ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Предмет
поръчката:
Идент. номер
на поръчката:

на

Доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на
2 броя аварийни дизелови генератори
190-017

I. Основание за възлагане и цел на поръчката:
Предметът на поръчката: „Доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на
2
броя аварийни дизелови генератори“ се възлага на основание годишната
инвестиционната програма за инвестиции и поддръжка за 2019г. на „Булгартрансгаз”
ЕАД. Поръчката предвижда доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация
на два нови дизелгенератора оразмерени за режим Standby с мощност в диапазона
700÷760 kVA за нуждите на КС Кардам и КС Странджа.
II. Съществуващо положение:
1. Електрозахранването на КС Кардам се осъществява от два въздушни електропровода
20kV до мощностни въздушни разеденители, а след тях по кабелни трасета до КРУ
20kV. Уредбата се състои от 8 полета с шинна система разделена на две секции, в
които са поместени прекъсвачите, разеденителите, заземителите, както и всички
вторични оперативни и защитни вериги. В шест от полетта са монтирани прекъсвачи
средно напрежение Merlin Gerin SF1 два от които входни, един секционник и три
захранващи понижаващи трансформатори 20/0,4kV.
Електрозахранването на РУ 0,4kV КС Кардам се осъществява от два понижаващи
маслени трансформатора с номинална мощност 1000kVA и напрежение 20/0,4kV. Те
захранват консуматорите, през входни прекъсвачи на две отделни секции и секционен
прекъсвач между секциите. Шкафовете на главното разпределитело табло 0.4 kV е от
елементи на функционалната модулна система PRISMA. Броят и размерите полетата е
така избран, че да осигури оптимално разположение на входящите шини, на
вътрешната шинна система, апаратурата по секции, както и да осигури необходимото
пространство за изводните кабели и 20% резервно пространство, при минимален общ
обем. Шкафовете са защитени, така че нормално е осигурен достъп само до органите
за управление на отделните апарати, при спазване на степен на защита ІР30. Лицевата
страна на шкафовете е затворена с врати, а апаратите с рамка с пластрони. Задната,
горната и страничните части са затворени с капаци. Tаблата са разположени в един
ред, така че обслужването е едностранно, като е запазен и достъпът от задната страна
за сервиз и пресъединяване на кабелите.
• Поле3 Секция1-вход 1 QF1 е мониран автоматичен прекъсвач от тип MasterpactM16N1 със защита STR58U;
• Поле3 Секция1-Дизел генератор QF4 е мониран автоматичен прекъсвач от тип
Masterpact- M10N1 със защита STR58U;
• Поле1 Секция1-Секционник QF3 е мониран автоматичен прекъсвач от тип
Masterpact- M10N със защита STR58U;
• Поле6 Секция2-вход 2 QF2 е мониран автоматичен прекъсвач от тип MasterpactM16N със защита STR58U;
• Поле 5 Секция1 е монтиран прекъсвач MerlinGerin NS400N захранващ ККУ1
разположено в отделен шкаф;
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Поле 6 Секция 2 е монтиран прекъсвач MerlinGerin NS400N захранващ ККУ2
разположено в отделен шкаф .
От системата за автоматизация и контрол е осъществен четворен АВР между
прекъсвачите за “Вход 1”, “ДГ” , “Вход 2” и “Секционник”, който се управлява от
контролер в автоматичен режим.
При отпадане на напрежението от двата трансформатора на Вход1 и Вход2 се подава
сигнал(сух контакт) за стартиране на авариен дизел генератор. При наличие на
напрежение за повече от 10 минути на кой да е Вход се подава сигнал (сух контакт) за
спиране на авариен дизел генератор.
Схемата на захранване може да бъде променяна от оператор според нуждите на КС
Кардам.
•

На площадката има монтиран авариен дизел генератор КАС-500 РА, произведен през
1987 година със следните номинални параметри:
• Мощност – 625kVA, 500kW;
• Напрежение трифазно променливо – 400V;
• Ток на статора – 904А;
• Cos f 0,8;
• Честота на въртене – 1500 оборота в минута.
2. Електрозахранването на КС "Странджа" се осъществява от два въздушни
електропровода 20kV до мощностни въздушни разеденители разположени на
последните желязорешетъчни стълба. След тях по кабелни трасета до КРУ 20kV.
Уредбата се състои от 7 полета с единична секционирана шинна система , в които са
поместени прекъсвачите, разеденителите, заземителите, както и всички вторични
оперативни и защитни вериги. В пет от полетта са монтирани прекъсвачи средно
напрежение Merlin Gerin SF1 два от които въводни, един секционник и два извода за
трансформатори 20/0,4kV.
Електрозахранването на РУ 0,4kV КС "Странджа" се осъществява от два понижаващи
маслени трансформатора с номинална мощност 800kVA. Те захранват консуматорите,
през входни прекъсвачи на табло ниско напрежение (ТНН) . ТНН (РУ 0.4 kV) е
изпълнено от една секция, с два входни прекъсвача тип NW12 N1 на "Shneider" с Iном
1250А от силовите трансформатори и един входен прекъсвач от аварийния
дизелгенератор. Трите входни прекъсвача са еднакви и са изваждаеми, тип
“МАSТЕRРАСТ”. Между тях е осигурена механична блокировка и АВР, управляван от
програмируем контролер Siemens S7-300 (РLС), съгласувано с управлението на АВР- СН
20 kV.
Шкафовете на главното разпределитело табло 0.4 kV е от елементи на
функционалната модулна система PRISMA. Броят и размерите полетата е така избран,
че да осигури оптимално разположение на входящите шини, на вътрешната шинна
система, апаратурата по секции, както и да осигури необходимото пространство за
изводните кабели и 20% резервно пространство, при минимален общ обем. Шкафовете
са защитени, така че нормално е осигурен достъп само до органите за управление на
отделните апарати, при спазване на степен на защита ІР30. Лицевата страна на
шкафовете е затворена с врати, а апаратите с рамка с пластрони. Задната, горната и
страничните части са затворени с капаци. Tаблата са разположени в един ред, така че
обслужването е едностранно, като е запазен и достъпът от задната страна за сервиз и
пресъединяване на кабелите.
При отпадане на напрежението от двата трансформатора на Въвод1 и Въвод2
контролера изключва въодните прекъсвачи от трансформаторите, подава сигнал(сух
контакт) за стартиране на аварйният дизел генератор и след наличие на напрежение
от дизеловия генератор включва въводния прекъсвач от дизеловия генератор. При
наличие на напрежение за повече от 10 минути на кой да е Въвод се възстановява
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нормалната схема на захранване и се подава сигнал (сух контакт) за спиране на дизел
генератора.
Алгоритъма на управлението може да бъде променяна от оператор като има и
възможност за ръчно управление (включване и изключване на прекъсвачите и
стартиране и спиране на дизел генератора) При ръчен режим на управление остават
активни електрическите блокировки.
В едно от полетата на ТНН е монтирана кондензаторна батерия с капацитет от
340kVАr с автоматично регулиране на фактора на мощността, при стъпка 20 kVАr.
Регулирането на фактора на мощността се извършва само при условие че е включен
един от основните въводни прекъсвачи.
Дизеловия генератор е монтиран в самостоятелен контейнер върху бетонен
фундамент. В контейнера има монтирана осветителна инсталация от 9 осветителни
тела, захранена от станционен UPS, отоплителна инсталация с мощност 12kW с
автоматично регулиране на температурата в целия контейнер. Система за
пожароизвестяване с два датчика за дим , система за пожарогасене с 6 броя 40л.
бутилки с CO2 , инсталация за компресиране на въздух за стартиране, резервоар за
масло за допълване на маслото в картера на двигателя с обем от 280л., резервоар за
дизелово гориво с обем от 1500л и електрическо табло.
Има изгреден тръбопровод за дизелово гориво от съществуващото маслено стопанство,
чрез който автоматично се допълва резервоара на дизеловия агрегат при сигнал за
понижение на нивото.
Има монтиран резервоар за дренаж на контейнера при случайно разливане на масло
или дизелово гориво.
Има изграден и тръбопровод за допълване на вода в разшерителният съд на двигателя.
На площадката има монтиран авариен дизел генератор КАС-500 РА, произведен през
1987 година със следните номинални параметри:
• Мощност – 625kVA, 500kW;
• Напрежение трифазно променливо – 400V;
• Ток на статора – 904А;
• Cos f 0,8;
• Честота на въртене – 1500 оборота в минута.
III. Обхват на предмета на поръчката
Предметът на възлаганата поръчка е демонтаж, доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на нови дизелгенератори оразмерени за режим Standby с мощност в
диапазона 700÷760 kVA за нуждите на КС Кардам и КС Странджа, собственост на
«Булгартрансгаз» ЕАД. Предмета на поръчката трябва да включваща изпълнението на
следните основни дейности:
1. Демонтаж на съществуващите дизелови генератори.
2. Доставка на два нови дизел генератора оразмерени за режим Standby с мощност в
диапазона 700÷760 kVA , монтирани на мястото на съществуващите такива,
съгласно изискванията на т. IV.
3. Монтаж на новите генератори, инсталирането им към съществуващите фундаменти
и подвързване към съществуващите ел. инсталации.
4. Настройка, изпитания, 72 - часови проби и въвеждане в експлоатация.
IV.Технически изисквания за всеки от генераторите:
1. Технически номинални параметри на дизел генератора:
• Standby с мощност в диапазона 700÷760 kVA;
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Изходно напрежение трифазно - 400V съгласно БДС EN60038 или еквивалент;
Честота на изходното напрежение - 50Hz съгласно БДС EN60038 или
еквивалент;
Среден товар = 70% от номиналния;
Натоварване – с променлив характер;
Cos ᵠ 0,8;
схема на ел.захранване ТN-S.
Работа – типично 200 часа на година;
Максимално натоварване - 500 часа на година;

2. Допълнителни условия:
Дизеловия генератор да представлява единна конструкция, монтирана на обща
стоманена рама в топло, атмосфероустойчив и шумоизолиращ контейнер, за монтаж на
открито, състояща се от дизелов двигател и генератор за променлив ток. Генераторът
да е синхронна машина с три фази с един лагер, самовентилиращ се и директно
свързан с маховика на двигателя с еластичен съединител.
Възбудителната система да позволява генераторът да поддържа най-малко 250% от
номиналния ток, на база на 125°C (Class H, максимално 165°С) повишение на
температурата за не по-малко от 10 секунди при условия на авария и да подпомага
издръжливостта на регулатора на напрежение към нелинейни товари. Възбудителната
система трябва да бъде безчеткова и независима от главните намотки (с постоянни
магнити или отделни намотки).
Регулаторът на напрежение да се настройва и управлява посредством софтуерна
диагностична апаратура.
За компенсация на вибрациите, ако е необходимо да се монтират виброизолатори
между рамата на генератора и фундамента. Той следва да има:
• Електрически старт от акумулаторни батерии с поставка монтирана на рамата и
съединителни кабели с изводи за тежки условия на работа. Акумулаторната батерия да
обезпечава възможността за най-малко 3 (три) опита за стартиране на двигателя;
• Подзаряден токоизправител за акумулаторните батерии;
• Водо-въздушно /Радиаторно/ охлаждане;
• Двигателят да е с електронно управление и да съответства на клас G3 по ISO
8528 или еквивалент;
• Безчетков синхронен генератор;
• Автоматичен регулатор на оборотите;
• Автоматичен регулатор на напрежението с точност не по-лоша от ±2%;
• Автоматично регулиране на честотата на напрежението с точност не по-лоша от
±1%;
• Автоматична система за управление;
• Автоматичен прекъсвач за изходното напрежение;
• Автоматична система за защита на електрическата част;
• Автоматично подгревателно устройство за охлаждащата течност, което да
осигурява нормален старт и работа при отрицателни температури до -300С;
• Безпроблемна работа на дизела при външна температура на въздуха от
-30 0С ÷ +500С;
• Охлаждащата система да е оразмерена за работа при пълна мощност и
температура на околния въздух, навлизащ в помещението или кожуха, не пониска от 40°C.
• 100% кондензираща влажност, 30°C до 60°C;
• Дизеловият генератор да съответсва на следните директиви и стандарти:
2006/42/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/14/ЕС ,ISO 8528 или еквивалент и IEC
60034-1 или еквивалент.
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Възможност за избор режимите на експлоатация, бутон за проба на
сигнализацията, ключове или бутони за ръчен старт-стоп, бутон за авариен
стоп, дистанционно и местно стартиране и спиране;
Контейнера да е оборудван с пожароизвестителна система;
Времето за автоматичен старт и поемане на товара от агрегата след отпадане
на мрежовото напрежение и подаване на сигнал старт да е не повече от 30 сек.;
Агрегата да е оборудван с термо и виброкомпенсатор на изгорелите газове. Да е
комплектован с шумозаглушител гарантиращ шум в границите на нормативните
документи при 100% натоварване;
Дизелгенераторите следва да имат собствен резервоар за гориво, достатъчно за
минимум 8- часова работа при 100% натоварване. Резервоарът да е
двойностенен и да има аларма при разлив на гориво.

3.Специфични изисквания:
За мониторинг на генератора:
• напрежение на изхода на генератора (L-L, L-N);
• ток на изхода на генератора – за всяка фаза;
• честота на напрежението;
• мощност KW, kVA и kVAr;
• температура на статорната намотка на генератора.
Автоматична система защита на генератора:
• аларма от високо и ниско напрежение на изхода на генератора;
• аларма от висока и ниска честота на напрежението на генератора;
• аларма и аварийно изключване от токова защита при претоварване и късо
съединение;
За мониторинг на дизелов двигател:
• за налягане на маслото;
• температура на охлаждащата течност;
• скорост на въртене на двигателя (обороти);
• напрежение на стартерната акумулаторна батерия;
• брояч на стартиранията на двигателя;
• брояч на отработените моточасове.
Автоматична система за защита на дизелов двигател:
• аларма и аварийно изключване от ниско налягане на маслото;
• аларма и аварийно изключване от висока температура на охлаждащата течност;
• аларма от ниска температура на охлаждащата течност;
• аларма от ниско ниво на охлаждащата течност;
• аларма и аварийно изключване от високи обороти;
• аларма високо и ниско напрежение на акумулаторната батерия.
Системата за автоматично управление да осигурява:
• работа в четири режима на експлоатация – изключено, автоматично, ръчно и
тест;
• стартирането и спирането на генератора да става с помощта на дистанционен
сигнал от сухи контакти на релета управлявани от контролер на Възложителя за
управление на АВР;
• генератора да има обратна връзка към контролера на Възложителя АВР за
наличие на напрежение, включен автоматичен генераторен прекъсвач,
готовност и авария;
• контрол напрежението на генератора - наличие на напрежение, долна и горна
граница на напрежението;
• контрол върху честотата на изходното напрежение;
• брой на опити за стартиране — от мин 3 бр. Време между опитите за стартиране
— не повече от 10 сек. Време за изчакване след подаване на стартов сигнал —
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не повече от 10 сек. Изчакване на изключването след подаване на сигнал за
спиране — в диапазона от 60 до 180 сек;
микропроцесорен контролер за управление изграден на модулен принцип,
гарантиращ функционална автономност при изпълнение на технологичните
операции по поддържане на агрегата в готовност, работа, защита и спиране;
дисплей със собствен интерфейс за мониторинг и управление на генератора,
монтиран в таблото на контролера за управление и контрол
възможност за дистанционен мониторинг и управление на генератора чрез
скада система базирана на PC и собствен софтуер работещ с операционна
система Windows;
работна станция(компютър) с необходимия софтуер за настройка, следене и
управление на работните процеси на генератора от дистанция;
софтуера да дава възможност за регистриране на аварийните събития в архивен
лист;
комуникация Modbus RTU върху RS485 за наблюдение на генератора, предаващ
всички параметри.

С цел запознаване с условията и мястото за изпълнение на монтажните дейности от
предмета на поръчката, възложителят ще организира задължителен оглед за всички
заинтересовани лица.
V. Изисквания към качеството на материали и оборудването.
Цялото оборудване да е ново и неупотребявано и да е произведено не по-рано от
2018г. Производителят и доставчикът да бъдат сертифицирани по ISO9001.
Монтираното съоръжение, трябва да отговаря на техническите изисквания по т. IV и
да бъде придружено с документите по т. VI от настоящата техническа
спецификация.
VI.

Изисквания към изпълнителя:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни
с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на
офертата.
Минимално изискване за допустимост по отношение на техническите възможности на
участниците, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП във връзка с
чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП: Участникът следва да има изпълнени дейност/и,
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 дейности, които са сходни с предмета и обема на поръчката се разбира доставка
на най-малко 2 броя дизелови генератори с мощност не по-малка от 500 kVA за всеки
от тях.
2. Участникът да разполага със сервизна база за предложения в офертата дизел
генератор, както за двигателя с вътрешно горене така и за задвижвания от него
електро генератор;
3. Участникът следва да посочи, дали същият е производител на предлаганите
генератори. В случай, че участникът не е производител, същият следва да представи
оторизационно писмо/писма от производителя, на езика на който е издадено и в
превод на български език (в случай, че е издадено на чужд език), от което да е видно,
че същият е оторизиран като дистрибутор и/или да извършва продажба, както и да
извършва сервизно обслужване на предлаганите генератори.
Оторизационните писма могат да бъдат издадени и от лица, на които от съответния
производител е дадено правото да издават такива документи. В случай на представяне
на оторизационни писма от такива лица, участникът следва да представи и документи,
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издадени от съответния производител, от които документи са видни правата за
издаване на оторизация от тези лица.
4. Участникът следва да разполага с минимум 2 специалисти с минимум трета
квалификационна група по електробезопасност и 1 специалист минимум четвърта
квалификационна група по електробезопасност.
5. Участникът трябва да осигури гаранционен сервиз за съответният генератор. Срокът
за отстраняване на възникнала повреда или дефект следва да е в рамките на не
повече от 2 дни, считано от датата и часа на получаване на уведомление от
Възложителя.
6. В гаранционните условия на участника следва да е включено покритие върху всички
части и положения труд за събития, настъпили поради дефект на материалите и
изработката, без това да включва филтри, флуиди, V-образни ремъци, маркучи, боя,
батерии и съединители.
VII. Изисквания относно документите, които Изпълнителят следва да
представи на Възложителя:
1. Изпитателен/ни протокол/и на доставеното оборудване.
2. Декларация за съответствие на оборудването съгласно Наредбата за съществените
изисквания и оценяване на съответствието на машините и Закона за Техническите
изисквания към продуктите.
4. Инструкция за експлоатация.
5. Цялата документация, трябва да бъде представена на български език.
VIII. Гаранционният срок: не по-малко от 60 и не повече от 120 месеца при работа
на генератора -до 500ч./год., считано от датата на въвеждане в експлоатация на
генераторите.
IX . Срок за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката: не
повече от 120 дни, като монтажните работи, не трябва да се извършват през зимния
сезон (от месец ноември до месец март включително)!
Срок за демонтаж на съществуващите генератори, както и за монтаж, инсталация,
настройка, 72 часови проби и въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване е
не повече от 7 дни за всяка една от компресорните станции или не повече от общо
14 дни, считано от датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е уведомен писмено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
X. Място на изпълнение на поръчката:
• КС Кардам - с. Кардам, община Генерал Тошево, област Добрич;
• КС Странджа - с. Горска поляна, община „ Болярово", обл. Ямбол.
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