
Икономисване на енергия,
екологосъобразно производство 
на енергия

• Цялостни инсталации за изгаряне на твърди горива
 за индустриално електро и топлинно производство, като:

Светът се задушава в отпадъци, сметищата преливат. От друга страна, суровините намаляват все пове-
че, а разходите за енергия стават все по-големи. Все по-наложително е пестенето на енергия или ефек-
тивното използване  на горими отпадъчни продукти за нейното съобразено с околната среда добиване. 
Точно  в това се специализира германската фирма RICHARD KABLITZ & MITTHOF GmbH в световен ма-
щаб, занимавайки се с тази проблематика вече повече от един век.

- Електроцентрали на биомаса
- Електроцентрали захранвани с отпадъци
- Топло-електрически централи
- Инсталации за добиване на горещи газове



ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ-КАБЛИЦ
Ориентираните спрямо конкретните  условия и нужди на клиентите решения
с висока технологична надеждност и рентабилност са нашата най-важна цел

Горивна камера с подвижна скара 
и водотръбен котел с хоризотален 
газоход  (котел тип дакел)

Две паралелни инсталации за добиване 
на горещ газ с топлинна утилизация

Подвижна скара с патентована камера за 
следизгаряне и котел с термално масло

Инсталацията се състои от камера със скара за пода-
ване, върху която се оползотворяват термично груби 
парчета използвано дърво съгласно най-строгите пред-
писания на германските наредби за опазване чистотата 
на въздуха. Водно-тръбният котел с отлично оразмерен 
хоризонтален газоход и специалните системи за почист-
ване на нагреваемите повърхности позволява безпро-
блемна експлоатация от над  8000 часа/година.

Данни за капацитета:
Горивна мощност 27 MW
Пара 30 t/h
Налягане прегрята пара, abs. 65 bar
Температура на прегрятата пара 425 °C

С инсталацията за добиване на горещи газове се под-
гряват сушилните за стърготини и влакна (фазери) в 
индустрията за производство на напрегнати плоскости. 
Всички отпадъци от основното и страничните производ-
ства се изгарят на подвижната скара, прахта от шлайфа-
не и отсевките се вдухват посредством дюзи. Котел на 
термично масло и котел с наситена пара доставят енер-
гията за производствените процеси.

Данни за капацитета:
Горивен капацитет скара  36 MW
Горивен капацитет прахова пещ 16 MW
Мощност котел на термично масло 5 MW
Капацитет инсталацията за
добиване на горещ газ 50 MW

За продължителното, технологично сигурно  и 
преди всичко екологосъобразно подсигуряване 
с топлинна енергия за производството на ПДЧ 
и МДФ и друг вид фазерни плоскости, се при-
лага горивна камера с подвижна скара и с дюзи 
за вдухване на влакнести и прахообразни фрак-
ции. Концепцията на тази инсталация с патенто-
вана камера за последващо изгаряне позволява 
поддържането на ниски нива емисии на CO, а  
емисиите на азотни оксиди дори без прилагане-
то на SNCR (селективна редукция без катализа) 
имат приемливо ниски стойности.

Данни за капацитета:
Горивна мощност 20 MW Скара
 5 MW 
 груб гранулат/
 влакнеста фракция
 23 MW прахова
 горивна камера
Мощност на 
котел с термично масло:  27 MW



Иновативни ГОРИВНИ
КОНЦЕПЦИИ НА KABLITZ

Kablitz-Патент за термично оползотворяване на стар дървен материал 

Инсталациите за горене, захранвани с дърво, се приемат като причинител  на вредни емисии, особено на въглероден 
моноксид и прах, дори и когато се приемa, че като цяло са CO2 неутрални в природния кръговрат. Най-новите системи 
за горене са с ново патентована концепция „турбо система-Kablitz „, която е приспособена чудесно за понижаването 
на емисииите на въглероден моноксид , особено в режим на работа с частично натоварване. При тази концепция, 
над скаровата горивна камера се разполага допълнителна цилиндрична камера за следизгаряне, в която се постига 
добро смесване на въздуха за горене с димните газове при всички състояния на работа. С помощта на ротор се съз-
дава вътре в камерата за следизгаряне, въртящо се по посока надлъжната и ос турболентно завихряне, което на края 
на камерата за следизгаряне бива отново забавено и концентрирано. По този 
начин за частиците и за димните газове се получава едно по- дълго време на 
пребиваване (доста повече от 2 сек.), а стойностите на емисиите са далеч за-
нижени, постигайки пълно изгаряне.

Стойности на емисии като средни дневни стойности:
CO до  50 mg/Nm3
TOC(недоизгорял остатък) до 3 % от теглото

Комбинирана инсталация за горене с подвижна скара и камера за доизгаряне с 
прахова горелка

Тази система има като особеност вертикална, цялостно иззидана, цилиндрична камера за последващо изгаряне. Този 
акумулатор на топлина позволява дори при много мокър материал за горене на скарата (до 60 % съдържание на вода)  
да се образуват малко CO-емисии.  
Тук е възможна рециркулация на отработените газове  до 50 % и поддържане на нивата на азотни окиси под 400мг/
м3(при съдържание на азот до 1,5 %) без допълнителни мерки като SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction). Парният 
котел е изграден за максимален нагревателен капацитет от  27 MW, докато общата топлинна мощност с  трите допъл-
нителни прахови горелки е 35 MW. Така се позволява, гъвкавост в натоварването на инсталацията, която в зависимост 
от намиращата се в момента на разположение суровина за горене  може да се експлоатира по всяко време с номинал-
но натоварване.
От друга страна и двете системи за горене са самостоятелни, така че също и горенето с прахови горелки  може да бъде 
експлоатирано самостоятелно, без  поддържащ огън от фосилен енергоносител.
Чрез лесната настройка на трите компактни горелки надолу докосване на пламъците в камерата за следизгаряне не 
се допуска. 

Данни за капацитета:
Нагревателна мощнос 35 MW
 20 MW Скара
 3x5 MW Гранулат
Парен котел 30 t/h
Температура на прегрятата пара 450 °C
Налягане на прегрятата пара, до 65 bar 



Топлинната енергия е ценна, за това 
оптималното решение за оползо-
творяването на Вашата топлоенер-
гия е топлообменника с ребрести 
панели на Каблиц.
Топлообменникът-Kablitz е изпита-
на конструкция от висококачестве-
на чугунена отливка.
Неговото предназначение е мно-
гостранното му приложение за за-
топляне или охлаждане на най-раз-
личните газови среди като се цели 
максималното възстановяване на 
топлината и съответстващото по-
качване на коефицента на полезно 
действие.

Разрез на топлообменник 
Kablitz Газ-Въздух с панели с 
оребрени пластини. 

В точката на топене на киселините – съотв. в участъка на 
високите температури се прилага Стъкло-тръбният топ-
лообменник на Kablitz.

Пестене на енергия чрез рекупериране 
на топлината с оребрени пластинчати 

топлообменници –KABLITZ



Ноу-хау и техническo превъзходство
на скаровите системи-KABLITZ

подвижни скари KABLITZ Тип 
415 с въздушно охлаждане

Добиване на енергия от биомаса
и други твърди  горива

накланяща скара

скара за доизгаряне серия 200

Предимства на подвижните скари – KABLITZ

Скарни решетки-KABLITZ с горно подаване 
на горивото Тип 116 с водно и въздухо-ох-
лаждане

Широк спектър на приложение

Нечувствителност спрямо колеба-
ния в горивото и натоварванията

Варираща скорост на транспорти-
ране на отделните скарови секции

Ефективно размесване на горивния 
материал по време на транспорти-
рането

Зонова регулация на подскарния 
въздух (допуст. температура на 
подскарния въздух до 250 °C)

Бързо запалване на горивния слой

Най-добро приспособяване към 
различни режими чрез оптимално 
подклаждане

Висока степен на ефективност Мак-
симално изгаряне

Голяма експлоатационна готовност

Малки експлоатационни разходи и 
лесна поддръжка

Голяма надеждност

Висока износоустойчивост

Дълъг работен живот

Ниски енергийни разходи

Здравина при изработката

Възможност за подреждане на ня-
колко скари без фуги и междинни 
стени една до друга 

Опростен и бърз монтаж чрез пред-
варително подготвени 
заводски модули

Скарите – KABLITZ са специални по-
давателни скари с особено добро 
и по-приспособимо подклаждащо 
действие с вариационно задвижва-
не на секциите.
Това се постига в следствие на стъ-
паловидното секционално подреж-
дане и движение на скаровите пръти.
Задвижването на скаровите под-
вижни рами става хидравлично.

Всякакви дървени и отпадъчни материали, 
кори от най- различен състав, старо- и  отпа-
дъчно дърво, дървесен гранулат и прахови 
отпадъци, възобновими суровини, отхвърле-
ни и неприети материали от хартиената про-
мишленост, хартия, картон и каши, пелети от 
най-различен  основен материал парчетен 
торф, фрезов торф кафяви въглища, лигнит,
селскостопански отпадъци като багаса, па-
лмови клонки, оризови люспи, маслинови 
костилки, биологични отпадъци, сортиран 
боклук (РДФ), горивни заместители

Послевключващите се  накланящи- и скари за 
следизгаряне подобряват изгарянето, специ-
ално при различните големини на парчетата 
като увеличават така и коефицента на полез-
но действие.

Чрез особената конструкция на скарните решетки 
с горно подаване горивото съгласно принципа за 
горно подаване и секционнообразното регулиране 
на процеса на горене се постига цялостно изгаряне 
дори и на най-трудните материали за горене, най-
вече на влажни такива с до макс. 65 % ефективна 
влажност.



DIN EN ISO 9001
Zertifiziert: 01 100 6105

 KABLITZ - Вашия партньор когато се 
касае за професионални отливки 

Каблиц произвежда продукти-
те си в собствена леярна. Ние 
правим сива (чугунова) отливка 
както и силно легирна хромова 
отливка за Вашите  потребно-
сти. Със своята собствената 
леярна предприятието Каблиц 
е много гъвкаво по-отношение 
на Вашите  поръчки, които би-
ват изпълнявани в най-кратък 
срок Към редовните  клиенти 
на Каблиц се причисляват меж-
дувременно и много собстве-
ници на инсталации.

RICHARD KABLITZ & MITTHOF GMBH
Bahnhofstraße 72 - 78 D-97922 Lauda-Königshofen
Postfach/P.O.Box 12 44 D-97912 Lauda-Königshofen
Tel./Phone: ++49 (0) 93 43/79 01-0
Telefax: ++49 (0) 93 43/79 01-996
E-mail: info@kablitz.de
Internet: www.kablitz.de

Представителство за Република 
България и Македония 
К. А. Технолоджи ЕООД 
България, 1510 София 
бул. Макгахан, бл. 120, вх. Б
Телефон: +3592 9477719
Мобилен: +359 888 802 352
Е-Mail: оffice@katechnology.net


