابطه باال برقرار باشد لغزش برشي در طول شکاف طبيعي اتفاق مي افتد

  مي باشد يا به بيان ديگر p > σnتوسط شکافت هيدروليکي شرط مورد نياز 

  

  

  :يار بازشدگي را به صورت زير نوشت جايگزين شود، ميتوان معσ3 + pσ با pر رابطه باال اگر د

  

  
  

  ماکزيمم افقيتنش

يمم ماکز افقيتنش  

مينيمم  افقيتنش مينيمم  افقيتنش   

 شکاف موجود

 شکافت طبيعي

محل 

 برخورد

)۲ -۱۲( 

)۲ -۱۳( 

)۲ -۱۴( 
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تنها بر همکنش اوليه  [52] و وارپينسکي و تيوفل  [8] بالنتوندر روابط و معيارهاي پيشنهاد شده توسط 

ا ادامه پمپ کردن شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعي مورد توجه قرار گرفته است در حاليکه در واقعيت ب

 آنمي کند يا به داخل شکاف طبيعي رفته و در امتداد قطع سيال، شکافت هيدروليکي يا شکاف طبيعي را 

زه کافي بلند باشد و جهت در بعضي مواقع ممکن است در صورتي که شکاف طبيعي به اندا. گسترش مي يابد

  . در داخل خود شودمشخصي داشته باشد، سبب گير افتادن شکافت هيدروليکييافتگي 
  

        مطالعات عدديمطالعات عدديمطالعات عدديمطالعات عددي -٤-٢
از آنجائي که مطالعات آزمايشگاهي و ميداني بر روي گسترش شکافت هيدروليکي در مخازن نفت و گاز بسيار 

تحت تاثير محدوديتهاي عملياتي و اقتصادي است، استفاده از روشها و مدلسازيهاي عددي ميتواند بسيار مفيد و 

  .موثر باشد

  

        فت هيدروليکيفت هيدروليکيفت هيدروليکيفت هيدروليکيمدلسازي گسترش شکامدلسازي گسترش شکامدلسازي گسترش شکامدلسازي گسترش شکا - ١-٤- ٢

 ارائه ۱۹۶۰ تا ۱۹۵۰اولين مدلهاي تئوري ساده شده براي گسترش شکافت هيدروليکي در بين سالهاي 

استفاده از روش هاي مرتبط با مکانيک شکست در مسائل شکافت هيدروليکي براي اولين . [13,30,47]شدند

در اين برهه زماني مقاله مربوط به يکي از کارهاي موثر  انجام شده .  مطرح گرديد [3,4]١توسط بارنبالت

 PK را به صورت مدلي که [43] بود که توانستند راه حل کالسيک  االستيسيته کرنش مسطح ٣ و کرن٢پرکينس

 که تاثير نشت PKN را اصالح کرده و توانست مدل PK نيز مدل [40] ٤نوردگرن. ناميده ميشود اصالح کنند

 [32] ٦ و ژلتوو٥کريستيانوويچ. فت هيدروليکي در بر ميگرفت، ارايه نمايدسيال به داخل سازند را در فرآيند شکا

تخمين گسترش شکافت . ناميده ميشود را ارايه کردندKGD  مستقال مدلي که [26] ٨ و دي کلرک٧و گيرتسما

مورد  [27]  ٩ هفکنزوهيدروليکي بر پايه مدلهاي االستيک و معادله رينولدز در سطح گسترده اي توسط گيرتسما 

  [48]را براي سياالت پاورال گسترش داد و اسپنس و شارپ KGD  مدل [16]دانشي . بررسي قرار گرفت

 آن در يک فرض مهم با يکديگر متفاوتند و KGDو   PKNمدلهاي .  را وارد مدل کردند١٠چقرمگي شکاف
                                                 
1 Barenblatt 
2 Perkins 
3 Kern 
4 Nordgren 
5 Khristianovic 
6 Zheltov 
7 Geertsma 
8 de Klerk 
9 Haafkens 
10 Fracture toughness 
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 فرض بر اين  PKNدر مدل . نحوه تبديل يک مسئله سه بعدي مکانيک شکست به يک مدل دو بعدي است

است که هر سطح مقطع عمودي مستقال عمل ميکند که اين فرض معادل با اين است که فشار در هر سطح 

اين خود وقتي درست است که ارتفاع شکافت  . مقطع به طور عمده تحت تاثير ارتفاع شکافت است تا طول آن 

  ). ۱۲-۲شکل(بسيار بيشتر از طول آن باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
     .PKN [14] نمائي شماتيک از مدل -١٢-٢شکل

  

  

فرض بر اين است که هر سطح مقطع افقي مستقال عمل ميکند که اين معادل با اين است که  KGDدر مدل 

تغييرات عرض و بازشدگي شکافت در جهت عمود بر سطح آن بسيار کمتر از تغييرات عرض و بازشدگي در 

 است که ارتفاع ترک بسيار بيشتر از طول آن در عمل اين فرض وقتي صحيح. امتداد شکافت است

اين تفاوت بين اين دو مدل منتج به ارائه دو راه حل متفاوت براي حل مسائل شکافت ). ۱۳-۲شکل(باشد

، نوک شکافت چندان مورد توجه نبوده و تمرکز بر روي جريان PKNدر حل مسائل با مدل . هيدروليکي ميشود

در هر دو مدل . ، نوک شکافت بيشتر مورد توجه است KGDيکه در مدل درحال. سيال و گراديان فشار است

  .جريان سيال يک بعدي بوده و هر دو در شرايط االستيک حل ميشوند
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  .KGD [14]  نمائي شماتيک از مدل-١٣-٢شکل

  

  

  :را به صورت زير مقايسه کرد KGD  و PKN در حالت کلي ميتوان دو مدل 

  .بازشدگي شکافت استفاده ميشود براي تعيين KGD  و PKNاز هر دو مدل  •

در حاليکه در مدل .   فرض بر اين است که طول شکافت بسيار بيشتر از ارتفاع آن استPKNدر مدل  •

KGD ارتفاع شکافت بسيار بيشتر از طول آن در نظر گرفته ميشود.  

  .در هر دو مدل فشار سيال ثابت فرض ميشود •

زشدگي و عرض ترک بر پايه راه حلي براي يک ترک در يک محيط نا در هر دو مدل تعيين ميزان با •

  .محدود، االستيک خطي و ايزوتروپيک، صورت ميگيرد

در هر دو مدل فرض بر اين است که چقرمگي نوک شکافت در مقايسه با فشار الزم براي ايجاد  •

  .گسترش شکافت و غلبه بر تنش برجا، قابل صرفه نظر است

 .ه فضاي خالي بين جبهه سيال و نوک شکافت وجود ندارددر هر دو مدل هيچگون •

  

  همچون حالتي که جريان سيال در يک کانال باريک بيضوي است، PKNافت فشار در طول شکافت براي مدل 

  .   ، جريان سيال در يک کانال باريک مستطيلي فرض ميشودKGDدر حاليکه در مدل .  ميشودتعيين

تاثيرسه مکانيسم عمده ميباشد که عبارتند از تغيير شکل ژئومکانيکي سنگ،  فرآيند شکافت هيدروليکي تحت 

جريان سيال در شکافت معموال براي ساده سازي شبيه . جريان سيال در شکافت و نشت سيال به داخل سازند

ود جريان سيال در يک کانال با دو سطح موازي که به فاصله مشخصي از يکديگر قرار دارند، در نظر گرفته ميش
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که در اين حالت ميتوان سرعت جريان سيال را به بازشدگي شکافت و گراديان فشار در طول شکافت مرتبط 

 مورد ١به طور معمول گسترش شکافت هيدروليکي در چهارچوب مکانيک شکست االستيک خطي. ساخت

رد استفاده قرار راه حل و رويکردهاي متفاوتي براي حل گسترش شکافت هيدروليکي مو. بررسي قرار مي گيرد

 و يا تفاضل ٣، المان محدود[41,54] ٢ ناپيوستگي جابجاييمي گيرد که از آن ميان ميتوان به روشهائي همچون

اکثر اين روشها در محيط االستيک و نا تراوا مورد استفاده قرار گرفتند و در مدلسازي .  اشاره کرد٤محدود

 ناتوان بودند و يا از جفت شدگي بين تغيير شکل سنگ و مسائلي مثل برخورد شکافها و سيستمهاي چندشکافي

 يک راه حل عددي کرنش مسطح براي [1] اداچي و دتورني۲۰۰۷در سال . جريان سيال صرف نظر شده است

آنها محيط گسترش شکافت هيدروليکي را االستيک خطي و تراوا و . گسترش شکافت هيدروليکي ارايه کردند

جريان سيال در داخل . در اثر فشار سيال نيوتني با نرخ ثابت در نظر گرفتندگسترش شکافت هيدروليکي را 

 ٦ و نشت سيال به درون سازند با استفاده از مدل نشت کارتر٥شکافت هيدروليکي با استفاده از معادله روانسازي

  :مدل نشت کارتر به صورت زير است .مدل شدند

  
  

مدت زماني که طول         τ(x)ت که از شروع نشت ميگذرد، مدت زماني اس tنشت سيال،  نرخ qlکه در آن 

 ضريب نشت سيال      cl ارتفاع شکافت و hfمي کشد شکافت هيدروليکي يک واحد در طول به جلو برود، 

اين حل عددي محدود به حالتي است که چقرمگي محيط و فضاي خالي بين جبهه سيال و نوک . مي باشند

عددي آنها در صورتي که بخواهد در مخازن شکافدار استفاده شود نياز به حل . شکافت صفر فرض شوند

.  در گسترش شکافت هيدروليکي پرداختنده به بررسي اثر پرواالستيسيت[50] و همکاران ٧وندامه. اصالحاتي دارد

تگرال آنها يک مدل دو بعدي پرواالستيک کامال جفت شده گسترش شکافت هيدروليکي را با استفاده از روش ان

در مدلسازي آنها فشار در طول شکافت هيدروليکي ثابت فرض شد و ويسکوزيته و تراکم .  ارايه کردند٨مرزي

آنها اظهار داشتند که اگر سيال ايجاد . پذيري سيال ايجاد کننده شکافت و سيال مخزن يکسان در نظر گرفته شد

کسان نباشند سيال ايجاد کننده شکافت چندان کننده شکافت و سيال مخزن داراي ويسکوزيته و تراکم پذيري ي

                                                 
1 Linear elastic fracture mechanics 
2 Displacement discontinuity method 
3 Finite element 
4 Finite difference 
5 Lubrication 
6 Carter leak-off model 
7 Vandamme 
8 Boundary integral method 

)۲ -۱۵( 
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همچنين آنها نتيجه گيري ميکنند که در . نميتواند در سازند نفوذ کند و اثر پرواالستيسته ميتواند صرف نظر شود

صورتي که تراوايي مخزن باال باشد تاثير پرواالستيسته وابسته به نرخ و بازه زماني تزريق سيال ايجاد کننده 

 يک مدلسازي دو بعدي پرواالستيک جهت گسترش شکافت هيدروليکي ارايه [9] و همکاران١ بون.شکافت دارد

در مدلسازي آنها نيز ويسکوزيته سيال ايجاد کننده .   وارد کردندPKNآنها مفهوم پرواالستيسته را در مدل . دادند

آنها از .  فرض شد٢ اي اليهشکافت و سيال مخزن يکسان در نظر گرفته شد و جريان سيال در طول شکافت

 و المانهاي فشار منفذي خطي ٣ درجه دوروش اجزاي محدود استفاده کردند به طوريکه المانهاي تغيير مکان

 که در مسير از قبل مشخص شده گسترش شکافت قرار داده ٤شکافت توسط المانهايي با ضخامت صفر. بودند

نيز با استفاده از روش يک بعدي تفاضل محدود مدلسازي جريان سيال در طول ترک . شده بودند، مدل شد

صورت گرفت و نشت سيال به سازند نيز بدين صورت مدل شد که نرخ نشت سيال و فشار سيال در طول 

آنها اظهار داشتند که تاثيرات . شکافت به عنوان شرايط مرزي براي مش اجزاي محدود در نظر گرفته شد

 [42]پاک . ي شود که در جهت بسته شدن شکافت عمل ميکندپرواالستيسته ميتواند سبب افزايش فشار

هيدرومکانيکي گسترش شکافت هيدروليکي در محيط چندفازي را انجام حرارتي مدلسازي کامال جفت شده 

پاک، از .  و تراکم پذير بودع و چندفازي بوده و سيال نيوتونياشبا در مدلسازي وي محيط تراوا، متخلخل،. داد

 اي براي مدلسازي شکافت استفاده نمود که اين المانها توانايي انتقال سيال و حرارت و المانهاي شش گره

بدين . استفاده کرد 5جداسازي گره هااو براي ايجاد شکافت از تکنيک . همچنين نشت سيال به سازند را داشتند

تر شود، آن دو گره  چنانچه تنش ها در روي دو گره که بر روي يکديگرهستند از مقاومت کششي بيشصورت که

 تشکيل شکافت را ميدهند و هندسه مش تغيير خواهد ،از يکديگر جدا شده و تبديل به دو گره مجزا ميشوند

که ضخامت آنها صفر بوده داد  مدلسازي ابتدا يک سري المان شکافت در بين المانهاي ديگر قرار  اين دراو.کرد

 گره المان در اثر شکست کششي يا برشي از هم جدا ۶ از  گره۴اما وقتي که . و در مدلسازي شرکت نميکنند

الزم به ذکر است که قبل از جدا شدن گره ها از يکديگر، درجات . شدند، اين المانهاي شکافت فعال ميشوند

در نتيجه اين گره هاي اضافي، درجات . آزادي مربوط به اين دو گره که روي يکديگر هستن يکسان خواهد بود

پاک، تالش کرد که در مدلسازي خود به اهميت فشار . عاد ماتريس سختي را افزايش نميدهندآزادي کل و اب

وي اظهار داشت که با افزايش تخلخل و تراوايي، نشت نيز به . منفذي در گسترش شکافت هيدروليکي بپردازد

ليکي در آنها سازند افزايش مي يابد و سازندهايي که داراي سيمان شدگي قوي هستند گسترش شکافت هيدرو

                                                 
1 Boone 
2 Laminar 
3 Quadratic 
4 Zero-thickness elements 
5 Node splitting 
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 يک [28]قاسمي . تقريبا غير مسطح و ناهموار ميباشد و احتمال وقوع شکست برشي در آنها افزايش مي يابد

مدلسازي سه بعدي به صورت جزئي جفت شده گسترش شکافت هيدروليکي در محيط پرواالستيک با استفاده 

 و تراکم ناپذير و تراوا بوده و سيال نيوتونيلخل در مدلسازي وي محيط متخ. ارايه دادناپيوستگي جابجايي  از 

جريان سيال درون شکافت دو بعدي و شبيه به جريان بين دو صفحه موازي بود که توسط روش المان . بود

بوده و براي مدل کردن نشت سيال به سازند از المانهاي خطي درجه دو المانهاي شکافت . محدود مدل شد

مدلسازي وي، ميزان نشت در روش مدلسازي او از مقدار مشابه که از روش کارتر با توجه به نتايج . استفاده کرد

همچنين او اظهار داشت که تاثير پرواالستيسيته سبب افزايش فشاري ميشود که در . تعيين ميشود، کمتر بود

 عقيقي. جهت بستن شکافت هيدروليکي اثر ميکند و از طرفي هم سبب کاهش حجم شکافت هيدروليکي ميشود

 يک مدلسازي دو بعدي کامال جفت شده گسترش شکافت هيدروليکي با استفاده از روش اجزاي محدود [2]

مخزن ايجاد - شکافت-او محيط را هموژن، تراوا و اشباع در نظر گرفت و يک سيستم سه گانه چاه. انجام داد

همچنين نشت سيال به سازند . سيال را تراکم ناپذير در نظر گرفت و جريان سيال را يک بعدي فرض کرد. کرد

او از المانهاي .  مدل شد١موضعي هم بر پايه مفهوم جريان سيال در محيط متخلخل و با استفاده از گراديان فشار

در مدلسازي او نشت سيال در هر المان شکافت، توسط . هشت گره اي براي مدلسازي شکافت استفاده کرد

او نيز براي .  کنترل ميشودموضعي گراديان فشار سازند و موضعييي ويسکوزيته سيال ايجاد کننده شکافت، تراوا

 که امکان گسترش شکافت را بدون هيچگونه مش بندي استفاده کرد جداسازي گره هاايجاد شکافت از تکنيک 

او اظهار داشت که در .  مقايسه کردKGDمجدد امکانپذير مي ساخت و  صحت نتايج مدلسازي خود را با مدل 

االستيک فشار الزم جهت گسترش شکافت هيدروليکي بيشتر از مقدار مشابه در محيط االستيک است محيط پرو

و تراوايي باالي سازند و ويسکوزيته پايين سيال ايجاد کننده شکافت، از جمله عواملي هستند که ) ۱۴-۲شکل(

چقرمگي شکافت در مخازني که سازند آنها داراي . سبب کاهش نرخ گسترش شکافت هيدروليکي ميشوند

.  که ايجاد ميشوند باريکتر خواهند بوديکمتري هستند نرخ گسترش شکافت هيدروليکي باالتر بوده و شکافهاي

همچنين در صورتي که براي يک زمان تزريق ثابت، نرخ پمپ کردن باال رود يا ويسکوزيته سيال باال باشد 

  .شوند شکافتهايي با عرض و بازشدگي بيشتر ايجاد مي

  

  

  

  

                                                 
1 Local 
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   مقايسه ميزان فشار الزم براي گسترش شکافت هيدروليکي بر حسب زمان براي حالت پرواالستيک، االستيک و مدل-١٤-٢شکل 

KGD [39].    

  

  

  

        مدلسازي شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعيمدلسازي شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعيمدلسازي شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعيمدلسازي شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعي - ٢-٤- ٢

هرچند . اي طبيعي را نام بردسنگهاي مخزن شامل ناپيوستگي هاي بسياري هستندکه از آن جمله ميتوان شکافه

عمليات شکافت هيدروليکي براي مدت زيادي است که به عنوان يکي از روشهاي تحريک مخازن نفت و گاز 

شکافدار طبيعي استفاده ميشود، اما هنوز درک کامل و همه جانبه اي نسبت به برهمکنش شکافت هيدروليکي و 

 مدلسازي دو بعدي براي مدل کردن مسائل [21]گ و دي پتر دون. شکاف طبيعي در اينگونه مخازن وجود ندارد

در مدلسازي آنها شکافت . را انجام دادندناپيوستگي جابجايي مربوط به شکافت هيدروليکي با استفاده از روش 

هيچگونه نشت سيال . هيدروليکي با گسلي که از قبل در محيط وجود داشته روبرو شده و برهمکنش ميدهد

آنها گسل را . افت به سازند در مدل آنها صورت نمي گيرد و فشار سيال ثابت در فرض شدايجاد کننده شک

بسته اي در نظر مي گيرند که سطوح آن داراي ضريب اصطکاک بوده و از لحاظ ابعاد چهار برابر ناپيوستگيهاي 
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 نسبت به تنش افقي براي مدلسازي اين مسئله آنها زاويه گسل را. شکافت هيدروليکي در نظر گرفته مي شوند

 درجه مسئله را مورد بررسي قرار دادند و براي تعيين جهت ۷۵ و ۶۰، ۰مينيمم تغيير داده و تحت زواياي 

با توجه به نتايج به دست آمده از .  استفاده کردند١گسترش شکافت هيدروليکي از معيار ماکزيمم تنش مماسي

 yشکافت هيدروليکي به سمت پائين و در جهت محور  درجه ميباشد ۰مدلسازي آنها هنگاميکه زاويه گسل 

 درجه باشد شکافت هيدروليکي در نزديکي گسل شروع به تغيير ۶۰ در حاليکه چنانچه اين زاويه حرکت ميکند

.  تغيير جهت ميدهد، درجه باشد شکافت هيدروليکي در بدو شروع به گسترش۷۵جهت ميکند و اگر زاويه 

در اين مدلسازي تنها به . سل ميتواند در گسترش شکافت هيدروليکي موثر باشدنتايج نشان دادند که وجود گ

بررسي گسترش شکافت هيدروليکي در نزديکي گسل پرداخته شده و برهمکنش آن دو چندان مورد تحليل قرار 

 باز شدگي شکاف طبيعي را در هنگام برهمکنش با شکافت هيدروليکي [19]دي پتر و بوژلسيج . نگرفته است

محيط سنگ در اين مدلسازي به . مدلسازي کردند ٢ر نرخ تزريقهاي متفاوت با استفاده از روش المان مجزاد

صورت ديسکهايي در نظر گرفته شده بود که تماسشان االستيک بود و اصطکاک و چسبندگي در آنها وجود 

  ).١٥- ٢شکل(اده کردند  براي مرتبط کردن نيروي تماس بين دانه ها استف٣آنها از مدل فنر خطي. داشتند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
     .[19] محدوده ها و تماس دانه ها در مدلسازي توسط روش المان مجزا -١٥-٢شکل 

  

                                                 
1 Maximum circumferential stress criterion 
2 Distinct Element Method 
3 Linear spring model 

 مرزهاي  محدوده

۱ محدوده  

۲ محدوده  

 سطح تماس

   محدودهاتصاالت
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آنها همچنين براي هر سطح .  براي جريان سيال از معادالت دارسي استفاده شد و جريان سيال دو بعدي بود

. وايي ايجاد شده در مدل با تراوايي نمونه يکسان باشدتماس يک ميزان اتصال تعيين کردند تا بدين صورت ترا

بنابراين در نرخ جريان پائين . آنها تراوايي سطوح تماس متصل را کمتر از سطوح شکسته شده در نظر گرفتند

تمام سيال به داخل شکاف طبيعي مي رفت در حاليکه در حالتي که نرخ جريان سيال باال بود، شکافتهاي 

با توجه به نتايج به دست آمده، . ميتوانستند از شکاف طبيعي منشعب شده و گسترش يابندهيدروليکي جديدي 

ميتوان از مدلسازي آنها در به وجود آمدن و گسترش شکافت هيدروليکي چندشاخه استفاده نمود که در اين 

حساسيت نتايج به پس نياز به المانهاي بسيار ريز بوده تا . حالت هندسه شکافت بستگي به شکل المانها دارد

همچنين تعيين مقادير مناسب براي پارامترهاي تماس االستيک، به پيچيدگيهاي . سايز و شکل المانها از بين برود

 به مدلسازي گسترش شکافت هيدروليکي در نزديکي ناپيوستگي هاي [33]کوشلف و قاسمي  .مسأله مي افزايد

آنها فرض کردند که شکاف اوليه در .  پرداختند١ن مرزي متغيرطبيعي مانند درزه و گسل با استفاده از روش الما

محيط به اندازه اي کوچک است که در صورتيکه تحت فشار و بارگذاري قرار نگيرد، شروع به گسترش نمي 

به دليل پيچيدگي مسأله، آنها تنها به بررسي جهت گسترش اين شکافت در حضور گسل و ترکشن هاي . کند

گسل در مدلسازي آنها به وسيله قانون کلمب و با توجه به زواياي اصطکاک و . ندروي سطح گسل پرداخت

در صورتي که ترکشن نرمال در بعضي از قسمتهاي گسل در اثر نزديکي شکافت . چسبندگي مدل شد

آنها چنين . هيدروليکي کششي مي شد، مقدار آن صفر در نظر گرفته مي شد و نشان دهنده باز شدن گسل بود

گيري کردند که جهت يافتگي گسل و خصوصيات اصطکاکي آن و همچنين شرايط شکافت هيدروليکي نتيجه 

). ١٦- ٢شکل(در حال پيشروي از جمله مهمترين پارامترهائي هستند که بر جهت گسترش ترک تاثير مي گذارند 

حاکم بر آنها با شکاف در مدلسازي آنها هيچگونه توضيحي در مورد نوع سيال داده نشد و بعالوه گسلها و رفتار 

 يک مدلسازي دو بعدي جهت بررسي برهمکنش بين شکافت [31]جفري و ژانگ . طبيعي متفاوت است

يک و محيط ايزوتروپيک، االست. انجام دادند ناپيوستگي جابجاييهيدروليکي و سطوح اصطکاکي با استفاده از 

 از نشت سيال به سازند صرف نظر شده و نرخ همچنين. فرض شد  و تراکم ناپذيرناتراوا بوده و سيال نيوتني

 و تفاضل محدود براي يک سيال نيوتنيجريان سيال با استفاده از روش . تزريق آن ثابت در نظر گرفته شده بود

آنها شکاف طبيعي را به صورت ناپيوستگي هاي بعضي در نظر گرفتند که قابليت . تراکم ناپذير مدلسازي شد

رند و در اين بين به بررسي تغيير جهت شکافت هيدروليکي نسبت به راستاي اوليه، بعد عبور سيال از خود را دا

براي بررسي تغييرشکلهاي برشي که سبب به وجود آمدن تنش برشي در . از خروج از شکاف طبيعي پرداختند

                                                 
1 Variable boundary element method 
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وسط امتداد شکاف طبيعي مي شد، از قانون کلمب استفاده شد و تنش برشي آن بخش از شکاف طبيعي که ت

  سيال ايجاد کننده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
     .[33] تاثير وجود گسل بر روند گسترش شکافت هيدروليکي -١٦-٢شکل 

  

  

با توجه به مدلسازي صورت گرفته آنها چنين اظهار . شکافت هيدروليکي پر شده بود، صفر در نظر گرفته شد

ه راستاي اوليه خود، در هنگام خارج داشتند که تغييرجهت و تغيير مکان گسترش شکافت هيدروليکي نسبت ب

شدن آن از شکاف طبيعي به وجود مي آيد که سبب جابجائي مسير گسترش شکافت هيدروليکي نسبت به مسير 

اين تغيير مکان نسبت به حالت اوليه ميتواند منجر به کاهش بازشدگي شکافت هيدروليکي و . اوليه آن مي شود

در اين بين .  و ايجاد مشکل در گسترش شکافت هيدروليکي شودگير کردن پروپانت ها در مسير گسترش

هنگاميکه سيال از ناحيه اي که شکافت هيدروليکي يکدفعه تغيير جهت و تغيير مکان داده ميگذرد، يک گراديان 

فشار باال ايجاد مي شود که ميتواند به کاهش سرعت گسترش شکافت هيدروليکي و ايجاد شکافتهائي با 

آنها در مدلسازي خود به بررسي تنش تفريقي يا زاويه برخورد شکافت هيدروليکي با .  منتج شودبازشدگي کمتر

شکاف طبيعي که از جمله مهمترين پارامترها در برهمکنش بين شکافت هيدروليکي و شکافت طبيعي است، 

 تغيير جهت نپرداختند و تنها شکاف طبيعي به عنوان عاملي که برهمکنش شکافت هيدروليکي با آن موجب
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 به [12]چوپراکوف و همکاران . وتغيير مکان شکافت هيدروليکي مي شود، مورد بررسي قرار گرفته است

بررسي و مدلسازي دو بعدي گسترش شکافت هيدروليکي و برهمکنش آن با شکاف طبيعي با استفاده از  

 در طول شکافت هيدروليکي در مدلسازي آنها سنگ ناتراوا بوده و فشار. پرداختند ناپيوستگي جابجايي

يکنواخت و ثابت در نظر گرفته شد که اين به اين معناست که ويسکوزيته سيال ايجاد کننده شکافت هيدروليکي 

آنها شرايط تنش هاي اعمالي به شکاف طبيعي را که در اثر گسترش شکافت هيدروليکي . صفر فرض شده است

 نزديک شدن نوک شکافت هيدروليکي به آن، برهمکنش آن با به سمت آن، به آن اعمال مي شد را در سه حالت

براي حالتي که  شکاف طبيعي توسط . شکافت هيدروليکي و جريان سيال به درون آن مورد بررسي قرار دادند

شکافت هيدروليکي باز مي شد، ترکشن نرمال که بر سطح شکاف وارد مي شود برابر با فشار داخلي شکاف که 

همچنين براي آن قسمت از .  برشي برابر با صفر در نظر گرفته شد١ست فرض شده و ترکشنهمان فشار سيال ا

شکاف طبيعي که  بسته بود، لغزش و شکست برشي با توجه به ترکشن برشي با اساس معيار کلمب تعيين و 

بر اساس نتايج . جهت گسترش شکافت هيدروليکي نيز بر اساس معيار تنش کششي ماکزيمم مشخص مي شد

مدلسازي آنها، فعال شدن شکاف طبيعي در اثر نزديک شدن شکافت هيدروليکي در زواياي حاده بسيار سريعتر 

 درجه فعال شدن شکاف طبيعي تنها ۹۰ درجه رخ ميدهد بطوريکه در زواياي نزديک به ۹۰از زواياي نزديک به 

ين اظهار داشتند که جريان سيال آنها همچن. در فاصله کم بين آن و نوک شکافت هيدروليکي اتفاق مي افتد

آهسته و آرام به درون شکاف طبيعي ممکن است منجر به ايجاد شکافت هاي کششي ديگري در هنگام گسترش 

 يک ديد کلي نسبت به برهمکنش شکافت [12]مدلسازي چوپراکوف و همکاران . آن در شکاف طبيعي شود

براي باز شدن شکاف طبيعي توسط شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعي ميدهد اما هيچگونه شرايطي 

. هيدروليکي يا قطع کردن و عبور عرضي شکافت هيدروليکي از شکاف طبيعي مورد بررسي قرار نگرفته است

 يک مدلسازي دو بعدي کامال جفت شده براي بررسي  تاثير شکاف طبيعي بر [45,46]رحمان و همکاران 

در مدلسازي .  با استفاده از روش اجزاي محدود ارائه دادندگسترش شکافت هيدروليکي در محيط پرواالستيک

آنها محيط هموژن، تراوا و اشباع بوده و جريان سيال يک بعدي در نظر گرفته شده و نشت سيال به سازند نيز 

در مدل آنها شکاف طبيعي به عنوان يک ترک بيضوي در محيط . با استفاده از مدل نشت کارتر تعيين شد

گسترش . رض شد که در فاصله اي مشخص از ديواره چاه با شکافت هيدروليکي برخورد ميکندپرواالستيک ف

 براي برهمکنش [52]وارپينسکي و تيوفل آنها از معيار .  بود٢ياستاتيک-شبهشکافت هيدروليکي به صورت 

ان بين دو  درون شکافت شبيه به جريجريان سيال نيوتني. شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعي استفاده کردند

                                                 
1 Traction 
2 Quasi-static 
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ضمنا معادله جريان . صفحه موازي فرض شد که با توجه هندسه شکاف که يک بيضي کشيده بود، اصالح گرديد

 بود و نشت در نقطه برخورد به صورت تابعي از ١سيال ترکيبي از معادالت افت فشار در شکاف و موازنه مواد

 درجه ۹۰ و ۶۰، ۳۰وليکي با شکاف طبيعي زواياي برخورد شکافت هيدر. طول شکاف طبيعي در نظر گرفته شد

  .  قابل مشاهده است۷-۲نتايج مدلسازي آنها در جدول .  در نظر گرفته شد۱۵۰۰ تا psi ۲۰۰و تنش تفريقي 

  
  .  [46]  نتايج مدلسازي رحمان و همکاران براي برهمکنش شکافت هيدروليکي و طبيعي -٧-٢جدول 

  

  

 مورد بررسي قرار دادند هرچند که مدل KGDآنها صحت مدلسازي خود را با مقايسه بين مدل خود و مدل 

KGDمقايسه بازشدگي شکافت هيدروليکي در مدلسازي ۱۷-۲شکل . هاي االستيک کاربرد دارد در محيط 

آنها همچنين اظهار داشتند که فشار الزم براي . را نشان ميدهد KGD و مدل [45,46]رحمان و همکاران توسط 

زماني گسترش شکافت هيدروليکي در محيط پرواالستيک بيشتر از محيط االستيک بوده و براي يک بازه 

مشخص طول شکافت هيدروليکي در حالت پرواالستيک کمتر از حالت االستيک ميباشد که ميتواند به دليل تغير 

با توجه به مدلسازي آنها در لحظه برخورد شکافت . فشار منفذي در محيط اطراف شکافت هيدروليکي باشد

با افزايش فشار در آن نقطه يا از شکاف هيدروليکي با شکاف طبيعي، شکافت هيدروليکي موقتا گير افتاده ولي 

. طبيعي عبور ميکند و يا وارد آن شده و در آن گسترش مي يابد که بستگي به زاويه برخورد و تنش تفريقي دارد

 تطابق و [52]وارپينسکي و تيوفل  با نتايج آزمايشگاهي [45,46]نتايج به دست آمده از مدل رحمان و همکاران 

                                                 
1 Material balance 

 زاويه برخورد

)درجه (  

 فشار منفذي  

(psi) 

 تنش تفريقي  

(psi) 
 نوع برهمکنش

 بازشدگي ۱۵۰۰
۳۰ ۴۰۰۰ 

 بازشدگي ۲۰۰

 عبور عرضي ۱۵۰۰
۶۰ ۴۰۰۰ 

 بازشدگي ۲۰۰

 عبور عرضي ۱۵۰۰
۹۰ ۴۰۰۰ 

 عبور عرضي ۲۰۰



٣٨ 

 

اما بايستي اين نکته را مد نظر داشت که در روش اجزاي محدود مدلسازي گسترش . سازگاري کامل دارد

  شکاف با توجه به نياز به مش بندي در هر مرحله و اتخاذ روشهاي مش بندي متفاوت با توجه به نوع مسأله، 

  
 

  .KGD [46] و مدل  مقايسه بازشدگي شکافت هيدروليکي نسبت به زمان در حالت پرواالستيک، االستيک و -١٧-٢شکل 

  

  

 به بررسي و  [14,15]داهي طالقاني. استفاده از اين روش را در حل اينگونه مسائل کمي مشکل مي کند

 ١مدلسازي برهمکنش شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعي با استفاده از روش اجزاي محدود توسعه يافته

ته و چقرمگي سيمان موجود در شکاف وي محيط را ايزوتروپيک، ناتراوا و االستيک در نظر گرف. پرداخت

 و د کننده شکافت هيدروليکي، نيوتنيسيال ايجا.  برابر چقرمگي سنگ در برگيرنده در نظر گرفت۵/۰طبيعي را 

گسترش . تراکم ناپذير فرض شد که با يک نرخ ثابت تزريق مي شد و از نشت سيال به سازند نيز صرف نظر شد

 ٢ بوده و معيار گسترش شکافت هيدروليکي نرخ آزاد سازي انرژيياتيکاست- شبهشکافت هيدروليکي به صورت 

)G (وي در مدلسازي خود در حقيقت شکاف طبيعي را مدلسازي نکرده و وجود آن را در معيار انرژي . بود

Gc(بدين صورت که مقدار بحراني انرژي براي سنگ . گنجانده است
rock ( و سيمان شکاف طبيعي)Gc

frac ( تعيين

ه و شکافت هيدروليکي از ديواره چاه شروع به گسترش ميکند و در هر نقطه که شکاف طبيعي به صورت گرديد
                                                 
1 Extended Finite Element Method  
2 Energy release rate 
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و در راستاي ) Gr(فرضي در آن نقطه قرار دارد، مقدار انرژي براي گسترش شکافت هيدروليکي در راستاي خود 

سپس نسبت هاي . دبدون اينکه شکاف طبيعي در محيط مدل شده باشد، محاسبه ميشو) Gf(شکاف طبيعي

)Gr/Gc
rock ( و)Gf/Gc

frac ( تعيين گرديده و هر کدام از نسبتها بيشتر بود، شکافت هيدروليکي در آن جهت شروع

 به باال بود شکافت ۲۵/۰از ) Gfrac /Grock(با توجه به مدلسازي وي، در صورتيکه نسبت . به گسترش ميکند

سترش مي يابد که اين مقدار به خصوصيات االستيک سنگ، هيدروليکي به داخل شکاف طبيعي رفته و در آن گ

در مدلسازي وي، گسترش شکافت هيدروليکي قبل از رسيدن به . شرايط بارگذاري و زاويه برخورد بستگي دارد

 مدل ،شکاف طبيعي تنها در جهت مستقيم بوده و تغيير جهت شکافت هيدروليکي در اثر وجود شکاف طبيعي

ي به دليل مدل نشدن شکاف طبيعي، تاثير شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعي مستقيما در حالت کل. نشده است

  .مورد بررسي قرار نگرفته است

 افزايش دقت ناشي از مدلسازي دقيق شود  ميروش اجزاي محدود توسعه يافتهآنچه سبب استفاده از 

عدم  همچنين.  نوک ترک استناپيوستگي جا به جايي و همچنين مدلسازي دقيق سينگوالريتي ميدان تنش در

نياز به مش بندي مجدد در هر بار گسترش شکافت، در نظر گرفتن هندسه شکاف طبيعي به صورت دلخواه و 

مدلسازي هاي صورت گرفته تا . است از ديگر برتريهاي آن عدم حساسيت گسترش شکافت به هندسه مش

شکافت هيدروليکي برهمکنش ف طبيعي بوده و کنون بيشتر بر مبناي تنشها و ترکشن هاي اعمال شده به شکا

روش اجزاي اما استفاده از مکانيک شکست و . در لحظه برخورد با شکاف طبيعي را بر اين مبنا تعيين ميکردند

 را ميسر ميکند که گسترش شکافت هيدروليکي و برهمکنش آن با شکاف طبيعي  مورد اينمحدود توسعه يافته

اين روش و کاربرد آن در مدلسازي گسترش .  و جزئيات بيشتري بررسي شوداز رويکردي متفاوت و با دقت

  .       شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعي بسيار جديد و کارآمد مي باشد
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 روش المان محدود توسعه يافته روش المان محدود توسعه يافته روش المان محدود توسعه يافته روش المان محدود توسعه يافته  - - - - ۳۳۳۳فصلفصلفصلفصل
 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه -١-٣

، ٢محدودتفاضل ، روش ١دروش اجزاي محدو. در بررسي عددي مسائل شکست روشهاي متعددي وجود دارد

-  از جمله روشهايي هستند که در اين عرصه مورد استفاده قرار مي٤ و روشهاي بدون المان٣روش المان مرزي

محدود به علت سرعت همگرايي پايين نسبت به ساير روشها در مکانيک جامدات تفاضل هاي روش . گيرند

ها وجود تمامي مزايايي که در مدلسازي ناپيوستگيروش المان مرزي با . گيردکمتر مورد استفاده قرار مي

  در مسائل غيرخطي، شامل پالستيسيته و يا  به صورت موثرتوان از آنداراست، اين کاستي را دارد که نمي

سازي روشهاي مختلف بدون المان همچون روش بدون المان گالرکين، در مدل. هندسة غير خطي، استفاده کرد

. اي استفاده کردتوان از آنها در حل هر مسالهباشند و نميهندسي داراي مشکالتي ميمرزها و شرايط مختلف 

يکي از روشهايي که بدون شک به . اندتنها در تعداد محدودي از اين روشها مشکالت مرزي موجود حل شده

  رايي شگرفياين روش توانا. باشدطور گسترده مورد استفادة محققين قرار گرفته است روش اجزاي محدود مي

توان در حل مسايل غير خطي و عالوه بر آن، از اين روش مي. استاي دارسازي هر نوع مرز و هندسهدر مدل

باشد؛ اما اين روش در روند مدل کردن ترک و گسترش آن داراي کاستيهايي مي. مسائل پالستيسيته استفاده کرد

مانهاي خاص به تعداد بسيار زيادي در اطراف نوک زيرا در روش اجزاي محدود از يک رو بايد از يکسري ال

شود که تعداد درجات آزادي در مدل به شدت افزايش يابد و سرعت حل ترک استفاده کرد که اين امر باعث مي

که کامالً به تعداد درجات آزادي وابسته است به طرز نامطلوبي کاهش يابد و از ديگر سو همراه با گسترش ترک 

شود که اين امر به خصوص در ) ٥بندي مجددمش(بندي در اطراف نوک ترک، جديدسازي اننياز است که الم

بنابراين اگر بتوان به طريقي از ميزان . گير باشداي بسيار وقتبعدي ممکن است که پديدهمسايل پيچيده و يا سه

حذف کرد، مطمئناً بندي مجدد را به حداقل رساند و يا حتي المانها در اطراف ترک کاست و يا عمل مش

                                                 
1 Finite Element Method 
2 Finite Diffrence Method 
3 Boundary Element Method 
4 Meshless Methods 
5 Remeshing 
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برد و هم دو مشکل يکي از روشهايي که هم از مزاياي اجزاي محدود سود مي. يابدسرعت تحليل افزايش مي

اين روش يک روش . باشد مي١يافتهدهد روش اجزاي محدود توسعهاخير را به نحو قابل قبولي کاهش مي

پيشنهاد اولية روش . باشد در اجزاي محدود مي٢بندي واحدترکيبي است که حاصل استفاده از قالب روش پيکره

ها در روش پيشنهادي آنان ناپيوستگي. مطرح شده است [5]توسط بيليتچکو و بلک اجزاي محدود توسعه يافته 

 و با استفاده از قالب روش ٣ غني سازيبا استفاده از يکسري تابع شامل تابعهاي پيوسته و ناپيوسته به نام توابع

گردد که ناپيوستگي را بتوان به اين حالت باعث مي. گردنداحد، در محيط اجزاي محدود مدل ميبندي وپيکره

در روش پيشنهادي آنان، ترکهاي غير مستقيم به چندين قطعة نسبتاً مستقيم، . طور مستقل از مش مدل نمود

ن ترتيب در مدل شود و بديگردد و سپس تمامي قطعات ترک در راستاي قطعة اوليه نگاشت ميتقسيم مي

.  را در مورد آنها استفاده کردغني سازي توان به راحتي توابع نگاشت يافته يک ترک مستقيم وجود دارد که مي

تواند بسيار سخت و هاي طوالني و انحنادار ميتوان به جاي آنکه از چندين نگاشت متوالي، که در مورد ترکمي

 براي مدل نمودن ترک، ٤اي هويسايد تعميم يافته کرد، از تابع پلهسازي ترک استفادهدردسرساز باشد، جهت مدل

ترک، سود جست و بدينگونه روش بهبود به سزايي پيدا کرد و تقريباً به شکلي در ) هاي(البته به استثناي نوک

ازي ترک سالبته استفاده از اجزاي محدود توسعه يافته تنها به مدل. گيردآمد که امروزه مورد استفاده قرار مي

همچنين از اجزاء محدود توسعه يافته .  بهره بردها  همتوان در مدل نمودن حفرهگردد بلکه از آن ميمحدود نمي

هاي متعدد مانند مکانيک سياالت، تبديالت فازها، و علم مواد کمک هاي محاسباتي در زمينهدر مدلسازي پديده

فته از اين هم فراتر رفته و مسايل مربوط به ترکهاي دامنة روش اجزاي محدود توسعة يا. گرفته شده است

  .گيرد را نيز در بر مي٥چسبنده

  

 که توسط سازي ترکهاي مدلگيري روش المان محدود توسعه يافته، به معرفي روشدر تشريح روند شکل

 .شودپرداخته مي تشريح شده اند،  [39] محمدي

                                                 
1 eXtended Finite Element Method (XFEM) 
2 Partition of Unity Method (PUM) 
3 Enrichment functions 
4 Generalized Heaviside function 
5 Cohesive crack 
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        سازي ترک در المان محدودسازي ترک در المان محدودسازي ترک در المان محدودسازي ترک در المان محدودشبيهشبيهشبيهشبيه -٢-٣
        و غيرموضعي و غيرموضعي و غيرموضعي و غيرموضعي هاي موضعي هاي موضعي هاي موضعي هاي موضعي مدلمدلمدلمدل - ١-٢- ٣

 وضعيت ، الگوريتم اين.سازي ترک به روش المان محدود بر پايه پالستيسته بودهاي اوليه براي شبيهتالش

داد و بدين ترتيب رفتار تنش را در نقاط انتگرال گيري بررسي کرده و در مقابل معيار مقاومت مصالح قرار مي

ا اين وجود، مشخص شد که برخي نتايج موضعي ممکن ب. پذيرفتيک نقطه تنها از وضعيت تنش خود تأثير مي

نتيجه آن شد که بررسي وضعيت تنش نبايد منحصر به مکان . است وابسته به مش بوده و غير قابل اعتماد باشد

 . [39] )۱-۳شکل (شدمطرح هاي غير موضعي نقاط باشد و بنابراين مدل

  

  

  
 .[39]  برآورد موضعي و غيرموضعي وضعيت تنش -١-٣ شکل

  

        ١١١١مدل ترک گستردهمدل ترک گستردهمدل ترک گستردهمدل ترک گسترده - ٢-٢- ٣

مدل ترک . مدل ترک گسترده به تناوب در شبيه سازي المان محدود ترک و انتشار آن استفاده شده است

گسترده بر خالف مدل کردن هندسي يک ترک، تأثيرات مکانيکي ترک را به صورت کاهش سختي يا مقاومت 

در اين مدل . باشدل سينگوالر و ناپيوسته مياين مدل در حقيقت يک رويکرد پيوسته براي مسائ. کنداعمال مي

                                                 
1 Smeared crack model 
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در تمام ) گسترده(ناپيوستگي بوجود آمده بواسطه يک ترک در داخل المان بوسيله يک ميدان معادل توزيع شده 

بندي  مهمترين مزيت اين روش اين است که به هيچ گونه مش.)۲-۳شکل( شودمحيط المان شبيه سازي مي

فرضيات اساسي مکانيک محيط پيوسته براي اين نوع .  انتشار ترک نياز نداردمجدد موضعي يا کلي در پروسه

   .[39]مدل صادق است
  

  

  
 .[39]  مدل ترک گسترده براي مدلسازي ترک-۲-٣شکل 

  

  

            ١١١١ترک داخل الماني مجزاترک داخل الماني مجزاترک داخل الماني مجزاترک داخل الماني مجزا - ٣-٢- ٣

ناپيوستگي در . )۳-۳شکل (شودهاي المان تعريف ميهاي موجود به سادگي در لبهدر اين رويکرد، ترک

با اين حال اين رويکرد . شودميدان جابجايي به صورت اتوماتيک در ميدان جابجايي اطراف ترک فرض مي

هاي سينگوالر مخصوص مورد تواند ميدان سيگوالر در اطراف نوک ترک را بدست آورد، مگر اينکه الماننمي

راي مدل کردن مسيرهاي انتشار اين مدل براي ترک موجود از قبل تعريف شده ساده اما ب. استفاده قرار گيرد

  .[39]دهداين مدل ريسک وابستگي به مش را افزايش مي همچنين. باشدترک سخت مي

                                                 
1 Discrete inter-element crack 

 ترک گسترده
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  .[39]براي مدلسازي ترکداخل الماني مجزا   مدل ترک -۳-٣شکل 

  

  

        ١١١١المان ترک خورده مجزاالمان ترک خورده مجزاالمان ترک خورده مجزاالمان ترک خورده مجزا - ٤-٢- ٣

-ها اين اجازه را مياي که به ترکباشد به گونهاين مدل، يک مدل توسعه يافته از مدل ترک داخل الماني مي

بندي مجدد موضعي با يک تکنيک مش. )۴-۳شکل (ها تعريف شوند و يا توسعه يابنددهد که در داخل المان

هاي مجاور هاي وفقي ترکيب شده تا يک مش جديد را با شکافتن المانهاي ترک خورده و تقسيم المانروش

-  به کار ميهاي اوليهديد از متغيرهاي المانج هايهاي وفقي جهت محاسبه متغيرها در المانتکنيک. ايجاد نمايد

 . [39]رود

 

  

  

                                                 
1 Discrete cracked element 

 نوک ترک

مجزاترک   
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  .[39] ترک خورده مجزا براي مدلسازي ترک  مدل المان-۴-٣شکل 

  

  

        ١١١١هاي سينگوالرهاي سينگوالرهاي سينگوالرهاي سينگوالرالمانالمانالمانالمان - ٥-٢- ٣

- بدين صورت که مدل به طور ساده بوسيله حرکت دادن گره: آورندها مزاياي مهمي را بوجود مياين المان

-  و هيچ گونه تغييري در فرمول)۵- ۳شکل  (آيندهاي کناري بوجود ميهاي مياني به يک چهارم و فاصله گره

سازي ميدان ها سطح دقت بدست آمده از روش المان محدود را براي شبيهاستفاده از اين المان. از نيستبندي ني

هاي سينگوالر رايج ترين رويکرد براي آناليز ترک خوردگي المان. نوک ترک، به طرز چشمگيري افزايش دادند

  . ها تا قبل از توسعه روش المان محدود توسعه يافته بودندسازه

و بنابراين بايد اين روش به . هاي سينگوالر داراي قابليت مدلسازي ناپيوستگي در طول مسير ترک نيستندالمان

 .[39]هاي ديگر مورد استفاده قرار گيردهمراه روش

  

  

                                                 
1 Singular element 

مجزاترک   

 خط تقسيم کننده

 المان ترک نخورده

 نوک ترک

  شکافته شدهخط 
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  .[39]  مدل المان هاي سينگوالر براي مدلسازي ترک-۳-٥شکل 

 
                    ١١١١ غني شده غني شده غني شده غني شدههايهايهايهايالمانالمانالمانالمان - ٦-٢- ٣

اي از توابع شکل سينگوالر در داخل المان محدود بوسيله مجموعهيا يوسته در اين مدل ميدان جابجايي ناپ

- که بدين طريق تعريف دقيقي از ميدان جابجايي حاصل مي)۶- ۳شکل  (شودسازي ميخاص شبيهغني شده 

. در اين حالت وجود ترک به صورت هندسي مدل نشده و مش نيازي به منطبق شدن با مسير ترک ندارد. شود

 مزيت اين روش اين است که اين روش هيچ نيازي به مش بندي مجدد در حين پروسه انتشار ترک مهمترين

با پيشرفت موقعيت نوک ترک يا هر گونه تغيير در مسير آن در اثر شرايط بار گذاري، روش به صورت . ندارد

-ها يا گره براي المانالزم راغني سازي هاي مجاور نوک و مسير ترک را مشخص کرده و توابع اتوماتيک المان

  . کندهاي مورد نظر ايجاد مي

موقعيت ترک اوليه يا مسيرهاي مستعد براي گسترش ترک، تأثيري بر روي ساخت مدل المان محدود اوليه 

تواند با همان مش المان محدود مشابه و با سطوح دقت قابل هاي حاوي چند ترک ميهمچنين محيط. ندارد

  . [39]توجه، مدل شوند

                                                 
1 Enriched elements 

 گره هاي معمولي

گره هاي 

۴/۱مياني   
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  .[39]  مدل المان هاي غني شده براي مدلسازي ترک-۳-۶شکل 

  

  

        ١١١١هاهاهاهاروش شکافتن گرهروش شکافتن گرهروش شکافتن گرهروش شکافتن گره - ٧-٢- ٣

در اين روش، در نقاطي از محيط شبکه المان محدود که احتمال ترک خوردگي در آنها وجود دارد دو گره روي 

ها از هم جدا  گرهدهد،زماني که در آن نقطه ترک خوردگي رخ مي. شودهم و با درجه آزادي مشابه تعريف مي

 ماتريس سختي  ابعاددر اين روش. آينددر اين حالت دو گره با درجات آزادي متفاوت بوجود مي. شوندمي

        .[39]کند و تغييري در توابع شکل نياز نيستتغيير نمي

  

        بندي واحدبندي واحدبندي واحدبندي واحد    روش پيکرهروش پيکرهروش پيکرهروش پيکره -٣-٣

توان اين روش را مي. باشد مي٢بندي واحد، حل معادالت ديفرانسيل از به کارگيري روش پيکرهيکي از اهداف

 ٣بندي المانيافته و روش تقسيماي براي روش المان محدود توسعه يافته، روش المان محدود تعميمبه عنوان پايه

 معروف ٤بندي واحد المان محدوداز ويژگيهاي برجستة کاربرد اين روش در اجزاي محدود، که به پيکره. دانست

                                                 
1 Node splitting 
2  Differential equations 
3  Element partition method 
4  Partition of Unity Finite Element Method (PUFEM) 

 ترک اوليه
 گره هاي غني شده

غني شدهالمان   
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ت اوليه در مورد رفتار محلي جوابها در فضاي المان محدود، توانايي در ساخت است، توانايي دربرگرفتن اطالعا

و محسوب ) ممکن است که در حل معادالت مرتبة باالتر بسيار مهم گردد(فضاهاي المان محدود با هر شکلي 

- مي) گير گرددکه گاه ممکن است بسيار وقت(شدن جزء روشهاي بدون المان براي جلوگيري از ساخت مش 

  .اشدب

  :باشدمعادالت اين روش به اختصار چنين مي

   تعريف کنيم يعنيI مربوط به گره IN ٢ تابع پاية١ را ناحية تحت پوششIωفرض کنيم که در يک مش، 

)۳ -۱                                         (                                                       ( ){ }: 0I INω = >x x   

  

اي از  مجموعهIωدر اين حالت . گردند مشخص مي٣ها به يک المان با اتصالهاي مربوط به آن المانتعلق گره

در برابر  (٤ با يک مقدار عدديuبندي واحد تابعتقريب پيکره.  متصل هستندIباشد که به گرهالمانهايي مي

  :شودبه صورت کلي زير نوشته مي) مقدار برداري

)۳ -۲                                                                             (( ) ( ) ( )
1

N M
h

I I
I

u N aα
α

α
ψ

=

 =  
 

∑ ∑x x x  

  

 شکل -  و جαψساز تابع غني-، بIگره - ضرايب مجهولي هستند که به الفIaαساز و  توابع غنيαψکه 

توابع شکلي در اجزاي محدود . دگردنمربوط مي) مثل ترک، حفره و يا ساير ناپيوستگيها(خاص هندسي مساله 

)سازند يعني بندي واحد را ميپيکره ) 1II
N =∑ x . بايد متذکر شد که فضاي المان )۲- ۳(با توجه به رابطة ،

)با فرض آنکه (محدود متداول  )( )1 1, 0, 1αψ ψ α= = با . باشدسازي شده ميزيرفضايي بر فضاي غني) ≠

.  کوچکتر خواهد بودINαψشود دامنة اثر تابع  ضرب ميIN در تابع پاية αψغني سازي تابع توجه به اين نکته

 از همان روند مورد استفاده در روش ) بندي شدهدر فضاي مش(براي به دست آوردن معادالت تفکيک شده 

                                                 
1  Region of support 
2 Basis function 
3  Connectivity of the element 
4  Scalar valued function 
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ها حفظ  درايه٣ تقارن و پراکندگي٢توان سود برد و البته در اين صورت در ماتريس سختياستاندارد مي ١گالرکين

  .شودمي

سازي محلي در اجزاي بندي واحد با توجه به ويژگيهاي زير به عنوان يک ابزار قدرتمند جهت غنيقالب پيکره

  :محدود کاربرد دارد

 .يک مسالة خاص را به منظور بهبود تقريب جواب شامل گرددتواند توابع پاية مربوط به به راحتي مي .۱

 .شودشرط پيوستگي به صورت خودکار ارضا مي .۲

توان همانند سطوح ناپيوسته در محيط المان محدود را مي) مانند نوک ترک (٤نقاط و يا خطوط تکين .۳

 .بدون لحاظ در مش مدل کرد

-توان هر تابعي را در تقريب اجزاي محدود مدلة آن ميشوند که به وسيلويژگيهاي باال سبب ايجاد ابزاري مي

  .سازي نمود

  .گردد که به طور مشروح به روش اجزاي محدود توسعه يافته پرداخته شوداز اين پس سعي مي

  

        ٥روش المان محدود توسعه يافتهروش المان محدود توسعه يافتهروش المان محدود توسعه يافتهروش المان محدود توسعه يافته -٤-٣

. باشدمان ميروش المان محدود توسعه يافته، در واقع ترکيبي از روش المان محدود متداول و روش بدون ال

البته در تحقيق آنان . گذاردند هاي اين روش را بنااز کساني بودند که براي اولين بار پايه [5]بيليتچکو و بلک 

هيچ نامي از روش المان محدود توسعه يافته در ميان نيامد و اين نامي بود که بعدها به روش اعمالي آنان تعلق 

 بر روي   [38] موس و همکاران گرفته از کار تکميلي است کهشکل متداول روش حاضر در واقع بر. گرفت

انجام دادند و اعمال روش را براي ترکهاي خميده و يا ترکهايي که از   [5]بيليتچکو و بلک روش پيشنهادي 

  .تر نمودندگردند بسيار سادهچند قطعة ناصاف تشکيل مي

                                                 
1  Galerkin 
2  Stiffness matrix 
3  Sparsity 
4  Singular 
5 eXtended Finite Element Method (XFEM) 
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ت است که در ابتدا مش المان محدود بدون در نظر  در روش المان محدود توسعه يافته، روند کار به اين صور

بندي واحد ، سپس بر اساس روش پيکره. شودتواند ترک يا حفره باشد، ساخته ميگرفتن ناپيوستگي، که مي

، که از حل تحليلي تغييرمکان پيرامون ناپيوستگي غني سازيبراي در نظر گرفتن ناپيوستگي، با استفاده از توابع 

هاي موجود در مش که با ناپيوستگي درگير  در محل گره١د، تعدادي درجات آزادي اضافيگيرسرچشمه مي

گردد و بدين طريق ناپيوستگي، بدون آنکه در مش به طور آشکار در نظر گرفته شده هستند به مدل اضافه مي

  .سازي ناپيوستگي چند مزيت را به قرار زير داراستاين نحوة مدل. شودباشد، مدل مي

بندي احتياج به تغيير داشته سازي نمود بدون آنکه مشتوان ناپيوستگي را مدلاي از مش مير نقطهدر ه .۱

شود جايي که توليد مش خود امري بعدي داراي اهميت مياين مساله به طور عمده در مسايل سه. باشد

ن امر دردسرساز توان انواع حاالت ناپيوستگي را بدووقتگير خواهد بود و در نتيجه براي يک مش مي

 .ايجاد مش در نظر گرفت

روند گسترش ترک نيز مشابه باال ديگر نيازي به سازگارسازي مش با شرايط جديد ترک نخواهد  .۲

 .داشت

الزم نيست که در اطراف ترک، و به خصوص نواحي نزديک به نوک آن، همچون اجزاي محدود  .۳

 .متداول از چندين نوع المان استفاده شود

ها و به ويژه ترک به نسبت روش المان محدود ت آزادي مورد نياز در اطراف ناپيوستگياز تعداد درجا .۴

  .رودشود و در نتيجه سرعت تحليل مساله بسيار باال ميمتداول به طور چشمگيري کاسته مي

        

        کليات روشکليات روشکليات روشکليات روش - ١-٤- ٣

درون ) بعديبراي محيط سه(3Rو يا ) براي محيط دوبعدي( 2Rاز فضاي  xه مانندرض کنيم که يک نقطف

}به صورت  Nمدل اجزاء محدود داشته باشيم و مجموعة گرهي }1 2, ,...., mn n n=N در آن، کهm  تعداد

ة مربوط به آن شدتقريب تغيير مکاني غنيمربوط به محاسبة صورت تابع در اين . هاي يک المان است، باشدگره

  : [38]شود به صورت زير تعريف مينقطه
                                                 
1  Additional degress of freedom 
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تغيير مکاني آزادي  درجات Jaکاني در اجزاي محدود متداول، درجات آزادي تغيير مIu، )۳- ۳(ه در رابطة ک

 در I مربوط به گره ١ تابع شکليIN، سازي  متداول و مربوط به غنينسبت به مدل اجزاء محدود اضافي

  باشدزير ميها با تعريف اي از گرهمجموعه gNساز و تابع غنيxψ)(اجزاي محدود متداول،

)۴ -۳(                                                                               { }φ≠Ω∩∈= gJJJ
g

ωnn ,: NN  

ها همچون  حوزة وابسته به هندسة ناپيوستگيgΩ و Jn در گره Jφ دامنة اثر تابع شکلي Jω، )٤- ٣( در رابطة

و شرايط تحليلي در دسترس  با توجه به نوع ناپيوستگي xψ)(ساز  تابع غني تعيين.باشديسطح ويا نوک ترک م

هاست که به نوعي اي از گره مجموعهgN در واقع به صورت کامالً کلي و ساده، .پذيردميمربوط به آن انجام 

 آورده ۷-۳شکل ۰  در Jاي مانند براي روشن شدن مطلب، دامنة تاثير براي گره .با ناپيوستگي در ارتباط هستند

در .  فضايي است که توابع شکلي آن گره در آن مقداري غير صفر دارند، گره  هردامنة تاثير در واقع. شده است

هايي که بر وجوه کناري المان قرار دارند دامنة تاثير همان المانهاي متصل به آن گره اين صورت در مورد گره

اشته باشد دامنة هايي در داخل المان نيز ممکن است وجود دخواهند بود و در اجزاي محدود مرتبة باالتر که گره

دقت شود، در سمت ) ۳-۳(اگر در رابطة  .شودتاثير آن گره به همان الماني که در آن قرار دارد، محدود مي

آنچه که در اين . باشد که از قبل نيز داشتيمراست معادله، قسمت اول همان تقريب المان محدود متداول مي

 قسمت دوم عبارت است که کند،دود توسعه يافته بازي مين محرابطه بسيار مهم است و نقش اساسي را در الما

  . توان مدل کردناپيوستگيها را مي

تاکنون در اين بخش روابط کلي مربوط به روش المان محدود توسعه يافته بيان گرديد و هيچ يک از روابط تنها 

سازي ترک پرداخته شود و در گردد که به مدلاز اين پس سعي مي. ها نبودنددر مورد نوع خاصي از ناپيوستگي

باشد مگر آنکه به صورت صريح منظور ديگري از اين واژه نتيجه از اين به بعد منظور از ناپيوستگي، ترک مي

  .شوددر بخشهاي بعدي روابط و توابع ويژة مربوط به ترک بيان مي. گفته شود

                                                 
1 Shape function 
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  . [38]ه کناري المانها قرار دارد در حالتي که گره بر روي وجJ دامنة تاثير براي گره -٧-٣شکل 

 

        سازي ترکسازي ترکسازي ترکسازي ترکمدلمدلمدلمدل - ٢-٤- ٣

سازي در اين قسمت روابط ويژة مدل. تاکنون روابط کلي در مورد روش المان محدود توسعه يافته بيان گرديد

  .شودترک گفته مي

يکي مدل . باشدسازي ترک شامل مدل کردن دو قسمت از ترک مي در روش المان محدود توسعه يافته، مدل

تفاوت اين دو قسمت در آن است که در اطراف نوک ترک، . ترک و ديگري وجوه آن است) هاي( نوککردن

تمرکز تنش بسيار بااليي وجود دارد در حاليکه در مورد دو لبة ترک چنين نيست ولي ناپيوستگي تغيير مکاني را 

يداست که براي مدلسازي اين دو بنابراين پ.  وجود داشته باشداز لبة بااليي ترک تا لبة پاييني آن ممکن است

براي مدلسازي ترک در داخل محيط به ) ۳-۳(رابطة . ساز متفاوت استفاده کردقسمت بايد از دو نوع تابع غني

  :[38]آيدصورت زير درمي

                                                                    

)۳ -۵(  

 براي ،ناحيه تحت تاثير

 Jگره 
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l و ha ،تابع شکلي N )۵-۳ (در رابطة
kb ،درجات آزادي گرهي اضافي )(F1 xl و )(F2 xl توابع تغيير مکاني 

). که به ترتيب براي مدل کردن نوک اول و دوم ترک استباشنددوبعدي نزديک نوک ترک مي )H x  هم تابع

 رابطة( در باالي ترک قرار گيرد در غير اين صورت منفي است xاست که مثبت است اگر تعميم يافتة هويسايد 

)۳ -۶(( .  

  

                     
  

توان دريافت ، مي)۶- ۳(با نگاهي به رابطة . شودک، و نه نوک آن، استفاده ميسازي دو لبة تراز اين تابع در شبيه

که اين تابع دو مقداره داراي يک ناپيوستگي بر روي ترک است که به همين علت هم از اين تابع براي مدلسازي 

يد بدين ترتيب است سازي با تابع تعميم يافتة هويساها براي غنينحوة انتخاب گره. شوددو لبة ترک استفاده مي

که چنانچه در حوزة تاثير يک گره، ترکي وجود داشته باشد، بدون آنکه نوک ترک در آن حوزه باشد، آن گره با 

گردد بدين معني که براي هر درجة آزادي که در آن گره تعريف شده باشد به سازي ميتابع نامبرده شده غني

شود تا با اضافي ناشي از تابع تعميم يافتة هويسايد گذارده ميهمان اندازه و در همان جهات هم درجات آزادي 

ها با دايره مشخص ، اين گره۸-۳شکل۰ در (بتوان ناپيوستگي را در تغيير مکان در هر دو جهت مدلسازي کرد 

    ).اندشده

  

)۳ -۶(  
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يافتة هويسايد و نقاطي که با مربع اند با تابع تعميمي که با دايره مشخص شدهنقاط: سازيانتخاب نقاط براي غني -۸-٣شکل 

  .[39] شوندسازي مياند با توابع نزديک نوک ترک غنيمشخص شده

   

  :[39]زير مي باشد  به صورت )۵-۳ (رابطةالزم به ذکر است که با لحاظ کردن اثر درونيابي 

  

  

  

  

  

. بسيار کاربرد داردتوسعه يافتهروش المان محدود  در )۷- ۳(رابطه   
 

   

        توابع نزديک نوک ترک در محيط همسانگردتوابع نزديک نوک ترک در محيط همسانگردتوابع نزديک نوک ترک در محيط همسانگردتوابع نزديک نوک ترک در محيط همسانگرد - ٣-٤- ٣

ها ها و تغيير مکانسازي و محاسبة دقيق تنشنزديک نوک ترک نقش مهمي را در شبيهغني سازي توابع 

 در هابراي اين کار الزم است که ابتدا رابطة مربوط به تغييرمکان. بخصوص در نزديکي نوک ترک دارا هستند

 است را ذکر ١حالت دوبعدي در شرايطي که يک جسم همسانگرد تحت تاثير بارگذاري عمومي مودهاي مرکب

                                                 
1 General mixed mode loadings 

)۳ -۷(  
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)اگر محورهاي محلي قطبي. کنيم ),r θ شود در نظر  ديده مي۹-۳ را در نوک ترک به صورتي که در شکل

   :[39]به صورت زير خواهد بودبگيريم روابط مربوط به تغيير مکانها در اطراف نوک ترک 

  

)۳ -۸   (( ) ( ){ } ( ) ( ){ }2 2cos 2 1 2sin 2 sin 2 1 2cos 2
2 2 2 2

I IIK Kr r
u

G G
θ κ θ θ κ θ

π π
   = − + + − +      

)۳ -۹  (( ) ( ){ } ( ) ( ){ }2 2sin 2 1 2cos 2 cos 2 1 2sin 2
2 2 2 2

I IIK Kr r
u

G G
θ κ θ θ κ θ

π π
   = + − − − −      

  

   به صورت زير استκ مدول برشي در محيط همسانگرد و Gکه 

)۳ -۱۰                                           (                                        
3 4 for plane strain

3
for plane stress

1

ν
κ ν

ν

−
= −
 +

  

  .باشدپواسون در محيط همسانگرد مينسبت  νو

  
)محورهاي محلي قطبي  -۹-٣شکل  ),r θ[38]اند که در دو سر ترک تعريف شده. 

  

  

سازي کرد، به توابعي نياز است که را شبيه) ۹-۳(و ) ۸-۳(اني موجود در روابط براي آنکه بتوان فضاي تغييرمک

  :[20]توان اين چنين انتخاب کرداين توابع را مي. تمامي تغييرمکانهاي ممکن در اين روابط را پوشش دهد
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)۳ -۱۱                                 ({ }






== 2

sinsin,
2

cossin,
2

sin,
2

cos),( 4

1

θθθθθθθ rrrrrF ll  

)که در توابع باال  ),r θاين . گردنددر مختصات محلي واقع بر نوک ترک تعيين مي) ۹-۳(شکل ۰   با توجه به

. هستند که بايد در المان محدود توسعه يافته در محيط همسانگرد از آنها بهره بردغني سازي توابع همان توابع 

 ۸- ۰۳   شکلسازي گردند هم مشابه حالت قبل است بدين ترتيب که مطابقيي که بايد غنيهانحوة انتخاب گره

شود که نوک ترک در حوزة تاثير آن سازي، بوسيلة توابع نزديک نوک ترک انجام ميهايي عمل غنيتنها در گره

ديده ) ۱۱-۳(اي که در رابطة نکته). اند اين نقاط با مربع مشخص شده ۸- ۰۳  شکلدر (توابع وجود داشته باشد 

sinشود آن است که تابع مي
2

r
θ تابعي پيوسته نيست يعني از ،θ π= θ تا − π=بع از  مقدار تاr− تا 

rباشد در حاليکه سه تابع ديگر در دو کند و اين نشانة ناپيوسته بودن تابع در طول دو وجه ترک مي تغيير مي

  .نندکشوند به عبارت ديگر در دو وجه ترک مقدار يکساني را اختيار ميطرف اين بازه به يک مقدار ختم مي

با توجه به اينکه در . سازي نوک ترک الزم استپيداست چهار تابع براي مدل) ۱۱-۳( همانطور که از رابطة 

اي براي هر گره دو درجة آزادي حرکتي، و نه چرخشي، در محيط دوبعدي، در حالتهاي تنش و کرنش صفحه

توابع نزديک نوک ترک داشته باشد بايد سازي با اي که نياز به غنيشود، در مجموع در هر گرهنظر گرفته مي

 دالبو البته در کار. دهدهشت درجة آزادي اضافي در نظر گرفت که تاثير هر چهار تابع را در هر راستا نشان مي

sinشده است که از اين تابع به جاي تابع غني سازي  صحبت از نوع ديگري از تابع [20]
2

r
θتوان  مي

)در مختصات محلي ) ۹-۳(شکل ۰  توان مطابقاين تابع را مي.  کرداستفاده ),x y واقع بر نوک ترک به ترتيب 

  زير تعريف کرد

)۳ -۱۲                                                                               (            ( ) ( ) ( )R R , .Hx y=x x%   

  و

)۳ -۱۳                                                                    (( )
2 3

3 2 for 0
R ,

0 for 0
c c

x x
x

x y l l

x

    
 + ≤   =     
 ≤

  



٥٧ 

 

ستطيل  است و براي مثال چنانچه اين المان م١ طول مشخصة المان حاوي نوک ترکcl) ۱۳-۳(که در رابطة 

علت استفاده از اين تابع ساده بودن استفاده  [20]در تحقيق . گردد برابر جذر مساحت آن المان ميclشکل باشد 

به علت آنکه اين تابع . از آن و نيز سهولت گسترش آن به مسائل سه بعدي و نيز هموار بودن آن ذکر شده است

امده و نيز به علت آنکه شرايط به دست آوردن آن همان شرايط متداول استخراج از روابط تحليلي به دست ني

  .چنين توابعي، يعني استفاده از جوابهاي تحليلي نبوده، از سوي محققين با استقبال چنداني روبرو نشده است

  

  

        پياده سازي روش المان محدود توسعه يافتهپياده سازي روش المان محدود توسعه يافتهپياده سازي روش المان محدود توسعه يافتهپياده سازي روش المان محدود توسعه يافته -٥-٣

هاي سختي و نيرو گفته شود و سپس نکاتي نيز در تريسشود که ابتدا نحوة تشکيل مادر اين قسمت سعي مي

شدت فاکتور هاي پس از آن نحوة محاسبة . گيري گفته شود و انتگرالغني سازي مورد نحوة انتخاب نقاط براي 

 که پارامتري مهم در مکانيک شکست جهت تشخيص وضعيت ترک و احتمال گسترش آن و جهت رشد ٢تنش

  .شودج المان محدود ذکر ميترک است با استفاده از نتاي

  

        هاهاهاهاتشکيل ماتريستشکيل ماتريستشکيل ماتريستشکيل ماتريس - ١-٥- ٣

هايي که در روش المان محدود توسعه يافته، جهت حل بايد تشکيل شوند داراي روندي ها و ماتريسمعادله

سيستم معادالت تفکيک شدة خطي در روش المان محدود توسعه يافته، به . شبيه به المان محدود متداول هستند

  :باشدر ميشکل کلي آن، به صورت زي

)۳ -۱۴                                                                                                                (fKd =          

براي درجات متداول المان محدود و هم درجات هم ( بردار درجات آزادي d، ٣ ماتريس سختيKکه در آن 

هايي را که به ماتريس. باشد بردار مربوط به نيروهاي خارجي ميfو ) غني سازيآزادي اضافي مرتبط با 

                                                 
1 Characteristic length of elements containing crack-tip 
2 Stress intensity factor (SIF) 
3 Stiffness matrix 
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 و Kماتريسهاي . ها در هر المان به دست آوردصورت کلي هستند بايد از محاسبه و سرهم کردن همان ماتريس

f[39]توان محاسبه کرد را با روابط زير مي:  

) ۳-۱۵                                                                   (               
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eeh
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FNFN ii
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i dd btf αα

I
  

 Ω∂ کل فضاي مساله، Ω فضاي الماني است که در آن ترک وجود دارد، hΩ فضاي يک المان است، eΩکه 

) ۱۶- ۳(در روابط  .  است١اي بردار نيروي بدنهbيروي وارد بر مرزها و  بردار نΩ ،tمرزهاي مربوط به فضاي

اي که ترک در يک محيط همسانگرد  به تعداد توابع نزديک نوک ترک وابسته است و براي مسالهm، )۲۰-۳(و 

  . باشد مي۱۲انگرد متفاوت قرار دارد برابر  بين دو محيط همس، براي ترکي که در۴و يا دوسانگرد باشد برابر 

B [39]باشدماتريس مشتق توابع شکلي مي) ۱۷-۳( در رابطة  :   

)۳ -۲۱                                                                                                  (
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1  Body force 

α =  1, 2, 3,...,m 
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  :[39]  تبديل ميشوند  به صورت زير)۲۴- ۳( و)۲۲-۳(ه با لحاظ کردن اثر درونيابي، روابط ک

  

  
  

  
  

  

        گيريگيريگيريگيريهاي انتگرالهاي انتگرالهاي انتگرالهاي انتگرالروشروشروشروش - ٢-٥- ٣

غني سازي همانطور که تا کنون گفته شد در تقريب المان محدود توسعه يافته نياز است که از توابعي جهت 

بايد برخي از  در اين صورتکه  طول ترک ناپيوسته هستند برخي از اين توابع و مشتقات آنها در. استفاده شود

 معمولي براي ١در اين موارد استفاده از قوانين گاوس. گيري در نظر گرفت نکات را در مورد انتگرال

براي روشن شدن مساله . تواند متضمن جواب دقيق در مساله باشداي نميگيري از اينچنين توابع ناپيوسته انتگرال

  . شوداشارهحل شده   [49]توسط سوکومار و پريوست ه مثالي که بهتر است ب

) -۱،۵/۰( در طول Ωدر بازة ) 0C (٢ايو نيز يک تابع پيوستة قطعه) −1C(فرض کنيد که يک تابع ناپيوسته 

   باشد و هدف آن باشد که مقدار عددي انتگرال زير محاسبه شودوجود داشته) ۱۰- ۳(شکل مطابق 

)۳ -۲۷                                                                                                ( [ ] ( )I f f x dx
Ω

= ∫  

                                                 
1  Gaussian rule 
2  Piece-wise continuous function 

)۳ -۲۵(  

)۳ -۲۴(  

α =  1, 2, 3,...,m 
)۳ -۲۶(  
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  :قابل محاسبه استبا استفاده از روش گاوس تقريب زير

)۳ -۲۸            (                                                                                [ ] ( )
1

n

k k
k

I f J w f ξ
=
∑�  

 ژاکوبين مربوط به تبديل J و n به ترتيب نقاط و ضرايب وزني گاوسي در روش گاوسي مرتبة kw و kξکه 

3مختصات بوده و در اين مساله  4J dx dξ=  به ترتيب براي توابع ۷۵/۰ و ۵/۰مقدار دقيق اين انتگرالها . =

س هاي متفاوت روش گاونتايج مربوط به استفاده از مرتبه) ۱-۳(در جدول. باشداي و ناپيوسته ميپيوستة قطعه

گيري از چنين توابعي از دقت  شود روش گاوسي براي انتگرالهمانطور که ديده مي. نشان داده شده است

و ) ۱،۰(گيري به دو بازة  براي رفع اين مشکل کافي است که بازة مورد انتگرال. مناسبي برخوردار نيست

  .ال گرددها به صورت مستقل اعمتقسيم کرده و روش گاوس در هر يک از بازه) -۰،۵/۰(

  

  

  

  
تابع ناپيوسته  -١٠-٣شکل 

1C−
اي و تابع پيوستة قطعه

0C١ به -٥/٠اي به طول صفر پرشي از ، مقدار تابع ناپيوسته در نقطه 

 .[49]دارد

 

 

= 
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  .[49]ايوسته و يک تابع پيوستة قطعه مقادير محاسبه شده با استفاده از روش گاوس براي يک تابع ناپي-۱-۳ جدول

  نوع تابع
مرتبة روش گاوسي مورد 

  استفاده

مقدار عددي محاسبه 

  شده
  مقدار دقيق

  ۱  ۵۰۰۰/۱    

  ۲  ۳۷۵۰/۰    

1C−  ۵  ۶۹۵۰/۰  ۷۵/۰  

  ۷  ۶۱۰۱/۰    

  ۱۰  ۷۰۷۵/۰    

  ۱  ۳۷۵۰/۰    

  ۲  ۵۱۲۳/۰    

0C  ۵  ۵۰۶۶/۰  ۵/۰  

  ۷  ۴۹۹۶/۰    

  ۱۰  ۵۰۱۵/۰    

  

برده شد، به بحث نحوة اي که بايد در توابع ناپيوسته اعمال گردد پيگيري ويژه حال که به لزوم انتگرال

در المان محدود توسعه يافته براي رفع اين مشکل از . پردازيمگيري در المان محدود توسعه يافته مي انتگرال

بدين مفهوم که چنانچه الماني حاوي ترک باشد و در نتيجه يک و يا چند . شوده مي استفاد١بندي المانتقسيم

گيري به  سازي شده باشد، المان به منظور انتگرالو يا تابع تعميم يافتة هويسايد، غنيغني سازي گره آن با توابع 

باشد  مي٣ا زيرچهارضلعي و ي٢بندي به صورت تقسيم المان به زيرمثلثهانحوة تقسيم. شودچند بخش تقسيم مي

باشد گيري مي بندي تنها به علت انتگرالدر اينجا بايد تاکيد کرد که تقسيم. ارائه شده است  [20] دالبو که توسط

  .  شودشود و هيچ درجة آزادي به مساله اضافه نميو المان عمالً به چند المان ديگر تفکيک نمي

                                                 
1  Element partitioning 
2  Sub-triangles 
3 Sub-quads 
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  هابندي به زير مثلثروش تقسيم -۱- ۵-۲- ۳

. شوندهايي تقسيم مي به زير مثلث۱۱- ۳هايي که داراي تقاطعي با ترک هستند مطابق شکل وش الماندر اين ر

هاي موجود در دو طرف ترک خود به هر يک از قسمت. گيردبندي بر اساس مکان ترک صورت ميتقسيم

اين روش . شودل ميگيري اعما ها قانون گاوس جهت انتگرالشود و در هر يک از مثلثتعدادي مثلث تقسيم مي

بندي ندارد و تنها يک ترفند براي حل مشکل اين کار هيچ ارتباطي با مش. از دقت مناسبي برخوردار است

  .باشدگيري توابع ناپيوسته مي عددي موجود در انتگرال

 

  .[39] گيري بندي المانهاي درگير با ترک به زيرمثلث جهت انتگرال تقسيم-۱۱-۳ شکل

        

  ضلعيروش زيرچهار -۲- ۵-۲- ۳

ها از دقت مناسبي در مسايل خطي برخوردار است ولي براي مسايل درگير بندي به زيرمثلثبا اينکه روش تقسيم

به عنوان مثال، در حين گسترش ترک در مواد . با مواد االستوپالستيک اين روش قابل کاربرد نيست

ميدان جابجايي بايد در مراحل متوالي کند، بدين معنا که االستوپالستيک، در هر نمو، فضاي تقريب تغيير مي

شود تابع در واقع در اين حاالت رفتار ماده نسبت به بارهايي که به آن وارد مي. محاسبه، جديدسازي گردد

ها و تاريخچة بارگذاري به نقاط جديد گاوسي باشد و در هر نمو الزم است که تنشتاريخچة بارگذاري مي

ها به شکل ترک بندي المان و تشکيل زير مثلثها که نحوة تقسيمش زيرمثلثاين کار در رو. انتقال داده شود

 زير مثلث ها ترک
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توان وابسته است و در هر نمو ممکن است تغيير کند، تقريباً غير ممکن است، زيرا در نقاط جديد گاوسي، نمي

 ترک، کار به همين منظور هم بايد از روشي استفاده شود که مستقل از شکل. تاريخچة بارگذاري را دنبال کرد

در اين روش . بندي چهارضلعي استفاده کردتوان از روش تقسيمدر اين صورت مي. بندي را انجام دهدتقسيم

گيري در  شود و انتگرالنظر از نوع المان و شکل ترک،  المان به تعدادي چهار ضلعي کوچکتر تقسيم ميصرف

  ).۱۲-۳ شکل(گيرددرون هر چهارضلعي بر اساس قانون گاوس انجام مي

  
  .[39] گيري ها جهت انتگرال چهارضلعي بندي المانهاي درگير با ترک به زير تقسيم-۱۲-٣ شکل

  

ها زمانبري کمتري دارد، زيرا بدون در نظر گرفتن شکل اين روش از لحاظ صرف وقت نسبت به روش زيرمثلث

  . ازش شرايط مختلف نداردبندي احتياجي به پردکند و روند تقسيمبندي ميترک، المان را تقسيم

        

         غني سازي  غني سازي  غني سازي  غني سازي ها جهتها جهتها جهتها جهتانتخاب گرهانتخاب گرهانتخاب گرهانتخاب گره - ٣-٥- ٣

با تابع تعميم يافتة هويسايد از حساسيت غني سازي ، انتخاب گره براي غني سازيها براي در انتخاب گره

  .شودبيشتري برخوردار است زيرا انتخاب اشتباه گره سبب ناپايدار شدن حل مي

اگر در مورد يک گره و المانهاي مربوط . لمانها را قطع کرده باشندفرض کنيد که دو وجه يک ترک تعدادي از ا

 و مساحت قسمتي را که +Aگيرد با به آن، مساحت بخشي از المانهاي مرتبط با گره را که باالي ترک قرار مي

هاچهارضلعي زير   المان 
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 نمايش دهيم، شرط الزم براي آنکه بتوان آن گره Aا را با  و مساحت کل المانه−Aگيرد بادر زير ترک قرار مي

  :آن است کهغني کرد را با تابع تعميم يافتة هويسايد 

)۳ -۲۹                                                                                                         (A
mv

A

+

≥   

)۳ -۳۰                                                                                                         (A
mv

A

−

≥   

 عددي و ناپايداري براي دوري جستن از مشکالت [20]دالبو  مقدار حداقل مجاز است و در کار mvکه در آن 

  . نشان داده شده استJ براي گره−A و +A نحوة تعيين ۱۳- ۳در شکل .  در نظر گرفته شود۰۱/۰% حل برابر 

  
  . J  [39] براي گره−A و +Aتعيين  -١٣-٣ شکل

  

هاي قبل توضيح گيري که در قسمت  در اين بخش هدف آن است که نحوة انتخاب گره در دو روش انتگرال

ها باشد گيري بر اساس روش زيرچهارضلعي فرض کنيد که در يک المان روش انتگرال. داده شد شرح داده شود

ة هويسايد، عالوه بر شرط گفتة شدة قبل، آن است که حداقل  با تابع تعميم يافت غني سازيدر اين صورت شرط

يک نقطة گاوسي متعلق به هر کدام از زير چهار ضلعيها در حوزة تاثير گره مورد نظر در دو طرف ترک وجود 

، زيرا در دو طرف ترک در غني شودا تابع تعميم يافتة هويسايد  بايد بJگره) ۱۴-۳(شکل ۰ در . داشته باشد

هاي موجود در حوزة تاثير گرهي را حتي اگر ترکي يکي از المان. حوزة تاثير آن گره نقاط گاوسي وجود دارد

قطع کند ولي نقطة گاوسي در دو طرف ترک در حوزة تاثير آن گره قرار نداشته باشد، آن گره با وجود قطع 

 ترک
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به خوبي نشان داده ) ۱۵- ۳(اين مطلب در شکل . غني نميشود هاي موجود در حوزة تاثير آن،کي از المانشدن ي

  .شده است

  
 غني  وجود دارد و آن گره بايد با تابع تعميم يافتة هويسايدJدر دو طرف ترک نقاط گاوسي متعلق به حوزة تاثير گره -١٤-٣ شکل

  .[39]شود

  

  
  وجود ندارد و آن گره نبايد با تابع تعميم يافتة هويسايدJرک نقاط گاوسي متعلق به حوزة تاثير گرهدر دو طرف ت -١٥-٣ شکل

 .[39]غني شود

  

با تابع تعميم يافتة هويسايد است، غني سازي ها همان شرط اول، شرط الزم و کافي براي در روش زيرمثلث

ها اي متعلق به حوزة تاثير يک گره را قطع کند حتماً در دو طرف ترک زيرمثلثهزيرا اگر ترکي يکي از المان

  .شوند و در نتيجه حتماً نقاط گاوسي در دو طرف ترک وجود خواهد داشتساخته مي

 ترک

 نقاط گوسي ترک
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يک گره با توابع نزديک نوک ترک هم بايد گفت که کافي است که نوک ترک در حوزة غني سازي در مورد 

نکتة قابل ذکر در اين انتخاب آن است که چنانچه گرهي شرط اخير را نداشته . ته باشدتاثير آن گره وجود داش

، اگر به ترک نزديک باشد، فقط با اين کار تعدادي درجة آزادي زائد غني شودباشد و با توابع نزديک نوک ترک 

غني از ترک دور باشد به مدل اضافه خواهد شد بدون آنکه بر دقت محاسبات افزوده شود و اگر آن گره نسبتاً 

هاي تغييرمکاني که از آنها جهت استخراج توابع شود که محاسبات دچار خطا شود، زيرا فرمولباعث ميسازي 

هاي دور از نوک نزديک نوک ترک استفاده شد فقط در نزديکي نوک ترک معتبرند و استفاده از آنها در مکان

  .ترک اشتباه است

        

        شدت تنششدت تنششدت تنششدت تنشهاي هاي هاي هاي فاکتورفاکتورفاکتورفاکتورمحاسبه محاسبه محاسبه محاسبه  - ٤-٥- ٣

   J نتگرالا -۱- ۵-۴- ۳

از . باشد ميJشدت تنش در محاسبات عددي، استفاده از مفهوم انتگرال  فاکتورهايترين روش براي محاسبه رايج

هاي گيري در اطراف نوک ترک به شرط آنکه بر لبهويژگيهاي اين انتگرال آن است که در هر سطح بستة انتگرال

  : [39]آيدار آن از رابطة زير به دست ميترک تنشي وارد نشود مقداري ثابت خواهد داشت و مقد

)٣ -۳۱                                                                                   (1
1

j
j ij j

Γ

u
J W n dΓ

x
δ σ

∂ 
= − ∂ 
∫      

، براي مواد ارتجاعي ٢ انرژي کرنشي چگاليW بستة دلخواه در اطراف نوک ترک،١ يک مسيرΓکه در آن

)خطي )1 2 ij ijW σ ε=،jnjامين مولفة از بردار عمود برΓ،1 به سمت خارج jδباشند مي٣ دلتاي کرونکر. 

   نمايش )۱۶- ۳(شکل   را ميتوان بدين صورت نشان داد که بدنه اي مانند آنچه درJانتگرال مستقل از مسير بودن 

  

  

                                                 
1  Contour 
2  Strain energy density 
3 Kronecker 
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 .A* [39]ناحيه معادل  مشخص کردن  در اطراف ترک وJ انتگرال مفهوم-۱۶-٣ شکل

  

براي اين بدنه بدون در نظر گرفتن بار بدنه اي و ترکشن روي ترک خواهيم . داده شده است، را فرض کنيد

  :      داشت

  
  که در آن 

  
 Γ3  و 1Γ .بردار جابه جائي است    uو )  نمايش داده شده است)۱۶-۳(شکل همانند آنچه در  t = σn  )n و 

در اين شرايط براي هر کانتور .  روي قسمت خارجي سطح ترک هستندΓ4  و 1Γاختياري ميباشند و مسيرهاي 

        ،)۱۶-۳(شکل  از طرفي با توجه به . (J = 0) برابر با صفر خواهد بود) ۳۲-۳(رابطه بسته اي مقدار 

Γ4+Γ3+ Γ2 + 1Γ Γ =  بنابراين خواهيم داشت. مي باشد:  

JΓ4  = 0                                                                                                                                                     +JΓ3+ JΓ2 + 1Γ J = J   

  : در نتيجه داريم صفر هستند، Γ4و  Γ2هر دو روي   tiو  dyبا توجه به اينکه 

  = 0                                                                                                                                                      JΓ3 + 1Γ J = J   

)۳ -۳۲(  

)۳ -۳۳(  

)۳ -۳۴(  

)۳ -۳۵(  
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هستند که  يکسان   Γ3  و 1Γ روي مسيرهاي انتخابي Jانتگرال پس ميتوان نتيجه گرفت که قدر مطلق مقادير 

در صورتيکه يک کانتور بسته از يک سطح ترک  بنابراين .باشد  ميJانتگرال نشان دهنده مستقل از مسير بودن 

     رابطهاست که  الزم به ذکر . استفاده شودJرال انتگشروع شده و به سطح مقابل برسد، ميتواند براي تعيين 

.  در امتداد ترک است1xشود به نحوي که محوردر دستگاه مختصات محلي در نوک ترک تعريف مي) ۳۱- ۳(

  . نشان داده شده است) ۳۱- ۳(محور محلي نوک ترک و پارامترهاي موجود در رابطة ) ۱۷- ۳(در شکل 

  
   .[39] سطح داخلي آنA وΓمختصات محلي در نوک ترک و مسير بستة -١۷-٣شکل 

  

 محاسبات عددي ،گيري انجام شودالزم است که بر روي يک مسير انتگرال) ۳۱- ۳(با توجه به اينکه در رابطة 

ي محدودي وابسته خواهد شد و با اندک تغييري که در مسير هاي نقاط گاوسکامالً به مقادير تنش و تغييرمکان

چنانچه در يک و يا چند نقطة .  گيري استفاده شود جابجا خواهند شدپيش آيد نقاطي که بايد از آنها در انتگرال

محدود خطايي به وجود آيد، در جواب نهايي خطا کامالً ظاهر خواهد شد و از طرف ديگر انتخاب مسير، کامالً 

 گيري روي خط، انتگرالبراي رفع چنين مشکلي بايد به جاي انتگرال.  وجود نقاط گاوسي وابسته خواهد شدبه

توان از قانون ديورژانس استفاده کرد و انتگرال را بر براي دستيابي به اين هدف مي. را بر روي سطح محاسبه کرد

  :روي سطح از رابطة زير به دست آورد

)٣ -۳۶                (                                                                        ( ),1 1 ,ij i j j

A

J u W q dAσ δ= −∫      
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به  دلخواهي است ١ يک تابع هموارq فراگرفته شده است،Γ سطحي در اطراف نوک ترک است که توسطAکه

 را qتابع.  ، برابر صفر استΓنحوي که بر روي نوک ترک مقدار آن برابر يک و بر روي مرز خارجي انتگرال،

 و يا در خارج آن قرار Γهايي که بر روي را در گرهqتوان به آساني انتخاب کرد به اين ترتيب که مقدارمي

به اين ترتيب المانها را به .  قرار دارند برابر يک قرار داده شودΓهايي که دروندارند برابر صفر و در ساير گره

هاي آنها يکسان است و يک مامي گره بر روي تqها که مقدارتوان تقسيم نمود يک دسته از الماندو دسته مي

هايي در  استفاده شده است، تنها المانqاز مشتق تابع) ۳۶- ۳(از آنجايي که در رابطة . دسته که چنين نباشد

ک مش منظم المان محدود ي) ۱۸-۳(در شکل .  در آنها تغيير کندqگيري وارد خواهند شد که مقدارانتگرال

در .  براساس روش ذکر شده مشخص شده استΓ در درون مسير بستةqنشان داده شده که مقادير گرهي تابع

در روش سادة ذکر شده، . اندگيري تاثيري نخواهند گذارد مشخص شدههايي که بر انتگرالاين شکل المان

توان با هايي که مقادير گرهي آن تابع در آنها يکسان نيست، مي را در نقاط گاوسي درون المانqادير تابعمق

  ها به نحو زير تعيين کرداستفاده از توابع گرهي آن المان

)۳ -۳۷(                                                                                                  ( )
1

( )
nn

i i
i

q qϕ
=

=∑x x  

  . توابع شکلي آن المان استiϕ درون آن قرار دارد وxهاي الماني است که نقطة تعداد گرهnnکه

  

  ٢٢٢٢روش انتگرال اندر کنشي -۲- ۵-۴- ۳

شرايط مرزي واقعي   شده تااضافه به ميادين واقعي  اين ميدانها هاي مجازي معرفي شده واندر اين روش، ميد

  تعادلمعادله اي انتخاب شود که هم شرايطها براي حالت مجازي بايد به گونهها و کرنشتنش. مسئله ارضا شود

  . ارضا کند) ۱۶- ۳شکل ( A∗ هم شرايط مرز بدون ترکشن ترک را در منطقه و

  

  

  

                                                 
1 Smooth 
2 Interaction integral 
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  . در يک مش منظمqمقادير گرهي تابع  -۱۸-٣شکل 

  

  :توان بصورت زير تعريف کرد براي مجموع اين دو حالت را ميJانتگرال

)۳ -۳۸(  MJJJ auxact ++=  

  

 انتگرال اندرکنشي است و بصورت Mهاي واقعي و مجازي بوده و  در ارتباط با حالتauxJ و actJکه در آن 

  :شوندزير تعريف مي

  

 )۳-۳۹(  Γ
∂
∂
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δσσ  

  :شود، مجازي و اندرکنشي به صورت زير تعريف ميکه مقادير کارهاي واقعي

 نوک ترک ترک محدوده انتگرال گيري

رال گيري ندارندالمان هاي که تاثير بار انتگ  
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)۳ -۴۲(  
ijijsW εσ=  

)۳ -۴۳(  aux
ij

aux
ij

auxW εσ=  

)۳ -۴۴(  )(
2

1
ij

aux
ij

aux
ijij

MW εσεσ +=  

از طريق رابطه . باشدهاي تنش و جابجايي در مجارت نوک ترک مييک انتخاب براي حالت مجازي، ميدان

  II و مودIمود  فاکتورهاي شدت تنشمقادير  با Jانتگرال

)۳ -۴۵(  )(
1 22

III KK
E

J +
′

=  

  :آيد رابطه زير بدست مي

)۳ -۴۶(  )(
2 aux

IIII
aux
II KKKK

E
M +

′
=  

  توان از رابطه ا مي رII وIشدت تنش فاکتورهايبنابراين 

)۳ -۴۷(                                                 M
E

K
2

′
=  

aux=1و با انتخاب 
IK0 و=aux
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بررسي گسترش شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار با استفاده از روش بررسي گسترش شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار با استفاده از روش بررسي گسترش شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار با استفاده از روش بررسي گسترش شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار با استفاده از روش  - - - - ۴۴۴۴فصلفصلفصلفصل

        المان محدود توسعه يافتهالمان محدود توسعه يافتهالمان محدود توسعه يافتهالمان محدود توسعه يافته

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه -١-٤
شدت تنش فاکتورهاي المان محدود توسعه يافته در برآورد صحيح برنامه عددي قابليت در اين فصل ابتدا 

و برخورد دو ترک با يکديگر به تفصيل مورد صحت سنجي قرار  گسترش ترک  و مسيردر نوک ترکها، جهت

 گسترش شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعي و برخورد آن با شکاف طبيعي مسئله و سپس گرفته

  .قرار مي گيرد مورد بررسي 

  

        شدت تنش شدت تنش شدت تنش شدت تنش فاکتورهاي فاکتورهاي فاکتورهاي فاکتورهاي محاسبه محاسبه محاسبه محاسبه  -٢-٤
در آن يک ترک مايل در يک تيغه  اي را در نظر ميگيريم که مسئلهشدت تنش فاکتورهاي براي محاسبه 

شدت تنش در زاويه فاکتورهاي در اين حالت مقدار .  قرار دارد)yدر جهت محور( تک محوره تحت کشش

عددي المان محدود توسعه يافته محاسبه شده و نتايج آن با حل روش تحليلي مقايسه برنامه هاي مختلف توسط 

که در آن يک ترک مايل قرار داشته که ابعاد آن نسبت به ابعاد شدت تنش در يک تيغه فاکتورهاي مقدار . ميشود

  .[39] ميشودمحاسبه تيغه بسيار کوچک است، از روابط زير 

  

)۴ -۱(                                                                                                                  

)٢- ٤                 (                                                                                                            

  

 aتنش کششي وارده به تيغه،  σ، ۲ و مود ۱شدت تنش در مود فاکتورهاي به ترتيب   KIIو   KIدر روابط باال 

 .قابل مشاهده است) ۱-۴( در شکل مسئله هندسه ازنمائي شماتيک . باشند زاويه ترک مي  βنيم طول ترک و 

 مگاپاسکال در ۱ تحت کشش  مش بندي شده۱۰۰x ۱۰۰  متر که به صورت ۲۰x ۲۰  تيغه يکدر اين حالت

 که  درجه۹۰ و ۷۵، ۶۰، ۴۵، ۳۰، ۱۵، ۰شدت تنش براي ترک با زواياي فاکتورهاي  قرار گرفته و yجهت محور 
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ي المان محدود توسعه يافته محاسبه شده و نتايج آن با حل تحليلي مقايسه توسط کد عدد  متر است۲طول آن 

  .قابل مشاهده است) ۲- ۴(مش بندي تيغه و موقيعت ترک در شکل . ميشود

  
 .[39] نهايتهندسه مسئله ترک مايل در تيغه بي -١-٤ شکل

.  

  

و در شکل سمت چپ گره هاي غني   در مشموقعيت ترکدر شکل سمت راست  :٢-٤  مش بندي انجام شده در مثال-٢-٤شکل

 .هستندقابل مشاهده ) ضربدر (و طول ترک ) مربع(شده نوک 
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نيز جهت ارزيابي دقت ) d( به طول المان نوک ترک Jناحيه انتگرالگيري ) r( نسبت شعاع مسئلهدر اين 

شبيه سازي ت آمده از مقادير به دس. مورد بررسي قرار گرفت r/d  مختلفشدت تنش براي نسبتهاي فاکتورهاي

  .آورده شده اند) ۱-۴(عددي براي زواياي در نظر گرفته شده، توسط روابط زير نرمال شده و در جدول 

)۴ -۳(  

        

        

        
  شدت تنش براي زواياي مختلف در يک تيغه بينهايت تحت کشش تک محوري  فاکتورهاينرمال شده  مقادير -۱-۴ جدول

 

مقدار محاسبه 

         شده

 )XFEMحل (

       )β (زاويه  

)درجه (  

ت فاکتور شد

 تنش

 مقدار دقيق

)حل تحليلي(  

r/d=۲ r/d= ٥/٢  r/d=۳ r/d= ٥/٣  

KI ٠٠٠٠/١  ٠١٢٢/١  ٠٠٨٧/١  ٠١٠٩/١  ٠١١٠/١  
۰ 

KII ٠٠٠٠/٠  ٠٠٠٥/٠  ٠٠٠٥/٠  ٠٠٠٥/٠  ٠٠٠٥/٠  

KI ٩٣٣٠/٠  ٩٣٦٢/٠  ٩٣٥٦/٠  ٩٣٦٤/٠  ٩٣٦٧/٠  
۱۵ 

KII ٢٥٠٠/٠  ٢٥٩٥/٠  ٢٥٢٩/٠  ٢٤٣٣/٠  ٢٤٠٦/٠  

KI ٧٥٠٠/٠  ٧٣٣٤/٠  ٧٤٨٦/٠  ٧٧٨٣/٠  ٧٧٨٩/٠  
۳۰ 

KII ٤٣٣٠/٠  ٤١٢٧/٠  ٤٤١٥/٠  ٤٤١٧/٠  ٤٤٥٣/٠  

KI ٥٠٠٠/٠  ٥٠٠٦/٠  ٤٩٨٤/٠  ٥٠٢٥/٠  ٥٠٢٨/٠  
۴۵ 

KII ٥٠٠٠/٠  ٥٠٤٣/٠  ٤٩٧٦/٠  ٤٩٩٧/٠  ٥٠٠٠/٠  

KI ٢٥٠٠/٠  ٢٢٠٤/٠  ٢٥٧٩/٠  ٢٥٨٧/٠  ٢٥٩٢/٠  
۶۰ 

KII ٤٣٣٠/٠  ٤٠٨١/٠  ٤٤٠٩/٠  ٤٥٦١/٠  ٤٥٤٨/٠  

KI ٠٦٧٠/٠  ٠٥٨٧/٠  ٠٦٧٨/٠  ٠٦٨٣/٠  ٠٦٨١/٠  
۷۵ 

KII ٢٥٠٠/٠  ٢١٠٩/٠  ٢٥٥١/٠  ٢٤٥٦/٠  ٢٤٣٢/٠  

KI ٠٠٠٠/٠  ٠٠٣٩/٠  ٠٠٣/٠  ٠٠١١/٠  ٠٠١٢/٠  
۹۰ 

KII ٠٠٠٠/٠  ٠٠٠٠/٠  ٠٠٠٠/٠  ٠٠٠٠/٠  ٠٠٠٠/٠  

)۴ -۴(  
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يز نسبت عددي المان محدود توسعه يافته با خطاي بسيار ناچروش مشاهده ميشود که ) ۱-۴(با توجه به جدول 

اما بهترين و دقيقترين جواب حل المان . شدت تنش را محاسبه ميکند فاکتورهاي  مقداربه مقادير حل تحليلي،

مقادير آن با مقادير حل تحليلي مقايسه ) ۳-۴(ميباشد که در شکل  r/d=۵/۲  براي مقاديرمحدود توسعه يافته

  .شده است
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 و مقايسه آن با مقادير حل  در زواياي مختلفشدت تنش فاکتورهايست آمده براي  به د نرمال شدهمقايسه مقادير -۳-٤شکل 

 . r/d=۵/۲ تحليلي براي 

  

        ١گسترش ترک در مود ترکيبيگسترش ترک در مود ترکيبيگسترش ترک در مود ترکيبيگسترش ترک در مود ترکيبي -٣-٤

سه نقطه اي که توسط گدوتوس و خمش جهت گسترش ترک در حالت مود ترکيبي يک تست آزمايشگاهي 

 گسترش داده  نيزدي المان محدود توسعه يافته آنکد عد. شده بود در نظر گرفته شد انجام [25]زاچروپولوس 

     کهه بود آزمايشگاهي بدين صورت انجام شد مرجع تست. با نتايج آزمايشگاهي مقايسه گرديد آنشد و نتايج

 ۱ سانتيمتر از وسط نمونه و به طول ۵سانتيمتر که داراي يک ترک لبه به فاصله  x  ۵ x  ۲۰ ۱نمونه اي با ابعاد 
                                                 
1 Mixed mode 

β (deg) 
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 قرار گرفت و تحت اين بار گذاري نقطه اي ترک )۴-۴( نيوتن همانند شکل ۱تحت بار نقطه اي بود، سانتيمتر 

   . آمده است)۲-۴ ( تست آزمايشگاهي در جدولنمونه خصوصيات  .لبه شروع به پيشرفت کرد

  

  

  

    . انجام شد[25]گدوتوس و زاچروپولوس خمش سه نقطه اي که توسط هندسه نمونه در تست آزمايشگاهي  -۴-٤شکل 

  

  

   . انجام شد[25]گدوتوس و زاچروپولوس در تست آزمايشگاهي خمش سه نقطه اي که توسط  خصوصيات نمونه -۲-۴جدول 

        مقدارمقدارمقدارمقدار        پارامترپارامترپارامترپارامتر

  Nm-2(  ۱۰۹ x  ۴/۳(مدول االستيسيته 

  ۳۵/۰  پواسوننسبت 

  ۶/١  KNm-3/2(  ۱۰۲ x(فاکتور شدت تنش بحراني 
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 به اندازه اي  ترکاستاتيکي فرض شده که در هر بازه زماني- به صورت شبهعدديروش  روند رشد ترک در 

در حالت گسترش ترک در مود ترکيبي جهت و راستاي گسترش ترک در هر بازه زماني .  رشد ميکندمشخص

براي تعيين جهت و راستاي گسترش ترک . بسيار مهم ميباشد و دقت و صحت آن در حل عددي تاثيرگذار است

  .[49]استفاده شده که به صورت زير تعريف ميشود  ١ زماني از معيار تنش مماسي حداکثرهدر هر باز

 

 

 
 

فاکتورهاي  به ترتيب  KIIو   KI  و زاويه گسترش ترک در مختصات محلي نوک ترک cθکه در رابطه باال 

در اين حالت . ست مي آيدبه د cθ با توجه به رابطه باال، دو مقدار براي . ميباشند۲ و مود ۱شدت تنش در مود 

 ۱مود ( KII=  ۰ همچنين در صورتيکه .[49]در نظر گرفته ميشود KII  ،۰< cθ<  ۰و اگر  KII  ،۰> cθ>  ۰اگر  

 در چند  براي رشد شبه استاتيکي ترک راتوان روند برنامه عددي رابطور خالصه مي .ميباشد cθ =۰) خالص

  :مرحله خالصه کرد

  

  .مال شرايط مرزي به مدل المان محدود توسعه يافتهتعيين شرايط اوليه اع .١

 دريافت هندسه ترک  .٢

 . شدت تنش در نوک ترکهايبررسي فاکتور .٣

تعيين شده و متناسب با به ميزان  در جهت و در صورت ارضاي شرط فاکتور شدت تنش، رشد ترک .٤

  .گام زماني

 .۳و بازگشت به مرحلهبازبيني درجات آزادي ويژه نوک و طول ترک  .٥

 . زمان حل، پايان افزايش بار يادر صورت اتمام .٦

 
 
 
 
                                                 
1 Maximum hoop stress 

)۴ -۵(  
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 انجام شده بود [25]عددي تست آزمايشگاهي خمش سه نقطه اي که توسط گدوتوس و زاچروپولوس مدل 

 مش بندي شد و پس از ايجاد ترک لبه x ۱۵۰ ۵۰به صورت  سانتيمتر x ۲۰ ۵بدين صورت طراحي شد که ابعاد 

 به وسط  در طرف مقابل نيوتني۱،  بار نقطه اي   سانتيمتر۱ط نمونه و به  طول  سانتيمتر از وس۵اي به فاصله 

   .قابل مشاهده است) ۵-۴( در شکل  و بار نقطه اي وارد به نمونه موقيعت ترک،مش بندي .آن وارد گرديد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
، محل وارد کردن بار نقطه اي )خط تيره( موقعيت ترک براي تست آزمايشگاهي وشده مش بندي انجام  -٥-٤شکل  

 .در مش) مثلث هاي تيره(و نقاط بسته شده ) مربع تيره(

 

 عددي به صورت شبه استاتيکي فرض شده که در هر بازه زمانيمدل همانطور که گفته شد روند رشد ترک در 

 براي اين تست عددي المان محدود توسعه يافتهمدل در .  به اندازه اي مشخص ميباشد ميزان آنفرضي

در نظر گرفته شد و نتايج   متر۰۰۳/۰ و ۰۰۲/۰ ، ۰۰۱/۰آزمايشگاهي ميزان رشد ترک در هر بازه در سه حالت 

  . قابل مشاهده است)۶-۴(شکل آن با يکديگر و با نتيجه تست آزمايشگاهي مقايسه شد که در 
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د عددي المان محدود توسعه يافته در سه حالت ميزان گسترش به  مقايسه گسترش ترک در تست آزمايشگاهي و ک-٦-٤شکل 

    . متر در هر بازه۰۰۳/۰ و ۰۰۲/۰ ، ۰۰۱/۰اندازه 

  

روند گسترش ترک که توسط کد عددي المان محدود توسعه يافته  مشاهده ميشود، )۶- ۴(همانطور که در شکل 

در حالتي که ميزان رشد ترک در لي است اما مدلسازي  شده است، در هر سه حالت داراي نتايج بسيار قابل قبو

 متر در نظر گرفته شد، روند رشد ترک به روند تست آزمايشگاهي بسيار نزديکتر از حالت ۰۰۱/۰هر بازه زماني 

  . متر در نظر گرفته شد۰۰۳/۰ و ۰۰۲/۰هايي است که ميزان رشد ترک 

  

  

        برخورد دو ترک در محيط تحت کشش تک محورهبرخورد دو ترک در محيط تحت کشش تک محورهبرخورد دو ترک در محيط تحت کشش تک محورهبرخورد دو ترک در محيط تحت کشش تک محوره -٤-٤

اعتبار سنجي کد عددي المان محدود توسعه يافته براي محاسبه فاکتورهاي شدت تنش و در دو قسمت قبل 

در اين مرحله برخورد دو .  قابل قبولي همراه بودگسترش ترک در حالت ترکيبي انجام شد که با نتايج بسيار

 گرفته که يک ترک متر را در نظر x۲۰ ۲۰براي اين منظور تيغه اي با ابعاد . ترک را مورد بررسي قرار ميدهيم

اين تيغه تحت بار .  متر در گوشه آن قرار دارد۲ متر در آن قرار داشته و يک ترک لبه به طول ۱۰مايل به طول 

 مگا پاسکال قرار گرفته که سبب گسترش ترک لبه و حرکت آن به سمت y (۱در جهت (کششي تک محوره 

 متر در نظر ۱ ميزان رشد ترک در هر بازه زماني .کننددر نهايت دو ترک با يکديگر برخورد مي. ترک مايل ميشود

گرفته شد و در صورتي که ترک در حال گسترش در فاصله اي کمتر از اين ميزان نسبت به ترک موجود رسيد، 

نکته قابل توجه در اين فرآيند اين است که الماني . ترک در حال پيشرفت با با ترک موجود برخورد داده ميشود

 درجه ۲۴ درجه آزادي را شامل ميشوند، داراي ۱۶رک ميشود بر خالف المان هاي شامل ترک که که شامل دو ت

Experimental 
 
XFEM 

Experimental 
 
XFEM 

Experimental 
 
XFEM 

∆a=0.001m ∆a=0.002m ∆a=0.003m 
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مي ناميم  ١ تابع تقاطعد توسط تابعي که آن ران الماني که شامل دو ترک ميشوهايبه بيان ديگر گره . آزادي است

  . غني مي شوند

  :[18]تعريف ميشودبه صورت زير تابع تقاطع 

  

  

  

  

است بدين صورت است که در ابتدا تمام ند غني کردن گره هاي الماني که محل برخورد دو ترک در حقيقت رو

 اعمال ميشودتابع تقاطع گره ها توسط تابع هويسايد ترک مايل غني شده و سپس براي ترک در حال گسترش 

و ترک است در از الماني که محل برخورد دنمونه اي . ) نشان داده شده است)۷-۴(همانند آنچه در شکل (

  .  آورده شده است)۸- ۴(شکل 

  

  
  

  

  

  

  

  

 .[18] تقاطعتابع تعريف نمونه  -۷-۴شکل 

  

  

 بعد از برخورد دو ترک، ترک در حل پيشرفت يا از ترک موجود در محيط عبور ميکند يا آن را باز همچنين

خورد با ترک موجود، از براي تعيين مسير گسترش ترک در حال گسترش بعد از بر. کرده و به داخل آن مي رود

   ٢) G(بدين صورت که بعد از برخورد دو ترک، در ابتدا مقدار نرخ آزادسازي انرژي. معيار انرژي استفاده ميشود

  

                                                 
1 Junction function 
2 Strain energy release rate 

)۴ -۶(  
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قائم و ترک در حال ) روشن ترترک (در حالتي که ترک موجود در تيغه ) ستاره( شمايي از المان برخورد دو ترک -۸-۴شکل 

  . افقي باشد) يره ترتترک (گسترش 

  

  

سپس ترک در حال  پيشرفت، به اندازه چند المان گسترش داده ميشود و . در دو سر ترک موجود حساب ميشود

 بيشتر بود، ترک در همان جهت Gدر هر مسيري که مقدار . محاسبه ميشود Gبراي نوک آن ترک نيز مقدار 

دو سر ترک موجود قبل از عبور ترک در حال پيشرفت، با در  Gبه بيان ديگر اگر ماکزيمم مقدار .گسترش ميابد

Gopen  نشان داده شود و G  نوک ترک در حال پيشرفت، بعد از عبور باGcrossنشان داده شود، در صورتي که  

 و بازشدگي  باشد، ترک در حال پيشرفت به داخل ترک موجود خواهد رفت۱بزرگتر از    Gcross/ Gopenنسبت 

 باشد، ترک در حال پيشرفت از ترک موجود عبور خواهد ۱صورتيکه اين نسبت کوچکتر از  و در رخ ميدهد

الزم به ذکر است که در حالتي که ترک در حال پيشرفت از ترک موجود عبور ميکند، الماني که شامل . کرد

خواهند  درجه آزادي خواهد بود و گره هاي آن بدين صورت غني ۳۲برخورد و عبور ترکها ميباشد، داراي 

اعمال دو بار تابع تقاطع سپس در ابتدا تمام گره ها توسط تابع هويسايد ترک موجود غني ميشوند، داشت که 

تابع است و يکبار براي آن قسمت که  -۱ميشود، يک بار براي آن قسمت که تابع هويسايد ترک موجود 

 براي اين مسئله که تيغه اي با ابعاد نتايج کد عددي المان محدود توسعه يافته. است+ ۱هويسايد ترک موجود 

۲۰ x۲۰ متر در گوشه آن قرار ۲ متر در آن قرار داشته و يک ترک لبه به طول ۱۰ به طول  متر که يک ترک مايل 

اين .  مگا پاسکال قرار گرفته، مورد بررسي قرار گرفتy (۱در جهت (دارد و تيغه تحت بار کششي تک محوره 
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نتايج کد .  ميباشد، بررسي شد۹۰ و β( ۳۰ ،۶۰ (زاويه بين ترک لبه و ترک موجودمسئله براي حالت هائي که 

در اين .  آورده شده است)۱۱-۴( و )۱۰-۴(، )۹-۴( درجه در شکل هاي ۹۰ و ۶۰، ۳۰عددي براي زاويه هاي  

 ت هاي دو ترکي ، تنش برشي، تغيير شکل و موقعy ، در جهت xتنش در جهت توزيع مولفه هاي شکل ها  

. قبل از برخورد و لحظه برخورد مشاهده ميشودمراحل  زماني مربوط به مراحل ابتدايي، هنسبت به هم در سه باز

 .قابل مشاهده است) ۳-۴(براي هر سه زاويه در جدول    Gcross/ Gopenهمچنين مقادير نسبت 

 
 

 .۴-۴  براي مثال)G (نرخ آزادسازي انرژيمقادير نسبي  -۳-۴ جدول

  Gcross/ Gopen کنش دو ترکنتيجه برهم
  )β (زاويه

  )درجه(

  ۳۰  ۳۶/۹  بازشدگي

  ۶۰  ۲۳/۲  بازشدگي

  ۹۰  ۳/۱  بازشدگي

  

  

، ترک در حال گسترش بعد از برخورد با ترک )۹۰ و ۶۰، ۳۰(مشاهده ميشود که در اين مثال در هر سه زاويه 

ر مسائل تيغه تحت کشش در صورتي اين بدان معني است که د. موجود به داخل آن رفته و از آن عبور نميکند

 هر زاويه اي با يکديگر برخورد کنند محتملترين حالت بعد از لحظه برخورد، بازشدگي که دو ترک تحت

 ميتوان ديد که هرچه زاويه بين ترک لبه و )۱۱-۴( و )۱۰- ۴(، )۹- ۴(همچنين با توجه به شکل هاي . ميباشد

دليل .  انحراف ترک در حل گسترش از مسير مستقيم بيشتر ميشود ميرود، ميزان۳۰ درجه به ۹۰ترک موجود از 

اين امر را ميتوان به ناحيه نزديک نوک ترک ها نسبت داد که ناحيه اي است که تمرکز تنش در آن ناحيه وجود 

پيشرفت نزديکتر باشد، بيشتر ميتواند  دو سر ترک موجود به ترک در حالاين بدان معني است که هرچه . دارد

تنش در     کنتور هاي توزيع اين امر به روشني در . را تحت تاثير قرار داده و آن را از مسير اصلي منحرف کندآن 

  .  قابل مشاهده ميباشد)۱۱-۴( و )۱۰- ۴(، )۹- ۴(شکل هاي 
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موقعيت : به ترتيب از باال به پائين). x١٠٠با بزرگنمائي ( درجه ۳۰توزيع متغير هاي حاکم براي مسئله ترک با زاويه  -۹-۴شکل 

  . و تنش برشيy، تنش در جهت xترکها، تغيير شکل، تنش در جهت 

۸۳ 
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: به ترتيب از باال به پائين). x١٠٠با بزرگنمائي ( درجه ۶۰ا زاويه توزيع متغير هاي حاکم براي مسئله ترک ب -۱۰-۴شکل 

  . و تنش برشيy، تنش در جهت xموقعيت ترکها، تغيير شکل، تنش در جهت 

۸۴ 
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: به ترتيب از باال به پائين). x١٠٠با بزرگنمائي ( درجه ۹۰توزيع متغير هاي حاکم براي مسئله ترک با زاويه  -۱۱-۴شکل 

  . و تنش برشيy، تنش در جهت xغيير شکل، تنش در جهت موقعيت ترکها، ت

۸۵ 
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        برهمکنش شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعيبرهمکنش شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعيبرهمکنش شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعيبرهمکنش شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعي -٥-٤
براي اين منظور تست .  به بررسي برهمکنش شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعي پرداخته ميشوددر اين بخش

 بر روي برهمکنش شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعي [52]هاي آزمايشگاهي که توسط وارپينسکي و تيوفل 

د که ابعاد  کوکونيو انجام ش اين تست ها بر روي نمونه هاي ماسه سنگ.انجام شده، در نظر گرفته شده است

همچنين فشار .  بودMPa.m1/2  ۶۸/۰و فاکتور شدت تنش بحراني آن   سانتيمترx  ۲۴/۱۵ x  ۳/۲۰ ۲۴/۱۵آنها 

 آنها تنها يک بازه .پاسکال بود مگا۷/۸۲سيالي که براي ايجاد شکافت هيدروليکي مورد استفاده قرار گرفت، 

 بررسي کرده و تاثير تنش تفريقي و زاويه برخورد زماني قبل از برخورد شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعي را

آورده ) ۲-۲بخش  (۲تست هاي آزمايشگاهي آنها مطابق آنچه در فصل . را در اين فرآيند مورد توجه قرار دادند

المان محدود توسعه يافته براي اين مسئله شبيه به مسئله قسمت قبل است با روش روند عددي . شده، ميباشد

همچنين در اين .  تحت فشار قرار ميگيردy و هم در جهت  x  اين حالت محيط هم در جهت اين تفاوت که در

 ترک  الزم است، به صورت ترکشن به سطححالت، نيرويي که براي باز کردن شکافت هيدروليکي و ايجاد آن

نياز به اصالح براي شود و   مانند قبل محاسبه نميJدر اين حالت مقدار انتگرال . وارد ميشود و آن را باز ميکند

محاسبه     ، از رابطه زير  باشد براي حالتي که روي سطح ترک ترکشن وجود داشتهJانتگرال . اين حالت دارد

  :[37] ))۱۲-۴(شکل  (شود مي

  

   

  

 
  :[37]همچنين انتگرال اندرکنشي نيز به صورت زير خواهد بود  

  

  

 

روند . الت مجازي ميباشند مربوط به ح مربوط به حالت واقعي و که در آن

المان محدود توسعه يافته براي اين مسئله بدين صورت است که به دليل اينکه محيط تحت روش عددي 

   فشارهاي بسيار باالست شکاف طبيعي بسته بوده و مانند اين است که هيچگونه بازشدگي در شکاف طبيعي

)۴ -۷(  

)۴ -۸(  
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 .[37] داردح ترک ترکشن وجود براي حالتي که روي سطJانتگرال  -۱۲-۴شکل 

  

بنابراين در ابتدا محيط بدون شکاف طبيعي در نظر گرفته ميشود و با شروع گسترش شکافت و . وجود ندارد

پيشرفت آن در محيط، تنش ها روي خط فرضي که شکاف طبيعي روي آن قرار دارد محاسبه شده و هر کجا که 

اين پديده را که در .  ترک اعمال ميشود و شرايطي باز شدهاين تنش ها کششي شدند، در آن نقطه شکاف طبيع

 جدا ، شکاف طبيعي باز ميشود را) که عمدتا کششي ميباشد(ميدان تنش نزديک به نوک شکافت هيدروليکي اثر 

تا کنون در مورد گسترش شکافت هيدروليکي و برهمکنش آن با شکاف جدا شدگي پديده .  ميناميم١شدگي

ي آزمايشگاهي و چه در مدلسازي هاي عددي کمتر مورد توجه قرار گرفته، حال آنکه اين طبيعي چه در تستها

 تاثيرگذار ميباشد و ميتواند  بسياردر روند گسترش شکافت هيدروليکي و برهمکنش آن با شکاف طبيعيپديده 

جدا شدگي همچنين . پديده چند شاخگي شکافت هيدروليکي بعد از برهمکنش با شکاف طبيعي را توجيه کند

شده باشد، جدا شکاف طبيعي قبل از برخورد با شکاف هيدروليکي و اينکه چه ميزان و چه قسمتهايي از آن 

در دو سر شکاف  Gدر اين حالت نيز اگر ماکزيمم مقدار  .باشدموثر ميتواند در انحراف شکافت هيدروليکي 

نوک شکافت هيدروليکي، بعد از عبور با  G و  نشان داده شودGopenموجود قبل از عبور شکافت هيدروليکي ، با 

Gcross نشان داده شود، در صورتي که نسبت Gcross/ Gopen    باشد، شکافت هيدروليکي به داخل ۱بزرگتر از 

 باشد، ۱شکاف طبيعي موجود خواهد رفت و بازشدگي رخ ميدهد و در صورتيکه اين نسبت کوچکتر از 

مدلسازي تست هاي .  جود به صورت عرضي عبور خواهد کردشکافت هيدروليکي از شکاف طبيعي مو

. المان محدود توسعه يافته انجام شدبرنامه توسط  انجام شده، [52]آزمايشگاهي که توسط وارپينسکي و تيوفل 

                                                 
1 Debonding 
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در اين مدلسازي، فرض بر اين بود که محيط االستيک، ناتراوا بوده و فشار در طول شکافت هيدروليکي ثابت 

 و تست هاي آزمايشگاهي وارپينسکي و تيوفل عددي المان محدود توسعه يافتهمدلسازي  نتايج مقايسه .است

   . آمده است) ۴-۴(جدول   درجه در۹۰ و ۶۰، ۳۰ براي زواياي  [52]

  

  
  .[52] وارپينسکي و تيوفل آزمايشبا   المان محدود توسعه يافتهعدديمدلسازي   نتايج مقايسه-۴-۴جدول 

جهت يافتگي 

موجود شکاف 

)درجه(  

تنش افقي 

ماکزيمم     

 (psi) 

تنش افقي 

مينيمم 

(psi) 

تنش تفريقي 

(psi) 

 نتيجه

 برهمکنش

)وارپينسکي و تيوفل(  

Gcross/ Gopen 

 نتيجه

 برهمکنش
(XFEM) 

۴۶/۳ بازشدگي ۵۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۳۰  بازشدگي 

٠٥/٢ بازشدگي ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۱۵۰۰ ۳۰  بازشدگي 

۲۹/۱ لغزش برشي ۱۵۰۰ ۵۰۰ ۲۰۰۰ ۳۰  بازشدگي 

٩٤٨/١ بازشدگي ۵۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۶۰  بازشدگي 

٢٠١/١ بازشدگي ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۱۵۰۰ ۶۰  بازشدگي 

٧٨٥/٠ عبور عرضي ۱۵۰۰ ۵۰۰ ۲۰۰۰ ۶۰  عبور عرضي 

٠١٣/١ بازشدگي ۵۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۹۰  بازشدگي 

٨٣٣/٠ عبور عرضي ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۱۵۰۰ ۹۰  عبور عرضي 

٥٩٨/٠ عبور عرضي ۱۵۰۰ ۵۰۰ ۲۰۰۰ ۹۰ عرضيعبور    

  

  

موجود توسط شکافت هيدروليکي در تنش تفريقي شکاف با توجه به نتايج به دست آمده بازشدگي در طول 

پايين تا متوسط و زاويه برخورد کم رخ مي دهد در حاليکه در تنش تفريقي باال و زاويه برخورد نزديک به قائم 

 نتايج )۱۴- ۴(، )۱۳-۴(در شکل هاي . دموجود را قطع کرده و از آن عبور مي کنشکاف شکافت هيدروليکي 

 نتايج )۱۶-۴(، )۱۵- ۴( شکل هاي ،)مگاپاسکالpsi ۱۵۰۰) ۳۵/۱۰ درجه در تنش تفريقي ۳۰زاويه برخورد 

 نتايج )۱۸-۴( و )۱۷- ۴(و شکل هاي )  مگاپاسکالpsi ۱۰۰۰ )۹/۶ درجه در تنش تفريقي ۶۰زاويه برخورد 

در اين شکل ها  . آورده شده است )مگاپاسکالpsi ۱۵۰۰ )۳۵/۱۰ درجه در تنش تفريقي  ۹۰زاويه برخورد 

 ، تنش برشي، تغيير شکل و موقعيت هاي دو ترک نسبت به هم y ، در جهت xتنش در جهت کنتور هاي توزيع 

و )  درجه۶۰، ۳۰زواياي ( مراحل قبل از برخورد و لحظه برخورد در دو بازه زماني مربوط بهجدا شدگي و 

  .  مشاهده ميشود)   درجه۹۰زاويه(وليکي از شکاف طبيعي عبور شکافت هيدر
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  ) x ۳بزرگنمايي  (، موقعيت هاي دو ترک نسبت به هم و تغيير شکلجدا شدگي:  ها به ترتيب از باال به پايينشکل  -۱۳-۴شکل 

 psi ۱۵۰۰در تنش تفريقي  و  درجه۳۰ براي زاويه برخورد خورددر دو بازه زماني مربوط به ، مراحل قبل از برخورد و لحظه بر

  .[52]در تست هاي وارپينسکي و تيوفل  )مگاپاسکال۳۵/۱۰(
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 در دو بازه زماني  ، تنش برشيy ، در جهت xتنش در جهت :  )x ۳بزرگنمايي  (ها به ترتيب از باال به پايينشکل  -۱۴-۴شکل 

  )مگاپاسکالpsi ۱۵۰۰ )۳۵/۱۰در تنش تفريقي  و  درجه۳۰مراحل قبل از برخورد و لحظه برخورد براي زاويه برخورد  وط بهمرب

  .[52]تست هاي وارپينسکي و تيوفل در 
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  ) x ۳بزرگنمايي  (هم و تغيير شکل، موقعيت هاي دو ترک نسبت به جدا شدگي: ها به ترتيب از باال به پايينشکل  -۱۵-۴شکل 

 psi ۱۰۰۰ )۹/۶تنش تفريقي  و  درجه۶۰در دو بازه زماني مربوط به مراحل قبل از برخورد و لحظه برخورد براي زاويه برخورد 

  .[52] در تست هاي وارپينسکي و تيوفل  )مگاپاسکال
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 در دو بازه زماني  ، تنش برشيy ، در جهت xتنش در جهت :  )x ۳بزرگنمايي  (ال به پايينها به ترتيب از باشکل  -۱۶-۴شکل 

 در  ) مگاپاسکالpsi ۱۰۰۰) ۹/۶تنش تفريقي  و  درجه۶۰مربوط به مراحل قبل از برخورد و لحظه برخورد براي زاويه برخورد 

  .[52]تست هاي وارپينسکي و تيوفل 
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  ) x ۳بزرگنمايي  (، موقعيت هاي دو ترک نسبت به هم و تغيير شکلجدا شدگي: ها به ترتيب از باال به پايينکل ش -۱۷-۴شکل 

  تنش تفريقي  و  درجه۹۰ براي زاويه برخورد  و لحظه عبورمراحل قبل از برخورد و لحظه برخورد بازه زماني مربوط بهسه در 

psi ۱۵۰۰  )۳۵/۱۰[52]رپينسکي و تيوفل  در تست هاي وا )مگاپاسکال. 
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 بازه زمانيسه  در  ، تنش برشيy ، در جهت xتنش در جهت :  )x ۳بزرگنمايي  (ها به ترتيب از باال به پايينشکل  -۱۸-۴شکل 

 psi ۱۵۰۰تنش تفريقي  و  درجه۹۰ براي زاويه برخورد  و لحظه عبور مراحل قبل از برخورد و لحظه برخوردمربوط به

  .[52] در تست هاي وارپينسکي و تيوفل  )مگاپاسکال۳۵/۱۰(
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ميتوان ديد که ناحيه   درجه۹۰ و ۳۰،۶۰با توجه به نتايج به دست آمده و شکل هاي مربوط به زواياي برخورد 

 ۳۰ و ۶۰تر يعني  درجه بيشتر در باالي نقطه برخورد بوده در حاليکه در زواياي پائين۹۰شده در زاويه جدا 

 درجه به ۹۰به بيان ديگر هرچه شکاف طبيعي از زاويه . شده در زير نقطه برخورد قرار داردجدا درجه ناحيه 

شده به جهتي نزديک ميشود که به مسير قبلي گسترش شکافت جدا  درجه متمايل ميشود، ناحيه ۳۰ و ۶۰سمت 

 درجه و نزديک به آن پديده ۹۰واياي هيدروليکي نزديک است که اين امر ميتواند يکي از داليلي باشد که در ز

 همچنين مشاهده . درجه پديده قالب بازشدگي است۳۰ و ۶۰قالب عبور عرضي است اما در زواياي پائينتر يعني 

اين نکته را ميتوان .  نسبت به حالت تنش تفريقي باال بيشتر ميباشدشدهجدا شد که در تنش تفريقي کم، ناحيه 

 درجه بوده و تنش ۹۰شده براي حالتي که زاويه شکاف طبيعي جدا ن شکل ناحيه در اي. ديد )۱۹- ۴(  در شکل

  .هستند، قابل مشاهده است  )مگاپاسکال۴۵/۳(  ۵۰۰و   )مگاپاسکالpsi  ۱۵۰۰ )۳۵/۱۰تفريقي  

  
  

 
 psi ۱۵۰۰و  )شکل سمت راست(  )مگاپاسکالpsi ۵۰۰ )۴۵/۳شده در تنش تفريقي جدا  مقايسه ناحيه -۱۹-۴شکل 

 . درجه۹۰ در زاويه برخورد ) چپشکل سمت(  )مگاپاسکال۳۵/۱۰(

 
 psi ۵۰۰ درجه در حالتي که تنش تفريقي ۹۰همچنين با توجه به شکل باال ميتوان ديد که در زاويه برخورد 

            شده در زير نقطه برخورد بيشتر از حالتي است که تنش تفريقيجدا است، ناحيه   ) مگاپاسکال۹/۶(

psi ۱۵۰۰  )۳۵/۱۰باشد که اين نکته نيز ميتواند يکي از داليل پديده بازشدگي در تنش تفريقي کم   )مگاپاسکال

 . درجه و نزديک به آن باشد۹۰در زواياي 
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 گسترش شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعيگسترش شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعيگسترش شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعيگسترش شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعي -٦-٤

. اره چاه قرار دارد متري از ديو۱۰ متر در فاصله ۱۰براي اين حالت، فرض ميکنيم که شکاف طبيعي به طول 

فرضيات نيز .  مش بندي شده استx ۹۰ ۹۲ متر در نظر گرفته شده که به صورت x۲۰ ۲۰براي اين منظور محيط 

محيط االستيک، ناتراوا بوده و فشار در طول شکافت در اين حالت همان فرضيات قسمت قبل است، يعني 

 ۵ مگاپاسکال و تنش افقي مينيمم ۸ و ۱۳، ۲۰تنش افقي ماکزيمم در سه حالت . هيدروليکي ثابت است

.  مگاپاسکال است۲۰فشار سيال ايجاد کننده شکافت هيدروليکي نيز . مگاپاسکال در نظر گرفته شده است

  .آمده است) ۵-۴(مشخصات سنگ مخزن نيز در جدول 

  

  .۶-۴  خصوصيات سنگ مخزن در مثال-۵-۴جدول 

        مقدارمقدارمقدارمقدار        پارامترپارامترپارامترپارامتر

  psi(  ۱۰۶ x ۴(مدول االستيسيته 

  ۲۵/۰  نسبت پواسون

  MPa.m1/2(  ۷۵/۰(فاکتور شدت تنش بحراني 

  

عددي نيز در اين حالت همانند قسمت قبل است يعني به دليل اينکه محيط تحت فشارهاي مدلسازي روند 

. بسيار باالست شکاف طبيعي بسته بوده و مانند اين است که هيچگونه بازشدگي در شکاف طبيعي وجود ندارد

در ابتدا محيط بدون شکاف طبيعي در نظر گرفته ميشود و با شروع گسترش شکافت هيدروليکي و بنابراين 

پيشرفت آن در محيط، تنش ها روي خط فرضي که شکاف طبيعي بار روي آن قرار دارد محاسبه شده و هر کجا 

اعمال ) ترک(، در آن نقطه شکاف طبيعي باز شده )صورت گرفتجدا شدگي (که اين تنش ها کششي شدند 

نتايج نشان .  درجه مورد بررسي قرار گرفت۹۰ و ۶۰، ۳۰اين حالت براي شکاف طبيعي با زواياي . ميشود

 متري ۵/۲در فاصله اي حدودا جدا شدگي  درجه است، ۹۰ يا ۶۰ميدهند که در حالتي که زاويه شکاف طبيعي 

 متري ۵/۴در فاصله اي حدودا دگي جدا ش درجه ۳۰از شکافت هيدروليکي شروع ميشود در حاليکه در زاويه 

   ). ۲۰-۴شکل (از شکافت هيدروليکي آغاز ميشود 
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شکل  (۳۰در خالل گسترش شکافت هيدروليکي به سمت شکاف طبيعي  براي زواياي  جدا شدگي مقايسه شروع -۲۰-۴شکل 

  ).شکل پائين( درجه ۹۰و ) شکل باال سمت راست (۶۰، )باال سمت چپ

  

شده روي گسترش شکافت هيدروليکي تاثير گذشته و آن را جدا  مشاهده شد که وجود شکاف طبيعي همچنين

شدن شکاف طبيعي قبل از برخورد با شکاف هيدروليکي و اينکه جدا به بيان ديگر . از مسير خود منحرف ميکند

 در اين .ي موثر باشدشده باشد، ميتواند در انحراف شکافت هيدروليکجدا چه ميزان و چه قسمتهايي از آن 

 نشان داده Gopenدر دو سر شکاف موجود قبل از عبور شکافت هيدروليکي ، با  Gحالت نيز اگر ماکزيمم مقدار 

   Gcross/ Gopen نشان داده شود، در صورتي که نسبت Gcrossنوک شکافت هيدروليکي، بعد از عبور با  Gشود و 
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خل شکاف طبيعي موجود خواهد رفت و بازشدگي رخ ميدهد و در  باشد، شکافت هيدروليکي به دا۱بزرگتر از 

د به صورت عرضي عبور  باشد، شکافت هيدروليکي از شکاف طبيعي موجو۱صورتيکه اين نسبت کوچکتر از 

قابل مشاهده ) ۶-۴(عددي المان محدود توسعه يافته براي اين مسئله در جدول مدلسازي نتايج . خواهد کرد

  .است

  

  
  .۶-۴ براي مثالالمان محدود توسعه يافته عددي مدلسازي  تايجن -۶-۴جدول 

جهت يافتگي 

طبيعي شکاف 

)درجه(  

تنش افقي 

ماکزيمم     

 (مگاپاسکال) 

تنش افقي 

مينيمم 

 (مگاپاسکال)

تنش تفريقي 

 (مگاپاسکال)
Gcross/ Gopen 

 نتيجه

 برهمکنش
(XFEM) 

۳۰ ۲۰ ۵ ۱۵ ۳۶/۱  بازشدگي 

۳۰ ۱۳ ۵ ۸ ١٠/٢  بازشدگي 

۳۰ ۸ ۵ ۳ ٦١٣/٣  بازشدگي 

۶۰ ۲۰ ۵ ۱۵ ٧٣٥/٠  عبور عرضي 

۶۰ ۱۳ ۵ ۸ ٢٣٦/١  بازشدگي 

۶۰ ۸ ۵ ۳ ٩٦٦/١  بازشدگي 

۹۰ ۲۰ ۵ ۱۵ ٥٢٩/٠  عبور عرضي 

۹۰ ۱۳ ۵ ۸ ٧٠٩/٠  عبور عرضي 

۹۰ ۸ ۵ ۳ ٠٧٧/١  بازشدگي 

     

  

-۴(مگاپاسکال، شکل هاي  ۱۵ درجه در تنش تفريقي ۳۰ نتايج زاويه برخورد )۲۲- ۴(، )۲۱-۴( در شکل هاي 

 نتايج )۲۶-۴( و )۲۵-۴( مگاپاسکال و شکل هاي ۸ درجه در تنش تفريقي ۶۰ نتايج زاويه برخورد )۴-۲۴(، )۲۳

هاي تنش در کنتوردر اين شکل ها  .  مگاپاسکال آورده شده است۱۵ درجه در تنش تفريقي ۹۰زاويه برخورد 

در سه بازه جدا شدگي قعيت هاي دو ترک نسبت به هم و  ، تنش برشي، تغيير شکل و موy ، در جهت xجهت 

و عبور شکافت هيدروليکي از )  درجه۶۰، ۳۰زواياي (زماني مربوط به ، مراحل قبل از برخورد و لحظه برخورد 

  .  مشاهده ميشود)   درجه۹۰زاويه(شکاف طبيعي 
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  ) x ۲۰بزرگنمايي ( موقعيت هاي دو ترک نسبت به هم و تغيير شکل،يجدا شدگ:  ها به ترتيب از باال به پايين شکل-۲۱-۴شکل 

 ۱۵تنش تفريقي  و  درجه۳۰زاويه  شکاف طبيعي با براي  مراحل قبل از برخورد و لحظه برخورد مربوط بهبازه زمانيسه در 

  .مگاپاسکال
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بازه زماني سه  در  ، تنش برشيy ، در جهت xتنش در جهت :  )x ۲۰بزرگنمايي  (ها به ترتيب از باال به پايينشکل  -۲۲-۴شکل 

  . مگاپاسکال۱۵ تنش تفريقي و  درجه۳۰زاويه  شکاف طبيعي با مربوط به  مراحل قبل از برخورد و لحظه برخورد براي
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  ) x ۲۰بزرگنمايي (ه هم و تغيير شکل، موقعيت هاي دو ترک نسبت بجدا شدگي: ها به ترتيب از باال به پايينشکل  -۲۳-۴شکل 

 ۸تنش تفريقي  و  درجه۶۰زاويه  شکاف طبيعي با براي  مراحل قبل از برخورد و لحظه برخورد مربوط بهبازه زمانيسه در 

 .مگاپاسکال
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بازه زماني سه  در تنش برشي ، y ، در جهت xتنش در جهت :  )x ۲۰بزرگنمايي  (ها به ترتيب از باال به پايينشکل  -۲۴-۴شکل 

  .  مگاپاسکال۸ تنش تفريقي و  درجه۶۰زاويه  شکاف طبيعي با مربوط به  مراحل قبل از برخورد و لحظه برخورد براي
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  ) x ۲۰يي بزرگنما(موقعيت هاي دو ترک نسبت به هم و تغيير شکل، جدا شدگي: ها به ترتيب از باال به پايينشکل  -۲۵-۴شکل 

تنش  و  درجه۹۰ زاويه  شکاف طبيعي با براي و لحظه عبور مراحل قبل از برخورد و لحظه برخورد مربوط بهبازه زمانيسه در 

 . مگاپاسکال۱۵تفريقي 

 
  



١٠٤ 

 

 

  

  

  
 بازه زمانيسه ر  د ، تنش برشيy ، در جهت xتنش در جهت :  )x ۲۰بزرگنمايي  (ها به ترتيب از باال به پايينشکل  -۲۶-۴شکل 

 ۱۵تنش تفريقي  و  درجه۹۰ زاويه  شکاف طبيعي با  براي و لحظه عبور مراحل قبل از برخورد و لحظه برخوردمربوط به

  .مگاپاسکال

  

همچنين نتايج نشان ميدهند که ميزان انحراف در مسير شکافت هيدروليکي ميتواند تحت تاثير تنش تفريقي نيز 

 ۲۰ درجه و فشار ايجاد کننده شکافت هيدروليکي ۶۰لتي که زاويه شکاف طبيعي به عنوان مثال در حا. باشد



١٠٥ 

 

 مگاپاسکال از بقيه کمتر و در حالتي که ۱۵مگاپاسکال باشد، ميزان انحراف شکافت هيدروليکي در تنش تفريقي 

  ).۲۷-۴شکل ( مگاپاسکال است، ميزان انحراف شکافت هيدروليکي از بقيه بيشتر است۳تنش تفريقي 

  

  

  

  

  

  

  

  
        ۸، )شکل سمت چپ( مگاپاسکال ۱۵ مقايسه ميزان انحراف شکافت هيدروليکي در سه حالت تنش تفريقي -۲۷-۴شکل 

).  شکل سمت راست( مگاپاسکال ۳و ) شکل وسط(مگاپاسکال   

  

  

نش افقي  ايجاد کننده شکافت هيدروليکي و ت سيالنتيجه آناليز حساسيت بر روي تاثير اختالف فشاربعالوه 

 نشان ميدهد که هر چه اختالف بين فشار ايجاد کننده شکافت هيدروليکي و تنش افقي مينيمم در يک ،مينيمم

دليل اين امر را ميتوان اينطور . تنش تفريقي ثابت، بيشتر باشد ميزان انحراف شکافت هيدروليکي نيز کمتراست

 شکافت يجاد کننده شکافت هيدروليکي بيشتر باشد،بيان کرد که در يک تنش تفريقي ثابت، هرچه ميزان فشار ا

به عنوان مثال در حالتي . شده، قرار ميگيردجدا  کمتر تحت تاثير ميدان تنش در دو سر شکاف طبيعي هيدروليکي

  و مگاپاسکال۱۵ درجه باشد، ميزان انحراف شکافت هيدروليکي در تنش تفريقي ۶۰که زاويه شکاف طبيعي 

 مگاپاسکال باشد انحراف ۲۰ل، در صورتيکه فشار ايجاد کننده شکافت هيدروليکي  مگاپاسکا۵تنش افقي 

 مگاپاسکال باشد ۱۰ يا ۱۵ي است که فشار ايجاد کننده شکافت هيدروليکي يشکافت هيدروليکي کمتر از حالتها

  ).۲۸-۴شکل (
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شکل ( مگاپاسکال ۲۰شار ايجاد کننده شکافت هيدروليکي  مقايسه ميزان انحراف شکافت هيدروليکي در سه حالت ف-۲۸-۴شکل 

  ).شکل سمت راست( مگاپاسکال ۱۰و ) شکل وسط( مگاپاسکال ۱۵، )سمت چپ
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        نتيجه گيري و پيشنهادات نتيجه گيري و پيشنهادات نتيجه گيري و پيشنهادات نتيجه گيري و پيشنهادات  - - - - ۵۵۵۵فصلفصلفصلفصل

        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري -١-٥
ف چاه عبور از ناحيه آسيب ديده اطرا  جهتعمليات ايجاد شکافت هيدروليکي با توجه به کاربرد روز افزون

افزايش براي ترش دادن مسيري در داخل مخزن سو برگرداندن قابليت توليد چاه به حالت طبيعي خود و گ

همچنين نبود حلهاي تحليلي مناسب در اين زمينه، به کاربردن روشهاي عددي در شبيه سازي  و قابليت توليد

ين عمليات در چندين هزار متر زير زمين و با توجه به اينکه ااز طرفي . رسداين فرآيند بسيار جذاب به نظر مي

کند تر ميار پيچيده را بسياتفاق مي افتد، درک آن) مانند شکاف هاي طبيعي(در محيطي شامل انواع ناپيوستگي 

شود حتي ها باعث مياين پيچيدگي .سنگيني را وارد خواهد آوردهزينه هاي صحيح  بدون طراحي و اجراي آن

رضيات ساده کننده زيادي استفاده شود تا بتوان در يک حجم محاسبات معقول، يک هاي عددي نيز فدر مدل

   .مدل محاسباتي براي پيش بيني رفتار مسئله ارائه کرد

جهت ايجاد فشار باال در چاه هاي نفت و گاز  با در حقيقت پمپ کردن سياليعمليات شکافت هيدروليکي، 

اين عمليات در مخازن شکافدار طبيعي به . باشد سمت مخزن، ميبه  چاهديواره شکافي با دو باله در دو طرف 

شکافت هيدروليکي همواره گسترش بر روند دليل وجود شکاف هاي طبيعي و تاثير و برهمکنش اين شکاف ها 

در عمليات شکافت هيدروليکي حالت بهينه آن است که شکاف هيدروليکي از شکاف هاي . مورد توجه بوده اند

عرضي عبور کرده و شبکه اي از شکاف هاي طبيعي متصل به هم جهت توليد بيشتر ايجاد طبيعي به صورت 

  .نمايد

عددي المان روش در اين مطالعه به بررسي گسترش شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعي در قالب 

حدود نياز به مش با توجه به اينکه روند ترک خوردگي در روش المان م. محدود توسعه يافته پرداخته شده است

اين مطالعه از روش المان محدود توسعه يافته استفاده شده است که عالوه بر باال بندي مجدد محيط دارد، در 

در واقع با رشد ترک فقط نياز است المانهاي جديد درگير . کندبردن دقت، نياز به مش بندي مجدد را مرتفع مي

- عددي بدين صورت است که گسترش شکافت هيدروليکي شبهروند . با ترک به منظور ارتقا شناسايي شوند

نتايج مدلسازي  .فشار در طول شکافت هيدروليکي ثابت فرض شده استو استاتيکي و محيط االستيک و ناتراوا 

حلهاي تحليلي و تست هاي آزمايشگاهي مختلف ارزيابي شد و عددي المان محدود توسعه يافته به کمک 
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 نتيجه .قرار گرفت که دقت کافي آن را در گسترش و برخورد دو ترک نشان دادصحت سنجي آن مورد بررسي 

شکافت هيدروليکي با شکاف طبيعي  برهمکنش عددي المان محدود توسعه يافته دربرنامه توسط به دست آمده 

 آنها تنها. تطابق خوبي داشت [52]وارپينسکي و تيوفل با نتايج حاصل از تست هاي آزمايشگاهي که توسط 

براي .  مورد بررسي قرار دادندبرهمکنش شکافت هيدروليکي و شکاف طبيعي را در فاصله اي بسيار نزديک

يک شکاف بررسي گسترش شکافت هيدروليکي در مخازن شکافدار طبيعي و برهمکنش آن با شکاف طبيعي 

جه و تنش تفريقي هاي  در۹۰ و ۳۰،۶۰ متري از ديواره چاه قرار داده شد و در سه زاويه ۱۰طبيعي در فاصله 

 تاثير وجود شکاف طبيعي در روند گسترش شکافت هيدروليکي و برهمکنش آن با شکاف طبيعي، در ،متفاوت

  . عددي المان محدود توسعه يافته، مورد مطالعه قرار گرفتروش قالب 

ر تنش قطع کردن و عبور عرضي شکافت هيدروليکي از شکاف طبيعي د با توجه به نتايج به دست آمده،

در تنش تفريقي پايين تا متوسط و زاويه تفريقي باال و زاويه برخورد نزديک به قائم اتفاق مي افتد در حاليکه 

 رخ مي طبيعي توسط شکافت هيدروليکي و گسترش آن در شکاف طبيعيشکاف  بازشدگي در طول برخورد کم

جدا شدگي پديده اي تحت عنوان در خالل گسترش شکافت هيدروليکي به سمت شکاف طبيعي   همچنين.دهد

شدن جدا . اتفاق مي افتد که سبب باز شدن شکاف طبيعي قبل از برخورد آن با شکافت هيدروليکي ميشود

شده باشد، جدا شکاف طبيعي قبل از برخورد با شکاف هيدروليکي و اينکه چه ميزان و چه قسمتهايي از آن 

هرچه شکاف طبيعي از  نشان دادند که عدديمدلسازي  نتايج .ميتواند در انحراف شکافت هيدروليکي موثر باشد

شده به جهتي نزديک ميشود که به مسير جدا  درجه متمايل ميشود، ناحيه ۳۰ و ۶۰ درجه به سمت ۹۰زاويه 

 درجه ۹۰قبلي گسترش شکافت هيدروليکي نزديک است که اين امر ميتواند يکي از داليلي باشد که در زواياي 

 درجه پديده قالب ۳۰ و ۶۰ پديده قالب عبور عرضي است اما در زواياي پائين تر يعني و نزديک به آن

شده نسبت به حالت تنش تفريقي باال جدا همچنين مشاهده شد که در تنش تفريقي کم، ناحيه . بازشدگي است

 ۵/۲حدودا در فاصله اي جدا شدگي  درجه است، ۹۰ يا ۶۰بيشتر ميباشد و در حالتي که زاويه شکاف طبيعي 

 ۵/۴در فاصله اي حدودا جدا شدگي  درجه ۳۰متري از شکافت هيدروليکي شروع ميشود در حاليکه در زاويه 

اختالف فشار به عالوه با توجه به نتايج به دست آمده، تنش تفريقي و  .متري از شکافت هيدروليکي آغاز ميشود

از جمله عوامل موثر در انحراف شکافت ز نيسيال ايجاد کننده شکافت هيدروليکي و تنش افقي مينيمم 

  .هيدروليکي هستند، به طوريکه با افزايش مقدار آنها، انحراف شکافت هيدروليکي کمتر ميشود
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Abstract: 

Hydraulic fracturing of a naturally fractured reservoir is a challenge for petroleum industry, as 

interaction of propagating hydraulic fracture with natural fractures may lead to significant 

diversion of hydraulic fracture paths and creation of complex fracture patterns. Although it is 

known that an induced hydraulic fracture may cross or open a pre-existing natural fracture but a 

thorough understanding of the interaction between hydraulic and natural fractures is still lacking. 

In this study, an eXtended Finite Element Method (XFEM) model has been developed to account 

for hydraulic fracture propagation and its interaction with natural fractures. It is assumed that 

fractures are propagating in an elastic medium under plane strain and quasi-static conditions. The 

results indicate that the hydraulic fracture diversion before and after intersecting with natural 

fractures is strongly controlled by the in-situ horizontal differential stress and the orientation of 

the natural fractures as well as the hydraulic fracture net pressure. It is observed that an increase 

in hydraulic fracture net pressure leads to decreasing induced fracture diversion, while a decrease 

in in-situ horizontal differential stress results in increasing induced fracture diversion before 

intersecting with the natural fracture. Also, at low angles of approach with low to high 

differential stress, the induced hydraulic fracture opens the natural fracture while at high to 

medium angles of approach, natural fracture opening and crossing both are observed depending 

on the level of differential stress. In addition, potential debonding of sealed natural fractures in 

the near-tip region of a propagating hydraulic fracture before fractures intersection is one of the 

phenomena that has been rarely taken into account, as debonding of natural fracture before 

fractures intersection may lead to diversion of the growing fractures into double-deflection in the 

natural fracture. The results indicate that in-situ horizontal differential stress, orientation of 

natural fracture and hydraulic fracture net pressure are the influential parameters in debonding of 

natural fractures. It is clearly observed that, as hydraulic fracture is advancing toward the natural 

fracture, the debonded zone in each step may differ from the previous one, whereas some part of 

the natural fracture that has been debonded in the previous step may get closed in the next step 

due to stresses exerted by the hydraulic fracture.  
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