
TORR DEPONIGAS



Varför torkas och 
renas gasen?

Genom att eliminera fukt och andra föroreningar innan gasen kommer in i 
distributionsnätet skyddas utrustningen i gas systemet.
TORR OCH REN GAS  håller produktionen uppe och underhållskostna-
derna nere.

Exempel på anläggning: Deponi eller Rötning.

Inkommande rågas kyls via ett slutet vattenkylt system, 
bestående av efterkylare och hyperchiller anläggning. 
Temperatur på gasen är då nere på ca. +5ºC .

Här kommer VAN-AIR absorbtionstork in 
och sänker daggpunkten  ytterligare med 12ºC.

Exempel på torkanläggning: 
Inkommande gas 200 m³/tim. 
Tryck 300 mbar. 
Inkommande gastemperatur +5ºC. 
Önskad daggpunkt -7ºC.

Lämplig tork G/SS 950-F36,
kapacitet vid  nämnda exempel 228 m³/tim.



så här arbetar
Van-Air absorbtionstork.

VAN-AIRs absorbtionstork 
är en helt sluten enhet. 
Torken tillverkas i Sverige 
enligt gällande Skandina- 
viska tryckkärlsnormer. helt 
i syrafast material 
Torken arbetar i en konti- 
nuerlig 3-fascykel, och 
utnyttjar de speciella 
egenskaperna hos tork- 
medlet DRY-O-LITE, som 
är ett absorberande tork- 
medel i tablettform.

1. Fuktig, smutsig gas från 
kompressorn passerar in i 
torken genom det centralt 
placerade intaget.
2. Strömningshastigheten 
minskas och flödesrikt-
ningen ändras då gasen 
rusar mot diffusören. Större 
vatten- och fasta partiklar 
frigöres därvid och faller till 
botten av torken.

På större modeller fördelas 
flödet genom jämnt placera-
de rör i det lägre gallret, och 
därefter genom ett likadant 
galler som samtidigt utgör 
botten för torkmedelbäd-
den. Utrymmet mellan gall-
ren bildar en ”lugn zon” som 
kontrollerar och utjämnar 
flödet genom torkmedel-
bädden.
3. Då gasen sakta ström-
mar upp genom DRY-O-
LITE-bädden, absorberas 
fukt från gasen på ytan av 
tabletterna. 
Dessa löser sig härvid på 
ytan och bildar droppar av 
vatten och upplöst torkme-
del, vilka slutligen faller till 
botten av torken. Torkmed-
let utgörs av mycket hårt 
pressade tabletter vilka bi-
behåller sin individuella form 
under hela sin livslängd. 
Genom att tabletterna 
förbrukas från ytan är dessa 
självrenande.
4. Vid utloppet återfår 
gasen sin hastighet. Tryck-
fallet över torken är mindre 
än 1 %. Vatten, partiklar har 
eliminerats från gasen.

för-
delar. .

Torr gas
VAN-AIR gastork förhin-
drar utfällning av kondens i 
gasnätet. Den presterar en 
sänkning av tryckdaggpunk-
ten med 12 grader C, vilket 
är tillräckligt för de flesta 
apolikationer.

Ren gas
Genom den scrubbereffekt 
som uppstår då gasen pas-
serar genom DRY-O-LITE 
renas gasen avsevärt från 
partiklar.

Fordrar ingen energi
Ingen yttre kraftkälla behövs 
för att driva VAN-AIR torken. 
Varken el eller kylvatten. De 
enda driftskostnaderna är 
påfyllning av torkmedel.

Lågt trycktall
Tryckfallet över VAN-AIR 
torken är mindre än 1 %.

Enkel konstruktion
VAN-AIR torken har inga 
rörliga delar som nöts ut el-
ler behöver underhållas.

Installeras inomhus 
eller utomhus
Torken placeras med fördel 
utomhus, där man utnyttjar 
omgivningens låga tempe-
raturer, vilket gynnar VAN-
AIR processen. Dessutom 
sparar man utrymme.

Ett minimum av 
underhåll
Rutinen är enkel: Dränera 
torken 1 gång per arbets-
pass, och fyll på DRY-O-
LITE vid behov, 2-3 gånger 
per år. Som tillbehör finns 
även VAN-AIR helautoma-
tiska dräneringsventil.



det dryga torkmedlet

Torkmedlet ORY-O-LITE är 
hjärtat i VAN-AIR processen, 
vilket är en mycket enkel 
process. Tabletterna attra-
herar fukt från gasen, var-
vid ytan sakta löses upp 
då fukten absorberas. De 
bildade dropparna av vatten 
och löst torkmedel, som är 
hygroskopiska, tar upp yt-
terligare fukt under sin färd 
neråt i torken.

Slutligen samlas de i botten 
av torken där de dräneras 
av, DRY-O-LITE består av 
hygroskopiska material som 
är noggrant blandade och 
pressade till tabletter under 
mycket högt tryck (ca 1000 
kg/cm²). Slutresultatet är en 
kompakt, hård tablett med 
mycket stor formbeständig-
het. En DRY-O-LITE tablett 
absorberar fukt från gasen 
under hela sin livslängd. 
Den är alltså aktiv intill det 
att den är helt förbrukad.

Var och en av DRY-O-LI-
TENS kemiska och fysika-
liska egenskaper bidrar till 
dess effektivitet, säkerhet 
och ekonomi. Upplösnings-
hastigheten är t. ex. låg, vil-

ket håller driftskostnaderna 
nere. Vid normal drift behö-
ver man fylla på torkmedel 
2-3 gånger per år.

De fasta DRY-O-LITE tablet-
terna bildar en strukturerad 
bädd, som inte smulas 
under sin egen vikt. Obero-
ende av storlek eller ålder 
bibehåller tabletterna sin 
form och enhet. Detta gör 
att så gott som all tillgänglig 
yta exponeras för gasen 
som kan fl öda fritt kring 
varje enskild tablett. Inuti en 
arbetande torkare konsu-
meras de nedersta tablet-
terna först. I denna initialzon 

utsätts gasen för de hygro-
skopiskt verkande droppar-
na av vatten och löst tork-
medel som härvid upptar 
ytterligare vatten. Fortsatt 
torkning sker i huvudtork-
ningszonen där tabletterna 
undan för undan delikvise-
rar. Den slutliga torkningen 
sker ovanför denna zon 
där tabletterna fortfarande 
har kvar sin ursprungliga 
storlek. Här inställer sig den 
kemiska jämvikt som avgör 
torkningseffekten. Den allra 
översta delen av bädden 
utgör lagervolym. När denna 
volym är förbrukad behöver 
bädden fyllas på.

förpackning
och lagring.

VAN-AIRs DRY-O-LITE 
är förpackad för smidig 
hantering och lagring. 25 
kg-säckarna är tillverkade i 
ett fuktsäkert kraftigt plastat 
material. Varje säck är varm-
försluten, och DRY-O-LITE 
har obegränsad lagringstid i 
originalförpackningen.



låt daggpunkten arbeta
för er, inte emot er.

Daggpunkt är nyckelbegrep-
pet för förståelse av hur fukt 
uppträder i gasen.

Vatten i vätskefas – 
Vattenånga
All luft innehåller fukt. I 
atmosfären och i gassystem 
existerar vatten i tre ag-
gregationstillstånd: a) som 
en gas (vattenånga), b) som 
en vätska, c) i fast tillstånd 
(is), och kan övergå från ett 
tillstånd till ett annat.

Inom de normala arbets-
temperaturer som råder i ett 
gassystem påträffar man 
vattenånga och kondenserat 
vatten. Vatten i vätskeform 
– inte vattenånga – är källan 
till problemen i gassystemet. 
Det är vatten i vätskeform 
som förorsakar driftsstör-
ningar, 

Daggpunkt
Vad händer när gas mättad 
med vattenånga kyls?
Det fi nns då mer vattenånga 
än vad gasen förmår inne-
hålla, och överskottet vat-
tenånga övergår till vätska 
– kondenserar.

Daggpunkten är den tempe-
ratur vid vilken vattenånga 
börjar att kondensera. Detta 
är samma fenomen som vi 
kan iakttaga när temperatu-
ren sjunker en sommarkväll. 
Om daggpunkten på gasen 
i ett gassystem således är 
lägre än temperaturen på 
gasen i systemet, kommer 
ingen kondens att falla ut. 
Detta är syftet med att torka 
gasen.

Relativ fuktighet
Mängden vattenånga i luften 
beskrivs med termen fuktig-
het. Relativ innebär den 
mängd vattenånga närva-
rande i en given volym luft, 
jämförd med den maximala 
mängden vattenånga denna 
volym kan innehålla, vid en 
specifi k temperatur. T. ex. 
om vattenångeinnehållet är 
hälften av det maximala vid 
den temperaturen uttrycks 
detta som 50% RH (Relative 
humidity).

Om luften innehåller maxi-
mal mängd vattenånga är 
den mättad och den rela-
tiva fuktigheten är därmed 
100%. Om man nu höjer 
temperaturen kan luften 
innehålla mer vattenånga. 
Om man däremot sänker 
temperaturen förmår inte 
luften lösa all vattenånga 
och kondens faller ut.

För att göra beräkningar till rätt storlek
och typbeteckning erfordras följande 
uppgifter: 

1. Kapacitet inkommande gas m³/ per tim.
2. Tryck i mbar/bar.
3. Temperatur på ingående gas
4. Typ av gas
5. Önskad daggpunkt



låt daggpunkten arbeta
för er, inte emot er.

Gastorken
I ett gassystem är gasen 
i regel mättad när den 
lämnar efterkylaren, även 
fast gasen där befriats från 
avsevärda mängder vat-
ten. (Oberoende av vilken 
typ av gastork man väljer 
bör denna installeras efter 
en efterkylare.) I de fl esta 
fall är dock temperaturen 
och daggpunkten på gasen 
från efterkylaren högre än 
det efterföljande gasnätets 
temperatur. För att skydda 
systemet från kondens 
måste man eliminera ytterli-
gare vattenånga från gasen. 
Syftet med en gastork är 
att förhindra vattenånga att 
kondensera på någon plats 
i gasnätet. När tillräckligt 
mycket vattenånga bort-
tagits kommer den relativa 
fuktigheten att vara mindre 
än 100% i hela nätet, och 
inget vatten kommer att falla 
ut. Vatten kan ju inte falla ut 
förrän gasen är mättad,då 
temperaturen har sjunkit till 
daggpunkten. Daggpunkten 
är en tillförlitlig indikator 
på gasens möjlighet att 
avge kondens under givna 
premisser. Daggpunkten 
måste vara väl avpassad för 
gassystemet tillräckligt låg 
för att ge systemet ett gott 
skydd mot kondens, men 
inte så låg att ekonomin 
drabbas.

VAN-AIR processen
VAN-AIRs absorbrande 
gastork med DRY-O-LITE 
torkmedel är konstruerad för 
att ge en sänkning avdagg-
punkten med 12 grader C 
vid aktuellt tryck. Detta sker 
oberoende av ingående 
temperatur till följd av att 
en kemisk jämvikt inställer 
sig mellan vatten i gasfas 
och absorberat vatten. T. 
ex. vid en temperatur på 
ingående gas av +5°C erhål-
les en daggpunkt på -7°C 
vid tryck. VAN-AIR torken 

anpassar sig efter klimatets 
växlingar. Torken kan pla-
ceras inomhus för skydd av 
verktyg m. m., eller utomhus 
för att undvika isbildning i 
rör och komponenter som 
utsätts för vinterkyla. Den 
uppnådda daggpunkten 
anpassar sig efter växlande 
temperaturer.

Vilken daggpunkt 
krävs?
Metoden är enkel. Gå ige-
nom hela gassystemet och 
fastställ den lägsta tempe-
ratur som nätet utsätts för. 
Den erforderliga daggpunk-
ten bör väljas ca 2-3 grader 
lägre än denna temperatur.

Placering av torken
Den mest fördelaktiga pla-
ceringen väljs med hänsyn 
till två kriterier. Installera 
torken vid högsta möjliga 
tryck och vid lägsta möjliga 
temperatur. Båda dessa 
faktorer bidrar till VAN-AIR 
torkens effektivitet och 
ekonomi. Mer gas kan 
torkas vid högre tryck och 
torkmedelförbrukningen blir 
mindre vid lägre temperatur.

Installation och
underhåll
De enda anslutningar som 
behövs är intag och uttag 

samt därtill dränageled-
ningen. Vi rekommenderar 
att man drar en by-pass 
ledning förbi torken, för att 
kunna fylla på torkmedel 
utan att bryta gasförsörj-
ningen. Underhållet av 
torken inskränker sig till att 
öppna dräneringsventilen en 
gång per skift och tömma 
uppsamlat dränage. Där-
utöver bör torkmedelsnivån 
kontrolleras regelbundet 
och DRY-O-LITE påfyllas vid 
behov.

...torr
   och
   ren
 gas

 fuktig
och
smutsig
 gas



Storlek Typbeteckning

D 36 G/SS    950-F-36

D 42 G/SS  1.100-F-42

D 48 G/SS  1.250-F-48

D 54 G/SS  1.400-F-54

D 60 G/SS  1.500-F-60

D 66 G/SS  1.700-F-66

D 72 G/SS  1.800-F-72

D 78 G/SS  2.000-F-78

D 84 G/SS  2.100-F-84

D 90 G/SS  2.300-F-90

D 96 G/SS  2.500-F-96

D 102 G/SS  2.600-F-102

D 108 G/SS  2.800-F-108

D 114 G/SS  2.900-F-114

D 120 G/SS  3.100-F-120

D 126 G/SS  3.200-F-126

D 132 G/SS  3.400-F-132

D 138 G/SS  3.500-F-138

D 144 G/SS  3.700-F-144

D 156 G/SS  4.000-F-156



Storlek Typbeteckning

D 8 D8/ G8

D 12 G/SS  300-G12

D 16 G/SS  400-F-16

D 20 G/SS  500-G-20

D 24 G/SS  600-F-24

D 30 G/SS  800-F-30

FORSAIR Tryckluftbehandling
Åsgatan 3
524 31 Herrljunga

Tel. 0513-103 00
Fax 0513-124 50
Mail herrljunga@forsairbiogastorkar.se
Webb www.forsairbiogastorkar.se

FORSAIR
Åsgatan 3
524 31 Herrljunga

Tel. 0513-103 00

Inbyggnadsmått för Van-Air gastork

Typ A
Diam.
mm

B
Höjd
mm

D
Fot-
ring
höjd
mm

E
Fot-
ring

diam.
mm

G
ut-

lopp
höjd
mm

H
Inlopp
höjd
mm

P
Utlopps- och

inlopps-
anslutning
tum o. mm

Påfylln.
lucka
mm

Vikt
tom
ca
kg

Volym
ca

liter

D 4 115 535 – – 495 100 R 3/4” 45x 65 12 4

D 6 178 655 – – 610 130 R 3/4” 65x104 25 14

D 8 219 660 – – 600 140 R 1” 65x104 35 22

D 12 324 1.160 185 219 970 350 50 Fläns 65x104 80 70

D16 400 1.300 200 318 1.060 395 80 Fläns 65x104 100 120

D 24 600 1.360 180 405 1.090 405 80 Fläns 106x145 160 290

D 30 800 1.530 240 610 1.140 560 100 Fläns 106x145 275 560


