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Енергія з біомаси
BINDER котельні установки на біомасі



Тисячі установок по всьому світу - від Канади до Японії - зробили BINDER одним з провід-
них виробників установок для спалювання біомаси.

У місті Бернбах на загальній території понад 11 га та виробничій - 6200 м², виготовляється більше 
ніж 200 установок щорічно. Технічне обслуговування та ремонт забезпечує сервісна служба в 
Бернбах/Австрія. 
Сервісну підтримку надають численні партнери та представництва по всьому світі.

Співпраця з академічними установами та відповідними організаціями, а також досвід кваліфікова-
них співробітників, забезпечує технологічну перевагу компанії в світі. BINDER розробляє продукти, 
які підтримують принцип постійності, а також є екологічно та економічно ефективними.

•  Чесне і справедливе партнерство з клієнтами та постачальниками
•  Постійне вдосконалення наших систем
•  Повага до наших співробітників, які працюють самостійно та колективно
•  Ресурс - ефективне виробництво і довговічність спроектованих виробів
•  Багаторічні традиції підприємства з стійкою структурою та стабільним зростанням

Ми вважаємо за краще не короткострокові успіхи, а довгострокове партнерство разом з BINDER!

Ми будемо раді співпрацювати з Вами та Вашою організацією.

Австрійська якість

Наше ім’я означає ...

BINDER котельні системи - більш ніж 30 років!
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Кора

Деревина отримана з 
дробарки

Енергетичні культури

Вичавки, відходи виробництва 
фруктових соків і т. д.

Деревні пеллети

Індустріальні пеллети

Торф‘яні та 
сільськогосподарські пеллети

BINDER пропонує різні системи спалювання і широкий вибір палива до них. Нижче наведена 
таблиця з промисловими видами палива та можливі системи спалювання від BINDER.

Ваше індивідуальне паливо ми випробуємо за Вашим бажанням у нашій власній лабораторії.

В якості стандартних продуктів BINDER пропонує опалювальне обладнання номінальною потуж-
ністю від 100 кВт на воді і перегрітому пару, з робочим тиском до 10 бар. За Вашим запитом 
BINDER може запропонувати практично будь-який вид спеціальних рішень, з більш високою робо-
чою температурою і більш високим тиском в залежності від вимог і умов на обладнання. Всі котли 
спроектовані і виготовлені відповідно до чинних стандартів. Спеціально для міжнародного ринку 
BINDER  пропонує обладнання зі штампом ASME.

WW =  Гаряча вода: максимальний робочий тиск 10 бар; максимальна робоча температура 110 ° C
HW  = Гаряча вода: максимальний робочий тиск 10 бар; максимальна робоча температура 165 ° C
Пар = Насичений пар: максимальний робочий тиск 10 бар; робоча температура 185 ° C
 Можливі індивідуальні рішення під замовлення!

Паливо

Огляд устаткування
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Системи подачі палива

WS - завантаження горизонтальним шнеком

Системи транспортування палива
BINDER пропонує різні системи подачі палива, 
такі як подача жорстким шнеком (TS), гідрав-
лічним поперечним транспортером (QFE) або 
ланцюгово-скрепковим транспортером (KKF). 

Ці системи підходять для наступних макс.
класів (згідно австрійських норм
OENORM EN 14961).

*)…�Всі�дані�по�класах�розмірів� і� за�рівнями�засипки�мають�приблизне�
значення,�яке�в�залежності�від�виконання�та�палива�може�бути�пе-
ревищене.�Увага:�при�рівні�засипки�більше,�ніж�2�діаметра�бункера�
можливе�зависання�палива�в�бункері.

  Для гранульованого палива до P63 
  Для бункера з нижнім доступом 
  Рівень завантаження до 30м *

KS - завантаження за допомогою перемішувача

  Для гранульованого палива до P63 
  Рівень завантаження до 7м (залежності від фракції і  

  щільності)

SBA - Система подачі - рухома підлога

  Для грубого крупно переробленого палива до P120*;  
  (довжиною до 35 см) 
  Шнек для P63 *

SS - завантаження за допомогою похилого 
шнека

  Для гранульованого палива до P63 
  Для бункера з нижнім доступом, до 7м в діаметрі
  Рівень завантаження до 20м *

PS - завантаження пеллет шнеком

  З регульованою компенсацією тиску для довгих бун  
  керних пристроїв
  Для транспортування і завантаження з бункерних   

  пристроїв (для пелет)

KKF

QFE

TS 330

TS 220

TS 150

16макс. клас (P) 45 63 120 125
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Камери згорання
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Камера згорання з фіксованим лотком (ретортою) зі сталі з литими елементами. Видалення золи можливо за 
допомогою зольного шнека в інтегрований золоприймач. Повністю обмурована шамотом камера
горіння з цеглою різною за якістю. Стехіометрично оптимізована камера горіння з первинною та
вторинною зонами подачі повітря.

Максимальна вологість до M30
Максимальна зольність ≤ 1,5%
доступний від 100 kW номінальна потужність

Камера згорання з гідравлічними або електромеханічними рухливими колосниками, для спалювання пеллет 
(індустріальних з високим вмістом золи). Повністю автоматичне очищення золи з очищенням під колосни-
ками, а також центральне золовидалення (опція). Доступна з подаючим шнеком або
гідравлічною системи подачі палива.

Максимальна вологість до M15
Максимальна зольність ≤ 7%
Оптимізовано для спалювання пеллет
доступний від 150 kW номінальна потужність 

Камера згорання з гідравлічними або електромеханічними рухомими колосниками, для спалювання сухого 
палива з високим вмістом золи. Повністю автоматичне очищення золи з очищенням під колосниками,
а також центральне золовидалення (опція). Повністю обмурована шамотом камера горіння.
Стехіометрично оптимізована камера горіння з первинною та вторинною зонами подачі
повітря. Оптимальна для спалювання сухого матеріалу, наприклад відходи від столярного
виробництва, ДСП. Доступна з подаючим шнеком або гідравлічною системою подачі палива.

Максимальна вологість до M30
Максимальна зольність ≤ 7%
доступний від 150 kW Moc znamionowa

Камера згорання з гідравлічними або електромеханічними рухомими колосниками, для спалюванням воло-
гого палива з високим вмістом золи. Повністю автоматичне очищення золи з очищенням під колосниками,
а також центральне золовидалення (опція). Повністю обмурована шамотом камера згорання
з цеглою різною за якістю. Стехіометрично оптимізована камера горіння з первинною та
вторинною зонами подачі повітря. Доступна з подаючим шнеком або гідравлічною
системою подачі палива.

Максимальна вологість до M50 ((більше М50 за запитом))
Максимальна зольність ≤ 7%
доступний від 150 kW номінальна потужність

RRF - Ретортно-колосникова камера згорання

PSRF - Пеллетна камера згорання з рухомою колосниками

TSRF - Камера горіння з рухомими колосниками для сухого палива

SRF - Камера згорання з рухомими колосниками
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Конструкція низько- та високотемпературних котлів

3

Труби теплообмінника
сконструйовані і зварені з ви-
користанням спеціальної тех-
нології та при необхідності за-
мінюються

Водяна сорочка
• підігрівається від першого хо-

ду камери згорання
• має канал підігріву повітря 

для горіння

Пристрій захисту від зворот-
ного займання

• контроль розрідження в ка-
мері згоряння (DÜF)

• контроль зворотного горін-
ня (TÜB)

• автономне система пожежо-
гасіння (SLE)

• клапан захисту від зворотно-
го горіння (RSE)

• контроль запірного шару, 2-х 
рівневі механічні розділення

Завантаження палива
жорстким шнеком або гідрав-
лічною системою

Рухомий колосник на котлах 
від 150 кВт
• технологія для промислового, 

комерційного користувача
• паливо рівномірно розподіля-

ється і підсушується
• зручне і автоматичне вида-

лення золи в окремий кон-
тейнер

Елементи колосникової решітки
зі спеціального сплаву, легкозмінні

Первинне повітря
Лямбда - контрольоване, залежно від наван-
таження подається в зону горіння і догорання

Зольний скребок
для повного очищення дна пальника

Шнек видалення золи
видаляє золу в окремий зольний контейнер, 
опційно з розвантажувальним клапаном або 
гідравлічним видаленням золи

Промислова якість
• товщина стінок (Стандартно):
 блок котла  6мм
 корпус   5 або 10 мм
• міцні двері і зручні ревізійні отвори

Колосникова решітка
запобігає пошкодженню зольного шнека чу-
жорідними тілами

Радіальний звід
оптимізований під потік повітря, викладений з 
вогнестійкої цегли

Камера згорання
• стехіометрично оптимізова-

на, з 3-ма зонами
• камера згорання повністю об-

мурована шамотом

Вторинне повітря
Лямбла - контрольоване з подачею через со-
пла для оптимального змішування

Обмуровування шамотом
спеціальною шамотною цеглою,
невеликого розміру: прості й недорогі в заміні

Очищення теплообмінника
• унікальна високошвидкісна повітряноцирку-

ляційна система;
• відсутність емісійних пікових викидів, при 

скачках тиску;
• автоматична з регульованим інтервалом очи-

щення по всій довжині труб;
• без впливу на процес спалювання
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Конструкція повітряного теплообмінника
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Водяна сорочка з камерою згорання
Камера згорання повністю обмурована шамотом, процес горін-
ня регулюється лямбда-зондом за допомогою подачі первин-
ного і вторинного повітря

Труби теплообмінника
Концентричне розташування навколо жарової труби 
Промислова якість з товщиною стінки 4,5 мм

Перехідна камера
Перехід димових газів з жарової труби в труби теплообмінника
Інтегрована в двері очистки

Вихід димових газів
Індивідуальна орієнтація за бажанням
Перетин димових потоків в пристрої для очищення

Повітря на виході
з максимальною температурою близько 240 oC

Завантаження палива
жорстким шнеком або гідравлічною системою

Жарова труба
Велика одноструменева жарова труба
Оптимальна швидкість потоку дозволяє уникнути засмічення

Двері для чистки
Оптимальний доступ до труб теплообмінника
Зручний та компактний шарнірний механізм відкривання

Повітряний теплообмінник
Великий одноходовий теплообмінник
Перевірений принцип протитоку для уникнення забруднення 
повітря

Вхід повітря
Індивідуальна орієнтація за бажанням
Стиснення підігрітого повітря

Камера згорання
підходить будь-яка система спалювання від BINDER, відповід-
но до палива, що використовується.

Підігрів вхідного повітря
через регістри для використання тепла камери згорання і 
збільшення ефективності
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Конструкція парового котла

Паровий котел
Доступний потужністю від 200 кВт, комбінується з усіма системами спалювання, для виробництва пари. Рівень тиску до 
22 бар і вище за бажанням замовника.

Труби теплообмінника

Обмуровка шамотом

Чистка теплообмінника

Водяна сорочка котла

Подача вторинного повітря

Жаровипромінюючий звід

Решітка пальника

Камера пальника

Пристрій захисту зворотного займання

Подача палива

Рухомі колосники від 150 кВт

Подача первинного повітря

Промислова якість

Зольний шнек

Очищення золи

Елементи колосникової решітки

Пароперегрівач

Камера згорання
Допустима потужністю від 200 кВт, комбінується з усіма системами спалювання. Генерує гарячий тепловий потік для зов-
нішніх процесів, має додаткову камеру для оптимізації змішування.
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Все від одного виробника
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www.binder-gmbh.at
Energy from Biomass

Консультація Планування Виготовлення

Монтаж Введення в експлуатацію ПідтримкаДоставка

Все від одного виробника
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Інновації та надійність

Автоматичне очищення котла HV

Управління потужністю та спалюванням CVP

3D Візуалізація

Рециркуляція димових газів

Для очищення труб теплообмінника, частина 
димових газів на високій швидкості рецир-
кулює через теплообмінник уносячи з собою 
частинки, які абсорбуються циклоном. 

Високошвидкісна очистка відбувається в 
програмовані інтервали без зупинки про-
цесів роботи системи

• Запобігає відкладенню сажі по всій довжині 
труб теплообмінника, підтримуючи постійно 
високий ККД

• Знижує витрати на обслуговування до 1-2 
рази на рік

• Захищає котел від корозії”

В залежності від температури в пальнику, до 
повітря, що відповідає за спалювання палива, 
додаються димові гази. 
 
Завдяки великому обсягу димових газів 
відносно вмісту O2, більше тепла виво-
диться з пальника на теплообмінник.
Більш низькі температури підвищують тер-

мін служби шамотної 
цегли та колосникової 
решітки.
 

Рекомендується для палива з високою тепло-
тою згорання, низькими температурами плав-
лення золи і при високому вмісті азоту в паливі.

Спеціальна система управління потужністю, 
прораховує потрібну актуальну потужність 
і регулює завантаження палива та кількість 
повітря.

• Динамічно реагує на зміни в режимі горіння 
шляхом адаптації подачі вторинного повітря 
за допомогою лямбда-зонда;

• Компенсує зміну кількості повітря за допомо-
гою автоматичного вакуум-регулятора;

• Досягається мінімальна витрата електрое-
нергії за допомогою вентиляторів з частот-
ними перетворювачами;

• Підтримується оптимальний ККД у всіх режи-
мах навантаження від 25% до 100%

Інноваційна система BINDER 3D - візуалізація 
створюється на підставі Вашого індивідуаль-
ного плану.

Індивідуальні вкладки параметрів з інтегро-
ваними вікнами запису даних і можливістю 
інтегрувати камеру згоряння, входять в пакет 
візуалізації. 

При наявності інтернет з’єднання Ви 
можете внести зміни в роботу обладнання.
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Інновації та надійність

Високий ККД при будь-якій потужності
Котли BINDER досягають ККД до 92%1.
• CVP-контроль з плавним регулюванням потужності 20-100%
• Низька споживча потужність за рахунок вентиляторів із змінною швидкістю обертів
• Оптимальне використання Вашого палива завдяки лямбда-контролю
• Висока якість системи завдяки міцній конструкції, що вимагає мінімального обслуговування”

1)…Протокол перевірки A-1211-1/18d-06, NUA Umweltanalytik GmbH

Лямбда-регулювання
Використання показів O2 у димових газах слугує ефективним індикатором для повного 
спалювання:
• При відхиленнях від заданого параметра подача палива та/або повітря автоматично 

компенсується
• Забезпечує стабільний процес горіння без піків емісій, навіть при зміні виду палива”

Технологія фільтрації

Відповідно до гранично допустимих викидів повинні 
бути використані спеціальні фільтри. BINDER про-
понує оптимізовану систему фільтрації для Ваших 
потреб.

Електрофільтр Металевий сітчастий фільтр

Реалізовані об’єкти

Тип котла RRK 200-350 i RRK 1000 | Номінальна потужність 300kW i 1200 kW

Тип котла RRK 200-350 TSRF   |   Номінальна потужність 300kW

Тип котла 1200-1650 SRF   |   Номінальна потужність 1600kW

Тип котла 6-7M TSRF   |   Номінальна потужність 7000kW

Тип котла RRK 400-600 RRF   |   Номінальна потужність 500kW

Тип котла RRK 400-600 SRF   |   Номінальна потужність 500kW

Тип котла 4x RRK 200-350 i 2x RRK 200-600 SRF

Тип котла 2500-3000 SRF   |   Номінальна потужність 3000kW

Тип котла DK 640-850 SRF   |   Номінальна потужність 840kW
Parowy Приблизно 1,3to/h

Тип котла DK 1800-2300   |   Номінальна потужність 1950kW
Parowy Приблизно 3,3to/h
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Наш партнер у Вашому регіоні


