شركت ملي نفت ايران

شركت ملي حفاري ايران
سهامي خاص

بسمه تعالي
فرم تعریف نیاز پژوهشي ()RFP
 -1عنوان كامل پروژه :
تهیه و تدوین دانش فني و فن آوری طراحي و ساخت آناالیزر گاز هیدروكربن،
)C1 up to C8 & the light aromatics (benzene, toluene

به همراه پنل كنترل فشار ( ،)GTPدستگاه جداساز گاز از گل حفاری با تکنولوژی
 Constant Volume Degasserو Heating Line
یونیت نمودارگیری از گل حفاری
 -2شرح كلي پروژه :
شركت ملي حفاري ايران بزرگترين شركت در زمینه حفاري چاه هاي نفت و گاز در ايران مي باشد .حفظ جايگاه كشور
در جمع كشورهاي تولید كننده نفت وگاز نیاز به توسعه و بسط عملیات حفاري مخازن نفتي به منظور ارتقا و نگهداري
جايگاه كشور در سطح بین الملل را كامال ضروري مي سازد .واضح است كه اين امر بدون دستیابي به دانش فني مربوطه
میسر نخواهد بود .اهمیت اين موضوع با توجه به فشارهاي سیاسي جهان استکبار جهت تحريم و ايزوله كردن كشور دو
چندان است .در اين راستا و به منظور دستیابي به اهداف بلند مدت وزارت نفت در رابطه با تجاري سازي فناوري و تولید
محصوالت فناورانه مورد نیاز صنعت نفت در داخل كشور با رويکرد ارتقاء كیفیت اين محصوالت ،همچنین ايجاد
زمینههاي الزم براي به كارگیري و توسعه فناوريهاي داخلي ،تولید دانش فني طراحي و ساخت تجهیزات مورد نیاز
حفاري در دستور كار اين شركت قرار گرفته است .اين طرح با هدف بومي سازي تکنولوژي و ساخت آناالیزر گاز
هیدروكربن ) C1 up to C8 & the light aromatics (benzene, tolueneبه همراه پنل كنترل
فشار ( ، )GTPدستگاه جداساز گاز از گل حفاری با تکنولوژی  Constant Volume Degasserو
 Heating Lineو ايجاد توان داخلي ساخت آنها پیشنهاد مي گردد.
 -3دالیل و ضرورت اجرای پروژه (از جمله بیان مشکالت فعلي ،فواید بکارگیری طرح):
در حال حاضر دستگاه هاي نمودارگیري از گل حفاري مجهز به آنااليزر گاز  C1- C5بوده و فاقد تجهیزات مورد اشاره
در اين نیاز پژوهشي مي باشند .رشد تکنولوژي و نیاز به ارزيابي هاي لحظه اي از مخازن نفت و گاز جهت بهره مندي
بیشتر از مخازن سبب نیاز دسترسي به تکنولوژي هاي جديد از سوي كارفرمايان به عنوان صاحبان مخزن شده است .در
اين میان تجهیز آنااليزر گاز  C1 up to C8با توجه به شناسايي هیدروكربن هاي  C6تا  C8نقش مهمي را ارزيابي
نفت مخزن در لحظه مي تواند ايجاد نمايد .اين تجهیز آن جا اهمیت خود را نشان مي دهد كه محصول ارزشمندي نظیر
بنزين با فرمول  C8H18در زمره اين بازه تشخیصي قرار مي گیرد.
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 -4تخمین مدت اجراء:
مدت زمان اجراي كار  42ماه و به شرح جدول زير مي باشد:
مدت اجرا
(ماه)

گزارش
پیشرفت كار

درصد پیشرفت پروژه
در پايان هر مرحله

ترتیب
مراحل
1

مطالعه و ارزيابي نحوه عملکرد ،ارتباط اجزاي سیستم
*
و ارائه معماري كل سخت افزار و نرم افزار

3

*

42

4

طراحي ،تولید و تايید صحت عملکرد نمونه اولیه

6

*

32

3

تکمیل ،تست و تايید صحت عملکرد نمونه اولیه

4

*

12

2

بازنگري طراحي و تولید نمونه صنعتي

2

*

12

5

تست میداني

2

*

12

6

بازنگري طراحي و تولید نمونه ها

1

*

5

7

تست نهايي سخت افزار و نرم افزارهاي تولید شده

1

*

12

8

طراحي فرايند تولید ،كنترل كیفیت كل سیستم

3

*

5

عنوان عملیاتي هر مرحله

* با توجه به اينکه اين ابزار فاقد نمونه در سازمان مي باشد ،مجري مکلف است ضمن انجام مطالعات میداني ،يک نمونه
تجهیز از برند معتبر جهت الگوگیري ساخت و مرجع جهت صحت سنجي نمونه ساخته شده به هزينه خود خريده و
نمونه جديد را بسازد .نمونه دستگاه خريداري شده در پايان پروژه در اختیار شركت ملي حفاري قرار خواهد گرفت.

 -5لیست اقالم قابل تحویل ،دستاوردها و نتایج حاصل از پروژه :
لیست اقالم قابل تحویل:
-1
-4
-3
-2
-5

دستگاه آنااليزر گاز  C1-C8خريداري شده جهت تطابق مراحل ساخت ( 1دستگاه).
دستگاه آنااليزر گاز  C1-C8به تعداد  1دستگاه
پنل كنترل فشار ( )GTPبه تعداد  1دستگاه
دستگاه جداساز گاز از گل حفاري ) CVD (Constant Volume Degasserبه تعداد  1دستگاه
نرم افزار مانیتورينگ با قابلیت تطبیق با سیستم هاي نمودارگیري سطحي

Gas Chromatograph C1 – C8 & the light aromatics (benzene, toluene) Specification
for mud logging unit:
Measurement Specifications:
Range (%Methane): 10-1000000 PPM
System Accuracy: ±1% of Full Scale
Resolution: 1 PPM
Detector type: FID

-
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-

Height: 6U or Higher Up to 10, width: 19" Rack mounted
Power Supply : 220 VCA (± 30%) 50/60 Hz
Monitor: LCD> 10"640*480 VGA or Higher Resolution
Analysis cycle time:
 For C1 up to nC5: 30-60 Sec. or less
 For C6 to C8: 120 Sec. or less

-

Key Board: Numeric and Function
Output data: RS232, company standard
Adjustable for different baud rates and output forma
Gas detection mode: online
Detectable total gas combination: C1, C2, C3, iC4, iC4, nC4, iC5, nC5, C6, C7, C8,
the light aromatics (benzene, toluene)

-

Network and printer port connectors
Front input for calibration

Pressure Control Panel:
-

Height: 4U or less, width: 19" Rack mounted
Glass Flow meters
Humidity filters
Gas sample suction pump
Gas sample plug detection circuit with alarm
Input and output for gas sample, air supply and hydrogen supply
Manual or Solenoid valves to control pressure of inputs and outputs to conditioner
panel

Gas Trap:
- Type: Constant volume trap. The system shall be unaffected by mud flow variations and
able to provide the suction of a constant volume of mud. The suction rate must be
periodically monitored and the values reported on the Master Log.
- The gas trap must be placed as close as possible to the well head.
- The gas trap should not be situated downstream of any major steps or turbulent zones in
the flow line.
- The gas trap should be located near the bell-nipple, taking into account the safety
(equipment) and its accessibility (maintenance).
- Position the probe for the mud suction where the flow of drilling fluid is smooth (not
turbulent) to avoid the degassing of aerated mud.

:)لیست مدارک و مستندات مدنظر(بسته های دانشي
Guaranty and Warranty  مدت زمانChemical, Physical and Mechanical Properties  ارسال ارسال دستور العمل كالیبراسیون تجهیزهاي ابزار دقیقRD-F-11-02/00

 ارسال شماتیک هاي انفجاري و نقشه هاي فني كاال و تجهیز ارسال:* User Manual, Colored Catalog Part Book, Parts Manual, T.D.S, M.S.D.S, HSE
Requirements.
 ارسال:* Manufacturer Material Test Certificate, Quality Test Certificate, Calibration
Procedures, Installation and Maintenance, Test Procedures, Running Test
 تايیديه نو و اصلي بودن و كاركرده نبودن تجهیز  /قطعات  /كاال ارسال فهرست پیشنهادي قطعات يدكي  6ماه و يک سال و دو سال ارسال كتابچه نرخ قطعات يدكي ارسال كلیه اطالعات و مستندهاي فني بر روي لوح فشرده نوري -6ذكر وضعیت فعلي پروژه در داخل  /خارج از كشور:
وضعیت فعلي طرح در داخل كشور:
-

فاقد سابقه

وضعیت فعلي طرح در خارج از كشور:
-

شركت هاي  Geologايتالیا و  Geoserviceفرانسه اين دستگاه را تجاري سازي و در دستگاه هاي
نمودارگیري سطحي تحت برند خود در حال ارائه خدمات مي باشند.
اين دستگاه تحت برند  Agilentچین نیز تولید شده است.

 -7مدیریت/اداره متقاضي طرح:
مديريت خدمات ويژه حفاري – اداره نمودارگیري سطحي

 -8استاندارد ها و گواهینامه های الزم:

 -9تصویر تجهیز و سایر مستندات فني مرتبط:
مطابق تصاوير صفحات بعد و فايل پیوست
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 خواهد بود
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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