
KATILŲ RANGA

e-mokymo(si) medžiaga



Kuro deginimas ant ardyno.

Katiluose iki 1 MW kuras gali būti deginamas:

- Ant judančio ardyno (grotelių);

- Ant nejudančio ardyno.

KIETO KURO DEGINIMAS



Kurui degant ant ardyno, vyksta šie procesai:

• Kuro sluoksnio temperatūra pradeda kilti ir prasideda džiovinimo

procesas;

• Kai kuro temperatūra pakyla iki 100-105 °C, išsiskiria lakiosios

medžiagos (pirmiausia angliavandeniliai). Kuro dalelės tampa

porėtos;



• Priklausomai nuo kuro rūšies, jis užsidega esant 220-300 °C

temperatūrai;

• Anglies degimas baigiasi pasiekus 800-900 °C temperatūrą.

Pelenai nukrenta nuo ardyno.



Daugelyje pasaulio šalių yra priimta, kad buitiniais šildymo

katilais laikomi tokie katilai, kurių šiluminė galia yra ne didesnė

kaip 100 kW.

Mažų gyvenamųjų namų ar butų šildymo ir karšto vandens

ruošimo principinius sprendimus lemia:

KIETO KURO KATILAI



šilumos poreikis;

kuro rūšis;

šilumos generatorius-katilas;

automatizavimo lygis;

eksploatavimo išlaidos;

ekologinis ir kiti veiksniai.



Kieto kuro degimas labai skiriasi nuo kitų kuro rūšių

(pvz. skystojo ar dujinio kuro) degimo, nes jam deginti

naudojamos kitokios sudėtingos technologijos.

Šios technologijos – tai kuro tiekimo, degimo ir degimo

produktų šalinimas.



Kuro deginimo technologijoms keliami šie reikalavimai:

Kuro degimo procesas turi būti tolygus ir kokybiškas;

Efektyvus kuro sudegimas;

Plačios šiluminės galios reguliavimo ribos;

Minimalus kenksmingų medžiagų susidarymas ir išmetimas į

aplinką.



Deginamas kuras gali būti:

a) Medžio drožlės;  

b) Medienos atliekos;

c) Granulės;

d) Durpės.



5 pav. Kuro pavyzdžiai
http://www.protingasiluma.lt/index.php/granuliu-degikliai/

http://www.protingasiluma.lt/index.php/granuliu-degikliai/


Pagrindinis šildymo sistemos elementas yra katilas.

Pagal kuro degimo principą katilus galima suskirstyti į dvi

pagrindines grupes:

 tiesioginio degimo;

 dujų generavimo.

Kietojo kuro katilų galia reguliuojama keičiant degimui reikalingo

oro kiekį.



Standartinė katilo galios parinkimo sąlyga gali būti tokia: 0,8 kW

gali apšildyti 10 kvadratinių metrų plotą įvertinant lubų aukštį,

kuris gali būti 2,5–3,0 m.

Katilo galia labai priklauso nuo pastato šiluminės varžos.



Tiesioginis degimas – tai klasikinis kuro deginimas, kai vienoje

pakuroje iš malkų išsiskiria degiosios dujos, kurios iš karto ir

sudega.

Tiesioginio degimo katilai skirstomi į:

viršutinio degimo;

apatinio degimo.



Viršutinio degimo katilų galia reguliuojama sunkiau, nes dega

visas sukrauto kuro sluoksnis.

Pirminis oras degimui tiekiamas apatinėje dalyje, kur yra žarijos ir

negalima labai mažinti oro tiekimo, nes nepilnai sudega kuras,

susidaro 𝐶𝑂2 arba smalkės.

VIRŠUTINIO DEGIMO KIETO KURO KATILAI



Esant per mažam oro kiekiui, malkos blogai dega, susidaro daug

suodžių ir nesudegusio kuro dalelių, kurios padengia degimo

kameros sieneles.



Viršutinio degimo katilas:

6 pav. Viršutinio degimo kieto kuro katilas

https://aivashop.lt/sildymas_ir_vedinimas/sildymo-katilai/kieto-kuro-katilai?page=17

https://aivashop.lt/sildymas_ir_vedinimas/sildymo-katilai/kieto-kuro-katilai?page=17


1 – mediena;

2 – oro tiekimas;

3 – oro paskirstymas;

4 – degimo ir generacijos zona;

5 – degimo kamera;

6 – oro šildymo kamera;

7 – dūmai; 

8 – vandens tiekimas į katilą;

9 – karštas vanduo;

10 – automatinė traukos kontrolė;

11 – pelenai.

Kietojo kuro deginimas iš viršaus:

7 pav. Viršutinis kuro deginimas

http://stropuva-veikals.lv/

http://stropuva-veikals.lv/


7 paveiksle parodytas Lietuvoje pagamintas viršutinio degimo

periodinio užkrovimo katilas:

- Kuras įkraunamas per specialią angą;

- Uždegamas įkrovos paviršius (degimas ir palaikoma oru per oro

filtrą.



Apatinio degimo katiluose dega tik apatinis malkų sluoksnis;

pirminis oras tiekiamas viršutinėje degimo kameros dalyje, kur

degimas nevyksta.

APATINIO DEGIMO KIETO KURO KATILAI



Atsiranda daugiau galimybių reguliuoti galią – platesnės degimui

reikalingo oro kiekio keitimo ribos.

Tačiau, kad kuras gerai degtų, katilo galią galima sumažinti tik

iki maždaug 50-60 % nominalios galios.



Apatinio degimo kieto kuro katilas:

8 pav. Kieto kuro katilas
http://www.renovacija.lt/kieto-kuro-katilai/

http://www.renovacija.lt/kieto-kuro-katilai/


Apatinio degimo kieto kuro katilas:
1 – vieta avarinio aušinimo gyvatukui; 

2 – įkūrimo sklendė;

3 – dūmtakis;

4 – degimo kameros plytos;

5 – antrinio oro padavimo anga;

6 – ketiniai katalizatoriaus elementai;

7 – suodžių valymo dangteliai;
8 – vieta kaitinimo elementams;

9 – ardeliai; 10 – pelenų talpa;

11 – termomanometras;

12 - traukos reguliatorius.

9 pav. Kieto kuro katilas 
https://www.celsis.lt/Namo-inzinerines-sistemos/Sildymo-katilai/Apatinio-degimo-katilas-

https://www.celsis.lt/Namo-inzinerines-sistemos/Sildymo-katilai/Apatinio-degimo-katilas-


Kieto kuro katilas su apatine degimo kamera:

10 pav. Katilas su apatine degimo kamera
http://taikoreikia.lt/kieto-kuro-sildymo-katilas-vienybe-16

http://taikoreikia.lt/kieto-kuro-sildymo-katilas-vienybe-16


Apatinio deginimo katilų savybės:

• Apatinio kuro deginimo (pvz., medienos) katiluose pirminis

oras tiekiamas viršutinėje degimo kameros dalyje, kur degimas

nevyksta;



• daugiau galimybių reguliuoti galią – galimybė platesnėse

ribose keisti oro kiekį, reikalingą degimui;

• kietojo kuro katilinių galia reguliuojama keičiant reikalingą

oro kiekį degimui.



Kietojo kuro katilai, skirti deginti akmens anglį, medieną,

pjuvenas, durpes, briketus ar kietąjį kurą.

11 pav. Kieto kuro katilas Logano G221-25D

Source: http://www.siltas.lt/kieto-kuro-katilai/logano-g221-25-d-1464.html

http://www.bioenergija.lt/lt/i/produktai/faktai-apie-kuro-durpes/
http://www.siltas.lt/kieto-kuro-katilai/logano-g221-25-d-1464.html


Buderus Logano G221 kieto kuro katilų privalumai:

• Aukštas ekonomiškumas ir šilumos atidavimas grįžtamajam

vandeniui;

• Visiškas aukštos rūšies kuro sudegimas, galimybė naudoti žemos

rūšies kurą;

• Naudingumo koeficientas iki 78 % ir kt.



Dujų generacinių katilų privalumai lyginant juos su tradiciniais

katilais:

platus galios reguliavimo diapazonas, todėl jie labai tinka

šiuolaikinėms, gerai reguliuojamoms šildymo sistemoms;

KIETO KURO DUJŲ GENERACINIAI KATILAI



0-15 % aukštesnis naudingumo koeficientas;

dažnai didesnė pakuros talpa, rečiau reikia ją įkrauti;

kuras geriau sudega.



Kieto kuro katilas ATMOS DC 18S (12 paveikslas) pritaikytas

kūrenti malkomis, pjuvenų ir durpių briketais.

Katilas veikia dujų generacijos principu.

Katile sumontuotas ištraukiamasis ventiliatorius, kuris, baigus

degti kurui, išsijungia automatiškai.



Katile sumontuotas avarinio aušinimo gyvatukas, apsaugantis

sistemą nuo užvirimo.

Vandens šildymo katilo naudingumo koeficientas iki 80 -89%.



Kieto kuro katilas:

12 pav. Dujų generacijos kieto kuro katilas ATMOS DC -18S
http://www.raisantas.lt/kieto-kuro-katilas-atmos-dc-18s

http://www.raisantas.lt/kieto-kuro-katilas-atmos-dc-18s


Kieto kuro katilas:

12 pav. Dujų generacijos kieto kuro katilas ATMOS DC -18S
http://www.raisantas.lt/kieto-kuro-katilas-atmos-dc-18s

http://www.raisantas.lt/kieto-kuro-katilas-atmos-dc-18s


Dujų generavimo katilų privalumai tradicinių katilų atžvilgiu:

plačios galios reguliavimo ribos;

 5-10 proc. aukštesnis naudingumo koeficientas;

 dažnai didesnė pakuros talpa (rečiau reikia ją įkrauti);

geriau sudega kuras, pelenus pakanka pašalinti 1-2 kartus per
savaitę.

Trūkumai: didesnė kaina, neuniversalūs (negalima deginti anglių).



Dujų generavimo malkiniai katilai daugiausia yra apatinio

degimo; juose malkų išskirtos degiosios dujos ( 𝐶𝑂2 )

sudeginamos atskiroje degimo kameroje papildomai tiekiant orą.

Daugelyje šio tipo katilų yra sumontuoti tiekiamo oro arba dūmų

ištraukimo ventiliatoriai.



13 pav. Dujų generacinis katilas 18 kW
https://www.gerikatilai.lt/kieto-kuro-katilai/926-duju-generacinis-katilas-astra-g-18-kW.html

https://www.gerikatilai.lt/kieto-kuro-katilai/926-duju-generacinis-katilas-astra-g-18-kW.html


Pagrindinis kuras: mediena ir įvairaus tipo briketai.

Katilo ASTRA (13 paveikslas) privalumai:

• Ilgaamžis;

• Ilgas kuro įkrovos degimo laikas;

• Retai valomas katilas;

• Aukštas naudingo veikimo koeficientas;

• Saugus;

• Lengvai keičiami keraminiai elementai.



Granuliniai katilai pasižymi ypatingai plačiomis galios

reguliavimo ribomis.

Šio tipo katilai būna:

 su uždegimu arba

 budinčiu režimu.

Automatika saugo katilą nuo avarijų.

GRANULINIAI KATILAI



Pagal konstrukciją šiuos katilus galima suskirstyti į du tipus:

 katilai su įmontuotu granuliniu degikliu po katilu;

 katilai su savarankiškais įstatomais degikliais.



Granulių deginimas.

14 pav. Granulių katilas
https://iknamai.blogspot.lt/2015/01/granulinio-katilo-pasirinkimas.html

https://iknamai.blogspot.lt/2015/01/granulinio-katilo-pasirinkimas.html


Granuliniai katilai pasižymi ypatingai plačiu galios reguliavimo

diapazonu: jie gali visiškai užgesti ir vėl automatiškai užsikurti

atsiradus šilumos poreikiui.

Pagal konstrukciją šiuos katilus galima suskirstyti į du tipus:

specializuotus katilus su įmontuotu granuliniu degikliu;

katilus su savarankiškais įstatomais degikliais.



Granuliniai katilai skirti kūrenti standartinėmis 6-8 mm 
skersmens medienos granulėmis. 

15 pav.. Granulinis katilas ANTARA PELL-20
https://www.gerikatilai.lt/antara-lietuva/1861-granulinis-katilas-antara-pell-20-20-kw.html

https://www.gerikatilai.lt/antara-lietuva/1861-granulinis-katilas-antara-pell-20-20-kw.html


15 paveiksle:

Katilo galingumas -20 kW;

Šildomas plotas – (50 – 200) m²;

Katilo efektyvumas - 90%;

Maksimali vandens temperatūra – 95°C;

Minimali grįžtamo vandens temperatūra – 60°C;

Vandens talpa katile – 75 litrai;

Kuro rūšis – medienos granulės;

Kuro bunkerio talpa – 240 litrų.



Specializuotuose granuliniuose katiluose granulės tiekiamos iš 

apačios sraigtu į degiklį. 

16 pav. Granulinis katilas su įmontuotu degikliu
http://www.renovacija.lt/granuliniai-katilai/

http://www.renovacija.lt/granuliniai-katilai/


Trūkumai:

užsiteršus sraigtui ar jo kanalui dažnai nusukamas apsauginis
pleištas;

jei granulės pradeda degti (smilkti) sraigto kanale, jos
užgesinamos vandeniu (probleminis sraigto kanalo valymas).

Privalumai: pigesni už granulinius katilus su savarankiškais
įstatomais degikliais.



Dujiniuose katiluose deginamos gamtinės dujos, kurių degimo

šiluma yra gana didelė: apie 35 MJ/nm3.

Dydis ,,nm3“– normalinis kubinis metras (aplinkos temperatūra

0°C ir slėgis p = 0,1 MPa)

DUJINIAI KATILAI



Dujinių katilų valdymo būdai:

naudojant patalpos reguliatorių: katilas įjungiamas ar

išjungiamas priklausomai nuo tos patalpos temperatūros, kurioje

instaliuotas patalpos reguliatorius.



ekviterminis reguliavimas naudojant lauko daviklį: katilas

parenka šildomo vandens temperatūrą pagal lauko temperatūrą;

naudojant lauko ir patalpos daviklius.



17 pav. Vitodens 222 dujinis katilas (4,8-19 kW)
http://e.saurida.lt/dujinis-katilas-vitodens-222-fs2b037

http://e.saurida.lt/dujinis-katilas-vitodens-222-fs2b037


Butuose, kuriuose šildomų patalpų plotas yra 30 – 200 m2, ir

nedidelis karšto vandens poreikis, rekomenduojama rinktis

pakabinamus dujinius katilus.



Patalpoms iki 200 m2, ir karšto vandens poreikis yra didesnis,

rekomenduojama rinktis pakabinamą katilą su greitaeigiu karšto

vandens boileriu, kuris garantuoja didesnį karšto vandens kiekį

ir pastovesnę jo temperatūrą.



Kondensaciniai dujiniai katilai (Figure 18).

Pagrindinis šių katilų privalumas – didelis naudingumo

koeficientas (maždaug 15 % didesnis negu įprastiniuose).

Kondensacinis katilas tokį naudingumo koeficientą pasiekia tik

tada, kai į šildymo sistemą patenkanti vandens temperatūra yra ne

didesnė kaip 50°C, o grįžtanti – 30°C.



Katilų naudingumo koeficientas gali būti virš 100%, jeigu

įrengtas kondensacinis ekonomaizeris.

Tradiciškai katilo efektyvumas, katilo naudingumo koeficientas

visada mažesnis už 100%.



18 pav. Kondensacinis dujinis katilas
http://attack.lt/produkcija/kondensaciniai--pakabinami/attack-kzt-plus-25-kw-turbo.html

http://attack.lt/produkcija/kondensaciniai--pakabinami/attack-kzt-plus-25-kw-turbo.html


Dujinis katilas:

19 pav. Dujnio katilo konstrukcija
http://e.saurida.lt/dujinis-katilas-vitopend-100-wh1d145

http://e.saurida.lt/dujinis-katilas-vitopend-100-wh1d145
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