
„Sinds meer dan een decenni-
um staan onze biogasstralers 
garant voor een probleemloos 
produktieproces. Een ecologi-
sche en bovendien een efficiën-
te oplossing van Schwank.”

Ing. Gottfried Drobesch
Gebouwentechniek,
ENTSORGA Nfg Ges.m.b.H.

Het projekt

ENTSORGA, Verwijderingsbedrijf in 
Tainach, Oostenrijk, werkt sinds 1987 
in partnerschap met de regionale Afval 
Management Association, een afval-
depot en een recyclingplaats voor de 
gemeente Völkermarkt. ENTSORGA is 
een dochteronderneming van de „Abfall 
Service AG“, de grootste verwijderings-
onderneming in Oostenrijk.

De stortplaats is met een afvalwaterbe-
handelingsinstallatie en biogas uitge-
voerd.Deze installatie moet tegen vorst 
beschermd worden en de aangrenzen-
de werkplaats bedrijfsmatig verwarmen.
Het afvalwater ontstaat door de toe-
voeging van neerslag op de stortplaats. 
Omdat er zich in het afvalwater op de 
stortplaats hogere concentratie van 
zwaar biologisch afbreekbare stoffen 
bevinden, is een probleemloos proces 
van de waterbehandeling voor het mi-
lieu bijzonder belangrijk.

Verder is er een gasinstallatie voor de 
stortplaats geïntegreerd, welke door 
het biochemische verwijderingsproces 
zorgt voor de produktie van biogas.

De opdracht

Het depot in Tainach werd al in 1997 
gemoderniseerd volgens de nieuwste 
stand van de techniek. Op basis hier-
van was de onderneming op zoek 
naar een aanbieder met een totaalop-
lossing, die zowel open ruimte- als 
ook werkplaatsverwarming aanbied. 
Voorwaarde was wel dat de  zelfgepro-
duceerde biogas voor 100% gebruikt 
kon worden.

De bediening van de  afvalwaterbe-
handelingsinstallatie moet bij minimale 
temperaturen tegen vorst beschermd 
worden. De arbeidsplaatsen daarente-
gen moeten, wanneer nodig, behaaglijk 
verwarmd worden.

Middels een gasanalyse toestel kon 
ENTSORGA garanderen dat er een 
konstante kwaliteit van het biogas aan-
wezig was. Zo werd het metaan 
zuurstofgehalte, als ook de noodza-
kelijke consistentie van het gas zeker 
gesteld.
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De uitvoering

Voor de verwarming zijn helderstralers 
van Schwank geïnstalleerd. Op basis 
van de hoge oppervlaktetemperatuur 
tot 950°C en de hoge energie efficiën-
tie lenen deze toestellen zich bijzonder 
goed voor de buitensituatie:  buiten- 
en/met deelverwarming. 

De uitvoering van de helderstralers 
hebben een  konstante gasdruk nodig, 
deze wordt met een compressor veilig 
gesteld. De gehele verwarmingsinstal-
latie wordt elektronisch bestuurd en ga-
randeerd zo de gewenste temperatuur, 
voor zowel de verwarming, als voor het 
vorstvrij houden van de afvalwaterbe-
handelingsinstallatie. De werkplaatsen 
worden naar behoefte verwarmd.

Alle helderstralers worden met 100% 
biogas [afvalgas]  gestookt. In het 
Schwank-Ontwikkelingscentrum 
werden voor deze installatie, langdurig 
testen uitgevoerd. Het belangrijkste 
was om voor de toestellen de juiste 
consistentie van het biogas te vinden.
Deze werd gevonden en hierdoor kun-
nen we nu een konstante schone ver-
branding van het biogas garanderen!

Het hoofdkenmerk

Met het uitvoeren van de gasinfrarood 
verwarming op biogas wordt een CO2  
neutrale verwarming, in een industriële 
uitvoering, gerealiseerd. Daarbij komt 
nog dat het systeemvoordeel van de 
Schwank helderstralers wordt aan-
gevuld met de natuurlijk gewonnen 
brandstof.

Het resultaat: de eerste schone, met 
biogas gestookte gasinfrarood ver-
warming van Schwank! Een perfekte 
werking van het verwarmingssysteem, 
welke, door hoge kwaliteitseisen aan 
de produkten te stellen, maar ook door 
regelmatig onderhoud, kon worden 
bereikt. Zo verwonderd men zich niet, 
dat de verwarmingsinstallatie  voor 
ENTSORGA reeds belastingtechnisch 
is afgeschreven.

De voor de Gebouwentechniek verant-
woordelijke medewerker, Ing. Gott-
fried Drobesch, is met de oplossing 
zeer tevreden: “Reeds meer dan een 
decennium garandeerd de biogas-
straler van Schwank een probleemloos 
produktieproces en stelt hiermede het 
uiterst belangrijke vorstvrij houden van 
de  afvalwaterbehandelingsinstallatie 
zeker.
Een ecologische en een tot nu toe nog 
steeds efficiënte oplossing.“
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