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Анотація. Проведено аналіз установок для спалювання сипучого біопалива 

за питомими показниками їх роботи. Наведена методика визначення даних 

показників. 
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 Abstract. The analysis of combustion plants loose biofuels for specific 

performance of their work. The method of determining these indicators. 
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Сипуче тверде біопаливо (дерев’яна щепа, відходи деревообробки, лузга 

насіння, подрібнена солома, торф) використовують переважно на 

автоматизованих біокотельнях, оскільки його зручно зберігати і транспортувати 

в автоматичному режимі.  

Зазвичай виробники котельного устаткування зазначають види та форму 

палива, яке можливо спалювати в їхньому котельному обладнанні, оскільки від 

виду твердого біопалива, яке використовується у біокотлі, залежить його 

конструктивне виконання. Різні види твердого біопалива мають різний 



хімічний склад, а, як наслідок, різні фізичні властивості, теплоту згоряння, 

зольність, температуру деформації золи та ін. 

Конструкції біокотлів можуть помітно відрізнятись одна від одної залежно 

від виду біопалива, яке можливо використовувати. Проте, більшість виробників 

пропонують універсальні біокотли для спалювання різних видів сипучого 

біопалива. При підвищенні одиночної потужності таких котлів камери 

попереднього спалювання не застосовують. У цьому випадку використовують 

ступінчастий колосник, шнекову або пневматичну подачу біопалива [1]. 

Під час роботи котла (рис. 1) паливо з бункера шнековими транспортерами 

подачі палива подається в топку. Частота обертання шнекових транспортерів 

налаштовується з пульта управління котлоагрегатом і залежить від робочого 

навантаження і якості палива. Потрапляючи в топку, паливо спалюється в шарі 

на похилих колосникових гратах (рис. 2).  

  
Рис. 1. Котли для спалювання сипучого твердого біопалива із 

активним ступінчастим колосником 
 

Під гратами організовані три зони дуття, куди подається первинне повітря 

для горіння. Зола (провал), що потрапила під колосникові грати, потрапляє в 

порожнину збору золи під подом топки. Вторинне повітря надходить в топку на 

рівні вогнетривкої зони і повністю забезпечує вигоряння палива. Паливо 

поступово переміщається по колосникових гратах зверху вниз, в тому числі і 

під впливом рухомих "активних" колосників. Продукти згоряння огинають 

камеру і потрапляють в топковий об'єм котлового блоку, нагріваючи 



фронтовий, бічні і задній екрани топкової секції, досягають обичайки барабана, 

повертають навколо неї і проходять в перший хід димогарних труб барабана. 

Проходячи по димогарних трубах конвективного пучка, вони віддають основну 

частину тепла, досягають кришки, розгортаються у внутрішній порожнині 

передньої кришки і проходять в другий хід димогарних труб. Далі димові гази 

збираються у внутрішній порожнині задньої кришки і видаляються з котла 

через газохід в димову трубу котельні. 

 

Рис. 2. Ступінчасті колосники 

Для об'єктивної оцінки ефективності використання промислових котлів 

для спалювання сипучого твердого біопалива на основі їх існуючих 

характеристик, було визначено три питомі показники:  

питома витрата палива 
ηN

Qq = , кг/(кВт·год),  (1) 

питома маса 
ηN

Mm = , кг/кВт,  (2) 

питома вартість: 
ηN

Цц = , грн/кВт,   (3) 

де N  – паливна потужність котлів, кВт; Q  – витрата палива, кг/год; Ц – 

вартість, грн.; η  – коефіцієнт корисної дії. 

В таблиці 1 приведені визначені значення питомих показників і вихідні 

характеристики котлів [2-7], які працюють на сипучому твердому біопаливі. 

 

 



Таблиця 1. 

Характеристики котлів, що працюють на сипучому біопаливі  

Фірма (країна-
виробник) 

Марка 
котла 

Потуж-
ність N, 

кВт 

Витрата 
палива 

Q, 
кг/год 

ККД η, 
% 

Маса 
M, кг 

Вар-
тість Ц, 

грн 

q, кг/ 
(кВт∙ 
год) 

m, 
кг/кВт 

ц, 
грн/кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

KALVIS 
(Литва) 

K-100M 100 28 88 800 124275 0,31818 9,09090 1431,81 
K-140М 140 39 88 900 146652 0,31655 7,30519 1217,53 

Гейзер (Росія) 

КВТ-
200 200 65 80 3500  0,40625 21,875  

КВТ-
300 300 97 80 3800  0,40416 15,8333  

ЗАО 
«Житомир-

ремхарчомаш», 
ТД КРІГЕР 
(Україна) 

КВм(а)-
0,3 300 85 80 2920 350250 0,35416 12,1666 1459,37 

КВм(а)-
0,5 500 185 80 5900 477060 0,4625 14,75 1192,65 

ООО 
„Теплосфера” 

(Україна) 

КРГ-40 40 13 82 700 66480 0,39634 21,3414 2026,82 
КРГ-
100 100 32 82 1600 118800 0,39024 19,5122 1448,78 

HEIZOMAT 
(Германія) 

HSK-
RA-30 30 9 96 770  0,3125 26,7361  

HSK-
RA-50 50 15 96 860  0,3125 17,9166  

 

Висновки. Спираючись на дані таблиці 1 можна відмітити, що котли для 

спалювання сипких матеріалів мають дещо вищі значення питомої витрати 

палива і ширшу її межу (q=0,313...0,463 кг/(кВт∙год)), порівняно з котлами для 

спалювання дров. Даний факт пояснюється використанням більш вологих (до 

30%) та різних за теплотворною здатністю видів палива. Котли фірми 

HEIZOMAT (Германія) [3] мають найнижче значення q, але найбільше 

значення m в своїй групі (в групі значення питомої маси змінюється від 7,3 до 

26,7 кг/кВт) із-за конструктивних особливостей та ефективнішої організації 

процесу горіння палива (ккд котла становить до 96 %). 
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