
„Od ponad dekady nasze 
promienniki gazowe gwarantują 
płynny proces produkcji. Eko-
logiczne, a ponadto wydajne 
rozwiązanie firmy Schwank.“

Inż. Gottfried Drobesch
Specjalista ds instalacji
ENTSORGA Nfg G.m.b.H.

Projekt

Firma ENTSORGA Nfg G.m.b.H. w 
Tainach, w Austrii działa od 1987 
roku tworząc spółkę z regionalnym 
Stowarzyszeniem gospodarki od-
padami i centrum recyklingu gminy 
Völkermarkt. ENTSORGA jest córką 
AG, największej firmy utylizacyjnej w 
Austrii.

Wysypisko jest zaopatrzone w 
oczyszczalnię ścieków i instalację 
odzysku biogazu. Urządzenia powin-
ny zabezpieczać przed spadkiem
temperatury  oraz ogrzewać przyległe
miejsca pracy dopasowując tempera-
turę do aktualnego zapotrzebowania. 
Podczas składowania opadów na 
wysypisku powstaje wiele odpadów 
ściekowych, które zawierają dużą 
ilość materiałów nie biodegradowal-
nych. Odpady te są oczyszczane, w 
trakcie tego procesu powstają duże 
ilości biogazu. Dlatego wysypisko 
posiada zintegrowaną instalację 
gazową zapewniającą wykorzystanie 
biochemicznych procesów degradacji 
do produkcji biogazu i konsumpcji.

Problem

W 1997 roku wysypisko w Tainach 
zmodernizowano i wprowadzono w 
nim najnowsze technologie.

W tym czasie firma zaczęła szukać 
dostawcy rozwiązań związanych z 
ogrzewaniem zarówno otwartych 
przestrzeni, jak i miejsc pracy. Wy-
mogiem było pełne  wykorzystanie 
biogazu własnej produkcji. Oczysz-
czalnia ścieków powinna być zabez-
pieczona przed ujemnymi tempera-
turami i mrozem. Miejsca pracy 
powinny być ogrzewane. 

ENTSORGA musiała zapewnić sta-
łą jakość biogazu za pomocą dołąc-
zonego sprzętu do analizy gazu. 
W ten sposób zostaje zapewniona 
niezbędna ilość metanu i tlenu w 
gazie.
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Rozwiązanie

Schwank zainstalował jasne promi-
enniki do ogrzewania zakładu. Ze 
względu na ich wysokie temperatu-
ry powierzchni - 950°C i wysoką 
efektywność są szczególnym roz-
wiązaniem przy zewnętrznym i 
częściowym ogrzewaniu. Stałe ciś-
nienie gazu w promiennikach jest 
zapewniane przez sprężarkę. Cały 
system grzewczy jest sterowany 
elektronicznie i zapewnia wymagane 
temperatury oraz mrozoodporny sys-
tem odwadniania. W razie potrzeby 
używane jest ogrzewanie miejsc 
pracy. Wszystkie jasne promienniki
wykorzystują w 100% biogaz. Przed
instalacją, inżynierowie w centrum 
rozwoju Schwank przeprowadzili 
długoterminowe testy w celu zapew-
nienia efektywności i przewidywal-
ności tego rozwiązania.

Wszystko działało poprawie. Głównie 
skupiono uwagę na dobraniu stechio-
metrycznych ustawień urządzenia 
zapewniających poprawne spalanie 
w zależności od składu biogazu. Dziś 
można już zagwarantować stabilne
i czyste spalanie biogazu.

Wyniki

Na podstawie eksploatacji w instala-
cji spalania biogazu, nietypowe uży-
cie promienników zostało potwierd-
zone pozytywnymi wynikami z 
eksploatacji. W tym procesie zalety
jasnych promienników firmy Schwank
są bardzo dobrze uzupełniane przez 
naturalnie pozyskiwany biogaz.

Wynik: Pierwsze zasialne wyłącznie 
biogazem ogrzewanie gazowe 
podczerwieni wyprodukowane przez 
Schwank. Skuteczność działania 
systemu grzewczego osiągnięto 
poprzez wysoką jakość produktów 
i regularne przeglądy. Nie jest więc 
zaskoczeniem, że system grzewczy 
dla ENTSORGA przynosi wymierne 
korzyści.

Odpowiedzialny za instalację  
inż. Gottfried Drobesch jest bardzo 
zadowolony z rozwiązania: 
„Od ponad dekady promienniki na 
biogaz firmy Schwank gwarantują 
płynne procesy produkcji i zapew-
niają niezwykle ważne zabezpiecze-
nie przed niskimi temperaturami. 
Jest to ekologiczne i jednocześnie 
skuteczne rozwiązanie.

Zbiorniki do magazynowania biogazu
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