مهله علمی – پژوهشی
مهندسی عمران مدرس
دوره هفدهم ،شماره  ،0سا 1350

مدلسازی عددی پدیده شکست هیدرولیکی در محیط پرواالستیک با
استفاده از المان چسبنده
3

مریم نصرتی ،1علی اکبر گلشنی ،*2امیدرضا بارانی

 -1کارشناسی ارشد مهندسی عمران و محیط زیست ،دانشگاه تربیت مدرس
 -2استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ،دانشگاه تربیت مدرس
-3استادیار دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
golshani@modares.ac.ir

*

تاریخ پذیرش]50/33/30[ :

تاریخ دریافت]59/33/11[ :

چکیده
از نقطه نظر مهندسی نفت و گاز در چاههایی با نفوذپذیر کم یا چاههای آسیب دیدده یکدی از مهدمتدرین اهددا  ،افداای

بهدرهدهدی اسدت

بازده چاههای نفت و گاز با نفوذپذیری پایین وجود دارد از مهمترین روشهای افاای

بهرهدهی مدیتدوان

روش های گوناگونی برای افاای

به پدیده شکست هیدرولیکی اشاره کرد در این پژوه

مدد سدازی دو بدددی شدکا

المانهای چسبنده و با نرمافاار آباکوس بررسی شده است گسترش شکا
و با نرخ تا ریق سیا ثابت فرض شده است در این پژوه
فشار سیا بدون هیچ گونه سادهسازی در طو شکا
موثر ،فشار و بازشدگی در دهانه شکا

روی تن

هیددرولیکی بدا اسدتفاده از روش اجداای محددود و

هیدرولیکی به صورت شبه استاتیکی و در محیط متخلخل و تدراوا

اثر سیا به صورت مستقیم در شکا

هیدرولیکی وارد شده است کده در نتیهده

اعما می شود همچنین تاثیر دو پارامتر نرخ تاریق سدیا و مددو اتستیسدیته محدیط

هیدرولیکی بررسی شده است برای درستیآزمدایی ،نتدای مدد سدازی بدا روش تحلیلدی

 KGDمقایسه شده است
واژگانکلیدی :شکست هیدرولیکی ،اجاای محدود ،مکانیک شکست ،المان چسبنده


داخل مشبک هدا 3یدا نقداض یددیی دیدواره چداه ،سدیا اولیده

-1مقدمه 

4

1

چسبناک که پد نام دارد ،پمپ میشود وقتی که فشار به اندازه

آنچه امروزه عملیات شکست هیدرولیکی نامیده میشدود،
برای اولین بار در سدا  1533توسدط شدرکت دو کمیکدا  2در

تزم رسید ترک از فاصله سوراخ شده آغاز میشود و در سدن

صندت نفت و گاز مورد استفاده قرار گرفت [ ]1در عمل روند

مخان رشد میکند در صورتی که پمپاژ بددد از ایهداد شدکا

ایهاد شکا

هیدرولیکی بدین صدورت اسدت کده در ابتددا از

قطع شود به تدری فشار داخل آن کاسته شده و به آرامی بسدته

1 Hydraulic Fracturing
2 Dow Chemical Company

3 Perforations
4 pad
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مریم نصرتی و همکاران

مد سازی عددی پدیده شکست هیدرولیکی در محیط پرواتستیک

میشود بنابراین در مرحله بدد برای جلدوگیری از بسدته شددن

در دهانه ترک با گذشت زمان با روش تحلیلدی  KGDمقایسده

شددکا هددای هیدددرولیکی ایهدداد شددده ،مخلددوطی از سددیا و

شده است تاثیر مقدار دبی های مختلی و مدو اتستیسیتههای

ماسههای دانهبندی شده که در اصطالح بده آن پروپاندت 1گفتده

زمدان،

مختلی در فشار دهانه شدکا

میشود به داخل شکا ها پمپ شده و در نهایت شدکا هدایی

تن

با تراوایی بات ایهاد میشوند []2

است در این پژوه
هیدرولیکی در چهارچوب

به طور مدمو گسترش شکا

مکانیک شکست اتسدتیک خطدی بررسدی مدیشدود در سدا
بددرای گسددترش شددکا

موثر و بازشدگی در طو شکا

هیدرولیکی بررسی شده

اثر سیا به صدورت مسدتقیم در شدکا

هیدرولیکی وارد شده اسدت کده در نتیهده فشدار سدیا بددون

2

 233۲اداچی و دتورنی [ ]3یک راه حل عددی کدرن

هیددرولیکی بدا افداای

هیچگونه ساده سازی در طو شکا

اعما میشود

مسدط
3

هیدددرولیکی ارا.دده کردنددد وندامدده و

-2تئوری 

همکاران [ ]4به بررسی اثر پرواتستیسدیته در گسدترش شدکا

 -1-2المان چسبنده

هیدرولیکی پرداختند بون 4و همکاران [ ]5یک مدد سدازی دو

در دهه گذشته روش های عددی زیادی برای مد سازی

هیددرولیکی ارا.ده

خرابی در مواد توسده پیدا کرده است روش المدان محددود

دادند آن ها مفهوم پرواتستیسته را در مد  PKNوارد کردند و

روش هایی برای پی

بینی رفتار خرابدی در مدواد ارا.ده داده

اظهار داشتند که تداثیر پرواتستیسدته مدیتواندد سدبب افداای

است که یکی از این روش ها اسدتفاده از قدانون چسدبنده در

بددی پرواتسدتیک بدرای گسدترش شدکا

مدیکندد.

المان محدود برای مد سازی شروع ترک و رشد آن اسدت

فشاری شود که در جهت بسدته شددن شدکا

عقیقی [ ]6مد سازی دو بدددی کدامال جفدت شدده گسدترش

شکل ( )1المان های ناحیه چسدبنده را کده بدین المدان هدای

شکا

عمدل

هیدرولیکی با استفاده از روش اجاای محدود انهام داد

پیوسته قرار گرفته اند نشان می دهد []9

او اظهار داشدت کده در محدیط پرواتسدتیک فشدار تزم بدرای
گسترش شکا

شكل  .1المان های ناحیه چسبنده بین المان های محیط []5

هیدرولیکی بیشدتر از مقددار مشدابه در محدیط

اتستیک است کریروگرانت ]7[ 9به مد سدازی رشدد شدکا
هیدرولیکی در قالب روش المان محدود چسبنده و با یدخامت
صفر0پرداختند ژان  ۲و همکاران [ ]8یک مد سازی سه بددی
غیر خطی در محیط چند تیه و با استفاده از المان محدود ارا.ده
دادند
در این پژوه  ،مدد دوبدددی کدرن

Fig. 1. Cohesive zone elements along bulk element
boundaries

صدفحهای بدرای

مد سازی عملیات شکست هیدرولیکی در نظر گرفته شده است

از ماایای المان های چسبنده این است که ،به جدای ناحیده

برای مد سازی عملیات شکست هیددرولیکی از روش اجداای

نوک ترک اتستیک کده در مکانیدک شکسدت اتسدتیک خطدی

محدود با استفاده از المانهای چسبنده و با مدیار خرابی تدن -

8

جدای

کالسیک دارای تن
درتن

استفاده شده است برای مد سازی نرم افداار آبداکوس

استفاده شده است و تغییرات طو ترک ،بازشدگی ترک و فشار

بینهایدت اسدت ،ایدن المدان از تکینگدی

نوک ترک اجتناب میکند
 - 2- 2قانون چسبندگی
قددانون چسددبندگی رابطدده بددین تانسددور تددن  ،T ،و

1 Proppant
2 Linear elastic fracture mechanics
3 Vandamme
4 Boone
5 Carrier and Granet
6 Zero thickness
7 Zhang

جابه جایی در سراسر سطوح چسبنده ،δ ،را بیان می کند تابع
8 singularity
260

مهله علمی – پژوهشی مهندسی عمران مدرس

دوره هفدهم  /شماره  / 0سا 1350

پتانسیل چسبنده ،φ ،به صورت رابطه ( )1تدریدی مدی شدود

شکل ( ) 3نشان داده شده است

[]10


()1



شكل  .3الگوی جریان سیا در المان چسبنده []10
T 

قانون چسبندگی دو خطی یا مثلثی که در شکل ( )2مشاهده
می شود در این پژوه

در نظر گرفته شده است این قدانون

به طور گسترده ای برای شبیه سازی شکست یا فرآیند خستگی
در مصال شکننده استفاده می شدود [ ] 11بدرای مدود تغییدر
شدکل عمدودی ،پارامترهدای بحراندی مدورد نیداز در قدانون

Fig. 3. Fluid flow pattern in cohesive Element

چسددبنده دو خطددی شددامل انددرژی شکسددت ،Gc ،مقاومددت

طبق قانون مکدبی مقدار شار سیا در جریان مماسی از

چسددبندگی ، T max ،سددختی اولیدده چسددبندگی ، K ،بازشدددگی

رابطه ( )4بدست می آید که در آن

بحرانی در آسیب کامل δc ،و بازشدگی بحراندی بدرای آغداز

در طو ناحیده چسدبنده ux ،سدرعت جریدان  w ،بازشددگی

آسیب δ0،است اما تنها سه مولفه از ایدن پارامترهدا مسدتقل

ترک و  µویسکوزیته سیا است

هستند و رابطه آن ها به صورت رابطه ( )2بیان می شود [:]10
2

()2

T max
2k

T max  0 

1
2

T max  c 

1



c

2

3

()4

G

()3

c



w 2

q 

پیوستگی قانون بقای جدرم بده صدورت رابطده ( )9تدریدی
 

می شود:
)    q  (q t  q b )  Q ( t ) ( x , y

()9
شكل  .2نمودار کش  -جدای

12 

u x ( z ) dz  

w 2

سیا تراکم ناپدذیر و نیدوتنی فدرض شدده اسدت و مدادلده

در این رابطه  αبه صورت رابطه ( )3تدریی می شود:
0

pf

w

گرادیدان فشارسدیا

دو خطی یا مثلثی []12

w
t

در این رابطه ) Q(tندرخ تاریدق و ) qt(x,y,tو ) qb(x,y,tبده
ترتیب نرخ جریان عمودی در سط بات و پایین المدان هدای
چسبنده هستند که نشت سیا از طریق سطوح شکسدت بده
نادیکی مصال را مدندک

مدی کندد بدرای شکسدتگی هدای

نفوذ پدذیر جریدان عمدودی بده صدورت رابطده ( )0تدریدی
می شود:
)  q t  c t (p f  p t

) q b  c b (p f  p b

()0
Fig. 2. Bi-linear cohesive element traction-separation law

در این رابطده  Pfبده عندوان ترکشدن روی سدطوح بازشدده
شکست Pt ،و  Pbبه ترتیب فشدار آب حفدره ای در نادیکدی

سط زیر نمودار بیانگر انرژی شکست یا نرخ رهاسازی

مصال پرواتستیک در بات و پایین سدطوح شکسدت و  Ctو

انرژی ماکایمم است که با  Gcنشان داده می شود []12

Cb

مربوض به یرایب نشت سیا است با قدرار دادن رابطده

 -3-2جریان سیال در ناحیه چسبنده

( 4و  )0در رابط ده ( ، )9رابطدده ( )۲بدده صددورت زیددر بیددان

جریان سیا در فضای خدالی بدین سدطوح منسدهم در

می شود:
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 c t (p f  p t )  c b (p f  p b ) 

()۲





)   w  p f  Q ( t) ( x , y
3
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مصال در نظر گرفته شده مطابق جدو ( )1است طو ناحیده

t

چسبنده که شکا

1

هیدرولیکی در این محیط میتواند گسدترش

پیدا کند برابر با  13متر در نظر گرفته شده اسدت سدیا ایهداد

12 

کننده شکا

هیدرولیکی ،نیوتنی و تراکم ناپذیر فرض شده کده

فشار سیا که شکست هیددرولیکی را بداز مدی کندد بدا

بددا یددک نددرخ ثابددت و بددا مقدددار  3/3331 m2/sدر محددیط

تن

هایی که در سراسر ناحیه چسدبنده وارد مدی شدود و بدا

پرواتستیک تاریق شده است دو نوع المدان بدرای مد بنددی

تن

های کششی ناحیه چسبنده به تداد می رسد []10

محیط در نظر گرفته شده است المانی که برای محیط سنگی در
نظر گرفتهایم المان های دوبددی پیوسدته چهدار گرهدی کدرن

-3معیارهااایر اادوگ اااف

صفحه ای فشار منفذی است ) (CPE4RPو المدان دیگدری کده

 ااکا 

برای ناحیه چسبنده در نظر گرفتهایم المان چسبنده ش

هیدورلیکی 
مدیار تن

مدیار در نظر گرفته شده در این پژوه

است و دارای سده درجده آزادی در جهدت  xو  yو فشدار آب

اسدمی

حفرهای است که قابلیت تاریق سیا در این المدان وجدود دارد

مرتبه دوم است .این مدیدار بده صدورت رابطده ( )8نشدان داده
میشود  tnمولفه عمودی و

و

که احتما ترک خوردگی در آن وجود دارد است
بیشترین مقادیر تن

) (COH2D4Pشکل المانها و م بندی محدیط در شدکل ()4

دو مولفده برشدی صدفحهای
،

نشان داده شده است

و

اسمی مهاز ماده را نشان مدیدهندد نمداد

به پرانتا ماکاتی مدرو

شكل  .4هندسه ،شرایط مرزی ،م بندی و المانهای استفاده شده در

است هنگامی که آرگومدان ایدن

مسئله

تابع منفی شود ،مقدار تابع برابر صفر مدیشدود و بدرای مقدادیر
مثبت آرگومان ،تابع برابر با مقدار آرگومان
2

() 8
برای رشد شکا


 tt 
  0 

 tt 

2

گرهی

میشود


 ts 
  0 

ts 

2


 tn 
f   0 
t

 n 

هیدرولیکی ،اگر نرخ رهاسازی انرژی بارگتر

از انرژی شکست ،GC ،شود ترک شروع به رشد خواهدد کدرد
از مدیار  BKیا بناگاق-کنان استفاده مدیشدود

در این پژوه

این مدیار با رابطه ( )5بیان میشود:


()5






III


G II  G III
)

 G I  G II  G

IC

G

II

 (G

IC

 G
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G

Fig. 4. Geometry ,boundary conditions and finite element
mesh of the problem

برای این مدیار  GIIC ، GICو  GIIICبه ترتیب کار انهام شدده بده
وسیله تن های نرما و برشی اولیه و ثانویه و

سایا م ها به اندازه کافی ریا اسدت تدا توزیدع کشد

پدارامتر مداده

فشار سیا به درستی نشان داده شود و مد ساخته شده مستقل

است []13

از مد بندددی باشددد و همگرایددی راه حددل را تضددمین کنددد در

-4مدلاجزایمحدود 
برای مد سازی گسترش شدکا

و

حالیکه م بندی در نواحی دورتر به منظور کدم کدردن تددداد
کلی المانها میتواند درشتتر باشد گامهای زمدانی بده انددازه

هیددرولیکی مشخصدات
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کافی کوچک و برابر با  3/31ثانیه در نظر گرفته شده است
جدول  .1مشخصات مصال برای مد سازی شکا

()12

هیدرولیکی






 G Q
CMP  1 . 135 
3
2

 (1   ) L
3

E=1.596×107KPa

Young's modulus

ν=0.2

Poisson's ratio

نرخ تاریق بر واحد ارتفاع شکست هیدرولیکی µ ،ویسدکوزیته

n=0.19

Initial porosity

ρs=2000Kg/m3

دینامیکی سیا  ν ،یریب پواسون G ،مددو برشدی t ،زمدان،

Solid phase density

ρw=1000Kg/m3

Water density

Ks=3.6×107KPa

Bulk modulus of solid
phase

است ،بنابراین برای مقایسه بهتر تن

Kw=3×106KPa

Bulk modulus of water

شده است با این حا مد ارا.ه شده توانایی تحمل تن هدای

K=2×10-14 m2

Intrinsic permeability

برجای ناهمسان را دارد

µw=10-6KPa

Dynamic viscosity of
water

Patm=0 KPa

Atmospheric pressure

در این روابط  ،Lطو ترک CMOD ،بازشدگی دهانه تدرک،

 CMPفشار دهانده سدیا و  Sتدن

برجدای عمدود بدر مسدیر

گسترش ترک اسدت [ ]14فشدار در ایدن روش فشدار خدال

شكل  .5مقایسه طو شکا

برجا صفر در نظر گرفتده

هیدرولیکی در مد  KGDو مد سازی

عددی با گذشت زمان
6

Table 1. Material properties for modelling hydraulic fracture

همچنین در این مد فشار آب حفدره ای اولیده برابدر بدا فشدار

4

اتمسفر در نظر گرفته شدده اسدت پارامترهدای المدان چسدبنده
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Abstract:
From oil and gas engineering point of view, one of the challenges in low permeable or damaged wells is
improving the productivity. There are different methods to increase the productivity of low permeable wells
and one of the most efficient one is hydraulic fracturing. In this study, two-dimensional modeling of
hydraulic fracturing using finite element method and cohesive element approach through traction-separation
law has been performed. This approach avoids the singularity in the crack tip and the cohesive zone fits
naturally into the conventional finite element method. Hydraulic fracture is assumed to propagate in a
poroelastic and permeable medium with a constant injection rate and under quasi-static conditions and the
criterion for fracture initiation is quadratic nominal stress criterion. Also as a propagation criterion,
Benzeggagh Kenane (BK) approach has been considered. Two types of elements have been implemented in
the model which are 4-node bilinear displacement and pore pressure reduced integration and 6-node
displacement and pore pressure two- dimensional cohesive element. Cohesive elements have three degrees of
freedom that two of them are in X and Y directions and one of them is pore pressure. Mesh size in the near
fracture region is small enough to consider the stress and pressure distribution efficiently and avoid any
problem in convergence. Meantime, to decrease the computation cost the mesh size gradually increases from
fracture area to the boundaries. Also, to increase the accuracy of the model, the time steps for fracture
propagation is 0.01 second. In addition, the effect of fracturing fluid has been directly included in the model
which means that the fluid pressure would be applied along the fracture without any simplifying assumption.
To validate the model, the results have been compared with KGD approach. The results indicate that in the
initial steps the pressure at the wellbore wall is high which decreases with time significantly and eventually it
gets a steady and uniform trend. In other words, in the initial steps, the fluid pressure should be high enough
to overcome the hoop stress around the wellbore and after some injection periods, the fracturing fluid
pressure would reach the breakdown pressure and the fracture starts to initiate and propagate. It is clearly
observed that increasing the injection rate would lead to faster propagation of hydraulic fracture and in the
models with higher injection rate the fracture tends to grow in the propagation direction. This indirectly
means that increasing the injection rate would affect both opening and length of the hydraulic fracture which
can result in increasing the productivity. The results reveal that the peak of the normal effective stress
profiles corresponds to the fracture tip position, where the fracture opening is zero,and the peak value equals
the cohesive strength of the material,as expected.Moreover,with increasing thedistance from the fracture
tip,the stress decreases rapidly and approaches the initial stress value. The way that Young’s odulus ffe ts
the over ll h r teristi s of hydr uli fr ture i plies th t higher Young’s odulus would le d to longer
fr tures In other words, for tions with higher Young’s odulus n be fr tured e sily but the opening of
the hydraulic fr ture would redu e t the s e ti e This lso indire tly e ns th t Young’s odulus
would play an important role in the productivity.
Keywords: Hydraulic Fracturing, Finite Element, Fracture Mechanics,Cohesive Element.

268

