ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Доставка на газова арматура
Обособена позиция № 1 „Доставка на газова арматура за природен газ“
Обособена позиция № 2 „Доставка на газорегулиращи кранове за ГТКА“
Обособена позиция № 3 „Доставка на трипътни сферични кранове“
Обособена позиция № 4 „Доставка на трипътен клапан Клориус“
Обособена позиция № 5 „Доставка на вентили“
Реф. номер: 180-105
1. Цели на поръчката:
Да се достави необходимата арматура за авариен запас и обекти от Инвестиционната
програма на „Булгартрансгаз“ ЕАД за 2018 г. Оборудването по настоящата поръчка е
предназначено за:
- попълване на задължителен авариен запас на „Булгартрансгаз“ ЕАД;
- реконструкции на Газопреносната мрежа, Газо-регулиращи (ГРС) и Газо-измервателни
(ГИС) станции, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД;
- подмяна на арматура на Газо-компресорен агрегат (ГТКА).
2. Обхват на поръчката:
В поръчката са включени пет обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на газова арматура за природен газ“
Обособена позиция № 2 „Доставка на газорегулиращи кранове за ГТКА“
Обособена позиция № 3 „Доставка на трипътни сферични кранове“
Обособена позиция № 4 „Доставка на трипътен клапан Клориус“
Обособена позиция № 5 „Доставка на вентили“
3. Изисквания за изпълнение и качество на продуктите:
3.1. Да отговаря напълно на изискванията, заложени в техническата спецификация и
информационните листи (data sheet), неразделна част от настоящата техническа
спецификация.
3.2. Предлаганото оборудването да съответства на действащите европейски норми за
качество и безопасна работа на съоръженията под налягане (Европейска директива
97/23/ЕС).
3.3. Продуктите по позиции 1 до 7 вкл. от обособена позиция № 1 от Техническата
спецификация (ТС), да са произведени от фирми, сертифицирани от American Petroleum
Institute (API) за правото на ползване на API Monogram или еквивалентна програма за
гарантиране на качеството на крайните продукти, с обхват по спецификация – API spec 6D
/ ISO 14313 или еквивалент за съответния тип газова арматура.
3.4. Предлаганото оборудване да съответства на чл. 4 от „Наредбата за съществените
изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане“ (ДВ бр.
87/2002, изм. ДВ бр. 50/2014 г.).
3.5. Предлаганото оборудване да съответства на изискванията на чл. 4 от „Наредбата за
устройството и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и
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на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ“ (ДВ бр. 67/2004, изм. ДВ бр.
88/2014 г.).
3.6. Оборудването по всички обособени позиции от техническите спецификации следва да
бъде изпитано на якост и плътност.
3.7. Всички подземни кранове са за „безшахтов“ монтаж.
3.8. Предавателните кутии на крановете за подземен монтаж да бъдат над земята.
3.10. Типът на системата за АЗК (Автоматично Затваряне на Крана) на крановете с такава
система, трябва да бъде „Automatic Line Break System“ (сравняване на налягането в
допълнителна/и бутилка/и с налягането в газопровода. Същото трябва да бъде показано в
представената принципна схема на свързване на блока за управление на пневмо - хидро
привода в офертата на участника.
4. Изисквания към участниците:
4.1. Да има опит в доставките на арматура за газовата промишленост:
Участникът следва да има изпълнени минимум 2 дейности, които са с предмет и обем,
идентичен или сходен с тези на поръчката през последните три години, считано от датата
на подаване на офертата.
Под дейност, която е сходна с предмета и обема на поръчката се разбира доставка на
някои от следните видове газова арматура за природен газ с налягане над 16 bar:
сферични кранове и/или пробкови кранове с различни конструкции и изпълнения и с ръчно
или автоматично управление.
5. Изисквания относно документите, които следва да се представят при
подаване на офертите:
5.1. За обособена позиция № 1:
5.1.1 Заверено копие на документ, от който да е видно, че предлаганото оборудване по
позиции 1 до 7 вкл. от обособена позиция № 1 от техническата спецификация е
произведено от фирми, сертифицирани от American Petroleum Institute (API) за правото на
ползване на API Monogram или еквивалентна програма за гарантиране на качеството на
крайните продукти, с обхват по спецификация – API spec 6D / ISO 14313 или еквивалент.
5.2. За всички обособени позиции - Да се представят каталози или други технически
материали на продуктите и техните управления за всяка позиция от техническата
спецификация, от които да са видни конструкцията и техническите данни на съответното
оборудване, както и схемите на свързване на управленията. В каталозите или материалите
ясно да са посочени данните за кои позиции от техническата спецификация се отнасят.
6. Изисквания относно документите, които следва да се представят при
изпълнение на договора:
6.1. Сертификати за качество с протоколи от якостни, хидравлични и пневматични
изпитания на арматурата, отговарящи на международните норми и стандарти /EN 10204
вид 3.1 или еквивалент.
6.2. Сертификати за качество, с протоколи от изпитания и за различните типове
управления на крановете.
6.3. Техническа документация на арматурата и на задвижванията на крановете да се
представи в 2 (два) екземпляра на хартиен и 1 (един) екземпляр на електронен носител, в
превод на български език.
6.4. Инструкция за монтаж и експлоатация в превод на български език.
6.5. Декларация за съответствие, издадена от производителя на оборудването или негов
оторизиран представител за ЕС, съгласно „Наредбата за съществените изисквания и оценка
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на съответствието на съоръженията под налягане“ или съгласно Директива 97/23/ЕС (PED).
Декларациите на чужд език, да се представят и в превод на български език.
7. Изисквания за поддръжка през гаранционния срок:
7.1. Гаранционният срок на доставеното оборудване не трябва да бъде по-малък от 24
(двайсет и четири) месеца и не повече от 60 (шестдесет) месеца от датата на доставка.
7.2. Срокът за реакция на сервизните специалисти при възникване на технически дефект
на оборудването да бъде до 5 работни дни.
7.3. Срокът за отстраняване на повредата да бъде до 30 работни дни.
8. Срокове и места на доставка:
8.1. Срок за доставка и предаване на техническата документация за обособена позиция №
1 – не повече от 210 (двеста и десет) календарни дни, от датата на подписване на
договора.
8.2. Срок за доставка и предаване на техническата документация за обособена позиция №
2, 3, 4 и 5 – не повече от 150 (сто и петдесет) календарни дни, от датата на подписване на
договора.
8.3. Място на доставка на обособена позиция № 1:
8.3.1. Поз. № 1 - в КС „Кардам“, с. Кардам, община Генерал Тошево, област Добрич;
8.3.2. от 2 до 11 вкл. - Централна складова база на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с. Яна, община
Кремиковци, гр. София;
8.4. Място на доставка на обособена позиция № 2 и 3 – Компресорна станция „Кардам“, с.
Кардам, община Генерал Тошево, област Добрич;
8.5. Място на доставка на обособена позиция № 4 – Компресорна станция „Ихтиман“, с.
Мирово, община Ихтиман, област София;
8.6. Място на доставка на обособена позиция № 5 – КС „Вълчи дол“, землището на Община
Вълчи дол, Област Варна, между с. Брестак, гр.Вълчи дол и с. Генерал Киселово;
8.7. Техниката за разтоварване на оборудването, което е с единично тегло над 2 тона,
както и с тегло над 2 тона на европалет, се осигурява и е за сметка на изпълнителя.
Приложения:
1. Техническа спецификация.
2. Информационни листи (data sheets).
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Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Доставка на газова арматура
Идент. номер на поръчката: 180-105
№
поз.

Ед.
мярка

К-во

бр

1

бр

8

бр

10

4 Кран газов сферичен 4” ANSI600 пълнопроходен, пневматично
управление с природен газ, фланцов.
DATA SHEET 4

бр

1

5 Кран газов сферичен 4” ANSI150 пълнопроходен, пневматично
управление с природен газ, фланцов.
DATA SHEET 5

бр

2

6 Кран газов сферичен 3” ANSI600 пълнопроходен, пневматично
управление с природен газ, фланцов.
DATA SHEET 6

бр

1

7 Кран газов сферичен 3” ANSI150 пълнопроходен, пневматично
управление с природен газ, фланцов.
DATA SHEET 7

бр

1

8 Кран газов сферичен 1” ANSI1500 пълнопроходен, ръчен,
фланцов.
DATA SHEET 8

бр

2

9 Кран газов сферичен 1” ANSI600 пълнопроходен, ръчен на
заварка.
DATA SHEET 9

бр

35

10 Кран газов сферичен 1/2” ANSI600 пълнопроходен, ръчен на
заварка.
DATA SHEET 10

бр

10

бр

30

Описание на продуктите

Забележка

Обособена позиция 1
1 Кран газов сферичен 48" ANSI600, пълнопроходен, за подземен
монтаж, пневмо-хидравлично управление, със система за
автоматично затваряне на крана (АЗК), заводски изолиран,
краища за заваряване.
DATA SHEET 1
2 Кран газов сферичен 12" ANSI600, пълнопроходен, ръчно
управление с предавателна кутия, фланцов.
DATA SHEET 2
3 Кран газов сферичен 4" ANSI1500 пълнопроходен, ръчно
управление с предавателна кутия, фланцов.
DATA SHEET 3

11 Кран газов иглен 1/2” ANSI600 ръчен на заварка.
DATA SHEET 11
Обособена позиция 2

1 Газорегулиращ (дозиращ) кран за
ГазоТурбиненКомпресоренАгрегат (ГТКА)
Кран стоманен 2" ANSI CLASS 600 със задвижващ механизъм и
контролер за управлението му.
Предмет на доставката са следните елементи:
1. Дозиращ (горивен) кран - производител AMOT CONTROLS,
USA; МОДЕЛ 4280G2A-RJR/60200617-012/CV-12 или еквивалент;
2. Задвижващ механизъм за места с повишен риск - CLASS I,
DIVISION I, GROUPS C & D за работа с контролер модел 8412 или
еквивалент;

бр

2

Поради
обстоятелството,
че оборудването
е предназначено
за монтиране
към
съществуващо
оборудване, а
именно ГТКА, е
представена
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3. Контролер за управлението на кран с въртящ задвижваящ
механизъм - МОДЕЛ 8412 или еквивалент.
Трите елемента да бъдат монтирани, тествани и готови за
работа.

информация за
производителя и
моделите на
съществуващото
оборудване,
монтирано към
инсталацията.
В случай, че
бъде
предложено
еквивалентно
оборудване, то
следва да се
монтира без
допълнителна
преработка на
съществуващото
оборудване и да
бъде със същите
технически
данни и
характеристики.

Обособена позиция 3
1 Трипътен сферичен кран DN40 PN100 с пневмоуправление
Производител: ALFA VALVOLE – ИТАЛИЯ или еквивалент
Модел: 316 AM FS
Задвижване на крана: пневматично, с еднобутално действие, с
работно налягане 10 bar (природен газ)
Модел на управлението: GTXN.127x90.TP22A или еквивалент
виж Приложение №1

2 Трипътен сферичен кран DN25 PN100 с пневмоуправление
Производител: ALFA VALVOLE – ИТАЛИЯ или еквивалент
Модел: 316 AM FS
Задвижване на крана: пневматично, с еднобутално действие, с
работно налягане 10 bar (природен газ)
Модел на управлението: GTXN.110x90.TP22A или еквивалент
виж Приложение №1

бр

1

бр

2

Поради
обстоятелството,
че оборудването
е предназначено
за монтиране
към
съществуващо
оборудване, а
именно
инсталация за
изсушаване на
природен газ с
регистрационен
номер ВнГСИ
0598, е
представена
информация за
производителя и
моделите на
съществуващото
оборудване,
монтирано към
инсталацията.
В случай, че
бъде
предложено
еквивалентно
оборудване, то
следва да се
монтира без
допълнителна
преработка на
съществуващото
оборудване.
Поради
обстоятелството,
че оборудването
е предназначено
за монтиране
към
съществуващо
оборудване, а
именно
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инсталация за
изсушаване на
природен газ с
регистрационен
номер ВнГСИ
0598, е
представена
информация за
производителя и
моделите на
съществуващото
оборудване,
монтирано към
инсталацията.
В случай, че
бъде
предложено
еквивалентно
оборудване, то
следва да се
монтира без
допълнителна
преработка на
съществуващото
оборудване.

Обособена позиция 4
1 Клапан трипътен, двуседлов Клориус 50 M3F-EN-PN или
еквивалент.
Kvs - 38 м3/h
Свързване DN50
Налягане номинално PN16
Материал на тялото - чугун
Материал на седло/конус - бронз

Обособена позиция 5
1 Вентил двупътен с електрически изпълнителен механизъм DN50
PN16
Технически характеристики на вентила:
Вид на вентила – двупътен сферичен вентил;
Максимално работно налягане – Pn -16bar;
Работен отвор – Dn50;
Работен флуид – сгъстен въздух;
Максимално диференциално налягане - 10bar;
Присъединяване – вътрешна резба 2“;
Монтаж – хоризонтален / вертикален;
Дължина на корпуса - 134mm(max);
Материал на корпуса – неръждаема стомана, никелиран месинг;
Материал на сферата – неръждаема стомана;

бр

2

бр

6

Поради
обстоятелството,
че оборудването
е предназначено
за монтиране
към
съществуващо
оборудване, е
представена
информация за
производителя и
модела на
съществуващото
оборудване.
В случай, че
бъде
предложено
еквивалентно
оборудване, то
следва да се
монтира без
допълнителна
преработка на
съществуващото
оборудване.
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Уплътнение на сферата – политетрафлуоретилен (PTFE);
Технически характеристики на задвижката:
Управление – 2-позиционно (отворен,затворен);
Обратна връзка – крайни изключватели SPDT за двете крайни
позиции;
Номинално захранващо напрежение – 24V AC/DC (50Hz);
Въртящ момент на мотора – според вентила;
Ъгъл на завъртане – 90°;
Индикатор за позиция – механичен - отворен / затворен
(open/close);
Клас на защита – IP44;
Монтаж – за директен монтаж върху съответния вентил;
Допълнителни възможности – ръчно (аварийно) управление;
Околна температура: -20 до 70°C;
Окомплектовка: Комплект с всички необходими принадлежности
за монтаж и експлоатация.

Изготвил:
Христо Владимиров, ръководител сектор „Машини и оборудване“
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Арматура
Поръчка № 180-105

КРАН 48” ANSI 600

Информационен лист
(data sheet)
№1
Позиция № 1

КРАН
Тип на крана
Конструктивен тип (корпус)
Конструкция на крана
Уплътняване
Сечение (отвор)
Материал на конструкцията
Място и функция на крана
Номинален размер на крана
Номинално работно налягане
Максимална експлоатационна температура
Минимална експлоатационна температура
Предназначение
Състав на транспортираната среда

Сферичен (ball valve)
Заварено тяло /WB/
API 6D, trunnion, double block & bleed
Полимер/метал и метал/метал
Пълен отвор
Въглеродна стомана
Подземен Н=2200 мм
48” (DN 1200)
10 MPa
+ 120оС
- 29оС
Природен газ
Неагресивна

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Присъединяване
На заварка към тръба

На заварка WxW
Ф1219х14,27 мм. материал L360N (X52)

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КРАНА
Управление
Работно налягане на газа за задвижване
Допълнително оборудване
Сигнал за управление
Система за автоматично затваряне
∆p за оразмеряване на задвижването
Местно контролно табло
Безопасно положение
Крайни изключватели
Защити
Ръчно управление
Външен индикатор за позицията на крана
Време за пълен ход

Пневмо-хидро привод (gas over oil) с
електромагнити
2,5 ÷ 5,4 МРа
Регулатор на налягане и филтър 5
микрона преди регулатора
24 V DC
Механична
1,5 МРа
Да, от неръждаема стомана. Всички
управляващи органи да бъдат
разположени в таблото
Нормално отворен
Механични, с нормално отворен и
нормално затворен контакт, 24 V
ATEX II 2G T4, IP65
Да
Да, указващ процента на отваряне на
крана
120 sec

ПОДПОРИ НА КРАНА

1

Опорни ребра или крака

Да

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
Изпитания на якост и плътност
Пожароустойчив
Антистатично изпълнение
Дренажни връзки
Гресиране
Необходима допълнителна документация
Изпитания
Боядисване или защитни покрития

Табела с данни

Да
Да
Да
Да, изведени надземно с неръждаеми
тръби и спирателни кранове
Да, изведено надземно с неръждаема
тръба, спирателен кран и гресьорка
За пневмо - хидро привода
ЕN 10204 вид 3.1
Надземните части – бл. боя жълта RAL
1021, корозионно устойчива,
пожароустойчива.
Подземните части - двукомпонентна
тиксотропна епоксидна смола, с проведено
изпитание на диелекрична якост на
покритието.
Да, от неръждаема стомана

2

Арматура
Поръчка № 180-105

КРАН 12” ANSI 600

Информационен лист
(data sheet)
№2
Позиция № 2

КРАН
Тип на крана
Конструктивен тип (корпус)
Конструкция на крана
Уплътняване
Сечение (отвор)
Материал на конструкцията
Място и функция на крана
Номинален размер на крана
Номинално работно налягане
Максимална експлоатационна температура
Минимална експлоатационна температура
Предназначение
Състав на транспортираната среда

Сферичен (ball valve)
Разглобяема конструкция
API 6D, trunnion, double block & bleed
Полимер/метал и метал/метал
Пълен отвор
Въглеродна стомана
Надземен
12” (DN 300)
10 MPa
+ 120оС
- 29оС
Природен газ
Неагресивна

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Присъединяване
На заварка към тръба

На фланци, с монтирани контрафланци
(RF), уплътнения и скр. елементи.
Ф 323.9 х 8,74 мм. материал L360N (X52)

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КРАНА
Задвижвания и управление
Работно налягане
Макс. ∆p за оразмеряване на
управлението
Външен индикатор на положение

Ръчно управление с предавателна кутия
0 до 54 bar
54 ваr
Механичен, указващ процента на отваряне
на крана

ПОДПОРИ НА КРАНА
Опорни ребра или крака

Да

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
Пожароустойчив
Антистатично изпълнение
Дренажни връзки
Гресиране
Изпитания

Да
Да
Да, изведени надземно с неръждаеми
тръби и спирателни кранове
Да, изведено надземно с неръждаема
тръба, спирателен кран и гресьорка
ЕN 10204 вид 3.1

1

Боядисване или защитни покрития

Табела с данни

Надземните части – бл. боя жълта RAL
1021, корозионно устойчива,
пожароустойчива.
Подземните части - двукомпонентна
тиксотропна епоксидна смола, с проведено
изпитание на диелекрична якост на
покритието.
Да, от неръждаема стомана

2

Арматура
Поръчка № 180-105

КРАН 4” ANSI 1500

Информационен лист
(data sheet)
№3
Позиция № 3

КРАН
Тип на крана
Конструктивен тип (корпус)
Конструкция на крана
Сечение (отвор)
Материал на конструкцията
Място и функция на крана
Номинален размер на крана
Номинално работно налягане
Максимална експлоатационна температура
Минимална експлоатационна температура
Предназначение
Състав на транспортираната среда

Сферичен (ball valve)
Разглобяема конструкция
API 6D, trunnion
Пълен отвор
Въглеродна стомана
Надземен
4” (DN 100)
25 MPa
+ 120оС
- 29оС
Природен газ
Неагресивна

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Присъединяване

Към тръба

На фланци, с монтирани контрафланци
(RF), уплътнения и скр. елементи.
Да бъдат доставени допълнително 20 к-та
гарнитури т. е. общо 40 бр. гарнитури.
Външен Ф114,3 х 11,13 мм. материал
L360N (X52)

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КРАНА
Задвижвания и управление
Работно налягане
Макс. ∆p за оразмеряване на
управлението
Външен индикатор на положение

Ръчно управление с предавателна кутия
от 0 до 170 bar
170 ваr
Механичен, указващ процента на отваряне
на крана

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
Пожароустойчив
Антистатично изпълнение
Дренажни връзки
Гресиране
Изпитания
Боядисване или защитни покрития
Табела с данни

Да
Да
Да
Да
ЕN 10204 вид 3.1
Надземните части – бл. боя жълта RAL
1021, корозионно устойчива,
пожароустойчива
Да, от неръждаема стомана

1

Арматура
Поръчка № 180-105

КРАН 4” ANSI 600

Информационен лист
(data sheet)
№4
Позиция № 4

КРАН
Тип на крана
Конструктивен тип (корпус)
Конструкция на крана
Сечение (отвор)
Материал на конструкцията
Място и функция на крана
Номинален размер на крана
Номинално работно налягане
Максимална експлоатационна температура
Минимална експлоатационна температура
Предназначение
Състав на транспортираната среда

Сферичен (ball valve)
Разглобяема конструкция
API 6D, trunnion
Пълен отвор
Въглеродна стомана
Надземен
4” (DN 100)
10 MPa
+ 120оС
- 29оС
Природен газ
Неагресивна

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Присъединяване
Към тръба

На фланци, с монтирани контрафланци
(RF), уплътнения и скр. елементи
Външен Ф 114,3 x 6,35 mm от материал –
стомана L360N /Х 52/

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КРАНА
Управление
Работно налягане на газа
Сигнал за управление
∆p за оразмеряване на управлението
Местно контролно табло
Безопасно положение
Крайни изключватели за отворено и
затворено положение
Външен индикатор за позицията на крана
Ръчно управление
Защити
Време за пълен ход

Пневматично управление (Pneumatic) с
природен газ и електромагнит за
затваряне, 24 V
2,9 MPa
24 V DC
3 МРа
Да, от неръждаема стомана. Всички
контролни органи да бъдат разположени в
таблото
Възстановяване в нормално отворено
положение с пружина при загуба на
сигнал
Механични, с нормално отворен и
нормално затворен контакт, 24 V
Не се допуска “NAMUR”
Да
Да, без външна енергия
ATEX II 2G T4, IP65
30 sec

1

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
Пожароустойчив
Антистатично изпълнение
Дренажни връзки
Гресиране
Необходима допълнителна документация
Изпитания
Боядисване или защитни покрития
Табела с данни

Да
Да
Да
Да
За пневмо управлението
ЕN 10204 вид 3.1
Надземните части – бл. боя жълта RAL
1021, корозионно устойчива,
пожароустойчива
Да, от неръждаема стомана

2

Арматура
Поръчка № 180-105

КРАН 4” ANSI 150

Информационен лист
(data sheet)
№5
Позиция № 5

КРАН
Тип на крана
Конструктивен тип (корпус)
Конструкция на крана
Сечение (отвор)
Материал на конструкцията
Място и функция на крана
Номинален размер на крана
Номинално работно налягане
Максимална експлоатационна температура
Минимална експлоатационна температура
Предназначение
Състав на транспортираната среда

Сферичен (ball valve)
Разглобяема конструкция
API 6D, trunnion
Пълен отвор
Въглеродна стомана
Надземен
4” (DN 100)
ANSI 150
+ 120оС
- 29оС
Природен газ
Неагресивна

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Присъединяване
Към тръба

На фланци, с монтирани контрафланци
(RF), уплътнения и скр. елементи
Външен Ф 114,3 х 5,16 mm от материал –
стомана L360N /Х 52/

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КРАНА
Управление
Работно налягане на газа
Сигнал за управление
∆p за оразмеряване на управлението
Местно контролно табло
Безопасно положение
Крайни изключватели за отворено и
затворено положение
Външен индикатор за позицията на крана
Ръчно управление
Защити
Време за пълен ход

Пневматично управление (Pneumatic) с
природен газ и електромагнит за
затваряне, 24 V
11,5 МРа
24 V DC
1,6 МРа
Да, от неръждаема стомана. Всички
контролни органи да бъдат разположени в
таблото
Възстановяване в нормално отворено
положение с пружина при липса на сигнал
Механични, с нормално отворен и
нормално затворен контакт, 24 V
Не се допуска “NAMUR”
Да
Да, без външна енергия
ATEX II 2G T4, IP65
30 sec

ПОДПОРИ НА КРАНА

1

Опорни ребра или крака

По избор на производителя

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
Пожароустойчив
Антистатично изпълнение
Дренажни връзки
Гресиране
Необходима допълнителна документация
Изпитания
Боядисване или защитни покрития
Табела с данни

Да
Да
Да
Да
За пневмо управлението
ЕN 10204 вид 3.1
Надземните части – бл. боя жълта RAL
1021, корозионно устойчива,
пожароустойчива
Да, от неръждаема стомана

2

Арматура
Поръчка № 180-105

КРАН 3” ANSI 600

Информационен лист
(data sheet)
№6
Позиция № 6

КРАН
Тип на крана
Конструктивен тип (корпус)
Конструкция на крана
Сечение (отвор)
Материал на конструкцията
Място и функция на крана
Номинален размер на крана
Номинално работно налягане
Максимална експлоатационна температура
Минимална експлоатационна температура
Предназначение
Състав на транспортираната среда
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Присъединяване
Към тръба
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КРАНА
Управление
Работно налягане на газа
Сигнал за управление
∆p за оразмеряване на управлението
Местно контролно табло
Безопасно положение
Крайни изключватели за отворено и
затворено положение
Външен индикатор за позицията на крана
Ръчно управление
Защити
Време за пълен ход
ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
Пожароустойчив
Антистатично изпълнение
Дренажни връзки
Гресиране
Необходима допълнителна документация
Изпитания
Боядисване или защитни покрития
Табела с данни

Сферичен (ball valve)
Разглобяема конструкция
API 6D, trunnion
Пълен отвор
Въглеродна стомана
Надземен
3” (DN 80)
10 MPa
+ 120оС
- 29оС
Природен газ
Неагресивна
На фланци, с монтирани контрафланци
(RF), уплътнения и скр. елементи
Външен Ф 88,9 х 6,35 mm от материал –
стомана L360N /Х 52/
Пневматично управление (Pneumatic) с
природен газ и електромагнит за
затваряне, 24 V
2,9 MPa
24 V DC
3 МРа
Да, от неръждаема стомана. Всички
контролни органи да бъдат разположени в
таблото
Възстановяване в нормално отворено
положение с пружина при липса на сигнал
Механични, с нормално отворен и
нормално затворен контакт, 24 V
Не се допуска “NAMUR”
Да
Да, без външна енергия
ATEX II 2G T4, IP65
30 sec
Да
Да
Да
Да
За пневмо управлението
ЕN 10204 вид 3.1
Надземните части – бл. боя жълта RAL
1021, корозионно устойчива,
пожароустойчива
Да, от неръждаема стомана

1

Арматура
Поръчка № 180-105

КРАН 3” ANSI 150

Информационен лист
(data sheet)
№7
Позиция № 7

КРАН
Тип на крана
Конструктивен тип (корпус)
Конструкция на крана
Сечение (отвор)
Материал на конструкцията
Място и функция на крана
Номинален размер на крана
Номинално работно налягане
Максимална експлоатационна температура
Минимална експлоатационна температура
Предназначение
Състав на транспортираната среда

Сферичен (ball valve)
Разглобяема конструкция
API 6D, trunnion
Пълен отвор
Въглеродна стомана
Надземен
3” (DN 80)
ANSI 150
+ 120оС
- 29оС
Природен газ
Неагресивна

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Присъединяване
Към тръба

На фланци, с монтирани контрафланци
(RF), уплътнения и скр. елементи
Външен Ф 88,9 х 4,78 mm от материал –
стомана L360N /Х 52/

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КРАНА
Управление
Работно налягане на газа
Сигнал за управление
∆p за оразмеряване на управлението
Местно контролно табло
Безопасно положение
Крайни изключватели за отворено и
затворено положение
Външен индикатор за позицията на крана
Ръчно управление
Защити
Време за пълен ход

Пневматично управление (Pneumatic) с
природен газ и електромагнит за
затваряне, 24 V
11,5 МРа
24 V DC
1,6 МРа
Да, от неръждаема стомана. Всички
контролни органи да бъдат разположени в
таблото
Възстановяване в нормално отворено
положение с пружина при липса на сигнал
Механични, с нормално отворен и
нормално затворен контакт, 24 V
Не се допуска “NAMUR”
Да
Да, без външна енергия
ATEX II 2G T4, IP65
30 sec

ПОДПОРИ НА КРАНА

1

Опорни ребра или крака

По избор на производителя

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
Пожароустойчив
Антистатично изпълнение
Дренажни връзки
Гресиране
Необходима допълнителна документация
Изпитания
Боядисване или защитни покрития
Табела с данни

Да
Да
Да
Да
За пневмо управлението
ЕN 10204 вид 3.1
Надземните части – бл. боя жълта RAL
1021, корозионно устойчива,
пожароустойчива
Да, от неръждаема стомана

2

Арматура
Поръчка № 180-105

КРАН 1” ANSI 1500

Информационен лист
(data sheet)
№8
Позиция № 8

КРАН
Тип на крана
Конструкция на крана
Сечение (отвор)
Материал на конструкцията
Място и функция на крана
Номинален размер на крана
Номинално работно налягане
Максимална експлоатационна температура
Минимална експлоатационна температура
Предназначение
Състав на транспортираната среда

Сферичен (ball valve)
API 6D
Пълен отвор
Въглеродна стомана
Надземен
1”
25 MPa
+ 120оС
- 29оС
Природен газ
Неагресивна

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Присъединяване
Към тръба

На фланци
Външен Ф 33,4 х 9,09 mm от материал –
стомана L360N /Х 52/

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КРАНА
Задвижвания и управление
Работно налягане
Строителна дължина

Ръчно управление
от 0 до 255 bar
254 мм

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
Изпитания
Боядисване или защитни покрития
Маркировка

ЕN 10204 вид 3.1
Надземните части – бл. боя жълта RAL
1021, корозионно устойчива,
пожароустойчива
Да

1

Арматура
Поръчка № 180-105

КРАН 1” ANSI 600

Информационен лист
(data sheet)
№9
Позиция № 9

КРАН
Тип на крана
Конструкция на крана
Сечение (отвор)
Материал на конструкцията
Място и функция на крана
Номинален размер на крана
Номинално работно налягане
Максимална експлоатационна температура
Минимална експлоатационна температура
Предназначение
Състав на транспортираната среда

Сферичен (ball valve)
API 6D
Пълен отвор
Въглеродна стомана
Надземен
1”
10 MPa
+ 120оС
- 29оС
Природен газ
Неагресивна

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Присъединяване
Към тръба

На заварка WxW
Външен Ф 33,4 х 4,55 mm от материал –
стомана L360N /Х 52/

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КРАНА
Задвижвания и управление
Работно налягане

Ръчно управление
от 0 до 54 bar

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
Изпитания
Боядисване или защитни покрития
Маркировка

ЕN 10204 вид 3.1
Надземните части – бл. боя жълта RAL
1021, корозионно устойчива,
пожароустойчива
Да

1

Арматура
Поръчка № 180-105

КРАН 1/2” ANSI 600

Информационен лист
(data sheet)
№ 10
Позиция № 10

КРАН
Тип на крана
Конструкция на крана
Сечение (отвор)
Материал на конструкцията
Място и функция на крана
Номинален размер на крана
Номинално работно налягане
Максимална експлоатационна температура
Минимална експлоатационна температура
Предназначение
Състав на транспортираната среда

Сферичен (ball valve)
API 6D
Пълен отвор
Въглеродна стомана
Надземен
1/2”
10 MPa
+ 120оС
- 29оС
Природен газ
Неагресивна

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Присъединяване
Към тръба

NPTF
Вътрешна цолова NPTF резба, от двете
страни.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КРАНА
Задвижвания и управление
Работно налягане

Ръчно управление
от 0 до 54 bar

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
Изпитания
Боядисване или защитни покрития
Маркировка

ЕN 10204 вид 3.1
Надземните части – бл. боя жълта RAL
1021, корозионно устойчива,
пожароустойчива
Да

1

Арматура

Информационен лист
(data sheet)
№ 11

КРАН 1/2” ANSI 600
Поръчка № 180-105

Позиция № 11

КРАН
Тип на крана
Материал на конструкцията
Място и функция на крана
Номинален размер на крана
Номинално работно налягане
Максимална експлоатационна температура
Минимална експлоатационна температура
Предназначение
Състав на транспортираната среда

Иглен (needle valve)
Въглеродна стомана
Надземен
1/2”
10 MPa
+ 120оС
- 29оС
Природен газ
Неагресивна

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Присъединяване
Към тръба

NPTF
Вътрешна цолова NPTF резба, от двете
страни.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КРАНА
Задвижвания и управление
Работно налягане

Ръчно управление
от 0 до 54 bar

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
Изпитания
Боядисване или защитни покрития
Маркировка

ЕN 10204 вид 3.1
Надземните части – бл. боя жълта RAL
1021, корозионно устойчива,
пожароустойчива
Да

1

