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 چكیده
 مسایل و استراتژیک یها دیدگاه ،یمحیطزیست  مالحظات
 برای زیرزمینی مغارهای از استفاده موجب شده است تا اقتصادی
 برای .گیرد قرار کانون توجهات در یکربنهیدرو مواد سازی ذخیره

 مغارهای از استفاده مغارها، گونه اینبه کارگیری  شدن تر اقتصادی
از  نشتاز آنجاییکه . ستدر اولویت ا سازی ذخیره برای پوشش بدون

 آمدن وارد و زیرزمینی آبهای آلودگی موجب مخازناین نوع 
 هامغار لذا این ،شد خواهد زیست محیط به ذیرناپ جبران خسارات

 در و دنگیر می قرار ایستابی سطح تراز زیر طبیعی یا مصنوعی بطور
 بیرون به مغار داخل مواد باعث جلوگیری از نشت آب فشار نتیجه
 گیری از مخازن بدون پوشش بهره برای شرایط همیشه اما. شود می

 مغار ز  استال صورت این در. یستن اقتصادی یا و ممکن
فناوری  مقاله این در .گردد نفوذناپذیر پوشش به مجهزسازی  ذخیره

مورد بررسی دار  سازی گاز در مغار زیرزمینی پوشش نوین ذخیره
اجراء شده در  سازی اولین پروژه اثبات تجربی و تجاری قرار گرفته و

 .دمی گرد معرفی جهان
گاز سازی  ذخیره مخزن ،دار سازی پوشش ذخیره مغار :ی كلیدیها واژه

  پوششمخزن زیرزمینی تحت فشار، طراحی طبیعی، 
 

 مقدمه
ی زیرزمینی به علت ها ی نفتی در سازهها فرآورده سازی ذخیره

ی ها کمتر بر محیط زیست و هزینهسوء  اتثیرأایمنی باال، ت
مناسب برای  یتر بعنوان جایگزینعملیاتی و نگهداری پایین

و فناوری احداث و  شدهبیشتر مخازن سطحی روز به روز 
 ایران کشور در. است توسعهی از این فضاها در حال برداربهره
 و تحقیقاتی مطالعات گذشته سال چند در خصوص به نیز

 .است دهش آغاز ارتباط این در سنجی امکان
مشترک گازی و نفتی میادین  از یحداکثرلزو  استفاده 

انتقال و و  بر کسی پوشیده نبوده با کشورهای همسایه

درون کشور و نیز احداث مخازن سازی این مواد  ذخیره
های اوج در مواقع بحرانی و زمانمنظور استفاده ب)استراتژیک 

. مین کننده انرژی کشور خواهد بودأ، پشتیبان و ت(مصرف
 و مواد باعث ارتقاءسازی این افزایش قابلیت ذخیره بعالوه

 .جهانی این محصوالت خواهد شد هاینقش موثر در بازار

 دار پوشش صورت دو به توان میرا  سازی ذخیرهی مغارها
 حذف لیلدب پوشش بدون مغارهای. دنمو اجرا پوشش بدون و

 کاهش در نظر گرفتن با ،نفوذناپذیر فلزی یا بتنی پوشش
 دنیا سراسر در و بوده توجه مورد بسیار ساخت، یها هزینه
 از مذکور بدلیل یهیدروکربن موادسازی  ذخیره مغارهای بیشتر
 ذخیره مواد نشت از جلوگیری برای. هستند پوشش بدون نوع
 ایستابی سطح از شینا آب فشار از ،مغارها نوع این در شده

 شرایط به توجه با مواقع در بعضی اما. شود می استفاده
 دونب بصورت مغار اجرای امکان منطقه هیدروژئولوژیکی

 دار پوشش مغارهای از باید اینصورت در که ندارد وجود پوشش
 .شود استفاده

 مینأت بر عالوه کهطوری باشد  باید پوشش اینطراحی 
 درمناسب  ایمنی ضریب با اندبتو مدت طوالنی پایداری
در  .جلوگیری نماید شده ذخیره مواد نشت از مختلف شرایط

، طراحی و ساخت دار پوشش سازی ذخیرهمیان انواع مخازن 
مغارهای نگهداری گاز طبیعی تحت فشار زیاد در دهه اخیر 

با توجه به نوظهور بودن این . مورد توجه قرار گرفته است
ی فنی در این خصوص محرمانه ها فناوری بسیاری از جنبه

 این دری ذکر شده، ها با وجود محدودیت ولیکن .باشد می
 یها ویژگی مناسبی از معرفیتالش شده است تا  تحقیق
گاز  سازی ذخیرهبرای مخازن زیرزمینی  نیاز مورد پوشش
در مراحل اصلی تکامل این فناوری نوین شده و ارائه طبیعی 
 .گیرد قرار بررسی ردمو پژوهشگران مهم تحقیقات
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  :گاز سازی ذخیره دار پوششزن زیرزمینی امخ
 تاریخچه توسعه

از اواسط دهه هشتاد  دار پوششزیرزمینی  مفهو  مخزن
دالیل متنوعی برای ترجیح این . میالدی در سوئد توسعه یافت

. وجود داشت سازی ذخیرهی دیگر ها مفهو  نسبت به گزینه
ر شرایط ویژه زمین شناسی در مخازن بدون پوشش را تنها د

که مخازن تهی شده نفت وگاز، سفره آب زیرزمینی و  جایی
در این . توان احداث کرد می ،مغار نمکی وجود داشته باشد

سازی  حضور فشار آب زیرزمینی در سنگ برای متعادل مخازن
زن بدون مخبرای ساخت  بطور مثال. فشار گاز الز  است

فضای بسیار  احداث اسکال نیاز بهمگاپ 10گاز با فشار  پوشش
با توجه به . متری زمین خواهد بود 1055بزرگی در عمق 

 سبتاًدار در عمق ن پوشش احداث مخازن مشکالت اشاره شده
  .ه استکم مورد توجه قرار گرفت

 بودبخش متشکل از سه گاز  سازی ذخیره به نیازدر آن زمان 
[1]: 

در شرایط بحرانی مانند  تفادهبرای اس: تژیکااستر سازی ذخیره
 جنگ

برای رفع نیازهای ضروری حین ذخیره : رسانی ایمنی گاز
 تولید/تعمیرات در هنگا  قطع واردات

 بمنظور متعادل ساختن تغییرات درذخیره : سازی بار متعادل
 صرفه اقتصادی با هدف ی مختلف سالها مصرف در زمان

 یساز ذخیرهاز اهمیت  عمالً پس از پایان جنگ سرد
ترین بخش  سازی بار به مهم تژیک کاسته شده و متعادلااستر

 .تبدیل شد سازی ذخیرهاز کل نیاز 
به  دار پوششزیرزمینی  اوری مخزنفن تاریخچه توسعه
به این مراحل  .نمایش داده شده است 1طور خالصه در شکل 

 : عبارتند ازترتیب 
 پایه  میی مفهوها ایده -
 مطالعات مفهومی -
 ربیی تجها آزمایش -
 ارزیابی -
 فناوری، اقتصاد، بازار -
 پروژه اثبات تجربی -
 سازی تجاری -
 

 سازی ذخیرهتوصیف كلی سیستم 
شامل دو بخش  دار پوششزیرزمینی  مخزنی سیستم مبان

نمایش داده شده  2در شکل زمینی  زمینی و زیر اصلی رو
ن ززمینی تا حدود زیادی مشابه دیگر مخا امکانات رو .است

نمکی  سازی ذخیرهمینی مانند مغارهای زیرز سازی ذخیره
ن بخش شامل یک ایستگاه کمپرسور، تجهیزات یا. باشد می

و سیستم  گیرها کشی، شیرها، اندازه یش، لولهسرما/ گرمایش
 ی زیرها نوآوری مربوط به قسمتدر حقیقت  .است کنترل

این  .باشد می دار پوششزمینی مجموعه مغار زیرزمینی 
یک یا بیش از یک مغار : ستقسمت شامل چند بخش ا

از  مجموعه، یک شفت قائم برای هر مغار و یک سازی ذخیره
مغارهای  .ندنک میکه مغارها را به سطح زمین متصل  ها تونل

ی قائم با یک گنبد نیم کره ها به صورت استوانه سازی ذخیره
در باال و یک نیم کره صاف شده در پایین در سنگ حفر 

متری زیر سطح  255تا  155مق حدود مغارها در ع .شوند می
 .(2شکل ) گیرند میزمین جای 

. مگاپاسکال است 25تا  10مخزن در بازه حداکثر فشار 
متر  155تا  05 هامتر و ارتفاع آن 05تا  20قطر متداول مغارها 

میلیون متر  25تا  12 سازی ذخیرههر مغار ظرفیت . باشد می
ر مقدار دلخواه از حجم ه .[2]گاز طبیعی را دارد عادیِ مکعب 
با ساختن تعداد مناسبی مغار قابل دستیابی  سازی ذخیره
عبور کرده از شفت قائم با  هر مغار با یک خط لوله گازِ .است

برای حفر مغارها  ها سیستم تونل. شود میسطح زمین مرتبط 
( فوالدی و بتنی)و برای دسترسی هنگا  ساخت پوشش 

 .ضروری است
گاز این است  دار پوششزن زیرزمینی نکته اساسی در مخ

که بار فشار باالی گاز توسط توده سنگ اطراف تحمل 
ده استفانمودن کاملِ مغار  پوشش تنها برای عایقِ. شود می

ه ب .کند میاز فشار گاز را دریافت  کوچکیشده و فقط بخش 
ی برجای سنگ است، ها دلیل اینکه فشار گاز بیشتر از تنش

تواند  میوده سنگ نفوذپذیر بوده و ندر صورت نشت گاز ت
بنابراین حفظ یکپارچگی پوشش  .جلوی فرار گاز را بگیرد

 .ضروری خواهد بود
بسته  یک سیستم کامالً دار پوششزمینی  مخزن زیر

سیستم . محاط شده است ها هاست و گاز همیشه در مغار و لول
، (گاز فشرده)انرژی مکانیکی : سه خطر اصلی است دربرگیرنده

  میو مواد س( عال شدید گازاشت یتقابل)انرژی شیمیایی 
طراحی بنابراین  (.گاز در محیط بستهایجاد خفگی ناشی از )

 .باید طوری باشد که اجازه خروج به گاز داده نشود
 

 دیواره مغار
 مبتنی بر اندرکنش عناصر (0شکل ) مغار هعملکرد دیوار

 :[0و  2]باشد  میزیر  دهنده آن مطابق تشکیل



 

بندی گاز را دارد و فشاری  نقش عایقتنها  پوشش فوالدی .1
 .ی کوچک را ببنددها تواند ترک میرا جذب نکرده و 

گیرد و  میبین پوشش فوالدی و بتنی قرار  الیه لغزنده .2
کاربرد ثانویه آن  .کاربرد اصلی آن کاهش اصطکاک است

بندی سطح بتن در  و آب حفاظت از خوردگی فوالد
 .تصورت نشت گاز اس

یک الیه میانی است و بین سنگ و پوشش  پوشش بتنی .2
کاربری اصلی آن انتقال فشار گاز  .گیرد میفوالدی قرار 

این  .است ها مغار به سنگ و توزیع یکنواخت تغییرشکل
صاف برای  سطحپوشش بطور همزمان بعنوان یک 

 .کند مینیز عمل  پوشش فوالدی

ی ها رکت و کنترلها  برای توزیع کرنشمش الیه یک  .0
 .شود میکوچک در پوشش بتنی قرار داده 

روی سنگ قرار  شاتکریت کم مقاومت نفوذپذیریک الیه  .0
و بهبود این الیه برای حفاظت سیستم زهکشی . گیرد می

 .باشد میارتباط هیدرولیکی با سیستم زهکشی 

ثابت شده به  مشبکی ها مرکب از لوله سیستم زهکشی .0
دهد که  میازه سیستم زهکشی اج. استصورت مورب 

 فشار مقابل پوشش فوالدی هنگا  پایین بودن فشار گاز
در مغار کاهش یابد و به این ترتیب از خطر کمانش در 

همچنین این مجموعه  .پوشش فوالدی جلوگیری شود
برداری بمنظور بررسی  سیستم ایمنی مهم حین بهره یک
 .است بندی گاز عایق

را  هاز روی دیواراطراف، بار فشار گ توده سنگ نهایتاً .7
 .کند میتحمل 

متر و پوشش  1مخازن با بتن مسلح به ضخامت تقریبی 
برای . میلیمتری پوشانده می شوند 10تا  12 ینازک فوالد

های محلی در پوشش فوالدی الیه لغزنده به  کاهش کرنش
 .گردد میلیمتر بین بتن و فوالد اجرا می 0 ضخامت تقریباً

 
 عمومی خرابیمودهای 

ای که  در اندازه توجهعنوان نشت قابل ب خرابی عموماً
پذیر یا ایمن نباشد،  دیگر از لحاظ اقتصادی توجیه سازی ذخیره
نشت را از مقادیر ی ها این تعریف همه اندازه. گردد میتعریف 

ریزش فاجعه بار مخزن  فرو میزانی که موجب تا کوچک گرفته
 .دهد میپوشش است، 

 دار پوششذیل در مغار زیرزمینی   میمودهای خرابی عمو
 :قابل شناسایی است

 .خرابی کلی توده سنگ .1

ایجاد شده توسط ( پارگی)خرابی پوشش فوالدی  .2
 .بزرگ توده سنگ شکل اولیه و بسیار تغییر

ایجاد شده توسط ( نشت)خرابی پوشش فوالدی  .2
 .خستگی با سیکل کم

ایجاد شده  (نشت)پوشش فوالدی  محلی خرابی .0
 نیز ی در سنگ، بتن و جوش وتوسط ضعف محل
 ... .توسط خوردگی و

 

 طراحی الزم برای یها داده
 دار پوششبرداری یک مغار زیرزمینی  پارامترهای بهره

ثیر قرار أمغار را تحت ت پوششگاز که طراحی  سازی ذخیره
 :[0] دهند، توسط موارد زیر قابل توضیح هستند می
 ه شده با تغییرات فشار گاز داخلی و دمای گاز ذخیر

 :زمان

 .برداری عادی بیشینه و کمینه فشار گاز طی بهره -

 .(بیشینه مجاز فشار گاز)فشار طراحی  -

 .(حالت حدی)کمینه مجاز فشار گاز  -

 .(در سال ها تعداد سیکل) نرخ تبادل -

 .ی تزریق و استخراجها نرخ -

 .برداری مخزن تغییرات دما از بهره -

 و محتوای  ترکیب گاز ذخیره شده، شامل عناصر ردیاب
 .آب

  برداری  ی بهرهها برای مود)فشار خارجی آب زیرزمینی
 .و محیط شیمیایی خارجی( مختلف سیستم زهکشی

 عمر طراحی. 
باید برای هر پروژه به طور خاص  همه موارد فوقدر واقع 

 .تعریف شوند
برای اقتصادی شدن پروژه، فشار مخزن باید بطور نسبی 

ماده پوشش توجه به جنس با فشار بیشینه مخزن . باال باشد
و شرایط ( ظرفیت کرنش و مشخصات خستگی)انتخاب شده 

نباید از  ها تغییرشکل .[2] رددگ میتعیین شناسی  زمین
با لحاظ . ظرفیت کرنش و خستگی ماده پوشش تجاوز کنند

سازی  کردن این موارد یک حلقه طراحی برای بهینه
تحت شرایط پارامترهای طراحی در ارتباط با یکدیگر و 

 (.0شکل )شناسی ارائه شده است  زمین
ه اندرکنش ألبرخی محققین با توجه به پیچیدگی مس

و عد  اطمینان ذاتی در مشخصات  پوششمواد مختلف در 
ی ها توده سنگ، رویکرد احتماالتی را بعنوان جایگزین روش

 .[0] اند مطرح نموده( ضریب ایمنی)متعارف 
 

 ی موادها ویژگی
ستفاده شده در پوشش، حد مهم، مقاومت فشاری ا بتن برای
به دست آوردن بتنی با مقاومت فشاری باالتر از سطح  .است



 

 .پذیر است امکان (ای باالتر از بیشینه فشار گاز با حاشیه)بار 
خوردگی  مقاومت کششی خاصی برای بتن مدنظر نبوده و ترک

 .ناپذیر است توجه به انبساط کلی مغار اجتناب با
. مقاومت برشی کمتر بهتر است ،لغزنده الیهرد در مو

البته باید توجه نمود این مقاومت با کاهش دما افزایش 
 .یابد می

ی ها مرکب از صفحات فوالدی و جوش فوالدی پوشش
با در نظر گرفتن بارهای روی دیوار مغار در . بین آنها است
تنها مشخصات مربوط به  ی اصلی فوالد عمالًها میان ویژگی

بازه کرنش و تعداد )بار خستگی . تگی عاملی مؤثر استخس
 . ظرفیت خستگی باشد کمتر ازباید ( ها سیکل

 
 سازی پروژه اثبات تجربی و تجاریاولین  معرفی

 دار ی پوششنیرزمیز مخازن فناوری تاریخچه توسعهدر 
در یک  میهامفولیه، پس از طی مراحل ا سازی گاز ذخیره
در آن . (2شکل ) د آزمایش شدتجربی در سوئآزمون پروژه 
مگاپاسکال را  05ار باالی مغار توانست با موفقیت فشپروژه 

مخزن ساخت سپس برای اثبات و نمایش تجربی، . دتحمل کن
واقع در جنوب ( Skallen)در اسکالن  دار پوششزیرزمینی 
در سپس . تکمیل شد 2552سال  شروع شده و تا غربی سوئد

 .آغاز شداری از مجموعه برداری تج بهره 2550سال 
این مجموعه شامل امکانات رو زمینی و یک مغار 

 2/2متر مکعبی و یک خط لوله به طول  050555زیرزمینی 
 0 شکلهمانطورکه در  .ستکیلومتر برای ارتباط با شبکه گاز ا

ای و  ای است که باالی آن کره مغار استوانه شود، میمشاهده 
متر  02متر و ارتفاعش  20آن  قطر. پایین آن تابه مانند است
متری از سطح زمین قرار گرفته  110بوده و باالی آن در عمق 

  .است
شکل مخزن برای پروژه اثبات تجربی پس از مطالعه پنج 

هدف از مطالعه بررسی سطح کرنش در . شکل پیشنهاد شد
همچنین قابلیت ساخت و نیاز های . اشکال مختلف مخزن بود

اصل شکل مغار برای به  در. حث قرار گرفتبهره برداری مورد ب
دست آوردن یک توزیع یکنواخت کرنش در پوشش حین 

هندسه گنبد بر این عالوه . اعمال فشار انتخاب شده است
سقف گنبدی و کف . فوایدی نیز برای پایداری مخزن دارد

سازی  دایروی به منظور بیشینه کردن پایداری حفاری و بهینه
برداری طراحی شده  حین بهره در مخزن پوششتغییرشکل 

 .[7و 2،0]است 
متر  22تونل دسترسی دارای مقطع عرضی به مساحت 

این تونل . استبه سمت پایین  7به  1مربع و شیبی با نسبت 
یک تونل ارتباطی، یک تونل : شامل چهار بخش اصلی است

پایین مغار  باالی مخزن برای دسترسی به شفت، یک تونل در
وانه و یک تونل در باالی مغار در پای گنبد و در پای است

متر مخزن گاز را به  1متر و قطر  35شفتی به طول . کروی
 .[7]کند  امکانات روزمینی متصل می

 
 اجرای پروژه اثبات تجربیمراحل 

شاتکریت و بولت  پوشش اولیةبهمراه  دسترسیهای  تونل -الف
 .(7شکل ) حفر شدند

ح زمین تا کف مخزن حفر متر از سط 105شفت به طول  -ب
 . (7شکل ) شد
به راست و چپ به + 2دار از تراز  دو تونل مارپیچی شیب -پ

پس از حفاری طاق، قسمت . ندسمت تاج مخزن حفاری شد
بقیه . کف گنبد در دو مرحله به سمت پایین حفر شد

های مخزن به ترتیب نشان داده شده در شکل حفاری  قسمت
چال کف مخزن نیز با تعداد زیادی حفاری در انتها . ندگردید

 .دار انجا  گرفت زاویهبصورت 
حفاظت سنگ اطراف از طریق شاتکریت مسلح با فیبر و  -ت

 .های مختلف مخزن انجا  گرفت بولت در بخش
الذکر در بعضی  شایان ذکر است که عالوه بر پروژه فوق

از . ی مشابهی انجا  گرفته استها کشورهای دیگر نیز فعالیت
( ANGAS) "مخزن گاز پیشرفته"پروژه توان به  میجمله آن 

گاز در  سازی ذخیرهاشاره نمود که به هدف توسعه سیستم 
 .[2] انجا  شد 2557تا  2550ی ها کشور ژاپن در سال

 
 گیری نتیجهبندی و  جمع

ی فنی ها گزارشاز  موجود یاطالعاتای از  خالصهدر این مقاله 
زن امخ ر مورد طراحی پوششد پیشتر ،کارهایی کهمربوط به 

در نوشتار حاضر جهت  .ارائه شد ،انجا  شدهزیرزمینی گاز 
مغار زیرزمینی گاز در  سازی ذخیرهمعرفی فناوری نوین 

، تاریخچه توسعه مطالبی به اختصار پیرامون دار پوشش
مودهای ، مغار پوشش، سازی ذخیرهتوصیف کلی سیستم 

و  ی موادها ویژگی، حیطرا برای مورد نیاز یها داده، خرابی
 .عنوان شد سازی پروژه اثبات تجربی و تجاری معرفی اولین
رفتار مکانیکی در حال حاضر شناخت کافی از  مجموعاً

و تحقیقات در این  بدست آمده است مغار برای طراحی پوشش
ی طراحی و ها سازی روش سازی و بهینه زمینه در راستای ساده
ه به وجود منابع غنی گاز در با توج. ساخت قابل ادامه است

 و فعاالن مهندسین امید است پژوهشگران،ایران، کشور 
ی الز  را در جهت ها ا بیشتر گهر چه با شتاب کشور  صنعت

 .دارندبر  سازی این فناوری استراتژیک میبو
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