شركت ملي نفت ايران

شركت ملي حفاري ايران
سهامي خاص

بسمه تعالي
)RFP( فرم تعریف نیاز پژوهشي
:  عنوان كامل پروژه-1

تهیه و تدوین دانش فني و فنآوری طراحي و ساخت ابزار
Wire Line Continues Gyro (with all accessories for well logging services)
:  شرح كلي پروژه-2
 بهGyroscopic Survey Tool  طراحي و ساخت ابزار،  فنآوري،  تدوين دانش فني، اين پروژه شامل مراحل تهیه
 همچنین تمامي لوازمات كمکي و كالیبراسیون آنCCL , GR  ابزار هاي، همراه سیستم كنترل و فرمان سطحي
 مجموعه ابزار هاي ساخته شده امکان انجام عملیات جايرو مطابق با،  به نحوي كه در پايان انجام پروژه.ميباشد
درخواست كارفرمايان اداره كل خدمات نمودارگیري محیا و رضايت كارفرمايان محترم از صحت نتايج عملیات مزبور اعالم
.گردد
 در چاه هاي عملیاتيCCL ,Gr شايان ذكراست اين ابزار عالوه بر قابلیت پشتیباني و استفاده همزمان با ابزار هاي
داراي مشخصات فني زير مي باشد
SPECIFICATIONS.
• Inclination accuracy ± 0.05°.
• Position accuracy NS, EW, TVD < 0.1%* of well depth.
• Gravity tool face accuracy ± 0.1° for incl. > 3°.
• Gyroscopic tool face accuracy ± 1.0°.
• Azimuth repeatability ± 0.5°.
• Inclination range 0° to 180° (from vertical).
• Pressure rating 110.3MPa (16,500psi @ 110°F).
• Temperature rating -30°C to 150°C (-22°F to 302°F).
• Survey speed up to 150m/min (492 ft/min).
• Surface Unit input 100 – 240v.
*Subject to the well profile and depth accuracy

DIMENSIONS
• Ø 48 mm (1.88”).
• Heat Shield Length 2031mm (79.96”).
• Weight : Typical
• Dimensions (surface unit) : Portable & Localized in Shock Proof Suit, Suitable for rough condition ,
Industrial ,computer, Latest version , Gyroscopic survey software (User friendly) , Ability to set scale
colors, curves thickness, logo .
• Weight (surface unit) : Typical & portable by person support Gyro tool ,GR,CCL, Pressure & Temp
,Curves
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SOFTWARE.
• Easy to use and intuitive readings not editable by the operator.
• Reports in PDF, Excel, ASCII, and any other format.
• Able to generate surveying report at any interval.
• Generation of 2D and 3D graphics.

نکته  : 1مجري طرح براي الگوگیري مي تواند تجهیزات شركت  Well Sunرا بعنوان مبناي كار خود قرار داده و در مورد
قابلیت هاي نرم افزار سیستم سطحي و سخت افزار ها از آن الگوگیري نمايد .در اين راستا مجري مکلف است ضمن انجام
مطالعات میداني ،يک ست از ابزار را ،از يک برند معتبر جهت الگوگیري ساخت و مرجع جهت صحت سنجي نمونه
ساخته شده به هزينه خود خريده و نمونه جديد را بسازد .در صورت خريد تجهیز از شركتي غیر از ، Well Sun
ميبايست قبل از خريد ،تايیديه فني واحد متقاضي اخذ گردد.
نمونه دستگاه خريداري شده ( 1ست ابزار) به همراه ابزار ساخته شده ( 1ست) در پايان پروژه در اختیار شركت ملي
حفاري قرار خواهد گرفت.
نکته  :2از آنجا كه ابزار مذكور در يونیت هاي نمودارگیري شركت ملي حفاري بکار گیري مي شود و داده هاي
 Depthو  Tensionخود را از يونیت نمودارگیري دريافت مي كند الزم است مجموعه تجهیزات پروژه پژوهشي با

امکانات موجود سازگار باشند عالوه بر آن بايد با  Cable Headهاي موجود در اداره كل خدمات نمودارگیري سازگار
باشد.
نکته  : 3ابزار مذكور مي بايست توانايي قرائت صحیح و بدون نويز را عالوه بر قسمت هاي حفره باز چاه در لوله هاي
جداري چاه نیز داشته باشد
نکته  : 4ابزار مذكور مي بايست توانايي تغییر مد ازحالت "مد پیوسته" به حالت "مد نقطه اي" را براي عملیات هاي
مختلف بر اساس نظر كارفرماي اصلي داشته باشد.
نکته  : 5قطر و تحمل دمايي ابزار در حالت استفاده از عايق حرارتي به ترتیب معادل  84میلي متر و  111د رجه
فارانهايت مي باشد.
 -3دالیل و ضرورت اجرای پروژه (از جمله بیان مشکالت فعلي ،فواید بکارگیری طرح):
تقاضاي كارفرمايان و وجود بازار كار بسیار مناسب و از طرف ديگر مقايسه جداول در آمدي و هزينه ها نشان مي دهد در
صورت ساخت ابزار پیش بیني مي شود طي يکسال هزينه هاي ابزار مذكور بازيافت خواهد گرديدد و هیچگونده نیداز بده
شركت ثالث و عقد قرارداد مشاركتي نمي باشد
 -4تخمین مدت اجراء:
يک سال
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 -5لیست اقالم قابل تحویل ،دستاوردها و نتایج حاصل از پروژه :
لیست اقالم قابل تحویل:
NO

2

NO

4
4
4
8

NO

1

LT

1

NO
NO
NO

Surface system for Gyroscopic Survey
)Tool(GYRO
Gyro inclinometer survey tool with
GR Tools
CCL Tools
Centralizer
Calibration kit for continuous and or
multishot
Redress Kit

نکته  :1جهت ابزار مذكور مي بايست تجهیزات كالیبراسیون تهیه شده و پس از راندن ابزار در چاه (در شرايط عملیاتي)
اطالعات قرائت شده توسط ابزار مي بايست با نمونه"ابزار خارجي" تطابق داشته و اطالعات اخذ شده ،توسط كارفرماي
اصلي مورد قبول قرار بگیرد.
نکته  :2ابزار ساخته شده پس از انجام  5عملیات پیاپي موفق تايید و تحويل گرفته خواهد شد.
لیست مدارک و مستندات مدنظر(بسته های دانشي):
All tech. manuals such as operation, maintenance Calibration, drawings and parts books
on DVD/CD and hard copy, in three copies must be submitted by supplier.
 -6ذكر وضعیت فعلي پروژه در داخل  /خارج از كشور:
وضعیت فعلي طرح در داخل از كشور:
كاال تاكنون در داخل كشور تولید نشده و مشابه داخلي ندارد.
وضعیت فعلي طرح در خارج از كشور:
ابزار توسط شركت هاي غربي و نیز برخي شركتهاي چیني ساخته و كامال" تجاري سازي شده است.
 -7مدیریت/اداره متقاضي طرح:
مديريت خدمات ويژه حفاري – اداره كل خدمات نمودارگیري

 -8استاندارد ها و گواهینامه های الزم:
All tech. manuals such as operation, maintenance Calibration, drawings and parts books
on DVD/CD and hard copy, in three copies must be submitted by supplier.
 -9تصویر تجهیز وسایر مستندات فني مرتبط:
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 گواهینامه نهايي كیفیت محصول به همراه گارانتي معتبر مي بايست توسط مجري به كارفرما ارائه گردد. مالکیت معنوي ( )copy rightكلیه سیستم هاي تولید شده در اين 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 كلیه تست ها و آزمون های مربوطه را همراه با تحویل تجهیز و بر اساس
استاندارد های مربوطه تحویل دهد.
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