ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на
поръчката:
Референтен № на
поръчката, даден от
възложителя

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи
за постоянен мониторинг на компресорни станции за
пропуски на газ
200-055

1.Съществуващо състояние:
„Булгартрансгаз“ ЕАД е собственик и оператор на преносни газопроводи и газопроводни
отклонения високо налягане, компресорни станции, подземно газово хранилище,
газоразпределителни и газоизмервателни станции на територията на Р. България. Компресорна
станция (КС) е площадков обект, състоящ се от подземни и надземни газопроводи, кранови
възли и компресорни машини. В следствие амортизацията от дългогодишната експлоатация на
компресорните станции са възможни пропуски на газ. Особено опасни са, когато те образуват
взривоопасна и пожароопасна среда. В тази връзка е необходимо извършването на
непрекъснат дистанционен мониторинг за изтичане на газ в атмосферата, посредством
надеждни методи на обследване и съвременни технически средства.
2. Цел на поръчката.
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пет системи за дистанционно откриване на
пропуски на метан в атмосферния въздух, обхващащи всички подземни и надземни съоръжения
и тръбопроводна обвръзка на територия на технологичните площадки на компресорни станции
„Странджа“, „Лозенец“, „Ихтиман“, „Петрич“ и „Кардам 2“, осигуряващи откриване на пропуски
на природен газ, при различни атмосферни условия, които са типични за съответния регион на
КС.
3. Основни изисквания към системите за мониторинг и изпълнението.
3.1. Принцип на работа
Излъчване и приемане на оптичен лъч, чрез полево разположен прибор. Излъченият оптичен
сигнал последователно преминава през обследваната част на атмосфера, рефлектира в
отражателя (като отражател може да се използва отсрещния топографски релеф на
местността) и под формата на отразен сигнал отново преминава през атмосферата и се приема
от прибора. Данните от измерванията се предават към операторски пулт (разположен на
територията на компресорната станция), обработват се в реално време, като дават
информация за измерените стойности, посока на измерването и аларми.
3.2. Общи изисквания към системите, предмет на доставка.
Системите за мониторинг заедно с всичките им компоненти, трябва да бъдат нови и в пълна
комплектация, предлагана от производителя им. Не се допуска замяна на елементи с
аналогични на предлаганите от производителя на системите, както и на такива, които са били
в експлоатация по каквато и да е причина (включително и с демонстрационна цел).
Оборудването да е разработено в съответствие с изискванията на EN 600079-29-04
Експлозивни атмосфери, Част 29-4: Детектори на газ. Изискванията към работните
характеристики на детектори са с отворен път за горими газове (IEC 60079-29-4:2009) и следва
да притежават ATEX сертификат или еквивалент.
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Системите трябва да осъществяват непрекъсната работа 24 часа в денонощието. Прекъсване е
допустимо само за периодично обслужване.
При поддържане на режим „Автоматично“ следва да се сканира въздушното пространство.
При поддържане на режим „Дистанционно“ следва да се сканира въздушното пространство, по
команда от операторския пулт.
3.3. Технически изисквания към системите, предмет на доставка.
3.3.1. Изисквания към чувствителност и измервания:
Работен обхват – осигуряващ цялата територия на технологичната площадка на съответната
компресорна станция.
Минимални изисквания за чувствителност:
- 25 -20 000 ppm*m за разстояние до 50 m от стационарното положение на детектора;
- 100 -20 000 ppm*m за разстояние от 50 до 100 m от стационарното положение на детектора;
- 225 -20 000 ppm*m за разстояние от 100 до 150 m от стационарното положение на детектора.
3.3.2. Изисквания по отношение устойчивост на въздействието на околната среда
– Степен на защита - не по-ниска от IP 67;
– Минимално допустим температурен диапазон на околната среда – от минус 400 до +400С;
3.3.3. Експлоатационни изисквания към оборудването;
– време за опресняване на показанията при откриване на природен газ - не по-голяма от 0,1s;
– диапазон на изменение на работното напрежение за захранване – от 180 ÷ 260 V /AC;
– потребляема мощност – не по-голяма от 2000 W;
– гаранционен срок минимум 1 година;
3.4. Функционални изисквания към системите:
Необходимо е системите да изпълняват следните основни функции:
- да определи концентрацията на природен газ в посока на обследването;
- да формира цифров поток от видео изображение за изобразяване направлението на
обследване с резолюция от 1920х1080 пиксела при минимум 25 кадъра в секунда;
- промяна направлението на обследване за природен газ и видеонаблюдение
- изобразяване параметрите на открития природен газ, видео информация, светлинна и
звукова сигнализация според стойността на праговите параметри.
- регистрация на събитията;
- самодиагностика;
- защита от образоване на воден кондензат върху елементи от оптичната система;
- сервизни функции;
- кодиране на потока от данни по стандарта MPEG-2;
Функцията за промяна на посоката на откриване на метан и видеонаблюдение трябва
гарантира, че оптичният блок се върти във вертикална посока под ъгъл минимум -40°
първоначалното положение, а в хоризонтална посока - под ъгли от -180° до +180°
първоначалното положение. Скоростта на въртене на оптичния блок в двете посоки трябва
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бъде най-малко 60° в минута. Въртенето на оптичния блок трябва автоматично да се изключи
при достигане на максималните ъгли на въртене.
3.5. Програмно осигуряване:
•

Софтуерът трябва да притежава интерфейс на английски и български език;

•

да предоставя възможност потребителят да разпознае инсталираната версия на софтуера;

•

данните, въведени от потребителя, трябва да бъдат проверени за съответствие с обхвата
на приемливи стойности. Въвеждането на невалидни стойности трябва да бъде изключено;

•

защитата срещу достъп от неоторизирани лица трябва да се извършва от софтуера.
Въведените данни трябва да бъдат запазени след прекъсване на захранването, както и
когато газовите анализатори са в неработен режим;

•

Трябва да може да се избере типа на графичната основа:
- тип „Схема“, за визуализация на предварително проектиран схема на обекта с приложено
технологично оборудване, надземни и подземни комунални услуги;
- тип „Камера“, да предоставя възможност за видео изображение на площадката на КС в
реално време посредством камера вътрешно разположена в оптическия блок на системата
• При всички режими на работа трябва да се осигури предупредителна и алармена
сигнализация с прагови стойности, както и възможност за разпознаване и деактивиране на
звуковата аларма.
• В режим на дистанционно управление трябва да има възможност за ръчно управление
на въртенето на детектора.
• При работа в автоматичен режим софтуерът трябва да осигурява постоянен запис на
данни за течове на природен газ.
• Софтуерът трябва да осигурява формиране на отчети за определен период и
възможност за преглед на дневника на събитията от главния прозорец на интерфейса.
Софтуерът трябва да осигурява запис на събития като промени в скоростта на сканиране,
областта на сканиране, режим на сканиране, изключване на системата и рестартиране на
програмата. Трябва да се осигури защита на архивите от нерегламентирано манипулиране
или изтриване.

3.6. Програми за самоконтрол
Функциите за самонаблюдение трябва да бъдат включени в софтуера на газоанализатора. Ако
бъде открита неизправност, газовият анализатор трябва да даде подходяща индикация,
описание на която трябва да бъде дадена в експлоатационната документация.
3.7. Придружаваща документация
Експлоатационната документация на софтуера, трябва да съдържа подробно функционално
описание на програмата за управление, включително и:
- описание на процеса на измерване (всички възможни варианти):
- опис на възможни специални режими;
- целта на данните, въведени от оператора, и обхвата на техните възможни стойности;
- формата на представяне на измерените стойности на таблото;
- условия за издаване на аварийни и други видове сигнали;
- списък на параметрите, проверени по време на самоконтрол, и описание на процеса на
самоконтрол;
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- списък на предаваните данни и описание на обменния протокол.
Ръководството за експлоатация на системите трябва да съдържа подробно описание, точни
инструкции за експлоатация, монтаж, техническо обслужване включително:
-

Подробна инструкция за монтаж и подготовка за работа и настройка;

-

Указания за периодична проверка и използване на приспособления при необходимост;

-

Информация за фактори оказващи влияние върху работата и точността на измерване;

-

Подробно описание за откриване и отстраняване на неизправности;

-

Списък с резервни части ако има такива изискващи периодична подмяна;

-

Списък на ограниченията при използване.

3.8. Изискване към монтажа на системите
3.8.1. Монтажът на системите ще се изпълнява по изготвени и представени от изпълнителя работни
технологични схеми за монтажа на доставеното оборудване на всяка компресорна станция.
3.8.2. Възложителят съгласува работните технологични схеми за монтажа на системите в срок
до 10 календарни дни от получаването им.
3.8.3. При констатирани в технологичните схеми за монтажа на системите
несъответствия/недостатъци, изпълнителят се задължава да ги отстрани в срок до 10 (десет)
дни от неговото уведомяване от възложителя. Изпълнителят е длъжен за своя сметка да
отстрани констатираните несъответствия/недостатъци. По отношение приемането на
допълнените, поправени или преработени технологични схеми възложителят има същите
права, както по отношение на първоначалните технологични схеми.
4. Срокове за изпълнение предмета на поръчката.
4.1. Срок за извършване на доставка на системите и представяне на първоначалните технолични
схеми на български език (по 2 екземпляра за всяка КС на електронен носител във формат, който
позволява редактиране) - не повече от 120 дни от датата на сключване на договор.
4.2. Монтаж и пускане в експлоатация на системите следва да се извърши след извършване на
доставките и получено писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за готовност за
изпълнение на дейностите по монтаж и пускане в експлоатация, като конкретният срок за
изпълнението на дейностите е не повече от 60 дни от получаване на уведомлението от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5. Изисквания към Участниците, при предоставяне на оферта.
5.1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични
или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на
офертата.
Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ се разбира извършена доставка,
монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за дистанционно откриване на пропуски на
метан в атмосферния въздух на индустриални инсталации или промишлени обекти.
5.2. Участникът трябва да разполага с персонал, който ще използва за извършване на услугите,
свързани с предмета на поръчката, а именно: минимум един специалист със следната
професионална компетентност:
за извършване на дейностите по монтаж на системите за пропуски на газ, с наличието
на умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжност или позиция във връзка с
извършване на монтаж на системи за пропуски на газ – участие в минимум един монтаж на
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система за пропуски на газ, работеща в пожароопасна и/или взривоопасна среда с посочване
на конкретната дейност.
5.3. Участникът да прилага система за управление на качеството, съгласно изискванията на
ISO 9001 или еквивалентен, с обхват монтаж на системи за откриване на пропуски на газ или
монтажни дейности в индустриални инсталации и/или промишлени обекти.
6. Гаранционния срок:
Гаранционният срок за проявени дефекти при използването на системите трябва да бъде не
по-кратък малко от 12 (дванадесет) месеца и обхваща отговорността на Изпълнителя за
качеството на изпълнение на дейностите по доставка, монтаж, пускане в експлоатация и
работоспособността на системите в пълно съответствие с техническите им параметри.
7. Местата на доставка, монтаж и пускане в експлоатация:
Компресорна станция „Странджа“, с. Горска Поляна, община Болярово, област Ямбол;
Компресорна станция „Лозенец“, с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол;
Компресорна станция „Ихтиман“, с. Стамболово, област Софийска;
Компресорна станция „Петрич“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевградска;
Компресорна станция „Кардам“ 2, землище на с. Йовково, община Генерал Тошево, област Добрич.
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