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190-125

1. Съществуващо положение:
Измерването на дебита на газ в междусистемните връзки на мрежите за транспорт на
природен газ между Румъния и България се извършва като се използват измервателни
системи на територията на ГИС-Русе, отговарящи на изискванията на стандарт ISO 17089-1, с
по две идентични за всяка линия електронни измервателни системи. Първата система е за
фискално измерване за плащане (PAY), втората е за контрол (CHECK), имащи еднаква
синхронизация по време. Измерването на разхода на газа се извършва във фискален режим,
посредством 4 измервателни линии - 3 фискални с измервателни системи с ултразвукови
разходомери и една линия с турбинен разходомер за измерване при проверка на линиите с
ултразвукови разходомери.
Системата за наблюдение на фискалното измерване на природния газ е съставена от два
сървъра: - сървър „Duty”- в действие ; - сървър „Stand-by”- в готовност. В случай, в който
сървърът duty е повреден, сървърът тип stand-by поема функциите на главен сървър. Всеки
сървър е оборудван с две мрежови карти за да се осигури резервиране на системата. На ниво
система има също така две мрежи за комуникации. Всеки компютър за разход е предвиден с
два комуникационни порта от типа Ethernet. Двата комуникационни порта са свързани към
сървърите. Платформата за развитие на приложението на фискалната система се нарича
eXLerate производство на фирмата Spirit IT. Извлечените данни са: средни, сумарни и
моментни стойности, конфигурирани са различни аларми по тип. Софтуерното приложение
изпраща състава на газа, извлечен от газхроматограф към всички компютри за разход.
Изпращат се и данни от измервателната система към системата за автоматизация. Системата
комуникира с компютрите за разход; OPC сървър и системата SCADA; контролира системата за
измерване, чете всички данни от различни трансмитери и датчици разположени по
измервателните линии (температура, налягане поток, състав на газа и др.), натрупва данни и
ги архивира; визуализация на аларми с възможност за принтирането им; двата сървъра са
синхронизирани по време и постоянно да сравняват получената информация, като при
констатиране на разлика подават алармен сигнал; софтуер за интегриране в системата на
„Булгартрансгаз“. Схема на фискалното измерване е дадена в Приложение №1.
Процесната автоматизация се управлява от инсталиран софтуер базиран на платформата
SCADA WinCC Siemens. Тя e съставена от две CPU-та Siemens S7-3152DP, които контролират
двете зони на инсталацията за автоматизация (Фискалната станция Русе и група кранове на
Мартен). Всяко CPU разполага с местно ниво на мониторинг и контрол. Процесорите са

свързани с два сървъра конфигурирани (redundant hot stand-by). Работата със софтуерът за
автоматизация се извършва от две работни станции, които са конфигурирани като клиенти на
гореспоменатите сървъри. Разширение на логическият контролер е постигнат с модули за
дискретни и аналогови импулси на входа и изхода с обмяна на данни по протокол Profibus.
Допълнително е монтиран Siemens панел в шкаф на системата за автоматизация. Системата
SCADA има задачата да събира данните от цялото технологично оборудване и да ги прави
достъпни в една система, съставена от два резервирани сървъра, да реализира интерфейса
човек-машина за наблюдението, следенето и контрол на станцията, да управлява алармите,
да представя графично параметрите, да изготвя отчетите ида ги архивира.
На двата сървъра работи едно и също софтуерно приложение. Платформата на инсталация
WinCC Siemens версия V7.2 лиценз RT8192 tags е за всеки сървър поотделно. Резервираността
на ниво софтуер WinCC Redundancy V7.2. За всяка работна станция е инсталиран лиценз
Рънтайм клиент. При включването на системата за наблюдение, софтуерните приложение се
включват автоматично. Като се има предвид, че разполагаме с конфигурация сървър-клиент,
трябва да се включат първо сървърните компютри, а след автоматичното включване на
приложенията SCADA, които протичат на тях, могат да се задействат компютрите клиент.
Компютрите за разход са тип FLOW - X / P1; производство на Spirit IT. Системата за
наблюдение осигурява в реално време графичното представяне на параметрите на системата.
Осигурява интуитивен интерфейс за оператора.
На разположение са страници, които представят:

-Извлечените и/или изчислени данни от flow компютрите и газхроматографа, както и
изчислените от системата за наблюдение;
- Връзка ethernet TCP/IP с компютрите за дебит;
- Използва се протокол FlowX за получаване в реално време на информации за стойностите на
трансмитерите на процеса, сумирани обеми, аларми за процеса и системата;
- Връзка ethernet TCP/IP с газхроматографа за процеса;
- Използва се протокол Modbus RTU, за да се получат в реални време информации за
качеството на газта относно състава на природния газ, стойността на топлинната на изгаряне,
индекс Wobbe, и т.н.;
- Въвеждане за изчисления извършвани от flow компютрите на състава на газта; Наблюдение
на отклонението между стойностите на преобразувателите за налягане и температура от
всяка линия за измерване;
- Наблюдение на отклонението между часовите и дневните стойности на Pay и Check системи;
Настройки на параметрите на процеса на границите за алармиране или на стойностите по
подразбиране (override);
- Управление на алармите по групи и нива на алармиране, съответно отпечатването на
принтера на аларми;
Осигурява възможността за проверка на правилното функциониране на трите ултразвукови
разходомера чрез сравнение с еталонния турбинен разходомер; Интерфейс за свързване към
системата DCS; Генериране, съхраняване и отпечатване на отчетите.

На всяка измервателна линия е монтиран FLOWSIC 600 Quattro разходомер, който притежава
две идентични измервателни системи (2 х 4 сензорни двойки). Двете системи работят в права
посока от направлението на транспорт на природен газ е от България към Румъния или
обратно. Линията, която служи като еталонна (референтна) е оборудвана с турбинен
разходомер, с която се сравняват данните от ултразвуковият разходомер на всяка от 3-те
линии. По два Flow-X компютъра служещи като коректори за газ са разположени на всяка от
3-те линии и един Flow-X компютър за линия за проверка. Към измервателната система са
подвързани уреди за следене на състава на газа - газхроматограф производство на „ABB“ и
уред за следене точката на роса с производител „Mitchell instruments”.
Оборудването е разположено в отделни шкафове, намиращи се в контролна зала в ГИС-Русе.
Автоматизираната система използва напрежение AC 230V 50Hz за точката на роса; Ethernet
суичове; принтери, компютри и монитори; захранващите модули за PLC контролера; 24 V
захранвания; вентилация и осветление. Захранващо напрежение от 24V DC се използва за
коректорите за газ Flow-X компютри и техните модули; Ethernet/optic конвертори; шинови
системи; комуникационни процесори; основни процесори; интерфейсни модули; мултипанели;
цифрови входове/изходи и аналогови модули.

2. Цели на поръчката:
Осигуряване на следгаранционна поддръжка и ремонт за период от 24 (двадесет и
четири месеца) на изградена система за фискално и търговско измерване внедрена в ГИСРусе Изток, включващa:

2.1. Техническа консултация, обслужване и ремонт;
2.2. Доставка на резервни части.

3. Предмет на поръчката за следгаранционна поддръжка.
3.1. Техническа консултация, обслужване и ремонт:
3.1.1. Техническа консултация, обслужване и
Изпълнителя без посещение на място на ГИС Русе.

ремонт

от

специалисти

на

3.1.1.1. При възникване на повреда и/или дефект, който не може да бъде отстранен от
специалисти на Възложителя, същият се обръща към специалисти на Изпълнителя, като
изпраща наличната информация за дефекта (лог-файлове, снимки и др.) с цел
локализирането му, даване на указания за отстраняване и определяне и доставяне
необходимите резервни части и консумативи.
3.1.1.2. При подписване на договора, Изпълнителя да представи списък с контакти на
специалистите (по специалности и квалификация), към които Възложителя да се обръща за
консултация.
3.1.1.3. Цената за извършване на консултациите се посочва в документ „Ценово
предложение“ (Образец О4).
3.1.1.4. Времето за реакция (локализиране на дефекта и даване на указания за
отстраняването му) е както следва:
- не повече от 72 часа от изпращане на информацията по т. 3.1.1.1. за повреди и дефекти,
които не водят до неработоспособност на ГИС-Русе и Кранов възел-Мартен;

- не повече от 240 часа от изпращане на информацията по т. 3.1.1.1. за повреди и дефекти,
които водят до неработоспособност на ГИС-Русе и Кранов възел-Мартен.
3.1.1.5. При работа от офис Възложителят ще осигури VPN достъп при поискване от
Изпълнителя.
3.1.2. Техническа консултация, обслужване
Изпълнителя на място на ГИС Русе.

и
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3.1.2.1. При възникване на повреда и/или дефект, който не може да бъде отстранен от
специалисти на Възложителя и/или с консултации със специалисти на Изпълнителя по т.
3.1.1., и/или след консултацията е установено, че е необходимо посещение на място,
Възложителят се обръща към Изпълнителя (изпраща уведомление), за изпращане на свои
специалисти на място на ГИС с цел локализиране и техническа подкрепа за отстраняването
му.
3.1.2.2. При подписване на договора, Изпълнителя да представи списък на специалистите,
които предвижда да посещават ГИС-Русе и кранов възел Мартен.
3.1.2.3. Цените за извършване на консултациите и техническата подкрепа от специалисти
(супервайзери) на място на ГИС се посочват в документ „Ценово предложение“ (Образец О4).
3.1.2.4. Времето за реакция (мобилизация) на специалисти от изпращане на уведомление по
т. 3.1.2.1. до пристигане на място на газоизмервателната станция и извършване на дейности
по т. 3.1.2.5. е както следва:
- не повече от 72 часа за повреди и дефекти, които водят до неработоспособност на ГИС-Русе
и Кранов възел-Мартен (аварийно повикване);
- не повече от 240 часа за повреди и дефекти, които не водят до неработоспособност на ГИСРусе и Кранов възел-Мартен.

В сроковете по т. 3.1.2.4. не се включва срока за доставка на резервни части и консумативи
необходими за отстраняване на повредите и дефектите по системата за фискално измерване
на ГИС , в случай че са необходими такива.
3.1.2.5. При извършване на посещението на място, Изпълнителя извършва минимум следните
дейности:
3.1.2.5.1. Определяне причината за възникване на повредата (дефекта) или загубата на
работоспособност и съгласуване с Възложителя обема на ремонта.
3.1.2.5.2. Определяне и доставяне необходимите резервни части и консумативи.
3.1.2.5.3. Осигуряване необходимите технически специалисти на Изпълнителя.
3.1.2.5.4. Извършване на ремонта от техническите специалисти на Изпълнителя. Техническите
специалисти на Възложителя ще оказват необходимото съдействие в зависимост от своите
компетенции.
3.1.2.5.5. Осигуряване на гаранционен ресурс на ремонтираното оборудване.
3.1.2.5.6. Оформяне на техническа документация и подписване на приемо-предавателен
протокол за въвеждане на ремонтираното оборудване в експлоатация.
3.2. Доставка на резервни части и консумативи необходими за отстраняване на
повреди и дефекти по системата за фискално и търговско измерване на ГИС Русе
Изток и Кранов възел- Мартен.

3.2.1. Изпълнителят доставя резервни части и консумативи необходими за отстраняване на
повреди и дефекти по системата за измерване, след определяне на техният вид, тип и
количество от специалисти на Възложителя и/или от специалисти на изпълнителя.
3.2.2. Предмет на доставка могат да бъдат резервни части и консумативи посочени в
Приложение № 2 „Обобщен списък на резервни части и консумативи“ към настоящата
„Техническа спецификация“, като Изпълнителят може да добави други резервни части или
консумативи към Приложение № 2, по своя преценка при ценовото офериране. В случай, че
се налага доставка на резервни части и консумативи, които не са включени в Приложение №
2, Изпълнителят представя информация за тях (каталози, характеристики, сервизни бюлетини
и др.) за одобрение от Възложителя.
3.2.3. Доставяните резервни части и консумативи, трябва да бъдат нови, консервирани и
опаковани съгласно изискванията на завода производител.
3.2.4. Опаковката трябва да осигурява съхранението на резервните части и консумативи в
закрити складови помещения.
3.2.5. Доставяните резервни части и консумативи, трябва да са окомплектовани с
необходимите документи (формуляри, сертификат за качество, сертификат за произход и др.).
3.2.6. Сроковете за доставка на отделните резервните части и консумативи се посочват от
Участника в Приложение № 2 към документ „Предложение за изпълнение на поръчката“
(Образец О1), изготвено съгласно Приложение № 2 към настоящата „Техническа
спецификация“.
3.2.7. Единичните цени на резервните части и консумативи се посочват от Участника в
Приложение № 2 към документ „Ценово предложение“ (Образец О4), изготвено съгласно
Приложение № 2 към настоящата „Техническа спецификация“.
4. Изисквания към Участника:

4.1. Да е оборудван с необходимите инструменти, приспособления и др. за осъществяване
изпълнението на предмета на поръчката.
4.2. Участникът следва да разполага с персонал със следните квалификации или
еквивалентни:
4.2.1. Certificate of training eXlerate-application engineers;
4.2.2. Certificate of training Flow-X-application engineers;

Участникът може да докаже съответствието с едно или повече лица, които притежават
посочените по-горе квалификации или еквивалентни.
4.3. Производителите на предлаганите резервни части и консумативи да имат внедрена
система за управление на качеството, която е оценена и е удостоверено нейното съответствие
с изискванията на стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват свързан с производство на
части/модули за системи за управление на промишлено оборудване.
5. Гаранционни срокове:

5.1. На всяко ремонтирано и/или подменено изделие в условията на ГИС се назначава
гаранционен ресурс, съобразно сервизната концепция на производителя, като същия се
посочва изрично при съставянето на приемо-предавателен протокол за въвеждане на
ремонтираното оборудване в експлоатация.

5.2. За констатирано гаранционно събитие, Възложителя изпраща на Изпълнителя
Рекламационен акт.

5.3. Доказването на вида на дефекта (производствен или експлоатационен) се извършва в
присъствието на представители на Изпълнителя и Възложителя, за което се съставя Протокол.
5.4. Сроковете за отстраняване на гаранционно събитие в условията на ГИС са съгласно
т. 3.1.2.4.
5.5. Гаранционният срок на доставените резервни части и консумативи не трябва да бъде помалък от 12 месеца от датата на доставка, като точният срок за доставка следва да се
попълни в „Предложение за изпълнение на поръчката“ (Образец 01). Срокът за доставка не
може да бъде по-дълъг от 180 дни от получаване на заявка от Възложителя.
Приложение № 1: „Схема на фискалното измерване”.
Приложение № 2: „Обобщен списък на резервни части и консумативи“.
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Bernard electrical actuators ΙΙ-SQX25 Intelli+
AUMA actuators-SAREx 10.1 с блок ACEX C01

8
Pneumatic pressure control valve
- mantenance set of spare parts and
revision of pilots
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Slam shutoff valve
- mantenance set of spare parts and
revision of SB mechanism
Flow computer case X/S
Flow computer case X/K
Flow computer case X/P
Flow computer module X/M
Temperature transmiter 3144 P +
termoresistence PT 100
Absolute pressure transmiter
Ethernet switch 2x24port Gigabit
Power supply 220 Vac/ 24 Vdc
On-line gaschromatograph spare partsCable, termination panel to digital controller board
(NGC)

Unit
set
set
Set for
one filter

set of
spare
parts

set of
spare
parts

pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
set

Cable, analytical processor to termination panel
(NGC)
Filter, frit (NGC)
Gasket, feed-thru interface (NGC)
Oring, feed thru to case, 1.989 inch ID, .070 inch
width, neoprene (NGC8200)
Tool, ball driver, 5/16 inch, 5.6 inches long,
blade (NGC82XX/BTU)
Battery, lithium (NGC)
Filter, 2000 psig, 3 port,38M1/1107CFS5SL
(NGC/Btu 8000)
Use with 2102494-001 Sample System
Battery, lithium (NGC)
Spares Kit,Analytical Module,24V,W/GC Valve,

19

On-line moisture analyzer spare parts
Heat Sink Transfer Compound Non-Silicone

pc.

20
21
22
23
24

Viton 'O' Ring Seal
Vortex Tube, 3408 C Type
Fine Metering Valve for HCdp Sample Flow
Check Valve, 1/3 PSIG, Stainless Steel 6mm Tube
Isolation Ball Valve
Pressure Gauge, Dual Range 0-3000 PSIG
Direct Acting Solenoid Valve
Heated Pressure Regulator, 0-100 Bar Outlet
SS Pressure Regulator, 0-35 Bar Outlet
DK32 Flowmeter, Range 0.02-0.13 Nm3 /h
DK32 Flowmeter, Range 0.04-0.4 Nm3/h
Flow Switch
Mini SS Pressure Regulator, 0-35 Bar Outlet
DK32 Flowmeter, Range 0.02-0.13 Nm3 /h
Flowmeter
SS Heated Pressure Regulator, 0-500 PSI
SS Heated Pressure Regulator, 0-70 Bar, 230 V
In-Line 'T' Type Filter
Repair Kit for Mini Pressure Regulator (LP)
Repair Kit for Mini Pressure Regulator (HP)
Adjustable Flow Switch set up for water channel
Adjustable Flow Switch set up for hydrocarbon
channel
Anti-Surge Fuse, 2.5 A, CSA and UL Rated
Atmosferic pressure transducer
Gauge pressure transmiter
Differential pressure transmiter-FCX AΙΙ V5 Fuji
FKCW35V5-2XCYN-AA
Level sensors for filters
PLC modules
SIMATIC S7-300 STABILIZED POWER SUPPLY PS307
6ES7307-1KA02-0AA0

pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.

SIMATIC S7-300, PROFILSCHIENE L=830MM
6ES7390-1AJ30-0AA0

pc.

SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, CENTRAL
PROCESSING UNIT 6ES7315-2EH14-0AB0

pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.

pc.

SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD F. S7-300/C7/ET
6ES7953-8LJ30-0AA0

pc.

SIMATIC NET, CP 342-5 COMMUNICATIONS
6GK7342-5DA02-0XE0

pc.

COMMUNICATIONSPROCESSOR CP343-1 ADVANCED
6GK7343-1GX30-0XE0

pc.

SIMATIC S7-300, CP341 COMMUNICATION
6ES7341-1CH02-0AE0

pc.

25

26
27
28
29
30
31
32
33

SIMATIC DP, ET 200M INTERFACE IM 153-2
6ES7153-2BA02-0XB0

pc.

SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321,
6ES7321-1BL00-0AA0

pc.

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322,
6ES7322-1HH01-0AA0

pc.

SIMATIC DP, HART ANALOG INPUT SM 331, 8 AI,
6ES7331-7TF01-0AB0

pc.

SIMATIC DP, HART ANALOG OUTPUT SM 332,
6ES7332-8TF01-0AB0

pc.

SIMATIC DP, BUS UNIT FOR ET200M F.
6ES7195-7HA00-0XA0

pc.

SIMATIC DP, BUS UNIT FOR ET200M F.
6ES7195-7HB00-0XA0

pc.

SIMATIC DP, BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS
6ES7972-0BB12-0XA0

pc.

SIMATIC S7-300,FRONT CONNECTOR 392
6ES7392-1AM00-0AA0

pc.

SIMATIC S7-300, FRONT CONNECTOR
6ES7392-1AJ00-0AA0

pc.

SIMATIC NET, PB FC STANDARD CABLE GP
6XV1830-0EH10
PC and HMI
SIMATIC HMI TP1500 COMFORT TOUCH PANEL,
6AV2124-0QC02-0AX1

pc.

SIMATIC IPC547D (RACK PC, 19", 4U);
6AG4104-2CD32-0QC0
Arestors- FN-LB-I pepperl-fuchs
Ee ix power supply for ultrasonic meter
Ee ix communcation barier for ultrasonic meter
Ee ix barier for pulses for ultrasonic
Ee ix barier for transducers signals
KFD2-STC4-Ex2
Ee ix barier for transducers signals
KFD2-SR2-Ex1.W
Ee ix barier for transducers signals
KFD2-SR2-Ex2.W
Electrical protection module P-LB-2.A.1346

pc.

pc.

pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.
pc.

34
35
36
37

Electrical protection module K-LB-2.30G
Electrical protection module K-LB-1.30G
Electrical protection module P-LB-1.A.13
Electrical protection module P-LB-2.A.1346

pc.
pc.
pc.
pc.

