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تأثير عوامل محيطى بر مدل رفتارى مغارهاى نمكى براى ذخيره  سازى 
مواد هيدروكربنى

مقدمه
امروزه با گسترش، روزافزون شهرها و نيز افزايش جمعيت، نياز به منابع انرژي 
پاك هر روز بيشتر احساس مي شود. گاز طبيعي، به منزلة محصولي از سوخت هاي 
فســيلي كه آثار مخرب زيست محيطي بسياركمتري دارد، يكي از اقتصادي ترين 
منابع انرژي موردتوجه است. اگرچه ايران يكي از مهم ترين توليدكنندگان اصلي 
گاز طبيعي محسوب مي شود، اما از طرف ديگر، يكي از مصرف كنندگان اصلي 
گاز طبيعي نيز مى باشد و مقايسه بين مصرف سوخت هاي مختلف نشان مي دهد كه 

گاز طبيعي يكي از اصلي ترين منابع انرژي كشور به شمار مى رود.
از اين ميان، مغارهاي نمكي به داليل فني و اقتصادي، جاذبة فراواني دارند و به 
دليل نفوذپذيري و تخلخل بسياركم سنگ نمك، يكي از گزينه هاى ذخيره سازى 
هيدروكربن ها در مناطق مختلف جهان محسوب مى شوند. حجم مغارهاي نمكي 
معموالً از 5000 تابيش از 1 ميليون مترمكعب است. استفاده از مغارهاى زيرزمينى 
كه بر اثر معدنكارى انحاللى نمك تشــكيل شده اند، به پنج يا شش دهة گذشته 

برمى گردد.
اياالت متحده امريكا، كشــورى اســت كه براى اولين بار در 60سال پيش از 
ذخيره سازى گاز، استفاده نمود و همچنين جنگ جهانى دوم و نياز مبرم به انرژى 

در دسترس، اروپاييان را نيز به استفاده از اين روش وادار كرد[2].

گنبدهاى نمكي و نهشــته هاي تبخيري نمكي از قابليت خوبي براي تشكيل 
مغارها با ابعاد مناسب براي ذخيره سازي و برداشت سريع برخوردارند و مي توانند 
بخش قابل توجهي از نيازهاي ذخيره ســازي كشــور را در مدت زمان كوتاهي در 
مقايسه با ساير مخازن تأمين كنند. ايران پتانسيل بااليى براى مصرف گاز مايع دارد. 
ناحية كوه نمك، در شمال غربى قم، بهترين محل براى ذخيره سازى زيرزمينى است 

و همچنين شمال كرمان نيز توده هاى نمكى مناسبى براى ذخيره سازى دارد.
گرچه مغار ها براى ذخيره سازى هيدروكربن هاى سيال گونه مقبوليت بيشترى 

دارند، اما در بخش ذخيره سازى گازها نيز جواب مثبت داده اند.

1- مزيت هاى ذخيره سازى در مغار هاى نمكى
• نفوذپذيرى بســيار ناچيز، به گونه اى كه محصوالت ذخيره شده، هرگز از 
مخزن خارج نمى شــوند و همچنين، محصوالت، هيچگاه اليه هاى آبدار فوقانى 

مخزن را آلوده نمى كنند.
• حفارى آسان در سنگ نمك نيز يكى از خصوصيات قابل توجه است. در 
ضمن، مواد خارج شــده نيز قابل اســتفاده اند. حفارى در آن از هزينة پايين ترى در 

مقايسه با ديگر سازندها برخوردار است.
•توده هاى نمكى به ويژه گنبدهاى نمكى، با درزه و گسل هاى اصلى همراه 

FLAC 3Dگنبدهاي نمكي، ذخيره سازي نفت و گاز، مغار نمكي، مخازن زيرزميني، مدل سازي، خزش، فشار سيال، نرم افزار

امروزه گاز طبيعى به مهم ترين منبع توليد انرژى جهان تبديل شده است. همراه با افزايش مصرف و موارد استفادة گاز، به ذخيره سازى آن احساس نياز 
بيشترى مى شود. از ميان روش هاى گوناگون، ذخيره سازى گاز در مغارهاى نمكى، از ويژگى هاى فنى و اقتصادى ويژه اى برخوردار است. آماده سازى 
مغارهاى نمكى و بهره بردارى از آنها، موجب تغيير وضعيت اولية تنش ها و پديدآمدن تنش هاى انحرافى در اطراف مغار مى شود. وضعيت جديد تنش ها 
به همراه رفتار خزشــى ســنگ نمك، به كاهش حجم مغار و بروز آســيب در محيط اطراف منجر مى شــود. كاهش فشار داخلى كمينة مغار بر شدت اين 
مشــكالت مى افزايد. هندســة مغار نيز تأثير قابل توجهى بر آسيب محيط دارد. با تغيير شــكل مغار از حالت كروى، آسيب بيشترى به محيط وارد مى آيد. 

بنابراين براى حفظ پايدارى مغار، طراحى فشار بهينة داخلى الزامى است. افزايش فشار كمينه نيز به كاهش ظرفيت ذخيره سازى علمياتى منجر مى شود.
در اين مقاله با اســتفاده از روش هاي عددي تفاضل محدود در حالت ســه بعدي (نرم افزار FLAC3D) به بررسي رفتار سنگ نمك پرداخته شده است. 
بدين منظور يك مغار با ارتفاع 100متر و قطر 50متر در عمق 400متري تحليل شــده اســت. در اين تحقيق فشــار بهينه، تأثير افزايش عمق مغار و نســبت 

تنش هاى افقى و عمودى نيز بررسى و ارزيابى شده اند.
نتايج تحليل نشــان داد، مغار با توجه به رفتار خزشــي نمك، همگرا و به تدريج بســته خواهد شد. بدين منظور و با توجه به مدل رفتارى سنگ نمك، 
فشــار بهينه و بحرانى گاز ذخيره شــده تعيين شد و همچنين تأثير عمق مغار از ســطح زمين و رابطه بين فشار كمينه، بيشينه و حساسيت مغار نسبت به دما و 

زمان بدست آمد. 

 دكتر حسين جاللى فر2  دانشيار دانشگاه شهيد باهنر كرمان محمدكاظم افضلى1  كارشناسى ارشد مهندسى نفت گرايش حفارى و بهره بردارى، دانشگاه شهيد باهنر كرمان 
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نيستند و درنتيجه، راه عبورى، براى فرار و خروج مواد ذخيره شده ندارد.
•قابليت بهره دهى (سرعت) بيشترى دارد.

•گاز پايه اى كمى نياز دارند.
• برخالف حوضه هاى تخليه شده كه براى اجراى پروژه هاى ذخيره سازى به 
چندين چاه نياز دارند، عمليات ذخيره سازى درون مغار نمكى به آسانى امكان پذير 

است.
• زمان آماده سازى و بهره بردارى از يك ذخيرة مغارى، در مقايسه با ذخيرة 

نفتى/ گازى تخليه شده كوتاه تر است.
•ســودآورى ايســتگاه هاى مغــارى در فصول گرم بيشــتر از ســايت هاى 
ذخيره ســازى ديگر است (برداشت گاز در ســال در مغار نمكى بيشتر از مخازن 

تخليه شده است).
•مغار نمكى، پوشش نمكى ديواره و سقف عالى دارد كه ذاتاً غيرقابل نفوذ 

است و احتمال هرگونه تراوش و نشت گاز طبيعى را به حداقل مى رساند[4].

2-روش اجراي مغارهاى نمكى
مغارهــاي نمكي از فرايندي مرســوم به معدنكاري انحاللــي پديد مي آيند. 
در زمان كاهش تقاضا منابع را در مغار، ذخيره و در زمان تقاضاي زياد برداشــت 
مي كنند. با شــروع ذخيره ســازى در مغار نمكى، تنش انحرافي ناشي از اختالف 
تنش هاي محيطي و فشــارهاي داخلــي به كرنش هاي خزشــي و كاهش حجم 
مغار منجر مي شــوند. گنبدهاى نمكى سازندهاى ضخيمى هستند كه از رسوبات 
نمكى طبيعى ساخته شــده اند و مى توانند به بزرگى 1600متر در قطر و 9100متر 
در ارتفاع باشند. معموالً گنبدهاى نمكى استفاده شده براى ذخيرة گاز طبيعى بين 
400 تا  2000متر زير سطح زمين اند. گرچه ممكن است در بعضى موارد به سطح 
زمين نزديك تر باشند، اما اليه هاى نمكى سازندهاى كم عمق تر و نازك ترى هستند 
[2]. ايجاد مغار با استفاده از آب براى حل كردن و استخراج مقدار معينى نمك از 
داخل رسوبات انجام مى شود كه فضايى خالى را درون سازند باقى مى گذارد. اين 
كار با حفر يك چاه به داخل ســازند و چرخش آب در داخل چاه انجام مى شود. 
آب بخشــى از نمك را در رســوبات حل مى كند و به طورگردشى از چاه خارج 

مى سازد؛ درنهايت يك فضاى خالى بزرگ كه نمك آن را اشغال مى كند، باقى 
مى ماند. اين فرايند، به منزلة معدنكاري انحاللي مغار نمكى خوانده مى شــود كه 
درشكل1، زيرنمايى شماتيك از اليه هاى افقى نمك در زير نهشته هاى غيرتبخيرى 
كه در آن مغار هاى قائمى بر اثر انحالل با فواصل مشــخص ايجاد شــده است را 

مى توان مشاهده كرد[3].

3-روش هاي تحليل پايداري 
3-1-انتخاب مدل رفتارى

يكي از روش هاي تحليل و طراحي سازه هاي زيرزميني، استفاده از روش هاي 
عددي است. با توجه به محيطي كه در آن مغار حفر شده و با توجه به ابعاد مغار و 
مشخصات سنگ نمك، محيط مناسب پيشنهادي جهت  شبيه سازى، محيط پيوسته 
است. نرم افزار FLAC 3D، نسخة سه بعدى FLAC از مجموعة نرم افزارهاي گروه 
ITASCA اســت. از جمله توانايي هاى عمومي اين نرم افزار، قابليت مدل ســازي 
رفتارهاي وابسته به زمان (خزش) است. عوامل مختلفي در خزش تأثير دارند. دما، 
تنش هاي محدودكننده و تفاضلي، مقدار رطوبت، جنس ســنگ و... ازجملة اين 

عوامل هستند كه در تحليل رفتارى لحاظ شده اند[1].
مدل هاي خزشــي متفاوتى در نرم افزارهاي عددي ماننــد «FLAC3D» اعمال 
شــده اند. با اعمال پارامترهاى مربوطــه، مقدار خزش را مي توان نســبت به زمان 
پيش بيني كرد. ازجمله مدل هاي رفتاري براي مدل سازى خزش نمك، مدل تواني 
و مدل WIPP است. مدل تواني فقط شبيه سازي خزش در حالت پايدار را كنترل 
مي كند، اما مدل WIPP عالوه بر شبيه ســازي حالت پايدار خزش، خزش اوليه يا 
گذرا را نيز لحاظ مي كند. ازاين رو مدلWIPP  براي مدل ســازي نتايج دقيق ترى 

را پيش بينى مى كند[1].
قانــون خزش تجربي كه بــه منزلة قانون خزش مرجع «WIPP» نيز شــناخته 
مي شــود، براي توصيف خزش وابســته به دما و زمان، سنگ نمك طبيعي به كار 
رود. نرخ كرنش (έ) در اين قانون شامل دو بخش pε و sε است كه به ترتيب خزش 

گذرا و پايدار هستند: 
sp

  1    نمايى شماتيك از اليه هاى افقى نمك در زير نهشته هاى غيرتبخيرى[5]

Rock saltپارامتر
Bulk modulus, K5/83 GPa
Shear modulus, G2/69 GPa 
WIPP constant, A4/56
WIPP constant, BC127
WIPP constant, D5/79×10-36pa-n s-1

WIPP exponent, n4/90
Activation energy, Q12000cal/mol

Crit. S-s creep rate, έss5/39×10-8s-1

D-P parameter, kφ5 MPa
D-P parameter, qφ0/5
D-P parameter, qφ0

  1    پارامترهاى رفتارى سنگ نمك [3 ] 
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فرمول نرخ خزش اوليه به مقدار خزش ثانويه بستگي دارد: 

*
*

*
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نرخ خزش پايدار:
TRQn

s
geD

 ε ss (نــرخ بحراني خزش پايــدار) از ثابت هاي ماده، Rg ثابت 
А و D و n و *

جهانــي گازها و Q انرژي فعال ســازي، T دما در واحد درجــة كلوين و σ تنش 
تفاضلي اســت[3]. پارامترهاي رفتاري استفاده شــده براي مدل سازي در جدول1 

آورده شده است.
در تحليل ها نســبت ارتفاع به قطر 2 در نظر گرفته شده است[1]؛ به طورى كه 
ارتفاع و قطر تقريبي مغار به ترتيب 100متر و 50متر انتخاب شده اند. مدل سازى ها 
در عمق 400متري از ســطح زمين انجام شــده و گســترش مدل از مركز مغار در 
جهــات افقي و عمودي به انــدازة 100متر و مــدل از 40500 المان و 43682 گره 
تشكيل شده است. مغار از لحاظ وضعيت تنش ها در شرايط هيدرواستاتيك و دما 
نيز در عمق مورد نظر300درجة كلوين است. مدل هندسي سه بعدى مغار نمكي در 

شكل2 نشان داده شده است.
در ابتدا مدل ســازي براي حالتي انجام مى شــود كه مغار، سيال حفاري ندارد 
(فرضيات اين تحليل از اطالعات آزمايشــگاهي اســتخراج شده است). شكل3، 

منحني جابه جايي- زمان مغار نمكي را بدون حضور گاز نشان مي دهد.
• در مرحلة اول، به محض پايان حفاري نمك، كرنش آني و االستيك ايجاد 
مي شود. مدت زمان اين كرنش 50روز است. در ادامه با خزش اوليه همراه مي شود 

كه خزش اوليه نيز با گذشت زمان كاهش مي يابد.
• مرحلة دوم، به مدت40روز رفتار خزش اوليه يا گذرا در مغار ديده مي شود. 
در مرحلة دوم اگر مغار، باز بدون گاز باقي بماند، بر اثر باربرداري به رفتار خزش 

خود ادامه مي دهد.
• مرحلة سوم، به مدت 160روز رفتار خزش ثانويه يا دائمي و تغييرشكل دائمي 

دارد. 

• مرحلـة چهارم، به مدت 110روز كه در اين مرحله با گذشــت زمان، رفتار 
نمــك به خزش ثالثيه مي رســد. در مرحلة آخر به نظر مى رســد كــه مغار بعد از 
يك سال ونيم بدون گاز ماندن كامالً بسته مي شود؛ به عبارتي مغار دچار مچالگي 

و شكست مي شود.
رفتار خزشي سنگ نمك موجب مي شود تا جابه جايي زيادي در جدارة مغار 
صــورت گيرد. اين جابه جايي ها مي توانند به كاهش قابل توجه حجم مغار و افت 
ظرفيت ذخيره سازي منجر شود. شــكل4 مقدار جابه جايي در ديوارة مغار نمكي 
را نشان مي دهد. مقدار جابه جايى در ديوارة مغار با گذشت زمان كاهش مى يابد. 
مقدار جابه جايي در ديوارة مغار نمكي 300ميلي متر مشاهده مي شود. در شكل3، 
جابه جايي ديوارة مغار بدون حضور گاز نشان داده شده و جابه جايي در ديواره بيش 

از سقف است.
رابطة بين فشــار افقــى و عمودى بر ميزان جابه جايى ها تأثيرگذار اســت. در 
شكل هاى 4 تا 7، چهار حالت مطالعه شده اند.مشاهده مى شود كه هرچه اختالف 
بين فشــار عمودى و افقى، كمتر و به فشار هيدروستاتيك نزديك تر باشد، ميزان 

جابه جايى ها در ديواره كاهش مى يابد كه در شكل ها به نمايش درآمده است.
همچنين تأثير فاصلة مغار از ســطح زمين بررسى و مشاهده  شد كه با افزايش 
عمق مغار از سطح زمين حساسيت توده نسبت به تغييرات، بيشتر و باعث افزايش 
جابه جايى در ديواره و در جهت افقى شده كه كنترل آن بيشتر مورد توجه است. 
افزايش عمق، مقدار تنش هاى ديواره و سقف را افزايش مى دهد. شكل هاى 8 و9 
مقايسة جابه جايى و تنش را در ديواره و در جهت افقى بيان مى كند كه در سقف 

نيز مشابه ديواره است.
سنگ نمك به دليل خصوصيات پالستيســيته خود رفتار خزشى دارد كه در 
مقابل دما و زمان مغار را حساس مى كند. هر چه به مغار فرصت بيشترى داده شود، 
بيشــتر حركت مى كند و جابه جايى آن طبق پديدة خزش بيشــتر مى شود. دما نيز 
مقاومت ســنگ نمك را كاهش مى دهد و افزايش جابه جايى ها مشاهده مى شود. 
تغييرات دما و زمان، در چند حالت روى الگو بررسى شد. ابتدا براى دماى 300درجة 
كلوين مشاهده مى شود كه با افزايش زمان از يك سال ونيم به پنج سال ونيم تغييرات 
محسوســى در جابه جايى به چشــم مى خورد، اما با افزايش دمــا در نمونة اول از 
300 به 313درجة كلوين تغييرات قابل توجهى در جابه جايى ها مشــاهده مى شود؛ 

  3     منحني جابه جايي- زمان مغار نمكي، بدون حضور گاز  2    مدل هندسى سه بعدى مغار نمكى
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به نحوى كه با افزايش بيشتر دما مغار تحمل نمى آورد و از بين مى رود كه مشاهده 
مى شــود حساسيت مغار نسبت به دما بسيار بيشتر از زمان است(شكل 12/11/10) 

درنتيجه فاكتور دما در طراحى و اجراى پروژه اهميت بااليى دارد.
همزمان با افزايش فشار گاز ذخيره سازي، آب شور نيز تخليه مي شود. درنتيجه 
به مغار اجازه داده نمي شــود با گذشــت زمان دچار همگرايي شود. فشار گاز در 
حــال تزريق به داخل مغار افزايش مي يابد تا زماني كه اين جابه جايي در ديواره و 
سقف مغار به صفر برسد. همان طور كه مشاهده مي شود، فشار گاز ذخيره شده در

 MPa 15 باعث شده است، جابه جايي صفر شود. همچنين در حالت بدون حضور 
گاز بيشترين جابه جايي در ديوارة مغار مشاهده مي شود. به محض اعمال فشار گاز 

اين جابه جايي كاهش يافته است. با افزايش فشار گاز تزريقي به داخل مغار نمكي 
ميزان جابه جايي كاهش مي يابد. ديوارة مغار با حضور فشار گاز 15مگاپاسكال به 
كمترين جابه جايي، يعني صفر رسيده و فشار بهينه و بحراني در مغار نمكي كه در 

اين مقاله مدل شده، MPa 15 است.

نتيجه گيرى
با بررسى و تحليل مدل عددى به نتايج زير مى رسيم:

1- نمك به دليل رفتار خزشــى خود متمايل به بســتن و كاهش حجم مغار 
اســت. فرايند ايجاد مغار و تزريــق گاز بايد به طورهمزمان صــورت پذيرد و به 

  9     تنش در ديوارة مغار و در جهت افقى نسبت به افزايش عمق مغار

(k=2) 5    جابه جايى در ديوارة مغار در فشار هيدروستاتيك  

(k=1) 4    جابه جايى در ديوارة مغار در فشار هيدروستاتيك  

 (k=3)6    جابه جايى در ديوارة مغار در فشار هيدروستاتيك  

  7     تغيير جابه جايى در ديوارة مغار با تغيير رابطه بين فشار افقى و عمودى

 جابه جايى در ديوارة مغار و در جهت افقى نسبت به 
افزايش عمق مغار از سطح زمين

    8  

جابه جايى در جهت افقى در دماى 300 درجة كلوين در مدت 
زمان پنج سال ونيم

    11  

جابه جايى در جهت افقى در دماى 300درجة كلوين در مدت 
زمان يك سال ونيم

    10  
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همين دليل ميزان فشار بهينة موجود در مغار در حين برداشت، براى جلوگيرى از 
به هم آمدن مغار اهميت دارد.

2- در شرايط فشار هيدروستاتيك، همگرايى مغار قابل كنترل تر و در شرايط 
محيط با تنش هاي غيرهيدرواستاتيك، مغار نمكى ناپايدارتر است.

3- با افزايش عمق مغار از سطح زمين ميزان جابه جايى ها در ديواره و سقف 
افزايش مى يابد. بنابراين مغار به فشار كمينه بيشتر براى حفظ خود نيازمند است. 
مغار حساسيت زيادى نسبت به دما در قبال جابه جايى دارد و ميزان جابه جايى ها 

با تغيير دما به شدت دستخوش تغيير مى شود كه بايد به دقت بررسى شود.

جابه جايى در جهت افقى در دماى 313 درجة كلوين در 
مدت زمان يك سال ونيم

    12  

  13    جابه جايى ديواره با تغيير زمان

  14    جابه جايى ديواره با تغيير دما

  15    جابه جايى در ديواره نسبت به تغييرات فشار

  16     جابه جايى در سقف نسبت به تغييرات فشار
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