ТЕЦ “Бобов дол” е кондензационна топлоелектрическа централа с три идентични енергийни блока тип ОВ 572 - 040-650 MWth (парогенератор, парна турбина, генератор, трансформатор) и общостанционно спомагателно оборудване с обща инсталирана мощност 1716
MWth /630 Mwe/.
Централата е разположена на около 70 км. югозападно от София и на около 10 км от гр. Дупница. Изградени са три енергийни блока с
инсталирана мощност по 210 MW всеки. По
мястото си в товаровата диаграма на
енерго- системата централата е подвърхова.
За основната производствена дейност на
дружеството от ДКЕВР е издадена лицензия
за “Производство на електрическа енергия”,
съгласно Решение № Л21.02.2001/01-094-г.,
Решение №И-1Л21.03.2011 /094-г. и Решение №
И-2Л094- от 19.12.2014 г.

С постановление на Министерски съвет №
20.07.2009/181г. ТЕЦ Бобов дол ЕАД е включен в списъка на стратегическите обекти, сектор Енергетика – т.2.6 на Република България и има изключителна важност за националната сигурност,
като същевременно дружеството осигурява
около 40 % от студения резерв на страната.
Изграждането на ТЕЦ “Бобов дол” започва през
1969 г. по проект на “Енергопроект” – София.
Първият енергоблок е включен в паралел на
13.12.1973 г. Вторият- на 02.10.1974 г. Третият
блок е пуснат в действие на 18.02.1975 г.
Топлинната схема на централата е блокова:
котел-турбина-генератор-трансформатор.

Генерален план на площадката

1.
2.
3.
4.

Котелно
Турбинна зала
Трансформатори
Циркулационна помпена
станция
5. Въглищна лаборатория
6. Складове за резервни
материали
7. Мазутно стопанство
8. Маслено стопанство
9. Парокотелно
10. Пожарна и автосервиз
11. Въглищно стопанство
12. Ж.п линия
13. Комин
14. Пулт за управление на
сгуроизвоз
15. Химичен цех
16. Ремонтен цех
17. Административна сграда
18. Столова
19. Охладителни кули
20. Паркинг
21. Компресорна уредба

Разрез на централата

1. Транспортна лента
2. Бункери за сурови въглища
3. Подаване на суровите
въглища
4. Мелещ вентилатор
5. Прохо-въздушни горелки
6. Пещна камера
7. Барабан
8. Хоризонтален газоход
9. Вертикален газоход
10. Шлакоотделител
11. Въздушен вентилатор
12. Регенеративен
въздухоподгревател
13. Електрофилтри
14. Димен вентилатор
15. Силоз
16. Транспортни ленти за
сгуроизвозване
17. Комин
18. Турбина
19. Генератор
20. Трансформатор

Производствен цикъл

Блоково-щитно управление

Основни технически характеристики
Брой и мощност на блоковете, MW

3х210

Средногодишно производство на
електроенергия, 106 kWh

2200

Средногодишна използваемост на
мощността, h

4300

Разход на електроенергия за
собствени нужди, %

10,5

Специфичен разход на условно
гориво, g/kWh

380

Технически характеристики на основните съоръжения
Котлите са полско производство, тип
ОВ040-650-, барабанни, с естествена
циркулация, мембранни стени и сухо
шла- коотделяне. Предназначени са за
прахово изгаряне с директно подсушаване на въглищата и вдухване на прахогазовата смес. Монтирани са осем прахоприготвящи системи, от които при максимален товар работят шест. Прегряването на свежата пара е четиристепенно, а дву- степенно на вторичната пара.
Парогенераторите са снабдени с два
въздухоподгревателя и три димосмукателни вентилатора. Носещите конструкции на котелното помещение и на
котлите са метални, обединени в обща
статична система.

Паропроизводство, t/h
650
Параметри на парата:
- температура ºС
540
- налягане, MPa
13,8
Температура на подгряваната вода ºС 240
Разход на гориво, t/h
174
Температура на изходящите газове, ºС 160
КПД на котела /бруто/, %
89,06

Паропроводен тракт на ПГ-ОВ 040-650

1. Пещна камера
2. Барабан
3. Първичен паропрегревател ІІ
4. Първичен паропрегревател ІІІ
5. Междинен паропрегревател ІІ
6. Първичен паропрегревател ІV
7. Междинен паропрегревател І
8. Първичен паропрегревател І
9. Економайзер ІІ
10. Економайзер І

Турбини

Турбините са тип К130-200-, едновалови, с три
цилиндъра и едно междинно прегряване на парата.
Цилиндърът ниско налягане е двупоточен. Парата
от седемте нерегулируеми пароотбора на всяка
турбина се подава към подгревателите от системата за регенеративно подгряване на водата и
основния кондензат.
Турбините са произведени в машиностроителния завод в Санкт-Петербург.
Номинална мощност, MW
Обороти, min1Номинален разход на пара, t/h
Параметри на свежата пара:
-температура, ºС
-налягане, МРа
-налягане в кондензатора, МРа

210
3000
567
535
13,0
0,006

Генератори
Генераторите са тип ТВВ2-200-А, с мощност
210MW и напрежение 15,75кV. Охлаждането на статора е водно, а на ротора-водородно. Произведени са в завод “Електросила” – Санкт-петербург.
Всеки генератор е свързан с повишаващ трансформатор. За блок 1 мощността му е 250 МVА,
напрежението – 15,75/110кV; за блокове 2 и 3 мощността е 250 МVА, напрежението – 15,75/220 кV.
Откритата разпреде- лителна уредба осъществява връзка на централата с електроенергийната система на 110 и 220 кV. Уредбата на 110 кV е
двойна с обходна шинна система, а на 220 кV - прекъсвач и половина на присъединение.
Прекъсвачите са въздушни доставка от бившата ГДР.
Връзката между 110кV и 220 кV се осъществява с
авто- трансформатор с мощност 200 МVА.
Съоръженията са произведени в Запорожкия
трансформаторен завод.
За собствени нужди на всеки блок са инсталирани трансформатори с номинална мощност 32 МV
А и напрежение 6,3/6,3/15,75 кV. Предвидени са и
два резервни трансформатора, българско производство, със същата мощност и напрежение
6,3/6,3/110 кV.

Пълна мощност, МVА
247
Номинална активна мощност, MW
210
Номинален ток в статора, А
9060
Номинален ток в ротора, А
2640
Номинално напрежение в ротора, А
313
Номинален коефициент на мощност 0,85
Обороти, min-1
3000

Автоматизация и управление
В ТЕЦ”Бобов дол” – ЕАД са монтирани необходимите системи за контрол и управление на процесите.
Технологичните командни зали са две и се
намират на кота 13,50 m между котелното помещение и машинната зала.
Въведените в последните години системи за автоматично регулиране дават възможности за водене на оптимални режими
при пуск, натоварване и спиране на блоковете, визуализация и архивиране на всички
технологични параметри с възможности
за анализиране и вземане на правилни решения в пред аварийни и аварийни режими.
Системите позволяват дистанционно
управление от диспечерска служба на
товара на блока, а също така удовлетворява изискванията на стандарта на UCTE за
работа на енергийната система. В резултат на това централата е търсена от
Централното диспечерско управление за
допълнителни услуги – за подобряване
качеството на електроенергията в сис-

темата и нейната стабилност /подържане на честотата в системата и в междусистемния обмен на мощност и енергия/.
Към електроцеха е въведена нова “Информационно управляваща микропроцесорна
система” за управление на технологичните процеси на парогенератор, турбоагрегат и турбогенератор.
Извършен е значителен обем от реконструкции и модернизации на електрическата част на енергоблоковете. Управлението на турбогенераторите се извършва изцяло от “Информационно управляващите
микропроцесорни
системи”
/ИУМС/, внедрени от фирма “Хъниуел”.
Модернизирана е системата за регулиране оборотите на турбината от фирама
“Siemens” .
Новите автоматични микропроцесорни
регулатори на възбудителните системи
на турбогенераторите са внедрени от
фирма “АВВ”.

Автоматизация
и управление

Системата за групово управление на реактивната мощност на турбогенераторите, с възможности за промяна на заданията от централната
диспечерска служба е внедрена към ИУМС на “Хъниуел”.
Фирма “АВВ” въведе микропроцесорни електрически защити REG216- на турбогенераторите и
блочните силови трансформатори, както и
микропроцесорни електрически защити SPAD на
работните и пусково-резервните трансформатори за собствени нужди. Извършена е цялостна реконструкция на комплектните разпредели-

телни уредби 6кV, с въвеждане на нови вакуумни прекъсвачи VМ4- и нови микропроцесорни
електрически защити SPAC на съоръженията.
ТЕЦ “Бобов дол” е единствената българска
термична електроцентрала, в която е изградена система за групово управление на възбужданията на всички блокове на %100. В централата
работи и автоматичен синхроноскоп – за автоматична синхронизация на генераторите, чрез
който включването на енергоблоковете в
паралел с енергийната система на страната
става автоматично.

Гориво

Въглищата за ТЕЦ”Бобов дол” ЕАД се доставят от Бобовдолския, Пернишкия,
Ораново-Симитлийския, Софийския, Черноморския и Балканския минен басейн. Превозването им до централата се извършва
с ж.п. вагони и автомобилен транспорт.
Вместимостта на откритият склад в
централата е около 300хил. м3 и служи за
депониране на получаваните количества
въглища, без техническа възможност за
ефективно хомогенизиране на подаваното за изгаряне гориво. Той е съоръжен
само с едно комплексно роторно съоръжение /КРС/, което служи за насипване на
въглищата от разтоварището на фигура
или за подаване на гориво към котелните
бункери. Възможно е паралелно подаване
от покрито разтоварище и от открития
склад. Освен открития склад въглищното
стопанство включва още дробилно помещение, система от транспортьори и бун-

кери за сурови въглища. След тях горивото
постъпва в мелницата, където се смила с
едрина на горивните частици R%50= 90. По
време на смилането то се подсушава за
сметка на топлината на димните газове,
засмукани от края на пещната камера.

Въглеподаване

1. Покрито разтоварище
2. Перкови питатели
3. Ж.п. линия
4. Кантар
5. Въглищен склад
6. Комплексно роторно съоръжение
7. Лентови транспортьори
8. Пресипки
9. Ел. магнитен сепаратор
10. Сито
11. Дробилка за въглища
12. Котелни бункери
13. Реверсивен транспортьор
14. Плугови отбивачи

Мониторинг на въглеподаване
Всеки котел е снабден с осем броя
прахо-приготвящи системи – затворен тип с директно вдухване на
горивната смес в пещната камера.
При работа на максимален товар са
включени 5 или 6 от тях, в зависимост от качеството на горивото.

Състав на проектното гориво
Пепел на суха маса, %
Влага на работна маса, %
Долна топлина на изгаряне, J/g
Въглерод на горима маса, %
Водород на горима маса, %
Кислород на горима маса, %
Азот на горима маса, %
Сяра обща на горима маса, %
Летливи на горима маса, %

48
14
11700
73,5
5,40
14,90
2,68
3,52
50

Приблизителен състав на действителното
гориво
Пепел на суха маса,%
Влага на работна маса, %
Долна топлина на изгаряне,
ккал/кгл
Въглерод на работно гориво, %
Сяра обща на суха маса, %

60 – 20
50 – 11
4800 – 1700
50 – 20
7–1

Спомагателни съоръжения
В електроцентралата съществуват допълнителни обекти като: пускова схема за осигуряване на
първоначално набиране на параметри за развъртане на турбината и пускане на блока в работа,
мазутно стопанство за съхраняване и разпределяне на мазут за разпалване на парогенератора,
компресорна станция за производство на сгъстен въздух за различни потребители, електролизерна установка за производство на водород за охлаждане на ротора на генератора, Маслено стопанство, различни лаборатории и работилници. Мазутът се доставя с ж.п. цистерни. Мазутните
резервоари са три, с вместимост от 2000 t.

Сгуроизвозбане
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Силози
Електрофилтри
Котелно помещение
СмиВна помпена станция
Транспортни ленти
Шламохранилище
Помпена станция избистрени боди
Напорна кула
Помпена станция
Смибен канал
Сгуроотбал

Обработка на водата
В химичния цех се извършва деминерализиране и дълбоко обезсоляване на водата, с което се предпазват от корозия всички топлообменни повърхнини на съоръженията в централата.
Водоподготовката се осъществява чрез: варова декарбонизация с коагулация, механична филтрация, обмен с Н-катиониране и двустепенно ОН-аниониране и дълбоко обезсоляване на водата чрез
филтри със смесено действие.
Производителността на инстаацията е 160 t/h. Монтирана е кондензатоочистваща инсталация
с производителност 30 t/h за върнатия от дренажните резервоари кондензат.

Техническо водоснабдяване
Използват се два независими водоизточника: помпена станция “Джерман”- основен и язовир
“Дяково”- резервен.
Системата за техническо водоснабдяване на всеки блок е оборотна. Състои се от охладителна
кула, циркулационна помпена станция, тръбопроводи и канали. Всяка от трите охладителни кули има
охлаждаща повърхност 4000 m2. Капацитетът на циркулационните помпи е 000 15 m3/h с напор 22 m
воден стълб.

Екология
Състоянието на околната среда в ТЕЦ Бобов
дол се наблюдава и контролира съгласно Комплексно разрешително №-45Н2015/3г., издадено по реда на Закона за опазване на околната
среда, издадено по реда на ЗООС и в съответствие с цялото екологично законодателство
за контрол на повърхностни, подземни и отпадъчни води, почви, емисиите в атмосферата,
управление на дейностите с отпадъци, шум и
свързаните с тях аспекти, което дава възможност за минимизиране на въздействието
върху околната среда от дейността на инсталацията като цяло.Системата за предоставяне на разрешителни на база комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването
(КПКЗ) е най-модерният подход за контрол на
замърсяването от големи промишлени предприятия. Системата за комплексни разрешителни е в действие във всички страни членки
на Европейския Съюз (ЕС).
С цел пълното привеждане в съответствие с
изискванията на екологичното законодател-

ство и изпълнение на заложените в комплексното разрешително екологични норми по опазване
на компонентите на околната среда на площадката на дружеството са изградени и експлоатират пречиствателни съоръжения за емисиите в
атмосферата и същите се считат за най добри
налични техники /НДНТ/ за големи горивни
инсталации, съгласно IPPC- BREF Code LCP както
следват: 2 броя сероочистващи инсталации за
SOx; некаталитичен редукционен метод (SNCR)
за NOx; електростатични и ръкавни филтри за
прахови емисии, нискоемисионни горелки.
След публикуването на новия Референтен документ за най-добри налични техники за големи
горивни инсталации / LCP BREF - НДНТ за ГГИ/,
който въвежда нови норми за допустими
емисии, дружеството изготви анализ, при
който е установено, че новите емисионните
ограничения за нивата на серен диоксид, азотни
окиси, въглероден окис, прах и живак биват
постигани с изградените пречиствателни съоръжения в ТЕЦ Бобов дол ЕАД.

Екология
Мониторингова система на СОИ
Инсталацията на централата е оборудвана със средства за извършване на
собствени непрекъснати измервания на
емисиите по параметри: прах, SO2, NОх
и СО в съответствие с Наредбата за
норми за допустими емисии на серен
диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата за големи горивни
инсталации, Наредбата за реда и начина
за измерване на емисиите на вредни
вещества, изпускани в атмосферния
въздух от обекти с неподвижни източници и Инструкция №1 за изискванията
към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и
оценка за резултатите от СНИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Екология

Инсталацията на ТЕЦ Бобов дол отговаря
и се класифицира като „Инсталация за съвместно изгаряне” и съответства със заключенията за най-добри налични техники
/НДНТ/, съгласно IPPC- BREF Code LCP – Раздел
8 Съвместно изгаряне на отпадъци.
Дружеството е в процес на реализация на
инвестиционно намерение за разширяване на
производствената си дейност, като част
от основното гориво (въглища) да бъде заместено с алтернативни горива горива (биомаса
и неопасни отпадъци) без да бъде променян
капацитетът на инсталацията и утвърдената технология на производство.
За целта на дружеството ще бъде издадено Комплексно разрешително за планираната
от страна на оператора нова дейност по
извършване на съвместно изгаряне на три
вида горива: въглища/неопасни отпадъци/биомаса, изразено в процентно съотношение /%80 въглища – 19,5 % биомаса – 0,5 % неопасни отпадъци/.

С реализация на инвестиционното намерение ще се постигнат значителни екологични
ползи, а именно, чрез оптимизация на горивния
процес се постига:
Намаляване на използваните количества полезни изкопаеми горива, използвани за производство на енергия;
Осигуряване на алтернативно гориво за
производство на енергия с добри показатели;
Ограничаване емисиите от парникови
газове в резултат от редуциране използваните количества изкопаеми горива.
Значително намаляване на емисиите на СО2
, NOx и SO2, изпускани в атмосферния въздух;
оползотворяване на неопасни отпадъци, подлежащи на депониране;

Екология
Основните производствени неопасни отпадъци /сгурия, пепел/, образувани от дейността на централата се трайно обезвреждат,
посредством
наземно
депониране
на
собствено депо при спазване на условията на
Комплексно разрешително №-299H2008/0 и
№-299Н2019/1г. Сгуроотвал „Каменик“ е
действащо хидротехническо съоръжение за
обезвреждане, посредством наземно депониране на предварително третирани неопасни
производствени отпадъци. Депото е въведено в експлоатация през 1997г. с начална кота
605 °° метра и с първоначално съгласуване за
развитие на сгуроотвала до кота °°685
метра с капацитет 000 000 43 тона с изграждане на 16 диги през 5 метра.
Същия е от язовирен тип с две секции,
условно разделени на лява и дясна, които се
запълват последователно, с изградени съоръжения за хидравлично депониране и връщане
на транспортиращата вода. Всяка от секциите има намивна, дренажна, водоотливна и контролно-измервателна система. Обема за

депониране се осигурява чрез постепеннно
надграждане във височина на етапи от по 5
метра.
В централата е внедрена система за мониторинг и управление на всички компоненти на
околната среда и факторите, които й
влияят в съответствие с екологичното българско и еверопейско законодателство.

