
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„ГАЗИФИКАЦИЯ НА КОТЕЛНА ЦЕНТРАЛА“  НА ТЕРИТОРИЯТА НА

„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ ЕАД

РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Предметът на инвестиционно предложение e модификация на оборудването в

съществуващия Топлосилов цех, използван през зимните месеци за отопление на

територията на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД с осигуряване възможността за

работа на котелната централа с природен газ чрез реконструкция на горелките.

Промяната на горивната инсталация ще доведе до преустановяване използването

на мазут за отопление на сградите на територията на Дружеството през студените

месеци от годината. Мазутът ще бъде заменен с по-чисто гориво, а именно – природен

газ.

Проектът е разделен на етапи и включва полагането на външен и вътрешен газопровод,

както следва:

Външен газопровод

• Обособяване на площадка за газопакети с Газорегулиращо табло (грп 200 – 4 bar)

за понижаване на налягането от 200 на 4 bar, на компресиран природен газ доставян с

полуремаркета, платформи и батерии от бутилки (газопакети) с капацитет 1000 н.м.3/ч;

• Полагане на подземен газопровод от Газорегулиращото табло до Отсекателната

група (това са клапани, които изключват подаването на газта при извънредна ситуация)

на вход газ на котелното;

Вътрешен газопровод

• Поставяне на газова инсталация в котелната централа;

• Поставяне на взривозащитна и вентилационна инсталация;

• Монтаж на аварийно осветление;

• Преработка на таблата за управление на котлите.

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на южна



производствена площадка на „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, южно от сградата

на Топло силов цех. Общата засегната площ ще бъде приблизително 30 m, подземно

съоръжение и около 300 m2 ще бъде приемната площадка, върху която ще са

разположени мобилните полуремаркета с природен газ.

Към момента в котелната централа са инсталирани 2 броя парни котли, ПКМ 12 и

КМ 12. Всеки един от тях е с производителност 12 тона/пара на час. Те са оборудвани с

комбинирани горелки „RAY 1000“ на мазут, с възможност за работа и на гориво газ.

Котлите работят на основно гориво мазут и помощно – нафта. Нафтата се използва само

в края на годината при първоначално пускане на котела, когато е студен и през

пролетта, при спиране на котела с цел продухване на тръбите.

В резултат от ползването на природен газ се очаква намаляване на емисиите в

атмосферния въздух от инсталацията, включително прекратяване на емисиите на серни

диоксиди и прах от изгарянето на мазут в горивната инсталация, както и намаление на

емисиите на азотни оксиди. Също така ще се преустанови съхраняването и

използването на мазут на територията на предприятието.


