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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

ЗА ОБСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОМПРЕСОРНИ 

СИСТЕМИ В ОП СПТО 

 

1. Съществуващо положение: 

В инсталациите за технологични нужди, предоставени за управление на ОП СПТО, 

находящи се в с. Яна, местност Садината, площадка „Садината“ и с. Горни Богров, 

местност Мало Ливадe, площадка „Хан Богров”, се използват компресорни системи, които 

са разположени в различни сгради на инсталациите. Компресорите, които са инсталирани 

и са в експлоатация са от следните производители и модели: 

- KAESER – модел SM12 – 9 броя разположени в инсталация завод за МБТ; 

- BOGE- модел S150-3 1 - броя разположен в инсталация завод за МБТ сграда за 

производство на РДФ гориво; 

- BOGE-модел S180 – 2 броя разположени в инсталация завод за МБТ сграда за 

производство на РДФ гориво; 

- АTLAS COPCO – модел GA11 P с изсушител CD30 – 1 брой разположен в 

инсталация завод за МБТ на отпадъци - в сграда за производство на РДФ гориво; 

- АTLAS COPCO–модел GX2P EP-10 - 2 броя  с общ  изсушител  CD 5, разположен  

в инсталация ИБТ –Хан Богров сграда 15. 

1.1-KAESER –модел  SM12; 

 

 
 

Фиг.1 Монтаж на компресори KAESER –модел  SM12 в защитни помещения. 
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Три от компресорите -KAESER –модел  SM12, са монтирани в приемна сграда на завод за 

МБТ на отпадъци и обслужват ръкавни филтри А, В и С. Те са поставени в защитени 

помещения, като засмукването се осъществява от отвор Z /фиг.1/ с филтър и жалюзи. В 

повечето случаи захранване с пресен въздух се осъществява от въздуховоден канал 

засмукващ извън съответната сграда. Изходящия въздух от помещението се отвежда чрез 

вентилатор през отвор А. 

В сграда за механично сепариране е позициониран 1 брой компресор KAESER – модел  

SM12, също в защитно помещение /фиг.1/ и обслужва ръкавен филтър D. 

Два броя компресори KAESER – модел SM12 са позиционирани в сграда за биологично 

сушене и захранват ръкавни филтри H и I. 

Два компресора KAESER – модел  SM12 са разположени в сграда за производство на РДФ 

гориво и обслужват ръкавни филтри E и F. 

В сграда за съхранение е монтиран 1 брой компресор KAESER – модел  SM12 за 

захранване на ръкавен филтър G. 

Основни технически параметри на  компресори KAESER –модел  SM12. 

 

Табл.1.  Основни температури при работа 

 
Табл.2.   Основни параметри на отвора за входящ въздух  и вентилатора за отвеждането му 

 
Табл.3.  Подавано количество въздух  
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Табл.4.  Данни за двигателя на компресора  

 

 
 

Табл.5.Разчетни обороти при честота 50 Hz 

 
 

1.2. Компресори BOGE– модел  S150-3 и модел  S180; 

 

Компресорите BOGE- модел S 150-3 /1бр/ и модел  S 180 /2броя/ са разположени в отделно 

помещение в сграда за производство на РДФ гориво. 
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Фиг.2. Монтаж на компресори BOGE в сграда за производство на РДФ гориво.  

Подаването на захранващия въздух се осъществявя от жалюзи монтирани на една от 

стените на помещението. 

Извън помещението са монтирани и два съда за съхраняване на сгъстения въздух. 

Компресорите обслужват следните технологични машини /табл. 6/: 

 

Табл.6.Захранвано оборудване от компресорите BOGE и потока въздух  към всяка машина. 
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Фиг.3. Схема на тръбните разводки за сгъстен въздух към оборудването посочено в табл.6 

 

Технически данни за компресори BOGE 

 

Табл.7. Технически данни за компресори BOGE - част 1 

 

mailto:office@spto.bg


ОП„СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“  
Столична община, с. Яна, местност Садината, е-mail: office@spto.bg  

 

 

 
 

 

Табл.8. Технически данни за компресори BOGE-част 2 
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1.3 Компресори марка -АTLAS COPCO 

Компресор АTLAS COPCO – модел GA11 P с изсушител CD30 - 1брой, разположен в 

инсталация завод за МБТ на отпадъци- сграда за производство на РДФ гориво;  

Разположен е в защитно помещение и обслужва 3 броя ръкавни филтри към; 

денсиметрични маси,  произведени от „Algaer Mogensen S.A.U.” – Испания. В момента 

този компресор е байпасиран, и захранването на ръкавните филтри, , се осъществява от 

компресорната група BOGE. 

- АTLAS COPCO – модел GX2P EP-10 -2 броя с общ изсушител CD 5, разположен в 

инсталация ИБТ – Хан Богров сграда 15. Компресорите захранват със сгъстен въздух 

всички клапани управляващи технологичните.линии за третиране на биоотпадъци. 
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Фиг.4.Схема на разположение на компресорите в сграда 15  

 

Основни технически параметри на  компресори АTLAS COPCO – модел GX2P EP-10 -2 

броя с общ изсушител CD. 

 

Табл.7. Технически параметри на компресор АTLAS COPCO–модел GX2P. 

 

 
 

2. Обхват на дейностите при изпълнение на обследването: 

Обследването на енергийната ефективност на компресорните системи експлоатирани в ОП 

СПТО, предвижда да бъдат изпълнени  следните видове дейности: 
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- Извършване на оглед на всички компресори и инсталации за сгъстен въздух, в едно 

с машината или съоръжението, което консумира сгъстен въздух; 

- Проверяване на минималното налягане, при което машината/консуматора на въздух/ 

може да работи нормално. 

- Проверка и оценка на използването на компресирания въздух-клапани, 

задвижвания, разпределетели, дюзи и др. 

- Проверка и оценка на качеството на въздуха/включително наличието на конденз и 

частици масло/достигащ до всеки технологичен консуматор/клапан, разпределител, 

дюзи и др. 

- Проверка и оценка на  монтажа на компресорите и начина на  експлоатация. 

- Проверка на компресорните помещения с акцент върху системата за входящ и 

изходящ въздух, отстояния, размери; 

- Проверка как са инсталирани системите за изсушаване на въздуха, филтрация, 

кондензоотделяне и дрениране;  

- Проверка за наличие на течове на въздух по тръбните магистрали или при други 

елементи; 

- Проверка на точката на оросяване на изсушителите и оценка за техния капацитет и 

ефективност; 

- Проверка и оценка на управлението на компресорите от автоматизираната система 

SCADA.  

 

3. Изисквания към изпълнението: 

 

1. Обследването за енергийна ефективност на промишлени системи се извършва от 

физически или юридически лица, които са вписани в публичния регистър1 по чл. 23, 

ал. 4 от Закона за енергийна ефективност ЗЕЕ и чл.4, от Наредба обследване за 

енергийна ефективност на промишлени системи.  

2. Изпълнителят трябва да разполага с необходимите технически средства за 

извършване на дейностите по обследване  съгласно приложение № 2 към чл.8, ал.2, 

т.2 от Наредба № РД-16-301 от 10.03.2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на 

вписване в регистрите на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност 

на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, 

условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически 

средства за извършване на дейностите по обследване.  

 

4. Приемане на изпълнението: 

4.1 Изпълнителят след завършване на обследването представя на Възложителя доклад за 

извършеното обследване за енергийна ефективност на компресорните системи. 

В доклада трябва да се посочат/предложат мерки за подобряване на енергийната 

ефективност с обосновка и технико-икономическа оценка на предложените мерки в случай 

на реализация и сътношението “разходи-ползи“. 

                                                 
1 "регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и 

изготвяне на оценки за енергийни спестявания". 
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Изпълнителят трябва да декларира, че предложените от него мерки след реализацията им 

от Възложителя ще бъдат ефективни и ще постигнат целите. 

5. Приложимо законодателство. 

Всички предвидени мерки, следва да отговарят на изискванията на действащото 

законодателство в сферата на опазване на околната среда и охраната на труда. 

1. Закона за енергийна ефективност ЗЕЕ 

2. Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 

3. Закон за управление на отпадъците  

4. Закон за чистотата на атмосферния въздух 

5. Закон за опазване на почвата от замърсяване 

6. Наредба № РД-16-301 от 10.03.2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в 

регистрите на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на 

промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията 

и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за 

извършване на дейностите по обследване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж. Любомир Божинов - Иженер, поддръжка (ИБТ) и Развойна дейност  
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