
 
 

 

ДО 

РИОСВ – Пловдив 

бул. Марица 122 

На вниманието на:  доц. Ст. Шилев,  

Директор РИОСВ,  гр. Пловдив 

    

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

 

за инвестиционно предложение: „Оптимизиране работата на 

пречиствателните съоръжения от ТИ№15 за технологични газове в ТУ „Велц и 
рециклинг“ и газификация на велц-пещ №1 и велц-пещ №4“ 

1. Данни за инвеститора 

Инвеститор: КЦМ АД, гр. Пловдив; тел. за контакт: 032 609 738 

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора – физическо лице; / 

гр. Пловдив, ЕИН:115007471 

/седалище и единен  идентификационен номер на юридическото лице/  

Телефон: 032 623 541 

Пълен пощенски адрес: ул. Асеновградско шосе, гр. Пловдив, 4009. 

Факс: 032 623 570 

Е-mail: yavor.kehaiov@kcm.bg 

Изпълнителен Директор на фирмата- инвеститор: инж. Стоян Пехливанов 

Лице за контакти: Явор Кехайов, Директор дирекция „Здраве, безопасност, 
екология и системи за управление“ тел.: 032 609 738. yavor.kehaiov@kcm.bg 

 

Уважаеми г-н Директор, 

Уведомяваме Ви, че фирма КЦМ АД, гр. Пловдив има следното инвестиционно 
предложение: 

„Оптимизиране работата на пречиствателните съоръжения от ТИ№15 за 

технологични газове в ТУ „Велц и рециклинг“ и газификация на велц-
пещ №1 и велц-пещ №4“ 
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Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението:  

Реализирането на инвестиционното предложение е в изпълнение на Условие 

3.8. от КР №1-Н3/2017: Притежателят на настоящото разрешително да планира 
и осъществи в срок до 30.06.2020г. конкретни технически мерки за 
привеждане в съответствие с изискванията на Решение за изпълнение (ЕС) 

2016/1032 на комисията от 13 юни 2016 г. за формулиране на заключения за 
НДНТ в цветна металургия, свързани с: 

1. Оптимизиране работата на пречиствателните съоръжения от точкови 
източници на технологични газове в ТУ „Велц и рециклинг“: 

- ТИ № 15 – ТО „Велц – пещи“ - велц – пещи. 

1.1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:  

ТУ «Велц и рециклинг» разполага с 4 бр. тръбни велц-пещи (ВП), от които две 

малки (ВП №2 и ВП №3) и две големи (ВП №1 и ВП №4). 

 Малките велц пещи (МВП) са с габарити:  

- дължина 41 m 

- външен диаметър 2,5 m  
- полезен обем 111,3 m3 

Големите велц пещи (ГВП) са с габарити:   

- дължина 41 m 
- външен диаметър 3,1 m  

- полезен обем   191,6 m3 

Горният край на всяка пещ влиза в прахова камера, конструкцията на която 

осигурява херметичност на съоръжението. Под камерата има бункери с подвесен 
и разтоварващ шнек към елеватор и шнек за просип. 

Охлаждането на прахогазовите смеси, излизащи от велц пещите, се извършва в 

газови хладилници (кулери). Кулерите имат три секции и един байпас. 
Охлаждащата повърхност на всеки кулер възлиза на 1650 m2. 

Утаяването на праха от газовите потоци след велц-пещите се извършва в 
ръкавни филтри с импулсна регенерация на тъканта, тип "ФРИРТ-880". Общата 

филтрувална площ на всеки филтър е 1870 m2. 

Утаеният прах във филтрите и кулерите, чрез система от шнекове, се подава 
към бункерите на пържилните пещи или към ТО „Тройно промиване на 

цинковите окиси”. 

1.2. Резюме на предложението:  
Изпълнението на Условие 3.8 от КР №1-Н3/2017 г. ще се реализира поетапно. Съгласно 
инвестиционното предложение се предвижда надграждане на съществуващата 
прахоуловителна система на двете големи велц-пещи (ВП №1 и №4) със системата DSIS 
(Dry Sorbent Injection System) – за всяка пещ по отделно.  Всяка система се състои от 
следните основни компоненти: 

- Силози за съхранение на сорбент 
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- Устройство за дозиране на сорбент 

- Транспорт на сорбент 

- Устройство за инжектиране на сорбент 

- Силоз за отработен сорбент 

- Филтър  

- Комин  

Малките велц-пещи ще останат свързани с ИУ №15. 

Към настоящия момент всички велц-пещи се подгряват с нискосернист мазут. ИП 
предвижда газификация на ВП 1 и ВП 2 (двете големи пещи). Консумацията на природен 
газ за тях ще възлиза на 500 Nm3/h  за една голяма пещ. За целта ще се изгради 
отклонение от съществуващия заводски газопровод към ТО „Велц-пещи“. 

Предложеното разположение е върху площ с размери 30 х 12 m – за една пещ. 

Системата DSIS е снабдена с мониторинг и автоматичен контрол, което осигурява 
безопасна, стабилна и икономически оптимална работа.  

Предложението не е свързано с повишаване капацитета на обособено цинково 
производство.  

Инсталацията ще се разположи в УПИ ІІ-1.764, собственост на КЦМ АД, в землището на 
гр.Куклен, област Пловдив.  

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 
необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или 

поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или 
необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура 
(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни 

работи, предполагаема дълбочина на изкопите, използване на взрив. 

Основното оборудване за новата технология за една пещ, съгласно 

инвестиционното предложение, включва: 

- Силози за сорбенти и отработени сорбенти– 3 броя 
Предвиждат се силози с обем 60m3, за хидратната вар и отработен сорбент и 

30m3 за активния въглен. 

- Ръкавен филтър 

Предвижда се ръкавен филтър тип DC8 (Duoclean) с филтрувална площ 2 003 m2 

и отношение въздух/площ - 1,05 m/min максимум. Тъканта на филтърните 
ръкави е експандиран тефлон (ePTFE) с работна температура до 260 0С и пикова 

до 280 0С. 
Проектни работни условия на филтъра за една Велц пещ: 

 

Параметър Единица Максимум Средно Минимум 

Вход по газ Nm3/h, wet 85 000 75 000 55 000 

Работна температура 0C 140 110 76 

Работно налягане Pa -320 -302 -280 
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Параметър Единица Максимум Средно Минимум 

Точка на роса 0C 36 32 17 

Товар по прах g/Nm3 28,5 7,4 0,1 

- Вентилатор 
Дебит на газа 140 500 m3/h, налягане -2190 Pa, работна температура 140 0C, 

КПД 80,5%. Оборудван е с електродвигател 132kW, 1000 оборота.мин-1. 
 
Като сорбенти се използват: 

- Ca(OH)2 – за очистване на киселинните компоненти.  

Необходимото качество е чистота >93%, специфична контактна повърхност 

>40m2/gr, общ обем на пори >0,20 sm3/gr, гранулометрия: 90% <15 µm, 
50%<5µm. 

- Прахообразен активен въглен – за очистване от диоксини и фурани. 
Необходимото качество е: чистота >92%; гранулометрия: 50% <20 µm. 

Дозирането на сорбентите е автоматично. Ca(OH)2 се дозира на база измерване 

на концентрацията на SO2 на комин. Отклонението на измерването от 
заложената емисионна норма се използва за изчисляване на необходимото 

количество сорбент, което следва да се добави. Самото дозиране се контролира, 
чрез контролиране на скоростта на подаване.  

Тъй като непрекъснатото измерване на диоксини и фурани на комина е много 

трудно, дозирането на прахообразния активен въглен става пропорционално на 
дебита на замърсения газ. Предвидена е възможност за ръчно настройване на 

количеството на въглена от оператора. 

Подаването на сорбентите от съответните силози към реакционната зона се 
извършва с помощта на система за пневмотранспорт, а самото инжектиране – 

през специално проектирани копия, за да се постигне равномерно 
разпределение в зоната. Така се осигуряват оптимални условия за химическа 

реакция (време за контакт 2 – 3 секунди). 

Очакваната консумацията на сорбенти е показана в следващата таблица: 

№ Описание Единица Максимално Средно Минимално 

1 Ca(OH)2 kg/h 168,1 9,3 0 

2 Прах.активен 

въглен 

kg/h 6 5,3 4,1 

Продуктът на реакцията, който съдържа и известно количество излишък от 
сорбенти, се улавя в ръкавния филтър и се транспортира към силоза за отпадък 
чрез шнек. Предвидена е и възможност за рециркулация с цел допълнителна 

утилизация на излишния сорбент.  
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ОБЩАТА използвана площ за реализиране на предложението (за двете пещи) е 
720 m2 (по 360 m2 за всяка пещ) която напълно попада в рамките на 
производствената площадка на ТУ „Велц и рециклинг“. Необходимата 

допълнителна площ е на открито и не е необходимо изграждане на 
допълнителни халета. 

Реализирането на ИП не изисква изграждането на допълнителни спомагателни 
или поддържащи дейности и на нова техническа инфраструктура. Изкопните 

работи са свързани с изливане на фундаменти за техническото оборудване и 
при реализирането им не се предвижда използване на взрив. 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 
дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното 
предложение, необходимост от издаване на 

съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; 
орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по 

реда на специален закон. 

Двете нови инсталации ще се реализират на съществуваща производствена 

площадка на КЦМ АД Пловдив, на обособен терен с утвърден ПУП – приложен в 
електронен вариант. 

За реализирането на инвестиционното предложение не е необходимо издаване 

на Разрешително за строеж съгласно чл. 148 ал.2 от ЗУТ. 

4. Местоположение (населено място, община, квартал, парцел, собственост, 

близост до или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично 
въздействие, схема на нови или промяна на съществуваща инфраструктура) 

Инсталацията се разполага на УПИ ІІ-1.764, собственост на КЦМ АД, в землището 
на гр. Куклен, област Пловдив. 

Площадката  на КЦМ АД не е разположена в близост до защитени територии.  

Не се очаква трансгранично въздействие по който и да е елемент на околната 
среда. 

Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата 
инфраструктура. 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на 

строителството и експлоатацията (вкл. предвидено водовземане за питейни, 
промишлени и др. нужди – чрез собствено водоснабдяване (ВиК или др. мрежа) 

и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, 
съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови). 

По време на строителството ще се използват стандартни строителни материали, 

армировъчно желязо, бетон, ел проводници. 

По време на експлоатацията ще се използва ел. енергия.  

За захранване на обекта с вода за питейно-битови цели ще се използва 
съществуващите на площадката водопроводи от заводската мрежа.  
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6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха от 

замърсители  

Всяка инсталация в рамките на ИП завършва с изпускащо устройство (комин) 
със следните размери и координати: 

ВП №1: ИУ №39; Х - 469,78; Y – 492,21  

H-40 m; D-1,60 m; Q-85 000 Nm3/h; T-140 0C;  

ВП №4: ИУ №40; Х – 510,15; Y – 492,21 

H-40 m; D-1,60 m; Q-85 000 Nm3/h; T-140 0C;  

Инсталацията покрива следните гаранционни показатели (за всяка една пещ): 

- Прах - < 2 mg/Nm3;  
- Серен двуокис - < 550 mg/Nm3; 

- Диоксини и фурани - < 0.1 ng/Nm3. 

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират. 

При експлоатацията на новите инсталации ще се генерира следния отпадък, 
който ще се съхранява временно в специално предназначени за целта силози, 
част от проекта. В следващата таблица е показано количеството и качеството на 

генерирания отпадък от една инсталация: 

№ Описание Единица Максимално Средно Минимално 

 Отпаден продукт kg/h 289 22 4 

1 Ca(OH)2 %w/w 24,39 12,76 0 

2 CaSO3*0.5H2O %w/w 33,6 29,84 0 

3 CaSO4*2H2O %w/w 22,06 19,59 0 

4 CaCl2*1.5H2O %w/w 0,45 0,36 0 

5 CaCO3 %w/w 11,76 8,62 0 

6 CaF2 %w/w 0,03 0,12 0 

7 Прах от отп.газ %w/w 0,14 0,79 1,69 

8 Замърсяване от 

сорбент 

%w/w 4,65 3,36 0 

След запълване на обема на силузите отпадъците ще се изгарят при високи 
температури и с достатъчно количество кислород. 

8.Отпадъчни води (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни вод 

по потоци, сезонност, предвидени начини за третирането им, отвеждане, 
заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна 

изгребна яма и др.) 

Не се предвижда формирането на отпадъчни производствени или битово-
фекални води.  

9.Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на 
площадката (в случаите по чл.99б от ЗООС се представя информация за вида и 
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количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието 

съгласно приложение №1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и 
ограничаване на последствията от тях) 

Приложена информация съгласно Приложение №1 към Наредбата за 
предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях. 

Във връзка с описаното по-горе Инвестиционно Предложение моля да 

ни информирате за необходимите действия, които трябва да 
предприемем, по реда на Глава шеста от ЗООС. 

Прилагам: 

1. Обява за инвестиционното предложение, публикувана на сайта на КЦМ 
(www.kcm.bg);  

2. Писмо до кмета на община Куклена, за инвестиционното предложение с 

приложено уведомление на хартиен и електронен носител; 

3. Приложения №№ 1 и 2 – Общо разположение на оборудването в инсталацията 

за една Велц пещ на ген-плана; ПУП – на електронен носител; 

4. Информация, съгласно Приложение №1 към Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от 
тях.  

5. Уведомления на електронен носител – 1 бр. 

6. Нотариален акт за собственост на терена. 

 

 

 

 

    Уведомител:..................................... 

     /инж. Ст. Пехливанов, Изпълнителен Директор/ 

 

 

Дата 27.12.2018 г. 


