
„De mai bine de un deceniu, 
radiantele nostre pe gaz bio-
logic garantează un proces de 
producție impecabil. O soluție 
ecologică și totodată eficientă 
de la Schwank.”

Ing. Gottfried Drobesch
Director Tehnic,
ENTSORGA Nfg Ges.m.b.H.

Proiectul

Compania de eliminare a deșeurilor 
ENTSORGA Nfg m.b.H. din Tainach, 
Austria funcționează încă din anul 1987 
în cooperare cu Asociația regională de 
gestionare a deșeurilor și un centru de 
reciclare pentru municipalitatea oraşului 
Völkermarkt. 

ENTSORGA este o filială a firmei Was-
te Service AG, cea mai mare companie 
de eliminare a deșeurilor din Austria. 
Depozitul de deșeuri este prevăzut cu 
o instalație de tratare a levigatului și de 
captare a biogazului.

Sistemul de ȋncǎlzire  a stației  trebuie 
să asigure  protecția împotriva 
înghețului și să încălzească punctele 
de lucru adiacente în funcție de nevoile 
acestora. Levigatul este generat de 
infiltrarea  precipitațiilor pe depozitul 
de deșeuri. Întrucât levigatul conține 
concentrații mari de materiale non-
biodegradabile, din punct de vedere 
ecologic este extrem de important să 
se prevină contaminarea apelor subte-
rane. În plus, depozitul  este prevăzut 
cu o instalație de colectare a gazelor. 
Această instalație suplimentară de 
gaze asigură procesele de degradare 
biochimică pentru producția de biogaz.

Stabilirea obiectivelor

Stația de tratare a deșurilor care se 
află în Tainach a fost modernizată 
și dotată cu echipamente de ultimă 
generație în 1997. În acea perioadă, 
compania a început să caute un 
furnizor de soluții termice care să ofere 
încălzire atât pentru spațiile deschise, 
cât și pentru punctele de lucru.

În cadrul acestei căutări, cerința a fost 
ca biogazul produs în regim propriu să 
poată fi utilzat în proporție de 100%. 
Tehnologia stației de tratare a levigatu-
lui trebuie protejată împotriva tempera-
turilor negative și a înghețului. Punctele 
de lucru trebuie încălzite, dacă există 
cerere în acest sens, cu ajutorul unui 
radiant.

ENTSORGA poate asigura o calitate 
constantă a biogazului prin intermediul 
unui dispozitiv de analizare a gazului 
atașat. Astfel se asigură un gaz cu 
concentrația necesară de metan și 
oxigen.
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Implementarea

Schwank a instalat radiante ceramice 
infraroșu pe gaz pentru încălzirea 
stației. Datorită temperaturilor mari de 
la suprafață, de 950°C, și a eficienței 
energetice, acestea sunt extrem de 
utile pentru încălzirea spațiilor 
exterioare și pentru încălzirea locală. 
Alimentarea corespunzătoare a radi-
antelor ceramice infraroșu cu gaz la o 
presiune constantă este asigurată de 
către un compresor. Întregul sistem 
de încălzire este controlat electronic, 
asigurând temperaturile dorite și un 
sistem de drenare protejat împotriva 
înghețului. Punctele de lucru sunt de 
asemenea încălzite atunci cȃnd este 
necesar.

Toate radiantele ceramice infraroșu 
pe gaz funcționează cu biogaz 100% 
[produs de depozitul de deșeuri]. 
Înainte de instalare, inginerii de la 
centrul de dezvoltare Schwank au 
efectuat teste îndelungate pentru a se 
asigura de eficiența și predictibilitatea 
acestui sistem. Principalul obiectiv a 
fost identificarea unui loc de montare 
pentru dispozitiv și pentru asigurarea 
consistenței biogazului. Astăzi o ardere 
constantă și curată a biogazului poate 
fi garanatatã.

Concluzii

Pe baza funcționării cu biogaz pentru 
radiantele ceramice infraroșu pe gaz, 
s-a implementat într-o unitate 
industrială un sistem de încălzire fără
CO2. În acest proces sistemul, 
avantajele radiantelor ceramice de la 
Schwank și al combustibilului obținut 
pe cale naturală sunt implementate în 
mod ideal.

Rezultatul: primul radiant infraroșu pe 
gaz alimentat exclusiv cu biogaz de la 
Schwank.

Operarea cu succes a sistemului de 
încălzire s-a obținut prin standardele 
ridicate de calitate ale produselor și 
asigurarea regulată a întreținerii. 
Astfel, nu este de mirare că sistemul 
de încălzire pentru ENTSORGA și-a 
depășit deja valoarea de amortizare. 

Responsabilul pentru tehnica de mon-
taj, Ing Gottfried Drobesch este foarte 
mulțumit de soluție: „De mai bine de 
un deceniu, radiantele pe biogaz de 
la Schwank garantează un proces de 
producție impecabil și asigură 
prevenirea înghețului, care este extrem 
de importantă. O soluție ecologică și 
totodată eficientă.”
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