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چکيده
 نفوذپذيري ماتريکس سنگ در مقايسه با شکستگي هاي توده سنگ،در بسياري از ساختارهاي زمين شناسي
 رفتار جريان سيال درون شکستگي به.ناچيز است و شکستگي ها مسير اصلي جريان سيال در توده سنگ هستند
 اجرا و ايمني سازه هاي زيرزميني و روباز به عنوان يک موضوع مهم،دليل افزايش کارايي مطالعات طراحي
 دامنه. جريان سيال يک فازي درون شکستگي هاي سنگي مطالعه شده است، در اين مقاله.تحقيقاتي تلقي مي شود
محاسباتي يک شکستگي فرضي سه بعدي توليد شده و شبيه سازي جريان آرام و آشفته براي دامنه گسترده اي
 افت فشار در بين مقاطع قائم.از سرعت هاي ورودي جريان و با استفاده از روش حجم محدود انجام شده است
متوالي در داخل شکستگي محاسبه شده و براي توصيف ارتباط بين دبي و افت فشار ناشي از جريان سيال
) افت فشار استاتيک پيش بيني شده با شبيه سازي1( : نتايج شبيه سازي نشان ميدهد که.استفاده شده است
 بيشتر از مقادير پيش بيني شده با11%  تا3%  به ترتيب98/5  تا4/5 جريان آشفته براي محدوده عدد رينولدز
) قانون فورچي مير به خوبي با نتايج شبيه سازي جريان مطابقت دارد و2( شبيه سازي جريان آرام است؛
. براي جريان غير خطي پيشنهاد شده است15 رينولدز بحراني

کلمات کليدي
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Evaluation of Non-linear Fluid Flow Through Roughwalled Fractures
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ABSTRACT
In many geological structures, the matrix permeability is negligible and the fractures are the main flow
paths. The fluid flow and particle transport through rock fracture are increasingly important research
topics mainly to the demands for design, operation and safety assessments of underground/ surface
constructions. In this paper, single-phase fluid flow through a rock fracture is studied. Computational
domain for an artificial three-dimensional fracture is generated and used for numerical fluid flow
simulations. Both laminar and turbulent flow simulations are performed by using finite element method
for a wide range of inlet velocities. The calculated average pressure drops, between consecutive vertical
sections are compared to describe the flow rate dependant pressure drop. The simulations results show
that; (i) the predicted static pressure drop for turbulent flow simulation was roughly 3 % to 17% more than
laminar simulation at Reynolds number of 4.5 to 89.5, respectively, and (ii) the Forchheimer law is fitted
very well to flow simulation results and critical Reynolds number of 15 is suggested.
KEYWORDS : Non-linear fluid flow, Fluid flow simulation, Turbulent and laminar flow, Forchheimer
law, Rock fractures.
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 -1مقدمه
در بسياري از ساختارهاي زمين شناسي ،نفوذپذيري

با استفاده از قانون فورچي مير بيان شده است] [5،30،33که
ارتباط بين افت فشار و دبي جريان عبوري از شکستگي را به
صورت يک چند جمله اي درجه  2پيشنهاد ميکند.

ماتريکس سنگي در مقايسه با نفوذپذيري شکستگي هاي

هر چند مطالعات باال فهم و سطح دانش ما را در رفتار

موجود در توده سنگ بسيار ناچيز است .در اين حالت رفتار

غيرخطي جريان بهبود بخشيده اند ،تاکنون مطالعات چنداني

هيدروليک توده سنگ به وسيله شکستگي ها کنترل ميشود و

روي حل عددي معادله ناويراستوکس براي جريان آشفته براي

برآورد رفتار هيدروليک توده سنگ نيازمند فهم مناسبي از

شکستگي سه بعدي انجام نشده است; در اين مقاله اين موضوع

رفتار هيدروليک شکستگي و شبکه شکستگي ها است .با به

مورد بررسي قرار گرفته است.

کارگيري مدل هيدروليکي مناسب براي بررسي رفتار

در اين مطالعه ،ابتدا يک دامنه هندسي سه بعدي از يک

هيدروليکي توده سنگ اطراف حفريات زيرزميني مثل تونل،

شکستگي مصنوعي با دهانه متغير ساخته شده است .دامنه

مخازن دفن زباله هاي هسته اي و مغارهاي زيرزميني ،ميتوان

محاسباتي براي اين شکستگي سه بعدي با استفاده از نرم افزار

دقت مطالعات طراحي و ايمني را افزايش داد.

TM

 GAMBITتوليد شده و شبيه سازي جريان سيال در داخل

رفتار جريان سيال درون شکستگي ها ،در مقياس

اين شکستگي براي جريان آشفته و آرام انجام شده است .هر

ميکروسکوپيک با استفاده از معادالت مشتقات جزئي غير خطي

دو روش شبيه سازي جريان آرام و آشفته براي جريان سيال

ناوير استوکس بيان ميشود] [1که در حالت کلي حل اين

در داخل شکستگي به صورت سه بعدي با روش حجم محدود

معادالت بسيار مشکل است و همچنين پيچيدگي هندسه

براي محدوده وسيعي از دبي جريان حجمي و با استفاده از نرم
TM

شکستگي بر مشکالت کار با اين روابط مي افزايد .مطالعات

افزار

اوليه براي تعميم قانون مکعب (دارسي) به شکستگي هاي واقعي

جريان مورد بررسي قرار گرفته ،بر اساس نتايج شبيه سازي

با استفاده از روابط تجربي انجام شده است] .[2،3رابطه مکعب

جريان آشفته ،رفتار غير خطي جريان بررسي شده است.

به طور گسترده براي بررسي رفتار جريان سيال در شکستگي
استفاده شده که به سبب شرايط هندسي ايده آل مورد استفاده

 FLUENTانجام شده است .نتايج شبيه سازي هاي

 -2معادالت حاکم بر جريان

در اين رابطه ،پژوهشگران مختلف از پروفيل هاي هندسي با

توصيف کلي جريان سيال درون يک شکستگي با استفاده

ديواره هاي موازي غير صفحه اي مثل دندانه اره اي][5،4

از روابط ناوير استوکس ) (NSارائه ميشود که بيان کننده

سينوسي][5و پله اي ] [6-11استفاده نموده اند که در اين حالت

تعادل مومنتوم و جرم در داخل فضاي خالي شکستگي است .با

رفتار هيدروليک شکستگي با استفاده از ترم دهانه موثر بيان

در نظر گرفتن جريان آرام و پايا و يک سيال نيوتني با دانسيته

مي شود .با پيشرفت توان محاسباتي ،روش هاي عددي حل

و ويسکوزيته ثابت درداخل شکستگي با ديواره هاي

معادالت جريان براي بررسي رفتار هيدروليک شکستگي مورد

نفوذناپذير ،معادالت ) (NSرا ميتوان به صورت برداري به

استفاده قرار گرفته است] .[12-17معادله رينولدز به طور

صورت زير نوشت].[30

گسترده اي براي بيان رفتار هيدروليک شکستگي با ديواره هاي
زبر مورد استفاده قرار گرفته است] [11-22و محققين مختلفي

()1
 u.u   u  p ,
که  دانسيته سيال  ،ويسکوزيته سيال u ،برردار سررعت
2

اعتبار اين معادله را بررسي نموده اند] .[23-27در هر حال

جريرران و  pفشررار هيرردروديناميک اسررت .رابطرره ( )1از يررک

معادله رينولدز فقط براي جريان آرام در شکستگي معتبر بوده،

مجموعه معرادالت مشرتقات جزئري غيرر خطري برا درجره هراي

نيازمند شرايط خاص هندسي و سينماتيکي از شکستگي و

مختلف تشکيل شده است] .[33براي اينکه يک سيسرتم بسرته از

جريان سيال است] .[25-1،26رژيم هاي جريان و جريان

معادالت داشته باشيم ،الزم اسرت کره ايرن معرادالت برا معادلره

غيرخطي در شکستگي توسط پژوهشگران مختلف به صورت

پييوستگي ( که بيان کننده تعادل جرم اسرت) ترکيرب شروند].[1

تجربي] [2،3آزمايشگاهي ] [21و عددي] [3،23مورد بررسي

براي يک سيال تراکم ناپذير ،معادله تعادل جرم با معادله تعادل

قرار گرفته است و به دليل پايين بودن کارايي معادله رينولدز،

حجم معادل است و به شکل زير در ميآيد].[31

در مطالعات اخير از حل عددي معادله ناوير استوکس براي
بررسي جريان سيال در شکستگي استفاده شده است].[23-32
رفتار غير خطي جريان درون شکستگي در بسياري از مطالعات
22

()2

.u  0 .

شرايط مرزي متناسب با معرادالت  NSشرامل شررايط مررزي
1

جريان بدون لغزش است کره برردار سررعت سريال روي مررز
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جامد بايستي با بردار سرعت مرز جامد برابر باشد].[1

 -3شبيه سازي عددي

هندسي شکستگي ،شرط مرزي جريان خروجي 6فرض شده
است .بقيه سطوح جامد دامنه (مرزهاي شکستگي) به صورت
ديواره هاي نفوذناپذير با شرط مرزي بدون جريان تعريف

روش حجم محدود براي حل معادالت  NSو پيوستگي براي

شده اند .شبيه سازي جريان در داخل شکستگي سه بعدي براي

يک مسأله سه بعدي به کار گرفته شده است .شبيه سازي

محدوده سرعت ورودي از  0/01 m/sتا ( 0/2 m/sبراي شبيه

مستقيم عددي  DNS2و شبيه سازي  RANS3به ترتيب براي

سازي جريان آرام) و از  0/01 m/sتا ( 1 m/sبراي شبيه سازي

شبيه سازي جريان آرام و آشفته به کار گرفته شده اند .حل

جريان آشفته) انجام شده است.

عددي معادالت  NSبراي جريان آشفته بسيار مشکل است و به
دليل ساختارهاي بسيار کوچکي که در جريان آشفته وجود
دارند ، ،براي رسيدن به حل معادله بايستي از مش بندي بسيار
ريز استفاده شود; اين موضوع باعث افزايش شديد زمان
محاسبات مي شود .براي چيره شدن بر اين مشکل ،از معادالت
ميانگين گيري شده در زمان (در اين مطالعه از روش )RANS
به همراه مدل آشفته  k  استفاده شده است.

 -1-3هندسه مدل و شرايط مرزي
دامنه هندسي سه بعدي از يک شکستگي مصنوعي با عرض

(الف)

 3 mmو طول ( 12/4 mmبه ترتيب در راستاي  )y, xبراي
شبيه سازي جريان سيال استفاده شده است .براي ارزيابي
تاثير دهانه و زبري سطوح روي جريان سيال در داخل فضاي
خالي ،ديواره پايين شکستگي صاف و ديواره بااليي به صورت
خيلي زبر (شکل -1الف) در نظر گرفته شده است .فضاي خالي
سه بعدي به صورت مجموعه اي از المان هاي حجمي روي

صفحه  x-yبا فواصل يکنواخت  xو ( yبرابر با )0/4 mm
و دهانه متغير ( )zساخته شده است .دامنه هندسي شکستگي از

 140عدد المان حجمي ( 6رديف و  24ستون) تشکيل شده است
که ارتفاع هر يک از اين المان هاي حجمي (در راستاي  )zنشان
دهنده مقدار دهانه است.

(ب)

دهانه شکستگي از مقدار مينيمم  0/34 mmتا مقدار

شکل ( :)1دامنه هندسي استفاده شده براي شبيه سازي جريان،

ماکسيمم  0/64 mmتغيير ميکند و مقدار متوسط و انحراف

الف) پروفيل سه بعدي به همراه شرايط مرزي ،ب) فراواني دهانه

استاندارد آن به ترتيب  0/514 mmو 0/106 mmاست .شکل

دامنه هندسي.

(-1ب) فراواني آماري دهانه شکستگي را نشان ميدهد .شبکه
المان هاي محاسباتي با  130000مش تتراهدرال ايجاد شده و

 -4نتايج شبيه سازي

شبيه سازي ها براي سيال آب با چگالي  331/2 kg / m 3و

براي انتخاب روش شبيه سازي و تعيين رژيم جريان حاکم

ويسکوزيته  0/001 kg / msبدون در نظر گرفتن تاثير گرانش

بر مسئله ،ابتدا هر دو روش شبيه سازي جريان آرام و آشفته

انجام شده است .شرط مرزي سرعت ورودي 5براي ناحيه

براي شبيه سازي جريان سيال درون شکستگي و براي سرعت

ورودي دامنه استفاده شده است .سرعت ورودي به صورت

ورودي جريان با مقادير مختلف از  0/01 m/sتا  0/2 m/sمورد

يکنواخت و در راستاي  yدر نظر گرفته شده و يک مقدار کوچک

استفاده قرار گرفته اند .مقادير افت فشار استاتيک ناشي از

شدت آشفتگي 4برابر با مقدار ( )1%براي همه شبيه سازي هاي

جريان سيال درون شکستگي با استفاده از تفاضل مقادير فشار

جريان آشفته فرض شده است .براي خروجي جريان در دامنه

استاتيک در ورودي وخروجي جريان ،براي هر يک از
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سرعتهاي ورودي و براي هر دو روش شبيه سازي جريان

کلي با استفاده از قانون فورچي ميرر 7و بره صرورت زيرر بيران

آرام و آشفته محاسبه شده اند .اين مقادير افت فشار استاتيک

ميشود]. [5،31

به صورت نموداري و نسبت به سرعت ورودي جريان رسم
شده و در شکل (-2الف) نشان داده شده است .براي مقايسه

p  AQ  BQ ,
2

()5

در اين رابطه  pافت فشار A ،و  Bضرايب ثابرت و  Qنشران

اين دو روش ،خطاي نسبي بين نتايج شبيه سازي ها به صورت

دهنده دبي جريان سيال در جهت گراديران فشرار اصرلي اسرت.

تفاضل بين افت فشار هاي استاتيک پيش بيني شده با روش

ضرايب  Aو  Bبه صورت تجربي تعيين مي شوند و به سيال و

آشفته و آرام نسبت به افت فشار استاتيک پيش بيني شده با

محيط انتقال جريان وابسته هستند و فقط براي محدوده جريران

روش آشفته محاسبه شده است .ارتباط بين مقادير خطاي

داده شده معتبرند[ .]31برا توجره بره اينکره نترايج شربيهسرازي

نسبي و عدد رينولدز در شکل (-2ب) نشان داده شده است؛

آشفته براي سرعت هاي ورودي کوچک ،داراي اخرتالف نسربتا

مقادير عدد رينولدز براي جريان سيال در داخل شکستگي با

کوچرک برا نترايج شرربيه سرازي آرام اسرت و رژيرم جريران در

استفاده از رابطه زير تعيين شده است].[31

سرعت هاي ورودي بزرگتر به صورت آشفته است ،براي ادامه

()3

Q
,
w

Re 

بررسي ها از نتايج شربيه سرازي آشرفته اسرتفاده شرده اسرت.
عالوه بر سرعت هراي ورودي شررح داده شرده در براال ،شربيه

در رابطه فوق Q ،دبي حجمي جريان عبروري از شکسرتگي و w

سازي جريان آشفته براي سرعت هاي ورودي 0/4 m/sو 1m/s

عرض شکستگي است .همان گونه کره در شرکل ( )2نشران داده

نيز انجام شده است.

شده است ،شربيه سرازي جريران آشرفته ،افرت فشرار اسرتاتيک
بيشتري را نسبت به شبيه سازي جريران آرام پريش بينري مري
کند .در مقادير کوچک سرعت ورودي ،اختالف بين نتايج شربيه
سازي جريان آرام و آشفته نسبتا کوچک اسرت کره برا افرزايش
سرعت ورودي جريان خطاي نسبي بين دو روش شبيه سرازي
افزايش مي يابد؛ بره طروري کره مقردار خطراي نسربي از مقردار
تقريبا  3/1%برراي سررعت ورودي  0/01 m/sبره مقردار 17/3%
براي سررعت ورودي  0/2 m/sمريرسرد .مقايسره ايرن مقرادير
(الف)

خطاي نسبي افت فشارهاي استاتيک نشران مريدهرد کره رژيرم
جريان حاکم بر مسأله در مقادير کوچک سرعت وودي جريران
برره صررورت جري ران آرام اسررت و بررا افررزايش سرررعت ورودي
جريان ،رژيم جريان از حالت آرام خارج شده ،بره سرمت رژيرم
جريان آشفته ميل ميکند .برازش منحني برين افرت فشرار هراي
استاتيک پيش بيني شده براي هر دو روش شبيه سرازي انجرام
شده است .براي نتايج شبيه سازي آرام ،از دو نوع منحني خطي
و چند جمله اي درجره  2اسرتفاده شرده اسرت .بررازش معادلره
خطي براي اين نتايج با خطاي زيرادي همرراه اسرت و نترايج آن
نشان داده نشرده اسرت (مقردار جملره باقيمانرده برا اسرتفاده از
برازش خطي در حدود  21/3اسرت کره بايسرتي ايرن مقردار بره
سمت صفر ميل کند) .بهترين معادله برازش برراي نترايج شربيه
سازي آرام به صورت چند جمله اي درجه  2با ضريب بررازش
 R2=1به دست آمده است که در شکل (-2الف) نشان داده شرده
است .همچنين براي نتايج حاصل ازشبيه سازي آشرفته از چنرد
جمله اي درجه  2استفاده شرده و نترايج آن در شرکل (-2الرف)
نشان داده شده است .اين نوع رفتار غير خطي جريان در حالرت
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(ب)
شکل ( :)2مقايس ه شبيه سازي جريان آرام و آشفته ،الف) مقادير
افت فشار استاتيک براي سرعت هاي ورودي مختلف جريان ،ب)
خطاي نسبي بين افت فشار استاتيک محاسبه شده با دو روش
مختلف با توجه به عدد رينولدز

در حالت کلي شروع رفتار غير خطي جريان در بسياري از
مطالعات با استفاده از عدد رينولدز بحراني توصيف شده است.
(ب)ينولدز بحراني را به صورت
زيمرمن و همکاران ( )2005عدد ر
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مقداري از عدد رينولدز که تاثير ترم غير خطي افت فشار بيشتر

درون شکستگي ،تعداد  126مقطع قائم ( نرمال بر جريان اصلي)

از  10%افت فشار کل را شامل شود ،تعريف کرده اند] [31در

و به فاصله  100 µmدرون شکستگي در نظر گرفته شده است.

نتيجه براي محاسبه رينولدز بحراني بايستي سهم ترم غيرخطي

متوسط فشار کلي روي هر مقطع قائم (  ) p iبراي هر يک از

از کل افت فشار محاسبه شود .براي محاسبه سهم ترم غير

سرعت هاي ورودي جريان محاسبه شده است .فضاي بين هر

خطي افت فشار ،يک تقريب خطي از ارتباط بين افت فشار و دبي

دو مقطع قائم متوالي به عنوان يک شکستگي فرعي تعريف شده

جريان عبوري از شکستگي در نظر گرفته شده است .اين تقريب

است که مقادير دهانه هر يک از شکستگي هاي فرعي در

خطي با استفاده از افت فشار پيش بيني شده با شبييه سازي

راستاي ( xعمود بر جهت جريان اصلي) متغير و در راستاي y

جريان آرام براي سرعت هاي ورودي  0/01 m/sو 0/02 m/s

(نرمال بر جهت جريان اصلي) ثابت است .مقدار افت فشار کلي

در نظر گرفته شده و تحت عنوان ) (LSنامگذاري شده است

براي هر شکستگي فرعي به صورت sp j  pi  pi 1

(شکل -3الف) .سهم ترم غير خطي افت فشار با استفاده از

محاسبه شده است (ارتباط بين انديس مقاطع قائم و شکستگي

تفاوت بين افت فشار استاتيک پيش بيني شده با شبيه سازي

فرعي به صورت  i  jاست) و نتايج آن در شکل ( )5نشان

جريان آشفته و تقريب خطي  LSمحاسبه شده است که نتايج

داده شده است .همان گونه که در شکل ( )5نشان داده شده

آن در شکل (-3ب) نشان داده شده است .با توجه به تعريف

است ،مقادير افت فشار کلي براي شکستگي هاي فرعي که به

رينولدز بحراني شرح داده شده و شکل (-3ب) ،براي جريان در

طور متوالي قرار گرفته اند ،در طول شکستگي به صورت

شکستگي مورد نظر ،مقدار عدد رينولدز بحراني برابر با 14

گرافهاي شبه موجي ظاهر شده اند .در  jهايي که مضرب

محاسبه شده است.

صحيحي از عدد  4هستند ،يک پيک ناگهاني در مقادير افت فشار
کلي مشاهده ميشود که اين پيک هاي ناگهاني ،براي همه
سرعت هاي ورودي ظاهر شده است.
تغييرات افت فشار کلي براي شکستگي هاي فرعي را
ميتوان با استفاده از دامنه هندسي شکستگي تحليل نمود .در
دامنه هندسي استفاده شده براي شبيه سازي جريان (شکل -1
الف) ،مقادير دهانه روي يک شبکه منظم مربعي توزيع شده
است که در راستاي  yو در مقادير y = 0/4 ,1 ,...,12/4 mm

مقادير دهانه به طور ناگهاني تغيير ميکند .بين دو شکستگي
(الف)

فرعي متوالي که قبل و بعد از تغييرات ناگهاني دهانه واقع
شده اند (بعد از اين به صورت شکستگي هاي فرعي  SAناميده
ميشوند) ،سطح مقطع جريان به طور ناگهاني تغيير ميکند .در
بقيه شکستگي هاي فرعي متوالي تغييرات دهانه وجود ندارد و
اين شکستگي هاي فرعي  NAنامگذاري شده اند .مقادير افت
فشار کلي براي شکستگي هاي فرعي براي شکستگي هاي فرعي
 NAتقريبا داراي تغييرات کوچک است و با کاهش سطح مقطع
شکستگي فرعي ،افت فشار کلي افزايش مييابد؛ اين افت فشار
به دليل تاثير ويسکوزيته سيال (افت فشار ويسکوز) به وجود

(ب)

شکل ( :)3مقايسه نتايج شبيه سازي جريان آشفته و تقريب
خطي ) ، (LSالف) مقادير افت فشار استاتيک براي سرعت هاي
ورودي مختل ف جريان ،ب) سهم ترم غير خطي افت فشار با توجه
به عدد رينولدز.

براي بررسي تاثير تغييرات دهانه بر روي افت فشار کلي
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ميآيد.
در شکستگي هاي فرعي  SAمقادير افت فشار کلي به طور
ناگهاني افزايش مييابد و عالوه بر افت فشار ويسکوز ،يک افت
فشار موضعي به مقادير افت فشار کلي اضافه ميشود .اين
تغييرات ناگهاني افت فشار به خوبي در شکل ( )5و براي
شکستگي هاي فرعي با  jهايي که مضرب صحيحي از عدد 4
هستند ،مشاهده ميشود .همان گونه که در شکل ( )5نشان داده
22

شده است ،با افزايش سرعت ورودي جريان ،هر دو مولفه افت

شدهاند .براي هر کدام از اين شکستگي هاي فرعي ،مقادير افت

فشار ويسکوز و افت فشار موضعي افزايش مييابند .براي

فشار کلي در سرعت هاي ورودي مختلف محاسبه شده است و

بررسي تاثير سرعت ورودي جريان بر روي مقادير افت فشار

نسبت به سرعت ورودي جريان ،به ترتيب در شکل هاي ( )4و

کلي در شکستگي هاي فرعي ،تعداد سه شکستگي فرعي  NAو

( )6نشان داده شده اند.

سه شکستگي فرعي  SAدر داخل شکستگي اصلي انتخاب

شکل ( :)4تغييرات افت فشار کلي براي شکستگي هاي فرعي براي شبيه سازي جريان آشفته و سرعت هاي ورودي :الف) ، 2/22 m/sب)
 ، 2/1 m/sج)  ، 2/5 m/sد) 1 m/s

همان گونه که در شکل ( )4نشان داده شده است ،براي

اصلي (شکستگي هاي فرعي  )NAبه صورت خطي و در بعضي

شکستگي هاي فرعي  ،NAبا افزايش سرعت ورودي جريان،

از قسمت ها ( شکستگي هاي فرعي  )SAبه صورت چند جمله

افت فشار کلي به صورت تقريبا خطي افزايش مي يابد .در

اي درجه  2از سرعت افزايش مييابد؛ در نتيجه ميتوان افت

شکستگي هاي فرعي  SAبا افزايش سرعت ورودي جريان ،افت

فشار کلي در شکستگي اصلي (حاصل جمع افت فشار مربوط

فشار کلي به صورت يک چند جمله اي درجه  2از سرعت،

به شکستگي هاي فرعي  SAو  )NAرا به صورت يک چند جمله

افزايش مي يابد (شکل .)6

اي درجه  2از سرعت بيان کرد که اين رفتار غير خطي جريان

با توجه به موارد مطرح شده در باال و بر اساس نتايج شبيه

با قانون فورچي مير تطابق خوبي را نشان ميدهد.

سازي (شکل  4و  )6مي توان گفت که با افزايش سرعت ورودي
جريان ،افزايش افت فشار کلي براي قسمت هايي از شکستگي

شکل ( :)5تاثير سرعت ورودي جريان روي افت فشار کلي در شکستگي هاي فرعي  NAبا موقعيت :الف)  ،j=42ب)  ،j=91ج) j=111
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j=115 ) ج،j=55 ) ب،j=15 ) الف: با موقعيتSA  تاثير سرعت ورودي جريان بر روي افت فشار کلي در شکستگي هاي فرعي:)6( شکل

 رابطه بين نرخ جريان و افت، در نتيجه.جريان ظاهر مي شود
 رفتار غير.فشار به صورت يک رابطه غير خطي ظاهر ميشود

 نتيجه گيري-5

خطي جريان به نحوي بيان کننده جريان آشفته است؛ از اين رو

در اين مقاله جريان سيال درون شکستگي با هندسه سه

بهتراست براي بررسي اين رفتار از شبيه سازي جريان آشفته

بعدي با يک ديواره زبر و يک ديواره صاف ايده آل با استفاده

 مقايسه نتايج دو.استفاده شود که در اين مقاله انجام شده است

از روش حجم محدود و براي دو جريان آرام و آشفته شبيه

روش شبيه سازي جريان آرام و آشفته نشان ميدهد که تاثير

 مقايسه نتايج شبيه سازي جريان آشفته و.سازي شده است

رفتار غير خطي جريان با افزايش عدد رينولدز افزايش مييابد؛

آرام با استفاده از افت فشار استاتيک انجام شده و بر اساس

 براي3/1% به طوري که مقدار خطاي نسبي از مقدار تقريبا

اين مقايسه براي ادامه بررسي ها از نتايج شبيه سازي جريان

 براي سرعت ورودي17/3%  به مقدار0/01 m/s سرعت ورودي

.آشفته استفاده شده است

 ميرسد که اين موضوع تائيدي بر لزوم استفاده از0/2 m/s

در سرعت هاي پايين جريان (رينولدز پايين) رفتار سيال در

 نتايج شبيه.شبيه سازي جريان آشفته در شکستگي ها است

مقياس ميکروسکوپي با رابطه استوکس کنترل ميشود و يک

سازي هاي انجام شده در اين مطالعه نشان ميدهد که عدد

 با.ارتباط خطي بين دبي جريان و افت فشار مورد انتظار است

رينولدز بحراني براي جريان در شکستگي در مقادير پايين تر از

 حرکت ذرات سيال نامنظم شده و در،افزايش سرعت جريان

. قابل انتظار است14

مقطع عرضي تبادل مومنتوم شديدي بين ذرات سيال به وجود
ميآيد و شتاب هاي فضايي ناشي از انقباض و انبساط جريان
درون شکستگي به دليل تغييرات سطح مقطع شکستگي در دامنه
 مراجع-6

22

Silliman, S. E; “An interpretation of the difference
between aperture estimates derived from hydraulic
and tracer tests in a single fracture”, Water Res.
Res.25, 2275-2283, 1989.

]1[

Walsh, J. B., Brown, S. R., Durham. W. B;
“Effective media theory with spatial correlation for
flow in a fracture”, Journal of Geophysical
Research., 102(22), 587-22,594, 1997.

]3[

Bear, J., Tsang, C. F., De Marsily, G; “Flow and
Contaminant
Transport
in
Fractured
Rock”,Academic Press, San Diego, 1993.

]10[

Tsang,
Y.
W.,
Witherspoon,
P.
A;
“Hydromechanical behavior of a deformable rock
fracture subject to normal stress”, J. Geophys.
Res.,86, 9287-9298, 1981.
Tsang, Y. W; “The effect of tortuosity on fluid
flow through a single fracture”, Water Resources
Research., 20(9), 1209-1215, 1984.

]11[

Moreno, L., Tsang, Y. W., Tsang, C. F., Hale, F.
V., Neretnieks, I; “Flow and tracer transport in a
single fracture: a stochastic model and its relation
to some field observations” Water Resources
Research 24 (12), 2033–2048, 1988.

]13[

]12[

Zimmerman, R. W., Bodvarsson, G. S; “Hydraulic
conductivity of rock fractures”, Transport Porous
Media, 23, 1-30, 1996.
Louis, C; “A study of groundwater flow in jointed
rock and influence on the stability of rock masses”,
Imp coll. of London rock mech., Res. Rep. 10, 90,
1969.
Lomize, G.M; “Filtratsia v treshchinovatykh
porodakh
(Seepage
in
Jointed
Rocks)”,
Gosudarstvennoe Energetitcheskoe Izdatel’stvo,
Moskva-Leningrad, 1951.
Elsworth, D., Goodman, R. E; “Characterization of
rock fissure hydraulic conductivity using idealized
wall roughness profiles”, Int. J. Rock Mech. Min.
Sci. Geomech. Abstr., 23, 233-243, 1986.
Wilson, C. R., Witherspoon, P. A; “Steady state
flow in rigid networks of fractures”, Water Res.
Res., 10, 328–335, 1974.

]1[

Neuzil, C.E., Tracy, J. V; “Flow Through
Fractures”, Water Resources Research, 17(1), 191199, 1981.
Moreno, L., Neretnieks, I., Eriksen, T; “Analysis of
some laboratory tracer runs in natural fissures”,
Water Resources Research, 2 (7), 951-958, 1985.

]6[

9831  پاييز/ 2  شماره/  سال چهل و دو/  مهندسي عمران/اميركبير

]2[

]3[

]5[

]4[

]7[

Oron, A. P., Berkowitz, B; “Flow in rock fractures:
the local cubic law assumption reexamined”, Water
Resources Research. 34:2811-24, 1998.

]25[

Nicholl, M., Rajaram, J. H., Glass, R., Detwiler, R;
“Saturated flow in a single fracture: Evaluation of
the Reynolds equation in measured aperture field”,
Water Res., Res., 35(11), 3361-3373, 1999.
Ge, S; “A governing equation for fluid flow in
rough fractures”, Water Resources Research 33 (1),
53–61, 1997.

]24[

Yeo, I. W., Ge, S; ‘Applicable range of the
Reynolds equation for fluid flow in a rock
Fracture”, Geosciences Journal 9 (4), 347-352,
2005.
Qian, J., Zhan, H., Zhao, W., Sun, F;
“Experimental study of turbulent unconfined
groundwater flow in a single fracture”, Journal of
Hydrology, 311, 134–142, 2005.
Koyama, T., Neretnieks, I., Jing, L; “A numerical
study on differences in using Navier–Stokes and
Reynolds equations for modeling the fluid flow
and particle transport in single rock fractures with
shear”, International Journal of Rock Mechanics
and Mining Science 45, 1082–1101, 2008.
Zimmerman, R. W., Al-Yaarubi, A. H., Pain, C. C.,
Grattoni, C. A; “Non-linear regimes of fluid flow
in rock fractures”, International Journal of Rock
Mechanics and Mining Science, 41 (3), 163-169,
2004.
Nazridoust, K., Ahmadi, G., Smith, D. H; “A new
friction factor correlation for laminar, single-phase
flows through rock fractures”, Journal of
Hydrology 329, 315– 328, 2006.

]27[

Brush, D., Thomson, N. R; “Fluid flow in synthetic
rough-walled fractures: Navier-Stokes, Stokes, and
local cubic law simulations”, Water Resources
Research 39 (4), 1085-1099, 2003.
Chen, Z. X., Lyons, S. L., Qin, G; “Derivation of
the Forchheimer law via homogenization”, Transp.
Porous Media, 44, 325-35, 2001.

]32[

]26[

]21[

]23[

]30[

]31[

]33[

Tsang, Y.W., Tsang, C.F; “Flow Channeling in a
Single Fracture as a Two- Dimensional Strongly
Heterogeneous Permeable Medium”, Water
Resources Research, 25(9), 2076-2080, 1989.

]15[

Piggott, A. R., Elsworth, D; “Laboratory assesment
of the equivalent apertures of a rock fracture”,
Geophysical Research Letters 2, 1387-1390, 1993.

]14[

David, C; “Geometry of flow paths for fluid
transport in rocks”, Journal of Geophysical
Research., 98, 12,267-12,278, 1993.

]16[

Brown, S. R; “Fluid flow through rock joints: the
effect of surface roughness”, Journal of
Geophysical Research 92 (B2), 1337-1347, 1987.

]17[

Renshaw, C. E; “On the relationship between
mechanical and hydraulic apertures in roughwalled fractures”, Journal of Geophysical
Research, 100 (B12), 629-636, 1995.

]11[

Thompson, M. E., Brown, S. R; “The effect of
anisotropic surface roughness on flow and
transport in fracture”, Journal of Geophysical
Research 96 (B13), 923–932, 1991.

]13[

Brown, S. R; “Transport of fluid and electric
current through a single fracture”, Journal of
Geophysical Research, 94, 9429-9438, 1989.

]20[

Koyama, T., Li, B., Jiang, Y., Jing, L; “Numerical
simulations for the effects of normal loading on
particle transport in rock fractures during shear”,
International Journal of Rock Mechanics & Mining
Sciences, 45(5), 1403-1419, 2008.
Koyama, T., Fardin, N., Jing, L., Stephansson, O;
“Numerical simulation of shear-induced flow
anisotropy and scale-dependent aperture and
transmissivity evolution of rock fracture replicas”,
International Journal of Rock Mechanics & Mining
Sciences, 43, 89–106, 2006.
Brown, S.R., Stockman, H.W., Reeves, S.J;
“Applicability of the Reynolds equation for
modeling fluid flow between rough surfaces”,
Geophys. Res. Lett, 22(18), 2537–2540, 1995.

]21[

]22[

]23[

 زيرنويس ها-7
1
2

No-Slip
Direct numerical simulation

3

Reynolds-averaged Navier-Stokes
Inlet velocity boundary condition
4
Turbulence intensity
6
Out flow boundary condition
7
Forchheimer law
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