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تحلیل پایداری مغارهای سنگی بدون پوشش
ذخیرهسازی زیرزمینی نفت در سازند آسماری
محمد حیدریزاده ،ساناز کاسبی و رضا ضرغامی

*

گروه مهندسی مکانیکسنگ ،دانشکده مهندسی معدن ،پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران ،ایران
تاريخ دريافت94/7/2 :

تاريخ پذيرش95/2/1 :

چكيده
یکــی از روشهــای ذخیرهســازی زیرزمینــی نفــت ،ذخیرهســازی در مغارهــای ســنگی بــدون پوشــش میباشــد .پایــداری مغــار و
کنتــرل نشــت ســیال از مهمتریــن مســائل در ذخیرهســازی زیرزمینــی هســتند .حفــظ ایمنــی ســازه حیــن ســاخت و بهرهبــرداری و
همچنیــن ممانعــت از نشــت نفــت ذخیرهشــده از نتایــج عمــده و اصلــی پایــداری یــک ســازه میباشــند؛ بنابرایــن تحلیــل پایــداری
مغــار از بخشهــای مهــم رونــد طراحــی ،ســاخت و بهرهبــرداری آن خواهــد بــود .بــرای ایــن منظــور ،در ایــن تحقیــق عوامــل
مختلــف مؤثــر بــر پایــداری مغــار تعییــن و بررســی شــدند .بررســیها نشــان داد کــه بهمنظــور انجــام یــک تحلیــل پایــداری
قابلاطمینــان و کاربــردی ،رونــدی مناســب و کلــی صرفنظــر از نــوع روش عــددی مــورد اســتفاده ،نیــاز خواهــد بــود .بنابرایــن،
عــاوه بــر بررســی عوامــل مؤثــر بــر پایــداری ،رونــدی بــرای تحلیــل پایــداری مغارهــای بــدون پوشــش بیــان شــده اســت .در
ادامــه تحلیــل پایــداری یــک نمونــه از مغارهــای ســنگی بــدون پوشــش در ســازند آســماری بــا اســتفاده از روشهــای عــددی انجــام
شــده اســت .بــرای مدلســازی مغــار از اطالعــات ژئوتکنیکــی و زمینشناســی مهندســی و عمومــی اســتفاده شــده اســت .هــدف از
مدلســازی انجــام شــده ،پیشبینــی میــزان تغییرشــکل و جابهجایــی رخ داده در طــی حفــاری و ســپس طراحــی ســامانه نگهــداری
متشــکل از پیچســنگ و شــاتکریت بــرای محدودســازی جابهجایــی و تغییرشــکل اســت .همچنیــن در پایــان ،ارزیابــی حساســیت
چندیــن پارامتــر تأثیرگــذار بــر روی پایــداری مغــار و طراحــی ســامانه نگهــداری انجــام شــده اســت.
كلمــات كليــدي :ذخیرهســازی زیرزمینــی نفــت ،مغارهــای ســنگی بــدون پوشــش ،تحلیــل پایــداری ،ســازند

آســماری ،کنتــرل نشســت ســیال.

بــه چهــار دســته روشهــای کلــی ســطحی ،زیرســطحی،

مقدمه

یکــی از نیازهــای ضــروری هــر کشــور ،ایجــاد مخازنــی

بهمنظــور ذخی رهســازی انــواع مــواد هیدروکربــوری
بهویــژه نفــت خــام اســت .ذخیرهســازی نفــت خــام
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شــناور و زیرزمینــی تقســیمبندی میشــوند .حجــم

زيــاد ذخيرهســازي ،ايمنــي بــاال و هزينههــاي عملياتــي

و نگهــداري انــدك موجــب شــده تــا ذخيرهســازي
زيرزمينيبيشــتر از ســاير روشهــا مــورد توجــه كشــورهاي

جهــان قــرار گيــرد.
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ذخیرهســازی زیرزمینــی نفــت خــام معمــوالً در مغارهــای

در ایــن مقالــه ابتــدا پارامترهــای مؤثــر بــر رفتــار

مغارهــای ســنگی نســبت بــه مغارهــای نمکــی روش

عملیاتــی میباشــد ،شــرح داده شــده اســت .ســپس

نمکــی و ســنگی صــورت میگیــرد .ذخیرهســازی در
جدیدتــری بــوده و در عمــق کمتــری انجــام میشــود.

نفــت و فرآوردههــای نفتــی را میتــوان در مغارهــای
ســنگی بــا پوشــش یــا بــدون پوشــش ذخیــره نمــود.
انتخــاب هــر یــک از روشهــای ذخیرهســازی بــه شــرایط

زمینشناســی و هیدرولوژیکــی ســایت مــورد نظر بســتگی

دارد و بــا مشــکالت و پیچیدگیهــای مختــص بــه خــود
همــراه اســت .پایــداری مغــار و کنتــرل نشــت ســیال
مهمتریــن مســائل مرتبــط بــا ذخیرهســازی زیرزمینــی

تودهســنگ کــه شــامل شــرایط زمینشناســی و شــرایط

رونــد تحلیــل پایــداری بــرای مغارهــای ذخیرهســازی
زیرزمینــی بــدون پوشــش بیــان شــده اســت .در ادامــه،
تحلیــل پایــداری یــک نمونــه مغــار ســنگی بــدون پوشــش
در ســازند آســماری مطابــق بــا اســتانداردهای طراحــی و
ســاخت انجــام شــده اســت .در پایــان ،ارزیابــی حساســیت

بــر روی چندیــن پارامتــر تأثیرگــذار در پایــداری و طراحی
ســامانه نگهــداری موقــت صــورت گرفتــه اســت.

پارامترهای مؤثر بر رفتار تودهسنگ

هســتند .مغارهــای ســنگی بــدون پوشــش در ســنگهای
بــا نفوذپذیــری نســبتاً کــم و زیــر ســطح آب زیرزمینــی

تودهســنگ در طبیعــت اغلــب دارای ناهمســانگردیهایی

جریــان یافتــن نفــت درون ســنگ و نشــت آن جلوگیــری

و تودهســنگ دربرگیرنــده را پیچیــده میکنــد .از

ســاخته میشــوند .وجــود آب زیرزمینــی حــول مغــار از
میکنــد .بــرای ایــن منظــور ،فشــار هیدرواســتاتیکی آب

زیرزمینــی بایــد بیــش از فشــار نفــت ذخیــره شــده باشــد.
در شــرایطی کــه فشــار آب زیرزمینــی کافــی نباشــد ،آب

بــه صــورت مصنوعــی و از طریــق پــرده آبــی 1کــه در

بــاالی مغــار قــرار میگیــرد ،تزریــق میشــود[.]1

مطالعــات بســیاری در زمینههــای مختلــف مرتبــط

بــا تحلیــل پایــداری در دنیــا انجــام شــده اســت .لــی و

همــکاران بــه بررســی رفتــار تنــش و تغییرشــکل مغــار
ذخیرهســازي نفــت در حیــن ســاخت پرداختنــد .اودیــن
بــه طراحــی اولیــه مغارهــاي ذخیرهســازی پرداخــت[.]2
عبدالهیپــور و همــکاران تأثیــر فاصلــه بیــن مغارهــا

را بــر پایــداری آنهــا بررســی نمودنــد[ .]3آیزنســتن و
همــکاران پایــداری را بــا بررســی تنــش و تغییرشــکل
مغــار ســنگی بهصــورت آزمایشــگاهی و تئــوری مــورد

مطالعــه قــرار دادنــد[ .]4در حالــت کلــی میتــوان چهــار
منشــأ اساســی در ناپایــداری ســازههای زیرزمینــی نــام

بــرد کــه عبارتانــد از:

 -ناپایداری ناشی از غیریکنواختی ساختمان زمینشناسی

اســت کــه پیشبینــی رفتــار متقابــل ســازه ایجــاد شــده

آنجاییکــه ســازه میتوانــد از جنــس ســنگ باشــد یــا
روی ســنگ و یــا در داخــل آن ایجــاد شــود .بــرای هــر

کاربــرد ،داشــتن دانــش کافــی از شــرایط زمینشناســی،
تنشهــای برجــا ،آب زیرزمینــی ،ناهمســانگردی و

غیــره ،الزم و ضــروری اســت[ .]6عوامــل اولیــه کــه بــا
درجــات مختلــف بــر پایــداری مغــار مؤثرنــد ،بــه دو
دســته اصلــی شــرایط زمینشناســی و عملیاتــی تقســیم

میشــوند[ .]7پارامترهــای مؤثــر بــر رفتــار تودهســنگ

در جــدول  1ذکــر شــده اســت.

روند تحلیل پایداری در مغارهای سنگی بدون پوشش

بهطــور کلــی میتــوان گفــت ،تحلیــل پایــداری فضاهــای

زیرزمینــی بــا روشهــای تجربــی ،مشــاهدهای ،تحلیلــی و
عــددی انجــام میپذیــرد .چگونگــی اســتفاده از ایــن روشهــا
از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت ،چــرا کــه بهترتیــب از

روش تجربــی بهســوی روش عــددی بــر میــزان دقــت
و اطمینــان طراحــی انجــام شــده افــزوده میشــود.براي

ســاخت حفريــات زيرزمينــي از جملــه مغــار ســنگی مراحــل

 -ناپایداری ناشی از تنش بیشازحد

 -ناپایداری ناشی از هوازدگی و یا آماس

2

 -ناپایداری ناشی از فشار یا جریان مداوم و شدید آب[.]5

1. Water Curtain
2. Swelling

تحلیل پایداری مغارهای سنگی...

109

جدول  1پارامترهای مؤثر بر رفتار تودهسنگ
نام پارامتر
پارامترهای
زمینشناسی

سنگ بکر
ناپیوستگیها

تنشهای بکر منطقه
فشار منفذی
آب

نفوذپذیری
مادهسنگ
جریان سیال در
درزه

نحوه تأثیر
خواص مقاومتی و فیزیکی سنگ بکر و خواص ناپیوستگیها مانند زبری ،تداوم ،فاصلهداری،1
پرشدگی ،2شیب ،جهت شیب ،فراوانی و غیره در رفتار سنگ مؤثرند[.]8
در طراحی سامانه نگهداری ،راستا ،شکل و فاصله بین مغارها تأثیرگذار میباشند[.]9
با تغییر فشار منفذی ،تنشهای مؤثر دچار تغییر شده و متعاقب آن باعث تغییر رفتار تودهسنگ
میشود[.]10

ناهمسانگردی و ناهمگنی

ناهمسانگردی و ناهمگنی باعث ایجاد خواص مختلف تغییرشکل ،نفوذپذیری و فراوانی درزهها
در نقاط و جهات مختلف میشود[.]8

تأثیر زمان

رفتار سنگ طی زمان تحت تأثیر پدیدههایی مانند خزش 3و رهایی 4تنش قرار میگیرد[.]11

تأثیر دما

دما بر روی پارامترهای مقاومتی االستیک ،پالستیک تأثیرگذار است[.]12

شرایط
عملیاتی

شرایط حفاری

حفاری سبب ایجاد تغییر در تمرکز تنش و بروز جابهجاییهای احتمالی در اطراف فضاي
حفاری شده میشود[.]9

فاصله بین مغارها

با قرار گرفتن چندین مغار در مجاورت هم ،امکان بروز شرایط نامساعد در تنشهای حاکم بر
ستون سنگی بین مغارها و درنتیجه ناپایداری سازه وجود دارد[.]9

در اعماق زیاد ،تنشهای باال و یا ناهمسانگرد در تودهسنگ ممکن است بهصورت محلی
بیشتر از مقاومت سنگ یا توده سنگ باشد و در نتیجه پدیده انفجار سنگ ،مچاله شدن و سایر
عمق قرارگیری،
ناپایداریهای ناشی از تنش ایجاد شوند[.]13
شکل و امتداد مغار
شکل مقطع مغار باید بهگونهای انتخاب شود که هزینه حفاری و سامانه نگهداری مورد نیاز را به
حداقل برساند[.]14

روش نگهداری

رایجترین نگهداری نهایی سقف مغارهای بزرگ در سنگهای نسبتاً خوب تا خوب ،استفاده
از نصب پیچسنگ 5بهصورت منظم 6و شاتکریت 7میباشد .دیوارههای مغار نسبت به سقف به
نگهداری سبکتری نیاز داشته و از نصب پیچسنگ موضعی ،8منظم و یا شاتکریت 9برای آن
استفاده میشود .بهطورکلی از پیچسنگ ،شاتکریت و آستربندی بتنی 10برای نگهداری موقت و
دائم و در نتیجه تأمین پایداری سازههای ایجاد شده در سنگ ،استفاده میشود[.]9

اصلي شناسايي ،طراحي و اجرا باید انجام شود.
جمــعآوری اطالعــات اولیــه ،مطالعــات امکانســنجی،
تعییــن مشــخصات تفصیلــی ســاختگاه مــورد نظــر،

داده شــد ،مدلســازی مغارهــای ســنگی بــا اســتفاده از
روشهــای عــددی ،یکــی از مراحــل اصلــی رونــد تحلیــل
پایــداری میباشــد.

تحلیــل پایــداری ،طراحــی و ســاخت مغــار ،مراحــل
اصلــی در فرآینــد ســاخت مغــار بــه شــمار میرونــد .بــا

توجــه بــه هــدف تحقیــق حاضــر ،رونــدی بــرای تحلیــل
پایــداری مغــار ارائــه شــده اســت .رونــد پیشــنهادی و کلی

بــرای تحلیــل پایــداری مغــار ســنگی بــدون پوشــش در
شــکل  1ارائــه شــده اســت.

ن پوشــش
تحلیــل پایــداری مغــار ســنگی بــدو 
ذخیرهســازی نفــت در ســازند آســماری

همانطورکــه در رونــد تحلیــل پایــداری در شــکل  1نشــان

1. Spacing
2. Filling
3. Creep
4. Relaxation
5. Rock Bolt
6. Systematic Bolting
7. Shotcrete
8. Spot Bolting

( Shotcrete .9بتن یا مالتی که با فشار و سرعت باال بر روی یک
سطح پاشیده میشود تا الیهای متراکم ،خود نگهدار و باربر ایجاد
گردد).

10. Concrete Lining
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مرور پیشینه تحقیق برای تعیین مشخصات زمینشناسی و
ژئوتکنیکی محل پروژه
انجام بازدید و شناسایی اولیه سایت برای شناسایی زمینشناسی عمده،
ویژگیهای ساختاری ،تعیین محل گمانه و غیره
انجام مطالعات میدانی تفصیلی زمینشناسی و ژئوتکنیکی شامل تهیه نقشههای زمینشناسی ،برداشت
نمونه ،آزمایشهای برجا ،تعیین مشخصات تودهسنگ و غیره
انجام آزمونهای آزمایشگاهی برای تعیین
پارامترهای ژئومکانیکی تودهسنگ

طبقهبندی تودهسنگ براساس ردهبندی
مختلف
تعیین الگوی حفاری مناسب و نگهداری مورد نیاز(تجربی) براساس
طبقهبندی تودهسنگ
تعیین مدل رفتاری مناسب و پارامترهای آن

تقسیمبندی تودهسنگ به بخشهای مختلف با توجه به طبقهبندی سنگ ،استفاده از روشهای عددی به منظور
تعیین شدت تنش و تغییر شکل اطراف فضای حفاری شده برای هر بخش از سنگ تحت شرایط اتاتیک و
دینامیک
اعتبارسنجی سامانه نگهداری با استفاده از روشهای عددی،
قضاوت مهندسی و نتایج طبقهبندی تودهسنگ

تجدید نظر در توصیههای سامانه نگهداری

سامانه پایدار است
بله
اسفاده از سامانه نگهداری طراحی شده

خیر

شکل  1روند کلی تحلیل پایداری مغارهای سنگی بدون پوشش ذخیرهسازی زیرزمینی نفت.

از ایــنرو ،در ایــن بخــش بــرای پیشبینــی اولیــه و

ســنگی بــدون پوشــش بهصــورت دوبعــدی در حالــت

شــده در ســازند آســماری ،یــک تحلیــل پایــداری مغــار

محــدود بــرای تحلیــل و پایــداری اســتفاده شــده اســت.

کلــی از تحلیــل و پایــداری مغارهــای ســنگی احــداث

کرنــش صفحــهای انجــام شــده اســت .از روش المــان
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خصوصیــات ژئومکانیکــی تودهســنگ مورداســتفاده در

مشبنــدی مغــار مدلســازی شــده و مراحــل حفــاری

پارامترهــای ژئومکانیکــی اســتفاده شــده بــرای

 3مشــخص اســت شــرایط مــرزی دور در کنارههــا بــه

مغــار نشــان داده شــده اســت .همانگونــه کــه از شــکل

مد لســازی

مدلســازی در جــدول  2ذکــر شــده اســت .ایــن

پارامترهــا نتیجــه آزمونهــای برجــا و آزمایشهــای
مکانیکســنگی انجــام شــده در ســاختگاه ســد خرســان 3

واقــع در ســازند آســماری میباشــد .از بیــن پارامترهــای

ذکــر شــده ،پارامترهایــی نظیــر ضریــب پواســون ،تخلخــل

از نتایــج آزمایشــگاهی اســتخراج شــدند .بــرای بررســی
تغییــر شــکل و جابهجاییهای(رفتــار پالســتیک) رخ

داده در تودهســنگ از معیــار موهر-کولمــب 1اســتفاده
شــده اســت.

جدول  2پارامترهای ژئومکانیکی تودهسنگ استفاده شده در
مدلسازی.
نام پارامتر

واحد

اندازه میانگین

مدول تغییر شکلپذیری ()E

GPa

5/8

ضریب پواسون ()ν

-

26/0

زاویه اصطکاک ()ϕ

درجه

34

زاویه اتساع ()ψ

درجه

7

مقاومت کششی ()T

MPa

3/0

چسبندگی ()C

MPa

4/0

چگالی ()ρ

kg/m3

2600

نفوذپذیری ()k

m2

5/3×6-10

تخلخل ()ϕ

٪

3

مدلسازی مغار

صورتــی اســت کــه جابهجایــی در راســتای قائــم آزاد و در

راســتای محــور افقــی ثابــت شــده اســت .همچنیــن در مرز
پاییــن جابهجاییهــا در هــر دو راســتا ثابــت شــده اســت.

شــرایط بارگــذاری در محیــط بهگونـهای اســت کــه محیــط
تنهــا تحــت بــار روبــاره قــرار دارد و میــدان تنشهــای

اولیــه بــه مــدل اعمــال نمیشــود .حفــاری در نرمافــزار
بــه ایــن صــورت انجــام شــده اســت کــه ،در گام اول بــار

گســتردهای معــادل بــا تنشهــای قبــل از حفــاری بــه
دیــواره قســمتهای حفــاری شــده اعمــال میشــود(این
قابلیــت بهصــورت خــودکار در نرمافــزار وجــود دارد) .بــا

انجــام ایــن کار شــرایط قبــل از حفــاری بــرای هــر مقطــع

حفــاری فراهــم میشــود .ســپس بــا کاهــش تدریجــی بــار
گســترده اعمالی(شبیهســازی فرآینــد رهاســازی تنــش)

میتــوان ســامانه نگهــداری مــورد نظــر را در زمــان مناســب
نصــب کــرد .بهصــورت کلــی در ایــن مدلســازی ســطح

مغــار براســاس مراحــل حفــاری بــه  8قســمت تقســیم

شــده کــه در  10مرحلــه حفــاری و تعدیــل بــار میشــود.

میــزان آزادســازی بــار در مراحــل مختلــف کــه در اثــر

جابهجایــی دیوارههــا ایجــاد میشــود از ایــن لحــاظ

اهمیــت دارد کــه براســاس نمــودار تنــش -جابهجایــی

(نمــودار اندرکنــش زمیــن) ،زمــان دقیــق و مناســب نصــب

نگهــداری تعییــن میشــود .در مدلســازی اخیــر بعــد
از ارزیابیهــای انجــام شــده مشــخص شــد کــه زمــان

بــا توجــه بــه منابــع موجــود و تجربیــات احــداث مغارهای

مناســب بــرای نصــب نگهــداری بعــد از آزادســازی % 70

نفــت[ ،]15-16هندســه مغــار مطابــق بــا شــکل 2

انجــام شــده در هــر مرحلــه از حفــاری بایــد جابهجایــی

ســنگی بــدون پوشــش بــرای ذخیرهســازی زیرزمینــی

بــار اولیــه میباشــد .بــرای بهدســت آوردن جابهجایــی

طراحــی شــده اســت .همانطــور کــه در شــکل  2نشــان

گام اول از میــزان جابهجایــی در گامهــای بعــدی کــم

ارتفــاع قــوس  ،5 mفاصلــه پــرده آب تــا تــاج مغــار ،30 m

در ســقف تونــل انتخــاب و بهصــورت نمــودار رســم شــده

فاصلــه کــف مغــار تــا ســطح زمیــن  130 mو فاصلــه تــاج

را انجــام داد .شــکل  4نشــاندهند ه نمــودار جابهجایــی در

داده شــده اســت ،ارتفــاع مغــار  ،30 mعــرض مغــار ،20 m

شــود .بــرای ایــن منظــور جابهجایــی یــک نقطــه بحرانــی

عــرض کلــی مــدل  ،220 mارتفــاع کلــی مــدل ،230 m

اســت تــا در گام بعــد از نصــب نگهــداری بتــوان مقایسـهای

مغــار تــا ســطح زمیــن  100 mمیباشــد.

نقطــه مــورد نظــر اســت.

در شــکل  3نمایــی کلــی از هندســه ،شــرایط مــرزی،

1. Mohr-Coulomb Criteria
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شکل  2مشخصات هندسی مغار سنگی بدون پوشش برای مدلسازی.

شکل  3نمایی کلی از هندسه ،شرایط مرزی و مشبندی مغار مدلسازی شده.
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شکل  4جابهجایی در یک نقطه بحرانی در سقف بعد از  10گام.
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بــرای تأمیــن پایــداری و جلوگیــری از ریزشهــای رخ

و نتایــج بهدســت آمــده نشــان میدهــد کــه بــا نصــب

مغــار مــورد آزمایــش قــرار گرفــت .در انتهــا ترکیبــی از

حــد مجــاز اطــراف مغــار جلوگیــری کــرد .همانطــور کــه

داده ،انــواع مختلفــی از ترکیبهــای نگهــداری در پیرامــون

نگهــداری میتــوان بــه خوبــی از جابهجاییهــای بیــش از

پیچســنگ و شــاتکریت تقویتشــده بــا مــش اســتفاده

در شــکل  6نشــان داده شــده اســت ،در ســامانه نگهــداری

 4آورده شــده اســت .پیچســنگ بـهکار رفته در نگهــداری از

اطمینــان کمتــر از یــک هســتند .ایــن نقــاط در گوشـههای

شــد .خصوصیــات نگهــداری مــورد اســتفاده ،در جــدول  3و

نــوع مکانیکــی تهگیــردار اســت .کــه طولــی معــادل 15 m

در ســقف و  12 mدر دیوارههــا دارد و فاصلــهداری آن

مــورد نظــر بــرای شــاتکریت چنــد نقطــه دارای فاکتــور
مغــار قــرار دارنــد و بــاال بــودن تمرکــز تنــش در ایــن

نواحــی یکــی از دالیــل پاییــن بــودن فاکتــور اطمینــان

 1×1میباشــد .همانگونــه کــه در شــکل  5مشــاهده

ایــن نقــاط میباشــد .هــر چنــد در واقعیــت ،هنــگام حفــر

و ریــزش در ســقف و دیوارههــای مغــار کنتــرل شــده

نرمتــر میشــوند .بنابرایــن ،پایــداری ایــن نقــاط خیلــی

میشــود ،میــزان جابهجاییهــا بهشــدت کاهــش یافتــه
اســت .حــال بــرای نشــان دادن ایــن موضــوع نمــودار

جابهجایــی قائــم نقطــه بحرانــی کــه در شــکل  4بــرای

حالــت بــدون نگهــداری رســم شــده بــود ،دوبــاره بــرای
حالــت دارای ســامانه نگهــداری رســم میشــود .در شــکل

 5جابهجایــی نقطــه مــورد نظــر طــی مراحــل حفــاری و
ســپس نصــب ســامانه نگهــداری رســم شــده اســت .حــال

بــا مقایســه نتایــج شــکل  4و شــکل  5مشــاهده میشــود
کــه جابهجایــی بیشــینه اطــراف مغــار ،بعــد از  10مرحلــه
حفــاری از  59/9163 cmدر حالــت بــدون نگهــداری بــه

 1/2849 cmدر حالــت نصــب نگهــداری کاهــش مییابــد.

و نصــب ســامانه نگهــداری ایــن نواحــی از لحــاظ هندســی
متأثــر از نــوع و نحــوه ســامانه نگهــداری نیســت و در ایــن

تحلیــل نیــز حساســیت زیــادی نســبت بــه ایــن نقــاط
وجــود نداشــته اســت.

ارزیابی حساسیت پایداری مغار

بــرای تعییــن اثــر پارامترهــای ژئومکانیکــی مختلــف بــر
روی پایــداری مغــار و همچنیــن عملکــرد ســامانه نگهداری،
ارزیابــی حساســیت محــدودی بــر مهمتریــن پارامترهــا
از لحــاظ پایــداری ماننــد مــدول تغییــر شــکلپذیری،
ضریــب پواســون و نســبت تنــش افقــی بــه تنــش قائــم
انجــام شــده اســت.

جدول  3خصوصیات مکانیکی پیچسنگ
قطر پیچسنگ ()mm

22

مدول االستیسیته ()GPa

210

ظرفیت کششی ()MN

0/6

ظرفیت کششی باقیمانده ()MN

0

نیروی پیشکشش ()MN

0/1

جدول  4خصوصیات شاتکریت و مش
تقویت (مش)

بتن شاتکریت
ضخامت ()m

0/2

مدول االستیسیته ()GPa

210

مدول االستیسیته ()GPa

210

ضریب پواسون ()ν

0/25

ضریب پواسون ()ν

0/25

مقاومت فشاری تکمحوره ()MPa

400

مقاومت فشاری تکمحوره ()MPa

80

مقاومت کششی ()MPa

400

مقاومت کششی ()MPa

10

ممان اینرسی ()m4

0/0000047

مساحت سطح ()m2

0/00247
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جابهجایی کلی()cm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
مراحل حفاری

8
7/8
7/6
7/4
7/2
7
6/8
6/6
6/4
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شکل  5نمودار جابهجایی نقطه بحرانی در طی مراحل حفاری در حالت با نگهداری.
نیروی
برشی ()MN

0

-0/6-0/5 -0/4-0/3 -0/2 0/10/0 0/2 0/3 0/4
-0/1

گشتاور

4

3

1 2

-1

نیروی

0

برشی ()MN

5

0/5

-3 -2

نیروی برشی ()MN
شکل  6مکان نقاط بحرانی از نظر ظرفیت سامانه نگهداری.

0/0
-0/5
-0/4 -0/2 0/0 0/2 0/4 0/6 0/8

نیروی برشی

-0/6

برشی ()MN

10

0

گشتاور

()MN
1/0

نیروی

15

-0/5
-0/03 -0/02 -0/01 0/00 0/01 0/020/03 0/04

()MN

20

0/0

برشی ()MN

15
10
5

0/5

نیروی

20

1/0

()MN

بــرای انجــام ارزیابــی حساســیت ،پارامتــر مــورد مطالعــه

تغییــر شــکلپذیری محاســبه شــده و ســپس بهتریــن

جــدول  5مقــدار پایــه و مقادیــر متغیــر پارامترهــای ذکــر

ارزیابــی حساســیت انجــام شــده در حالــت نصــب ســامانه

متغیــر و ســایر پارامترهــا ثابــت فــرض میشــود .در
شــده آمــده اســت .بــرای ایــن منظــور جابهجایــی قائــم

یــک نقطــه مشــخص واقــع در وســط تــاج مغــار بهعنــوان

مبنــا قــرار داده شــده اســت و رابطــه ایــن جابهجایــی بــا
تغییــرات هــر پارامتــر محاســبه و ســپس نمودارهــای آن

رســم شــده اســت.

خــط بــر آنهــا بــرازش میشــود .قابــل ذکــر اســت کــه
نگهــداری میباشــد .شــکل  7معــرف نمــودار بــرازش

شــده بــر جابهجایــی قائــم نقطــه میانــی ســقف مغــار در
مقابــل تغییــرات مــدول تغییرشــکل بعــد از مرحلــه دهــم

حفــاری اســت .قابــل ذکــر اســت کــه ایــن جابهجایــی،

ناشــی از حفــر مغــار اســت و جابهجایــی حاصــل در

ارزیابی حساسیت مدول االستیسیته

نشســت اولیــه از آن کســر شــده اســت.

همانطــور کــه ذکــر شــد بــرای ارزیابــی حساســیت یــک

ارزیابی حساسیت مدول االستیسیته

پارامتــر بایــد تمامــی پارامترهــای تأثیرگــذار در نتایــج بــه

جــز پارامتــر مــورد بررســی ثابــت در نظــر گرفتــه شــوند.

بــرای مــدول تغییــر شــکلپذیری ،هماننــد آنچــه در
جــدول  5نشــان داده شــده اســت ،ســه مقــدار متفــاوت
وجــود دارد .بنابرایــن تغییــر جابهجایــی قائــم نقطــه
میانــی ســقف مغــار در مقابــل تغییــرات مقــدار مــدول

همانطــور کــه ذکــر شــد بــرای ارزیابــی حساســیت یــک

پارامتــر بایــد تمامــی پارامترهــای تأثیرگــذار در نتایــج بــه

جــز پارامتــر مــورد بررســی ثابــت در نظــر گرفتــه شــوند.

بــرای مــدول تغییــر شــکلپذیری ،هماننــد آنچــه در
جــدول  5نشــان داده شــده اســت ،ســه مقــدار متفــاوت

وجــود دارد.
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جدول  5مقادیر پایه و متغیر پارامترهای مورد بررسی.
نام پارامتر

مقدار پایه

مقدار 1

مقدار 2

مدول تغییرشکلپذیری ()GPa

8/5

8

10

ضریب پواسون

0/26

0/2

0/3

ضریب شدت تنش

0/5

1

1/5
2

10

9
مدول تغییر شکلپذیری()GPa

8

جابهجایی قائم()cm

1/5

1

شکل  7نمودار برازش شده تغییرات جابهجایی قائم در سقف مغار به تغییرات مدول تغییرشکل تودهسنگ.

بنابرایــن تغییــر جابهجایــی قائــم نقطــه میانــی

ســقف مغــار در مقابــل تغییــرات مقــدار مــدول تغییــر
شــکلپذیری محاســبه شــده و ســپس بهتریــن خــط بــر

آنهــا بــرازش میشــود .قابــل ذکــر اســت کــه ارزیابــی

حساســیت انجــام شــده در حالــت نصــب ســامانه نگهداری
میباشــد .شــکل  7معــرف نمــودار بــرازش شــده بــر

شــده بــرای هــر دوی ایــن حالتهــا مناســب اســت و
ماننــد حالــت اول تنهــا در کــف و بخــش تقاطــع کــف و
دیــوار مشــکل پایــداری وجــود دارد کــه از اهمیــت زیــادی
برخــوردار نیســت.

ارزیابی حساسیت برای ضریب پواسون

مراحــل انجــام شــده بــرای آنالیــز حساســیت نســبت

جابهجایــی قائــم نقطــه میانــی ســقف مغــار در مقابــل

پواســون هماننــد مــدول تغییرشــکلپذیری صــورت
گرفــت .ابتــدا بــا ثابــت نگــه داشــتن ســایر پارامترهــا،

حفــر مغــار اســت و جابهجایــی حاصــل در نشســت اولیــه

مغــار بــه ازای تغییــر ضریــب پواســون محاســبه شــد.

مشــخص اســت بــا افزایــش مــدول تغییــر شــکلپذیری،

بهدســت آورده و در انتهــا تأثیــر ایــن پارامتــر بــر ظرفیــت

نگهــداری کاهــش مییابــد .امــا از ســوی دیگــر نکت ـهای

جابهجایــی قائــم ســقف مغــار در مقابــل تغییــرات ضریــب

تغییــرات مــدول تغییرشــکل بعــد از مرحلــه دهــم حفــاری
اســت .قابــل ذکــر اســت کــه ایــن جابهجایــی ،ناشــی از

از آن کســر شــده اســت .همانطــور کــه از شــکل 7

جابهجایــی نهایــی ســقف بعــد از اتمــام حفــاری و نصــب

میــزان تغییــرات جابهجایــی قائــم نقطــه میانــی ســقف

ســپس بــا بــرازش مناســب معادلــه خــط تغییــرات را

نگهــداری بررســی شــد .شــکل  9نمــودار بــرازش شــده

کــه بیشــتر حائــز اهمیــت میباشــد ،ایــن نکتــه اســت

پواســون را نشــان میدهــد .همانطــور کــه از شــکل 9

نیــاز بــه تغییــر در نــوع نگهــداری را نیــز ایجــاب میکنــد

ســقف کاهــش مییابــد .شــکل  10ظرفیــت نگهــداری دو

کــه آیــا تغییــر در میــزان مــدول تغییــر شــکلپذیری
یــا نــه .بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال کانتورهــای ظرفیــت

نگهــداری بــرای دو مقــدار مــدول تغییــر شــکلپذیری 8

و  10 GPaدر شــکل  8آورده شــده اســت .بــا مشــاهده
شــکل  8میتــوان نتیجــه گرفــت کــه نگهــداری پیشــنهاد

پیداســت بــا افزایــش ضریــب پواســون مقــدار جابهجایــی
مقــدار ضریــب پواســون  0/2و  0/3را نشــان میدهــد.

نطــور کــه در شــکل  10مشــاهده میشــود،
هما 

نگهــداری پیشــنهاد شــده مغــار بــرای مقادیــر مختلــف
ضریــب پواســون( )vمناســب اســت.
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الف) E=8GPa

Concrete: 0.2m

1/0

نیرو ()MN

0/5

10
5
0
-0/7

0/0

-0/5
0/04

0/02 0/03

0/00 0/01

گشتاور

()MN

-0/03 -0/02 -0/01

()MN
1/0

نیرو ()MN

0/5

10
0
3

4

2

1

-1

0

نیروی برشی

-2

0/0

نیرو ()MN

20
15
5

نیرو ()MN

15

گشتاور

Reinforcement

20

-0/6 -0/5 -0/4 -0/3 -0/2 -0/1 0/0 0/1 0/2 0/3 0/4

1395-6

-0/5
-0/6 -0/5 -0/4 -0/3 -0/2 -0/1 0/00/10/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7

-3

نیروی برشی

()MN

()MN

ب) E=10GPa
Reinforcement

Concrete: 0.2m

نیرو ()MN

10
15
5

نیرو ()MN

20

1/0
0/5
0/0

-0/5

0

0/3 0/4

-0/7 -0/6 -0/5 -0/4 -0/3 -0/2 -0/10/0 0/1 0/2

گشتاور

0/03 0/04

-0/02 -0/01 0/00 0/01 0/02

گشتاور

()MN

()MN
1/0

نیرو ()MN

20
15

نیرو ()MN

0/5

10

0/0

5

-0/5

0
4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-0/03

-0/6 -0/5 -0/4 -0/3 -0/2-0/1 0/0 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7

نیروی برشی ()MN
نیروی برشی ()MN
شکل  8الف 4 -تصویر کانتور ظرفیت نگهداری در  .E=8GPaب -چهار تصویر پایین کانتور ظرفیت نگهداری در .E=10GPa

2/5

1/5
0/3

0/25

ضریب پواسون()v

0/2

جابهجایی قائم()cm

2

1

شکل  9نمودار برازش شده تغییرات جابهجایی قائم در سقف مغار به تغییرات ضریب پواسون.
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الف) υ=0/2

Concrete: 0.2m

نیرو

0/5

()MN

0/0

-0/5

-0/7 -0/6 -0/5 -0/4 -0/3 -0/2 -0/1 0/0 0/1 0/2 0/3 0/4

گشتاور

0/04

-0/01 0/00 0/01 0/02 0/03

گشتاور

()MN

-0/02

نیرو
()MN

نیروی برشی

0/0

-0/5
-0/6 -0/5 -0/4 -0/3 -0/2 -0/1 0/0 0/1 0/2 0/3 0/40/5 0/60/7

-3

نیروی برشی

()MN
ب) υ=0/3

Concrete: 0.2m

()MN

Reinforcement
1/0

نیرو

نیرو

0/5

()MN

-0/7 -0/6 -0/5-0/4 -0/3 -0/2 -0/1 0/0 0/1 0/2 0/3 0/4

گشتاور
نیرو

4

3

2

1

-2

1/0

()MN

20
15
10
5
0

()MN

-3

نیرو

0

-1

0/04

0/03

0/02

-0/01 0/00 0/01

-0/03 -0/02

0/5
0/0

-0/5

()MN

گشتاور

()MN

0/0
-0/5

()MN

20
15
10
5
0

نیرو

2

0

1/0
0/5

()MN

4

3

1

-1

-2

-0/03

()MN

20

15
10
5
0

نیرو

1/0

()MN

20
15
10
5
0

Reinforcement

-0/6 -0/5 -0/4 -0/3 -0/2 -0/1 0/0 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7

نیروی برشی ()MN
نیروی برشی ()MN
شکل  10الف-چهار تصویر باال کانتور ظرفیت نگهداری در  .v=0.2ب-چهار تصویر پایین کانتور ظرفیت نگهداری در .v=0.3

تنهــا مشــکل پایــداری هماننــد مراحــل قبلــی کــه بــرای

خیلــی کــم همــراه اســت ،امــا از مقــدار نســبت تنــش

تقاطــع کــف و دیــوار اســت کــه اهمیــت چندانــی نــدارد.

مقایســه بــا حالــت قبــل ،قابــل توجــه میباشــد .دلیــل

مــدول تغییــر شــکلپذیری وجــود داشــت ،در کــف و
ارزیابی حساسیت برای نسبت تنش افقی به تنش قائم

شــکل  11نشــاندهنده نمــودار تغییــرات جابهجایــی
قائــم وســط ســقف مغــار در برابــر تغییــر نســبت تنــش
افقــی بــه تنــش قائــم اســت .همانطــور کــه مشــخص

اســت بــا افزایــش تنــش افقــی از مقــدار  0/5تــا 1

افزایــش جابهجایــی بــا یــک شــیب مالیــم و تغییــرات

 1تــا  1/5افزایــش جابهجایــی بهصــورت تدریجــی و در
آن را میتــوان در کاهــش تنــش روبــاره موجــود در

نســبتهای تنــش افقــی بــه تنــش قائــم بزرگ(کاهــش
عمــق روبــاره) بیــان کــرد .شــکل  12معــرف کانتــور
ظرفیــت نگهــداری در دو حالــت  k=0.5-1.5اســت کــه
نشــان میدهــد نگهــداری پیشــنهادی در ایــن حالــت
نیــز مناســب خواهــد بــود.
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پارامتــر جابهجاییهــای قائــم را کاهــش میدهــد.

نتیجهگیری

بهطورکلــی ،شــرایط زمینشناســی و شــرایط عملیاتــی بــر
پایــداری مغــار تأثیرگــذار هســتند .شــرایط زمینشناســی

شــامل سنگشناســی و ســاختارهای زمینشناســی غیــر
قابــلکنتــرل میباشــند .شــرایط عملیاتــی کــه شــامل
مباحــث هندســه مغــار ،حفــاری و نگهــداری مغــار اســت،

از طریــق فعالیتهــای انســانی انجــام شــده و قابلکنتــرل
میباشــند .بررســیها نشــان داد کــه بهمنظــور انجــام

یــک تحلیــل پایــداری قابــلاطمینــان و کاربــردی،

رونــدی مناســب و کلــی صرفنظــر از نــوع نرمافــزار
مــورد اســتفاده ،موردنیــاز خواهــد بــود .همچنیــن نتایــج
حاصــل از مدلســازی نشــان میدهــد:

 -نــوع نگهــداری مناســب بــرای ایــن مغــار از نــوع ترکیبی

پیچســنگ و شــاتکریت تقویــت شــده اســت.
 طــول پیچســنگها در ســقف 12 mاســت.

m

 15و در دیــواره

 -ضخامــت مناســب شــاتکریت  20 cmاســت کــه بــا

مــش تقویــت میشــود.

 عمــده نقــاط بحرانــی بعــد از نصــب شــاتکریت در محــلتقاطــع دیــواره بــا کــف و کــف مغــار اســت کــه عمدتـاً بــه

علــت باالزدگــی کــف و تمرکــز تنــش در گوشـهها اســت.

 ارزیابــی حساســیت انجــام شــده بــر روی تغییــراتمــدول تغییــر شــکل نشــان میدهــد کــه افزایــش ایــن

 نــوع نگهــداری پیشــنهادی در مقادیــر مختلــف ارزیابــیشــده بــرای مــدول تغییرشــکل مناســب بــوده اســت.

 ارزیابــی حساســیت انجــام شــده بــر روی تغییــراتضریــب پواســون نشــان میدهــد کــه افزایــش ایــن

پارامتــر جابهجاییهــای قائــم را کاهــش میدهــد.

 نــوع نگهــداری پیشــنهادی در مقادیــر مختلــف ارزیابــیشــده بــرای ضریــب پواســون مناســب بــوده اســت.

 ارزیابــی حساســیت انجــام شــده بــر روی تغییــراتنســبت تنــش افقــی بــه تنــش قائــم نشــان میدهــد

کــه افزایــش ایــن پارامتــر جابهجاییهــای قائــم را ابتــدا

کاهــش و ســپس افزایــش میدهــد.

 نــوع نگهــداری پیشــنهادی در مقادیــر مختلــف ارزیابــیشــده بــرای نســبت تنــش افقــی بــه تنــش قائــم مناســب

میباشــد.

تشکر و قدردانی

الزم اســت از کمســیون انــرژی شــورای عالــی علــوم،

تحقیقــات و فنــاوری و شــرکت پایانههــای نفتــی ایــران

بــه خاطــر حمایتهــای انجــام شــده و همچنیــن از
شــرکت توســعه منابــع آب و نیــروی ایــران بــه خاطــر

همکاریهــای الزم بــرای تهیــه مشــخصات ســازند
آســماری تشــکر و قدردانــی شــود.

مراجع
[1]. Lu M., “Rock engineering problems related to underground hydrocarbon storage,” Journal of Rock Mechanics
and Geotechnical Engineering,2(4): pp. 289-297,2010
[2]. Lee Y. N., Suh Y. H., Kim D. Y. and Jue K. S., “Stress and deformation behaviour of oil storage caverns during excavation,” International Journal of Rock Mechanics & Mining Science, Vol. 34, No. 3-4, pp. 305–305, 1997.
[3]. Abdollahipour A. and Ghannadshirazi H., “Stability analysis and determination of rock pillar between two adjacent caverns in different regions of Asmari formation in Iran,” International Journal of Mining Science and Technology, Vol. 24, Issue 5, pp. 593-596,2014.
[4]. Aisenstein B., Denekamp S., Hayati G. and Tsur-Lavie Y., “Experimental and theoretical studies concerning
the stability of oil-storage caverns excavated in chalk, Storage in Excavated Rock Caverns,” Rockstore 77, pp.
283-288,1977.

1395-6

،91 شماره

120

.1387 ، چاپ اول، نقش ساختارهاي سنگي در ژئوتكنيك از ديدگاه مكانيك سنگ،الدریان. ا.]5[

 چــاپ، مؤسســه انتشــارات ســتایش، نفــت، عمــران، مکانیــک ســنگ، تونــل، معــدن: مکانیــک ســنگ،. جاللیفــر ح.]6[
.1392 ،اول

[7]. Hui Chen, “A study of tunnel stability with special reference to the effect of the stress field environment,” Thesis
Submitted to the University of Nottingham for the Degree of Doctor of Philosophy, 1992.
[8]. Naithani A., “Underground rock caverns for strategic crude oil storage in India- nature of studies, design and
construction,” Current Science(Bangalore), Vol. 103, No. 5, pp. 490-469, Sep. 2012.
[9]. Usmani A., Nanda A., Mandal A. and Jain S. K., “Interaction mechanism between two large rock caverns,”
International Journal of Geomechanics, Vol. 15, No. 1, Feb. 2014.
[10]. Kim H. M., Park D., Ryu D. W., Song W. K. , “Parametric sensitivity analysis of ground uplift above pressurized
underground rock caverns,” Engineering Geology, Vol. 135–136, pp. 60–65, 15 May 2012.
[11]. Hong wen J., Zhong yu Z. and Guo-an X., “Study of electromagnetic and acoustic emission in creep
experiments of water-containing rock samples,” Journal of China University of Mining and Technology, Vol. 18, No
1, pp 42-45, 2008.
[12]. Misra A. K. and Murrell S. A. F., “An experimental study of the effect of temperature and stress on the creep
of rocks. Geophysical Journal International,” Vol. 9. No. 5, pp. 509-535, 1965.
[13]. Amadei B. and Stephansson O., “Rock stress and its measurement,” Springer, 1997.
[14]. Hoek E., Kaiser P. K., and Bawden W. F., “Support of underground excavations in hard rock,” CRC PreS,
2000.
[15]. Wang Z., Li S., and Qiao L., “Design and test aspects of a water curtain system for underground oil storage
caverns in China,” Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 48, pp. 20-34, 2015.
[16]. Lee C. I., and Song J. J, “Rock engineering in underground energy storage in Korea, Tunnelling and
underground space technology,” Journal Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 18, No.5, pp. 467483, 2003..

