ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименования на
поръчката:

Вътрешнотръбна инспекция с бутало с технология на
разсеян магнитен поток (MFL технология) или
еквивалентна, на участък от газопреносната мрежа с
външен диаметър DN720 (28”) и дължина 129 км.

Референтен номер на
поръчката, даден от
Възложителя:

200-072

1. Съществуващо състояние:
Газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД се състои от преносни газопроводи и
съоръжения за високо налягане и транспортира природен газ до потребители и
газоразпределителни дружества в Република България и до страните от Балканския регион.
Предмет на вътрешнотръбна инспекция e участък от ГПМТП, който е в експлоатация и е
проектиран съгласно руската нормативна база “Строительные нормы и правила Магистральные трубопроводы” (СН и П). Изпитанията на якост и плътност на участъкa са
извършени хидравличнo с вода, по време на строителството. Провеждани са успешно
вътрешнотръбни инспекции. Проектното и максимално допустимото работно налягане на
участъка е 5,4 МРа.
В Приложение № 2 са дадени техническите параметри на участъка от газопреносната мрежа,
предмет на инспекция, както и параметрите на пусковите и приемни камери.
2. Участък от ОС Пиперево до ОС Кула от газопреносната мрежа за транзитен
пренос, предмет на инспекция се разпределя на два подучастъка:
2.1 Подучастък 1 - ОС Пиперево - ОС Петрич е с дължина 113 км и външен диаметър
720 мм (28”), въведен в експлоатация през 1995 г. На подучастъка са проведени три
вътрешнотръбни инспекции през 2003 г., 2008 г. и 2014 г., като последната е с геометрично
бутало и бутала с технология на разсеян магнитен поток с надлъжно и напречно магнитно
поле и XYZ – заснемане на оста на газопровода. Подучастъкът започва от ОС Пиперево в
близост до гр. Дупница, област Кюстендил и се развива в южна посока до ОС Петрич в
близост до КС Петрич, област Благоевград.
Проектното и максимално допустимото работно налягане на подучастъка е 5,4 МРа.
Подучастъкът е посочен на приложената карта (Приложение № 4) с номер 1.
2.2 Подучастък 2 - ОС Петрич – ОС Кула с дължина 16 км и външен диаметър 720 мм
(28”) и е въведен в експлоатация през 1995 г. На подучастъка са проведени три
вътрешнотръбни инспекции през 2003 г., 2008 г. и 2014 г., като последната е с геометрично
бутало и бутала с технология на разсеян магнитен поток с надлъжно и напречно магнитно
поле и XYZ – заснемане на оста на газопровода. Подучастъкът започва от ОС Петрич в
близост до КС Петрич, област Благоевград и се развива в южна посока до границата с Р.
Гърция. Приемната камера е на територията на Р. Гърция в близост до границата с Р.
България.
Проектното и максимално допустимото работно налягане на подучастъка е 5,4 МРа.
Подучастъкът е посочен на приложената карта (Приложение № 4) с номер 2.
3. Цели на поръчката.

Целта на поръчката е да се извърши вътрешнотръбна инспекция на участъка от
газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД, посочен в т. 2, с използване на
интелигентно/и инспекционно/и бутало/а с висока разделителна способност и картиращ
модул, с цел откриване, оразмеряване и оценка на вътрешни и външни дефекти от метална
загуба в основен метал, заваръчните шевове и околошевните зони, зони с преместване на
газопровода, и изготвяне на подробни доклади и ремонтна програма след анализиране на
събраните данни от пробега на инспекционното бутало.
Инспекцията трябва да покрие пълната дължина на участъка, състоящ се от съответните
подучастъци, като предостави точна и подробна информация относно всички събития и
дефекти, попадащи в обхвата на спецификацията на използваното инспекционно бутало или
бутала с последваща оценка на техническото състояние на участъка.
Въз основа на данните от проведената вътрешнотръбна инспекция и сравнение с данните от
предходната инспекция, да се изготви оценка на интегритета - „Оценка пригодност за целта“,
като се определят и оценят всички регистрирани събития и параметрите им, както и оцени
нарастването на дефектите, за които е приложимо. Работите по инспекцията трябва да
завършат с „Програма за ремонти“ за участъка, по приоритети за срок от 10 (десет) години,
изпълнението на която да гарантира експлоатацията му при различни максимално допустими
работни налягания (МАОР) от 5,4 MPa, 4,9 MPa и 4,6 MPa.
Полевите дейности по инспекцията (пуска, пробега и приема на инспекционното/ите
бутало/а трябва да бъдат стартирани в срок до 45 дни след получено писмено уведомление
за готовност от страна Възложителя, по съгласуван между страните времеви график.

Параметрите на изпълнената вътрешнотръбна инспекция и изготвените доклади трябва да
покриват като минимални изискванията, заложени в настоящата техническа спецификация.
За неспецифицирани в настоящата техническа спецификация приложими параметри, същите
трябва да покриват изискванията в „Спецификация и изисквания за инспектиране на
газопроводи с интелигентни бутала“ вер. 2016 г. (www.pipelineoperators.org) или
еквивалентен документ.
4. Обхват на поръчката
4.1. Проверка на пригодността на газопровода за извършване на инспекция.
Предвижда се изпълнението на очистни вътрешнотръбни прединспекционни дейности с цел
осигуряване на необходимата степен на очистване и проверка на проходимостта на участъка.
Прединспекционното почистване на вътрешната повърхност на участъка, подлежащ на
инспекция ще се извърши с техника и сили на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Непосредствено преди извършването на инспекцията в период, съгласуван с Изпълнителя се
предвижда да бъде изпълнено прединспекционно очистване и проверка на проходимостта на
участъка с метално очистно бутало, с прави маншони, постоянни магнити и четки,
оборудвано с алуминиева калибровъчна плоча без прорези, която ще е с външен диаметър
не по-малък от 657 мм. При желание на Изпълнителя негови представители могат да
присъстват на гореописаната прединспекционна очистна операция за всеки от
подучастъците, както и да извършат оглед на надземните съоръжения в участъка.
Очистни операции ще се извършват до получаване на удовлетворителни резултати, като
„Булгартрансгаз” ЕАД ще се базира на опита си от предишни прединспекционни очиствания,
изпълнявани преди провеждането на вътрешнотръбни инспекции.
Преди мобилизацията на оборудването и персонал за изпълнение на полевите работи по
вътрешнотръбните инспекции на Изпълнителя ще се предоставят протоколи от очистните
операции, включващи резултатите от всяко очистване: количеството и типа на
замърсяванията, извлечени от участъка, придружени със снимков материал за вида на
последното очистно бутало, преди пуска и след приема му, както и точни геометрични
размери на калибровъчната плоча преди и след пробега.
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Изпълнителят трябва да се запознае с резултатите от очистните операции, да се увери, че
участъкът е пригоден за извършване на инспекция и да даде съгласие да се премине към
следващите етапи на инспекцията. След съгласуване на готовността на участъка за
извършване на инспекция, участъкът се приема от Изпълнителя с приемо-предавателен
протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя.
След приемането от Изпълнителя на газопроводния участък за изпълнение на
вътрешнотръбна инспекция, на Изпълнителя се прехвърлят и всички последващи рискове,
свързани с извършване на дейностите по настоящата инспекция за газопроводния участък,
ограничени съгласно клаузите на договора.
По собствена преценка и за своя сметка Изпълнителят може допълнително да извърши
проверка на проходимостта на участъка и очистна операция, като след съгласуване с
„Булгартрансгаз“ ЕАД, достави свои подходящи технически средства (бутала) с конструкция,
каквато той сметне за необходима и да изпълни задачата, съгласно своите изисквания.
Възложителят ще изтегли и/или извади чрез демонтаж на тръбен участък всяко загубено или
заседнало оборудване в газопровода, като Изпълнителят ще локализира оборудването и ще
е отговорен за направените преки разходи, свързани с такова изтегляне и/или изваждане
чрез демонтаж на тръбен участък или спирателна арматура, когато вината за загубването не
е била причинена от страна на Възложителя. За тези разходи Изпълнителят носи отговорност
до 10 % от стойността на договора.
4.2 Вътрешнотръбна инспекция за определяне на събития по газопровода и
дефекти в метала с бутало, с технология на разсеян магнитен поток (MFLтехнология) или еквивалентна с висока чувствителност и към аксиално
разположени дефекти.
Вътрешнотръбната инспекция трябва покрие цялата дължина на участъка с двата
подучастъка и да осигури възможност, при вероятност за идентифициране от 90 %,
локализирането, определянето и последващото оразмеряване на минимум посочените в т.
4.4.3.1 до т. 4.4.3.17, включително от настоящата Техническа спецификация видове дефекти
и събития, съгласно приложимите критерии и референтни размери на дефекти в
„Спецификация и изисквания за инспектиране на газопроводи с интелигентни бутала“ вер.
2016 г. (www.pipelineoperators.org) или еквивалентна.
4.2.1. Изпълнителят трябва да е в състояние при вероятност за откриване от 90 %, при
класификация на дефектите от метална загуба по дължина и широчина, съгласно
определените критерии в „Спецификация и изисквания за инспектиране на газопроводи с
интелигентни бутала“ вер. 2016 г. (www.pipelineoperators.org) или еквивалентна, да покрие
като минимални следните прагове по дълбочина за докладване на дефектите в основен
метал:
•

обща корозия – 15% от дебелина на стената;

•

точкова корозия – 15% от дебелината на стената;

•

аксиални надирания (axial grooving)- 20% от дебелината на стената;

•

аксиални цепнатини (axial slotting) – 25% от дебелината на стената;

4.2.2. Изпълнителят трябва да е в състояние при доверителна вероятност (вероятност на
покритие) от 80%, да оразмери дефектите в основен метал с минимална точност както
следва:
4.2.2.1. Обща корозия:
•

Дълбочина – ±15% от дебелината на стената на тръбопровода;

•

Дължина – ±30 мм;

•

Широчина – ±30 мм.
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4.2.2.2 Точкова корозия:
•

Дълбочина – ±15% от дебелината на стената на тръбопровода;

•

Дължина – ±20 мм;

•

Широчина – ±30 мм.
4.2.2.3. За аксиални надирания и аксиални цепнатини:

•

Дълбочина ± 20 % от дебелината на стената на тръбата;

•

Дължина – ±30 мм;

•

Широчина – ±30 мм.

Разграничаването и класифицирането на вътрешните от външните дефекти трябва да бъде
извършено, както и групирането на близко разположени, взаимодействащи си дефекти от
метална загуба, съгласно критериите от ASME B31.G:2012.
Изпълнителят следва да осигури при необходимост съответните технически средства –
наземни маркери (AGM) за осигуряване на следене и възможност за картиране на всеки
подучастък. Физическото поставяне на маркерите по дължината на всеки подучастък, преди
инспекцията и последващото им събиране ще бъде извършвано от персонал на
„Булгартрансгаз“ ЕАД, в съответствие с методически инструкции на Изпълнителя, които при
необходимост следва да бъдат предоставени на „Булгартрансгаз“ ЕАД своевременно.
Планира се поставяне на наземни маркери да се извърши от Възложителя, на подходящи
места през около 2000 м. до максимум 2200 м.
Непосредствено след пробега на инспекционното бутало не по-късно от 48 часа,
Изпълнителят трябва да извърши полеви контрол на записаните първични (сурови) данни от
инспекцията и предостави на Възложителя информация за тяхната пълнота, както и
графично представяне на скоростта на движение на буталото и местата на спиране.

Участникът трябва да приложи към Предложение за изпълнение на поръчката подробна
Техническа спецификация на предложеното/ите от него инспекционно/и бутало/а за
изпълнение на вътрешнотръбната инспекция, съгласно изискванията на „Спецификация и
изисквания за инспектиране на газопроводи с интелигентни бутала“ вер. 2016 г.
(www.pipelineoperators.org) или еквивалентна и попълнени всички приложими таблици от

Приложение № 3.

4.3. Определяне на XYZ координати на оста на газопроводния участък (двата
подучастъка), локализиране на местоположението и определяне на координати на
регистрираните събития и дефекти, както и анализ и оценка на местата с
преместване на газопровода.
Изпълнителят заедно с пуска на инспекционно бутало, трябва да извърши заснемане на
триизмерни географски координати на оста на газопроводния участък.

Участникъ т трябва да посочи в Предлож ението за изпъ лнение на поръ чката
точността, локализиране и определяне на XYZ координатите за всички съ бития по
трасето на газопровода , като минималните изисквания са следните:
Хоризонтална точност (м)
при 90% сигурност

Вертикална точност (м) при
90% сигурност

Horizontal accuracy at 90%
certainty

Vertical accuracy at 90%
certainty

Разстоянието до маркера (м)
Marker distance (m)

1

1

1000

2

2

2000

5.0

5.0

5000
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Точност на разстоянието до напречна заварка с/у потока на газа при
90% сигурност (m)

0.15 м

Accuracy of distance to upstream girth weld at 90% certainty (m)
Точност на позицията по образуващата при 90% сигурност

10°

Accuracy of circumferential position at 90% certainty
Възложителят ще предостави при необходимост координати на референтните точки по
газопроводния участък с точност +/-0.1 м, съгласно т.11.1.
Във връзка с изпълнение на дейностите по т. 4.3

участникът трябва да приложи към
предложението за изпълнение на поръчката попълнени всички приложими таблици от
Приложение № 3 към настоящата техническа спецификация.
4.4. Докладване на резултатите от вътрешнотръбната инспекция
След приключване на полевите работи Изпълнителят трябва да изготви и представи
следните доклади:
4.4.1 Полеви доклад за извършената вътрешнотръбна инспекция с подробно описание на
резултатите от полевите дейности по видове бутала и заключение, относно годността на
събраните данни за участъка.
4.4.2 Предварителен доклад със значими дефекти като: дефекти от загуба на метал над
50% от дебелината на стената, дефекти с ERF≥0.98, прилагайки и съответните изкопни
страници с подробни данни за дефекта, референтни събития с разстояния до тях, географски
координати и препоръка за безопасно работно налягане при полево разкриване и обследване
на дефектите.
При липса на дефекти отговарящи на посочените по-горе критерии за докладване,
Изпълнителя с цел верифициране на резултатите от извършената инспекция, докладва поне
3 дефекта от метална загуба на различни тръби, като разстоянието между тях е поне 10 км
един от друг.
Възложителят може да извърши проверка (верификация), за точността на определяне,
локализиране и оразмеряване на докладваните в предварителния доклад дефекти, като
резултатите могат да бъдат предоставени на Изпълнителя. При поискване от страна на
Възложителя, Изпълнителят предоставя процедура за верификация в 10-дневен срок.
Представители на изпълнителя могат да присъстват и участват във верификациите, след
съгласуване с Възложителя.
4.4.3 Технически доклад
Техническият доклад за участъка, като обхват и структура, трябва да отговаря на
изискванията на „Спецификацията и изискванията за инспектиране на газопроводи с
интелигентни бутала” вер. 2016 г. или еквивалентна.
Докладваните резултати от вътрешнотръбните инспекции по т. 4.2 и т.4.3 трябва да
включват всички регистрирани при вътрешнотръбната инспекция събития като съоръжения
по газопровода, аномалии / дефекти, като минимално изискваните са следните:
4.4.3.1 Метални загуби, по външната или вътрешната повърхност на тръбите;
4.4.3.2. Заводски дефекти;
4.4.3.3. Аномалии в напречни и надлъжни заваръчни шевове;
4.4.3.4 Промяна в номиналната дебелина на стената;
4.4.3.5 Надлъжни, напречни и спирални заваръчни шевове;
4.4.3.6 Тройници;
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4.4.3.7 Отклонения;
4.4.3.8 Колена;
4.4.3.9 Кожуси, включително ексцентрични;
4.4.3.10 Връзка към катодната защита;
4.4.3.11 Външни метални опори, конзоли;
4.4.3.12 Ремонти със заварен стоманен ръкав;
4.4.3.13 Линейни кранове;
4.4.3.14 Точен монтажен план на всички напречни заварки, дължината и вида (правошевна
или спиралошевна) на всяка отделна тръба, както и информация за промяна на дебелината
на стената;
4.4.3.15 Ориентация на всеки надлъжен заваръчен шев по образуващата на тръбата (по
принципа на часовника – в часове) за правошевни тръби, както и началото на спиралния шев
за спиралошевни тръби;
4.4.3.16 Географски координати на всички регистрирани от инспекцията събития по трасето
на участъка от газопровода (заварки, кранове, отклонения, дефекти и др.) с тяхната
географска дължина и ширина и денивелация в системата WGS 84;
4.4.3.17 Аксиални надирания и аксиални цепнатини;
Определянето на размерите на регистрираните дефекти и докладването им трябва да
покрива изискванията, съгласно „Спецификация и изисквания за инспектиране на
газопроводи с интелигентни бутала” вер. 2016г. (www.pipelineoperators.org) или
еквивалентна и с минимална точност съгласно т.4.2 и т.4.3 от настоящата техническа
спецификация.
Докладите да се предоставят в електронен вариант формат Adobe PDF (с възможност за
търсене по ключова дума) или MS Word, както и списъци с регистрираните дефекти, списъци
по видове дефекти във формат на Microsoft Excel.
4.4.4. Доклад „Преместване на газопровода“
Изпълнителят следва да извърши анализ на оста на газопровода за установяване на места с
преместване на газопровода, въз основа сравняване на данни от предходна и настояща
инспекция.
При необходимост записите от предходна инспекция се предоставят от Възложителя.

По преценка на Изпълнителя е възможно съвместяването с техническия доклад.
4.4.5. Доклад „Оценка пригодност за целта“ и „Програма за ремонти“
С оглед настоящата и бъдеща цялостност на газопреносния участък, Изпълнителят трябва да
оцени значимостта на всички аномалии/дефекти, регистрирани от инспекцията, включително
взаимното им влияние с отчитане на всички регистрирани фактори, които поединично или в
комбинация могат да доведат до необходимост от предприемане на действия по осигуряване
цялостта на газопровода, като предостави писмени доклади.
Да приложи критерии за взаимодействие на дефектите и изчисли коефициент на ремонт
(Estimated Repair Factor – ERF=MAOP/P safe ) за дефекти над 10% метална загуба, при които е
приложимо, съгласно последната версия на ASME B31G ниво 1, включително и ниво 2
(Effective Area Method) за клъстъри от метална загуба. Зa регистриран разслой, съгласно API
579 – PART 13. Стойностите на коефициента на ремонт (ERF) за индивидуален дефект или
приложени към клъстери следва да бъдат определени за всички събития изискващи
последващи действия в десетгодишен период.
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В оценката да бъде изчислена по подучастъци степента на нарастване на корозионните
дефекти, анализ на новопоявили се дефекти и събития с приложена ремонтна програма.
Възложителят ще предостави данните за участъка от предходната инспекция, изпълнена
през 2014г.
Оценката на пригодността на инспектирания участък за експлоатация със съответните
заключения и препоръки да бъде извършена на база максимално допустимото работно
налягане 5,4 МРа, 4,9 MPa и 4,6 MPa, като се изготвят и съответните ремонтни програми за
период от 10 (десет) години, с оглед гарантиране цялостта на всеки подучастък спрямо
регистрираните в резултат на изпълнената вътрешнотръбна инспекция аномалии/дефекти.
Ремонтите трябва да бъдат категоризирани по разстояние, видове дефекти, приоритети и
тръбни подучастъци, в случай на близко разположени дефекти.
Докладите да се предоставят в електронен вариант във формат Adobe PDF (с възможност за
търсене по ключова дума) или MS Word, както и списъците с регистрираните дефекти,
списъците по видове дефекти и отделните списъци с дефектите подлежащи на ремонт или
последващи действия във формат на Microsoft Excel.
Заедно с доклада и изготвената ремонтна програма за участъка трябва да бъде предоставен
и Сертификат, удостоверяващ пригодността на подучастъците за експлоатация, за периода
на изготвената „Ремонтна програма“.
4.5:

Обучение на персонал на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Курс на обучение - в учебна база на Изпълнителя:
Изпълнителят трябва да проведе обучение на трима специалисти на Възложителя
(предвижда се, при необходимост, в групата от 3 (трима) специалисти на обучението да
присъства и преводач от страна на Възложителя). Курсът трябва да бъде планиран след
предаване на всички доклади от инспекцията за участъка и да е с продължителност от 3
(три) работни дни, по взаимно съгласувана програма. По време на курса Изпълнителят
трябва да представи резултатите от извършената инспекция; методи на тяхното
интерпретиране и анализ; теория, стандарти и оценка по видовете дефекти, препоръки за
ремонти и провеждане на вътрешнотръбни инспекции, работа със софтуера за преглед на
данни от инспекцията и други съгласувани между страните теми.
5. Изисквания относно данни от инспекцията, които следва да се представят при
изпълнение на договора:
Изпълнителят следва да предостави пълната информация (включително и записи на
суровите данни) от проведената инспекция и подробни данни, набрани от системата за
географско позициониране в 2 (два) екземпляра на преносими твърди дискове.
Изпълнителят трябва да предостави и съответния софтуерен продукт или софтуерни
продукти за използване/интерпретиране на инспекционните данни.
- Софтуерът или софтуерите трябва да позволява работа със суровите данни от
инспекционното бутало;
- Системата за визуализация на данните да има възможност за експорт на данни и графики
в приложенията на Microsoft Office;
- Софтуерът за визуализация трябва да може да работи под Windows 7 и Windows 10 и да е
съобразен с локалните настройки на операционната система за България;
- Софтуерът за обработка на данните да има възможност за генериране на изкопни
страници;
- Оторизиран персонал на Възложителя трябва да има възможност да въвежда реални
данни от огледи, измервания, ремонти и реконструкции по газопровода;
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- Софтуерът за обработка на данните трябва да има възможност за експортиране на
данните във формат PODS (www.pods.org) или MS Excel;
- Данните за XYZ координатите на обектите и събитията по газопровода да бъдат
представени в WGS84 координатна система в градуси и десетични части от градуса и
записани във формат, съвместим с AutoCAD Map и/или ESRI Gis and Mapping Software.
- Софтуерът за обработка на данните да има вграден калкулатор за изчисляване на
остатъчна якост по ASME B31G.
- Софтуерът за управление на данните трябва да има възможност за показване газопровода
и обектите върху него на географска карта.
- Всички данни
реинтерпретация.

трябва

да

бъдат

във

формат,

позволяващ

тяхната

по-късна

6. Изисквания към Участника:
6.1. Участникът да прилага системи за управление на качеството, съгласно изискванията на
ISO 9001 или еквивалентен, с обхват инспекционни дейности на газопроводи.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява
съответствието на участника със стандарт за управление на качеството ISO 9001 или
еквивалентен, и с обхват инспекционни дейности на газопроводи.
6.2. Участникът е длъжен да се запознае с техническите характеристики на участъка,
размерите на пусковите и приемни камери и да предложи за изпълнението на поръчката
подходящи бутала, не изискващи преустройство на наличните съоръжения.
6.3. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Минимално изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по
отношение на техническите способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1,
т. 1, буква „б“ от ЗОП:
Участникът да е изпълнил минимум една дейност идентична или сходна с тази на поръчката
за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ се разбира изпълнена
вътрешнотръбна инспекция на:
- участък от газопровод с диаметър равен или по-голям от DN 720 (28”) и дължина на
участъка равна или по-голяма от 113 км с използване на инспекционно бутало с MFL
технология или еквивалентна и изготвен доклад „Пригодност на целта“ и „Програма за
ремонти“ на база получените резултати за участъка.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
чрез представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
документи, които доказват извършената услуга.
6.4. Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за
изпълнението на поръчката.
Минимално изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отношение на
техническите и професионалните способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5
от ЗОП:
Участникът трябва да разполага с персонал, който ще използва за извършване на услугите,
свързани с предмета на поръчката, а именно: минимум по един специалист със следната
професионална компетентност:
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- За извършване на полеви дейности с наличието на умения усвоени в процеса на
упражняване на длъжност или позиция във връзка с извършване на пуск и приемане на
инспекционни бутала – участие в минимум два пуска и приема на инспекционни бутала на
тръбопроводи с диаметър равен или по-голям от 28'' с посочване на конкретните
вътрешнотръбни инспекции.
- За оценка на данни от вътрешнотръбни инспекции, сертифициран по стандарт ANSI/ASNTILI-PQ-2005 или еквивалент с посочване на същия.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
чрез представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който се посочва
професионалната компетентност на лицата, както и документи, които доказват
професионална компетентност на лицата, в т.ч. конкретните вътрешнотръбни инспекции, в
които специалистът е участвал, и в които е извършвал дейности, идентични с тези, които ще
осъществява в изпълнение на настоящата поръчка.
7. Изисквания относно документите, които следва да се представят при подаване
на документите за участие:
Освен посочените по-горе изискуеми документи към Предложението за изпълнение на
поръчката, участникът трябва да представи „Спецификация“ на предлаганите
инспекционни бутала, съгласно изискванията посочени в „Спецификация и изисквания за
инспектиране на газопроводи с интелигентни бутала“ вер. 2016 или еквивалент, броят на
надземните и магнитните маркери, които са необходими и ще бъдат предоставени от него за
изпълнение на поръчката; попълнени всички приложими таблици от Приложение № 3;
обхват на дейностите, които ще изпълни в рамките на проекта, включително График на
работите в относително време.
8. Нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят
предоставените услуги при изпълнението на поръчката.
При изпълнение на работите от предмета на поръчката Изпълнителят трябва да спазва
всички технически и технологични изисквания за работа, съгласно утвърдените
международни стандарти, както и действащите в Р. България правила и норми за техническа
и противопожарна безопасност.
9. Изисквания относно правото на собственост и правата за ползване на
интелектуална собственост:
Възложителят трябва да придобие всички права на собственост, свързани с изпълнение
предмета на договора, както и върху данните, събрани по време на инспекциите.
Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя правата за ползване на предоставените
софтуерни продукти за период от поне 20 години.
Цялостната документация по изпълнението на инспекциите, изготвена от Изпълнителя
(доклади или друга информация), става изключителна собственост на Възложителя.
10. Изисквания към Изпълнителя през срока на гаранционното поддържане:
Гаранционното поддържане не трябва да бъде по-малък от 12 (дванадесет) месеца и
обхваща отговорността на Изпълнителя за качеството на изпълнение на възложените задачи
по предмета на процедурата: откриване, определяне, локализиране и оразмеряване на
дефекти и тяхната оценка. Гаранционното поддържане за подучастъците започва да тече от
датата на подписване на Протокола за приемане на Докладите „Пригодност за целта“ и
„Програма за ремонтите“ и представения Сертификат за качество за инспектираните
подучастъци.
11. Дейности, условия и документи, които ще предостави Възложителя на
Изпълнителя при изпълнението на поръчката:

Възложителят ще предостави за своя сметка следната подкрепа:
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11.1. При необходимост - координатите на референтни точки избрани за поставяне на
маркери от възложителя съгласно изискванията от т.4.3. Координатите ще са в система WGS
84, с точност от 0,1 м. Информацията може да бъде предоставена до приключване на
полевите работи по инспекцията на участъка.
11.2. Данни от предишни вътрешнотръбни инспекции при необходимост и изискване от
страна на изпълнителя.
11.3. Възложителят ще предостави на Изпълнителя база в ЮЗЕР „Ихтиман“ - за складиране
на оборудването, условия за техническа подготовка на оборудването и пр., както и охрана на
територията на регионално звено ЮЗЕР „Ихтиман“ на техническите средства и оборудване,
които Изпълнителят ще внесе за нуждите на инспекцията. Базата включва открита площ за
обслужване на техническите средства, както и закрита площ (техническа работилница) за
специфичното оборудване. Откритата площ на базата, както и работилниците ще бъдат
оборудвани с 3-фазно и монофазно електрическо захранване, водоснабдяване и канализация
и водоструен апарат, който може да бъде използван от специалисти на Изпълнителя за
почистване на инспекционното оборудване.
11.4. Работни места за персонала на Изпълнителя в базата.
11.5. Транспортни средства за техниката на Изпълнителя, включително подходяща подемна
техника за оборудването на Изпълнителя от базите и офиса към и от полевите обекти.
Забележка: Помощната техника за вкарване и изваждане на буталото/буталата в,
и от, пусковите и приемни камери се осигурява от Изпълнителя.
11.6. Квалифициран технически персонал, който ще бъде на разположение на Изпълнителя,
по време на полевите работи.
11.7. Помощ при уреждане на митнически формалности, работни и полицейски
регистрации, взаимодействие с пътни служби, местни органи на властта и пр. на територията
на България, ако възникне необходимост.
11.8. При необходимост резервации за нощувки на Изпълнителя на територията на
страната.
11.9. При необходимост преводач за екипа на Изпълнителя по време на полевите работи.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1: Описание на видовете задачи;
Приложение № 2: Технически параметри на подучастъците, пускови и приемни камери;
Приложение № 3: Въпросник „Технически параметри за възможностите на предлаганите
Бутала“;
Приложение № 4: Карта на газопреносната
подучастъци, предмет на инспекцията.
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отбелязани
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Приложение №1
към Техническа спецификация
ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ЗАДАЧИ

Наименование на
поръчката:

Вътрешнотръбна инспекция с бутало с технология на
разсеян магнитен поток (MFL технология) или
еквивалентна, на участък от газопреносната мрежа с
външен диаметър DN720 (28”) и дължина 129 км.

Реф. номер
на поръчката:

200-072

№
1.

1.1.

1.2.

1.3
2.
2.1.

Описание на продуктите и
услугите

Единица
мярка

Количе
ство

Задължителни
дейности от
участниците

Задача 1 - Извършване на мобилизация, полеви инспекции, полеви
доклади и предварителен доклад
Мобилизация на техническите
средства и персонала на
Изпълнителя за извършване на
вътрешнотръбна инспекция с
бутало с MFL технология или
еквивалентна
Вътрешнотръбна инспекция с
инспекционно бутало с
технология на разсеян магнитен
поток (MFL-технология) или
еквивалентна, определяне на
XYZ координати на събития и
оста на газопровода
Предварителен доклад от
вътрешнотръбна инспекция

брой

1

км

129

брой

2

Задача 2 - Изготвяне на доклади за участъка
Технически доклад с
резултатите от
брой
2
вътрешнотръбната инспекция с
MFL технология /или
еквивалентна/ и XYZ картиране.

2.1.1.

Първични и инспекционни
данни и софтуер за работа с тях

брой

2

2.2.

Доклад „Преместване на
газопровода“

брой

2

2.3.

Доклад „Оценка Пригодност за

брой

2

Доставка на оборудване
за временно ползване и
мобилизация на персонал,
настройка на бутало

Инспекция на
подучастъците, полеви
доклад,
Предоставяне на доклада
в електронна версия за
всеки подучастък.
Обработка на данните и
изготвяне на доклад, за
всеки подучастък.
Предоставяне в
електронен вариант.
Предоставяне на данните
и софтуер за работа с тях
в 2 (два) екземпляра на
преносими твърди
дискове на които да са
данните за всеки
подучастък.
Обработка на данните и
изготвяне на доклад за
всеки подучастък.
Предоставяне в
електронен вариант.
Обработка на данните и

1

Приложение №1
към Техническа спецификация
целта“ и „Програма за ремонт“

3.

3.1.

изготвяне на доклад за
всеки подучастък.
Предоставяне в
електронен вариант.

Задача 3 - Обучение на технически персонал
Обучение на персонала на
„Булгартрансгаз“ ЕАД

брой

1

Курс с продължителност
от 3 работни дни в база
на Изпълнителя за 3
служители на
възложителя.

2

Приложение №2-1
към Техническата спецификация
ЧАСТ 1 ОБЩИ ДАННИ
За участъка оОС Петрич
до ОС Кула
Номинален външен диаметър на
газопровода

720 mm

Дължина на участъка
16 км

Пускова камера

Приемна камера

Место-нахождение

ОС Петрич

ОС Кула

Област
Страна

Петрич
България

Р Гърция

1.1. Данни за продукта
Вид на продукта:

природен газ
Минимум

Нормално

Максимум

8

20

45

50

52

54

1

2,5

5

Тип тръба,
(шевна, ERW,
спираловидна
SMLS и др.)

Клас на
стоманата
( API 5LX,
X52, и др.)

Бележки

Външен
диаметър,
“D”(mm)

Раб. Температура, oC
Работно налягане, bar
Скорост на потока, m/s

% съдържание
восък

не

CO2

0,19

H2S

не

H2O

не

1.2. Данни за стоманата на тръопровода
Дължина на
Номинална
тръбата за
дебелина на
всяка
стената на
дебелина на
тръбата,
стената,
mm
(km)
8,00

6.217

Правошевна

Х52

720,00

9,00

5.270

Правошевна

Х60

720,00

10,00
11,00

0.902
3.328

Правошевна
Правошевна

Х52
Х52

720,00
720,00

14,00

0.039

Правошевна

Х60

720,00

Общо
дължина

15.756

Година на строеж

Мак.допустимо работно
налягане

Проектно налягане

1995 г.

5,4 МРа

5,4 МРа

ОС Петрич - ОС Кула

стр.1

Приложение №2-1
към Техническата спецификация

ЧАСТ 2 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАЗОПРОВОДА
2.1 Данни за камерата (според проекта)

Типова схема на пускова/приемна камера

Пускова
камера

Параметър

Дължина на камерата (Barrel) - Измерение Y

m

4,24

Номинална дължина - Измерение X

m

23.200

Хамут до вратата - Измерение M

m

0.485

Дължината на редуктора - Измерение L

m

0,5

Дължина на зоната за достъп - Измерение A

m

7.200

Широчина на зоната за достъп - Измерение B

m

4.200

inches

33.385

mm

18

m

1.100

Външен диаметър на камерата (Barrel) - Измерение D
Дебелина на стената на камерата - Измерение T
Височина на централната линия на камерата над площадката
на фундамента
Ъгъл и посока, ако камерата не е хоризонтална
Вътрешни фитинги, ако има (моля специфизирайте)
Неподвижна или подвижна камера
Установена линия на равновесие за налягане

ОС Петрич-ОС Кула

Приемна
камера

хоризонтално
неподвижна
не

стр.2

Приложение №2-1
към Техническата спецификация
2.2 Данни за фитинги и спирателни кранове
Спирателни кранове

Вид

Количество

Производител

Model No

Мин.
номинален
отвор,
mm

Сферичен

2 бр.

Тяжпромарматура

МА 39117-01

686

Сферичен

1 бр.

ОВА7417-079

680

Общо

3 бр.

Model No

Мин.
номинален
отвор,
mm

Възвратни кранове

Бележки

няма

Вид т.е шарнирни страничен/
горен

Кол

Производител

Макс.
дължина на
аксиални
кухини,
mm

Общо

Колена
Вид т.е. ковани и др. Огънати
тръбни

Радиус на кривина
т.е.

Кол

Минимален номинален
отвор,
mm

огънати
15°

≥5D

692

30°

≥5D

692

45°

≥5D

692

60°

≥5D

692

ковани

Тройници/ отклонения/ 90 градуса на тръбопрвода

Вид т.е. ковани,
заварени, стопел и др.
ковани

ОС Петрич-ОС Кула

Кол

Позиция по
часовник
3, 6, 9 , 12

Макс. външен
диаметър на
отклонение,
mm

Мин
Номинален
отвор,
мм

Има ли
решетка

1

3.00h

720

688

не

Бележки

стр.3

2.3 Покритие / Изолация
Външна изолация-тип

Вътрешна изолация

2.4 Катодна защита
Вид на връзката на КЗ

Фузип, Поликен

не

Болт със заварка и изолиране

2.5 Опит от предишни чистения
Пуснати очистни бутала, честотата

Вид очистни бутала

Вид на излезлите отпадъци

2003 г. - 6 очиствания
2004 г. - 3 очиствания
2014 г. - 1 очиствания
Парлоново Крис Крос, метално с прави маншони
КООР;

метален прах, електроди

Вътрешнотръбна инспекция
2003 г.

бутало с технология на разсеян магнитен поток

2014 г.

бутало за откриване на корозия (CDG), магнитно
бутало с напречно магнитно поле с висока
резолюция (AFD) и геометрично бутало (XGP).

2.6 Редуциране на вътрешния диаметър

Приложение №2-2
към Техническата спецификация
ЧАСТ 1 ОБЩИ ДАННИ
За участъка оОС Пиперево до ОС Петрич
Номинален външен диаметър на
газопровода

720 mm

Дължина на участъка
113 км

Пускова камера

Приемна камера

Место-нахождение

ОС Пиперево

ОС Петрич

Област
Страна

Кюстендил
България

Петрич
България

1.1. Данни за продукта
Вид на продукта:

природен газ
Минимум

Нормално

Максимум

5

12

18

41

43

54

1

3

6

Тип тръба,
(шевна, ERW,
спираловидна
SMLS и др.)

Клас на
стоманата
( API 5LX,
X52, и др.)

Бележки

Външен
диаметър,
“D”(mm)

Правошевна
Правошевна
Правошевна
Правошевна
Правошевна

Х52
Х60
Х52
Х52
Х60

Раб. Температура, oC
Работно налягане, bar
Скорост на потока, m/s

% съдържание
восък

не

CO2

0,18

H2S

не

H2O

не

1.2. Данни за стоманата на тръопровода
Дължина на
Номинална
тръбата за
дебелина на
всяка
стената на
дебелина на
тръбата,
стената,
mm
(km)
8,00
8,00
9,00
11,00
14,00
Общо
дължина

66.225
0.243
39.308
6.423
0.011

720,00
720,00
720,00
720,00
720,00

112.21

Година на строеж

Мак.допустимо работно
налягане

Проектно налягане

1995 г.

5,4 МРа

5,4 МРа

ОС Пиперево-ОС Петрич

стр.1

Приложение №2-2
към Техническата спецификация

ЧАСТ 2 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАЗОПРОВОДА
2.1 Данни за камерата (според проекта)

Типова схема на пускова/приемна камера

Параметър

Пускова
камера

Приемна
камера

Дължина на камерата (Barrel) - Измерение Y

m

4,24

4,24

Номинална дължина - Измерение X

m

23.200

37.800

Хамут до вратата - Измерение M

m

0.485

0.485

Дължината на редуктора - Измерение L

m

0,5

0,5

Дължина на зоната за достъп - Измерение A

m

8.000

8.000

Широчина на зоната за достъп - Измерение B

m

3.000

3.000

inches

33.385

33.385

mm

24

24

m

1.100

1.100

хоризонтално

хоризонтално

-

-

неподвижна

неподвижна

да

-

Външен диаметър на камерата (Barrel) - Измерение D
Дебелина на стената на камерата - Измерение T
Височина на централната линия на камерата над площадката
на фундамента
Ъгъл и посока, ако камерата не е хоризонтална
Вътрешни фитинги, ако има (моля специфизирайте)
Неподвижна или подвижна камера
Установена линия на равновесие за налягане

ОС Пиперево-ОС Петрич

стр.2

Приложение №2-2
към Техническата спецификация
2.2 Данни за фитинги и спирателни кранове
Спирателни кранове

Вид

Количество

Производител

Model No

Мин.
номинален
отвор,
mm

Сферичен

10 бр.

Тяжпромарматура

МА 39117-01

686

Общо

10 бр.

Model No

Мин.
номинален
отвор,
mm

Възвратни кранове

Бележки

няма

Вид т.е шарнирни страничен/
горен

Кол

Производител

Макс.
дължина на
аксиални
кухини,
mm

Общо

Колена
Вид т.е. ковани и др. Огънати
тръбни

Радиус на кривина
т.е. 4d, 5d, 6d

Кол

Минимален номинален
отвор,
mm

огънати
15°

14

≥5D

692

30°

17

≥5D

692

45°

28

≥4.8D

692

60°

2

≥5D

692

ковани

0

Тройници/ отклонения/ 90 градуса на тръбопрвода

Вид т.е. ковани,
заварени, стопел и др.
ковани

ОС Пиперево-ОС Петрич

Кол

Позиция по
часовник
3, 6, 9 , 12

Макс. външен
диаметър на
отклонение,
mm

Мин
Номинален
отвор,
мм

Има ли
решетка

1

3.00h

720

688

не

Бележки

стр.3

2.3 Покритие / Изолация
Външна изолация-тип

Вътрешна изолация

2.4 Катодна защита
Вид на връзката на КЗ

Фузип, Поликен

не

Болт със заварка и изолиране

2.5 Опит от предишни чистения
Пуснати очистни бутала, честотата

Вид очистни бутала

Вид на излезлите отпадъци

1-2 пъти годишно
2003 г.-13 очиствания
2004 г.-7 очиствания
2007 г.-1 очистване
2008 г.-7 очиствания
2014 г.-3 очиствания
Парлоново Крис Крос, метално с прави маншони
КООР;
метален прах

Вътрешнотръбна инспекция
2003 г.

геометрични бутала и бутала с технология на
разсеян магнитен поток

2008 г.

геометрични бутала и бутала с технология на
разсеян магнитен поток

2014 г.

бутало за откриване на корозия (CDG), магнитно
бутало с напречно магнитно поле с висока
резолюция (AFD) и геометрично бутало (XGP).

Приложение №3
към Техническата спецификация
Въпросник „Технически параметри за възможностите на предлаганите бутала”

Таблица 1: Установяване на дефекти и събития
Дефекти и събития

Да
POI>90%

Не
POI<50%

Може би
50%<=POI<=90%

Разграничаване външни/вътрешни/в стената
Int./ext./midwall discrimination
Аномалия
Anomaly:
-

електродъгово „изгаряне”
arc strike
изкуствен дефект
artificial defect
деформация
buckle
корозия
corrosion
групиране на корозия
corrosion cluster
пукнатина
crack
побитост
dent
побитост с метална загуба
dent with metal loss
побитости свързани със заваръчен шев
dents on welds
пукнатина напречна заварка
girth weld crack
вдлъбнатина
gouging
шлифоване
grinding
пукнатина в напречна заварка
girth weld crack
аномалия на напречна заварка
girth weld anomaly
водородно напукване
HIC
ламинация
lamination
пукнатина на надлъжна заварка
longitudinal weld crack
аномалии на надлъжна заварка
longitudinal weld anomaly
овалност
ovality
заводски дефект на тръбата
рipe mill anomaly
Заводски дефект на тръбата - група
pipe mill anomaly cluster
пукнатини от стресова корозия
SCC

Specifications and requirements for intelligent pig inspection of pipeline Version 2009

Приложение №3
към Техническата спецификация
Въпросник „Технически параметри за възможностите на предлаганите бутала”
- напукване с отделяне на слоеве
- spalling
- пукнатина на спирална заварка
- spiral weld crack
- аномалия на спирална заварка
- spiral weld anomaly
набръчкване
wrinkle
Събития:
Ексцентрични кожуси
Eccentric pipeline casing
Промяна в дебелината на стената
Change in wall thickness
Връзка към катодна защита/анод
CP connection/anode
Външна опора
External support
Анкер
Ground anchor
Отклонение
Offtake
Референтен магнит
Reference magnet
Ремонт
Repair:
- ремонт със заварен ръкав
- welded sleeve repair
- ремонт с композитен ръкав
- composite sleeve repair
- наваряване
- weld deposit
- изолация
- coating
Тройник
Tee
Кран
Valve
Заварка
Weld:
- коляно
- bend
- посока на завиване и радиус на огъване
- bending direction and bend radius
- промяна на диаметъра
- diameter change
- промяна в дебелината на стената (връзка
тръба/тръба)
wall thickness change (pipe/pipe connection)
-

надлъжна заварка
longitudinal weld

-

спирална заварка
spiral weld
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Приложение №3
към Техническата спецификация
Въпросник „Технически параметри за възможностите на предлаганите бутала”
Допълнителен метал. материал
Additional metal/material:
- отлагания, магнитни
- debris, magnetic
- отлагания, не - магнитни
- debris, non-magnetic
- допир метал - метал
- touching metal to metal
- други
- others
Анод
Anode

Specifications and requirements for intelligent pig inspection of pipeline Version 2009

Приложение №3
към Техническата спецификация
Въпросник „Технически параметри за възможностите на предлаганите бутала”

Таблица 2: Откриване и точност на оразмеряване на аномалии в тръбопроводи

Дълбочина при POD=90%
Depth at POD=90%
Точност на оразмеряване
на дълбочина при 80%
сигурност (процент от
дебелината на стената)
Depth sizing accuracy at
80% confidence (%wt)
Точност на оразмеряване
на ширината при 80%
сигурност , (mm)
Width sizing accuracy at
80% confidence,( mm)
Точност на оразмеряване
на дължина при 80%
сигурност, (mm)
Width sizing accuracy at
80 % confidence, (mm)

Обща
метална
загуба

Язвена
корозия

Аксиални
надирания

Надиран
ия по
образува
щата

General
metal
loss

Pitting

Axial
grooving

Circumf.
grooving

Pinhole*

Акс.
цепнати
на

Цепнати
на
по
образува
щата

Axial
slotting*

Circumf.
Slotting*

*Трябва да се специфицират минималните размери
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Приложение №3
към Техническата спецификация
Въпросник „Технически параметри за възможностите на предлаганите бутала”

Таблица 3: Откриване и точност на оразмеряване аномалии от загуба на метал в заварки и
горещата зона около тях

Дълбочина при POD=90%
Depth at POD=90%
Точност на оразмеряване
на дълбочина при 80%
сигурност
Depth sizing accuracy at
80% confidence
Точност на оразмеряване
на ширината при 80%
сигурност
Width sizing accuracy at
80% confidence
Точност на оразмеряване
на дължина при 80%
сигурност
Width sizing accuracy at
80 % confidence

Обща
метална
загуба

Язвена
корозия

Аксиални
надирания

Надирания
по
образуващ
ата

General
metal
loss

Pitting

Axial
grooving

Circumf.
grooving

Pinhole*

Акс.
цепнати
на

Цепнати
на
по
образува
щата

Axial
slotting*

Circumf.
Slotting*

*Трябва да се специфицират минималните размери
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Таблица 4: Откриване и точност на оразмеряване на пукнатини и пукнатинообразни
дефекти
Аксиални
пукнатини
Axial crack
Дълбочина при POD=90% за пукнатина с L≥25 mm
Depth at POD=90% of crack with L≥25 mm

Пукнатини по
образуващата
Circumferential
crack

Спирални
пукнатини
Spiral crack

Минимално отваряне на пукнатина (мм)
Minimum crack opening (mm)
Точност на оразмеряване на дълбочина при 80%
сигурност , (процент от дебелината на стената)
Depth sizing accuracy at 80% confidence (%wt)
Точност на оразмеряване на дължината при 80%
сигурност,( mm)
Length sizing accuracy at 80% confidence,( mm)
Гранични стойности на ориентация (в градуси) за
откриваемост
Orientation limits (in degrees) for detectability

Таблица 5: Откриване и точност на оразмеряване за побитости и овалности
Побитост
Dent

Овалност
Ovality*

Дълбочина при POD=90%
Depth at POD-90%

n.a.
не е приложимо

Точност на оразмеряване на дълбочина при 80%
сигурност , ( % )
Depth sizing accuracy at 80% confidence (%)

n.a. .
не е приложимо

Точност на оразмеряване на широчина при 80%
сигурност, (мм)
Width sizing accuracy at 80% confidence, (мм)

n.a.
не е приложимо

Точност на оразмеряване на дължината при 80%
сигурност, (мм)
Length sizing accuracy at 80% confidence, (мм)
Овалност при POD=90%
Ovality at POD=90%
* Овалност = (ID max-IDmin) / (IDmax+IDmin)
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Таблица 6: Точност на локализиране
Точност на разстоянието до напречна заварка с/у потока на газа при 90% сигурност (m)
Accuracy of distance to upstream girth weld at 90% certainty (m)
Точност на разстоянието от крана на очистното при 90% сигурност
Accuracy of distance from pig trap valve at 90% certainty
Точност на позицията по образуващата при 90% сигурност
Accuracy of circumferential position at 90% certainty

Таблица 7: Хоризонтална и вертикална точност на локализиране на тръбата като функция
от разстоянието до маркера и сигурността
Разстоянието до маркера (м)
Marker distance (m)

Хоризонтална точност
(м) при 80% сигурност
Horizontal accurancy at
80% certainty
0.5
1.0
2.0

Вертикална точност
(м) при 80% сигурност
Vertical accurancy at
80% certainty
0.5
1.0
2.0
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