شركت ملي نفت ايران

شركت ملي حفاري ايران
سهامي خاص

بسمه تعالي
فرم تعریف نیاز پژوهشي ()RFP

 -1عنوان كامل پروژه  :طراحي و ساخت چشمه رادیواکتیو سزیم  131برای ابزار نمودارگیری
 -2شرح كلي پروژه :
در ابزارهاي نمودارگیري درون چاهي براي براورد میزان تخلخل و چگالي سنجي مخازن نفت و گاز ،از سنسور هااي
هسته اي استفاده شده و تحريک سنسور به وسیله چشمه راديو اكتیو صورت مي پذيرد .نظر به قادمت اساتفاده از
تجهیزات موجود  ،چشمه هاي راديواكتیو به نیمه عمر خود رسایده و امااان تحرياک صاحیس سنساور و همننای

كالیبراسیون ابزارها در شرايط فعلي وجود ندارد .هدف از اي پروژه طراحي و سااخت چهاار چشممه رادیواکتیمو
سزیم  131با قدرت  1.1کوری برای استقرار در محفظه ابزار نمودارگیری است.
 -3داليل و ضرورت اجراي پروژه (از جمله بیان مشاالت فعلي ،فوايد باارگیري طرح):
چشمه هاي موجود در اداره خدمات نمودارگیري در سال  0991میالدي خريداري شده و عملیااتي گردياده اسات.
چشمه سزيم  031بعد از گذشت  33سال به نیمه عمر خود رسیده و قدرت پرتاوزايي آن از  0.1كاوري باه حادود
 1.0.كاهش پیدا كرده است .اي موضوع بر دقت اندازه گیري ابزار تاثیر شاديد داشاته و در ماواردي حتاي امااان
كالیبراسیون ابزار نیز وجود ندارد.
 -4تخمی مدت اجراء:
 24ماه
 -1لیست اقالم قابل تحويل  ،دستاوردها و نتايج حاصل از پروژه :
لیست اقالم قابل تحویل :کریستال سورس  1.1کوری سزیم131-
لیست مدارک و مستندات مدنظر(بسته هاي دانشي):
اسناد مربوطه به شرکت هالیبرتون و بیکرهیوز
 -6ذكر وضعیت فعلي پروژه در داخل  /خارج از كشور:
چشمه هاي راديواكتیو نمودارگیري تا كنون از خارج كشور تامی گرديده است و مجوزهاي مربوط به واردات آنها توسط
سازمان انرژي اتمي صادر گرديده است .در داخل كشور براي اي كاربرد خاص تا كنون چشمه راديو اكتیو تولید نشده
است.
 -1مديريت/اداره متقاضي طرح:
شركت ملي حفاري ايران  ،مديريت خدمات ويژه حفاري اداره كل خدمات نمودارگیري
 -8استاندارد ها و گواهینامه هاي الزم:

استانداردهاي سازمان انرژي اتمي( دفتر حفاظت در برابر اشعه)  .مجري طرح الزم است تمامي مراحل ساخت
را بصورت ماتوب به اي مديريت جهت انعااس به سازمان انرژي اتمي اعالم نمايد.
 -9تصوير تجهیز وساير مستندات فني مرتبط:
 گواهینامه نهايي كیفیت محصول به همراه گارانتي معتبر مي بايست توسط مجري به كارفرما ارائه گردد. مالایت معنوي ( )copy rightكلیه سیستم هاي تولید شده در اي پروژه متعلق به شركت ملي حفاري ايران خواهدبود و مجري طرح بدون اجازه شركت حق استفاده و يا واگذاري به غیر را نخواهد داشت.
*مجری موظف است گواهینامه کلیه تست ها و آزمون های مربوطه را همراه با تحویل تجهیز و بر اساس
استاندارد های مربوطه ارائه دهد.

