ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система
за безстепенно регулиране на производителността на 2 бр. ГМК
Реф. номер: 190-110
Настоящият документ съдържа описание на предмета на поръчката, техническа
спецификация, условията и изискванията към изпълнението на поръчката.
1. Съществуващо състояние:
1.1.Общо описание на ПГХ „Чирен“
Подземното газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ е създадено на базата на изтощеното
газокондензатно находище Чирен, открито през 1963 г., привързано към едноименната
навлачна локална структура. Тя е разположена на около 20 км северозападно от Враца.
На 23.08.1974 г. се получава първия газ от СССР, който се използва за нагнетяване.
ПГХ „Чирен“ е проектирано и изградено по руски нормативни документи.
Площадката на ПГХ „Чирен” се намира в землището на с. Чирен, община Враца. На
площадката са инсталирани агрегати, машини и съоръжения, необходими за
компресиране, съхранение и транспортиране на природен газ.
Газомотокомпресорите (ГМК) тип 10 ГКНАМ са основна част от системата за нагнетяване на
природен газ с цел съхранението му в ПГХ „Чирен”.
На площадката на ПГХ „Чирен” в компресорен цех са инсталирани 8 газомотокомпресора
тип 10 ГКНАМ, работещи по паралелна схема на общи смукателни и нагнетателни
колектори със съответни станционни номера: ГМК№5, ГМК№6, ГМК№7, ГМК№8, ГМК№9,
ГМК№10, ГМК№11 и ГМК№12.
ГМК тип 10 ГКНАМ се състои от двутактов газов двигател с V-образно разположение на
цилиндрите и двойнодействащ бутален компресор с цилиндри разположени хоризонтално.
Двигателят и компресорът имат общи фундаментна рама (блок) и колянов вал. На горната
плоскост на фундаментната рама, под ъгъл 60 º, в два реда са разположени десетте
работни силови цилиндри на двигателя. Към вертикалната странична стена на рамата са
закрепени пет продухващи помпи, на които са поставени компресорните цилиндри.
Компресорната част на ГМК е двустепенна. Първата степен се състои от 3 цилиндъра с
диаметър 150, а втората от 2 цилиндъра с диаметър 140. Всички ГМК (с изключение на
ГМК№7) по отделен проект са преустроени да работят с пет броя цилиндри 150.
Преминаването от едно степенна в двустепенна работа се осъществява от обвръзката на
ГМК. Входно-изходните стойности на налягането при различните степени на нагнетяване
съгласно Техническото описание и инструкцията по експлоатация на газомотокомпресорите
е посочено в Таблица №1.
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Таблица №1
Вид нагнетяване

Рвх (атм)

Ризх (атм)

Едностепенно

36÷42

80÷100

Двустепенно

36÷42

100÷125
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Всяка степен на ГМК има входен (смукателен) и изходен (нагнетяващ) тръбопровод със
съответните опори. В обвръзката на всеки ГМК има по два смукателни и два нагнетателни
тръбопровода (общо 4 броя тръбопроводи) с кранови възли и съответните опори.
Четирите тръбопровода от обвръзката свързват всеки ГМК със станционните сборни
смукателни и нагнетателни колектори.
Наблюдението и управлението на основните технологични процеси в ПГХ „Чирен” е
реализирано на базата на SCADA система Honeywell Experion PKS r.310.3, която
централизира обработката на всички данни и запазва архивна история. Experion SCADA
системата е лицензирана за 3 конкурентни операторски станции и разполага с
интерфейси за комуникация по протоколи Modbus (RTU, ASCII, TCP), OPC, ODBC, Siemens,
Honeywell Series 9000.
Системата притежава свободен капацитет от около 2500 SCADA точки за включване на
допълнителни сигнали от общо 7000 лицензирани, както и необходимите средства за
съхранение, визуализация, алармиране и архивиране.
Булгартрансгаз ЕАД има подписан договор за подмяна на съществуващата система с DCS
PCS7 v.9.0. на Siemens. Подмяната се очаква да стартира в кратки срокове.
Също така има изградена диспечерска информационна система (ДИС) на базата на SCADA
софтуер WPS32. Системата е част от диспечерска система на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Двете системи поддържат Modbus TCP/IP и Modbus RTU. Системите обменят данни
помежду си посредством OPC интерфейс.
Количеството нагнетяван газ се измерва чрез два разходомера – оснвен и контролен.
Към момента данните от тях постъпват от вторичните прибори - CF600G в ДИС WPS32
системата, след което се предават към Experiоn PKS.
На ГМК№5 и ГМК№6 има изградена система за регулиране на производителността
реализирана с два броя контролери Honeywell MasterLogic-200 и система HydroCOM.
Стойността на текущото количество нагнетяван газ се предава по аналогов сигнал 4-20 мА
от двата вторични прибора, към единия MasterLogic контролер.
1.2.Описание на проблема:
ГМК 10 ГКНАМ са машини с относително постоянен дебит, без възможност за регулиране на
производителността, а от там и количеството нагнетяван в ПГХ „Чирен” природен газ.
Факторите, които влияят на производителността са основно входното и изходното налягане
на компресора.
2. Цели на поръчката:
С настоящата поръчка се цели внедряването на система за безстепенно регулиране и
контрол на дебита на нагнетявания газ, чрез контролиране на процеса на компресиране
(по-нататък в текста за краткост се нарича обекта).
Новите системи, ще бъдат монтирани на два броя ГМК 10 ГКНАМ и посредством тяхната
работа, ще се регулира количеството природен газ, нагнетяван в ПГХ Чирен.
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Да се осъществи наблюдение и управление на системата за безстепенно регулиране и
контрол на дебита на нагнетявания природен газ чрез операторски панел и чрез системите
за контрол на процесите в ПГХ Чирен, ползвайки стандартен Modbus TCP/IP интерфейс.
3. Описание на предмета на поръчката:
Настоящата поръчка предвижда: доставки, изготвяне на работна технологична схема за
монтажа на доставеното оборудване монтаж и въвеждане в експлоатация на система,
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осигуряваща безстепенно регулиране на дебита на нагнетявания в ПГХ Чирен природен
газ.
4. Изисквания към изпълнението на поръчката:
Монтажът ще се изпълнява по изготвена от изпълнителя работна технологична схема за
монтажа на доставеното оборудване.
4.1. Предварителни проучвания:
4.1.1. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с наличната документация за
технологичното оборудване и да се запознаят с действителното състояние на
технологичното оборудване на площадката на ПГХ „Чирен“.
Възложителят ще организира оглед за всички заинтересовани лица.
Срещите между специалисти на възложителя и заинтересованите лица ще се проведат на
територията на ПГХ „Чирен“, с. Чирен, Област Враца.
4.2. Доставка и монтаж на необходимите материали и системи.
4.2.1 Вложените материали и оборудване трябва да отговарят на изискванията в
българските и/или европейските стандарти. Всички материали и изделия, които ще
бъдат вложени в обекта трябва да са придружени със съответните сертификати за
произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от
вложените продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно
изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието
на строителните продукти.
4.3. Монтаж, пуск, наладка и въвеждане в експлоатация на ново изградената
система.
Монтажът на системите, както и пуско наладъчните работи и въвеждането на системите в
експлоатация ще бъдат извършени от представители на възложителя, под ръководство и
контрол (супервизия) от представители на изпълнителя.
Системите, предмет на поръчката ще бъдат въведени в експлоатация с извършване на
успешни 72-часови изпитания, удостоверено с подписване на констативен протокол.
4.4.Изисквания към участниците:
4.4.1. Представяне на заверено/и копие/я на валиден/и сертификат/и, издаден/и от
акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващ/и, че
производителят/ите на предлаганите системи, е въвел и прилага система за управление на
качеството в съответствие със стандарт ISO 9001 или еквивалентен.
4.5. Изисквания относно документите, които следва да се представят при
изпълнение на договора:
4.5.1. Паспорти на системите за безстепенно регулиране на производителността на
компресорите.
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4.5.2. Декларации за произход.
4.5.3. Инструкция за обслужване и експлоатация на български език.
4.5.4. Документи, съгласно т. 4.2.1
5. Технически изисквания:
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№
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1
5.1.

Наименование на
техническия параметър
и/или изискване
2
Общи изисквания към
системите

изисквания на възложителя
3
1. Системите за регулиране на производителността
трябва да са базирани на принципа на контролиране на
обратният поток на газа, т.е. чрез забавяне на
затварянето на смукателните клапани на цилиндрите на
компресора.
2. Необходимо е да се доставят необходимите нови
смукателни клапани (по 2 на цилиндър), както и
задвижващи механизми на всеки смукателен клапан,
като те трябва да се управляват по електронен път и да
се задействат по хидравличен път. Те трябва да
осигуряват натоварване и разтоварване на компресора,
както и безстепенно регулиране на производителността.
Задвижващите механизми да се свързват с централното
управление.
3. Всеки задвижващ механизъм да е оборудван с
вграден сензор за измерване на температурата на
капака на клапана. Измерената стойност да се предава
към централното устройство.
4. Задвижващите механизми да имат интегрирани
електронни платки, които да откриват електрически
повреди. Потенциални повреди по механичните части
да бъдат сигнализирани от системата за контрол към
PLC/DCS.
5. Задвижващите механизми трябва да бъдат
оборудвани с възвратни клапи, за да предпазват от
високо налягане на хидравличната система.
6. Демфериращо устройство, интегрирано във всеки
механизъм, трябва да намалява скоростта на затваряне
на пластината на смукателния клапан.
7. Синхронизирането на момента за контрол на
смукателния клапан да се извършва от интегрирани
електромагнитни вентили във всеки механизъм.
8. Да се достави по една хидравлична система а
всеки компресор, като всяка от системите трябва да
включва:
-един резервоар от неръждаема стомана.
-една хидравлична помпа, закрепена на резервоара.
-Един електромотор за хидравличната помпа.
-Един дренажен кран.
-Един индикатор за ниво.
-Един индикатор за налягане.
-Един отдушник с филтър.
-Филтри за захранващата част с индикатор за
запушване.
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-Филтър за обратната линия с индикатор за
запушване.
-Един охладител въздух/масло.
-Термостатичен вентил за контрол на температурата
на маслото.
-Един интегриран вентил за контрол на налягането.
-Всички необходими хидравлични тръби от
неръждаема стомана, гъвкави връзки и фитинги.
-Трансмитер на налягане за аларма за ниско
налягане и контрол на помпата.
-Трансмитер на температура за аларма за висока
температура и контрол на помпата.
-Датчик за ниво за аларма от ниско ниво и контрол
на помпата.
9. Да се доставят контролер и операторски панел за
управление на всяка от системите. Контролерът да
поддържа MODBUS TCP/IP и да се интегрира в
системата
за
наблюдение
и
управление
на
технологичните процеси на ПГХ Чирен.
10.Системите за регулиране на производителността
трябва да имат възможност да комуникират със
съществуващите
на
площадката
информационни
системи и/или вторичните прибори на разходомерите,
като чете данни за общия разход на нагнетяваните
количества и автоматично да прави корекции според
зададените параметри.
11. Системите за регулиране на производителността
трябва да имат възможност за местно и дистанционно
управление.
12. Системите за регулиране на производителността
трябва да има възможност за работа на едностепенен и
двустепенен режим на работа на агрегатите.
5.2.

Технически параметри на
всяка от системите

5.2.1. Диапазон на контрол

50 ÷100 %

5.2.2. Входно налягане

36÷54 bar.

5.2.3

Входна температура

÷30 0С

5.2.4

Обороти на компресора

÷300 rpm

5.2.5. Работна среда

Природен газ

5.2.6. Ex -certification

ExII 2G Ex de IIB + H2T4 или еквивалентни

5.2.7

Шкаф за монтиране в контролна зала

Хардуерен интерфейс:
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Интерфейс между PLC/DCS и задвижките
Трансфер на сигнали от контролер (PLC/DCS) към
команди отваряне/затваряне на задвижките.
Стабилно окабеляване на I/0s и Modbus интерфейс за
обмен на данни към PLC /DCS.
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5.2.8. Системите да са изградени от стандартизирани елементи с цел висока надеждност.
5.3.
5.4.

Изготвяне на работна технологична схема за монтажа на доставеното
оборудване
Супервизия при монтаж и пускане в експлоатация на системите, предмет на
поръчката

6. Гаранционен срок:
6.1. Предложения гаранционен срок не трябва да бъде по – малък от 18 месеца, считано
от датата на въвеждане в експлоатация.
6.2. Време за отстраняване на гаранционно събитие:
- на площадката на ПГХ Чирен – 30 дни
- в завода производител – 3 месеца
7. Място на изпълнение на поръчката:
Централната площадка на подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен“, намиращо се в
землището на с. Чирен, община Враца.
8. Срокове за изпълнение:
8.1. Срок за извършване на доставка на системите за безстепенно регулиране на
производителността на 2 броя ГМК - не повече от 120 дни от датата на сключване на
договор;
8.2 Супервизия при монтаж и пускане в експлоатация на системите следва да се извърши
след извършване на доставките и по време на нагнетателният сезон (месец 04 – месец
10) (при работещи ГМК), и получено писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за готовност за изпълнение на дейностите по т. 1.1.2 от проекта на
договор, като конкретния срок за изпълнението на дейностите е не повече от 60 дни от
получаване на уведомлението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ИЗГОТВИЛ:
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инж. Ангел Конов – н-к служба /КЦ в ПГХ „Чирен“
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