
                                          ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРТА 

Уважаеми Господа, 

Моля да ни представите оферта за охладителни кули отворен тип, както 

следва: 

- Охладителна  кула(кули) за охлаждане на водата от повърхностния 

кондензатор на Вакуумизпаритена станция 1. 

- Охладителна  кула(кули) за охлаждане на водата от повърхностния 

кондензатор на Вакуумизпаритена станция 2. 

- Охладителна  кула за охлаждане на водата от Бака акумулатор. 

 

1. Охладителна  кула(кули) за охлаждане на водата от повърхностния 

кондензатор на Вакуумизпаритена станция 1. 

 

 Технически данни 

  -Капацитет за охлаждане -  10МW      

   -Температура на топлата вода - 45С
0 

   - Температура на охладената вода - 30С
0
   

 

    2. Охладителна  кула(кули) за охлаждане на водата от повърхностния 

кондензатор на Вакуумизпаритена станция 2. 

 

Технически данни 

   -Капацитет за охлаждане -  10МW      

   -Температура на топлата вода - 45С
0 

   - Температура на охладената вода - 30С
0
  

  

3. Общи условия за т 1 и 2 

 

3.1 Вода за охлаждане - характеристика: 

 

  Неразтворени вещества - няма 

  Съдържание на Fe -                    ≤  0,15 mg/l;                      

  Съдържание на Mn -                    ≤  0,1 mg/l;                    

  Твърдост -            ≤  0,07 mg eq/l;     

  pH -                                          7,5 ÷ 8,0 

  Алкалност                                                 ≤  3,5 mg eq /l                                     

  Окисляемост                                     ≤  2,0 mg/l                     



Хлориди                                                         ≤  30 mg/l 

Сулфати                                                         ≤ 40 mg/l 

Натрий                                                           ≤ 105 mg/l 

Калций                            ≤ 1,0 mg/l 

Магнезий                                     ≤ 0,2 mg/l 

Силикати (SiO2)                                          ≤ 10 mg/l 

 

3.2  Част от водата ще се използва за технологични цели,което  предполага, 

материалът на детайлите в контакт с водата да не позволява емисии от 

корозия. 

 

3.3. За информация прилагаме принципна технологична схема. 
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4. Моля да посочите, освен всички останали параметри и количеството на 

циркулационната и изпарена вода за всяка от кулите. (Важи и за т.5) 

5. Охладителна  кула за охлаждане на водата от Бака акумулатор. 

- Мощност на Охладителната кула (OK) -  5 MW 



-Температура на водата на вход на ОК – 60 
о
С 

-Температура на водата на изход на ОК – 40 
о
С 

-Характеристики на водата за допълване на ОК - виж т.3.1. 

 

                                                                                                                                            

 

 

 


