شركت نفت و گاز پارس
باسمه تعالي
برگه درخواست پيشنهاد ()RFP
 .1شرح كلي خدمات در بندهاي  1الي  11بيان شده است.
 .1.1عنوان:
 .1.1.1بهينه سازي حجم اسيد ،نوع افزايه ها در اليه هاي كنگان و داالن به شرح كار مشخص و محدود ،عمدتا جهت
ارزيابي اسيد كاري هاي قبلي و ارائه پيشنهادات به منظور بهينه سازي اسيد كاري
 .1.1كارفرما:
 .1.1.1شركت نفت و گاز پارس  /واحد پژوهش و فناوري
 .1.1مديريت/واحد استفاده كننده از نتايج (:)End User
 .1.1.1مديريت مهندسي نفت و گاز /مهندسي بهره برداري
در اين فرم كارفرما :شركت نفت و گاز پارس و مجرري پژوهشي:دانشرگاههرا ،موسسرات تحقيقراتي و پژوهشري ،مراكرز رشرد و
پارك هاي علم و فناوري و ساير مراكز تحقيقاتي قانوني كه موافقت قطعي انجام فعاليت هاي پژوهشي برراي آنهرا حسر مرورد
توسط معاونت علمي و فناوري رييس جمهور ،وزارت علوم ،تحقيقات و فنراوري و وزارت بهداشرت ،درمران و آمروز پزشريي
صادر شده يا ميشود( .بر اساس مصوبه شماره /117182ت61894ه مورخ )1181/11/1ميباشد.
 .1.6اهداف:
 .1.6.1هدف از اين تحقيق بررسي نحوه و مدلسازي اسيد كاري مخازن گازي كربناته چند اليه شيافدار است .پس از
انجام مدلسازي و صحت سنجي آن با نتايج تستهاي آزمايشگاهي ،اين اميان فرراهم خواهرد شرد كره نحروه
اسيدكاري ،ميزان ،نوع و غلظت اسيد و منحرف كننده مصرفي را با توجه به شرايط سرن مخرزن در نرواحي
مختلف ميدان بهينه كرد .عالوه بر اين ،هدف ديگر در اين تحقيق بررسي اثر و مدلسازي افزايه هاي منحررف
كننده (پايه پليمري /پايه سورفيتانتي) بر بازدهي عمليات اسيدكاري اسرت منحررف كننرده در اصرطالح بره
افزايه هايي اطالق مي شود كه از حركت سيال به سمت اليه هايي با تراوايي بيشتر و فشرار كمترر جلروگيري
نموده و با افزايش مقاومت در برابر جريان سيال در اين اليه ها اسيد را به سمت اليه هاي كم تراوا و برا فشرار
باالتر هدايت مي نمايند .هدف از اسيدكاري مخازن كربناته گذر از ناحيه آسري ديرده مخرزن (و نره از برين
بردن آسي سازند) است؛ اما چنانچه افزايه هاي اسيدكاري به درستي انتخاب نشده باشد ،محصوالت جرانبي
واكنش اسيد و سن سازند ،ميتوانند منشأ آسي جدي در سازند باشند .پيچيردگي عمليرات اسريدكاري در
سنگهاي كربناته به علت سرعت واكنش اسيد با سن و پديدههايي مانند كرمچالره اسرت و البتره نراهمگوني
سن مخزن در نواحي مختلف از جملره وجرود شرياف (مراكرو و مييررو) ،گسر (مراكرو و مييررو) و  ...بره
پيچيدگي معادالت جريان سيال و انتقال جرم بين ماتريس و شياف مي افزايد ،لذا مدلهاي مناسربي در ايرن
زمينه وجود ندارد و طراحي عمليات اسيدكاري معموال به صورت تجربي انجام مريشرود .طراحري اسريدكاري
چاه هاي گازي پارس جنوبي به داليلي نظير آسي شديد سازند ناشي از عمليات تعميرر چراه ،حضرور گسر
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آبده در ناحيه اطراف چاه ،نا همگوني فشار در اليه هاي مختلف سازند و  ...با پيچيردگي هراي زيرادي همرراه
است .به منظور دستيابي به يک مدل بهينه شام غلظت ،دبي ،حجم ،نحوه تزريق و البته نوع و ميرزان افزايره
منحرف كننده اسيد بايد به دقت از مدلهاي منتج از نتايج آزمايشگاهي و دادههاي تجربي به منظور افرزايش
هرچه بيشتر ضري بهره وري چاهها استفاده شود ،بره طروركلي اهرداف اصرلي ايرن تحقيرق را مريتروان در
سرخطهاي زير خالصه كرد:
 -1بررسي آزمايشگاهي فرآيند تزريق اسيد به مخازن كربناته ساده و شيافدار
 -1بررسي آزمايشگاهي تأثير غلظت ،نوع و دبي تزريق اسيد بر افزايش تراوايي
 -1بررسي و معادلسازي آزمايشگاهي فرآيند تشيي كرمچاله در سن كربناته
 -6بررسي آزمايشگاهي ميزان اثر افزايه منحرف كننده اسيد
 -2مدلسازي حركت و نحوه واكنش اسيد در محيط شريافدار و محاسربه اثرر كرمچالره برر كراهش
ضري پوسته با استفاده از دادههاي آزمايشگاهي و ميداني
 -4مدلسازي نحوه اثر افزايه منحرف كننده اسيد با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي و ميداني
 -7فراهم شدن اميان طراحي عمليات اسيدكاري با استفاده از مدل و نرم افزار تهيه شده
 .1.2ضرورت:
 .1.2.1وجود آسي در ناحيه اطراف چاه گرچه پديده ايست كره در اكررر مواقر و مخصوصر دا بعرد از پايران عمليرات
حفاري و تعمير چاه ديده ميشود ولي به هيچ عنوان قاب قبول نبوده و بايد به حداق مقردار مميرن كراهش
يابد .وجود آسي ميتواند به شدت توليد چاه را كاهش دهد .با توجه به هزينهي بسيار زياد حفرر و نگهرداري
چاهها در مخازن نفتي و بخصوص مناطق دريايي ،چنين كاهش عمليردي قاب توجيره نيسرت .لرذا عمليرات
مختلف تحريک چاه براي كاهش آسي برنامه ريزي و اجرا مريشروند .ييري از انرواع محبروب و البتره مر ثر
تحريک چاه در مخازن كربناته ،اسيدكاري ماتريسي است .اسيدكاري برخالف عمليات ايجاد شرياف قرادر بره
رساندن ضري پوسته به اعداد منفي بزرگ نيست ،ولي هزينه آن كمتر است و راحتتر و با اطمينان بيشتري
انجام مي شود  .از طرف ديگر تجربه انجام عمليات اسيدكاري در كشور به وفرور وجرود دارد كره مريتروان برا
تحلي نتايج بدست آمده به پيشبيني نتايج عملياتهاي در دست طراحي كمک كررد .مهمتررين عراملي كره
سب ابهام در مدل سازي مخازن كربناته مي شود پيچيدگي فرآيندهاي انتقال جرم در آنهاست كه به علرت
دوگانگي (ماتريس/شياف) محيط متخلخ است .اصوالد مدلسازي (چره آزمايشرگاهي و چره عرددي) حركرت
سياالت در اين محيط دوگانه مشي بوده و همواره منطبق بر واقعيت نيست .از طرف ديگرر سررعت واكرنش
اسيدهايي كه معموالد در مخازن كربناته بهكار ميروند بسيار باالست و لذا فيزيرک حركرت و ماهيرت واكرنش
اسيد با سن در اين محيط به طور كلي با سن هاي ماسه سنگي متفاوت است .به عنوان مررال ،در سرن -
هاي كربناته ،اسيد قوي منجر به ايجاد حفرههايي پرشاخه به نام كرمچاله ميشودكه شي و تعداد شاخههاي
اين كرمچاله و ميزان تاثير آن در كاهش ضري پوسته كامالد به پارامترهاي طراحي عمليات اسيدكاري ماننرد
دبي ،غلظت ،فشارو  ...وابسته است .دو عام پيچيدگي حركت سرياالت در محريط شريافدار و سررعت براالي
واكنش اسيد با كربنات و پديدههاي ناشي از آنها ،سب شده است كه طراحي فرآيند اسريدكاري در اينگونره
سازندها به صورت تجربي انجام شود .استفاده از دادههاي تجربي به تنهايي بد نيست ،اما اميان بهينره سرازي
اسيدكاري تنها موقعي حاص خواهد شد كه عالوه بر دادههاي تجربي ،دادههاي آزمايشرگاهي و مردل عرددي
پياده شده در يک نرمافزار كاربر پسند كه بر مبناي دادههراي تجربري و آزمايشرگاهي سراخته شرده اسرت در
دسترس باشند .عام تعيين كننده در تزريق اسيد در سازندهاي كربناته تفاوت تراوايي در اليره هراي آسري
ديده و قسمت هاي ديگر است اين اتفاق به همراه اختالف فشار احتمالي ميان اليه هاي مختلرف سرب عردم
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نفوذ يينواخت اسيد به تمام اليه ها و يا حتي عدم اسيدكاري اليه هاي آسي ديده خواهرد شرد .بره همرين
دلي بايد از تينيک انحراف اسيد استفاده شود تا اسيد وارد مناطقي از مخزن كه اصوالد نيازي به اسيد كراري
ندارند نشده و قسمتهاي كم تراوا بيشتر اسيدكاري شوند .تينيک مورد اسرتفاده در رو هراي انحرراف ايرن
است كه جايي كه سرعت حركت اسيد زياد است يا سرعت رقيق شدن اسيد برر اثرر واكرنش زيراد اسرت ،برا
افزايش ويسيوزيته يا ايجاد هرگونه مان شيميايي يا فيزييي ديگرر ( )Ball Sealerمران از حركرت محلرول
اسيد در سن يا مان از واكنش يون  H+با سن شد .اثر اين عوام برر بهبرود عمليرات اسريدكاري چره در
مرحله آزمايشگاهي و چه در مرحله مدلسازي لحاظ خواهد شد ،تا اميان بهينه سازي هرچره بيشرتر عمليرات
اسيدكاري ،يينواختي عمق نفوذ و حذف حداكرري ضري پوسته چاهها فراهم شود.
 .1.4نتايج و پيامد هاي مورد انتظار در رف نيازهاي شركت نفت و گاز پارس (اهداف كيفي و كمي):


افزايش ميزان بهره وري چاه



بررسي اميان استفاده از نوع و غلظت متفاوت منحرف كننده ها با توجه به خصوصيات مخزني متفاوت چاه
ها (نزدييي به گس  ،اميان توليد آب و )...



طراحي اسيدكاري مناس و شبيه سازي انحراف اسيد به كمک منحررف كننرده هراي پايره سرورفيتانتي/
پليمري



افزايش ميزان كارايي اسيدكاري ماتريسي



كاهش ميزان تزريق اسيد و مواد مصرفي با بهينه سازي و به تب آن كاهش هزينه هاي مربوطه



دريافت نرم افزار بومي با قابليت انطباق با نياز هاي عملياتي شركت نفت و گاز پارس



دستورالعم استاندارد اسيدكاري چاههاي ميدان گازي پارس جنوبي

 .1.7تخمين ميزان هزينه/زمان مورد نياز:
 .1.7.1تخمين زمان مورد نياز 19 :تا  16ماه و سقف هزينه  11ميليارد ريال است.
 .1.9آيا مطالعات اميان سنجي در اين خصوص انجام شده است؟ درصورت مربت بودن پاسخ ،لطفاد شرح مختصري از آن
ارائه و مستندات پيوست گردند.
 .1.9.1ظرفيت هاي داخ كشور براي انجام شرح كار اين پروژه بررسي اوليه شده اند و طبرق نترايج حاصرله اميران
انجام آزمايشات سيالب زني در دستگاه هاي شبيه ساز اسيد كاري در داخ كشور فراهم است .انجام عمليات
مدلسازي نيز نيازمند به كارگيري پرسن خبره جهت شبيه سازي واكنش هراي شريميايي سرن و سريال و
بروزرساني تراوايي با تزريق جبهه جديد است كه در شركت هاي داخلي با رعايت مالحظاتي اميان پذير است.
 .1.8مراح انجام كار:
 .1.8.1براي شفافيت بيشتر ،شرح كار در شش مرحله ارائه شده اسرت ،واحرد پژوهشري مري توانرد شررح كرار را در
فرمهاي پروپوزال پژوهشي شركت ملي نفت به نحو ديگري پيشنهاد و ارائه نمايد.
مرحله اول :مطالعات كتابخانه اي
مرحله دوم :تهيه بانك اطالعاتي اسيد كاري چاههاي پارس جنوبي
الف :جم آوري و طبقه بندي اطالعات ميدان پارس جنوبي
ب :بانک اطالعاتي ديجيتال با قابليت جستجو
اطالعات حدود  111چاه ميدان گازي پارس جنوبي به شرح ذي به عنوان ورودي اين مرحلره
در اختيار واحد پژوهشي قرار خواهد گرفت.
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o
o
o
o
o
o
o
o

برنامه اسيد كاري
نتايج سرچاهي و ته چاهي (در صورت وجود)
نتايج تست افزايه ها
فرآيند تست هاي اسيد كاري
حجم اسيد
نرخ تزريق
نوع افزايه ها
ساير اطالعات و مدارك مرتبط

مرحله سوم :مدلسازي و انجام تست هاي آزمايشگاهي
واحد پژوهشي با استفاده از اطالعات مرحله دوم پس از مدلسازي آزمايشگاهي فرآيند اسيدكاري با
تجهيزات مناس شبيهساز ،اطالعات ذي را در اختيار كارفرما قرار ميدهد.
رو هاي تست استاندارد افزايهها
-1
فرمول بهينه اسيد كاري پارس جنوبي كه شام حجم اسريد ،نروع و حجرم
-1
منحرف كننده اسيد ،غلظت اسيد و نرخ تزريق
شايان ذكر است تعداد آزمايشهاي فرآيند اسيدكاري حداق  12مورد ميباشد و واحد پژوهشي در
پروپوزال بر حس ويژگيهاي دستگاه شبيهساز آزمايشگاهي ،اندازه و خصوصيات مغرزههراي مرورد
نياز را اعالم مينمايد.
مرحله چهارم :توسعه نرم افزار
در اين مرحله واحد پژوهشي يک نرم افزار اسيد كاري بومي با شرايط ذي در اختيار كار فرمرا قررار
مي دهد.
اين نرم افزار بومي و منب باز ( )open sourceباشد.
-1
به بانک اطالعاتي مرحله  1متص بوده و يرا از اميران اسرتفاده از دادههراي
-1
مرحله  1به نحو مطلوب برخوردار باشد .بديهي است اين نرم افزار بايد از قابليت هراي
يک نرم افزار تجاري مانند قابليت اطمينران براال ،پايرداري ،صرحت عمليررد ،خردمات
پشتيباني و رف عي و  ...برخوردار باشد .برنامه و شيوه تهيه و يا عرضره نررم افرزار از
قبي حق اليسنس و نحوه بهره برداري دقيقا مشخص شود .اين نرم افزار همانگونه كه
در بند يک ذكر شده است بايد بومي بوده و قابليت سفارشي سازي بر حس نياز هراي
عملياتي شركت نفت و گاز پارس را داشته باشد.
مرحله پنجم :ارائه دستورالعمل نهايي فرآيند اسيد كاري
الف:
پس از بررسي دستورالعم هاي اوليه و ارزيابي نتايج آزمايشرگاهي در مرحلره سروم و
تطبيق با خروجي هاي نرم افزار در مرحله چهارم ،شركت نفرت و گراز پرارس صرحت
سنجي دستورالعم هاي اوليه را با تست هاي ميداني انجام خواهد داد.
ب:
بازخورد تست ميداني در اختيرار واحرد پژوهشري قررار مري گيررد و واحرد پژوهشري
دستورالعم نهايي را تهيه مي كند.
مرحله ششم :تحويل گزارش نهايي
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:) اطالعات ييي از چاه ها (به عنوان نمونه..1.1
Cap Rock: Aghar shale
FORMATION (CAP AND RES.)

ROCK/MINERAL DENSITY

Reservoir: Kangan and U.Dalan fms.
Lithology: Carbonate (Limestone-Dolomite) in
reservoir section and anhydrite in non-res. section
2.71 (Limestone)- 2.87 (Dolomite)

POROSITY, FRACTION

Appendix.01

RESERVOIR ROCK TYPE

K1:app. 3600 psia
K2: app. 3400 psia
RESERVOIR PRESSURE

K3:app. 3400 psia
K4:app. 3800 psia

MAX. RESERVOIR TEMP.

220 F

VERTICAL/HORIZENTAL WELL

Deviated well

TOTAL DEPTH (MD & TVD) (m)

3702(mMD) and 3072 (mTVD-RKB)

OPEN HOLE SIZE/ CASED HOLE 8 ½” Bit size & 7” cased hole
SIZE
434m (Vertical thickness from top of K1 to TD)
THICKNESS OF PAYZONE
WETTABILITY
WATER WET)

(NON,

OIL

OR Water wet

TUBING SIZE & TYPE

7” CRA 28Cr.

CASING SIZE & TYPE

9 5/8” L80

: معيارها.1
 از معيارها و ضوابط و دستورالعم هرا، در انجام خدمات پژوهشي و تهيه و تنظيم مدارك و گزار ها، واحد پژوهشي.1.1
 در صرورت موجرود نبرودن ايرن گونره.كه پيش از انجام كار در اسناد فني بر روي آن توافق مي شود استفاده كنرد
 از معيارهرا و ضروابط معتبرر داخلري و يرا،ضوابط و معيارها و يا درصورتي كه اين معيارها به هر نحو تعيين نگرردد
.بينالمللي استفاده كند
 واحد پژوهشي به موج ارسال اين پروپوزال اعالم مي نمايد از توانمندي هاي ذي برخوردار است و از آنها در انجام.1.1
:پروژه به نحو احسن استفاده مي نمايد
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آزمايشگاه نفت و گاز كه به دستگاه شبيه ساز اسيدكاري ماترييسري در شررايط مخزنري ميردان گرازي پرارس
جنوبي مجهز است.
آزمايشگاه نفت و گاز از نيروي انساني كارآزموده و آشنا به فرايند هاي اسيدكاري استفاده مي نمايد.
آزمايشگاه نفت و گاز از شيوه هاي بهره برداري و نگهداري استاندارد استفاده مي كند و اصول بهداشت ،ايمني و
محيط زيست را رعايت مي كند.
واحد پژوهشي از تجربه ،توانمندي و زيرساخت توسعه نرم افزار هاي تجاري حوزه نفت و گاز برخوردار است.

 واحد پژوهشي از تيم پژوهش ي مجرب و آشنا به آخرين نوآوري هاي حوزه شبيه سازي اسيدكاري چاههاي نفت
و گاز برخوردار است.
 .1.1در صورتي كه واحد پژوهشي از بخشي از توانمندي هاي سراير دانشرگاهها و مراكرز پژوهشري اسرتفاده مري نمايرد،
مشاركت نامه و سوابق همياري هاي مرتبط با موضوع اين «درخواست پيشنهاد» را ارائه نمايد.
 .1استانداردها
 .1.1واحد اندازه گيري در تمامي اسناد و مدارك فني و پژوهشي ،سيستم متريک خواهد بود ،مگر آن كه بنا به ضررورت،
پيش از اجراي كار و در اسناد فني درباره آن توافق ديگري شود .از استاندارهاي معتبر حوزه صنعت نفرت و گراز بره
طور خاص بايد استفاده و معيارهاي زيست محيطي كشور رعايت شود.
 .6رو

انتخاب مشاور (موضوع ماده ())14؛

 .6.1جزء « »11بند «ث» ماده « »14آيين نامه خريد خدمات مشاوره:
 - .6.1.1ارجاع كارهاي پژوهشي به دانشگاه ها ،م سسات تحقيقاتي و پژوهشي ،مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري
و ساير مراكز تحقيقاتي قانوني كه موافقت قطعي انجام فعاليتهاي پژوهشي براي آنهرا حسر مرورد توسرط
معاونت علمي و فناوري رييس جمهور ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشرت ،درمران و آمروز
پزشيي صادر شده يا ميشود( .بر اساس مصوبه شماره /117182ت  61894ه مورخ )1181/11/1
 .5تنظيم برنامه زماني و محاسبه حقالزحمه پيشنهادي
 .51.جهت تنظيم برنامه زماني و محاسبه حقالزحمه پيشنهادي به فرم پروپوزال پژوهشي شركت ملي نفت مراجعه شود.
طبق جداول مندرج در فرم پروپوزال پژوهشي مراح انجام پروژه به تعداد مشخصي فاز تقسيم و براي هر فاز درصد
وزني در نظر شود .در پايان هر فاز يک دست آورد ملموس و قاب اندازي گيري مورد انتظار است .حس حجرم هرر
كار متناس با اين فازها ،ك هزينه پروژه برآورد مي گردد .اين هزينه ناخالص است و دقت شود تمامي هزينه هراي
باالدستي ،كسورات قانوني ،پرسنلي ،ماموريت ،اقالم مصرف نشدني و مصرف شدني طبرق جرداول فررم بره صرورت
شفاف منظور گردد.
 .4رو

پرداخت:

 .4.1مبناي پرداخت صورت وضعيت هايي كه واحد پژوهشي به كارفرما ارسال مي كند بر مبنراي پيشررفت كرار و طبرق
جدول و برنامه زماني است كه در فرم پروپوزال پژوهشي تعيين و حين مذاكرات قرراردادي ،توافرق شرده اسرت .در
صورتي كه مشاور تقاضاي پيش پرداخت نمايد ،كارفرما بيست و پرنج درصرد از مبلر قررارداد را بره عنروان پريش
پرداخت ،پس از ابالغ قرارداد بدون كسر كسور قانوني در مقاب ضمانتنامه بانيي يرا هرگونره تضرمين معتبرر مرورد
تأييد كارفرما به مشاور ،پرداخت ميكند .اين مبل هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تناسر كسرر و تضرمين واحرد
پژوهشي به همان نسبت آزاد ميشود .براي اطالعات بيشتر به متن قرارداد همسان مراجعه شود.
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 .7مدت اعتبار پيشنهادها:
 .7.1مدت اعتبار پيشنهادها حداكرر سه ماه مي باشد و تا  4ماه قاب تمديد است.
 .9متن قرارداد همسان
1

 .9.1جهت دريافت متن قرارداد همسان ،به وب سايت وزارت نفت مراجعه شود .آخرين تغييرات متن قررارداد ،پريش از
عقد قرارداد و در حين مذاكرات قراردادي به اطالع واحد پژوهشي خواهد رسيد.
 .8حقوق دولتي و غير دولتي مترت بر قرارداد؛
 .8.1اين قرارداد ،از هر حيث تاب قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران است .همچنين ،اين قررارداد تراب مقرررات و
دستورالعم هاي استفاده از مناب پژوهشي دستگاههاي اجرايي است.
 .11مهلت تحوي پيشنهادهاي فني و مالي توسط مشاوران به كارفرما ؛
 .11.1يک ماه
 .11ميان و زمان تحوي پيشنهادهاي فني و مالي؛
 .11.1تحوي پيشنهادهاي فني و مالي در مح واحد پژوهش و فناوري شركت نفت و گاز پارس به آدرس تهرران ،خيابران
دكتر فاطمي ،نبش خيابان پروين اعتصامي ،پالك  1همه روزه در ساعات اداري صورت ميپذيرد.
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