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افزايش ظرفيت توليــد صيانتي از مخازن نفت و گاز كشــور از 
مهمترين دغدغه های صنايع باالدستي نفت مي باشد. بطوريكه 
اين امر در اسناد باالدستي انرژی كشــور بارها مورد تاكيد قرار 
گرفته است. از طرفي بر اساس گزارشات موجود، ضريب برداشت 
از مخازن نفت كشور نســبت به ميانگين جهاني به مقدار قابل 
توجهي پايين تر ميباشد. بنابراين شناخت جامع مخازن از ضرورت 
بااليي برخوردار مي باشــد. در اين راســتا، دانش «ژئومكانيك 
مخزن» اهميت بسيار بااليي داشته و در سطح بين المللي بشدت 
مورد توجه قرار گرفته است. نتايج حاصل از مطالعات ژئومكانيكي 
مخازن در بهينه كردن عمليات های مرتبط با توليد نفت و ازدياد 
برداشت بســيار موثر است. بدين منظور «دســتگاه شبيه ساز 
ژئومكانيكي مخازن نفت و گاز تحت شرايط بارگذاری سه محوره 
حقيقي» با قابليت شبيه سازی آزمايشگاهي شرايط ژئومكانيكي 
مخزن شامل ميدان تنش برجا و فشار منفذی طراحي و ساخته 
شده اســت. اين قابليت، امكان بكارگيری دستگاه در مطالعات 
مختلف ژئومكانيكي مخازن را مهيا نموده است. از جمله مي توان 
به مطالعات مرتبط با ازدياد برداشت (از قبيل شبيه سازی فرآيند 
شكست هيدروليكي، تزريق سياالت مختلف به داخل مخزن و نيز 
استفاده از نانوذرات)، مطالعات مرتبط با مشكالت ناشي از تخليه 
مخزن (از قبيل تغييرات نفوذپذيری سنگ مخزن، تراكم مخزن، 
فعال شدن گسل ها، مچالگي و گســيختگي لوله های جداری)، 
مطالعات مرتبط با شرايط توليد ماسه در چاه ها و راه های كاهش 
و يا كنترل آن، مطالعات مرتبط با شرايط ناپايداری چاه ها و غيره 
اشــاره نمود. به عالوه با توجه به امكان شبيه سازی تكرار چرخه 
تخليه و تزريق سيال، دســتگاه مي تواند در مطالعات مربوط به 

مخازن طبيعي ذخيره سازی گاز نيز مورد استفاده قرار گيرد.
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