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CAIET DE SARCINI

Expertiză și studiu de soluție pompe elicoidale orizontale
– Stația de pompare Mădulari –

2022

CAPITOLUL 1 – DATE GENERALE

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI
Expertiză pentru identificare cauze defecțiuni pompe elicoidale orizontale din stația
Mădulari și studiu de soluție pentru eliminarea cauzelor ce au condus la funcționarea anormală
a pompelor elicoidale orizontale.

1.2. AMPLASAMENT
CONPET S.A. PLOIESTI, Stația de pompare Mădulari – Vâlcea (Anexele 1 și 2)
1.3. BENEFICIAR
CONPET S.A. PLOIESTI, Str. Anul 1848 nr.1-3, jud. Prahova
Telefon : 0244 401 360; Fax : 0244 516 451;
E-mail : conpet@conpet.ro; http: www.conpet.ro

CAPITOLUL 2 – SCOPUL CAIETULUI DE SARCINI ȘI CERINȚE
CONTRACTUALE

CAIETUL DE SARCINI este destinat Contractorului pentru achiziția de către Conpet S.A.
a unei expertize de specialitate a funcționării pompelor de țiței și elaborarea unui studiu de soluție
pentru eliminarea cauzelor ce au condus la funcționarea anormală a pompelor elicoidale orizontale
montate în stația de pompare Mădulari.
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2.1 TEMĂ
CONPET S.A. - cu sediul central în Ploiești, Str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, reprezentată
prin Director General ing. TUDORA DORIN, oferă servicii specializate de transport petrolier în
calitate de operator al Sistemului Național de Transport prin Conducte al țițeiului, gazolinei și
condensatului. CONPET S.A. operează și întreține rețeaua de conducte cu diverse diametre, stații
de pompare, rezervoare, rampe de încărcare – descărcare C.F.
Vehicularea țițeiului se realizează atât cu pompe centrifuge (preponderent) cât și cu pompe
elicoidale orizontale.
În ultima perioadă Conpet a întâmpinat diverse probleme în utilizarea pompelor elicoidale
orizontale din stația de pompare Mădulari, culminând cu blocarea totală a două pompe. Soluția de
remediere oferită de producătorul pompelor a fost de a reduce cota (diametrul) rotorului.

Informații preliminare ale pompelor (inclusiv filtre) ce vor face obiectul expertizei și al studiului
sunt prezentate în Anexa 3.

2.2 CERINȚE
Un minim de elemente de studiu sunt următoarele:
Determinarea caracteristicilor/compoziției fluidului pompat prin prelevarea de probe multiple,
în diferite sesiuni de pompare;
Înregistrarea caracteristicilor/parametrilor de funcționare a pompelor existente în diferite
regimuri de pompare și ridicarea curbelor de funcționare reale;
Simularea curgerii țițeiului prin sistemul de pompare existent;
Simularea curgerii țițeiului prin sistemul de pompare cu pompele inițiale (rotori nemodificați).
Conpet va asigura asigura accesul pentru prelevare de date și în alte stații de pompare
echipate cu pompe identice, dar care nu au prezentat nici o problemă în funcționare (Ex. Stațiile de
pompare Moreni, Oprișenești);
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Analiza comparativă a implicațiilor modificării rotorilor pompelor din Mădulari;
Identificarea cauzelor ce au condus la blocarea pompelor în funcționare;
Identificarea soluțiilor de remediere;
Prezentarea și fundamentarea soluției de remediere pentru stația Mădulari, inclusiv prin
analiză cost-beneficii.

2.3 CERINȚE SPECIALE
Contractorul trebuie să dețină software licențiat, specializat pentru simularea proceselor de
curgere/funcționare a pompelor de țiței, precum și dotarea hardware aferentă;
Contractorul va deține laborator propriu specializat pentru analiza cantitativă/calitativă a
produselor petroliere precum și de determinare a caracteristicilor hidraulice și mecanice ale
pompelor elicoidale;
Echipa de Proiect a Contractorului va fi constituită din personal cu studii superioare de
specialitate, atât teoreticieni cât și cu experiență în elaborarea de expertize/studii similare.
În documentația de ofertă întocmită de potențialul Contractor se vor prezenta acte oficiale
ce să ateste dotările solicitate și calificarea profesională a Echipei de Proiect.
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Anexa 1
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Anexa 2
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Anexa 3 – Informații preliminare ale pompelor (inclusiv filtre) ce vor face obiectul
expertizei și al studiului.
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