شركت ملي نفت ايران

شركت ملي حفاري ايران
سهامي خاص

بسمه تعالي
فرم تعریف نیاز پژوهشي ()RFP
 -1عنوان كامل پروژه:
Pulse Neutron Neutron Tool
مجموعه ای از ابزار سامانه سطحي،نرم افزار سامانه سطحي ،نرم افزار تفسیر داده ها و ابزار درون چاهي
مناسب برای خدمات نمودارگیری چاه های نفت و گاز
 -2شرح كلي پروژه :
طراحي و ساخت ابزار درون چاهي سنجش تخلخل با روش نوترون-نوترون سایز  1 11/11اینچ )(PNN
جهت سنجش تخلخل در چاه هاي در حال بهره برداري ) (Case Holeاز اين تجهیز استفاده مي شود.
اين پروژه شامل مراحل تهیه  ،تدوين دانش فني  ،فنآوري  ،طراحي و ساخت ابزار PULSE NEUTRON
 NEUTRON TOOLبه همراه سامانه سطحي  ،نرم افزار عملیاتي  .نرم افزار تفسیر داده  ،ابزار هاي CCL , GR
همچنین تمامي لوازمات كمکي و كالیبراسیون آن ميباشد .به نحوي كه در پايان انجام پروژه  ،مجموعه ابزار هاي ساخته
شده امکان انجام عملیات  PNNمطابق با درخواست كارفرمايان اداره كل خدمات نمودارگیري محیا و رضايت كارفرمايان
محترم از صحت نتايج عملیات مزبور اعالم گردد.
شايان ذكراست اين ابزار عالوه بر قابلیت پشتیباني و استفاده همزمان با ابزار هاي  CCL ,Grدر چاه هاي عملیاتي
داراي مشخصات فني به پیوست میباشد
نکته  : 1مجري طرح براي الگوگیري مي تواند تجهیزات شركت  PNN PLUS WELL LOGGING EQUIPMENTرا
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  ، PNN PLUS WELL LOGGING EQUIPMENTميبايست قبل از خريد ،تايیديه فني
واحد متقاضي اخذ گردد.
نمونه دستگاه خريداري شده ( 1رشته ابزار) به همراه ابزار ساخته شده ( 1رشته) 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 بر قسمت هاي حفره بسته چاه داشته باشد

 -3دالیل و ضرورت اجرای پروژه (از جمله بیان مشکالت فعلي ،فواید بکارگیری طرح):
شناخت سطوح جدايش سیال در پشت ديواره چاه توسط اين ابزار صورت مي پذيرد .اين موضوع در فرايند ارزيابي و ياا
تعمیر چاه بسیار حائز اهمیت مي باشد .بعنوان نمونه در پروژه اهواز يک و چهار ،كارفرماي اصلي ،چاه هااي تعمیراتاي از
قرارداد مجري طرح به دلیل عدم امکان تامین ابزار و اخذ نمودارهاي آن حذف نمود .اين ابزار در ماوارد متعادد باه وياژه
قرارداد نمودارگیري با شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب از تعهدات عملیاتي بوده است.

 -4تخمین مدت اجراء:
 31ماه

 -5لیست اقالم قابل تحویل  ،دستاوردها و نتایج حاصل از پروژه :
لیست اقالم قابل تحویل:
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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 هاي دانشي):

اسناد مربوطه به شركت های مربوطه
 -1ذكر وضعیت فعلي پروژه در داخل  /خارج از كشور:
وضعیت فعلي طرح در داخل از كشور :با پیگري انجام شده تاكنون اقدامي جهت ساخت صورت نگرفته است.
وضعیت فعلي طرح در خارج از كشور :تکنولوژي ساخت در اختیار چند كشور از جمله آمريکا و چین و اتريش مي باشد.
 -7مدیریت/اداره متقاضي طرح:
مديريت خدمات ويژه حفاري – اداره كل خدمات نمودارگیري
 -8استاندارد ها و گواهینامه های الزم:
گواهینامه استحکام فیزيکي  ،گواهینامه كالیبراسیون (  ، ) Master calibrationگواهینامه تحمل فشار و دما
مطابق مشخصات فني
 -9تصوير تجهیز وساير مستندات فني مرتبط:
 گواهینامه نهايي كیفیت محصول به همراه گارانتي معتبر مي بايست توسط مجري به كارفرما ارائه گردد. مالکیت فکري كلیه سیستم هاي تولید شده در اين پروژه متعلق به شركت ملي حفاري ايران خواهد بود و مجري طرحبدون 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.

