
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ИНСТАЛИРАНЕ НА НОВ 
ЧЕСТОТЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛУАВТОГЕННА 
МЕЛНИЦА И НА 3 БРОЯ НОВИ КОМПРЕСОРИ В ОБОГАТИТЕЛНА 
ФАБРИКА“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС 

ЧЕЛОПЕЧ“ ЕАД 

РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

Предметът на инвестиционно предложение e за два проекта: 
•  „Изграждане на помещение за честотен преобразувател за управление на 

полуавтогенна мелница “ 
•  „Изграждане на помещение и монтаж на компресори“ 
Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на южната 

промишлена площадка на „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, УПИ I80323.16.17 
(ПИ 80323.16.34), кв. 74, с. Челопеч, Община Челопеч, област Софийска. 

Инвестиционното предложение включва следните етапи: 
• Изграждане на стоманобетонна площадка, в която предварително са 

заложени анкерни болтове за монтаж на метални конструкции; 
• Монтаж на конструкции от стоманени профили тип HEB; HEA и IPE, и 

затворена с облицовка от сандвич панели с пълнеж от каменна вата; 
• Монтаж на честотен преобразувател и компресори; 
• Изграждане на нови кабелни трасета (скари) за полагане на допълнителни 

захранващи кабели. 
Подмяната на съществуващото управление на задвижване на електродвигателя 

на полуавтогенната мелница, намираща се в Обогатителна фабрика, на територията 
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД ще се осъществи чрез инсталирането на 
честотен преобразувател. Той ще променя честотата на магнитното поле в статора на 
електродвигателя на полуавтогенната мелница. По този начин ще се постигне 
регулиране на оборотите по време на работа в диапазон 200÷1200 об./мин. 

Необходимостта от подмяната с честотен преобразувател е свързана с промяна 
на схемата на свързване на роторната верига от схема с навит ротор към схема с накъсо 
съединен ротор. Това ще позволи премахването на четковия апарат и четките, като по 
този начин няма да има генериране на проводима прах, която от своя страна е 
предпоставка за късо съединение в колекторната кутия на електродвигателя. 

В момента полуавтогенната мелница се задвижва с помощта на електродвигател, 
който е асинхронен с навит ротор с параметри 5,4 MW мощност, 10 kV. Развъртането 



(пуска) на мелницата се осъществява с течен реостат, а регулирането на оборотите в 
диапазона 875÷1125- с възстановяване на енергията. Това са тежки пускови процеси 
при стартиране работата на полуавтогенната мелница  

Съществуващото управление ще се подмени с нов честотен преобразувател, 
който ще променя магнитното поле в стартора на електро двигателя, като по този начин 
се постига регулиране на оборотите в диапазона 200 ÷ 1200 об./мин. В нашия случай 
трябва да се промени свързването на роторната верига от схема с навит ротор към схема 
с накъсо съединен ротор. Честотният преобразувател представлява метален шкаф със 
следните размери : 

• Височина:     1,800 m 
• Обща ширина:    3,155 m 
• Дължина:     8,860 m 
• Специфично обемно тегло –  21000 kg 

Принцип на действие на Винтовите маслени компресори създаване и 
захранването на производствените инсталации със следните видове въздух: 

- сгъстен, който е необходим за всички автоматични кранове, клапани и 
други механо оборудвания, 

- инструментален, който е необходим за всички нивомери датчици, сензори 
отчитащи автоматично параметрите на процеса добив, преработка и пренос на видовете 
концентрат. 


