ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на
поръчката:
Идент. номер
на поръчката:

Демонтаж, ремонт чрез подмяна на охладителната система,
монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя
трансформатори в КС „Полски Сеновец”
200-063

1. Основание за изпълнение:
Идентификационен номер № 19т198 от Годишната програма за инвестиции и поддръжка на
„Булгартрансгаз” ЕАД за 2020г.
2. Обхват на предмета на поръчката и технически изисквания:
2.1. Предварителни проучвания.
2.2. Изработване на проект - фаза работен, който да се съгласува с “Булгартрансгаз” ЕАД в
който:
- да се определи броя на глидерите и техните размери;
- да се определи броя на необходимите радиатори;
- Да се извършат топлинни изчисления с които да се докаже, че с новите радиатори няма да
има влошаване на топлинните характеристики на трансформаторите.
- Да се изготви технология за подмяна на радиаторите.
- Да се изготви технология за преуплътняване на трансформаторите.
- Да се изготви технология за възстановяване на антикорозионната защита на казана и
разширителния съд на трансформатора.
- да се включат изисквания за безопасност на труда.
2.3. Технически изисксвания и обем работи за изпълнение на поръчката.
2.3.1. Демонтаж на трансформатора и транспорт до ремонтната база на Изпълнителя
2.3.2.Източване на трансформатора;
2.3.3.Отваряне на трансформатора и оглед на активната част;
2.3.4.Съставяне на дефектовъчен протокол, с цел определяне на дейности за
ревизия и ремонт на активната част;
2.3.5.Взимане на проба от хартиената изолация;
2.3.6.Почистване на всички намотки;
2.3.7.Подмяна на дефектирали изолационни елементи;
2.3.8.Ревизия и проверка на отводи на намотка регулационна;
2.3.9.Изработка и подмяна на всички уплътнители;
2.3.10.Проверка и коригиране на заваръчни шевове;
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2.3.11. Подготовка за монтаж на новите охладители;
2.3.12. Подмяна на маслото на стъпалния регулатор и обработка на маслото на
трансформатора;
2.3.13.Преработка на капак за монтаж на клапан за свърхналягане.
2.3.14.Подямяна с нова клемна кутия за защитна и сигнална апаратура;
2.3.15.Външно и вътрешно почистване на казана;
2.3.16.Ревизия или подмяна и монтаж на: струйно реле, бухолцово реле,
магнитни маслонивопоказатели и термометри;
2.3.17.Почистване на казана, разширител;
2.3.18.Нанасяне на ново антикорозионно покритие;
2.3.19.Подмяна на охладителите с нови от нов тип, съгласно изготвения проект;
2.3.20.Подмяна на джобове за сонди на термометри;
2.3.21.Подмяна на окабеляване на уреди за защита и контрол;
2.3.22.Ревизия или подмяна на всички кранове, които да бъдат
еквивалент;

„Бътерфлай“

или

2.3.23.Извършване на ревизия и ремонт на регулатор стъпален в заводски условия;
2.3.24.Куплиране на система моторно задвижване и регулатор стъпален. Монтаж
и функционални проби;
2.3.25.Пребандажиране на всички отводи;
2.3.226.Изсушаване на активната част във вакуум сушилня;
2.3.27..Притягане на намотки след изсушаване на активната част;
2.3.28.Регенерация и пасивиране на трансформаторно масло с цел подобряване
на изолационните характеристики - сушене, дегазация, филтрация, регенерация и
пасивиране;
2.3.29.Пълни електрически измервания на трансформатора съгласно IEC 60076 или
еквивалент;
2.3.30.Транспорт от ремонтната база на Изпълнителя до КС Полски Сеновец;
2.3.31.Монтаж на трансформатора до експлоатационно състояние;
2.3.32.Електрически, химически измервания, функционални проби (изпитания) и въвеждане
в експлоатация.

Демонтажните и монтажните работи трябва да бъдат извършени при
изключено напрежение, като подмяната, ще се осъществи поетапно за Іви и ІІ-ри трансформатор.
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3. Съществуващо положение.
Компресорна станция /КС/ “Полски сеновец ” се захранва от два независими
електропровода /ЕП/ 110кV. ЕП “Бутан '' и ЕП “Климентово”.
Схемата на ОРУ 110 кV е H (Приложение № 2), изпълнена с 5 броя маломаслени
прекъсвачи, два входни, два към трансформаторите и един секционен със съответните им
разединители.
В КС (ОРУ 110kV) са монтирани два броя трансформатори тип З-Р 73 /10000/110 /6,3kV, в
експлоатация от 1978г. По време на експлоатацията на трансформаторите по
охладителната им система не е извършван ремонт.
Данните на двата броя /2 бр./ трансформатори с по девет радиатора са следните:
- Производство - ЕЛПРОМ СТЗ „Васил Коларов” София;
- ТИП на тр-ра – 3-Р 73 /10 000KVA/110 , №87410 /74г. и №87411/74г., БДС 3067-67;
- Ном.мощност - 10 000 kVA;
- Фази 3, 50Hz;
- Ток на празен ход – 0,64%;
- Монтаж – открит;
- Система на охлаждане – ONAN;
- Извaждаема част - 19 500 кг.
- Масло - 19 500 кг.;
- Общо тегло - 49 000 кг.;
- 3-Р 73/10000/110+/-12х1,25%/6,3kV;
- Свързване - Y/Δ по група Yd5;
- Янсеновият регулатор е с 27 степени.
На охладителната система на двата броя силови трансформатори е извършена диагностика,
като към настоящият документ са приложени технически отчети и протоколи от
изпитанията от извършената оценка (Приложение № 1).
С цел определяне неободимия брой работи за ремонт, Възложителят ще предостави
възможност на всички заинтересовани лица за предварителен оглед на трансформаторите,
в рамките на официално обявения срок за подаване на оферти за участие в обществената
поръчката. Огледът ще се проведе в КС „Полски Сеновец”, с. Полски Сеновец, общ. Полски
Тръмбеш.

Огледът няма задължителен характер за участниците.

4. Изисквания към Изпълнителя относно документите, които следва да представи
на Възложителя след извършване на поръчката:
4.1. Протоколи от ел.измерванията преди и след ремонта на трансформатора.
4.2. Сертификат и протокол за подменено масло в маслен съд на мощностен
превключвател.
4.3. Протоколи от маслото в казана след извършване на ремонта /след сушене и
пречистване/, а именно за:
- Пробивно напрежение;
- Съдържание на вода;
- Коефициент на диелектрични загуби tgδ;
- Специфично обемно съпротивление при 900 С;
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-

Съдържание на механични примеси;
Киселинно число;
Съдържание на антиокислителна присадка.
Съдържание на разтворените в маслото газове.

4.4. Декларация за съответствие на оборудването, съгласно Закона за Техническите
изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на машините.
4.5. Цялата документация, трябва да бъде представена на български език.
5. Изисквания към участниците в обществената поръчка и към качеството на
услугите
5.1. Материалите, резервните части и консумативите, които ще се използват за ремонта, да
са нови, неупотребявани да са с доказано качество и да са напълно технически и
функционално съвместими с тези подлежащи на подмяна.
5.2. Участниците трябва да разполагат с:
5.2.1. Ремонтна база с необходимите технологични условия, специализирани
инструменти, лаборатории, апаратура и др. за ремонт на трансформаторите.
5.2.2. Участникът следва да разполага най-малко със следните специалисти с
квалификационна група съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа
в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по
електрически мрежи или еквивалентна правоспособност за съответната държава,
в която се намира ремонтната база, посочена от участника (в случай че същата е
извън Република България):
- 2 (двама) специалисти с придобита III (трета) квалификационна група за
безопасност при работа в електрически уредби и мрежи или по-висока,
и
- 1 (един) специалист с придобита IV (четвърта) квалификационна група за
безопасност при работа в електрически уредби и мрежи или по-висока.
5.3. Качеството и обхвата на извършените дейности трябва да отговарят на всички
изисквания на Възложителя.
6. Цел на поръчката:
Подмяна на охладителната система на два броя силови трансформатори, съгласно обхвата
на предмета на поръчката и техническите изисквания посочени в т. 2 по-горе.
7. Гаранционният срок:
Гаранционният срок на всеки един ремонтиран трансформатор e не по-малък от 12
/дванадесет/ месеца от датата на въвеждането му в експлоатация, отразена в
гаранционната му карта.
8. Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение на дейностите по предварителни проучвания, изработване и
представяне на възложителя на проект - фаза работен по т. 2.1. и т. 2.2., е 30 дни от
датата на подписване на договора и получаване на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
получено разрешение за достъп на специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до КС “Полски
Сеновец” на „Булгартрансгаз” ЕАД от ДАНС.
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Възложителят съгласува изработения от изпълнителя проект - фаза работен в 15 дневен
срок от неговото представяне.
Срокът за изпълнение на дейностите по т. 2.3. е не повече от 60 дни, от датата на
демонтаж и подписване на предавателен протокол за първият трансформатор.
Срокът за приемане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предавателен протокол на първия трансформатор,
подлежащ на ремонт, е до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Вторият трансформатор следва
да бъде приет от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предавателен протокол след подписване на приемопредавателния протокол по т. 5.1. от проекта на договор за първия трансформатор.
9. Място на изпълнение на дейностите по ремонт и изпитания:
Ремонтна база на Изпълнителя
10. Място на приемане и предаване:
КС Полски Сеновец, с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш и ремонтната база на
Изпълнителя.

Приложения:

Приложение № 1 – Технически отчети за извършена диагностика на охладителна система
на двата силови трансформатори, собственост на «Булгартрансгаз»
ЕАД.
Приложение № 2 – Еднолинейна схема на ОРУ 110 кV на КС Полски Сеновец.
Приложение № 3 – Протоколи от диагностика на трансформаторното масло

Изготвил:
Радостина Динева
Ръководител сектор „Енергиен“
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ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ
За извършена диагностика на силов
трансформатор
тип 3-P 10000/110/6,3 със сериен №87410
произведен 1974г.,
собственост на Булгартранзгаз ЕАД

В изпълнение на поръчка на Булгартранзгаз ЕАД, ЦЕРБ Трафо извърши
диагностика на силов трансформатор тип 3-P 10000/110/6,3 със сериен № 87410,
произведен 1974 г. Целта на диагностиката е да се установи текущото състояние на
активната част, казана, прилежащата окомплектовка на трансформатора и системата
регулатор стъпален – моторно задвижване. Както и да се определи обема на
необходимите ремонтни дейности.
Обща част

I.

1. Диагностичната дейност по отношение на проведените електрически изпитания
от високоволтова лаборатория се състои от:


Измерване на коефициента на трансформация съгласно;



Измерване на активното съпротивление на намотките;



Измерване на загуби и напрежение на късо съединение с понижено
напрежение;



Измерване на загуби ток на празен ход с понижено напрежение;



Измерване на изолационно съпротивление на главната изолация;



Измерване на тангенс от ъгъла на диелектрични загуби и капацитет;



Измерване на влагосъдържанието в хартиено-маслена изолация по метод RVM;

2. Диагностичната дейност по отношение на проведените изпитания на
трансформаторното масло от химическа лаборатория се състои от:


Изолационни течности. Определяне на пробивно напрежение при промишлена
честота;



Изолационни течности. Определяне на съдържанието на вода;



Газхроматографски анализ на разтворените газове;



Съдържание на корозивна сяра;



Определяне на киселинното число;



Съдържание на фуранови съединения в трансформаторното масло.

Поръчка

Teхнически отчет за проведена диагностика

лист 2

21495

Трансформатор тип 3-P 73 10000/110/6,3 със сериен №87410

всичкo
листа 6

3. Диагностичната дейност по отношение на проведените изпитания на системата
регулатор стъпален – моторно задвижване се състои от:


Демонтаж на защитен капак и дренаж на масло на мощностен превключвател
на регулатор стъпален тип РС 3;



Инспекция и контролни измервания на мощностен превключвател на регулатор
стъпален тип РС 3;



Инспекция и контролни измервания на моторно задвижване ип МЗ 4.4.

4. Диагностичната дейност по отношение на оценка на текущо състояние на
казан, капак, разширител, прилежаща защитна и сигнална апаратура и
охладителна система се състои от:


Извършен е визуален оглед на трансформатора и прилежащата окомлектовка;



Съставен е дефектовъчен протокол на база извършената визуална инспекция;



Oценка на състоянието на охладителната система.

5. Диагностичната дейност по отношение на оценка на текущо състояние на
трансформатора и анализ на получените резултати:


Изготвен е анализ за оценка на живота на трансформатора;



Изготвен е анализ на остатъчния живот на маслено-хартиената изолация на
трансформатора;
Анализ на състоянието на намотките и магнитопровода

II.

От

направените

диагностични

електрически

измервания

(протокол

№008/31.01.2020) и анализ на трансформаторното масло (протокол №200302020В02)
се констатират следните проблеми:


Нисък коефициент на абсорбция;



Висока влажност в масленохартиената изолация. Отчетената стойност е 2,6%,
което над допустимите норми. Влагата влошава изолационните характеристики
на материалите и ускорява тяхното износване;

Поръчка

Teхнически отчет за проведена диагностика

лист 3
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Трансформатор тип 3-P 73 10000/110/6,3 със сериен №87410
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листа 6



От проведените електрически измервания не са установени проблеми с
магнитопровода;



Отчетени са завишени стойности преходното съпротивление на подвижния и
неподвижния контакт на регулатор стъпален по време на изпитване на
активното съпротивление на фаза „А“;



Корозивна сяра – отчетено е съдържание на корозивни съединения в
трансформаторното масло;



Киселинно число – отчетено е завишаване на стойността, следствие от
износването на твърдата изолация в трансформатора;
Анализ на състоянието на системата регулатор стъпален - моторно

III.

задвижване:
От направените диагностични функционални и електрически измервания
(технически отчет №001/27.01.2020) се констатират следните проблеми:


Преходни съпротивления на мощностен превключвател – констатирани са
значителни отклонения на преходните съпротивления на мощностния
превключвател;



При инспекцията на МЗ тип МЗ 4.4 не са установени неизправности в работата
на моторното задвижване;
Анализ на състоянието на казан, разширител, маслопроводи, охладителна

IV.

система, защитна и сигнална апаратура:
От направенита визуална диагностика

(„Дефектовъчен протокол“) се

констатират следните проблеми:


Охладителна система – констатирано е износване на охладителите на
трансформатора. Констатирани са множество течове, корозирали участъци и
деформации;



Маслонивопоказатели – констатирани са липсващи маслонивопоказатели;



Корозия – констатирани са корозирали участъци, както и участъци с нарушено
антикорозионно покритие;

Поръчка

Teхнически отчет за проведена диагностика

лист 4
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Трансформатор тип 3-P 73 10000/110/6,3 със сериен №87410
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Течове на трансформаторно масло – контатирани са течове и омасляване от
уплътнителни съединения и заваръчни шевове;
Заключение за състоянието на трансформатора

V.

От проведената диагностика и получените резултати се за състоянието на
трансформатора се заключава следното:


Трансформаторът е негоден за експлоатация без ремонт в заводски условия;



Трансформаторът е с високо общо влагосъдържание в твърдата изолация;



Установен е електрически проблем с контактната система на регулатор
стъпален;



Необходима е ревизия и ремонт на регулатор стъпален в заводски условия;



Наличие на течове от уплътнителни съединения, заваръчни съединения на
радиатори. Радиаторите, течащи от заваръчни съединения, не подлежат на
ревизия. Нарушено антикорозионно покритие на казан, радиатори, капак,
разширител и прилежащи маслопроводи. Липсващи уреди за защита и контрол;

VI.

Препоръчителен обем ремонти дейности в заводски условия

1. Разкоплектоване на трансформатора, транспорт и подготовка за отваряне;
2. Източване на трансформатора;
3. Отваряне на трансформатора и оглед на активната част;
4. Съставяне на дефектовъчен протокол, с цел определяне на дейности за ревизия
и ремонт на активната част;
5. Взимане на проба от хартиената изолация;
6. Почистване на всички намотки с миещо масло;
7. Подмяна на дефектирали изолационни елементи;
8. Ревизия и проверка на отводи на намотка регулационна;
9. Изработка и подмяна на всички уплътнители;
10. Проверка и коригиране на заваръчни шевове;
11. Преустройства на камбаната за монтаж на нови охладители;
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12. Преработка на разширителния съд за отделяне на обемите на маслото за
регулатор стъпален и трансформатора;
13. Преработка на капак за монтаж на клапан за свърхналягане;
14. Изработка на нова клемна кутия за защитна и сигнална апаратура;
15. Външно и вътрешно почистване на казана;
16. Ревизия или подмяна и монтаж на: струйно реле, бухолцово реле, магнитни
маслонивопоказатели и термометри;
17. Пясъкоструене на казан, разширител;
18. Нанасяне на ново антикорозионно покритие;
19. Подмяна на охладителите с нови от нов тип;
20. Подмяна на джобове за сонди на термометри;
21. Подмяна на окабеляване на уреди за защита и контрол;
22. Ревизия или подмяна на всички кранове;;
23. Извършване на ревизия на регулатор стъпален, при необходимост ремонт;
24. Куплиране на система моторно задвижване и регулатор стъпален. Монтаж и
функционални проби;
25. Пребандажиране на всички отводи;
26. Изсушаване на активната част във вакуум сушилня;
27. Притягане на намотки след изсушаване на активната част;
28. Регенерация и пасивиране на трансформаторно масло с цел подобряване на
изолационните характеристики - сушене, дегазация, филтрация, регенерация и
пасивиране;
29. Пълни електрически измервания на трансформатора съгласно IEC 60076;
30. Транспорт от ремонтната база до работната площадка;
31. Монтаж на трансформатора до експлоатационно състояние;
32. Електрически, химически измервания и функционални проби.
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ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ
За извършена диагностика на силов
трансформатор
тип 3-P 10000/110/6,3 със сериен №87411
произведен 1974г.,
собственост на Булгартранзгаз ЕАД

В изпълнение на поръчка на Булгартранзгаз ЕАД, ЦЕРБ Трафо - София,
България извърши диагностика на силов трансформатор тип 3-P 10000/110/6,3 със
сериен №87411 произведен 1974г. Целта на диагностиката е да се установи текущото
състояние на активната част, казана, прилежащата окомплектовка на трансформатора и
системата моторно задвижване и стъпален регуалтор. Както и да се определи обема на
необходимите ремонтни дейности.
Обща част

I.

1. Диагностичната дейност по отношение на проведените електрически изпитания
от високо-волтова лаборатория се състои от:


Измерване на коефициента на трансформация съгласно;



Измерване на активното съпротивление на намотките;



Измерване на загуби и напрежение на късо съединение с понижено
напрежение;



Измерване на загуби иток на празен ход с понижено напрежение;



Измерване на изолационно съпротивление на главната изолация;



Измерване на тангенс от ъгъла на диелектрични загуби и капацитет;



Измерване на влагосъдържанието в хартиено-маслена изолация по метод
RVM.

2. Диагностичната дейност по отношение на проведените изпитания на
трансформаторното масло от химическа лаборатория се състои от:


Изолационни

течности.

Определяне

на

пробивно

напрежение

при

промишлена честота;


Изолационни течности. Определяне на съдържанието на вода;



Газхроматографски анализ на разтворените газове;



Съдържание на корозивна сяра;



Определяне на киселинното число;



Съдържание на фуранови съединения в трансформаторното масло.

3. Диагностичната дейност по отношение на проведените изпитания на системата
моторно задвижване и стъпален регулатор се състои от:
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Демонтаж на защитен капак и дренаж на масло Мощностен Превключвател
на СР тип РС 3;



Инспекция и контролни измервания Мощностен Превключвател на СР

тип РС 3;


Инспекция и контролни измервания МЗ 4.4.

4. Диагностичната дейност по отношение на оценка на текущо състояние на
казан, капак, разширител, прилежаща защитна и сигнална апаратура и
охладителна система се състои от:


Извършен е визуален оглед на трансформатора и прилежащата окомлектовка;



Съставен е дефектовъчен протокол на база извършената визуална инспекция;



Oценка на състоянието на охладителната система.

5. Диагностичната дейност по отношение на оценка на текущо състояние на
трансформатора и анализ на получените резултати:


Изготвен е анализ за оценка на живота на трансформатора;



Изготвен е анализ на остатъчния живот на твърдата изолация на
трансформатора;
Анализ на състоянието на намотките и магнитопровода

II.

От

направените

диагностични

електрически

измервания

(протокол

№009/31.01.2020) и анализ на трансформаторното масло (протокол №190302020В02)
се констатират следните проблеми:


Нисък коефициент на абсорбция;



Висока влажност в маслено-хартиената изолация. Отчетената стойност е 2,3%,
което над допустимите норми. Влагата влошава изолационните характеристики
на материалите и ускорява тяхното износване;



От проведените електрически измервания не са установени проблеми с
магнитопровода;



Отчетени са завишени стойности на активното съпротивление на фаза „А“;



Локални прегрявания – разтворените газове в трансформаторното масло дават
информация за формиране на топли точки с ниска температура (150÷250оС);



Киселинно число – отчетено е завишаване на стойността, следствие от
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износването на твърдата изолация в трансформатора;
Анализ на състоянието на системата моторно задвижване (МЗ) и стъпален

III.

регулатор (СР):
От направените диагностични функционални и електрически измервания
(технически отчет №002/03.02.2020) се констатират следните проблеми:


Преходни съпротивления на мощностен превключвател – констатирани са
значителни отклонения на преходните съпротивления на мощностния
превключвател;



Последователност на действие на контактните системи – отчетени са
флуктуации във времената за превключване на спомагателните контактни
системи;



При инспекцията на МЗ тип МЗ 4.4 не са установени неизправности в работата
на моторното задвижване;

IV.

Анализ на състоянието на казан, разширител, маслопроводи, охладителна
система, защитна и сигнална апаратура:
От направенита визуална диагностика

(„Дефектовъчен протокол“) се

констатират следните проблеми:


Охладителна система – констатирано е износване на охладителите на
трансформатора. Констатирани са множество течове, корозирали участъци
и деформации;



Маслонивопоказатели – констатирани са липсващи маслонивопоказатели;



Корозия – констатирани са корозирали участъци, както и участъци с
нарушено антикорозионно покритие;



Течове на трансформаторно масло – контатирани са течове и омасляване от
уплътнителни съединения и заваръчни шевове;

V.

Заключение за състоянието на трансформатора
От проведената диагностика и получените резултати се за състоянието на

трансформатора се заключава следното:
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Трансформаторът е негоден за експлоатация без ремонт в заводски
условия;
Трансформаторът е с високо общо влагосъдържание в твърдата
изолация;



Необходима е ревизия на стъпалния регулатор в заводски условия;



Наличие на течове от уплътнителни съединения, заваръчни съединения
на радиатори. Радиаторите, течащи от заваръчни съединения, не
подлежат на ревизия. Нарушено антикорозионно покритие на казан,
радиатори, капак, разширител и прилежащи маслопроводи. Липсващи
уреди за защита и контрол;

VI.

Препоръчителен обем ремонти дейности

1. Разкоплектоване на трансформатора, транспорт и подготовка за отваряне;
2. Източване на трансформатора;
3. Отваряне на трансформатора и оглед на активната част;
4. Съставяне на дефектовъчен протокол, с цел определяне на дейности за ревизия
и ремонт на активната част;
5. Взимане на проба от хартиената изолация;
6. Почистване на всички намотки с миещо;
7. Подмяна на дефектирали изолационни елементи;
8. Ревизия и проверка на отводи на намотка регулационна;
9. Изработка и подмяна на всички уплътнители;
10. Проверка и коригиране на заваръчни шевове;
11. Преустройства на камбаната за монтаж на нови охладители;
12. Преработка на разширителния съд за отделяне на обемите на маслото за СР и
трансформатора;
13. Преработка на капак за монтаж на клапан за свърхналягане;
14. Изработка на нова клемна кутия за защитна и сигнална апаратура;
15. Външно и вътрешно почистване на казана;
16. Ревизия, подмяна или монтаж на: струйно реле, бухолцово реле, магнитни
маслонивопоказатели и термометри;
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17. Пясъкоструене на казан, разширител;
18. Нанасяне на ново антикорозионно покритие;
19. Подмяна на охладителите с нови от нов тип;
20. Подмяна на джобове за сонди на термометри;
21. Подмяна на окабеляване на уреди за защита и контрол;
22. Ревизия или подмяна на всички кранове;;
23. Извършване на ревизия на стъпален регулатор, при необходимост ремонт;
24. Куплиране на система моторно задвижване и стъпален регулатор. Монтаж и
функционални проби;
25. Пребандажиране на всички отводи;
26. Изсушаване на активната част във вакуум сушилня;
27. Притягане на намотки след изсушаване на активната част;
28. Обработка на трансформаторно масло с цел подобряване на изолационните
характеристики - сушене, дегазация, регенерация и пасивиране;
29. Пълни електрически измервания на трансформатора съгласно IEC 60076;
30. Транспорт от ремонтната база до работната площадка;
31. Монтаж на трансформатора до експлоатационно състояние;
32. Електрически, химически измервания и функционални проби.
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Клиент
Регистрация/Име: ЦЕРБ ТРАФО ЕООД
Адрес: ул.“ Локомотив“ №1
Пощенски код: 1220 София, България
Телефон: +359 2 8105454.
Факс: +359 2 8327029.
На вниманието на: г-н Веселин Мавродиев (veselin.mavrodiev@cerb.bg).
ДАННИ ЗА ПРОБАТА

Код на документа
: B02S21.26.20.8
Сериен номер на документа : Β02-005/2020
Кодов номер на пробата
: 024B02T72000007.
Клиент
: ЦЕРБ ТРАФО ЕООД
Поръчител
: г-н Веселин Мавродиев
Данни за вземането на пробата: 7/24.01.2020.
Описание на пробата
: Трансформаторно масло
Идентификация на подателя : “PO21495 – Полски Сеновец, SN:87410, 10MVA, 110/6.3kV,
В.Коларов, 1974, Type:3P-72/10000/110, Тегло на маслотоWoil=19500кг,
Точка на пробовземане: Основен казан (Долно ниво), Дата на
пробовземане: 23/01/2020 (11:43), Температура на маслото= 1oC”.
Транспорт
: Подател
Състояние
: Нормално
Количество/Съд
: Около 1.0L, в стъклена бутилка
Заявени тестове
: Съдържание на вода, Пробивно напрежение, Киселинно число, Тангенс
делта, Корозионна сяра,
2-Фуралалдехин и Газ хроматографски анализ
Дата на получаване на пробата: 24 януари 2020г.
Дата на анализа
: 27-29 януари 2020г.
Дата на резултата
: 30 януари 2020г.

Александър Пападопулос
Химик
ICLab Bg OOD

Независима Физикохимична Лаборатория – ICLab Bg Ltd
Адрес : ул.“Локомотив“№1, 1220 София, България e-mail : apapbg@iclabbg.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ Νο 200302020Β02

No

Мерна
единица
mg/kg
kV / 2.5 mm

ТЕСТ

1
2
3
4

Съдържание на вода
Пробивно напрежение
Киселинно число
Тангенс делта при 90oC

5 Корозионна сяра
ЗАБЕЛЕЖКА :

KF
BDV
A.N.
tan δ

МЕТОД

СТОЙНОСТ

ИНДЕКС

unit

ASTM D1533
IEC 60156
ASTM D974
IEC 60247

1
0
0
0

----

ASTM D1275-15

12
72,9  2,6
0,045
0,042160
Корозивна
(DT3b)

mg KOH / g

CS
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1. n.m. : не е измерено

3. > :по-голямо от / < : по-малко от

2. n.a.: не е приложимо

4. mg/kg : ppm,m.

n.a

ТВЪРДА ИЗОЛАЦИЯ
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ТЕСТ
5-Хидроксиметил-2-фуралалдехин

Фурфурилов алкохол
2–Фуралалдехин
2-Ацетилфуран
5-Метил-2-фуралдехин
Средна степен на полимеризация
Очаквано ниво на влажност на
7.
хартиената изолация
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. n.m.: не е измерено
2. n.a.: не е приложимо

Мерна
единица
5-HMF mg/kg
Fol
mg/kg
2-Fal
mg/kg
2-ACF
mg/kg
5-MEF
mg/kg
DPm
units
WCp

%

МЕТОД

СТОЙНОСТ ИНДЕКС

ASTM D5837
ASTM D5837
ICLab Метод
ASTM D5837
ASTM D5837
изчисление

n.m.
n.m.
0,18
n.m.
n.m.
n.m.

n.a
n.a
0
n.a
n.a
n.a

изчисление

n.m.

n.a

4. < : по-малко от
5. > : по-голямо от

3. mg/kg: ppm,m.
Тълкуване на индекса (стойност – риск): 0 = естествен – много нисък, 1 = типичен – нисък, 2 = под въпрос – умерен, 3 = извън
норма – висок.

Независима Физикохимична Лаборатория – ICLab Bg Ltd
Адрес : ул.“Локомотив“№1, 1220 София, България e-mail : apapbg@iclabbg.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ Νο 200302020Β02

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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ГАЗХРОМАТОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
Мерна
ТЕСТ
МЕТОД
СТОЙНОСТ ИНДЕКС
единица
μL/L
Водород
H2
ASTM D3612
0
0
Кислород
O2
μL/L
ASTM D3612
6550
2
Азот
N2
μL/L
ASTM D3612
71827
n.a.
Въглероден оксид
CO
μL/L
ASTM D3612
21
0
Въглероден диоксид
CO2
μL/L
ASTM D3612
381
0
Метан
CH4
μL/L
ASTM D3612
0
0
Етилен
C2H4
μL/L
ASTM D3612
2
0
Ацетилен
C2H2
μL/L
ASTM D3612
0
0
Етан
C2H6
μL/L
ASTM D3612
0
0
Пропен
C3H6
μL/L
ASTM D3612
0
0
Пропан
C3H8
μL/L
ASTM D3612
0
0
Пропин
C3H4
μL/L
ASTM D3612
2
0
C2H2 / C2H4
R1
номер
n.a.
0,00
n.a.
номер
CH4 / H2
R2
n.a.
0,00
n.a.
номер
C2H6 / CH4
R3
n.a.
0,00
n.a.
номер
C2H4 / C2H6
R4
n.a.
>200
n.a.
номер
CO2 / CO
R5
n.a.
18,37
n.a.
номер
C2H2 / C2H6
R6
n.a.
0,00
n.a.
номер
C2H4 / C3H6
R7
n.a.
>200
n.a.
Разтворими газове
DG
μL/L
ASTM D3612
78783
n.a.
Запалими газове
FG
μL/L
ASTM D3612
25
0
Код на коефициента 3
K3
n.a.
IEC 60599
0 1 2
n.a.
Код на коефициента 4
K4
n.a.
Roger’s
5 0 2 0
n.a.
ЗАБЕЛЕЖКА 1. > : по-голям от
2. μL/L : ppm,v.

3. n.a. : не е приложимо
4. 0 : под границата на откриване

Тълкуване на индекса (стойност – риск): 0 = естествен – много нисък, 1 = типичен – нисък, 2 = под въпрос – умерен, 3 = извън
норма – висок.
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Клиент
Регистрация/Име: ЦЕРБ ТРАФО ЕООД
Адрес: ул.“ Локомотив“ №1
Пощенски код: 1220 София, България
Телефон: +359 2 8105454.
Факс: +359 2 8327029.
На вниманието на: г-н Веселин Мавродиев (veselin.mavrodiev@cerb.bg).
ДАННИ ЗА ПРОБАТА

Код на документа
: B02S21.26.20.7
Сериен номер на документа : Β02-005/2020
Кодов номер на пробата
: 024B02T62000006.
Клиент
: ЦЕРБ ТРАФО ЕООД
Поръчител
: г-н Веселин Мавродиев
Данни за вземането на пробата: 6/24.01.2020.
Описание на пробата
: Трансформаторно масло
Идентификация на подателя : “PO21495 – Полски Сеновец, SN:87411, 10MVA, 110/6.3kV,
B.Коларов, 1974, Type:3P-72/10000/110, Тегло на маслоWoil=19500кг,
Точка на пробовземане: Основен казан (Долно ниво), Дата на
пробовземане: 23/01/2020 (12:46), Температура на маслото= 1oC”.
Транспорт
: Поръчител
Състояние
: Нормално
Количество/Съд
: Около 1.0L, в стъклена бутилка
Заявени тестове
: Съдържание на вода, Пробивно напрежение, Киселинно число, Тангенс
делта, Корозионна сяра,
2-Фуралалдехин и Газ хроматографски анализ
Дата на получаване на пробата: 24 януари 2020г.
Дата на анализа
: 27-29 януари 2020г.
Дата на резултата
: 30 януари 2020г.

Александър Пападопулос
Химик
ICLab Bg OOD

Независима Физикохимична лаборатория – ICLab Bg Ltd
Адрес : ул.“Локомотив“№1, 1220 София, България e-mail : apapbg@iclabbg.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ Νο 190302020Β02

No

Мерна
единица
mg/kg
kV / 2.5 mm

ТЕСТ

1
2
3
4

Съдържание на вода
Пробивно напрежение
Киселинно число
Тангенс делта при 90oC

5 Корозионна сяра
ЗАБЕЛЕЖКА :

KF
BDV
A.N.
tan δ

МЕТОД

СТОЙНОСТ

ИНДЕКС

unit

ASTM D1533
IEC 60156
ASTM D974
IEC 60247

1
0
1
0

----

ASTM D1275-15

12
74,6  1,5
0,057
0,035253
Не корозивна
(MT2c)

mg KOH / g

CS
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1. n.m. : не е измерено

3. > :по-голямо от / < : по-малко от

2. n.a.: не е приложимо

4. mg/kg : ppm,m.

n.a

ТВЪРДА ИЗОЛАЦИЯ
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ТЕСТ
5-Хидроксиметил-2-фуралалдехин

Фурфурилов алкохол
2–Фуралалдехин
2-Ацетилфуран
5-Метил-2-фуралдехин
Средна степен на полимеризация
Очаквано ниво на влажност на
7.
хартиената изолация
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. n.m.: не е измерено
2. n.a.: не е приложимо
3. mg/kg: ppm,m.

Мерна
единица
5-HMF mg/kg
Fol
mg/kg
2-Fal
mg/kg
2-ACF
mg/kg
5-MEF
mg/kg
DPm
units
WCp

%

МЕТОД

СТОЙНОСТ ИНДЕКС

ASTM D5837
ASTM D5837
ICLab Метод
ASTM D5837
ASTM D5837
изчисление

n.m.
n.m.
0,08
n.m.
n.m.
n.m.

n.a
n.a
0
n.a
n.a
n.a

изчисление

n.m.

n.a

4. < : по-малко от
5. > : по-голямо от

Тълкуване на индекса (стойност – риск): 0 = естествен – много нисък, 1 = типичен – нисък, 2 = под въпрос – умерен, 3 = извън
норма – висок.

Независима Физикохимична лаборатория – ICLab Bg Ltd
Адрес : ул.“Локомотив“№1, 1220 София, България e-mail : apapbg@iclabbg.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ Νο 190302020Β02

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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ГАЗХРОМАТОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
Мерна
ТЕСТ
МЕТОД
СТОЙНОСТ ИНДЕКС
единица
μL/L
Водород
H2
ASTM D3612
30
1
Кислород
O2
μL/L
ASTM D3612
10396
3
Азот
N2
μL/L
ASTM D3612
65933
n.a.
Въглероден оксид
CO
μL/L
ASTM D3612
22
0
Въглероден диоксид
CO2
μL/L
ASTM D3612
444
0
Метан
CH4
μL/L
ASTM D3612
1
0
Етилен
C2H4
μL/L
ASTM D3612
5
0
Ацетилен
C2H2
μL/L
ASTM D3612
2
0
Етан
C2H6
μL/L
ASTM D3612
0
0
Пропен
C3H6
μL/L
ASTM D3612
2
0
Пропан
C3H8
μL/L
ASTM D3612
0
0
Пропин
C3H4
μL/L
ASTM D3612
13
0
C2H2 / C2H4
R1
номер
n.a.
0,37
n.a.
номер
CH4 / H2
R2
n.a.
0,02
n.a.
номер
C2H6 / CH4
R3
n.a.
0,00
n.a.
номер
C2H4 / C2H6
R4
n.a.
>500
n.a.
номер
CO2 / CO
R5
n.a.
20,33
n.a.
номер
C2H2 / C2H6
R6
n.a.
>200
n.a.
номер
C2H4 / C3H6
R7
n.a.
2,22
n.a.
Разтворими газове
DG
μL/L
ASTM D3612
76847
n.a.
Запалими газове
FG
μL/L
ASTM D3612
74
0
Код на коефициента 3
K3
n.a.
IEC 60599
1 1 2
n.a.
Код на коефициента 4
K4
n.a.
Roger’s
5 0 2 0
n.a.
ЗАБЕЛЕЖКА 1. > : по-голям от
2. μL/L : ppm,v.

3. n.a. : не е приложимо
4. 0 : под границата на откриване

Тълкуване на индекса (стойност – риск): 0 = естествен – много нисък, 1 = типичен – нисък, 2 = под въпрос – умерен, 3 = извън
норма – висок.

От името на
ICLab Bg OOD
Александър Пападопулос
Химик

