ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Доставка на стоманени тръби
референтен номер: 190-092
1. Предназначение:
Настоящата доставка на помпено компресорни тръби с вътрешно защитно покритие е
необходима за осигуряване на нормална и безаварийна работа на експлоатационните сондажи
в ПГХ „Чирен”.
2. Изисквания за качество на продуктите:
Работна среда – пластови флуиди отделяни при добива на газ.
Дължината на тръбите да е в толеранс 8,53÷9,75 метра при „Range 2“. Толерансът на общата
дължина на тръбите да е +/- 10 метра.
Тръби със защитни покрития се използват за предотвратяване на парафинови, солни и гипсови
отлагания в тях, както и за защита от корозия. При използване на тези тръби намалява броя на
необходимите текущи ремонти на сондажа и експлоатационния им срок се увеличава.
Вътрешната повърхност на тръбите да e покрита с Термално дифузионна галванизация - TDG
(цинкови сплави с желязо) като другите видове покритости: стъкло, емайл, епоксидни смоли
или лакове, не удовлетворяват нашите изисквания.
Термално дифузионна галванизация (TDG) е покритие, където цинкови сплави на желязо
(FeZn7 молекули) в комбинация със стоманата, от които са изработени тръбите и муфите,
субсидира и формира три защитни слоя. Преобладаващата разлика е в по-голяма концентрация
на желязо в различните слоеве. Първи или свободен цинков слой е всъщност сплав с 7-10%
съдържание на желязо под формата на FeZn7 молекули. Вторият слой е сплав с 25%
съдържание на желязо под формата на Fe11Zn40 молекули. Третият слой е Zn / Fe слой с 50%
съдържание на желязо. Вътрешното дифузионно цинково покритие (TDG) има висока адхезия
към желязо. Тази слоеста структура, образувана от взаимна дифузия на цинка и железните
атоми, показа висока устойчивост на корозия и ерозия.
Цинковото покритие осигурява достатъчна пластичност, има защитни свойства и действа като
твърда смазка. Тези тръби лесно се транспортират без увреждане на покритието, за разлика от
неметални тръби или такива с покрития особено със стъкло или емайл.
Помпено компресорните тръби трябва да бъдат доставени със защитно вътрешно покритие термално дифузионна галванизация и да отговарят стандарти: ГОСТ 9.316-2006 или
еквивалентно и нормативи: ТУ 14-161-173-97; ТУ 14-161-150-94 или ASTM A 1059M- 08,
BS EN 13811-2003 обновен на BS EN ISO 17668-2016.
Тръбите да са произведени от фирми, прилагащи система за управление на качеството по
стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен;
Смазка за резбите на тръбите - съгласно АPI Bul 5А2 или еквивалентно, по предложение на
производителя, като количеството гарантира 2 пъти спускане на тръбите.
3. Изисквания към участника/изпълнителя:
- 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.
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Под дейности, които са сходни с предмета и обема на поръчката се разбира доставка на
стоманени тръби и/или фасонни части за флуиди с налягане над 1,6 МРа., като е без значение
обема на изпълнените доставки.
Информация относно доказването на изпълнение на изискването е представена в т. 9.2.1.1 от
Указания за подготовка на офертата.
- да уведоми, писмено „Булгартрансгаз“ ЕАД, за деня на доставките, най-малко 10 работни дни
предварително;
- при заявено желание от Възложителя, Изпълнителят се задължава да осигури достъп в завода
- производител на оборудването, на две технически лица от „Булгартрансгаз“ ЕАД. Всички
разходи (командировъчни, пътни и хотел) са за сметка на Възложителя.
4. Изисквания
оферирането:

относно

документите,

които

следва

да

се

представят

при

- да бъде предложена документация, от която да е видно типа на предложената смазка, който
трябва да отговаря на стандарт АPI Bul 5А2 или еквивалентен;
- да се представят копия на валидни сертификати, за управление на качеството, издадени от
акредитирани институции или агенции, удостоверяващи, че завода производител на
предлаганото оборудване притежава внедрена система за управление на качеството по EN ISO
9001 или еквивалент с обхват, свързан с производство на помпено компресорни тръби за
природен газ.
- да бъде предложен документ от производителя на смазката, удостоверяващ, че предложеното
количество гарантира 2 пъти спускане на тръбите.
5. Изисквания относно документите, които следва да се представят при доставката:
Доставката на ПКТ трябва да бъдат придружени от сертификат за произход
(CERTIFICATE OF ORIGIN), сертификат за качество или протоколи от изпитания (INSPECTION
CERTIFICATE) и сертификат за съответствие (CERTIFICATE OF ACCORDANCE), същите да са на
английски и с превод на български език.
6. Изисквания за разтоварване – стоката да се достави до мястото на доставка в
транспортни средства, позволяващи разтоварване отгоре с автокран. Техниката за
разтоварване се осигурява и е за сметка на Изпълнителя.
7. Място на доставка
ПГХ Чирен, с. Чирен, обл. Враца
8. Срок за доставка:
Не повече от 210 дни.
9. Гаранционен срок: не по-малко от 36 месеца, считано от датата на доставка.
Приложение: Технически изисквания към оборудването
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Приложение №1 „Технически изисквания към оборудването“
Доставка на помпено компресорни тръби с вътрешно защитно покритие
№
1

Описание на продуктите
Помпено компресорни тръби с вътрешно защитно покритие 2 3/8"
Тип на резбовото съединение - триъгълна резба.
(външен диаметър 60,3 мм. и дебелина на стената не по-малко от 5,0 мм),
гладки, марка на стоманата от която трябва да са изготвени тръбите е „Е“
или да отговаря на критериите посочени по-долу.
Механични свойства: Collapse resistance - не по-малко от 54,6 МРа и
Internal yield pressure - не по-малко от 80,5 МРа.
Работна среда – пластови флуиди отделяни при добива на газ.
Забележка: Смазка за двукратно спускане на тръбите.

Единица
мярка
м

Количество

2100
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