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Твердопаливний паровий LIKA котел тип П (моделі КПТ) -1 ... 4-9 (12) Р 

 
Сталеві твердопаливні парові котли з механізованим 

завантаженням палива призначені  для використання у виробничих 

цілях і подачі пари на технологічні потреби. Для даних  котлів 

застосовується система механізованої подачі палива. 

               В якості палива використовуються: деревні відходи 

(тирса, стружки, щепа(тріска)), деревні і торф'яні пелети, 

фрезерний торф. 

Фракція палива не більше 15х35х80мм вологість -не більше 50%. 

 

ВИСОКИЙ КОЕФІЦІЄНТ 

КОРИСНОЇ ДІЇ КОТЛА 

ДОСЯГАЄТЬСЯ       
      Завдяки оптимально викладеної 

топці шамотною цеглою; 

      Автоматичною підтримкою 

встановленого режиму роботи; 

       Правильного роподілу 

первинного та вторинного повітря.  

 

ОПТИМАЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ 

Рівномірне охолодження стінок циркулюючим водним потоком зберігає 

теплообмінник від накипу і збільшує термін служби котла; 

Використані сучасні технології і високоякісні комплектуючі виробу; 

Котли пофарбовані високоякісної механічностійкою порошковою фарбою. 

Котли випробувані, що підтверджено протоколами випробувань. 

 

ЕКОЛОГІЯ 

Показники відповідають українським та європейським стандартам. 

 

 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

- харчова промисловість; 

- промислові пральні; 

- сушильні технології, лабораторні процеси, прасувальні майстерні; 

- виробництво гуми, полімерів і синтетики; 

- хімічне і нафтохімічне виробництво; 

- сільськогосподарське виробництво; 

- комунальне господарство; 

- опріснювальні установки та ін. 
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Тип котла П(КПТ)-1-9Р П(КПТ)-1,6-9Р П(КПТ)-2,5-9Р П(КПТ)-4-12Р 
Найменування параметру або розміру Величина параметра або розміру 

Номінальна паропродуктивність, т / год 1,0 1,6 2,5 4,0 

Кількість палива (дров) на однє розпалювання, кг 60-180 

Температура живильної води в котел, ° С не меньше 60 

Робочий тиск пари, МПа                        не больше  0,9  1,2 

Температура відхідних газів, ° С    не меньше  200 

Номінальний тиск повітря перед котлом, Па   не більше 300 

Номінальна розрідження в топці, Па                                                   не меньше 30 

Вміст оксидів вуглецю в сухих газах в 

перерахунку на коефіцієнт надлишку повітря, що 

дорівнює одиниці, мг / м3 

- при роботі на сипучому паливі 

       не більше  1250 

Вміст оксидів азоту в сухих газах в перерахунку 

на коефіцієнт надлишку повітря, що дорівнює 

одиниці, мг / м3, в перерахунку на NO2 

- при роботі на сипучому паливі 

  не більше 500 

Аеродинамічний опір котла, Па не більше 300  

Час розпалювання котла   не більше 1-3 ч 

Коефіцієнт корисної дії, % 

                       при роботі на сипучому паливі 

           при роботі на пеллетах 

 

80 

82 

Встановлена потужність електрообладнання 

базова (повна) компл., КВт, не більше 
11 13 16 17 

Витрата палива, кг / год: 

• Пелети деревна і с / г (4150 ккал / кг) 

                • Відходи деревини (W = 30%) 

 

202 

286 

 

305 

429 

 

480 

680 

 

1011 

1429 

Рівень звуку, Дб, не більше 75 

Час спрацювання захисних пристроїв не більше 3, сек. 

Напруга мережі 380В; 50Гц 
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                                                                   КОНСТРУКЦІЯ КОТЛА 

З огляду на те, що конструкція постійно вдосконалюється, можливі незначні відхилення від даного опису. 

Робоче середовище: насичений пар. 

              Продуктивність: від 1000 кг до 5000 кг пара на годину. 

              Розрахунковий тиск: до 12 бар. 

                Конструкція теплообмінника котла - нагрівальний змійовик, в якому рідина циркулює в прямоточній 

сталевій трубі, де вона поступово нагрівається до заданої температури. Нагріває теплообмінник змієвидного типу 

змонтований з урахуванням можливості вільного розширення. Це зроблено для забезпечення максимального 

поглинання тепла серією змійовиків різного діаметру з рідиною, яка рухається в протитечії продуктам згоряння на 

контрольованою швидкості. Щільно змонтована спіральна секція труби формує стінку рідини навколо камери 

згоряння.  Через надзвичайно малий об'єм рідини, що нагрівається котли мають високий ступінь безпеки в порівнянні 

з жаротрубними котлами. Котел ізольований шаром базальтової вати товщиною 50-100 мм. 

Для теплообмінника змієвидного типу характерним є: 

 высокий ККД за рахунок великих розмірів поверхні нагріву;  

 індивідуально розроблена для замовника конструкція;  

 екологічно - низькі емісійні показники;  

 висока надійність експлуатації;  

 низькі витрати виробництва; 

 тривалий термін експлуатації. 

 

Топка – це трубний каркас з шамотною цеглою, що забезпечує високу 

температуру горіння палива. Великий дверний отвір забезпечує зручне 

завантаження палива і догляд за котлом. 

Двері топки виконані термостійкою плитою, що забезпечує міцність 

дверей і високу температуру горіння в топці. 

Всі двері - праві. Можна змінити місце розташування пульта 

управління, який зазвичай знаходиться в правій стороні котла. 

Зручним у використанні розподільником повітря можна легко 

підібрати необхідне співвідношення первинного та вторинного повітря, тим 

самим забезпечити повне згорання палива. Не рекомендується топити котел, 

використовуючи природну тягу труби, відкривши двері зольника, так як при 

непрацюючому вентиляторі можуть перегрітися колосники. Вдування повітря 

відбувається автоматично. Шибер, змонтований на димоході, дозволяє зручно 

підбирати бажаний потік димових газів в залежності від використовуваного 

палива або інтенсивності горіння. 

Конструктивне виконання котла серії П (КПТ) - ... Р (пелет). 

Сипуче паливо за допомогою шнекового транспортера подається в нижню 

частину котла, далі в формі вулкана паливо піднімається вгору і в процесі 

горіння зсипається на колосники. 

 

 

 

 

               Конструктивне виконання котла серії П (КПТ) - ... Р.    
         У котлі з механізованим спалюванням сипучого палива (біомаса) 

відбувається спалювання на рухомий колосникових гратах. Паливо 

шнековими транспортерами (або гідравлічним плунжером) подається 

на рухому колосникову решітку. Для більш якісного та повного 

спалювання палива вся область колосникової решітки розділена на 

три зони. Перша зона – зона просушки та підготовки палива. Друга 

зона - зона активної газифікації і горіння палива. Третя зона - зона 

допалювання. 
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У кожній зоні частота руху рухливих колосників різна і регулюється незалежно один від одного, що дозволяє 

використовувати паливо різної складності. Первинне повітря подається зонами під колосникову решітку через отвори, 

які розташовані на поверхні колосників. Решітка охолоджується первинним повітрям. Вторинне повітря подається 

через ряд отворів, розташованих уздовж колосникової решітки з можливістю регулювання вторинного повітря в 

кожній зоні. 

Автоматика котла забезпечує сталість тяги в топці за допомогою струмового датчика розрідження. Лямбда-

зонд дозволяє підібрати оптимальну кількість кисню для горіння. В комплектації також присутня система анти 

загоряння палива в шнекових транспортерах (або гідравлічному плунжері). Режими налаштування котлоагрегату 

відбуваються під час проведення пусконалагоджувальних робіт. 

Котли та устаткування подачі палива це сучасні комплекси, керовані процесором, які можуть працювати в 

автоматичному режимі при мінімальному періодичному контролі та обслуговуванні. 

Устаткування котельні проектується і проводиться за індивідуальними вимогами замовника відповідно до 

конкретних умов монтажу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                               Сенсорный пульт управления котла LIKA 
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