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فن آوري حفرات سنگي پوشش دار؛ روشي جدید و اثبات شده 
در ذخیره سازي زیرسطحي گاز طبیعي

زهرا ناصري*  مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت

سه روش اصلي ذخیره سازي زیرسطحي گاز طبیعي )ذخیره سازي در مخازن تخلیه شده ي هیدروکربني، آبده1 مخزن و حفرات معادن نمکي حل شده( به طور 
وسیعي در سطح جهان شناخته و استفاده شده اند. اما تمامي این روش ها نیاز به شرایطي خاص دارند و به همین دلیل امروزه تالش براي یافتن راه حل هاي مناسب تر 
ادامه دارد. در س��ال هاي اخیر روش حفرات س��نگي پوشش دار )LRC(2 جهت ذخیره سازي در مناطقي که امکان توسعه ي ذخیره سازي اقتصادي گاز با کمك 
روش هاي س��ه  گانه  ي مذکور وجود ندارد مطالعه ش��ده و با اجراي طرح هاي آزمایش��ي موفق در س��طح جهاني مورد پذیرش قرارگرفته است. با توجه به آغاز 
موفقیت آمیز پروژه هاي ذخیره سازي زیرسطحي در ایران و نیز وسعت و شرایط زمین شناسي متفاوت بخش هاي مختلف کشور، شناخت این روش جدید مي تواند 
در کنار سایر روش هاي مرسوم ارزشمند باشد. هدف اصلي این روش ذخیره کردن گاز در فشار زیاد و عمق نسبتاً کم )200-100 متري( در حفرات سنگي حفر 
ش��ده اي اس��ت که با جداري مناسب پوشش داده شده اند. فاصله ي جداري و حفره  ي سنگي با بتن مسلح پر مي شود و فشار گاز توسط این الیه به توده ي سنگ 
منتقل مي گردد. حجم این مخازن مي تواند با نیازهاي خاص تغییرکند. در صورت مناسب بودن شرایط زمین شناسي، محل ذخیره سازي مي تواند در مرکز مصرف 
قرار گیرد. گاز با آب زیرسطحي در تماس نبوده و در طول تخلیه نیاز به آب زدایي ندارد. به عالوه قدرت تخلیه زیاد بوده و مي تواند چندین بار در سال تکرار شود.

 ذخیره سازي زیرسطحي گاز، روش هاي نوین، حفرات سنگي پوشش دار

)zahra_nassery@yahoo.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
گاز طبیع��ي نقش مهم��ي در تأمین انرژي جهان��ي دارد. در حالي 
تقاضا براي گاز بر اساس فصل و دوره هاي اوج مصرف تغییر مي کند 
که تولید آن ثابت اس��ت ]1[. براي به تعادل رس��اندن مصرف گاز و 
همچنی��ن جایگزیني در هر زمان بر اس��اس ش��رایط فصلي،  روزانه و 
نوس��انات کوتاه م��دت، ذخیره س��ازي زیرس��طحي گاز مدنظر قرار 
گرفته اس��ت؛ به ویژه در مناطق مس��کوني و بخش ه��اي اقتصادي که 
اساس��اً تقاضا نسبت به تغییرات دما حساس اس��ت. بر اساس موقعیت 
ان��رژي، مقدار گاز،  فاصله ي محل تولید و منطقه ي مصرف و نس��بت 
نفوذ گاز در بخش هاي مختلف کش��ور، نیاز ذخیره سازي از کشوري 
به کش��ور دیگر به ش��دت متغیر اس��ت ]2[. ایران س��رزمین پهناوري 
اس��ت که به دلیل موقعیت جغرافیایي، از دامنه ي تغییرات فصلي نسبتاً 
ش��دیدي برخوردار است. گرچه خوش��بختانه ذخایر عظیم گازي در 
بخش هاي مختلف کشور )به خصوص جنوب( بسیار است اما به دلیل 
وس��عت کشور، فاصله ي محل تولید و منطقه ي مصرف در بسیاري از 
بخش هاي کشور زیاد اس��ت؛ به طوري که حتي برخي قسمت ها مثل 
بخش هاي ش��مالي نیازمند واردات گاز از کش��ورهاي همسایه )مثل 

ترکمنس��تان( مي باشد. همچنین در بس��یاري از بخش هاي پرمصرف، 
به دلی��ل تغییرات دما طي فصول مختلف مش��کالتي ایجاد مي ش��ود. 
این گونه مس��ائل سبب شده نیاز به ذخیره سازي در بخش هاي خاصي 
از کش��ور احس��اس ش��ود. خوش��بختانه گام هاي اولیه در این مسیر 
به خوبي برداش��ته شده و نخس��تین مخزن ذخیره سازی گاز کشور در 
منطقه ي س��راجه ي قم راه اندازي ش��ده اس��ت. وضعیت زمین شناسي 
ایران در قس��مت هاي مختلف کش��ور متفاوت اس��ت. این امر باعث 
مي شود شرایط براي ذخیره سازي زیرسطحي در نقاط مختلف کشور 
تفاوت داشته باشد. به همین دلیل آشنایي و کار با روش هاي مرسوم و 
هم زمان مطالعه ي روش هاي نوین در این فّن مي تواند در پیشبرد روند 

ذخیره سازي زیرسطحي گاز طبیعي مؤثر باشد.

1- بحث
سه روش اصلي ذخیره سازي به طور وسیعي در سطح جهان استفاده 
شده است. ذخیره سازي گاز در زیر سطح مخازن تخلیه شده  ي نفت و 
گاز به  خوبي جواب داده است. همچنین ذخیره سازي در آبده مخزن و 
حفرات معادن نمکي حل شده نیز انجام گردیده است. اما باید درنظر 



73

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره 114 / مرداد ماه 1393

گرفت که تمامي این روش ها نیاز به شرایط خاص زمین شناسي دارند. 
شرایط زمین شناسي در بسیاري از نقاط اجازه ي توسعه ي ذخیره سازي 
اقتص��ادي گاز در حفرات نمکي یا آبده مخزن با بازیافت مناس��ب را 
نمي ده��د ]3[. همچنین دسترس��ي به مخ��ازن تخلیه ش��ده در مناطق 
موردنظر همیش��ه مقدور نیس��ت. به همین دلیل امروزه تالش  ها جهت 
یافتن راه حل هاي مناس��ب تر براي ذخیره سازي زیرسطحي گاز ادامه 
دارد. روش هاي جدیدي که هنوز در دس��ت بررسي و تحقیق هستند 
اجازه ي ذخیره سازي زیرس��طحي در مناطقي که از نظر زمین شناسي 
براي روش  هاي متداول مناس��ب نیس��تند را به ما خواهند داد. در حال 
حاض��ر دو روش ذخیره س��ازي در حفرات الیه ه��اي نازک نمك و 
ذخیره سازي در حفرات س��نگي پوشش دار )LRC( مدنظر قرار دارد 
]2[. در ای��ن مقاله روش LRC با توجه ب��ه عبور از مرحله ي پژوهش 
و توس��عه و کامل شدن آزمایش ها، نتیجه گیري مثبت، تکمیل طرح و 
اجراي موفق ذخیره س��ازي، به عنوان یك طرح تازه شناخته ش��ده در 
این فن آوري مورد بحث قرار مي گیرد تا عالوه بر ش��ناخت کلي آن، 

مقایسه اي بین این روش و روش هاي مرسوم صورت گیرد.

2- شرح مختصري بر انواع روش  هاي مرسوم ذخیره سازي
وسیع ترین و اغلب کم بها ترین روش ها در سطح جهان، ذخیره سازي 
در میادین تخلیه شده است. اولین امکانات ذخیره سازي گاز در یك 
مخزن تخلیه شده در 1916 در آمریکا ساخته شد. اساس ذخیره سازي 
در یك مخزن تخلیه ش��ده آسان است؛ چراکه این مخزن قباًل حاوي 
نفت یا گاز بوده و بنابراین ش��رایط تخلخل و تراوایي مناس��ب جهت 
ذخیره سازي را دارد. به هر حال قبل از گسترش مخزن گازي در یك 
میدان تخلیه شده ضروري اس��ت وضعیت میدان با اهداف تولید مثل 

حج��م زیاد در دوره ي ک��م و نفوذناپذیري پوش س��نگ براي حجم 
مورد نیاز بررسي شود ]2[.

ذخیره س��ازي در آب��ده مخ��زن روش مرس��وم دیگري اس��ت که 
در واق��ع ایجاد یك می��دان گازي مصنوعي از طری��ق تزریق گاز به 
داخل حفرات یك س��ازند آبده مي باش��د. به همین دلیل در این مورد 
ش��رایط زمین شناسي بسیار مهم و ضروري اس��ت. براي این امر یك 
تاقدیس با بس��تگي کاف��ي، مخزن متخلخل و تراوا و پوش س��نگي با 
کیفیت عالي مورد نیاز اس��ت ]2[. ذخیره س��ازي با این روش بس��یار 
پرهزینه تر اس��ت؛ چراکه تش��خیص تمامي عوامل ذکر ش��ده نیازمند 
مطالعات اولیه  ي بس��یاري اس��ت. به ع��الوه به دلیل اینک��ه مخزن در 
 ابت��دا ح��اوي آب ب��وده، نیاز ب��ه گاز پای��ه ي بیش��تري دارد ]5و4[.

همچنین ریس��ك این نوع ذخیره سازي بیش��تر است؛ به ویژه در مورد 
چاه ه��اي اکتش��افي هیدروکربني خش��ك. فق��دان هیدروکربن در 
چاه  هاي حفاري شده مي تواند در اثر ضعف هریك از عوامل اساسي 

ذکر شده باشد.
روش مرس��وم دیگر که براي این منظور به کار رفته ذخیره س��ازي 
در حفرات نمکي اس��ت. سال هاس��ت که اس��تفاده از حفرات نمکي 
براي ذخیره س��ازي LNG کاربرد دارد. اما استفاده از این روش براي 
ذخیره س��ازي گاز طبیعي نخس��تین بار در 1961 در میشیگان آمریکا 
انجام ش��د. امروزه این روش به خصوص در اروپا و آمریکا به سرعت 

گسترش یافته است.
اس��اس کار، حل نمك با آب ش��یرین و خ��ارج کردن آب نمك 
از طریق یك چاه اس��ت که پس از آن ب��راي تزریق و بازگیري گاز 
به کار مي رود. این  گونه مخازن نس��بت به آبده مخازن یا مخازن تخلیه 
ش��ده، براي حجم کمتري از گاز کارب��رد دارند. اما مزایایي از جمله 

مجموعسایرحفرات نمکیآبخوانهامیادین نفت و گازمنطقه
6423273117اروپا 

3613150اتحادیه سابق جمایر شوروی
3204430394ایالت متحده آمریکا

44852كانادا
22آمریکای جنوبی

77آسیا 
55استرالیا
47880663627مجموع

  1  نوع و تعداد سایت های ذخیره سازی زیر سطحی گاز در سطح جهانی ]6[  1  نوع و تعداد سایت های ذخیره سازی زیر سطحی گاز در سطح جهانی ]6[
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تحویل زیاد، درجه ي دسترس��ي مناسب، دوره ي پرشدن کوتاه مدت 
و درص��د کم گاز پایه س��بب اهمیت این روش براي ذخیره س��ازي 
جهت رفع مشکل اوج مصرف نس��بت به دو روش دیگر شده است. 
بنابراین ترکیب روش اخیر با ذخیره س��ازي در مخازن تخلیه ش��ده یا 
آبده مخزن که جوابگوي تقاضاي فصلي هستند بیشتر به کار مي رود. 
ب��ا توج��ه به اینک��ه در این روش، ذخیره س��ازي در حف��رات نمکي 
س��اخت بش��ر صورت مي گیرد زمین شناسي تنها ش��روع کار است و 
باید مهندس��ي کار طراحي و اجراي پروژه را برعهده گیرد. وضعیت 
گالري ها،  گلوگاه ها، حفرات و ... مس��ائل مهمي هس��تند که باید در 
برنامه هاي مهندسي کاماًل مدنظر قرار گیرند ]2[. جدول-1 خالصه اي 
از وضعیت انواع ذخیره س��ازي زیرس��طحي گاز طبیع��ي در جهان را 

نشان مي دهد.

3- ش�کل گیري مفهوم ذخیره س�ازي زیرس�طحي در حفرات س�نگي 
)LRC( پوشش دار

ده ها سال است که حفرات سنگي بدون پوشش براي ذخیره سازي 
هیدروکربن )اغل��ب به صورت مایع مثل نفت خ��ام، بوتان و پروپان( 
ب��ه کار مي رود. از آنجاکه س��نگ میزبان هرگز کاماًل ناتراوا نیس��ت 
حداکثر فش��ار قابل تحمل در حفرات س��نگي بدون پوشش، محدود 

است ]3[.
ف��ن آوري LRC روش��ي جدید براي ذخیره س��ازي زیرس��طحي 
آس��تري  ب��ا  س��نگي  در  حفرش��ده  حف��رات  در  طبیع��ي  گاز 
مناس��ب اس��ت. ای��ن روش ترکیب��ي از ف��ن آوري جدی��د و تفکر 
زیس��ت محیطي اس��ت. ه��دف اصل��ي، ذخیره س��ازي گاز با فش��ار 
ک��م  نس��بتاً  عم��ق  در  و  پوش��ش دار  س��نگي  حف��رات  در   زی��اد 

3   گرمایش گاز در زمان تخلیه  

 ي  تخليه

 ديدگاهز 
. دشو  مي

 ي  ديواره
 ي تودهي 
ايد توان ب

ع طراحي 
 پيوسته 

دو .  شد
شخص  م

م كنند و 
 و فوالد 

قبل ازگاز ت 

 .ند

 .د

از. دنقاوم باش
نگي حمايت
 و پالستيك

يها ها و ترك
آستري ب. دكن
در موقعبايد  

د و شيميايي
سوئد آزمايش
اما در نهايت
ستيكي را نرم
 فوالد كربني

  
 

نياز استنيز  

كن  منتقل مي
 .د

كند  مي كنترل

ر برابر گاز مق
سن ي  و توده

كل االستيك
ه شكستگيت 
ني ايجاد كتو

ل ديگري كه
كانيكي متعدد

گوتنبرگ س 
مايش شدند ا

مواد پالس )رند
،د پالستيكي

 زمان تخليه

ها زياد باشد

  

از را به سنگ
كند ر عمل مي
ك را تمالي گاز

پذيري در كم
بتوني ي  اليه

سط تغيير شك
ممكن استز
بت ي در اليهز

عامل. ه باشد
غيير شكل مك

آوري فنشگاه
كي زيادي آزم
عي وجود دار
عالوه بر مواد

مايش گاز در ز

ه  حفره و لوله

:]9[ مل است
 .د

شار گارده و ف
ك ظرف فشار
ي و نشت احت

ترا حيثم از
زيرا توسط .ت

جاد شده توس
ايش فشار گا

نيزتري  وچك
ها را داشته ك

ن در برابر تغ
وتكنيك دانش
مواد پالستيك
ه در گاز طبيع

ع. مانتي ندارد

گرم: 3شكل 

ف فشار بين

باط چهار عام
كند  ايجاد مي

ي را ايجاد كر
عنوان يك كه به

 آب زيرسطحي

يميايي و هم
ر اوليه نيست
ش و واتنش ايج

عالوه با افزا ه
هاي كو ترك د

ترين ترك زرگ
ت مقاومت آن
 مهندسي ژئو

.ندوالدي بود
كه(ات گازي

 برابر گاز ضم

ي كه اختالف

L بر اساس ارتب
گاز را ي  ظهف

آستري ي ه پايه
كننده ك حاطه

جريانكه ي

هم از نظر شي
ي تحمل فشار
 در برابر تنش

به. اشته باشد
تواند مين امر
شدگي بزز باز

 در نظر گرفت
سط دپارتمان
الستيكي و فو

ميعانابعضي  
مدت آنها در

ين براي زماني
  .]3[ م شود

LRC آوري ن

ستري كه محف
بتني كه ي يه
سنگ اح ي وده

سيستم زهكشي

ستري بايد ه
آستري براي ، 

 آستري بايد
ومت كافي د

اينكه  شوند 
نش حاصل ا

حفره ي يواره
د زيادي توس

مواد پال ،صلي
ممكن استه 

ري طوالني م

  
همچني
مجدد گرم

فنقلب 
آس 
ال 
تو 
س 
 

مواد آ
ساختاري،

رحاله به
حفره مقاو
سنگ باز

تحمل واتن
آستري دي

مواد. است
اص ي شاخه
د كهگردي

نفوذناپذير

LRC 1 شماتیک ساده  اي از مفهوم ذخیره  سازي  

مك اين 
ي مرسوم 

 ي  حفره
حفرات  

20-100 
100-60 

p4350-

ل و غيره 
با كنترل 
ن گرفته 

كم به كرده تا 
هاي وشراي ر

 يك يا چند
. سطح است
00مق حدود 

ارتفاع  ،متر 
M15-30 ،)psi

  

سيستم كنترل
ها و ب ريق لوله

آن ذرات درون

 روش را آغاز
شناسي بر مين

طحي شامل
حفرات با 

حفرات در عم
35- 40 ي  ده

MPaر حدود

  LRCي 

س ،گيري اندازه
مستقيم از طر

غبار و ذ تاند 

عه روي اين
يط مناسب زم
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سازي  م ذخيره
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مس ي خل حفره

كن تر عبور مي

دهد مطالع مي
طقي كه شرايط

ام. دهد ن مي
هاي مر  تونل

رشده در سنگ
 ذخيره براي

ميليون ف 40

  

اي از مفهوم  ده
  

 ها، يشي، لوله
داخ ت تزريق به

ره از يك فيلت

سيعي انجام م
دي را در مناط

LRC  نشانرا
 و سيستم
 عمودي حفر
حداكثر فشار

0-1100 عي

شماتيك ساد

ور، ابزار گرماي
ستها شار لوله

 ورود به حفر

سطح وس ا در
 سطح اقتصاد

  

  LRCزي
Cسازي  خيره

عمودي ي له
 سيلندرهاي

 قرار دارند و ح
سازي گاز طبيع

:1شكل 

شامل كمپرسو
ن كمتر از فش

قبل ازگاز . د

رااي مرسوم 
سازي در خيره

.]9[جام دهد 

ساز م ذخيره
مفهوم ذخ 1-

زي، يك ميل
صورت زي به

 سطح زمين
س فيت ذخيره
  .خواهد بود

الت سطحي ش
فشار مخزني 

گيرد ورت مي

ها آوري فن
ذخ ش،رو

انجا دنندار
  

مفهوم -4
-شكل
ساز ذخيره
ساز ذخيره

متري زير
ظرفمتر و 
خ )2200
  

تسهيال
وقتي. است

جريان صو

2 سرد كردن گاز در زمان تزریق  

گاز، . شود
در اين . د

 با واحد 
ي از گاز 

- شكل( 

گاز ين و 
گاز به  ي
گاز از  ي

 صفر ش از

ش  استفاده مي
شود سرد مي 
گراد سانتي ي

 شود مقداري
شود دانده مي

ياز قسمت پاي
دمايك كردن 

ي تخليه. دده ي
در بيشي آن 
  ).3-شكل

 از كمپرسور ا
كننده  خنك

ي درجه 10تا 
ها لولهفشار  
حفره برگرد ن

  
  

از سرد شده ا
ين كار نزديك

افزايش ميرا  
و ابقاي دماش 
ش(د آي درميش 

ش فشار گاز
يك توسط) ر

شدن ت سرد
از ترفره بيش

روند  دوباره به

ر زمان تزريق

بود كار، گا به
ف نهايي از اي

برداشت  قابل
گيري از كاهش

چرخشبه زن

براي افزايش د
ن با كمپرسور

.شود نك مي
شار داخل حف
 سرد شده و

 كردن گاز در
  

براي. دگرد ي
هدف. شود  مي

ل حجم گاز
ما براي جلوگ
شده و در مخز

باشدها  ار لوله
ز فشرده شدن

گراد خن سانتي
زمان فش هر

كننده ر خنك

سرد: 2شكل

حفره برقرار مي
كننده وارددر

اين عمل .ست
د اشو جام مي

يه، گاز گرم ش

ه بيش از فشا
بعد از(حفره  

س ي درجه 3
،طي تزريق 

دريافتن ريان

ش

جريان درون ح
 واحدهاي سر

حفره اس ي نده
صورت آزاد انج

زمان با تخلي م

ي فشار حفره
درون ريق به

8 دمايز تا 
.يابد دامه مي

 شده و با جر

صورت ج ر به
الي حفره به
سنگ دربرگيرن

ص بهنيز ها  لوله
هم ،گراد سانتي

وقتي. ودش
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2.(  
  

اين كا
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حرارت سن
حفره به لو

س ي درجه
  

4  وضعیت دیواره  مخزن و موقعیت سیستم زهکشي   
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5   طرح ساده شده اي از چگونگي حفاري حفره ي سنگي )شکل هاي سمت راست 
حفاري گنبد باالیي و بخش پائیني و شکل هاي سمت چپ حفاري بخش میاني(

 

  
  مخزن و موقعيت سيستم زهكشي  وضعيت ديواره: 4شكل 

  

  
سمت راست حفاري هاي  شكل( سنگي ي چگونگي حفاري حفرهاي از  طرح ساده شده:  5شكل 

  )سمت چپ حفاري بخش مياني هاي و شكلو بخش پائيني  باالييگنبد 
  

  
  سنگي ي حفره بااليينماي واقعي از گنبد :  6شكل 

  

)200-100 متري( است ]7[. این فن آوري اجازه  ي افزایش قابل  توجهي 
در حداکثر فش��ار قابل تحمل روي حفرات س��نگي را مي دهد؛ به این 
ص��ورت که گاز در مخزن کاماًل با یك آس��تري غیرقابل نفوذ حبس 
مي گردد. این روش نخس��تین بار در 1987 در س��وئد مطرح و انجام 
شد. در اسکاندیناوي ش��رایط مناسب زمین شناسي براي ذخیره سازي 
گاز وج��ود ندارد. با توج��ه به افزایش اهمی��ت گاز طبیعي در بازار، 
یافتن راهي جهت ذخیره س��ازي گاز براي شرکت هاي اسکاندیناوي 
اهمیت یافت��ه بود. به همین دلیل س��وئدي ها به دنبال یافت��ن این راه با 
توجه به ش��رایط زمین شناس��ي بودند. فن آوري LRC از نخستین قدم 
در 1987 طي یك دوره ي زماني بیش از 10 ساله قدم به قدم گسترش 
یافت. نخس��تین قدم ش��امل مطرح کردن مفهوم پای��ه و آخرین قدم 
انج��ام پروژه اي با حج��م 40000 مترمکعب بود ک��ه در 1998 آغاز 
ش��د ]3[. با تکمیل این پروژه، از سال 2003 فن آوري LRC به عنوان 
روش��ي پذیرفته شده مطرح گردید ]1[. پس از تکمیل این طرح سایر 
کش��ورها مثل ژاپن نیز شروع به بررس��ي و انجام طرح هاي آزمایشي 
کردند. به طوري که از س��ال 2004 شرکت گاز ژاپن )JGA( مطالعه 
روي ف��ن آوري LRC را آغاز ک��رد و پروژه اي به نام ذخیره س��ازي 

پیش��رفته  ي گاز طبیع��ي )ANGAS(3 در این زمین��ه تعریف کرد و تا 
س��ال 2007 آن  را به  انجام رس��اند. این پروژه به منظور توس��عه ي یك 
سیس��تم LRC براي ژاپن و افزایش ذخیره س��ازي گاز طبیعي در این 
کشور و با هدف اطمینان از طراحي اقتصادي سیستم LRC با توجه به 
شرایط زمین شناسي ژاپن و با استفاده از نتایج حاصل از یك حفره ي 
آزمایش��ي انجام گردید ]8[. دپارتمان انرژي ایاالت متحده ي آمریکا 
نیز که ذخیره س��ازي زیرس��طحي گاز با فن آوري هاي مرس��وم را در 
س��طح وس��یعي انجام مي دهد مطالعه روي این روش را آغاز کرده تا 
به کمك این روش، ذخیره س��ازي در س��طح اقتصادي را در مناطقي 
که شرایط مناس��ب زمین شناسي براي روش هاي مرسوم ندارند انجام 

دهد ]9[.

LRC 4- مفهوم ذخیره سازي
ش��کل-1 مفهوم ذخیره س��ازي LRC را نش��ان مي ده��د. امکانات 
زیرس��طحي ش��امل یك یا چند حف��ره ي ذخیره س��ازي، یك میله ي 
عمودي و سیس��تم تونل هاي مرتبط کننده ي حفرات با س��طح اس��ت. 
حفرات ذخیره س��ازي به صورت س��یلندرهاي عمودي حفرش��ده در 

6  نماي واقعي از گنبد باالیي حفره ي سنگي  

7  نماي واقعي از تونل ورودي  

8  نمودار مقایسه ي قیمت روش هاي مختلف ذخیره سازي  

حلي  عنوان راه به LRCروش  سازي، ذخيرهدر بسياري از كشورهاي پيشرو در شده امروزه  سبب مزايا اين
ريزي  برنامه جهت ايندر و  رفتهگمورد توجه خاص قرار سازي زيرسطحي گاز طبيعي  ذخيره ي توسعه براي

هاي  گامنيز سازي  و در مسير ذخيره ردداشناسي  شرايط خاص زمينايران  ي  هر منطقهكه جااز آن. انجام گردد
اين  .تواند ارزشمند باشد هاي مرسوم مي اين روش نيز در كنار ساير روش ي  مطالعهشده، ثري برداشته ؤم

مناطقي  مثل(يست نمكي يا مخازن تخليه شده مقدور ن كه دسترسي به حفراتبراي مناطقي ويژه  هروش ب
قابل مطالعه  )توجهي را تحمل كند تواند فشار قابل سنگ ميزبان مي كههاي آذرين و دگرگوني  با تراكم سنگ

  .استو بررسي 
  

  
 سازي هاي مختلف ذخيره قيمت روش ي مقايسه نمودار:  8شكل 

  
 ها پانويس

1. aquifer 
2. Lined Rock Caverns 
3. Advanced Natural Gas Storage 

  
  منابع

[1] LRC Storage., 2013, The LRC Concept A New Approach To Commercial Gas Storage, 
Gas De France & E.On Sverige,  
[2] Chabrelie, MM-F., Dussaud, M.B., Bourgas, D. & Hugout, B. 1998. "Underground Gas 
Storage: Technological Innovations For Increased Efficiency". Presented At The 17th 
Congress Of The World Energy Council Held In Houston, Texas, USA, September 
[3] Sofregaz US Inc. & LRC., "Commercial Potential Of Natural Gas Storage In Lined Rock 
Caverns (LRC)", Topical Report SZUS-0005 DE-AC26-97FT34348-01,.For U.S. 
Department Of Energy, Nov. 1999 
[4] Favres, F. 2003. "Up-To-Date Researches And Future Trends In Underground Gas 
Storage Facilities: A State Of The Art Review". NATO Advance Research Workshop, 



76

مقاالت علمي - پژوهشی

س��نگ هس��تند. حفرات در عمق حدود 200-100 متري زیر س��طح 
زمین ق��رار دارند و حداکثر فش��ار ذخی��ره براي ابع��ادي با قاعده  ي 
40-35 مت��ر، ارتف��اع 100-60 مت��ر و ظرفی��ت ذخیره س��ازي گاز 
،30-15MPa طبیع��ي 1100-400 میلی��ون فوت مکع��ب در ح��دود 

)4350psi-2200( خواهد بود.
تسهیالت سطحي شامل کمپرسور، ابزار گرمایشي، لوله ها،  شیرها، 
ابزار اندازه گیري، سیستم کنترل و غیره است. وقتي فشار مخزن کمتر 
از فشار لوله هاس��ت تزریق به داخل حفره ي مستقیم از طریق لوله ها و 
ب��ا کنترل جریان صورت مي گی��رد. گاز قبل از ورود به حفره از یك 
فیلتر عبور مي کند تا غبار و ذرات درون آن گرفته ش��ود. وقتي فشار 
حفره بیش از فش��ار لوله ها باش��د براي افزایش فشار گاز از کمپرسور 
استفاده مي شود. گاز، قبل از تزریق به درون حفره )بعد از فشرده شدن 
با کمپرس��ور( توسط یك خنك کننده سرد مي ش��ود. در این مرحله 
گاز تا دماي 38 درجه ي س��انتي گراد خنك مي ش��ود. س��رد شدن تا 
10 درجه ي س��انتي گراد با واحد یخچالي ادام��ه مي یابد. طي تزریق، 
هر زمان فش��ار داخل حفره بیشتر از فشار لوله ها شود مقداري از گاز 
برگردانده ش��ده و با جریان یافتن در خنك کننده سرد شده و دوباره 

به درون حفره برگردانده مي شود )شکل-2(.
این کار به صورت جریان درون حفره برقرار مي گردد. براي بهبود 
کار، گاز س��رد ش��ده از قس��مت پایین و گاز گرم از باالي حفره به 
واحدهاي سردکننده وارد مي ش��ود. هدف نهایي از این کار نزدیك 
کردن دماي گاز به حرارت س��نگ دربرگیرنده ي حفره اس��ت. این 
عمل حج��م گاز قابل برداش��ت را افزایش مي ده��د. تخلیه ي گاز از 
حفره به لوله ها نیز به صورت آزاد انجام مي شود اما براي جلوگیري از 
کاهش دما و ابقاي آن در بیش از صفر درجه ي سانتي گراد، هم زمان 
با تخلیه، گاز، گرم شده و در مخزن به چرخش درمي آید )شکل-3(. 
همچنین براي زماني که اختالف فش��ار بین حفره و لوله ها زیاد باشد 

نیز نیاز است گاز قبل از تخلیه ي مجدد گرم شود ]3[.
قلب فن آوري LRC بر اساس ارتباط چهار عامل است ]9[:

 آستري که محفظه  ي گاز را ایجاد مي کند.
 الی��ه ي بتني که پایه ي آس��تري را ایجاد کرده و فش��ار گاز را به 

سنگ منتقل مي کند.
 ت��وده ي س��نگ احاطه کننده که به عنوان یك ظرف فش��ار عمل 

مي کند.
 سیس��تم زهکشي که جریان آب زیرسطحي و نشت احتمالي گاز 

را کنترل مي  کند.

مواد آستري باید هم از نظر شیمیایي و هم از حیث تراکم پذیري در 
برابر گاز مقاوم باش��ند. از دیدگاه ساختاري،  آستري براي تحمل فشار 
اولیه نیست. زیرا توسط الیه ي بتوني و توده ي سنگي حمایت مي شود. 
به هرحال آس��تري باید در برابر تنش و واتنش ایجاد ش��ده توسط تغییر 
شکل االستیك و پالستیك دیواره ي حفره مقاومت کافي داشته باشد. 
به عالوه با افزایش فش��ار گاز ممکن اس��ت شکس��تگي ها و ترک هاي 
توده ي س��نگ باز ش��وند که این امر مي تواند ترک هاي کوچك تري 
نیز در الیه ي بتوني ایجاد کند. آستري باید توان تحمل واتنش حاصل 
از بازشدگي بزرگ ترین ترک ها را داشته باشد. عامل دیگري که باید 
در موقع طراحي آستري دیواره ي حفره در نظر گرفت مقاومت آن در 
برابر تغییر ش��کل مکانیکي متعدد و شیمیایي پیوسته است. مواد زیادي 
توس��ط دپارتمان مهندسي ژئوتکنیك دانش��گاه فن آوري گوتنبرگ 
سوئد آزمایش شد. دو شاخه ي اصلي، مواد پالستیکي و فوالدي بودند. 
مواد پالستیکي زیادي آزمایش شدند اما در نهایت مشخص گردید که 
ممکن اس��ت بعضي میعانات گازي )ک��ه در گاز طبیعي وجود دارند( 
مواد پالس��تیکي را نرم کنند و نفوذناپذیري طوالني مدت آنها در برابر 
گاز ضمانت��ي ندارد. عالوه بر مواد پالس��تیکي، ف��والد کربني و فوالد 
ضدزنگ نیز مطالعه ش��د و مش��خص گردید ک��ه گرچه فوالد کربني 
مي تواند به عنوان یك تانك ذخیره ي س��نتي در حفره ي سنگي باشد و 
فضاي بین آن با س��نگ توسط بتن پر شود اما فوالد ضدزنگ در برابر 
پوسیدگي بسیار مقاوم تر بوده و با قابلیت چکش خواري زیاد مي تواند 

به عنوان پل مناسبي بین ترک ها درنظر گرفته شود ]3[.
الیه ي بتني که بین آستري و سنگ قرار مي گیرد دو هدف دارد:

 انتق��ال فش��ار ایج��اد ش��ده توس��ط گاز درون حفره به س��نگ 
احاطه  کننده

 تهیه ي پایه اي صاف براي جداري

الی��ه ي بتن��ي نی��ز در حداقل س��ازي واتن��ش آس��تري نق��ش دارد. 
شکستگي هاي بزرگ که ممکن است توسط تغییر شکل آستري ایجاد 
شوند در بتن به یك سري ترک هاي کوچك تر تبدیل مي شوند. نوع بتن 

مي تواند بر اساس شرایط زمین شناسي و نوع آستري، متفاوت باشد ]3[.
توده ي س��نگي احاطه کننده ي حفره، جذب کننده  ي فش��ار است. 
اغلب س��نگ هایي که به عنوان ظرف فش��ار درنظر گرفته مي ش��وند 
در فش��ار بی��ش از 600psi هم به صورت پالس��تیکي و هم به صورت 
االستیکي شروع به تغییر ش��کل مي کنند. مقدار این تغییر شکل اولیه 
بس��یار حیاتي اس��ت؛ چراکه س��بب واتنش نهایي آس��تري مي شود. 
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همچنین ب��راي جلوگی��ري از باالآمدگي توده ي س��نگي، ضخامت 
خاصي از سنگ پوشش الزم است ]3[.

چهارمین جزء، سیس��تم زهکشي بین دیواره ي حفره و آستري است 
که جهت کنترل ریزش آب زیرس��طحي قرار داده مي شود. از آنجاکه 
LRC باید در عمق 200-100 متري قرار گیرد فش��ار هیدروس��تاتیك 

خارج حفره در اثر س��تون آب زیرس��طحي باید 2Mpa-1 باش��د ]3[. 
شکل-4 وضعیت دیواره ي مخزن و موقعیت سیستم زهکشي، شکل-5 
نماي س��اده اي از روش حفر توده ي سنگي براي ایجاد حفره ي اصلي، 
شکل-6 نماي واقعي گنبد باالیي حفرشده در توده ي سنگي و شکل-7 

نماي واقعي تونل ورودي به حفره ي سنگي را نشان مي دهد.

5- مقایسه ي هزینه هاي روش هاي مختلف ذخیره سازي
در روش هاي ذخیره س��ازي، س��ه مرحله ي هزینه س��از وجود دارد. 
مرحله ي انتقال گاز تا محل ذخیره س��ازي،  مرحله ي ذخیره س��ازي و 

مرحله ي انتقال گاز تا محل مصرف ]3[.
با توجه به ش��کل-8 و انجام مقایس��ه اي بین ای��ن مراحل و نگاهي 
به مجموع هزینه ها نش��ان مي دهد که هزینه هاي ذخیره سازي با روش 
LRC در مقایس��ه با سایر روش ها متوسط بوده و روش مذکور از این 

حیث مناسب است.

نتیجه گیري
ف��ن آوري LRC طي بیش از ده س��ال قدم به ق��دم تکمیل گردید و 
توس��ط آزمایش ها و انجام پروژه هایي اثبات ش��د. مزایاي این روش 

در مقایس��ه با روش هاي مرسوم ذخیره س��ازي زیرسطحي گاز طبیعي 
به شرح زیر است ]3[:

 به کمك این روش مي توان در مناطقي که فاقد ش��رایط مناس��ب 
زمین شناس��ي براي س��ایر روش هاي مرس��وم هس��تند ذخیره س��ازي 

اقتصادي گاز انجام داد.
 اندازه ي ذخیره س��ازي LRC مي تواند با نیازهاي خاص تغییر کند 

و در صورت نیاز، فاز به فاز افزایش یابد.
 به ش��رط مناسب بودن شرایط زمین شناسي، ذخیره سازي مي تواند 

در مرکز مصرف گاز قرار گیرد.
 هیچ گاه گاز با آب زیرس��طحي در تماس نخواهد بود و در طول 

تخلیه نیاز به آب زدایي ندارد.
 ذخیره س��ازي LRC قدرت تخلیه زیادي داش��ته )ش��بیه به روش 

حفرات نمکي( و مي تواند چندین بار در سال تکرار شود.
این مزایا س��بب ش��ده امروزه در بسیاري از کش��ورهاي پیشرو در 
ذخیره سازي، روش LRC به عنوان راه حلي براي توسعه ي ذخیره سازي 
زیرس��طحي گاز طبیعي مورد توجه خاص قرار گرفته و در این جهت 
برنامه ریزي انجام گردد. از آنجاکه هر منطقه  ي ایران ش��رایط خاص 
زمین شناسي دارد و در مسیر ذخیره سازي نیز گام هاي مؤثري برداشته 
شده، مطالعه  ي این روش نیز در کنار سایر روش هاي مرسوم مي تواند 
ارزش��مند باش��د. ای��ن روش به ویژه ب��راي مناطقي که دسترس��ي به 
حف��رات نمکي یا مخازن تخلیه ش��ده مقدور نیس��ت )مثل مناطقي با 
تراکم سنگ هاي آذرین و دگرگوني که سنگ میزبان مي تواند فشار 

قابل توجهي را تحمل کند( قابل مطالعه و بررسي است.


