
ÎncălzirePrezentare

40Nr. 6/2005

Principiul de funcţionare
La baza funcţionării cazanului TURBOGEN se află 

principiul gazeificării (sau distilării) lemnului, proces 
ce asigură un randament maxim al combustiei lemnu-
lui, o emisie minimă de fum şi substanţe nocive în at-
mosferă şi o reducere substanţială a costurilor ener-
getice. Combustibilul solid, situat în partea superioa-
ră a cazanului (magazia de lemne), în contact cu jarul 
produs pe grătar, eliberează gazul de lemn care, com-
binându-se cu aerul de combustie (aer primar), cre-
ază un amestec combustibil. Acest amestec, împins 
de ventilator trece prin patul de jar, se aprinde şi for-

mează în zona inferioară a cazanului (focarul) carac-
teristica de flacără răsturnată.

Randament energetic – economie de combustibil
Pentru că nu arde lemnul direct ci foloseşte gaze-

le din conţinutul acestuia, TURBOGEN permite o ex-
ploatare completă a combustibilului solid.

Prezenţa catalizatorului în focar împiedică con-
tactul direct dintre flacără şi zona de schimb ter-
mic permiţând totodată uniformizarea temperatu-
rii în această zonă. Se înregistrează astfel o foarte 
mare reducere a reziduurilor necombustibile soli-

de şi chiar absenţa reziduurilor necombustibile ga-
zoase, datorită temperaturii ridicate atinsă la ar-
dere în această zonă.

Gazele de ardere parcurg zona de schimb termic, 
situată în partea de jos a cazanului, zona în care se 
realizează transferul de căldură dintre acestea şi 
agentul termic, după care sunt canalizate de către 
colectorul de fum către ieşirea la coş. 

Sistemul „Turbo Intercooler“
Permite preîncălzirea aerului primar introdus în 

magazia de lemn, prin colectarea acestuia din zona 
posterioară a cazanului, unde se încălzeşte de la 
suprafaţa colectorului de fum. În absenţa acestui 
sistem aerul este introdus în cazan la o temperatu-
ră de cca. 10°C şi iese pe racordul la coş la o tem-
peratură de cca. 220°C, cu un salt termic de 210°C. 
Folosind sistemul „Turbo intercooler“ aerul intră în 
cazan la cca. 50°C şi iese tot la cca. 220°C, cu un 
salt termic de data aceasta de doar 170°C. Rezul-
tă de aici o recuperare de energie termică de 19%. 
Acest lucru se traduce în final printr-o reducere a 
consumului de material combustibil. În condiţii nor-
male de utilizare şi la o dimensionare corectă a in-
stalaţiei, încărcarea cu lemn a cazanului se va efec-
tua de 2 ori pe zi (~ la 12 ore de funcţionare). Sis-
temul “Turbo Intercooler” este un brevet al firmei 
ARCA Caldaie. 

Protecţie anticorozivă
Forma constructivă a cazanului a fost studiată 

pentru a reduce apariţia condensului acid, a efecte-

prezintă:

TURBOGEN – Cazan pe lemn cu recuperarea căldurii

Firma ARCA Caldaie lansează pe piaţă un nou produs din gama cazanelor ce funcţionează pe principiul distilării uscate a lemnului: TURBOGEN. Tehnologia arderii com-
plete a lemnului, prin gazeificare şi randamentul ridicat, siguranţa şi confortul deplin în exploatare sunt câteva din argumentele care impun acest produs în gama caza-
nelor de vârf ce folosesc drept combustibil lemnul.
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dă menajeră este instantanee, cu flux continuu, cu un 
debit proportional cu puterea cazanului. Randamen-
tul acestui schimbător este de 100 %, neexistând 
pierderi de căldură către exterior, rezultând o econo-
mie faţă de cazul folosirii unui boiler ataşat.

CAZAN policombustibil, TURBOGEN COMBI
Este varianta combinată dintre modulul pe lemn, pre-

zentat anterior, şi un modul cu funcţionare pe gaz sau 
motorină. Cel de al doilea modul este conectat din fa-
bricaţie la modulul pe lemn, rezultând un cazan combi-
nat, ce foloseşte două tipuri de combustibil în funcţie de 
dorinţa utilizatorului. La cel de al doilea modul se poa-
te ataşa un arzător pe gaz metan, GPL sau combusti-
bil lichid, cu o putere adecvată. Automatizarea cazanului 
permite controlul ambelor module, cu o funcţionare ma-
nuală sau automată. În cel de al doilea caz, este posibi-
lă pornirea automată a modulului pe gaz sau motorină, 
în momentul în care s-a epuizat lemnul din magazia de 
lemn. Şi acest tip de cazan poate fi utilizat în versiunea 
SA, cu preparare de apă caldă menajeră.

Gama de puteri
Gama cazanelor TURBOGEN cuprinde 3 modele în 

varianta R (încălzire) şi 3 modele în varianta SA (in-
clusiv preparare apă caldă menajeră), cu puteri utile 
de la 16 Kw la 49 Kw. Toate aceste modele pot fi con-
struite şi în versiunea mixtă, TURBOGEN COMBI.

lor negative şi a coroziunii provocată de acesta, fac-
tor preponderent în micşorarea duratei de viaţă şi 
scoaterea prematură din uz a cazanelor pe lemn. Toţi 
pereţii magaziei de lemn sunt construiţi din tablă de 
oţel cu o grosime de 8 mm şi nu prezintă în zona su-
perioară nici un cordon de sudură. În plus pereţii an-
teriori şi posteriori ai magaziei de lemne sunt pereţi 
uscaţi, confectionaţi din ciment refractar, şi nu sunt 
traversaţi de apă.

Montare-demontare uşoară a părţilor  
componente

Cazanul TURBOGEN este din oţel, în construcţie 
sudată modulară, componentele acestuia putând fi 
înlocuite în mod independent. De aici rezultă o ex-
trem de simplă demontare şi înlocuire a uşii de ac-
ces la camera de combustie şi a focarului, a venti-
latorului şi a sistemului de distribuţie a aerului, a 
grilelor, catalizatorului, chiar fără intervenţia spe-
cialistului. 

Izolaţie termică performantă
Izolarea termică exterioară este realizată printr-o 

pătură de vată minerală de 60 mm grosime ce încon-
jură corpul cazanului, precum şi prin panourile exte-
rioare, vopsite în câmp electrostatic, prevazute şi ele 
cu izolaţie individuală. 

Automatizare
Panoul de control şi automatizare al cazanului, 

permite funcţionarea acestuia în depline condiţii 
de siguranţă fără a necesita supraveghere. Toto-
dată sistemul de automatizare asigură protejarea 
cazanului împotriva apariţiei condensului acid, prin 
faptul că nu permite funcţionarea pompei de cir-
culaţie la o temperatură a agentului termic mai 
mică de 65°C. Acest lucru coroborat cu obligativi-
tatea montării unei pompe de recirculare tur – re-
tur, menţine permanent cazanul la o temperatură 
ridicată, temperatură la care apariţia condensului 
este redusă. 

Siguranţa în exploatare
Panoul de automatizare permite controlul tem-

peraturii cazanului prin termostatul de reglaj, 
prin care se stabileşte şi temperatura de pleca-
re a agentului termic în instalaţie. În plus cazanul 
dispune de 2 termostate suplimentare: termosta-
tul de maxim şi termostatul de siguranţă ce pro-
tejează cazanul la supratemperatură, oprind arde-
rea. În cazul în care accidental temperatura ar creş-
te în continuare, cazanul este protejat de serpenti-
na de siguranţă. Aceasta este imersată în întregi-
me în corpul cazanului, şi este legată la reţeaua de 
apă rece prin intermediul unei vane de descărcare 
temică. La temperaturi extreme vana deschide cir-
cuitul, şi permite circulaţia apei reci prin serpenti-
na de siguranţă fapt ce conduce la răcirea forţa-
tă a cazanului.

Întreţinere redusă
Sistemul de alimentare cu aer nu necesită curăţa-

re întrucât prin acesta circulă doar aer curat. Cazanul 
necesită doar eliminarea cenuşei rezultate în proce-
sul de ardere, precum şi curăţarea depozitelor de gu-
dron ce se formează pe pereţii magaziei de lemn. Şi 

această operaţie se execută destul de rar întrucât, 
prin cele arătate anterior, fenomenul de apariţie al 
condensului acid şi implicit al gudronului este limitat 
la minim. Un proces de ardere curat se transcrie în fi-
nal într-o viaţă mai lungă şi o durată de funcţionare 
mai mare a cazanului.

Confortul
Acest parametru, la un cazan pe lemn, este dat 

de 2 componente: în primul rând confortul termic 
ambiental (realizat cu succes de partea de auto-
matizare) iar în al doilea rând de uşurinţa în deser-
vire şi de gradul de poluare cu fum a camerei cen-
tralei; la cazanele TURBOGEN uşurinţa în deservi-
re este dată de faptul că încărcările cu lemn sunt 
reduse ca periodicitate, iar cenuşa rezultată este 
în cantitate foarte mică datorită arderii complete 
a lemnului. În ce priveşte emisia de fum în încăpe-
re, la alimentare, aceasta este practic zero întru-
cât cazanul dispune de un by-pass, în partea supe-
rioară a magaziei de lemn, acţionabil din exterior 

prin intermediul unei pârghii. În momentul în care 
se deschide uşa magaziei de lemn pentru alimen-
tare, se trage de mânerul de acţionare al pârghi-
ei, pentru a deschide by-pass-ul, şi a permite ieşi-
rea fumului direct la coş, reducând astfel discon-
fortul ce ar putea fi cauzat de acesta. La închide-
rea uşii, se apasă pârghia respectivă, ventilatorul 
forţează gazul să traverseze focarul şi se reia pro-
cesul de ardere.

Preparare de ACM.
Versiunea specială SA permite prepararea de apă 

caldă menajeră, fără necesitatea ataşării unui boiler 
la cazan. Acest lucru se realizează printr-o serpentină 
de cupru SANCO, cu un diametru de 22 mm, imersa-
tă complet în corpul cazanului. Furnizarea de apă cal-


