شركت ملي نفت ايران

شركت ملي حفاري ايران
سهامي خاص

بسمه تعالي
فرم تعریف نیاز پژوهشي ()RFP
 -1عنوان كامل پروژه  :طراحي و ساخت دستگاه اندازه گیری وزن مخصوص گاز
 -2شرح كلي پروژه  :طراحي و ساخت  3دستگاه سنجش دانسیته گاز مشابه نمونه خارجي موجود در صنعت
 -3داليل و ضرورت اجراي پروژه (از جمله بیان مشکالت فعلي ،فوايد بکارگیري طرح):
يکي از مهتمرين بخش ها از عملیات آزمايش سطحي چاه ،بدست آوردن اطالعات آزمايشگاهي سر چاهي از سیال
خروجي از چاه مي باشد .محاسبه وزن گاز توسط دستگاه گاز سنج از آنجايي مهم مي باشد كه در صورت عدم داشتن
پارامتر آن ،محاسبه دبي گاز تولیدي از چاه همراه با خطا خواهد بود و منجر به ايجاد نارضايتي كارفرما و از دست دادن
بازار كار در بخش آزمايش سطحي چاه خواهد شد
 -4تخمین مدت اجراء :یک سال
 -5پیش بیني درآمد حاصل از اجراي طرح (تعداد مورد نیاز در سال ،تعداد و درآمد سالیانه  ،توجیه فني و اقتصادي):
تعداد مورد نیاز در سال:
با توجه به فعال بودن سه مجموعه آزمايش سطحي چاه و همچنین راه اندازي يک مجموعه  MOTحد اقل به سه
دستگاه سنجش وزن مخصوص گاز نیاز مي باشد
درآمد سالیانه ،توجیه فني و اقتصادی:
طبق كتابچه نرخ مناطق نفتخیز ،هزينه روزانه اشتغال بکار دستگاه اندازه گیري وزن مخصوص گاز برابر با سیصد هزار
تومان مي باشد كه در مقايسه با مبلغ سرمايه گذاري شده جهت خريد تجهیز مبلغ اندكي مي باشد اما از آنجايیکه انجام
عملیات آزمايش سطحي چاه ملزم به وجود دستگاه مورد نظر مي باشد ،در صورت عدم وجود تجهیز مذكور ،فعالیت
مجموعه هاي آزمايش سطحي چاه مختل و منجر به از دست رفت منفعت اقتصادي خواهد شد
 -6لیست اقالم قابل تحویل  ،دستاوردها و نتایج حاصل از پروژه :
لیست اقالم قابل تحویل:
 مجموعه كامل دستگاه سنجش دانسیته گاز (به همراه شیلنگ و آداپتور برق) مواد (كريستال هاي) خشک كننده گاز -محفظه نگهداري تجهیز

نتایج حاصل از پروژه:
باال بردن دقت عملیات و نتايج حاصل از آن و كسب رضايتمندي بیشتر از كارفرمايان
لیست مدارک و مستندات مدنظر(بسته های دانشي):
 نقشه اصلي تجهیز– كتابچه سرويس و نگهداري
– كتابچه راهنماي تعمیرات به همراه شماره قطعات
 -7ذكر وضعیت فعلي پروژه در داخل  /خارج از كشور:
وضعیت فعلي طرح در داخل از كشور :فاقد سازنده داخلي
وضعیت فعلي طرح در خارج از كشور :دارای چند شرکت سانده اروپایي و آمریکایي
 -8مديريت/اداره متقاضي طرح :مدیریت خدمات فني  /اداره آزمایش چاه
 -9استاندارد ها و گواهینامه های الزم:
 NACE-MR0175 Exd ATEX گواهي نامه بازرسي شخص ثالثكلیه استانداردهاي الزم مورد نیاز در ساخت چگالي سنج-تايید استاندارد

 -11تصوير 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 کلیه تست ها و آزمون های مربوطه را همراه با تحویل تجهیز و بر اساس
استاندارد های مربوطه تحویل دهد.

