ST 647

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ
pentru staţiile de reglare şi reglare măsurare a gazelor
naturale
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6.1. Domeniu de aplicare
6.1.1. Scop
Această specificaţie tehnică este valabilă pentru achiziţia de catre Delgaz Grid S.A. a staţiilor de
reglare, respectiv staţiilor de reglare şi măsurare a gazelor naturale, numite în continuare SRSuri respectiv SRM-uri. Conţinutul şi scopul acestei specificaţii este acela de a standardiza pe cât
posibil dotările staţiilor care urmează a fi achiziţionate sau ale celor existente în exploatare, dar care
urmează a fi modernizate, redimensionate sau reamplasate.
Toate lucrările se vor executa cu respectarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea şi
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE 2008), a Legii 10/1995 (actualizată)
privind Calitatea în Construcţii, a Legii 50/1991(actualizată) privind Autorizarea executării
lucrărilor în construcţii şi HGR 273/1994 (actualizată) privind Regulamentul de Recepţie a
Lucrărilor de Construcţii şi Instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

6.1.2. Descriere
Componentele staţiilor de reglare sau de reglare şi măsurare sunt următoarele: filtre, conducte şi
racorduri, garnituri de etanşare, elemente de separare, aparate indicatoare, dispozitive de reglare a
presiunii, dispozitive de siguranţă pentru închidere la lipsă presiune şi suprapresiune, dispozitive de
siguranţă pentru evacuare la suprapresiune, sisteme de măsurare a cantităţilor de gaze
tranzacţionate.

6.2. Cerinţe tehnice
6.2.1. Caracteristici generale
6.2.1.1. Definiţii
Pe lângă definiţiile prevăzute în legislaţia şi reglementările în vigoare, termenii de mai jos sunt
definiţi după cum urmează:
a) Contor de gaze naturale (conform „Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze
naturale tranzacţionate în România”) - aparat de măsură care are funcţia de a măsura,
memora şi afişa cantitatea de gaz care a trecut prin el;
b) Contor de gaze cu pistoane rotative - contor de gaz în care se formează un compartiment rigid
între pereţii unei camere staţionare şi un element (sau elemente) în mişcare. Fiecare ciclu de
rotaţie al elementului (elementelor) deplasează un volum cunoscut de gaz care este înregistrat
cumulativ şi indicat de un dispozitiv indicator;
c) Contor de gaze cu turbină - contor de gaz în care forţele dinamice ale unui gaz aflat în
mişcare, produc rotaţia unei turbine cu o viteză proporţională cu volumul de gaz care trece prin
turbină. Numărul de rotaţii al turbinei este semnalul de măsurare pentru volumul de gaz care a
trecut prin contor;
d) Contor de gaze cu ultrasunete - contor de gaz care măsoară timpul de propagare a
ultrasunetelor prin gazul aflat în curgere, între una sau mai multe perechi de transductoare
ultrasonice. Timpul de propagare este semnalul de măsurare pentru indicarea volumului de gaz
care a trecut prin contor;
e) Convertor de volum - dispozitiv electronic conectat la un contor de gaz, care transformă
automat volumul de gaz măsurat în condiţii de lucru, în volum de gaz în condiţii de bază;
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f) Mijloc de măsurare - reprezintă toate măsurile, aparatele, dispozitivele, instalaţiile, precum şi
mostrele de materiale şi substanţe care materializează şi conservă unităţi de măsură şi furnizează
informaţii de măsurare;
g) Sisteme de măsurare - ansamblul complet de mijloace de măsurare şi alte echipamente, reunite
pentru efectuarea unor măsurări;
h) Traductor de măsurare - dispozitiv care face ca unei mărimi de intrare să îi corespundă,
conform unei legi determinate, o mărime de ieşire;
i) Debit minim (Qmin) - cea mai mică valoare a debitului la care contorul de gaz furnizează
indicaţii care îndeplinesc cerinţele privind eroarea maximă admisă;
j) Debit maxim (Qmax) - cea mai mare valoare a debitului, la care contorul de gaz furnizează
indicaţii ce îndeplinesc cerinţele privind eroarea maximă admisă;
k) Debit de tranzit (Qt) - debitul care desparte domeniul de debit în două zone distincte, care au
erori maxime admise diferite;
l) Debit de suprasarcină (Qr) - cea mai mare valoare a debitului, la care contorul poate funcţiona
corespunzător pentru o perioadă scurtă de timp, fără ca acesta să se deterioreze;
m) Dinamica (Rangeabilitatea) contorului - raportul dintre Qmin şi Qmax, denumit şi dinamica
echipamentului;
n) Condiţii de bază (standard) - condiţii specificate, la care este transformată cantitatea de gaz
măsurat (Tb=15°C[288.15K], Pb=1.01325 bar absolut);
o) Condiţii normale - condiţii specificate, la care este transformată cantitatea de gaz măsurat
(Tn=0°C[273.15K], Pn=1.01325 bar absolut);
p) Conductă - conform „Codul Tehnic al Sectorului Gazelor Naturale” Anexa 1;
q) Contor „master” - contor conectat în serie cu un contor fiscal în scopul testării/supravegherii
acestuia;
r) Contor de rezervă - contor care preia rolul de contor fiscal în cazul defectării contorului fiscal
din sistemul de măsură de bază;
s) Element de secţionare - prin element de secţionare, se întelege acel element care separă
conducta în secţiuni;
t) Limita sistemului - limita sistemului este acea linie separatoare, care determină limita
proprietăţii şi limitele corespunzătoare zonelor de întreţinere şi responsabilitate;
u) Staţie de reglare măsurare gaz - conform „Codul Tehnic al Sectorului Gazelor Naturale”
Anexa 1;
v) Măsurare fiscală - măsurarea cantitativă folosită în special pentru determinarea volumului de
gaz, precum şi a cantităţii de energie dacă este necesar, în scopul decontării acestor cantităţi de
gaze între parteneri;
w) Aprobare de model - decizie cu relevanţă legală, bazată pe un raport de evaluare, conform
căreia, un tip de mijloc de măsurare, îndeplineşte cerinţele din reglementările de metrologie
legală aplicabile şi este adecvat utilizării în domeniul reglementat, astfel încât este de presupus
că el realizează rezultate de măsurare sigure, într-o perioadă de timp definită;
x) Verificarea unui instrument de măsurare - verificare metrologică - modalitate de control de
metrologie legală, alta decât aprobarea de model, prin care se constată şi se confirmă că mijlocul
de măsurare îndeplineşte cerinţele prevăzute în reglementările de metrologie legală; termenul
„verificare metrologică” este specific numai mijloacelor de măsurare supuse controlului
metrologic legal;
y) Eroare - parametru care caracterizează dispersia valorii cantitative atribuite unei măsurări, pe
baza informaţiilor utilizate;
z) Eroare sistematică - medie care rezultă dintr-un număr infinit de măsurări ale aceleiaşi mărimi
supuse măsurării, efectuate în condiţii de repetabilitate, în afara valorii reale a mărimii supuse
măsurării;
aa) Trasabilitate - proprietatea rezultatului unei măsurări sau a valorii furnizate de un etalon şi
care poate fi legată de unele referinţe determinate, în general standarde naţionale sau
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internaţionale, prin intermediul unui lanţ neântrerupt de comparaţii, care are toate incertitudinile
determinate;
bb) Incertitudine - parametru asociat rezultatului măsurării, care caracterizează dispersia valorilor
care ar putea fi, în mod raţional, atribuite mărimii supuse măsurării;
cc) Etalonare - ansamblu de operaţii care stabilesc, în condiţii specificate, relaţia dintre valorile
unei mărimi indicate de un aparat de măsurat ori un sistem de măsurare sau dintre valorile
reprezentate de o măsură ori un material de referinţă şi valorile corespunzătoare realizate cu
etaloane; operaţiile de etalonare se aplică atât mijloacelor de măsurare etalon, cât si celor de
lucru;
dd) Diametrul nominal - diametrul de referinţă (diametrul interior al ţevii sau al subansamblelor
staţiei – robinete, regulatoare, contor, diametrul interior al racordului filtrelor, etc);
ee) În prezenta specificaţie tehnică, prin constructor se va înţelege furnizorul staţiei.

6.2.1.2. Abrevieri
În textul acestei specificaţii, pot fi întâlnite următoarele abrevieri:
IPT – Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului;
PTZ - Convertor electronic de volum (presiune - temperatură - compresibilitate);
MIP - Presiunea maximă de avarie;
GPRS - Sistem de transmisie date prin reţeaua de telefonie mobilă;
HF - Semnal de înaltă frecvenţă de la contorul cu turbină/pistoane rotative;
LF - Semnal de joasă frecvenţă de la contorul cu turbină/pistoane rotative;
ANRE - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei;
BRML - Biroul Român de Metrologie Legală;
ISO - Organizaţia Internaţională de Standardizare;
ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
Ridicat;
VPN - Reţea Virtuală Privată

6.2.2. Caracteristici tehnice
6.2.2.1. Elementele staţiei
6.2.2.1.1. Separarea electrică
Pentru separarea electrică a staţiei, pe conductele de intrare şi ieşire, se vor prevedea îmbinări de tip
flanşă electroizolantă. Flanşele electroizolante se vor instala la fiecare robinet de închidere aflat la
limita sistemului, fiind poziţionate către exteriorul acestuia.
Se va avea în vedere ca nici un element conductor (suporţii şi elementele de susţinere) să nu şunteze
flanşele electroizolante prin formarea unei punţi conductoare neprevăzute.
În vederea cuplării racordurilor staţiei, pentru a evita influenţa termică asupra flanşelor
electroizolante, acestea vor fi prevăzute cu un tronson de conductă de minim 400 mm lungime.

6.2.2.1.2. Racordurile de intrare - ieşire
Robinetele de separare de la punctele de intrare şi de ieşire, reprezintă limita dintre staţia de reglare
măsurare şi sistemul de conducte. Aceste robinete sunt parte integrantă a staţiei de reglare măsurare.
Diametrul nominal minim al conductelor de intrare-ieşire din staţie (care sunt parte componentă a
instalaţiei mecanice), va fi DN 50. Diametrul nominal al robinetului de secţionare a staţiei va fi de
cel putin DN 50 şi va fi amplasat numai suprateran.
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6.2.2.1.3. Instalaţia de filtrare
În funcţie de natura şi conţinutul de impurităţi a gazelor naturale, se vor monta echipamente de
filtrare şi separare adecvate, dispuse în aval de robinetul de secţionare de la intrare, înaintea
dispozitivelor de măsurare şi reglare. Tipul şi selecţia tehnologiei de filtrare utilizate, se va face în
concordanţă cu calitatea locală a gazelor naturale.
Instalaţia de filtrare va fi dimensionată astfel încât să asigure debitul maxim la presiunea minimă de
intrare.
Aceasta va fi compusă din două filtre verticale, dimensionate astfel încât să asigure debitul maxim
la presiunea minimă de intrare (unul în funcţiune, al doilea de rezervă).
Cartuşele filtrante vor avea o fineţe de filtrare de 160µm şi vor fi exclusiv metalice. Furnizorul
trebuie să poată oferi, în cazul nevoii de îmbunătăţire a procesului de filtrare, cartuşe cu o fineţe
superioară, compatibile din punct de vedere constructiv cu cele din dotarea iniţială.
Curăţarea şi schimbarea cartuşelor filtrante trebuie să se realizeze fără demontarea filtrului din
instalaţie. Se admite şi poziţia orizontală de montare, în special pentru filtrele de dimensiuni mari,
pentru uşurarea operaţiunilor mai sus menţionate.
Filtrele vor fi prevăzute cu manometru pentru măsurarea presiunii diferenţiale, folosit la indicarea
gradului de colmatare.
Căderea de presiune maximă admisibilă pe filtrul de gaz, va fi de 0,1 bar la debitul maxim al
SRM/SRS-ului.
Filtrele trebuie să reziste la o presiune statică de 1,5 ori presiunea nominală, pentru care a fost
proiectată staţia.
Filtrele ce vor echipa staţiile de reglare/reglare şi măsurare, vor avea corpul confecţionat exclusiv
din oţel, având o capacitate de stocare a impurităţilor de minim 12% din capacitatea filtrului.
Se acceptă montarea filtrelor având corp turnat, din aluminiu, doar pentru staţiile cu capacitate de
150 şi 225 mc/h.Filtrele trebuie să fie marcate cu o etichetă metalică inscriptionată, care să conţină
numele producătorului şi datele de contact (telefon şi fax), tipul filtrului, diametrul nominal,
volumul de stocare, seria şi anul fabricaţiei, fineţea de filtrare, presiunile nominale de operare,
domeniul temperaturilor de operare.
În cazul filtrelor realizate din oţel, partea exterioară a filtrelor, trebuie acoperită prin vopsire sau
prin alte mijloace, corespunzătoare gradului de agresivitate a atmosferei. Straturile de vopsea
protectoare, se vor aplica conform standardului SR EN ISO 12944-1:2002.
Pe distribuitorul instalaţiei de filtrare, se va monta un manometru, conf. 6.2.2.1.7.
În cursul proiectării şi construcţiei, se vor avea în vedere cerinţele pentru filtre şi separatoare,
prevăzute în SR EN 12186:2015.
Filtrele vor avea obligatoriu Certificat de conformitate CE sau Agrement Tehnic insoţit de aviz
tehnic. Producătorul filtrelor va deţine certificat de atestare a managementului calităţii, conform SR
EN ISO 9001:2015 şi respectiv pentru sistemul de management al mediului SR EN ISO
14001:2015.

6.2.2.1.4. Instalaţia de reglare
Reglarea debitului va fi proiectată în aşa fel încât să asigure stabilitatea acestuia pentru toate
condiţiile de exploatare prevăzute şi să prevină apariţia fluctuaţiilor de debit care pot perturba
funcţionarea dispozitivului de măsurare.
Instalaţia de reglare va fi astfel dimensionată încât să asigure debitul maxim la presiunea minimă de
intrare P1 şi presiunea de ieşire P2, pe fiecare linie.
Instalaţia de reglare va fi dimensionată pentru două linii (o linie de reglare în lucru şi una de
rezervă), care vor asigura menţinerea constantă a presiunii de ieşire, în limitele grupei de reglare şi
la variaţia presiunii de intrare şi a debitului. Excepţie de la această abordare, fac staţiile de
capacitate 150 şi 225 mc/h, la care se va dimensiona o singură linie de reglare.
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Pentru evitarea cazurilor în care presiunea de intrare poate scădea la nivelul, sau sub nivelul
presiunii de ieşire prescrise, se vor utiliza numai regulatoare cu acţionare directă, normal deschise
(în poziţie de repaus, la presiunea de intrare nulă, au orificiul de trecere deschis).
În cazul în care presiunea de ieşire solicitată este mai mare de 1,8 bari, se acceptă montarea
regulatoarelor cu acţionare indirectă.
Regulatoarele vor trebui să îndeplinească următoarele caracteristici şi condiţii tehnice:
 grupa presiunii de reglare - GR 5 sau mai bună;
 grupa presiunii de închidere - GI 20 sau mai bună;
 grupa presiunii de reacţie pentru decuplarea la limita superioară: AG 20 sau mai bună;
 corpul regulatorului trebuie să reziste la o presiune de cel putin 1,5 ori presiunea nominală;
 corpul regulatorului va fi obţinut prin turnare; materialele vor fi conform SR EN 334 A1:2009
 regulatoarele vor funcţiona între debitul minim şi maxim, fără înlocuirea componentelor;
 regulatoarele vor putea fi setate ca presiunea de ieşire (reglată) solicitată, în gama de
presiuni 0,5 bar ÷ Piesire max (conform fişei tehnice a regulatorului emisă de producător), doar
prin schimbarea arcurilor; nu se acceptă înlocuirea altor componente sau a regulatorului;
 trebuie să existe posibilitatea înlocuirii scaunelor în cazul coroziunii sau abraziunii acestora;
 regulatoarele vor avea obligatoriu Certificat de conformitate CE impus de Directiva
97/23/CE a Parlamentului European, vezi Anexa ZA din standardul SR EN 334+A1: 2009;
 producătorul regulatoarelor va deţine certificat de atestare a managementului calităţii,
conform SR EN ISO 9001:2015;
 fiecare regulator trebuie marcat cu o etichetă inscripţionată conform SR EN 334 - A1:2009;
 pentru o bună funcţionare a regulatorului, distanţa minimă de la care se va preleva semnalul
pentru presiunea de ieşire va fi de minim 4 x DN. Pe fiecare linie de reglare, după cele 4 x
DN necesare, se vor monta manometre radiale. Acestea trebuie să fie însoţite de o declaraţie
de conformitate emisă de producător;
 zgomot redus în funcţionare, maxim 50 db;
 regulatoarele vor fi echipate cu amortizoare de zgomot;
 pe fiecare linie de reglare se vor monta robinete cu clapetă fluture acţionate manual;
 pentru protecţia instalaţiilor de utilizare din aval de SRM, pe fiecare linie de reglare
(regulator) se vor monta câte un dispozitiv de blocare la sub şi suprapresiune şi o supapă de
descărcare; supapa de blocare la sub şi suprapresiune va fi montată pe regulator şi nu se
acceptă ca acest dispozitiv să fie montat în serie cu regulatorul;
 exteriorul regulatoarelor trebuie să fie protejate pe termen lung împotriva coroziunii şi a
acţiunii factorilor externi.
Pentru staţiile dotate cu SCADA, reglarea presiunii de ieşire din regulatoare între minim şi maxim
(conform fişei tehnice a regulatorului emisă de producător) trebuie făcută de la distanţă, fără
schimbarea în teren a componentelor regulatorului. Presiunea minimă de la care se va face reglarea
de la distanţă a regulatoarelor este de 0,3 bari.

6.2.2.1.5. Sisteme de măsurare a cantităţilor de gaze
La livrare, toate instrumentele şi echipamentele care sunt parte a sistemelor de măsurare fiscală a
cantităţilor de gaze sau energiei, trebuie să deţină verificare metrologică nu mai veche de 1 an.
Tranzacţionarea fiscală se va efectua numai prin sisteme de măsurare care respectă cerinţele
legislaţiei din România.
Sistemele de măsurare utilizate în SRM-uri, în vederea tranzacţionării fiscale, vor fi dimensionate în
funcţie de debitul staţiei. Contoarele se vor alege astfel încât să aibă dinamica maximă pentru
încadrarea în Qmin măsurat.
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În SRM-urile dotate cu un singur contor, va fi montat un contor cu dinamică maximă. În cazul
contoarelor cu pistoane rotative, dinamica va fi de 1:200, iar în cazul contoarelor cu turbină,
dinamica acestora nu va fi mai mică de 1:20.
Sistemul de măsurare va consta întotdeauna dintr-un contor de gaz şi un convertor electronic de
volum tip PTZ, echipat cu traductoare pentru temperatură şi presiune care sunt necesare în
determinarea cantităţilor de gaze naturale livrate.
Contoarele cu pistoane rotative sau cu turbină, ce echipează staţiile dotate cu teletransmisie,
automatizare şi teletransmisie respectiv SCADA, vor fi dotate obligatoriu cu un traductor de
impulsuri de înaltă frecvenţă HF, tip traductor inductiv (NAMUR), care va conţine şi un circuit
„anti-tampering”. Valorile generate vor fi standard, în funcţie de tipodimensiunea aleasă.
Contoarele vor fi dotate din fabricaţie cu iesire HF, astfel încât, pe acestea să poată fi
montată/conectată aparatura de transmisie la distanţă şi/sau automatizare.
Integratorul mecanic trebuie să aibă un număr suficient de cifre pentru ca volumul măsurat timp de
8.000 ore la valoarea Qmax să nu aducă cifrele la valoarea iniţială.
Domeniul de debit al gazului trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:
Clasa
1,0

Qmax/Qmin
>20

Qmax/Qt
>5

Qr/Qmax
1,2

Erori maxime tolerate:
Clasa
Qmin<Q<Qt
Qt<Q<Qmax

1,0
2%
1%

În cazul în care erorile între Qt şi Qmax au toate acelaşi semn, ele nu trebuie să depăşească 0,5 %
pentru clasa 1,0.
Observaţie 1: Doar contoarele de clasa 1,0 respectă cerinţele din Ordinul ANRE nr. 62/2008, cu
modificările şi completările ulterioare „Regulament de măsurare a cantităţilor de gaze naturale
tranzacţionate în România”.
Tipodimensiunea maximă admisă la echiparea SRM-urilor, pentru contoarele cu pistoane rotative,
va fi G400 DN150, iar pentru cele cu turbină va fi G4000 DN300.
Nu se admit contoare cu turbină cu dinamică inferioară valorii de 1:20.
Contoarele cu turbină vor avea încorporat, din construcţie, un redresor (linistitor) de flux. În cazul
utilizării contoarelor cu ultrasunete ca şi contoare „master”, se vor folosi dispozitive redresoare de
flux auxiliare, pentru a diminua perturbaţiile introduse de instalaţia de reglare, avându-se în vedere
şi dispunerea celorlalte echipamente din interiorul SRM-ului (contor cu turbină şi regulator).

6.2.2.1.6. Dispozitive de conversie a volumului de gaze
Toate echipamentele de măsurare, contoare cu turbină sau cu pistoane rotative, vor fi dotate cu
convertoare electronice de volum tip PTZ, cu protecţie împotriva accesului neautorizat (sigilii acces
setări, acces parolat, etc.), având posibilitatea jurnalizării evenimentelor pe o perioadă îndelungată
de timp pentru a preveni suprascrierea acestora.
Convertorul de volum trebuie să poată afişa următoarele valori:
 volumul standard în Smc (Tb = 15 oC = 288,15 K, Pb = 1,01325 barA);
 volumul normal în Nmc (Tn = 0 oC = 273,15 K, Pn = 1,01325 barA);
 presiunea instantanee (barA);
 temperatura instantanee (°C);
 debitul instantaneu (Smc/h);
 alarme;
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Afişajul indicator trebuie să aibă un număr suficient de digiţi, cel puţin egal cu cel al contorului la
care este conectat, pentru a preveni posibilitatea afişării parţiale a volumului mecanic necorectat.
Convertoarele electronice de volum şi accesoriile lor, vor fi în construcţie antiex, corespunzătoare
cerinţelor impuse de locul de montaj.
Carcasa şi traductorii convertorului de volum trebuie să permită sigilarea, pentru a evita intervenţia
neautorizată şi scoaterea acestora din instalaţie. Nu este permisă izolarea traductorilor de presiune
prin robineţi pentru a preîntâmpina manipulări accidentale care afectează calitatea măsurării.
Dispozitivul electronic de conversie, trebuie să fie capabil să detecteze valorile (temperatură şi
presiune) din afara domeniului de funcţionare stabilit de producător; în acest caz, dispozitivul de
conversie trebuie să înceteze integrarea mărimii convertite şi să poată totaliza într-un registru de
memorie separat, cantitatea contorizată cu valorile de presiune şi/sau temperatură de substituţie
presetate pe toată durata funcţionării sale în afara domeniilor de funcţionare. Dispozitivul electronic
de conversie, trebuie să fie capabil să afişeze toate informaţiile legate de măsurare fără un
echipament suplimentar.
Dispozitivele de conversie a volumului, vor avea interfaţa standardizată pentru transferul datelor
fiscale şi de control şi vor putea stabili un canal complet independent de comunicaţie cu sistemul de
achiziţii date şi control.
Interfaţa şi software-ul folosite la programarea convertorului, trebuie predate responsabililor
însărcinaţi cu această atribuţie din cadrul Delgaz Grid S.A. De asemenea, protocolul de comunicaţie
cu convertorul, trebuie să poată fi pus la dispoziţie pentru a putea fi conectat ulterior într-un sistem
de achiziţii date şi control.
Bateria de alimentare a convertorului trebuie să aibă o durată de viaţă de minim 5 ani. La
consumarea a 90% din durata de viaţă a acesteia, convertorul trebuie să afişeze un semnal de
avertizare vizibil pe ecran.

6.2.2.1.7. Detalii constructive
Schemele de principiu ale SRM/SRS, sunt prezentate în anexele de la 1 la 8.
Măsurarea cantităţilor de gaze prin SRM-uri, se va realiza cu echipamente de măsurare ce se vor
monta în amonte de treapta de reglare (filtru-contor-regulator cu elementele aferente de separare) în
situaţia unei presiuni de intrare cu variaţii foarte mici.
În funcţie de dimensiune şi de prescripţiile referitoare la siguranţa în exploatare, acurateţea
măsurării cât şi pentru a mări disponibilitatea rezultatelor măsurării, se impune dublarea aparatelor
de măsură sau de control, cu ajutorul unora care funcţionează separat, independente, dispuse pe o
linie paralelă.
Astfel, este posibil a se realiza şi două linii identice de reglare şi măsurare, independente una faţă de
cealaltă, conform celor enunţate mai sus.
Alegerea a două linii diferite se poate face şi din considerentul departajării consumurilor de tip
sezonier (iarnă – vară), în situaţia în care nu se poate alege un sistem de măsurare cu o dinamică
care să asigure înregistrarea corectă a ambelor tipuri de regim de consum.
În condiţiile în care debitul minim măsurat nu poate fi încadrat în dinamica contorului, se va
proiecta o linie de debit mic, compusă din contor (cu turbină sau pistoane rotative şi corector) şi
două robinete de izolare.
La SRM-urile echipate cu două linii de măsurare (vară-iarnă sau consum oscilant), trecerea de pe o
linie de măsurare pe cealaltă trebuie să se facă automat.
Pentru a proteja contorul de debit mic în cazul defectării echipamentului de automatizare, toate
staţiile cu două sau mai multe linii de măsurare vor fi echipate cu disc restrictiv, dispozitiv care
împiedică depăşirea debitului maxim admis pe linia de măsurare de debit mic.
În cazul clienţilor cu producţie în flux continuu, a căror întrerupere a furnizării gazului metan,
datorate eventualei blocări sau deteriorări ale echipamentului de măsurare, poate avea repercursiuni
asupra siguranţei în exploatare sau poate crea grave prejudicii de natură financiară, prin
compromiterea procesului de fabricaţie (fabrici de sticlă sau ceramică, unităţi de panificaţie,
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industria chimică, etc), pot fi alese două linii identice (din care una redundantă), independente una
faţă de cealaltă, din considerente de siguranţă, unde este specificat acest lucru de către Delgaz Grid
S.A.
La staţiile de reglare şi măsurare redundante, cu capacităţi cuprinse între 375 şi 600 mc/h inclusiv,
se va asigura doar redundanţa măsurării, având în vedere că echipamentul de filtrare şi reglare este
redundant.
La staţiile cu capacitate mai mare de 975 mc/h inclusiv, linia redundantă va fi cuplată în bateria de
filtre existentă, aceasta trebuind să preia funcţionalitatea staţiei. De aceea, aceasta trebuie să aibă în
componenţă un contor şi un regulator, dimensionate astfel încât să poată prelua debitul maxim al
staţiei.
La staţiile prevăzute cu redundanţă la măsurare (SRM cu o capacitate de 375 mc/h şi 600 mc/h) sau
cu redundanţă la măsurare şi reglare (SRM-uri cu capacitate mai mare de 975 mc/h inclusiv),
trecerea de pe linia principală pe linia redundantă se va face automat.
Staţiile de reglare şi măsurare standard, cu capacităţi cuprinse între 150 şi 975 mc/h, vor avea o
singură linie de măsurare, dimensionată astfel încât să aibă dinamica maximă, pentru încadrarea în
Qmin măsurat.
Indiferent de geometria SRM-ului şi de tipul contorului, se va respecta condiţia 5 x DN amonte şi
3 x DN aval faţă de aparatul de măsură.
Fiecare SRM va fi dotat cu tronsoane de tip „mosor”, având dimensiunea sistemelor de măsurare
folosite, pentru situaţii de urgenţă (defecţiuni ale echipamentului de măsurare, verificări
metrologice, etc).
Pentru SRM-urile cu un debit mai mare de 9.750 Nmc/h, trebuie să existe posibilitatea montării
unui contor „martor” pentru verificarea contorului fiscal. Acest lucru va fi specificat în oferta de
preţ, care va conţine ambele variante de echipare : cu un „mosor” de lungime dată pentru
posibilitatea înlocuirii ulterioare a acestuia cu un contor „master”, sau cu contor „master” cu turbină
sau cu ultrasunete (conform Anexei 8).
Legarea în serie a contoarelor va fi proiectată în aşa fel încât să nu se modifice profilul de curgere în
contorul fiscal.
Nu este necesară aprobarea unei instituţii autorizate oficial pentru un astfel de contor, dar se va
arăta că precizia măsurătorii este comparabilă cu cea a contoarelor fiscale (se va prezenta
certificatul de conformitate al producatorului).
Pentru SRM-urile din loturile cu un debit de 15.000 mc/h şi 24.000 mc/h se vor monta una sau mai
multe linii de măsurare, paralele, independente una faţă de cealaltă, ţinând cont de raportul dintre
debitele maxime şi minime orare precum şi de consideraţiile tehnice şi economice.
Pentru liniile dispuse în paralel, traseul liniilor va fi proiectat în aşa fel încât sarcina pe contoare să
fie pe cât posibil distribuită egal pe durata exploatării.
SRM-urile din loturile cu un debit de 15.000 mc/h şi 24.000 mc/h, vor conţine pe lângă liniile de
măsurare şi reglare şi o linie redundantă, identică cu liniile proiectate, linie care va putea fi folosită
ca şi by-pass şi ar putea prelua sarcina în cazul defectării uneia din liniile active sau în cazul
activităţilor planificate (revizii, verificări metrologice, etc). Se recomandă ca numărul liniilor
paralele să fie suficient, astfel încât debitul maxim să poată fi asigurat şi măsurat în condiţiile în
care o linie să nu fie în funcţiune iar celelalte linii să funcţioneze în condiţiile specificate.
Intrarea şi scoaterea din funcţiune a liniilor de măsurare se va face automat, în funcţie de debitul
instantaneu.
Este necesară instalarea cel puţin a unui robinet de izolare în amonte şi a unui robinet de izolare în
aval pentru fiecare linie de măsurare. Robinetele amonte şi aval de sistemul de măsurare vor fi cu
deschidere completă, la dimensiunea diametrului interior al conductelor (această condiţie nu este
obligatorie în cazul utilizării contoarelor cu pistoane rotative).
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Robinetele amonte de contor, vor fi prevăzute cu un by-pass realizat din ţeavă de inox, cu ajutorul
căruia să poată fi umplut tronsonul de conductă pe care este montat contorul, pentru a evita astfel
apariţia şocurilor hidraulice la punerea în funcţiune a instalaţiei mecanice.
Cel puţin un set de şuruburi/prezoane şi piuliţe aferente fiecărei flanşe de conectare a contoarelor,
vor avea orificii pentru aplicarea sigiliilor împotriva demontării neautorizate a acestor echipamente.
La dispunerea componentelor în SRM, se va avea în vedere ca sistemele de măsurare a cantităţilor
de gaze să nu fie amplasate la cota cea mai de jos a instalaţiei mecanice, pentru a preveni
acumularea eventualelor lichide în interiorul acestora.
Se va avea în vedere eliminarea din faza de proiectare a elementelor care ar putea introduce
perturbaţii prin natura lor şi care ar putea influenţa calitatea procesului de măsurare, cum ar fi
eventuale fitinguri sau echipamente care generează profiluri ale vitezei puternic asimetrice şi/sau
turbioane (coturi simple, coturi în „U”, coturi necoplanare, robinete cu trecere redusă, pulsaţii ale
debitului introduse de regulator, etc) pe o lungime suficientă de conductă, în amonte şi în aval de
echipamentul de măsurare.
În situaţia în care nu pot fi respectate condiţiile enumerate mai sus, se vor folosi dispozitive de
liniştire pentru uniformizarea profilului de curgere conform punctului 6.2.2.1.8 din prezenta.
La proiectarea geometriei SRM/SRS-ului, se va avea în vedere compactitatea construcţiei
(instalaţiei mecanice şi a cofretului) şi posibilitatea asigurării lucrărilor de mentenanţă necesare (loc
de acces între cofretul staţiei şi instalaţia mecanică, precum şi acces la subansamblele instalaţiei
mecanice atât din interiorul cofretului cât şi din exteriorul acestuia – uşi de acces).
Staţiile de reglare şi măsurare vor fi construite cu racordurile de intrare şi ieşire pe aceeaşi parte (pe
una dintre laturile mici), în timp ce staţiile de reglare, vor avea racordurile de intrare şi ieşire
dispuse pe părţi diametral opuse (pe laturile mici).
La centura de împământare, se racordează părţile metalice cuprinse între două flanşe, ale fiecărui
element din staţie.
Racordurile prin flanşe nu sunt considerate electroconductoare decât dacă sunt conectate între ele cu
platbandă zincată cu secţiunea de minim 40 mm2.
Tronsoanele de conductă amonte – aval ale contorului, trebuie să aibă acelaşi diametru nominal şi
trebuie să fie instalate şi fixate astfel încât să se evite orice tensiune mecanică excesivă la nivelul
racordurilor (de ex.: pentru susţinerea contorului). Instalaţia trebuie să permită demontarea cu
uşurinţă a contorului. Filtrele suplimentare (sitele plane sau conice) montate în cazul utilizării
contoarelor cu pistoane rotative, trebuie amplasate în amonte de tronsonul de lungime dreaptă care
precede aceste contoare. Acestea vor avea o fineţe de filtrare de 100 µm.
Pe tronsoanele amonte – aval ale contorului (5DN - 3DN), este interzisă montarea sondelor de
temperatură, a sondelor de presiune pentru contoare, sau realizarea cordoanelor de sudură care ar
produce perturbaţii în curgerea fluxului de gaz. Nu se admite racordarea contorului în instalaţia
mecanică a staţiei, prin flanşe cu gât.
Viteza maximă în conductele şi componentele SRM/SRS-ului va fi de 20 m/s, conform NTPEE2008, iar temperatura de lucru a SRM/SRS-urilor se va situa între -20°C şi +60°C.
Pentru asigurarea măsurării corecte a temperaturii, teaca traductoarelor de temperatură trebuie să
pătrundă în interiorul conductei aproximativ o treime din diametrul conductei.
Nivelul de zgomot pentru staţie va fi de maxim 50 db la distanţa de 1 metru, la presiunea maximă
de admisie şi debit maxim.
Manometrele ce echipează staţiile se vor încadra în următoarele domenii de măsură :
 pe racordul de intrare – manometru radial G1/2”, diametru cadran ø 63 mm – domeniul de
măsură 0 - 6 bar;
 pe racordul de ieşire - manometru radial G1/2”, diametru cadran ø 63 mm – domeniul de
măsură 0 – 2,5 bar – în cazul presiunilor de ieşire reglate de până la 1,8 bar;
 pe racordul de ieşire - manometru radial G1/2”, diametru cadran ø 63 mm – domeniul de
măsură adecvat – în cazul presiunilor de ieşire reglate mai mari de 1,8 bari.
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Loturile de staţii de reglare sau reglare şi măsurare gaze naturale şi dotarea acestora sunt prezentate
în tabelul din anexa 9.
SRM/SRS-urile, indiferent de capacitate, vor fi împărţite funcţie de regimul de presiune, aşa după
cum urmează:
 tip 1 – P1min = 0,5 bar ÷ P2 = 0,5 bar
 tip 2 – P1min = 1 bar ÷ P2 = 0,5 bar
 tip 3 – P1min = 1,5 bar ÷ P2 = 0,5 bar
 tip 4 – P1min ≥ 1,8 bar ÷ P2 = 0,5 bar

6.2.2.1.8. Dispozitive de uniformizare a profilului de curgere
(liniştitoare/redresoare de flux)
Dacă condiţiile cerute în amonte de un contor dat, pentru menţinerea preciziei de măsurare nu pot fi
obţinute din cauza lipsei de spaţiu, trebuie utilizat un liniştitor de curgere adecvat.
În aval de liniştitorul de curgere, trebuie instalată o lungime de conductă dreaptă, care să permită
profilului vitezei să atingă calitatea cerută din punct de vedere a vitezei şi a distribuţiei
turbulenţelor.

6.2.2.1.9. Protecţie împotriva trăsnetului
Protecţia împotriva trăsnetului a SRM/SRS se va realiza ţinând cont de specificaţiile Normativului
I 7 – 2011, capitolul 6 „Protecţia structurilor împotriva trăsnetului” şi ale Normativului NP 0992004, punctul 12.3 „Protecţia împotriva trăsnetului”.
Se solicită realizarea unei prize de pământ unice, comună pentru IPT, instalaţia electrică şi de
automatizare, instalaţia mecanică şi cofretul termoizolant. Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei
de legare la pamânt va fi cel mai mult egală cu 1 Ohm.
Având în vedere că suprafeţele de protejat (acoperiş şi pereţi laterali) sunt plate, se va folosi ca
metodă de protecţie „metoda ochiului reţelei” cu dispozitive de captare dispuse pe perimetrul
acoperişului staţiei şi cu elemente de coborâre dispuse pe două trasee spre priza de pământ;
dispozitivele de captare şi de coborâre vor fi realizate din conductoare din oţel galvanizat (conform
I7 – 2011, NP 099/2004 şi NTPEE-2008).

6.2.2.1.10. Instalaţia electrică
Instalaţia electrică trebuie să fie conform standardelor şi normelor europene aplicabile.
Eventualele zone periculoase trebuiesc clasificate conform SR EN 60079-10-1:2016, în aceste zone,
echipamentele electrice trebuind să respecte SR EN 60079-14:2009.
În situaţia echipării staţiei cu elemente de acţionare şi echipamente de automatizare pentru controlul
debitului şi comutarea sau selectarea numărului de linii corespunzător sarcinii reale a staţiei, se va
avea în vedere alimentarea acestora cu energie electrică monofazică până la capacităţi de 3.750
mc/h inclusiv. Peste această capacitate, se poate folosi acţionarea electrică trifazică.
Pentru iluminarea exterioară şi interioară a SRS/SRM, în scopul reducerii consumului de curent
electric, se vor folosi lămpi cu LED, certificate AntiEx.
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6.2.2.2. Elemente de construcţie
6.2.2.2.1. Cofretul metalic
Cofretul staţiilor va fi realizat din confecţii metalice în care se montează instalaţia de măsurare şi
reglare, instalaţia electrică şi de automatizare.
Scheletul metalic al cofretului şi a uşilor acestuia se vor realiza din profile din oţel zincat.
Cofretul metalic va fi termoizolant, confecţionat în mod obligatoriu din panouri termoizolante cu
spumă poliuretanică ignifugă. Tabla va fi vopsită în câmp electrostatic. Evacuarea eventualelor
scăpări de gaze naturale se asigură prin goluri, dispuse în mod egal la partea superioară şi inferioară,
însumând 8 % din suprafaţa încăperii (conform NTPEE-2008, art.7.22, lit.a).
În cazul echipării SRM-urilor cu echipamente de automatizare şi/sau teletransmisie a datelor sau
numai automatizare sau numai teletransmisie, cofretul va fi prevăzut cu două camere, una în care se
va monta instalaţia mecanică şi una în care se va monta automatizarea staţiei (tablourile de comandă
şi conexiuni ale echipamentelor folosite la automatizare sau teletransmisie sau automatizare şi
teletransmisie).
Pentru a bloca migrarea eventualelor scăpări de gaz din camera instalaţiei mecanice în camera
tabloului de automatizare, cele două camere se vor amplasa la o distanţă de 5÷10 cm una faţă de
cealaltă, permiţând astfel circulaţia aerului între acestea.
În cazul în care nu se cere automatizare, teletransmisie sau automatizarea şi teletransmisia datelor,
cofretul va avea o singură cameră, iar tabloul electric ce cuprinde siguranţele pentru circuitul de
iluminat exterior şi/sau interior, respectiv senzorul de crepuscul, va fi în construcţie antiex şi se va
monta pe cofret.
Cofretul termoizolant va fi astfel proiectat încât să existe posibilitatea accesului cu subansamble ale
instalaţiei mecanice în vederea înlocuirii acestora.
Închiderea uşilor cofretului se va realiza cu ajutorul unei broaşte cu cheie universală (3 buc).
Prin cheie universală, se înţelege că toate staţiile produse de acelaşi furnizor se vor deschide cu
aceeaşi cheie.

6.2.2.2.2. Cofret prefabricat din beton
SRS/SRM-urile cu capacităţi cuprinse între 375 m3/h şi 24.000 m3/h (inclusiv) pot fi amplasate şi în
interiorul unei clădiri modulare, cu posibilitatea de reamplasare, care se poate realiza pe structură
metalică de rezistenţă (pentru susţinerea podului rulant) învelită cu panouri termoizolante
prefabricate din beton.
În cazul dotării staţiei cu automatizare, automatizare şi teletransmisie sau SCADA, clădirea va avea
două camere, una în care se va monta instalaţia mecanică aferentă SRS/SRM-ului şi una în care se
vor monta tablourile de comandă şi conexiuni ale echipamentelor folosite la automatizarea şi/sau
teletransmisia staţiei, precum şi a instalaţiei electrice de iluminat.
Clădirea va fi astfel proiectată încât să existe posibilitatea accesului cu subansamble în vederea
înlocuirii acestora.

6.2.2.2.3. Instalaţia de ridicare a greutăţilor
Începând de la staţiile de 975 m3/h, echipate cu contoare cu pistoane rotative G160 (având în vedere
greutatea acestui contor), se va avea în vedere dotarea cofretului cu un inel, amplasat deasupra
contorului, pentru a avea posibilitatea montării unui dispozitiv de ridicare a greutăţilor.
Pentru diametre nominale ale subansamblelor staţiei, mai mari sau egale cu 200 mm, cofretul va fi
dotat cu pod rulant, echipat cu macara, pentru manipularea elementelor mecanice în cazul reviziilor,
intervenţiilor sau în cazul înlocuirii acestora.
Instalaţia va fi conformă normelelor tehnice SR ISO 4301-1:1994 şi SR ISO 7296-1:1994.
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Amplasarea căilor de rulare se va face astfel încât să existe posibilitatea demontării, translatării pe o
poziţie accesibilă din exteriorul instalaţiei mecanice şi remontării tuturor componentelor staţiei.

6.2.2.2.4. Protecţia anticorozivă
Straturile de vopsea protectoare se vor aplica conform normelor tehnice SR EN ISO 12944-1:2002.
Subansamblele, şuruburile, etc., a căror suprafeţe sunt protejate împotriva coroziunii prin zincare,
nu se vor mai prevedea cu strat protector suplimentar. Componente ale echipamentelor, robinete
sferice, contoare, regulatoare, etc, care au fost prevăzute din fabrică cu strat protector, nu necesită
aplicarea altui strat protector suplimentar. Se va menţine culoarea originală a fabricantului.

6.2.2.2.5. Dotări standard
Dotările standard ale SRM-urilor vor conţine:
Staţii cu capacitatea de 225m3/h
Dotare standard SRM vertical
 instalaţia mecanică cu aparatura de măsurare şi control aferentă;
 cofretul termoizolant;
 sistem de legare la pământ a instalaţiei mecanice şi a cofretului (centură şi priză de
împământare cu rezistenţa la dispersie sub valoarea de 4Ω );
 platforma betonată (folosind cel puţin beton C12/15) cu pardoseală din materiale care nu
produc scântei la lovire (acoperită cu vopsea antiscântei sau covor de cauciuc armat cu fibra
textilă, acesta din urmă având o grosime minimă de 6 mm).
Dotare standard SRM orizontal
 instalaţie mecanică cu aparatura de măsură şi control aferentă;
 cofret termoizolant;
 sistem de legare la pământ a instalaţiei mecanice şi a cofretului (centură şi priză de
împământare cu rezistenţa la dispersie sub valoarea de 4Ω );
 prindere pe perete
Dotarea SRS-urilor de 225 m3/h, în construcţie orizontală sau verticală, este identică cu cea a
SRM-urilor de 225 m3/h, contorul fiind înlocuit cu un mosor de lungime corespunzătoare.
Dotarea staţiilor cu capacităţi mai mari de 225 mc/h






priză de pământ unică, comună pentru IPT, instalaţia electrică şi de automatizare, instalaţia
mecanică şi cofretul termoizolant (cu rezistenţa la dispersie sub valoarea de 1Ω);
toată suprafaţa staţiei de reglare sau reglare şi măsurare, se va betona (folosind cel puţin
beton C12/15); grosimea acestei platforme va fi de 10÷15 cm, fiind realizată astfel încât să
nu permită stagnarea apei pluviale;
cofretul staţiei se va amplasa pe o platformă betonată (folosind cel puţin beton C12/15), cota
platformei depăşind cota suprafeţei betonate a staţiei cu 10 cm; pardoseala SRM/SRS se va
realiza/proteja cu materiale care nu produc scântei la lovire (acoperită cu vopsea antiscântei
sau covor de cauciuc armat cu fibra textilă, acesta din urmă având o grosime minimă de 6
mm).
iluminare exterioară automată (cu senzori de luminozitate);
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împrejmuirea staţiei cu gard realizat din plasă sudată din sârmă de oţel, de minim Φ6 mm
(împrejmuirea staţiei va fi cotată separat, preţ/ml gard); stâlpii de susţinere vor fi din ţeavă
cu profil pătrat, cu secţiunea de minim 50 x 50 mm; înălţimea gardului va fi de 1,5m; fixarea
stâlpilor pe placă se va face prin sudare de plăcuţe de fixare, incluse în placa de beton; nu se
acceptă fixarea stâlpilor cu şuruburi şi dibluri
la solicitarea beneficiarului, împrejmuirea se va putea realiza şi cu plăci prefabricate şi stâlpi
din beton; înălţimea gardului va fi de 1,5m.

6.2.2.3. Facilităţi ale sistemului de monitorizare şi comandă
Sistemul de transmitere a datelor, trebuie proiectat astfel încât să aibă o siguranţă mărită de
funcţionare şi să fie redundant. Sistemul trebuie să fie total protejat la întreruperea alimentării cu
energie electrică, astfel încât procesul să fie permanent sub control. Monitorizarea se va face de la
Dispeceratul Central al Delgaz Grid S.A.

6.2.2.3.1. Parametrii monitorizaţi ai SRM/SRS–ului în cazul dotării cu
teletransmisie










presiunea de intrare (P1), presiunea de ieşire (P2), temperatura gazului la ieşire (T);
doar în cazul SRM - debitul instantaneu (Q), indexul mecanic al contorului şi indexul de pe
convertorul electronic de volum (index corectat/index necorectat);
starea căilor de acces (uşi cofret) în SRM şi alarmare optoacustică locală; dezactivarea
alarmei se va putea face şi local, cu ajutorul unei tastaturi montate în cabina tabloului
electric de automatizare sau de pe display-ul montat pe tabloul de teletransmisie;
monitorizare scăpări gaze;
căderea de presiune pe filtre;
starea supapei de blocare de pe regulator (blocată sau deblocată);
monitorizarea funcţionării instalaţiei de iluminat;
monitorizarea alimentării cu energie electrică a SRM/SRS-urilor;
arhive.

6.2.2.3.2. Parametrii monitorizaţi ai SRM/SRS–ului în cazul dotării
cu SCADA
În cazul dotării staţiilor cu sistem SCADA, pe lângă parametrii menţionaţi la art.6.2.2.3.1, se va
asigura suplimentar, transmiterea următorilor parametri şi asigurarea următoarelor funcţiuni:











comanda de la distanţă a robinetelor de pe intrare, respectiv ieşire;
comanda de la distanţă a robinetelor de după regulator, permiţând astfel izolarea liniilor
staţiilor de reglare sau reglare măsurare;
căderea de presiune pe filtre;
gradul de colmatare al filtrelor;
indicarea în procente a nivelului de deschidere al regulatoarelor;
indicarea liniei de reglare în funcţiune;
modificarea presiunii de ieşire de la distanţă;
indicarea stării robinetelor de pe liniile de măsurare în cazul SRM-urilor cu automatizare (cu
trecere automată de pe o linie pe alta) şi indicarea stării Automat sau Manual;
starea supapei de blocare de pe regulator (blocată sau deblocată);
posibilitatea monitorizării liniei de rezervă;
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în cazul SRS, posibilitatea monitorizării presiunii din aval, după robinetul de pe racordul de
ieşire din staţie, prin montarea unui traductor de presiune pe acest racord; astfel în cazul
închiderii staţiei, va exista posibilitatea monitorizării presiunii de pe reţeaua de distribuţie.

6.2.2.3.3. Modul de transmitere a datelor. Modalităţi de comunicaţie.
Comunicaţia pentru achiziţionarea datelor prin citire automată a contoarelor va avea următoarele
caracteristici:


Sistem de comunicaţie GPRS dual SIM – fiind considerat principalul canal de
citire/transmisie;
 Opţional, sistemul trebuie să poată permite transmiterea datelor şi prin Ethernet sau Modem
Radio;
 Sistemul trebuie să asigure rezervarea comunicaţiei, astfel:
1. Pentru fiecare punct de măsură, se va defini comunicaţia activă – GPRS;
2. Soluţia secundară de citire/transmisie va fi stabilită ulterior, dacă necesităţile Delgaz
Grid S.A. o vor cere.
Sistemul trebuie să comute automat în cazul căderii comunicaţiei. La restabilirea comunicaţiei, va
trebui să treacă de pe comunicaţia secundară pe cea definită ca fiind pricipală.
Cerinţe specifice în modelul de comunicaţie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

APN - APN privat E.ON, acces cu SIM-urile proprietate E.ON declarate;
Autentificare - La nivel de SIM de către operator;
Comunicare – bidirecţională;
Transmisii de date – GPRS;
Capacitatea liniei la HQ - 2 Mbps, upgrade dacă se consideră necesar;
Alocarea de adrese IP - Alocare adrese IP din clasa de IP provider (static DHCP);
Clasa de IP - x.x.x.x/20 ;
Granularitate: 1 kb.
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Sistemul de teletransmisie şi control va trebui să ofere următoarele funcţionalităţi în vederea
optimizării procesului de operare din aplicaţia centrală şi a reducerii traficului de date:

























datele vor fi transmise către dispecerat prin intermediul unui modul GPRS cu stivă TCP/IP;
RTU/PLC-ul va funcţiona în modul client în cadrul reţelei, având responsabilitatea de a iniţia şi
menţine conexiunea cu serverul;
comunicaţia se va realiza folosind pachete de date şi pachete de comandă în ambele direcţii;
pachetele de date (trimise de PLC/RTU spre server) vor conţine date de tip boolean, registru 16
biţi, registru 32 biţi;
PLC/RTU-ul va oferi posibilitatea de a defini praguri de notificare pentru toate mărimile din
sistem, astfel încât transmiterea datelor în cauză se va realiza doar în momentul în care valoarea
curentă a mărimii s-a modificat, cu cel puţin valoarea pragului de notificare definit, faţă de
ultima valoare transmisă (transmisia datelor va fi iniţiată de către PLC/RTU);
PLC/RTU-ul va permite transmiterea automată a anumitor parametri la intervale de timp
configurabile, pentru fiecare parametru în parte, în funcţie de importanţa acestora;
PLC/RTU-ul va oferi posibilitatea de a defini limite de alarmare pentru toate mărimile din
sistem, astfel încât transmiterea datelor în cauză se va realiza doar în momentul depăşirii acestor
limite (transmisia datelor va fi iniţiată de către PLC/RTU). Se va permite definirea limitelor :
Low-Low, Low, High, High-High;
fiecare pachet de date va conţine un indicator al stării de normalitate a mărimii (încadrarea în
limitele de alarmare stabilite pentru mărimea respectivă);
depăşirea limitelor de alarmare va genera semnalizarea optoacustică locală;
PLC/RTU-ul va oferi posibilitatea monitorizării căilor de acces prin intermediul unor senzori de
efracţie ce vor genera transmiterea automată în cazul schimbării stării acestora sau a unor
alarme;
fiecare pachet de date va conţine informaţia de TimeStamp formată din următoarele câmpuri :
zzllaahhmmss;
PLC/RTU-ul va oferi posibilitatea sincronizării datei şi orei cu serverul la cererea serverului;
ştampila de timp va permite indetificarea cu exactitate a succesiunii evenimentelor din proces;
PLC/RTU-ul va oferi posibilitatea transmiterii datelor monitorizate la cererea serverului (bloc
de date sau date individuale);
pachetele de comandă vor permite modificarea parametrilor de control din PLC/RTU de tip
analogic (setpoint, parametri algoritmi de control, praguri alarmare, praguri notificare) şi de tip
boolean (comenzi acţionări robinete, activare/dezactivare mecanisme alarmare,
activare/dezactivare algoritmi de control);
pachetele de date şi de comandă vor conţine câmpuri pentru adresă (identificator unic) a sursei
şi destintaţiei pachetului;
posibilitatea de a transmite/recepţiona semnale “alive” către/de la server pentru a menţine şi
testa linia de comunicaţie atunci când nu sunt date de transmis;
recepţia corectă a unui pachet de către una din părţi va fi confirmată în cazul în care acest lucru
a fost solicitat de către sursă; în cazul în care pachetul nu a fost recepţionat, sursa va retransmite
pachetul;
integritatea pachetelor va fi verificată folosind un mecanism de detecţie a erorilor (CRC);
posibilitatea de a memora local datele monitorizate, în cazul în care linia de comunicaţie nu este
disponibilă şi transmiterea acestor date odată cu restabilirea comunicaţiei; datele memorate local
vor avea stampila de timp a momentului în care au fost stocate;
PLC/RTU-ul va oferi cel puţin următoarele moduri de lucru:
1. Local manual (interlock hardware) - PLC/RTU va monitoriza procesul fără a
interveni prin comenzi asupra elementelor de execuţie. Vor fi active doar comenzile
de pe panoul electric.
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2. Manual PLC/RTU - control local (HMI) şi de la distanţă (Server) asupra elementelor
de execuţie. Algoritmii interni sunt dezactivaţi în acest mod de lucru.
3. Automat PLC/RTU - controlul procesului este preluat de către PLC/RTU prin
intermediul algoritmilor interni. Serverul are acces doar la parametrii de funcţionare
ai algoritmilor.

6.2.2.3.4. Disponibilitatea sistemului şi a datelor
În cazul întreruperii tuturor comunicaţiilor, sistemul trebuie să permită stocarea datelor pentru o
perioadă de o lună. Dacă se depăşeşte această perioadă, cele mai vechi date stocate se vor înlocui cu
date noi (într-o memorie de tip «stivă»).

6.2.2.3.5. Administrare aplicaţie centrală şi raportare
Datele vor fi transmise la un dispecerat central.
Toate datele monitorizate vor putea fi citite şi pe display-ul amplasat în SRM.
În cazul staţiilor dotate cu automatizare şi teletransmisie sau SCADA, trecerea de pe o linie reglare
pe cealaltă sau modificarea parametrilor tehnologici şi funcţionali ai staţiei se va face de pe displayul montat în staţie pe baza unei parole.
 administrarea sistemului de monitorizare se va realiza de către personalul Delgaz Grid S.A. ;
 furnizorul are obligaţia de a configura toate SRM/SRS-urile, pentru ca datele transmise de
acestea să permită integrarea facilă în sistemul de monitorizare/comandă al Delgaz Grid
S.A., în vederea integrarii în aplicaţia centrală;
 furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia Delgaz Grid S.A., documentaţia necesară şi
accesul pentru administrarea sistemului.

6.2.2.3.6. Teste
Se vor realiza următoarele teste:
 testul de fabrică, desfăşurat după standardele interne ale fabricantului;
 pentru piesele de verificare testate, producătorul/furnizorul va pune la dispoziţia
achizitorului, rapoartele de verificare şi certificatele de verificare în vederea stabilirii
conformităţii cu rezultatele testului;
 testul la locaţie; furnizorul va supraveghea montarea şi va face corecţiile, calibrările şi
testele prin care să verifice că performanţele sistemului sunt conforme cu cele proiectate şi
corespund cu cerinţele din acest caiet de sarcini;
 se va testa funcţionarea întregului sistem de acţionare de la distanţă a subansamblelor staţiei
(în cazul dotării cu sistem SCADA), automatizare şi teletransmisie de date;
 furnizorul va realiza revizia staţiei o dată la doi ani (în perioada de garanţie, care va fi de
minim 8 ani), pentru toate echipamentele (instalaţie mecanică, automatizare, echipament IT,
etc). Ultima revizie va trebui efectuată cu cel mult o lună înainte de expirarea garanţiei.
Revizia staţiei se va face cu asistenţă din partea personalului Delgaz Grid S.A. şi se va consemna în
Fişa Tehnică a SRM/SRS (Anexa 11 conform NTPEE 2008).
Staţiile prevăzute cu teletransmisie sau SCADA, se vor recepţiona final doar în momentul în care
parametrii monitorizaţi ai acestora vor fi vizualizaţi în Dispeceratul Central al Delgaz Grid S.A.
Dotarea staţiilor cu alte subansamble (filtre, contoare, convertoare de volum, regulatoare, robinete,
reductoare şi motoare de acţionare a acestora) decât cele menţionate în documentele de ofertare sau
schimbarea geometriei instalaţiei mecanice propuse prin documentaţia tehnică de achiziţie este
posibilă numai cu acordul prealabil, în scris, al achizitorului.
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6.2.3. Prezentare documentaţie
I. Documentaţia de proiectare
a) Staţia de reglare-măsurare sau staţia de reglare gaze naturale
Proiectul tehnic va fi întocmit conform NTPEE 2008 şi va cuprinde cel puţin următoarele:
1. Parte scrisă:
 cuprins;
 autorizaţii instalatori autorizaţi şi autorizaţii firmă pentru proiectare şi execuţie reţele de
distribuţie gaze naturale (tip EDS, PDS);
 fişa tehnică a instalaţiei;
 acordul de acces (după caz) respectiv avizul CTE (ataşat de managerul de proiect);
 memoriul tehnic care să conţină descrierea lucrărilor;
 memoriul pe specialităţi care să conţină procedurile specifice de execuţie a lucrărilor,
descrierea soluţiilor tehnice – sudare, protecţie anticorozivă, de stocare şi transport a
materialelor etc. caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, verificările şi probele de
rezistenţă şi etanşeitate la presiune, măsuri de securitate şi sănătate în muncă, situaţii de
urgenţă şi protecţia mediului;
 breviar de calcul SRM/SRS;
 descrierea şi parametrii SRM/SRS;
2. Parte desenată: plan de situaţie din care să rezulte amplasarea staţiei şi distanţele faţă de
construcţiile din vecinătate:
 schema izometrică a instalaţiei mecanice;
 instalaţia mecanică – desen de ansamblu;
 cofret termoizolant – detalii de execuţie;
 schema electrică monofilară pentru iluminat;
 schema electrică pentru automatizare şi teletransmisie sau SCADA;
 detalii suduri.
3. Zonare Ex – fiecare proiect al staţiilor de reglare/reglare şi măsurare gaze naturale va fi însoţit de
o documentaţie de zonare Ex a staţiei şi a incintei SRS/SRM, întocmit de către personal autorizat;
autorizarea personalului (copii atestate firmă constructoare, copii autorizaţii personal) va însoţi
documentaţia solicitată.
b) Lucrările de amenajare
Proiectul pentru lucrările de amenajare va cuprinde următoarele:
 memoriul tehnic care să conţină descrierea lucrărilor;
 memoriul pe specialităţi care să conţină procedurile specifice de execuţie a lucrărilor,
descrierea soluţiilor tehnice, măsuri de securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă şi
protecţia mediului;
 plan SSM, registru de coordonare, dosarul de intervenţii ulterioare;
 breviar de calcul pentru IPT şi centura de împământare a staţiei;
 plan de situaţie din care să rezulte amplasarea staţiei şi distanţele faţă de construcţiile
existente în zonă;
 plan de amplasare al staţiei, din care să reiasă amplasarea acesteia în raport cu împrejmuirea,
dimensiuni împrejmuire, poziţia electrozilor de pamânt (ţăruşilor) a sistemului de legare la
pământ a staţiei;
 schemă şi detalii de execuţie platformă betonată;
 detalii de execuţie pentru priza de pământ unică, comună pentru IPT, instalaţia electrică şi
de automatizare, instalaţia mecanică şi cofretul termoizolant;
 detalii de execuţie ale IPT-ului.

AVERTISMENT: Documentul este proprietatea Delgaz Grid S.A.
Reproducerea integrală sau parţială a acestui document este interzisă fără acordul scris al Delgaz Grid S.A.

Staţii de reglare şi reglare-măsurare a gazelor naturale

Pagina 21 / 37

Documentaţiile tehnice (atât pentru staţia de reglare-măsurare sau staţia de reglare, cât şi pentru
lucrările de amenajare) vor fi verificate şi ştampilate de către un verificator autorizat ANRE
(conform Ordinului ANRE nr. 22/2013). Contravaloarea acestor verificări va fi cuprinsă în oferta
de preţ pentru proiectare.

6.2.4. Marcaj Produs
Marcajul se va realiza printr-o plăcuţă gravată, care se va prinde cu nituri de cofretul/clădirea
staţiei.
Fiecare staţie va avea afişată schema tehnologică şi planul vanelor de conexiune la reţeaua de
distribuţie. Acestea vor fi protejate la acţiunea factorilor externi prin plastifiere şi vor fi puse la
dispoziţie de către furnizorul staţiei.
Se vor folosi marcaje specifice normelor de securitate şi sănătate în muncă şi normele de apărare
împotriva incendiilor, conforme legislaţiei în vigoare, atât în interiorul staţiei cât şi la exterior. La
exterior, pe fiecare perete al staţiilor şi pe uşi, respectiv pe fiecare latură a împrejmuirii, se aplică
tăbliţe avertizoare pe care se înscrie:
PERICOL DE EXPLOZIE
APROPIEREA
CU FOC STRICT OPRITĂ
şi indicatorul pentru pericol de explozie, conform SR ISO 3864-2:2009.
Nu se va accepta ca aceste marcaje strict obligatorii să fie realizate cu autocolante.

6.2.5. Cerinţe privind ambalare, manipulare, transport, depozitare produs
6.2.5.1. Ambalare şi manipulare
Furnizorul va elabora şi transmite proceduri de livrare, depozitare, transport şi manipulare
(încărcare/descărcare) a echipamentelor furnizate.
Se vor enumera operaţiile necesare amplasării/reamplasării şi montajului staţiei, specificând
inclusiv dimensiunile de gabarit ale cofretului şi greutatea staţiei (necesare a fi cunoscute în vederea
transportului acesteia).

6.2.5.2. Borderou
Pe unitatea de ambalare şi pe borderou (fişa de livrare), trebuie să apară clar data fabricaţiei,
numărul, tipul SRM/SRS-ului.

6.2.6. Cerinţe speciale






Oferta tehnică va fi însoţită de Fişa tehnică a produsului, eliberată de producător şi
autentificată (ştampilată şi semnată);
Perioada de garanţie a produselor : minimum 8 ani de la data livrării;
Asigurarea service-ului şi asistenţei tehnice în perioada de garanţie a produselor;
Declararea duratei medii de viaţă a produselor – nu se acceptă modificarea proprietăţilor
mecanice şi fizico – chimice a produselor pe parcursul duratei medii de viaţă;
Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor
neconforme cu altele noi (identice cu cele achizitionate) sau că poate asigura, în cadrul
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activităţii de service, numai piese noi pentru înlocuirea celor uzate/neconforme. (Conf. L
449/2003- republicata, art.9, art.11, alin.1, 3, 5);
 Certificatul de garanţie trebuie să precizeze elementele de identificare ale produsului, durata
medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei - întreţinere, reparare, înlocuire şi
termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii
specializate de service - conf. L.449/2003, art.20, alin.(2).
Instruirea personalului
Cursurile de instruire pentru personalul de exploatare al staţiei, se vor desfăşura la amplasamentul
staţiei, iar instruirea va fi făcută de către furnizor, pe baza unui manual de instruire, care va rămâne
la beneficiar. Furnizorul va asigura manuale de utilizare şi operare ale SRM/SRS-ului (punerea în
funcţiune, exploatarea şi scoaterea din funcţiune a staţiei), precum şi de operare a tabloului electric
de automatizare, în limba română.
Service şi garanţie
Perioada de garanţie a staţiilor şi a lucrărilor de amenajare, va fi de minimum 8 ani, cu excepţia
contorului care va beneficia de garanţia de la producătorul acestuia.
La livrare, produsele vor fi însoţite de declaraţia de conformitate, manualul de utilizare şi
întreţinere, precum şi de certificatul de garanţie, redactate în limba romană.
Certificatul de garanţie trebuie să precizeze elementele de identificare ale produsului staţie,
termenul de garanţie, durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei, respectiv
întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa
vânzătorului şi ale unităţii specializate de service.
Furnizorul are obligaţia de a onora toate reclamaţiile referitoare la funcţionarea staţiilor, în maxim
48 de ore de la anunţarea în scris (scrisoare, fax, email) a reprezentantului furnizorului, de către
Centrele de Operaţiuni Reţea ale societăţii Delgaz Grid S.A. Numele şi datele de contact ale
acestuia se vor pune la dispoziţie Delgaz Grid S.A. la semnarea contractului de furnizare de
echipamente.
Furnizorul trebuie să poată înlocui orice echipament cu acelaşi tip de echipament sau cu un
echipament compatibil în perioada de garanţie.
Personalul autorizat (din partea furnizorului) să execute activităţi de service şi asistenţă tehnică în
perioada de garanţie a produselor, asupra echipamentelor electrice, trebuie să fie atestat GANEX
(autorizaţie emisă de către INSEMEX Petroşani).
În cazul unor intervenţii mai complexe (dacă trebuie schimbate piese sau subansamble, care nu sunt
pe stoc sau reparaţia necesită verificări ale unor aparate în ateliere sau laboratoare specializate),
reparaţia se va face la un termen stabilit de comun acord cu beneficiarul. În acest caz, furnizorul
trebuie să asigure continuitatea alimentării cu gaze naturale pe perioada reparaţiei.
Pe durata garanţiei staţiilor, furnizorul va realiza cu titlu gratuit, operaţiile de service precum şi
revizia staţiilor, cel puţin o dată la doi ani. Ultima revizie va fi efectuată în ultima lună a ultimului
an de garanţie.

6.2.7. Cerinţe privind documentele însoţitoare ale produselor
Furnizorul va pune la dispoziţia societăţii Delgaz Grid S.A. următoarele documente (în cadrul
ofertei tehnice):
 copie a documentului care atestă certificarea sistemului de management al calităţii conform
standardului SR EN ISO 9001:2015, de către un organism de certificare acreditat;
 copie a ofertei tehnice in format electronic, pe un stick de memorie USB 2.0;
 dovezi privind valabilitatea certificatului sistemului de management al calităţii şi monitorizarea
regulată de către organismul de certificare (dacă este cazul);
 fişele tehnice ale produselor (vor cuprinde condiţiile exprimate prin caracteristici, însuşiri,
proprietăţi şi toate informaţiile referitoare realizării-producerii produselor);
 fişa de securitate (date referitoare la sănătate, siguranţa în exploatare şi protecţia mediului
ambiant) – dacă este cazul;
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certificat de calitate - model;
certificat de garanţie - model.
 Certificat de conformitate CE impus de Directiva 97/23/CE a Parlamentului European;
 declaraţia de conformitate a producătorului pentru caracteristicile tehnice ale produsului conform
cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010.
Declaraţia de conformitate trebuie să conţină cel puţin :
a) identificarea unică a declaraţiei de conformitate;
b) numele şi adresa de contact ale emitentului declaraţiei de conformitate;
c) identificarea obiectului declaraţiei de conformitate;
d) declararea conformităţii produselor cu cerinţele standardelor de fabricare (se va menţiona lista
completă şi clară a standardelor sau a altor cerinţe specifice utilizate la fabricarea produselor);
e) lista cu standardele materialelor utilizate pentru fabricarea produselor;
f) data şi locul emiterii declaraţiei de conformitate;
g) semnătura, numele şi funcţia persoanei autorizate care acţionează în numele emitentului;
h) orice limitare a valabilităţii declaraţiei de conformitate.
 la fiecare livrare, produsele vor fi insotite de:
 certificat de calitate;
 certificat de garanţie;
 avizul de însoţire a mărfii;
 instrucţiunile de manipulare, transport şi depozitare specifice produselor livrate (instrucţiuni
de încărcare – descărcare, instrucţiuni de montare – demontare); acestea vor conţine
dimensiunile de gabarit ale staţiei şi greutatea acesteia, precum şi schemele de ancorare ale
cofretului şi instalaţiei mecanice ale staţiei, în cazul ridicării acestora;
 norme de securitate şi sănătate în muncă aplicabile la utilizarea produselor;
 declaraţia de conformitate.
Toate actele, documentele şi descrierile, trebuie întocmite în limba română. Traducerile
trebuie legalizate şi predate împreună cu textul original.
Cartea tehnică a SRS/SRM-ului (însoţeşte produsul SRM/SRS la livrare)
Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte de către furnizor, şi va avea următoarea componenţă:
 proiectul tehnic al SRS/SRM avizat de către operatorul de distribuţie;
 fişa tehnică de comandă a SRS/SRM-ului;
 certificare firmă (calitate, mediu, etc);
 autorizaţie ANRE destinată proiectării şi execuţiei sistemelor de distribuţie a gazelor
naturale (tip PDS, respectiv EDS);
 autorizaţie instalator autorizat ANRE;
 certificare CE pentru staţii (ca produs), produsul SRM/SRS va avea marcaj european de
conformitate CE;
 certificare CE pentru componentele instalaţiei mecanice din cadrul produsului SRM/SRS :
flanşe electroizolante, filtre, regulatoare, robinete, supape de blocare, supape de descărcare,
contoare şi convertoare, ţevi, fitinguri, traductoare (de presiune şi temperatură), senzori (de
gaz, antiefracţie, etc), motoare electrice de acţionare, reductoare, etc;
 manual de operare staţii (punere în funcţiune, operare, service, scoatere din funcţiune);
 manual de operare a staţiei cu ajutorul tabloului electric de automatizare (în cazul în care
staţia este prevăzută cu automatizarea liniilor de măsură sau cu sistem SCADA);
 fişele tehnice şi cărţile tehnice ale tuturor echipamentelor care compun instalaţia tehnologică
şi a echipamentelor de monitorizare şi control în cazul în care staţia este astfel dotată;
 tabel sudori autorizaţi ISCIR sau similar pentru furnizori externi;
 copie autorizaţii sudori;
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buletine examinări nedistructive suduri (cu radiaţii penetrante, cu lichide penetrante,
examinare vizuală);
schema de control a sudurilor;
diagrama probelor de presiune pentru staţie, executate în conformitate cu NTPEE-2008 – în
original;
procesul verbal de încercări, cu semnăturile în original ale persoanelor responsabile;
aprobări de model, buletine de verificare metrologică pentru aparatele şi echipamentele de
măsură şi control (contoare, convertoare, manometre, etc);
declaraţii de conformitate şi certificate de garanţie (staţii, filtre, regulatoare, supape de
blocare, supape de descărcare, robinete cu sferă, robinete fluture, etc);
opis care să conţină lista subansamblelor instalaţiei mecanice ale staţiei (robinete, filtre,
regulatoare, supape de descărcare, supape de blocare la sub şi suprapresiune, contoare şi
convertoare electronice de volum, motoare de acţionare, etc, cu serie, tip, diametru nominal
sau orice alte caracteristici relevante);
certificate de calitate pentru materialele utilizate (ţevi, flanşe, fitinguri, componente
electrice, etc.).

Certificatele de calitate pentru materialele/echipamentele utilizate în construcţia staţiei, vor avea
marcat colorat tipul materialelor la care se referă (ex. în cazul certificatelor de calitate emise
pentru mai multe tipuri de ţeavă), iar în cazul instalaţiilor electrice, lângă codul de material
specificat în certificatul de calitate, se va trece de mână şi se va ştampila de către furnizor,
denumirea materialului corespunzător.
 fişă tehnică şi declaraţie de conformitate pentru materialele de construcţie folosite pentru
asigurarea proprietăţilor antiscântei ale pardoselii staţiilor;
 declaraţie de conformitate şi buletin de încercări probe beton pentru trotuare şi platformă; în
cazul folosirii betonului cu proprietăţi antiscânteie pentru platformă, din documentele
depuse, va reieşi calitatea antiscânteie a acestuia;
 certificat de garanţie pentru platforma betonată respectiv componentele lucrărilor de
amenajare (ex. IPT, împrejmuire, instalaţiile paratoniere, etc).;
 buletin de verificare a prizei de pământ unice, comună pentru IPT, instalaţia electrică şi de
automatizare, instalaţia mecanică şi cofretul termoizolant.
Procesele verbale de încercări (pentru probe de presiune, pentru verificări nedistructive), vor fi
semnate în original de către persoanele responsabile şi vor fi conforme cu cerinţele legislative din
România. Acestea se vor depune în original în cartea tehnică.
Se vor preda la cerere, toate documentaţiile specifice produsului, dovezile şi procesele verbale de
verificare.
Documentaţia tehnică, depusă spre avizare, va fi compusă din:
1. Proiect tehnic produs SRM/SRS şi zonare Ex a staţiei respectiv a incintei acesteia;
2. Proiect tehnic lucrări amenajare.
Proiectul tehnic pentru SRM/SRS şi zonare Ex va fi achiziţionat o singură dată, pentru fiecare
variantă constructivă, în funcţie de lot (indiferent de numărul de bucăţi comandate). Proiectul tehnic
produs (SRM/SRS) şi zonare Ex va însoţi staţiile din acelaşi lot comandate ulterior.
Proiectul tehnic pentru lucrările de amenajare se va depune împreună cu proiectul de staţii sau
separat (în cazul unei comenzi doar pentru lucrări de amenajare).
În perioada de garanţie, în cazul mutării unei staţii pe un nou amplasament, furnizorul are obligaţia,
la solicitarea Delgaz Grid S.A., de a modifica documentaţia însotitoare a staţiei, şi de a participa la
recepţia şi punerea în funcţiune a acesteia, la noua locaţie.
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6.3. Cerinţe privind sistemele de management
Furnizorul și/sau producătorul vor demonstra cu o copie a certificatului, că au implementat un
sistem de management al calităţii, certificat conform SR EN ISO 9001:2015, respectiv, pentru
sistemul de management al mediului EN ISO 14001:2015, că este asigurată permanent continuitatea
caracteristicilor produsului, solicitate în această specificaţie şi garantată de producător.
Manualul calităţii va fi pus la dispoziţie pentru a fi consultat la sediul producătorului /furnizorului,
la cererea achizitorului, de către specialiştii acestuia, care îşi rezervă dreptul de a efectuat un audit
la producător şi/sau furnizorul de produse (SRM/SRS) şi componente.
În acest sens, cu acordul producătorului, vor fi prelevate componente /produse din producţia
curentă, pentru a fi testate şi verificate într-un laborator terţ.

6.4. Standarde, norme şi ghiduri
Atât SRS-urile cât şi SRM-urile trebuie să respecte standardele şi normele în vigoare. Cerinţele
normelor şi reglementărilor specificate în acest capitol trebuie îndeplinite, în condiţiile în care
prezenta specificaţie nu conţine şi alte cerinţe deosebite. Construcţia staţiilor va respecta hotărârile
SR EN 12186:2015 „Sisteme de alimentare cu gaz. Staţii de reglare a presiunii gazelor pentru
transport şi distribuţie. Prescripţii funcţionale”.
Trebuie respectate toate normele, reglementările, prevederile, dispoziţiile şi legile valabile în
România, chiar dacă acest lucru nu este indicat în mod explicit în această specificaţie.
Suplimentar, următoarele hotărâri fundamentale deţin valabilitate pentru următoarele grupuri de
construcţii şi componente ale unei staţii (de reglare sau de reglare şi măsurare).
În cazul în care în conţinutul acestor standarde se face referire la reglementări care au fost abrogate
sau modificate, sunt valabile modificările aprobate ulterior de către instituţiile abilitate (ASRO).
Reglementări şi prevederi legale
Titlu
Ordinul ANRE nr. 16/2013

Decizia ANRGN nr. 616/2002
Ordinul ANRE nr. 62/2008, cu modificările şi
completările ulterioare (ordinele 115/2008 şi
125/2008)
Legea nr. 123/2012, cu modificările şi
completările ulterioare
O.G. nr. 20/1992 aprobată cu modificări prin
Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare
Ordinul nr. 27/2004, cu modificările şi
completările ulterioare
H.G. nr. 1660/2005
H.G. nr. 784/2000 republicată
H.G. nr. 273 din 14 iunie 1994
Legea nr. 10/1995 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

Descriere
Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport
al gazelor naturale
Anexa nr. 9 – Condiţii tehnice pentru exploatarea
punctelor de măsurare a cantităţilor de gaze
naturale la intrarea/ieşirea din SNT
Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale
Regulament de măsurare a cantităţilor de gaze
naturale tranzacţionate în România
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale
Ordonanţa privind activitatea de metrologie
Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse
controlului metrologic legal L.O. 2004
Aprobarea unor instrucţiuni de metrologie legală
Privind aprobarea Regulamentului de autorizare şi
acordare a licenţelor în sectorul gazelor naturale
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora
Privind calitatea în construcţii
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Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
Ordin ANRE nr. 5/2009, cu modificările şi
completările ulterioare (ordinele 5/2009,
19/2010, 111/2013 şi 179/2015)
NP-099-04 (Ordin nr. 176 / 15.02.2005 cu
modificarile ulterioare – Ordin nr. 2231/2005)
VIM
VIML
NML 004-05 (Ordin 105/01.06.2005)
NML CEE 71/318 (Ordin 209/04.06.2002)
OIML R 6
OIML R 32
I7 – 2011 (aprobat prin Ordin 2741/01.11.2011)

Nex 01-06

Ordin ANRE 83/2014

Ordin ANRE 98/2015
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Autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale NTPEE-2008
Normativ pentru proiectarea, executarea,
verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în
zone cu pericol de explozie
Vocabularul internaţional de termeni de bază şi
generali în metrologie
Vocabularul internaţional de termeni în metrologia
legală
Contoare de gaz şi dispozitive de conversie a
volumului (BRML)
Contoare de gaz (BRML)
Prevederi generale privind contoarele de volum de
gaz
Contoare de gaz cu pistoane rotative şi cu
turbină
Normativ pentru proiectarea, execuţia şi
exploatarea instalaţiilor electrice aferente
clădirilor
NORMATIV privind prevenirea exploziilor
pentru proiectarea, montarea, punerea
în funcţiune, utilizarea, repararea şi
întreţinerea instalaţiilor tehnice care
funcţionează în atmosfere potenţial explozive
Ordin ANRE privind aprobarea Regulamentului
pentru autorizarea persoanelor fizice care
desfasoara activităţi în sectorul gazelor naturale
Ordin ANRE privind aprobarea Regulamentului
pentru autorizarea operatorilor economici care
desfășoară activități în domeniul gazelor naturale
şi a condiţiilor – cadru de valabilitate aferente
autorizațiilor

Standarde
Titlu
SR EN 12186:2015
SR EN 1776:2016
SR EN 334 - A1:2009
SR EN 12279:2001

SR EN 12279:2001-A1:2006

Descriere
Sisteme de alimentare cu gaz. Staţii de reglare a presiunii
gazelor pentru transport şi distribuţie. Prescripţii funcţionale
Infrastructura pentru gaze. Sisteme de masurare a gazelor.
Cerinte functionale.
Aparate de reglare a presiuniii gazelor (regulatoare) pentru
presiunea de intrare de până la 100 bar
Sisteme de alimentare cu gaze. Instalaţii de reducere-reglare a
presiunii de gaz care fac parte din branşamente. Prescripţii
funcţionale
Sisteme de alimentare cu gaze. Instalaţii de reducere-reglare a
presiunii de gaz care fac parte din branşamente. Prescripţii
funcţionale
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SR EN 12261:2003
SR EN 12261:2003-A1:2006
SR EN 12480:2015
SR EN 12405-1-A2:2011
SR ISO 9951-AC:2002
SR EN ISO 13443:2005
SR EN ISO 13686:2013
SR 3317:2015
SR EN 60079-10-1:2016
SR EN ISO 12944-1:2002
SR EN ISO 12944-4:2002

SR ISO 4301-1:1994
SR ISO 4301-5:1994
SR ISO 7296-1:1994
SR ISO 7296-1:1994-A1:2009
SR EN 60079-14:2009
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Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbină
Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbină
Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative
Contoare de gaz. Dispozitive de conversie. Partea 1: Conversie
a volumului de gaz
Măsurarea debitului de fluide în conducte închise. Contoare cu
turbină
Gaz natural. Condiţii de referinţă standard
Gaz natural. Definirea calităţii
Gaz natural. Condiţii tehnice de calitate
Aparatura electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea
10: Clasificarea ariilor periculoase
Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor
de oţel împotriva coroziunii. Partea 1: Introducere generală
Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor
de oţel împotriva coroziunii. Partea 4: Tipuri de suprafeţe şi de
pregătire a suprafeţelor
Instalaţii de ridicat. Clasificare. Partea 1: Generalităţi
Instalaţii de ridicat. Clasificare. Partea 5: Poduri rulante şi
macarale portal
Poduri rulante şi macarale. Simboluri grafice. Partea 1:
Generalităţi
Poduri rulante şi macarale. Simboluri grafice. Partea 1:
Generalităţi
Atmosfere explozive. Partea 14: Proiectarea, selectarea şi
construirea instalaţiilor electrice
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Anexa 1. SRM tip 225 mc/h, construcţie orizontală

Legenda
FE1 - flansa electroizolanta intrare
FE2 - flansa electroizolanta iesire
Ri - robinet izolare intrare
Re - robinet de izolare iesire
Mi - manometru radial pe intrare
Me - manometru radial pe iesire
Rm - robinet pentru manometru
Md - manometru diferential
Ru - robinet umplere (pe bypass robinet intrare contor)
Rci - robinet fluture intrare contor
Rce - robinet fluture iesire contor
F - filtru vertical
Rp - robinet purjare
R - regulator
CPR - contor cu pistoane rotative
PTZ - convertor electronic de volum

Anexa 2. SRM tip 225 mc/h, construcţie verticală

Legenda
FE1 - flansa electroizolanta intrare
FE2 - flansa electroizolanta iesire
Ri - robinet izolare intrare
Re - robinet de izolare iesire
Mi - manometru radial pe intrare
Me - manometru radial pe iesire
Rm - robinet pentru manometru
Md - manometru diferential
Ru - robinet umplere (pe bypass robinet intrare contor)
Rci - robinet fluture intrare contor
Rce - robinet fluture iesire contor
F - filtru vertical
Rp - robinet purjare
R - regulator
CPR - contor cu pistoane rotative
PTZ - convertor electronic de volum
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Anexa 3. SRM cu capacitate mai mare de 225 mc/h, varianta standard
SRM cu capacitate mai mare de 225mc/h, varianta standard
Md1

Me

Sd

Rm
Rif1
Mi

FE1

F1

Rer1
R

Me
Rm

Ru

Rp

Rm

Rir1

Ref1

Ric

Ri
Md2

PTZ

Rec

FE2

Re
Me

CT sau CPR

Sd

Rm
Rif2

F2

Ref2

Rir2

Rer2
R

Rp

Legenda
FE1 - flansa electroizolanta intrare
FE2 - flansa electroizolanta iesire
Ri - robinet izolare statie intrare
Re - robinet izolare statie iesire
Mi - manometru radial pe intrare
Me - manometru radial pe iesire
Rm - robinet pentru manometru
Ru - robinet umplere (pe bypass robinet intrare contor)
Md - manometru diferential
Fi - filtru vertical
Rp - robinet purjare
R - regulator cu actionare directa, normal deschis
Sd - supapa de descarcare
CT - contor cu turbina
CPR - contor cu pistoane rotative
PTZ - convertor electronic de volum

Anexa 4. SRM cu capacitate mai mare de 225 mc/h, cu automatizare şi
teletransmisie
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Anexa 5. SRM cu capacitate mai mare de 225 mc/h, cu linie redundantă, cu
automatizare şi teletransmisie
SRM cu capacitate mai mare de 225 mc/h, cu linie
redundanta, cu automatizare si teletransmisie

Teletransmisie date

RTU - PLC

Sef

TPi

SG

Md1

Me
SSp

Rif1
Mi

FE1

Ref1

F1

PTZ

Ric1

AE

TT

Sd

Rm

Rir1

Rec1

CT

Rp

Rm

TPe

Rer1
R

Me
Rm

Ru

FE2
Re

Ri
Md2

Me
SSp

Rif2

Ref2

F2
Rp

Ric2

AE

CPR

Rec2

PTZ

AE

CT

Rec3

Rir2

Rer2
R
Me

Ric3

Sd

Rm

Ru
Ru

Legenda
FE1 - flansa electroizolanta intrare
FE2 - flansa electroizolanta iesire
Ri - robinet izolare statie intrare
Re - robinet izolare statie iesire
Mi - manometru radial pe intrare
Me - manometru radial pe iesire
Rm - robinet pentru manometru
Md - manometru diferential
Fi - filtru vertical
Rp - robinet purjare
R - regulator cu actionare directa, normal deschis
Ru - robinet umplere (pe bypass robinet intrare contor)

PTZ

Sd

Rm
Rir3

Rer3
R
SSp

TPi - traductor de presiune intrare
TPe - traductor de presiune iesire
TT - traductor de temperatura
SG - senzor prezenta gaz
Sef - senzor efractie
Sd - supapa de descarcare
SSp - senzor stare supapa
CT - contor cu turbina
CPR - contor cu pistoane rotative
PTZ - convertor electronic de volum
AE - actionare electrica robineti

Anexa 6. SRM cu capacitate mai mare de 225 mc/h, cu SCADA
RTU - PLC

SCADA

Sef SG TPe TPe

TPi

ID

Md1
Rif1

F1

Mi

FE1

AE

Ref1

IN

PTZ
CT

Rp

Rm

Ric1

AE

Rm

Rir1
SB

Rec1

PA

F2
Rp
IN

Rer1
Me
Rm

CD

Ru

AE

SSp
ID
Me
Ru

Rif2

Sd

R

Md2

Ri

Me

TT

Ref2

Ric2

PTZ

AE

CPR

Rec2

Re

Sd

R
Rm

Rir2

PA

Legenda
SRM cu capacitate mai mare de 225 mc/h,
cu SCADA

FE2

SB

Rer2

CD

SSp

FE1 - flansa electroizolanta intrare
FE2 - flansa electroizolanta iesire
Ri - robinet izolare statie intrare
Re - robinet izolare statie iesire
Mi - manometru radial pe intrare
Me - manometru radial pe iesire
Rm - robinet pentru manometru
Mdi - manometru diferential
Fi - filtru vertical
Rp - robinet purjare
R - regulator cu actionare directa, normal deschis
TPi - traductor de presiune intrare
TPe - traductor de presiune iesire
TT - traductor de temperatura

SG - senzor prezenta gaz
Sef - senzor efractie
Sd - supapa de descarcare
SB - supapa de blocare la sub si suprapresiune
SSp - senzor stare supapa
CD - comanda de la distanta
ID - indicator nivel de deschidere regulator
AE - actionare electrica robineti
PA - purjare automata
IN - indicator de nivel
CT - contor cu turbina
CPR - contor cu pistoane rotative
PTZ - convertor electronic de volum
Ru - robinet umplere (pe bypass robinet intrare contor)
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Anexa 7. SRS cu capacitate mai mare de 225 mc/h, cu SCADA
Legenda

RTU - PLC

SCADA

SG Sef

TPi

TPe

Md1

Mi

ID

R

Rm
AE

TT

TPe

Me
Rm

Me
Sd

Ri1
F1

Ri

FE1 - flansa electroizolanta intrare
FE2 - flansa electroizolanta iesire
Ri - robinet izolare statie intrare
Re - robinet izolare statie iesire
Mi - manometru radial pe intrare
Me - manometru radial pe iesire
Rm - robinet pentru manometru
Mdi - manometru diferential
AE - actionare electrica robineti
Fi - filtru vertical
IN - indicator nivel
PA - purjare automata
R - regulator cu actionare directa, normal deschis
CD - comanda de la distanta
ID - indicator nivel deschidere regulator

SB

CD

FE1

Rm
AE

AE

Re1

Re
FE2

SSp
IN

PA

Md2

ID

R

Me
Rm

Sd
AE

Ri2
F2
SB

CD

Re2

SSp
IN

PA
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TPi - traductor de presiune intrare
TPe - traductor de presiune iesire
TT - traductor de temperatura
SG - senzor prezenta gaz
Sef - senzor efractie
Sd - supapa de descarcare
SB - supapa de blocare la sub si suprapresiune
SSp - Senzor stare supapa
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Anexa 9. Tipuri de staţii EGD pe capacităţi

150
225
375
600
975
1500
2400
3750
6000
9750

Tip staţie / Capacitate

SRM vertical
SRM orizontal / vertical
SRS standard
SRS teletransmisie
SRS SCADA
SRM standard
SRM teletransmisie
SRM automatizare si teletransmisie
SRM SCADA
SRM redundant cu automatizare si teletransmisie
SRM redundant teletransmisie

SRM redundant SCADA

X
X
X X X X X X X
X X X X X
X
X X
X
X X X X
X X X X
X X X X
X
X X X X

X
X
X

X
X
X
X

Staţiile de reglare şi măsurare standard, cu capacităţi cuprinse între 150 şi 975 mc/h, vor avea o
singură linie de măsură, dimensionată astfel încât să aibă dinamica maximă, pentru încadrarea în
Qmin măsurat.

Anexa 10. Model tabel centralizator placă amplasare şi împrejmuire
Tip

Lot
I

SRM

Lot
II

SRM

P1/P2

Debit
max.
[Nm3/h]

P1=0,5 bar; P2=0,5 bar
P1=1,0 bar; P2=0,5 bar
P1=1,5 bar; P2=0,5 bar
P1=2 bar; P2=0,5 bar
P1=0,5 bar; P2=0,5 bar
P1=1,0 bar; P2=0,5 bar
P1=1,5 bar; P2=0,5 bar
P1=2 bar; P2=0,5 bar

225
225
225
225
375
375
375
375

Dimensiuni
placa

Dimensiuni
imprejmuire

1,3x0,6

2,7x1,1
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Anexa 11. SRM 150 mc/h
Componenţă
 Flanşe electroizolante pe racordurile de intrare şi de ieşire;
 Filtru vertical, având o fineţe de filtrare de 160 μm, prevăzut cu manometru diferenţial;
 Contor cu pistoane rotative G65 Dn50 cu dinamică maximă şi convertor electronic de
volum;
 Regulator cu acţionare directă şi impuls extern, echipat cu supapă de blocare la sub şi
suprapresiune;
 Robinete fluture pe intrarea şi ieşirea din SRM;
 Conductă de by-pass Dn15 pentru robinetul fluture Dn50 de pe racordul de intrare;
 Manometru pe racordul de intrare, respectiv racordul de ieşire (înainte de filtru şi după
regulator);
 Cofret metalic;
 Împământare cofret şi instalaţie mecanică;
1. Cofretul metalic – va fi realizat din tabla zincată, având o grosime de 1,5 mm, vopsită în câmp
electrostatic.
Peretele din spate al cofretului, va fi detaşabil, pe o înălţime de 500 mm de la partea inferioară, în
vederea accesului la branşamentele pozate lângă gard sau perete.
Peretele lateral, de pe partea dreaptă a cofretului, va fi detaşabil, astfel încât să existe posibilitatea
executării sudurii de cuplare a racordului de intrare.
Pereţii laterali stânga/dreapta, vor fi prevăzuţi cu orificii pentru trecerea unei conducte Dn65, ce se
va cupla pe racordul de ieşire din SRM. Aceste orificii vor fi obturate cu ajutorul unor capace de
protecţie.
Cofretul metalic va fi prevăzut cu două uşi, cu deschidere mai mare de 90˚.
Uşa din stânga va avea posibilitatea de blocare la partea inferioară şi superioară cu ajutorul unor
zăvoare.
Uşa din dreapta va fi prevăzută cu o broască cu cheie universală (toate staţiile livrate de acelaşi
furnizor vor utiliza acelaşi model de cheie).
Pe suprafaţa uşilor, atât la partea inferioară cât şi superioară, se prevăd grile de ventilaţie, care vor
totaliza 2% din suprafaţa uşilor, conform art.7.22, litera b, din NTPEE-2008.
Cofretul este prevăzut cu plăcuţe avertizoare, inscripţionate conform normelor HSE şi PSI în
vigoare. Nu se acceptă folosirea autocolantelor.
Cofretul se va aşeza pe un suport realizat dintr-un profil U cu înălţimea de 100 mm, pe 3 laturi,
fiind fixat de acesta cu ajutorul unor şuruburi. Partea din spate a acestui profil este decupată pentru
a asigura accesul la capătul de branşament, în cazul în care acest SRM este pozat lângă gard sau
perete.
Acest profil, va fi prevăzut la partea inferioară cu găuri necesare fixării acestuia în pardoseală, cu
ajutorul unor şuruburi.
Pentru situaţiile în care aşezarea cofretului nu se face pe suprafeţe dure (beton, asfalt, etc), staţia se
va amplasa pe o placa prefabricată din beton C12/15 (echivalent B200), cu o grosime de minim 15
cm (care să-i confere rezistenţa necesară susţinerii greutăţii staţiei) şi care se va oferta separat. În
acest caz, racordul de intrare al staţiei va pătrunde în cofret prin lateral.
Pentru a facilita operaţiunile de încărcare/descărcare, se impune dotarea cofretului la partea
superioară cu inele de ridicare.
La interiorul acestuia, se va fixa o planşă plastifiată, ce prezintă schema izometrică a instalaţiei
mecanice, respectiv o legendă cu carecteristicile tehnice sumare ale subansamblelor ce echipează
SRM-ul.
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Vopsire
 cofretul şi cadrul cofretului vor fi vopsite în câmp electrostatic, culoare gri deschis
 suportul de la partea inferioară a cofretului va fi vopsit în câmp electrostatic, culoare neagră
Solicităm ca dimensiunile cofretului pentru această variantă constructivă să fie de maxim 1400 x
500 x 1500 mm (LxlxH).
Se doreşte o compactitate cât mai mare a ansamblului.
2. Dimensionarea instalaţiei mecanice se va face la o presiune de intrare minimă de 0,5bari şi o
presiune de ieşire de 25 mbar.
Staţiile de reglare şi măsurare se vor oferta într-o singură variantă constructivă – cu ieşire de
presiune joasă.
3. O propunere pentru Schema izometrică a instalaţiei mecanice este prezentată mai jos :

4. Subansamblele instalaţiei mecanice
Racordul de intrare va fi vertical, capătul de branşament pătrunzând în cofretul metalic al SRM.
Racordul de intrare va fi prevăzut cu o flanşă electroizolantă Dn50 şi un robinet fluture Dn50,
având rol de robinet de izolare a SRM. Pe acest robinet se va monta o conductă de by pass Dn15,
prevăzută cu robinet cu bilă, în scopul evitării şocurilor în contor, la punerea în funcţiune a SRMului.
După robinetul de izolare, pe intrarea în SRM, se va monta un manometru radial cu o scală de la 0
la 6 bar.
Filtrul de gaz Dn50, va fi prevăzut cu un cartuş filtrant din sită de inox, având o fineţe de filtrare de
160 μm. În partea inferioară a acestuia, se va monta un robinet de purjare cu bilă, care va fi asigurat
cu un dop metalic, cu posibilitate de sigilare.
Filtrul va fi dotat cu manometru diferenţial.
Filtrul va respecta cerinţele menţionate în capitolul 6.2.2.1.3 din prezenta specificaţie tehnică.
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În vederea măsurării debitelor de gaz vehiculate, SRM-ul va fi prevăzut cu un contor de gaz cu
pistoane rotative G65 Dn50 şi convertor electronic de volum.
Se vor respecta cerinţele impuse de regulamentul de măsurare, şi anume, contorul se va monta după
un tronson de lungime 4Dn, respectiv va fi urmat de un tronson de lungime 2Dn, tronsoane în linie
dreaptă, pe care nu se vor monta sonde de impuls, pe care nu se vor executa cordoane de sudură şi
nu se vor monta diverse alte dispozitive.
Contorul şi convertorul electronic de volum vor respecta cerinţele menţionate în capitolul 6.2.2.1.5,
respectiv 6.2.2.1.6 din prezenta specificaţie tehnică.
Regulatorul va fi cu acţionare directă şi impuls extern, acesta fiind prevăzut cu supapă de blocare la
lipsă presiune şi suprapresiune.
Regulatorul va funcţiona la o presiune de intrare cuprinsă între 0,05 şi 6 bari, iar presiunea de ieşire
va fi cuprinsă între 0,015 şi 2 bari.
Regulatorul va respecta cerinţele menţionate în capitolul 6.2.2.1.4 din prezenta specificaţie tehnică.
În vederea reducerii distanţelor de montaj faţă de uşi sau geamuri, se va avea în vedere eliminarea
din faza de proiectare a supapelor de descărcare din componenţa instalaţiei mecanice.
În vederea reglajului presiunii de ieşire din SRM, pe tronsonul aval de regulator, se va monta un
manometru radial cu clasa de exactitate 1, având o scală de la 0 ÷ 0,1 bar pentru presiunea de ieşire
de maxim 50 mbari.
Pe racordul de ieşire din staţie, se va monta un robinet fluture, Dn65.
Având în vedere geometria aleasă pentru instalaţia mecanică, care aşează în acelaşi plan vertical
toate elementele acesteia, pentru a evita suprapunerea racordului de intrare cu cel de ieşire, se
impune ca după tronsoanele aval de regulator, racordul de ieşire să fie decalat, coborând oblic, faţă
de planul instalaţiei mecanice.
SRM-ul va putea fi utilizat cu racord de ieşire pe partea stângă sau pe partea dreaptă. În acest sens,
geometria instalaţiei de utilizare va rămâne neschimbată, doar că pe racordul de ieşire, imediat după
robinet, se va monta un cot sudabil (ce se poate orienta spre stânga sau spre dreapta), permiţând
ieşirea racordului spre stânga sau spre dreapta, funcţie de solicitarea companiei (poziţii marcate cu
roşu şi verde pe schema izometrică a instalaţiei mecanice).
Racordul de ieşire montat pe partea stângă sau pe partea dreaptă, precum şi presiunea de ieşire
necesară se va comunica furnizorului în momentul emiterii comenzii, prin fişa tehnică de comandă.
Atât pe racordul de intrare cât şi pe cel de ieşire din staţie, se va păstra câte un tronson de
aproximativ 80 mm nevopsit, pentru a evita arderea vopselei în timpul cuplării racordurilor la
capatul de branşament, respectiv la instalaţia de utilizare.
Pentru a evita şocurile asupra aparatului de măsură în timpul transportului şi manipulării, SRM-ul
se va livra cu un mosor, având lungimea contorului.
Mosorul se va putea folosi în cazul defectării sau verificării metrologice a contorului, sau în
anumite cazuri, atunci când se doreşte folosirea SRM-ului doar ca şi post de reglare.
Contorul şi convertorul electronic de volum vor însoţi SRM-ul la livrare, dar livrarea acestora va fi
făcută separat.
Plăcuţa de fixare a convertorului electronic de volum va fi ataşată cofretului sau instalaţiei
mecanice.
Montarea pe poziţie a contorului şi a convertorului electronic de volum se va face la punerea în
funcţiune.

Notă
Celelalte cerinţe referitoare la documente însoţitoare, marcaj produs, conţinutul cărţii tehnice,
garanţie produs, transport, manipulare, etc sunt în conformitate cu prezenta specificaţie tehnică.
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