ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на
поръчката:

Преоборудване на горивната система с нискоемисионни
горивни камери и модернизация на системата за
автоматично управление (САУ) на газотурбинен двигател
(ГТД) тип ТНМ 1304

Референтен номер:

190-054

Настоящият документ съдържа описание на предмета на поръчката, условията и
изискванията към изпълнението на поръчката.
1. Съществуващо състояние:
1.1. Предназначение:
Газотурбинният двигател (ГТД) THM 1304-11 и газов компресор (ГК) тип RV080/1 образуват
газотурбинен компресорен агрегат (ГТКА), като същият е част от оборудването на
компресорна станция (КС) „Странджа“ – ГТКА № 4.
Kомпресорната станция е част от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
1.2. Основни конструктивни единици на ГТД:
Газотурбинният двигател се състои от газгенератор (ГГ) зав. № 2055 и силова турбина (СТ)
зав. № 2056.
1.3. Данни за техническото състояние на ГТД.
С Решение № 371-НО-ИО-А2/2016 г. на МОСВ ГТКА № 4 от КС „Странджа“ е спрян от
експлоатация, до преоборудване на горивните системи с екологични такива.
Към момента на извеждане от експлоатация ГТД е достигнал еквивалентна обща наработка
(ЕОН), както следва: газгенератор (ГГ) зав. № 2055 ЕОН = 45 067 часа и силова турбина
(СТ) зав. № 2056 ЕОН = 47 155 часа.
На ГТД предстои да бъде извършена V3 инспекция, за възстановяване на експлоатационните
му характеристики и осигуряване на надеждна и безаварийна експлоатация до достигане на
последваща еквивалентна обща наработка от ЕОН=80 000 часа, регламентирана от сервизна
концепция на производителя № SP060432R0000E99.
1.4. Произход и въвеждане в експлоатация:
ГТД е произведен, инсталиран и въведен в експлоатация през 2002 г. от германската фирма
MAN Turbomaschinen GHH Borsig, чийто правоприемник е MAN Energy Solutions SE.
2. Цел на поръчката:
Целта на поръчката е възстановяване работоспособното състояние на ГТКА № 4 от КС
„Странджа“ с постигане на екологични характеристики до нива в съответствие с
действащото към момента законодателство по отношение на емисиите изпускани в
атмосферата.
3. Предмет на поръчката.
В предмета на поръчката се включват следните основни дейности:
3.1. Преоборудване на горивната система на ГТД тип ТНМ 1304, съставен от ГГ № 2055 и СТ
№ 2056 с нискоемисионни горивни камери.
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3.2. Модернизация на системата за автоматично управление (САУ) на газотурбинен двигател
(ГТД) тип ТНМ 1304.
3.3. Конструктивни промени, в т.ч. модернизация и реконструкция на контейнера на ГТД
(кабината), периферно и спомагателно оборудване.
3.4. Доставка на необходимото за влагане оборудване и материали, резервни части,
специализирани инструменти и приспособления и други за изпълнение предмета на
Договора, придружени от съответната „Документация за качество” (сертификати за
произход, декларации за съответствие, технически паспорти и др.) и „Експлоатационна
документация”.
3.5. Обучение на персонала на Възложителя.
3.6. Изпитания и въвеждане в експлоатация.
3.7. Гаранционна отговорност - отстраняване на проявени дефекти през гаранционните
срокове за гарантиране експлоатационната годност на НЕГС и САУ.
4. Изисквания към изпълнението на всяка от основните дейности.
4.1. Преоборудване на горивната система на ГТД тип ТНМ 1304, съставен от ГГ №
2055 и СТ № 2056 с нискоемисионни горивни камери.
4.1.1. Нискоемисионната горивна система (НЕГС) да е от сух тип (Dry Low Emission
combustor), т.е. реализацията на нискоемисионния горивен ефект да не е свързан с
използването на катализатори, вода, пара или други консумативи.
4.1.2. НЕГС да е от същия вид като съществуващата в момента – с 2 бр. V-образно
разположени индивидуални изнесени горивни камери.
4.1.3. Внедряването на НЕГС да не бъде свързано със замяна на съществуващи възли от ГТД,
с изключение на елементите, представляващи част от самата НЕГС.
4.1.4. НЕГС да има периоди на инспекции и капитални ремонти не по-малки от предвиденото
за останалите горещи части от ГТД в актуалната сервизна концепция на Производителя на
ГТД.
4.1.5. Да бъде извършен анализ на риска на ГТД, оборудван с предлаганата НЕГС.
4.1.6.НЕГС да осигурява стартиране при климатичните условия на компресорната станция
без външна намеса и корекции на алгоритъма.
4.1.7. НЕГС да бъде съвместима с конструкцията на двигател ТНМ.
4.1.8. Да се предвиди топлинна изолация на НЕГС, която да е с гарантирана /без повреди и
разрушаване/ експлоатация от 40 000 часа наработка.
4.1.9. Да се представи сервизна концепция за извършване на инспекции V1, V2 и V3 на
нискоемисионните камери, като периодите не трябва да бъдат по-малки от тези за
извършване на инспекциите на ГТД съгласно сервизна концепция № SP060432R0000E99 на
производителя;
4.1.10. Горивната камера да бъде защитена по подходящ начин от анормални процеси.
4.1.11. Да бъде извършено изпитание в експлоатационни условия след монтаж в ГТКА 4 на
КС „Странджа“ за доказване на екологичните характеристики.
- Екологичните характеристики, които трябва да бъдат постигнати са посочени в т. 4.1.12.
по-долу.
4.1.12. Пределно допустими норми за вредни емисии, изпускани в атмосферата:
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Съгласно Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества
(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на
емисии, пределно допустимите вредни емисии изпускани в атмосферата с отработените/
изгорелите газове от ГТКА при работен режим на натоварване от 70 до 100 %, през целият
му експлоатационен живот трябва да бъдат:
Азотни оксиди

– NOx при 15% О2 не повече от 75 mg/Nm3;

Въглероден оксид

– CO при 15% О2

не повече от 100 mg/Nm3;

Серни оксиди

– SOx при 15% О2

не повече от 35 mg/Nm3.

Измерванията се извършват в предвидените пробоотборни точки в изпускателното
устройство, съгласно Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни
източници, както в заводски условия, така и на площадката.
4.1.13. Окончателно окомплектоване с необходимата документация, резервни части и
консумативи за монтаж и подготовка за транспорт до обект на Възложителя – КС
„Странджа“, с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол, Р. България.
4.1.14. Транспортиране на НЕГС до КС „Странджа“ (изпълнява се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ), за
което се съставя приемо-предавателен протокол.
4.1.15. Монтажът на НЕГС се извършва на място в условията на КС „Странджа“.
4.1.16. Към момента на монтаж на НЕГС, ГТД тип ТНМ 1304, съставен от ГГ № 2055 и СТ №
2056, ще бъде консервиран и наличен на площадката на КС „Странджа“, след извършена V3
инспекция по отделен договор, сключен след проведена обществена поръчка.
4.2. Модернизация на системата за автоматично
газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304.

управление

(САУ)

на

4.2.1. Съществуващо положение
Основните елементи на оборудването за управление, мониторинг и защита са:
4.2.1.1.

Основни системи (ОС)

4.2.1.1.1. Система за управление на процеси SIMATIC S7 - Основна система за
управление на агрегата. Изпълнява следните функции:
•

Управлението на пускането, спирането и работата на ГТКА;

•

Управление на кранове на ГТКА;

•

Управление на помпи и вентилатори;

•

Визуализация на основните параметри и оборудване;

•

Извеждане на съобщения за процесни събития, аларми или предупреждения;

•

Архив на събитията и стойностите на сигналите.

Изградена е на базата на PCS-7 V5.2 със следната конфигурация:
•

Основен рак S7-400 състоящ се от захранващ модул, процесорен модул, модул за
индустриален етернет и два модула за MODBUS комуникация към Turbolog, Bently
Nevada 3500 и ESD контролер на ГТКА;

•

8 рака на базата ET200 с входни и изходни модули S7-300 за контрол на основни
параметри на ГТКА;

•

Profibus комуникация между основния рак и ET200;
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•

Industrial Ethernet за комуникация между отделните ГТКА, станционния контролер и
инженерната и операторските станции;

•

Софтуер за програмиране и визуализация PCS7 V5.2 работещ върху ОС Windows NT
V4 SP5;

•

Отдалечени вход-изходни модули IS100 производство на STAHL.

4.2.1.1.2. Контролер SIMATIC S5 95f - редундантна система за безопасност, която
аварийно спира ГТКА. Осигурява допълнителна защита за по-сигурна работа на агрегата.
Състои се от:
•

Два контролера S5 95f;

•

Оптична връзка между контролерите;

•

Набор от дискретни входове и изходи към Simatic S7.

4.2.1.1.3. Контролер Turbolog - Осигурява
антипомпажна защита и разпределено управление.

управлението

на

газовата

турбина,

Управление на газовата турбина:
Турболог получава команди „Старт“ или „Стоп“ от Simatic контролера и поема управлението
при стартиране, нормална работа и спиране на агрегата. Осигурява следните основни
режими:
•

Управление по обороти на компресора;

•

Управление по максимални или минимални обороти на компресора;

•

Управление по максимални или минимални обороти на газгенератора;

•

Управление по температура Т4;

•

Управление по ускорение.

Антипомпажна защита
След получаване на разрешение за затваряне на антипомпажния кран, Турболог поема
неговото управление. Следи през цялото време работната точка на компресора и при
необходимост отваря антипомпажния кран.
Разпределено управление
Превръща разсъгласуването по налягане или поток и работната точка в обороти на
компресора. Целта е при работа на повече от една машина да се постигне оптимизиране и
разпределение на товара върху отделните агрегати в работа.
Със сервизен бюлетин производителя съобщава за спиране на поддръжката на този
контролер. Функциите на Турболог следва да бъдат включени в бъдещата единна система
за управление.
4.2.1.2.

Спомагателни системи (СС)

4.2.1.2.1. Система за измерване вибрации Bently Nevada 3500
В системата за измерване на вибрации Bently Nevada 3500 се измерват вибрации и аксиални
измествания на газовата турбина и компресора за газ. В нея се задават предупредителни и
алармени стойности на измерваните величини. При възникване на предупредително или
алармено събитие се задейства съответно реле, което съобщава на S7 и S5, че трябва да се
предприеме аварийно спиране (при аларма) или извеждане на съобщение за оператора (при
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предупреждение). Измерените стойности се предават по Modbus към S7. Системата се състои
от:
•

RIM модул;

•

4 проксимиторни модула за измерване на вибрации и аксиални измествания ГТКА.

•

Кейфазорен модул;

•

Релеен модул;

•

Модул за комуникация със S7.

4.2.1.2.2. Газдетекторна система
Има следната конфигурация:
•

Газдетекторна система за кабината на газовата турбина;

•

Газдетекторна система за скид за уплътнителен газ;

•

Газдетекторна система за скид горивен газ.

Газдетекторната система на машината е изградена на базата на BIAS 4 контролер. Този
контролер е четири канален, като се използват само два. Контролерът е предназначен за
работа с различни сензори (взривоопасни и токсични среди). Разполага с три релейни
изхода – алармено ниво, предупредително ниво и отказ на контролера.
Газдетекторната система на скидовете се състои от датчик за наличие на метан с 4-20mA
изход. Сигналът от датчиците влиза в S7, където е заложен алгоритъм предупреждение за
наличие на метан.
BIAS 4 не се поддържа от производителя. Контролера и датчиците да бъдат заменени.
4.2.1.2.3. Пожароизвестителна и пожарогасителна система
Изградена е на базата на Esser 8010. Към системата са включени четири термични (ESTI SK
10 1/U) и три оптични датчика (Dettronics U7698B). Системата разполага с панел за
управление. От него могат да се извършват всички настройки и тестове. Централата
разполага с набор от релейни изходи за състояние, предупреждение и аларма. Релейните
изходи влизат в S5 и S7 за визуализация или аварийно спиране.
Esser 8010 не се поддържа от производителя. Централата да бъде заменена със съвременна
пожароизвестителна система.
4.2.1.2.4. Система за измерване на скорост и защита от свръхобороти
Освен чрез директно свързване на датчици за скорост на газовият генератор (ГГ) и силовата
турбина (СТ) в Турболог, се извършва измерване и чрез три специализирани контролери
Jaquet FT1400 (ГГ, СТ и Стартера). FT1400 преобразува честотата на въртене в аналогов
сигнал 4-20mA, който се подава към S7 за обработка. В този контролер се залагат
ограничения за максимална и минимална скорост, които задействат определени релейни
изходи и се подават към S5 и S7 за аварийно спиране.
В бъдещата система за управление измерването на тези точки ще се запази. Средствата за
измерване да се сменят със съвременна система със защита от свръхскорост.
4.2.1.2.5. Електростартер
За стартиране на машината се използва електростартер UNIDRIVE управляван от блок
UNIDRIVE SIZE 5 CONTROL MODULE HW2. Заданието по обороти, управляващите сигнали и
обратни връзки са чрез аналогови и дискретни сигнали.
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4.2.1.2.6. Управление на електродвигатели и нагреватели
За управление на електродвигателите и нагревателите се използват устройства Simocode
3UF5001 управлявани по PROFIBUS-DP от контролера. Всяко от тях има локален панел за
управление изведен на вратата на таблото. За плавно стартиране на електро двигателите се
използват софтстартери SIKOSTART 3RW22.
4.2.2. Изисквания към системата за автоматично управление (САУ) на ГТД тип
ТНМ 1304.
4.2.2.1. Да се заменят съществуващите системите за управление, мониторинг и
безопасност, а именно: SIMATIC S7 PCS7 V5.2; SIMATIC S5 95 F и Turbolog (наричани по-долу
стари системи) с единна нова система (наричана по-долу интегрирана система за
управление, мониторинг и безопасност - ИСУМБ), която да изпълнява в цялостна пълнота
техните функции и да има степен на сигурност не по-ниска от най-високата за старите
системи и да е с достатъчно бързо действие за точно и безопасно управление на всички
технологични и защитни процеси. ИСУМБ трябва да извършва и управлението и защитните
функции, свързани с работата на НЕГС.
4.2.2.2. ИСУМБ да изпълнява функциите на всички основни системи по т. 4.2.1.1.
4.2.2.3. ИСУМБ да интегрира функциите на спомагателните системи по т. 4.2.1.2.
4.2.2.4. Горивната система да бъде изпълнена с нови дозиращи и отсекателни елементи.
4.2.2.5. Антипомпажните клапани (АПК) П2 (2 броя) да бъдат изнесени извън
пространството на масления резервоар и корпуса на двигателя, с цел по-лесна
експлоатация.
4.2.2.6. Всички функции от системите, трябва да се съвместят в един контролер за
управление.
4.2.2.7. Контурите за безопасност да бъдат и хардуерно дублирани.
4.2.2.8. Да бъде изготвен анализ на риска, на база на стандарт IEC 61508 т. 7.16., относно
SIL и оборудването да бъде съгласно този анализ.
4.2.3. Обхват на доставките и услугите за модернизация на САУ на ГТКА:
Контролен шкаф на агрегата (UCP)
Да се достави нов шкаф за управление на агрегата, който да замени изцяло съществуващия.
Той да е предназначен за поставяне в климатизирана контролна зала и да се състои от
следните функционални блокове:
•

ДЦС система за управление на ГКА (PLC), състояща се от:
- Централен процесор, подходящ за поддържане и на вериги за безопасност (за
осигуряване на досегашните функции за безопасност, изпълнявани от SIMATIC S5 95fредундантна система за безопасност);
- Дублирани захранващи блокове;
- Комуникационни модули за комуникация с отдалечени входно/изходни модули и на
промишления панел.
- Комуникационни модули за комуникация със системата за управление на
компресорната станция;
- Промишлен панел с диаметър на екрана минимум 21 инча и съотношението на
екрана 16:9 и разделителна способност 1920 x 1080;

6

- Синхронизация с централен GPS часовник на компресорната станция;
- Всички входно/изходни модули за управлението на устройствата да се свържат с
нередундантна връзка;
- Входно изходните модули, участващи във веригите за безопасност, да имат
редундантна връзка с централния процесор.
•

В контролера да се реализира:
- Логиката за управление и наблюдение на агрегата;
- Логиката за управление на газовата турбина THM-1304 и новите нискоемисионни
камери;
- Логиката за управление на компресора RV-080;
- Логическата последователност за напълно автоматичното стартиране, работа и
спиране;
- Логиката за защита и аварийно спиране на агрегата с отказоустойчиви
входно/изходни-модули за функционална защита на машината;
- Регулиране оборотите и режима на работа на газовата турбина;
- Антипомпажна защита на компресора;
- Система за визуализация, представляваща промишлен панел за осигуряване
наблюдението на основни функции за наблюдение и управление на агрегата, без
системата за управление на станцията.

•

Връзка и управление от станционната система:
- Да се реализира отделна връзка със станционната система като се запазят данните
които се подават сега към нея и от нея и разширят с данните за НЕГС;
- Да се запазят функциите за управление на агрегата от станционната система
включително и участието в станционното разпределение на товара.

• Управление сигнализацията за пожар и пожарогасене (FDS)
За сигнализацията за пожар и пожарогасене, трябва да бъде доставена нова система.
Тя да управлява наличната СО2 пожарогасителна система и наличната сигнализация за
пожар и известяване. Всички бутони за освобождаване на CO2 на акустичния кожух на
газовата турбина, трябва да бъдат сменени с нови и да са съставна част на доставката
на инсталацията. Новата система за сигнализацията за пожар и пожарогасене и
нейните принадлежности (защитни бариери и т.н.) трябва да бъдат интегрирани в
новия контролен панел на агрегата.
• Предупредителна система за газ (ПСГ)
Наличната предупредителна система за газ и наличният сигнализатор за газ, трябва да
се сменят със съответната по SIL предупредителна система за газ.
Новата система трябва да се състой от най-малко 4 бр. инфрачервени-точкови
сигнализатори за газ с аналогов изход, които да бъдат монтирани в акустичния кожух
на газовата турбина. 4-20mA сигналите на детекторите на газ, трябва да бъдат
наблюдавани в интегрираното управление на безопасността. За аварийните нива да се
подават сигнали с дискретни контакти към системата за управление.
• Система за виброконтрол на машината (СКМ)
За контрол на вибрациите и аксиалните премествания на валовете на турбината и
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компресора, в контролния панел на агрегата да се интегрира съществуващата система
Bentley Nevada 3500 и използват съществуващите датчици. Комуникация с PLC се
извършва чрез MODBUS TCP протокол. Аварийното спиране при превишаване на
граничните стойности, да е чрез релейни контакти към частта за безопасност на PLC.
• Система за защита от свръхобороти (OVS)
Да се достави и интегрира в новия контролен панел на агрегата нова система за
защита от свръхобороти, отговаряща на IEC61508. Тя трябва да използва наличните
датчици за обороти на GG и PT валове. При откриване на свръхобороти и при
превишаване на граничните стойности, сигурно да спре машината, чрез системата за
аварийно спиране.
• Системи за задвижване и регулиране на изпълнителните устройства на
газовата турбина
Да се инсталира нова система за сервозадвижване, която да управлява и позиционира
необходимите за безопасната експлоатация на турбината изпълнителни звена:
- 1 бр. направляващи лопатки на входа на газгенератора;
- 1 бр. регулиращ кран на горивния газ;
- 1 бр. регулиращ кран на пилотен горивен газ (ако е приложимо);
- 2 бр. клапи за екологичните камери (ако е приложимо).
Системата за сервозадвижване, да се интегрира в управлението на агрегата, като
комуникацията с контролера, трябва да бъде PROFIBUS-DP, а връзката с
изпълнителните механизми по CAN. Примерна схема на сервозадвижването е
представена в Схема 1.

Схема 1
• Отдалечени входно-изходни модули (RIO)
Под филтрите за въздух на агрегата, да се инсталират нови отдалечени входно-изходни
модули, които да заменят съществуващите отдалечени входно-изходни модули, за свързване
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на сигналите от агрегата с контролера. Те да се инсталират в подходящ шкаф със защита
IP65 от неръждаема стомана за монтаж на открито и отговарящи на изискванията за
искробезопасност в мястото на монтаж. Шкафът и модулите да се предвидят за външни
температури от -30°C, до +45°C и относителна влажност от 30% до 95%. За намаляването
на външни метеорологични влияния, под филтъра да се изгради лека алуминиева защитна
конструкция с голяма врата и прозорци. Тя трябва да защитава оборудването от слънчеви
лъчи, дъжд, сняг и вятър и да позволява ремонт при лоши метеорологични условия.
В RIO да са монтирани необходимите входно-изходни модули за сигналите от датчиците на
газовата турбина, компресора и периферното оборудване. Свързването на вход-изходните
модули с датчиците и другото оборудване, да става с подходящи инструментални кабели
(единични, двойни, тройни, Multi, RTD, TC и др.). Да се предвидят нови кабели от входноизходните модули до датчиците и изпълнителните механизми на агрегата. Да се предвидят,
доставят и инсталират всички необходими кабелни канали за кабелите. Да се предвидят
необходимите модификации на съществуващите клемни кутии и ако е нужно доставка на
нови и компонентите за инсталиране в тях (клеми, трансмитери, модули за защита от
пренапрежения и т.н.). Наличните температурни трансмитери (Rosemount 248) за
термодвойките, трябва да се сменят с RTD/TC – входни модули в отдалечените вход-изходи.
Свързването на шкафа за отдалечените вход-изходи на командното табло в командната
зала, да се реализира с резервирана оптична връзка. За това да се монтират съответни
сигнални преобразуватели (Optical Link Modul – OLM), както в шкафа за отдалечените входизходи, така също и в контролния панел.
Захранването на шкафа за отдалечените вход-изходи да е дублирано по отделни кабели.
Шкафът с отдалечени вход-изходи се състои основно от следните компоненти:
- Дублирани захранващи блокове 24V DC;
- Комуникационни модули за отказоустойчива оптическа връзка с контролера на агрегата;
- Входно-изходни модули в неотказоустойчиво изпълнение;
- Входно-изходни модули в отказоустойчиво изпълнение за сигналите отговарящи за
безопасността;
- В случай, че е необходимо Ex-бариери и интерфейсни модули;
- Отопление на шкафа срещу образуване на конденз.
• Защита от пренапрежения
(дистанционен вход/изход)

и

мълнии

за

контролния

панел

и

RIO

Да се реализира защита от пренапрежения за електро-, измервателни-, управляващи- и
регулиращи елементи в контролния панел и в шкафове на отдалечените вход-изходи.
Въз основа на изисквания на актуалните норми за гръмозащита, ако трябва да бъдат
монтирани съоръжения за защита от пренапрежения, те да бъдат съобразени със защитните
модули (устройства за защита от пренапрежения), съответно на наличните електрически
вериги и инструментална екипировка. Устройствата за защита от пренапрежение предпазват
техническите съоръжения от повреди, предизвикани от въздействието на атмосферните
влияния и влияния от преходни захранвания. При попадение на мълния върху
мълниеприемната система на компресорната станция, не трябва да има повреди по агрегата.
Необходимите модули за защита от пренапрежения могат да бъдат монтирани за
оптимизиране на действието в отделен разпределителен шкаф.
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• Интерфейс Център за Контрол на Двигателите (МСС)
Съществуващите центрове за управление на двигателите (МСС), са съоръжени с
конвенционални софтстартери на електродвигателите. Те да се заменят с нови управлявани
по PROFIBUS-DP. Да се планират промени във връзките на таблото за работа с новия
контролен панел.
Съществуващия Контролен панел има окабелен интерфейс към съществуващия Център за
Контрол на Двигателя (МСС). Съответните МСС интерфейсни сигнали, да се свържат в новия
контролен панел. Да се предвидят отказоустойчиви вход-изходи за сигналите управляващи
критични механизми на агрегата (вентилатор на акустичния кожух, блокиране отоплението
на газа и др.).
На едноскоростния вентилатор за охлаждане на маслото, и едноскоростните вентилатори на
охладителите на газа да се монтират честотни управления. Те да се интегрират в
алгоритмите на агрегата като по PROFIBUS-DP се управляват и подават данни към системата
за визуализация и управление.
Съществуващите Simocode устройства да се заменят с актуален еквивалентен модел, като по
PROFIBUS-DP те се управляват и подават данни към системата за визуализация и
управление. На вратите на шкафовете да се инсталират индивидуални локални панели за
управление за всеки SIMOCODE.
•

Система за визуализация и управление

Да се изгради нова система за визуализация и управление състояща се от сървър
разположен в помещението за MCC и клиентска станция разположена в помещението на
операторите. За връзка между тях да се изгради нова отделна оптическа връзка. Дисковия
масив на сървъра да е от 5 диска конфигурирани в RAID5 и един резервен конфигуриран
HotStandbay.
Дисковият масив на клиентската станция да е от два диска конфигурирани в RAID-1.
Сървърът и клиентската станция да са с минимум 24“ монитор 1920х1080 предназначен за
непрекъсната работа.
За програмиране на агрегата да се достави преносим компютър с 15“ 1920х1080 монитор, I7
CPU, 32 GB RAM, на който да се инсталира софтуера за програмиране на агрегата и всички
софтуери за настройка на интелигентните устройства. За връзка с тези устройства да се
доставят и необходимите интерфейсни конвертори и кабели.
• Първични датчици за налягане и температура
Да се заменят всички датчици за налягане и температура с нови, като се съобразят с
условията на работа и степента на взривоопасност на средата в която са монтирани.
4.3. Конструктивни промени, в т.ч. модернизация и реконструкция на контейнера
(кабината), периферно и спомагателно оборудване.
4.3.1. Да се извърши модернизация на контейнера на ГТД (кабината) с цел, създаване на
възможност за лесен достъп, безопасен ремонт и обслужване на съществуващите и новите
съоръжения, осигуряване на необходимото
пространство за разполагане на
нискоемисионната система, както и да позволява демонтаж на турбината в пълна
комплектация. При разработване на конкретните технически решения за реконструкция на
контейнера, същите следва да се съгласуват с Възложителя.
4.3.2. Да се предвиди ново подходящо обдухване (охлаждане) на кабината, съобразено с
промяна на топлообменните параметри на НЕГК.
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4.3.3. Да се предвиди нова изолация в панелите на кабината, за подобряване на
звукоизолирането.
4.3.4. Да се ревизира и при необходимост да се модифицират подемните съоръжения за
двигателя, оборудван с нискоемисионни горивни камери, с товараподемност съобразена с
тежестта на оборудването.
4.3.5. Да се извърши топлинна изолация на маслената система и на системата за
уплътнителен газ.
4.3.6. Да се извърши инспекция и текущ ремонт на периферното оборудване.
4.4. Доставка на необходимото за влагане оборудване и материали, резервни
части, специализирани инструменти и приспособления и други за изпълнение
предмета на Договора, придружени от съответната „Документация за качество”
(сертификати за произход, декларации за съответствие, технически паспорти и
др.) и „Експлоатационна документация”.
4.4.1. Оборудването и материалите, които се доставят за влагане, трябва напълно да
съответстват на техническите параметри, стандарти и количества, посочени в настоящата
спецификация, приетата оферта на участника, избран за Изпълнител, като част от
поръчката.
4.4.2. Доставеното оборудване трябва да бъде ново, в конструктивно завършен вид и в
пълно съответствие с „Техническите изисквания“ на Възложителя, като за производството му
не трябва да са използвани рециклирани части и възли. Оборудването не трябва да бъде
опитен образец или нулева серия. Оборудването трябва да отговаря на съществените
изисквания към продуктите съгласно изискванията на българското и европейско
законодателство.
4.4.3. Да се доставят необходимите специализирани инструменти и приспособления за
механична дейност, осигуряващи възможност на Възложителя за изпълнение на техническо
обслужване, рутинни прегледи, регулировки и др., в съответствие с изискванията на
експлоатационната документация на производителя на технологичното оборудване и
неговите окомплектоващи елементи, възли и агрегати. Приспособленията трябва да бъдат
съпроводени с необходимата техническа документация.
4.4.4. Да се достави един комплект технически средства за проверка защитите на САУ на
ГТКА според изискванията на инструкцията по експлоатация.
4.4.5. Да се достави комуникатор за проверка и настройка на първичните преобразуватели,
както и калибратор за проверка на аналоговите входове.
4.4.6. Да се достави един комплект от хардуерни и софтуерни средства за програмиране и
диагностика на всички интелигентни устройства, доставени със САУ на ГТКА (честотни
управления, софтстартери, противопожарна защита, газдетекторна система, регулатори,
датчици и др.). Софтуерните продукти трябва да бъдат инсталирани на промишлен ноутбук,
имащ необходимите интерфейси за връзка с устройствата.
4.4.7. Доставка на резервни части:
4.4.7.1. Изпълнителят да достави необходимите резервни части за двугодишна непрекъсната
експлоатация, съгласно изискванията на експлоатационната документация на производителя
на технологичното оборудване (Нискоемисионната горивна система, САУ на ГТКА и друго
вложено оборудване). Качеството на тези части трябва да съответства на изискванията към
основното технологично оборудване.
4.4.7.2. Всички резервни части, да бъдат заводски консервирани, с гарантиран срок на
съхранение минимум 2 години, в закрити складови помещения на Възложителя.
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4.4.7.3. Всички резервни части трябва да бъдат съпроводени с необходимата техническа
документация.
4.4.8. Техническа документация:
Експлоатационна техническа документация
• Изпълнителят трябва да предостави документацията, която е необходима на Възложителя
за последваща експлоатация и обслужване. Тази документация се предоставя на
Възложителя съвместно с оборудването на площадката на КС.
• Мерните единици, използвани в документацията трябва да бъдат в метрична система СИ.
• Техническите описания на конструкцията и принципа на работа на оборудването трябва
да включват минимум следната информация:
- Схеми и чертежи;
- Илюстрован каталог с референтните номера на детайлите и възлите;
- Инструкция за оперативно обслужване;
- Инструкция за техническо обслужване;
- Инструкция за периодични и други инспекции (технологични карти);
- Документация за специализиран инструмент и апаратура за обслужване, периодични
инспекции и ремонт;
- Документация за диагностика;
- Работни инструкции за технологичното оборудване;
- Инструкции за безопасност на труда;
- Общи данни за основните материали (токсичност, експлозивност, възпламеняемост и
др.);
- Други.
• По САУ на ГТКА:
- Инструкция за програмиста;
- Инструкция за оператора;
- Описание на основните модули на програмното осигуряване;
- Описание на комуникациите между отделните контролери в състава на МСС, UCP;
- Описание на комуникациите между UCP и компютрите;
- Алгоритъм за управление;
- Други.
Документация по качество
Документацията по качеството трябва да включва като минимум следното:
• Пълен комплект от: паспорти, формуляри, протоколи от заводски изпитания, сертификати
за влаганото оборудване, сертификати за качество и декларации за съответствие към
продуктите съгласно ЗТИП на всички доставени материали и оборудване, за всички
дейности и доставки в обхвата на поръчката;
• Декларации за съответствие на доставеното оборудване по приложимите Наредби за
съответствие по Закона за техническите изисквания към продуктите.
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Цялата Документация по настоящата точка, да бъде представена на английски и
български език.
4.5. Обучение на персонала на Възложителя.
4.5.1. Изпълнителят трябва да проведе обучение на 6 бр. специалисти на Възложителя по
устройство и принцип на работа, технология на процеса, техническа експлоатация,
техническо обслужване, техническа диагностика (визуална, параметрична и друга), ремонт и
други на доставеното оборудване.
4.5.2. Обучението да обхване НЕГС и САУ на ГТКА.
4.5.3. За системните инженери на КС, трябва да бъде осигурено обучение за модифициране
на програмното осигуряване на контролерите на САУ на ГТКА.
4.5.4. За останалия персонал на Възложителя, ангажиран с експлоатацията и техническото
обслужване, да се проведе обучение за цялостното технологично оборудване и системи.
Обучението на персонала, трябва да бъде проведено на площадката на КС „Странджа“.
4.5.5. Обученията, следва да бъдат извършени преди провеждането на 72 часови
станционни изпитания по т. 4.6. по-долу.
4.6. Изпитания и въвеждане в експлоатация.
4.6.1. След приключване на монтажа на НЕГС и дейностите по т.т. 3.2., 3.3., 3.4. и 3.5. от
предмета на поръчката се извършват 72 часови станционни изпитания на ГТКА № 4 на КС
„Странджа“.
4.6.2. Изпълнителят извършва всички настройки, необходими за пускане в експлоатация.
4.6.3. Изпълнителят, в присъствието на Възложителя, извършва 72 часови станционни
изпитания, за доказване работоспособността на извършените дейности и покриване на
екологични характеристики по т. 4.1.12. За изпитанията се съставя двустранно подписан
протокол от Изпълнителя и Възложителя. При наблюдавани отклонения по време на
полевите изпитания, Възложителят може да подпише протокола със забележки, като
задължително посочва дали и в какъв времеви интервал ще се проведат повторни
изпитания, след отстраняване на забележките.
4.6.4. При наличие на протокол по т. 4.6.3, подписан без забележки от Възложителя,
Оборудването се въвежда в експлоатация.
4.7. Гаранционна отговорност - отстраняване на проявени дефекти през
гаранционния период.
4.7.1. Гаранционните срокове за изпълнените дейности по предмета на поръчката са, както
следва:
4.7.1.1. Гаранционният срок по работа на НЕГС и САУ не трябва да бъде по-малък от 8000
работни часа.
4.7.1.2. Гаранционният срок по време на НЕГС и САУ не трябва да бъде по-малък от 18
месеца, освен ако в това време не е изтекъл срока по т. 4.7.1.1.
4.7.1.3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане в експлоатация
на НЕГС и САУ.
4.7.2. Ако в рамките на гаранционния период по т. 4.7.1. бъдат открити отклонения и/или
дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Рекламацията се оформя чрез образеца на Рекламационен акт.
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4.7.3. Рекламационният акт трябва да бъде изпратен на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет)
работни дни от момента на откриване на отклонението и/или дефекта. Заедно с
рекламационния акт ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща електронни записи от технологичните
параметри в контролера за съхранение на данни на посочен в предложение за изпълнение
на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ електронен адрес.
4.7.4. В срок до 15 календарни дни считано от получаване на Рекламационния акт по т.
4.7.2. и данните по т. 4.7.3., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
4.7.4.1. Посочва начина за отстраняване на отклоненията и/или дефектите, посочени в
Рекламационния акт, по един от следните начини:
а) ремонт на място от специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
б) ремонт в ремонтната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.7.4.2. Констативен протокол от анализа на записите по т. 4.7.3, в който да са направени
еднозначни изводи относно правилната (неправилната) експлоатация на гаранционните
НЕГС и САУ и ясно да е посочено има ли и каква причинно-следствена връзка между
възникване на дефекта и евентуално констатираните отклонения в експлоатацията, както и
начина за отстраняване на отклоненията и/или дефектите.
4.7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право в срока по т. 4.7.4, да изпрати свои специалисти за своя
сметка на място на площадката на компресорната станция за проверка на отклоненията
и/или дефектите, посочени в Рекламационния акт и анализиране на причините за проявата
им.
4.7.5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок до 45 календарни дни от получаване на Рекламационния акт
по т. 4.7.2. и данните по т. 4.7.3., е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или че
приема рекламацията по т. 4.7.3. или в този срок изпраща своето становище за
необоснованост на рекламацията преди започване на ремонтно-възстановителните работи. В
случай че в този срок не бъде изпратено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомление за приемане на
рекламацията или становище за необоснованост на рекламацията се счита, че изпратеният
рекламационен акт се приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като гаранционно събитие при правилна
експлоатация на гаранционните НЕГС и САУ и извършването на ремонтно-възстановителните
работи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.7.6. В срок не повече от 30 календарни дни от датата на получаване на уведомлението за
приемане на рекламацията по т. 4.7.5.1. или изтичане на срока по т. 4.7.5.1. без да е
получено становище за необоснованост на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
отстрани възникналите отклонения и/или дефекти, ако същите могат да се отстранят чрез
ремонт на място. Когато е необходим ремонт в заводски условия, срокът се съгласува
предварително от страните и не може да е повече от 150 календарни дни от датата на
получаване на уведомлението за приемане на рекламацията по т. 4.7.5.1. или изтичане на
срока по т. 4.7.5.1. без да е получено становище за необоснованост на рекламацията.
4.7.7. В случай че в рамките на гаранционния срок се наложи отстраняване на дефект на
горивната камера в ремонтната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по рекламация, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
ще я получи при условия FCA КС „Странджа”, Р. България (съгласно INCOTERMS-2010) и ще я
транспортира за своя сметка до ремонтната си база. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща горивната
камера след завършване на ремонта, при условия DDP/DAP - КС “Странджа”, Р. България
(съгласно INCOTERMS-2010).
4.7.8. Всички рискове и разходи, свързани с транспортирането и гаранционния ремонт на
НЕГС и гаранционния ремонт на САУ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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4.7.9. В случаите, когато отстраняването на отклоненията и/или дефектите може да се
извърши на място, доставката на резервните части и консумативи, необходими за ремонта,
се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условия DDP/DAP - КС „Странджа“, Р. България. Всички
разходи и рискове, свързани с доставката, замяната, както и стойността на заменените части
и консумативите, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.7.10. След извършване на гаранционен ремонт в ремонтната база на ИЗПЛЪЛНИТЕЛЯ или
в условията на компресорната станция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя нов гаранционен срок
на ремонтираните или заменени части, вложените консумативи и извършените ремонтни
работи, който е не по-малко от 8000 часа наработка или не по-малко от 18 месеца, от датата
на обратната доставка в обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което настъпи по-рано.
4.7.11. Назначеният по т. 4.7.1. и 4.7.10. гаранционен срок по време на НЕГС и/или САУ, се
удължава с времето, през което НЕГС и/или САУ е била извън експлоатация поради
възникване на гаранционно събитие. Независимо от горното, всички гаранционни срокове са
(по предложение на участника), но не по-малко от 48 месеца от датата на първоначалното
въвеждане в експлоатация.
4.7.12. Рекламацията ще се счита за необоснована, ако дефектът се дължи на неправилното
съхранение и/или неправилна експлоатация в резултат от неспазване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
предоставените му инструкции и препоръки.
4.7.12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока по т. 4.7.5.1.
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно своето становище за необоснованост на рекламацията
преди започване на ремонтно-възстановителните работи. В случай че в срока по т. 4.7.5.1.,
е изпратено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ становище за необоснованост на рекламацията
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започва извършването на ремонтно-възстановителните работи.
4.7.12.2. В съгласуван срок, който не може да бъде по-дълъг от срок до 10 (десет)
календарни дни от получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на становището по т. 4.7.12.1. се
установява причината за дефекта съвместно от съответни специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се дискутират констатациите от протокола по т. 4.7.4.2., както и
аргументите от полученото становище за необоснованост на рекламацията, за което се
съставя протокол, който се подписва от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ремонтно-възстановителните работи се извършват само след постигане на
общо становище, записано в този протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
характера на дефекта и основателността на рекламацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.7.12.3. Ако не се постигне обща констатация относно причината за дефекта, този факт
също се протоколира. В такъв случай спорът може да се отнесе от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
разглеждане и решаване от Арбитражния съд при Международната Търговска камара
Цюрих, Швейцария съгласно раздел ХІІІ от договора.
4.7.12.4. Сроковете по т. 4.7.6. не започват да текат в случай на получено в срока на т.
4.7.5.1. становище за необоснованост на рекламацията до постигане на общо становище в
протокола по т. 4.7.12.2. за обоснованост на предявената рекламация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
до датата на решението на Арбитражния съд при Международната Търговска камара Цюрих,
Швейцария, в случай че същото е в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за основателност на
рекламация.
4.7.12.5. При неоснователност на рекламация, ремонтно-възстановителните работи се
извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛ по силата на друг договор, сключен след проведена обществена
поръчка.
4.7.13. При извършване на гаранционен ремонт по т. 4.7.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
предостави доклад от извършената дефектация. В доклада трябва да фигурират пълни
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списъци от предвидените за замяна нови части и консумативи и предвидените за ремонт
такива.
4.7.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изпрати свои представители по време на извършване
на разглобяването и дефектацията по т. 4.7.13.
4.7.15. Сроковете за изпълнение на дейностите по т. 4.7.13. и т. 4.7.14. се съгласуват от
страните в оперативен порядък.
5. Изисквания към Участника:
5.1. Да притежава сертификат, доказващ въведена система за управление на качеството
съгласно ISO 9001 или еквивалентен, с обхват, свързан с изменения и подобрения на
турбинни двигатели или турбинни машини.
5.2. В случай че Участникът не е заводът производител на ГТД тип ТНМ 1304, същият трябва
да притежава:
- актуално разрешително от завода - производител за инсталиране на предлаганата НЕГС в
състава на ГТД тип ТНМ 1304 и да предостави оригинал или заверено копие и в превод на
български език.
6. Други изисквания към Изпълнителя:
6.1. Изпълнителят е длъжен, максимум 40 (четиридесет) дни след датата на подписване на
договора, да представи:
- Списък на своите специалисти (трите имена, ЕГН/личен номер на чужденеца, рождена дата
и адрес на лицето), длъжността, която ще заема или конкретната задача, която ще
изпълнява във връзка с извършване на монтаж и полеви изпитания на НЕГС и САУ на
площадката на КС „Странджа“. Към списъка се прилагат следните документи:
- За български граждани и чуждестранни граждани – свидетелство за съдимост,
удостоверителен документ за липса на психични заболявания, документ за липса на водени
срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер;
- За български и чуждестранни граждани – попълнен Въпросник за издаване на разрешение
за работа в стратегически зони на стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение
на стратегическа дейност;
-За получаване на разрешение за достъп на лицата. Списъкът ще бъде предоставен на
Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за получаване на разрешение за достъп
на специалистите до КС „Странджа“ (стратегически обект по смисъла на постановление №3
на МС от 10.01.2013 г.).
7. Общият срок за изпълнение на всички услуги, предмет на поръчката е не повече от 270
календарни дни, считано от датата на подписване на договора.
7.1. Срокът за извършване на монтаж и полеви изпитания на НЕГС и САУ на площадката на
КС „Странджа“ е не повече от 30 (тридесет) календарни дни от датата посочена в писменото
уведомление по т.7.2. и изпълнението на следните дейности:
7.1.1. Инспектираният ГТД след извършена V3 инспекция по отделен договор, сключен след
проведена обществена поръчка е доставен на площадката на КС „Странджа“;
7.1.2. Изпълнени са всички дейности по т.4. от Техническата спецификация, без т.4.1.11.,
т.4.1.15, т.4.6. и т.4.7. от Техническата спецификация;
7.1.3. Получен е достъп на лицата до КС „Странджа“.
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7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да изпрати писменото уведомление към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
готовност за изпълнение на монтажа на НЕГС в срок не по-късно от 10 (десет) календарни
дни след датата на изпълнение на всички дейности по т.7.1.1., т.7.1.2. и т.7.1.3. от
техническата спецификация. В уведомлението се посочва конкретна дата за начало на
дейностите по монтаж на площадката на КС „Странджа“ в рамките на срока по т.7.1., която
дата се съгласува от двете страни.
7.3. В случай на забава при извършване на услугите по т.7.1.1. и т.7.1.3. от техническата
спецификация, поради различни причини (забава при доставка на инспектирания ГТД на
площадката на КС „Странджа“, невъзможност за осигуряване на достъп на лицата до КС
„Странджа“ и други непредвидими обстоятелства, които не са по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ),
срокът за изпълнение на услугите по т.7. се удължава със съответните срокове на забава.
Причините и срокът на забава при настъпване на някое от изброените обстоятелства се
удостоверяват с двустранно подписани Протоколи между страните.
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