
ISITMALI REJENERASYON
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Temiz Adsorpsiyonlu Kurutma 

Kuru ve temiz basınçlı havanın önemi

Basınçlı Hava endüstrinin hemen hemen tüm 

alanlarında elzem çalışma araçlarından biridir. Hava; 

operasyon, taşıma, ölçme, kontrol ve düzenleme 

uygulamalarında kullanılmaktadır. Kompresörün 

atmosferik giriş havası zararlı maddeleri ve 

bileşenleri içerir. Buhar formundaki nem basınçlı 

hava şebekesi içinde dışarıya doğru yoğuşur. Bu 

durum maliyetli hasarlara ve kalite kaybına neden 

olur. Bu nedenle, filtrasyon ve kurutmadan oluşan 

işleme konseptleri her basınçlı hava şartlandırma 

uygulamasının ayrılmaz bir parçasını oluşturur. 

Kurutma yöntemi uygulama tarafından belirlenir. 

Çok düşük nemin yani; 0 °C altındaki çiğlenme 

noktaları için bir gereklilik olduğu durumlarda, 

adsorpsiyonlu kurutma uygulanır.

Tek bir Kaynaktan Sistem Yapılanması

Donaldson müşterinin bireysel ihtiyaçlarına uyan 

komple çözümler planlamakta, tasarlamakta ve üret-

mektedir. Teknik tasarım ve üretim arasındaki yakın 

bağlantı nedeniyle, kişiye özel  sistemler müşterinin 

avantajı dolayısıyla tek bir kaynaktan çıkmaktadır. 

Tasarımda, aşınan tüm parçalara erişim sağlanarak 

bakım kolaylığına özel önem verilmektedir.

Isıtmalı Rejenerasyon Adsorpsiyonlu Kurutucuların Seçimi

İklim Bölgesi

Toplam maliyet
(a) Yatırım maliyetleri +
(b) Enerji maliyetleri

(b) sürekli enerji m
aliyetleri

HRE
(tüm iklim bölgeleri için
uygun çok esnek çözüm)

HRG (standart çözüm)

HRS
(yüksek enerji tasarruflu çözüm)

2. Yıl1. Yıl Devreye alınma
sonrası süre

Çeşitli müşteri çözümleri  
(yatırım maliyetleri ve sürekli enerji maliyetleri üzerinde düşünülerek)
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Adsorpsiyonlu Kurutucu HRE HRG HRS HRS-L

İlklim Koşulları  Ilıman
 Alt tropik
 Tropik

 Ilıman  Ilıman  Ilıman
 Alt tropik
 Tropik

Enerji tasarrufu Sıfır Kayıp Sıfır Kayıp Sıfır Kayıp

Geri kazanım •  Dış kaynaklı ısıtılan blo-
wer havası ile, adsorpsi-
yon yönüne ters akımda 
desorpsiyon

•  Önceden kurutulmuş 
kısmi basınçlı hava 
ile (% 2) ters akımda 
soğutma

•  Dış kaynaklı ısıtılan 
blower havası ile, 
adsorpsiyon yönüne  
aynı akımda desorp-
siyon

•  Blower havasıyla 
soğutma

•  Dış kaynaklı ısıtılan 
blower havası ile, 
adsorpsiyon yönüne 
ters akımda desorp-
siyon

•  Blower havasıyla 
soğutma

•  Dış kaynaklı ısıtılan 
blower havası ile, 
adsorpsiyon yönüne  
ters akımda desorp-
siyon

•  Kapalı-devre çevrim 

Ilıman Alt tropik Tropik
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Adsorpsiyonlu Kurutucu Tipi HRE ve HRG

Isıtmalı Tip Adsorpsiyonlu Kurutucular 

HRE, HRG, HRS, HRS-L

Harici ısıtmalı adsorpsiyonlu kurutucuların HRE, 

HRG, HRS, ve HRS-L modelleri varyasyon açısından 

çok yönlü ve zengin olanaklar sunmaktadır. Standart 

ürün gamında -70 °C basınç çiğlenme noktalarına 

düşebilen, 375 m³ / saat ile 13,600 m³ / saat kapa-

siteye sahip sistem çözümleri bulunmakatdır.

Adsorpsiyonlu Kurutucu HRE

Tüm harici ısıtmalı adsorpsiyonlu kurutucular gibi, 

HRE modellerinin de, kurutucu maddesinde 

soğurulan nemin dışarı salımı, ısıtılmış blower havası 

akımında gerçekleşir. Kurutucu maddenin 

soğutulması önceden kurutulmuş basınçlı havanın 

kısmi akışıyla yürütülür. Soğutma işleminin ortam 

koşullarından bağımsız olmasından dolayı, HRE 

modelleri tüm dünyada kullanılabilir.

Adsorpsiyonlu Kurutucu HRG

Aynı yönde akışla rejenerasyon konseptine göre 

tasarlanan HRG modelleri yine ısıtılan blower havası 

ile rejenerasyon yapan kurutucu ailesine aittir. 

Desorpsiyon fazında ısınan desikant maddesi, blow-

er tarafından emilen ortam havası ile soğutulmaktadır. 

Böylece, basınçlı hava desorpsiyon veya soğutma 

evrelerinde kullanılmamaktadır.

Özellikler ve Faydalar:

•  Tüm İklim Bölgeleri

•  Düşük Yatırım Maliyetleri

•  Kolay Bakım

Özellikler ve Faydalar:

•  Enerji tasarrufu (Sıfır Kayıp)

• Düşük Yatırım Maliyetleri

•  Kolay Bakım 

Tip HRE 2750

Enerji
tasarrufu

(Sıfır Kayıp)

Tip HRG 6000
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Adsorpsiyonlu Kurutucu Tipi HRS

Adsorpsiyonlu Kurutucu HRS

HRS kurutucu sisteminde de desorpsiyon ve 

soğutma işlemleri blower tarafından emilen ortam 

havası ile yapılmaktadır. Bu işlemlerde basınçlı hava 

kullanılmamaktadır. Desorpsiyon işlemi kurutmaya 

göre ters akım akışında meydana geldiği için düşük 

bir enerji tüketimi olmaktadır. HRS bu nedenle en 

yüksek enerji verimliliği sunan seçenektir.

Basınçlı Hava Tüketmeyen Soğutma 

Safhası: HRS 2750 modeline kadar, kurutucu 

maddenin soğutulması için, blower dönüş yönü 

değiştirilek, ortam havası kurutucu madde vasıtasıyla 

çekilir. Soğuk ortam havası kurutucu maddeden ısı 

alır ve atmosfere nakledilir. Emme işlemi esnasında 

oluşan vakum ile desorpsiyon sıcaklığı düşürülmekte 

bu sayede nemi salma 

işlemi kolaylaşmaktadır. 

Desikantın verimi art-

makta ve bu işlem eks-

tra enerji harcanmadan,  

kalite muhafaza edile-

rek yapılmaktadır.

Basınç-Vakum-Rejenerasyon

Adsorpsiyon Safhası: HRS kurutucularda nem 

içeren basınçlı hava kurutucu madde (desikant) 

yatağı boyunca akarak nemini bırakır. Su buharı, 

kolon boyunca ilerlerken nem emici desikant 

tarafından adsorbe edilir. Kuruyan basınçlı hava 

işletmeye yönlendirilir.  

Basınçlı Hava Tüketmeyen Desorpsiyon 

Safhası: Rejenerasyona başlamadan önce adsorp-

siyon kolonu atmosfer basıncına düşürülür. 

Desorpsiyon işlemi, blower tarafından emilerek 

ısıtılan hava ile, adsorpsiyonla ters yönlü olarak kolo-

nun altından yukarı doğru gerçekleşir. Sıkıştırmadan 

kaynaklanan sıcaklık 

artışının ısıtıcının enerji 

gereksinimleri üzerinde 

olumlu bir etkisi vardır. 

Isıtıcı, blower tarafından 

emilen ortam havasını 

gerekli olan desorpsiy-

on sıcaklığına kadar 

ısıtır. Sıcak hava, 

adsorpsiyon kolonu 

boyunca ters yönlü akar 

ve desikant tarafından 

tutulmuş olan su 

buharını buharlaştırarak 

süpürür. 

Özellikler ve Faydalar:

•  Enerji tasarruflu

(Sıfır kayıp, düşük desorpsiyon sıcaklığı)

•  Düşük İşletme Maliyetleri

• Kolay Bakım

Tip HRS 2750

Kolay Bakım

Enerji
tasarrufu

(Sıfır Kayıp)



5

Ismarlama Sistem Çözümleri

Tip HRS-L 2750

Adsorpsiyonlu Kurutucu HRS-L

Standart HRS modellerine dayanan HRS-L  tropik ve 

alt tropik ortam koşullarındaki işletme gereksinim-

leri için tasarlanmıştır. Bu koşullarda temiz hava ile 

soğutma yapmak mümkün değildir. HRS-L model-

lerinin kendine has özelliği kapalı devre soğutmadır 

(Devre-sürümü). Bir su soğutmalı ısı eşanjörü, kuru-

tucu madde tarafından nem salınarak ısıtılan hava 

akımını soğutur. Soğutma havası buradan blower 

emiş deliğine geri yönlendirilir. Tüm dünyadaki iklim 

bölgeleri için uygun olan bu model ile -70 °C 

çiğlenme sıcaklıklarına ulaşmak mümkündür.

Özel Müşteri Konseptleri

Müşterilerimizle uzun yıllara dayanan yakın 

işbirliğiyle, endüstriyel üretimin gerçek anlamda 

tüm alanlarında uzmanlık geliştirdik. Donaldson, bu 

nedenle özel ve mükemmel çözüm konseptleriyle 

istisnai - sofistike müşteri gereksinimlerini 

karşılayabilmektedir. 

Endüstriyel konseptlerin ötesinde, ilave olarak her 

uygulama için uygun hizmetleri de sağlıyoruz.

Özellikler ve Faydaları: 

• Tüm dünyaya uygun

•  Enerji tasarruflu (Sıfır Hava Kaybı)

•  Düşük İşletme Maliyetleri

•  Kolay Bakım

•  -70 °C varan çiğlenme sıcaklıkları

Tip HRE 25000 S

Hava seperasyon  uygulaması için, basınçlı hava-

dan nem ve CO2 giderme amaçlı Moleküler Sieve 

Adsorpsiyon İstasyonu (PPU) HRE 25000. En zorlu 

ve yüksek gereksinimler karşılanır: 

• -90 °C ‘dan daha iyi çiğlenme noktası

• CO2 < 1 ppm

Enerji
tasarrufu

(Sıfır Kayıp)
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Sektöründe Öncü Kontrol Mühendisliği

Yüksek çalışma konforuna sahip 

Dokunmatik Panel

HRE, HRG, HRS ve HRS-L serisi tüm ısıtmalı 

adsorpsiyonlu kurutucular ve ısmarlama sistem 

çözümleri, standart olarak bir Dokunmatik Panel 

Sistemiyle donatılmıştır. 

Çok dilli panel; mevcut çalışma durumu yanında 

basınç, sıcaklık ve çiğlenme noktası gibi ilgili 

parametreleri de gösterir. Uygun kumanda paneline 

dokunarak daha fazla bilgi gözlenebilir. Ana kuman-

da menüsüne de bu kullanıcı-dostu ara yüz 

vasıtasıyla erişilebilir.

Yetkili personel çalışma parametrelerini ortam 

koşulları ve çalışma gereksinimlerine uydurabilir. 

Servis teknisyeni ayrıca tesisi dokunmatik panel 

vasıtasıyla parametrelerle ifade edebilir ve örnek 

olarak ilave arıza teşhis bilgilerine erişebilir.     

Adsorpsiyonlu kurutucular için, standart ve çok dilli dokunmatik panel mükem-
mel bir çalışma kolaylığı sağlamaktadır. Tüm bilgilere tuşlara dokunularak 
erişilebilir.

Sistemin genel görünümü basınç, sıcaklık, tankların çevrimi gibi (adsorpsiyon – 
desorpsiyon, soğutma, standby) temel çalışma verilerini göstermektedir.

Sıcaklık döngüleri bir şemada açık bir şekilde görüntülenebilir. Gerçek ve tam 
veriler  siyah çizgili kesişimlere yönelik olarak listelenir (hareketli) .

Modern 
Teknoloji

Üstün özellikler

•  Ön açıklamalı menülere sahip Kullanıcı Ara Yüzü 

kumandası 

•  Geniş renkli ekran

•  Ana menüde tüm çalışma parametrelerinin 

gösterimi

•  Mevcut çalışma koşulunun açık ve kısa görünümü

•  Çalışma parametrelerinin yerel koşullara kolay 

şekilde optimize edilmesi

•  Çok dilli (İngilizce, Almanca, Fransızca dilleri 

standart), diğer diller isteğe bağlı



Biyogaz/Biyometan Arıtımı
için Yenilikçi Konseptler

Geleceğe Odaklı ve Ekonomik 

Biyogaz/Biyometan Konseptleri

Enerjinin akıllı arzı ve ekonomik kullanımı günü-

müzün temel zorlukları arasındadır. Çevre 

korunmasına ve fosil tabanlı maddeleri önlemeye 

yönelik önemli bir katkı, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımıdır. Avrupa Birliği’nin temel 

hedefi yenilenebilir enerjinin payını 2020 yılına kadar 

%20 seviyesine çıkarmaktır. (AB Kılavuz İlkeleri 

2009/28/EG). Donaldson bu zorluğu karşılamakta ve 

biyogaz arıtımının bir parçası olarak yenilikçi ve 

ısmarlama konseptler sunmaktadır.

Biyogaz Kurutucusu Tipi ARBG

Biyogaz Kurutma Çözümleri
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Kurutucu Konseptleri ARBG HRL HRE

Özellikler ZERO LOSS (Sıfır Kayıp) Sistemi
Kuru gazla geri kazanım ve 
kurutma biriminin girişine 
gaz geri dönüşü

ZERO LOSS (Sıfır Kayıp) Sistemi
Kapalı bir devrede geri 
kazanım

PURGE LOSS (Boşaltma Kayıp) Sistemi
Kuru gazla geri kazanım, sırasıyla 
harici ikmalden. Kompresöre 
yeniden besleme yaparak kurut-
ma süresince entegre edilir ve bir 
ZERO LOSS (Sıfır Kayıp) Sistemi 
haline gelir.

Çalışma sıcaklığı 5 – 30 °C 5 – 20 °C 5 – 30 °C

Çalışma basıncı 5 – 40 bar 150 – 400 mbar 5 – 40 bar

Artık Nem İçeriği < 50 mg/Nm³ < 50 mg/Nm³ < 50 mg/Nm³

Hacimsel Debi 100 – 6000 Nm³/h 100 – 4000 Nm³/h 100 – 6000 Nm³/h

Aksesuarlar Soğutma öncesi ve sonrası için borulu demetli ısı eşanjörü, Demister, Siklon, Toplanma Filtresi, 
Partükül Filtresi, Yoğuşma Tahliye

Biyogaz / Biyometan Arıtımı

Biyogaz Biyometan

Nemli Biyogaz Nemli Biyometan

H2S Giderme CO2 + H2S - Giderme

Gaz Filtresi

Ön-Filtre

Biyogaz Kurutucusu 
Tipi HRL/HRE/ARBG

Biyogaz Kurutucusu 
Tipi HRL/HRE/ARBG

Giriş

Giriş Giriş
Mikro Gaz Şebekesi

Kuru Biyometan

Gaz Şebekesi

Nihai Filtre

Gaz Şebekesi

Besleme

Geri besleme

CNG Dolum 

istasyonu

Bölgesel şebeke 

(<16 bar)

Ulusal şebeke

(> 16 bar)
Biyogaz Kurutucusu 

Tipi HRL/HRE/ARBG

B
iyom

etan A
rıtım

ı

Kompresör

> 16 bar

Gaz Şebekesi

Gaz Filtresi



Herşey Tek bir Kaynaktan

Yüksek Standartlarda Servis İmkanı

Tüm Avrupa’ya yayılmış servis ağımızla istediğiniz 

zaman size her türlü teknik desteği vermeye hazırız. 

Donaldson Servis Merkezleri sayesinde, her nevi filt-

rasyon sisteminiz için hızlı ve etkin çözümlere tek 

kaynaktan ulaşabilirsiniz

Donaldson Adsorpsiyonlu Kurutucuları 

aşağıdaki özellikleri ile bilinir:

• Güvenirlik

• Verimlilik

• Yüksek rezerv kapasitesi

• Kolay bakım

• Kolay çalıştırma

• Basınçlı hava kayıpsız modeller

Teknik değişiklik hakları saklıdır (11/2011)
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Basınçlı Hava Filtreleme · Steril hava, buhar ve likit filtreleri · Soğutuculu Kurutma · 

Adsorpsiyonlu Kurutma · Kondensat Tahliye Cihazları · Kondensat Sıvısı Arıtma 

Sistemleri · Process Havası ve Gazı İşleme

Toplu Filtreleme Yönetimi

Donaldson, enerji maliyetlerinizi 

düşürmek, üretkenliğinizi artırmak, 

üretim kalitesini garantilemek ve 

çevreyi korumaya yardımcı olmak için 

çok çeşitli çözümler sunmaktadır.

Toplu Filtreleme Servisi

Özellikle üretiminizi en üst performansta 

ve en düşük toplam sahiplik maliyetinde 

tutmaya yönelik tasarlanmış servisler 

serisi.

Bize ulaşın:
Donaldson Filtre Sis Tic Ltd Sti  
Buyukdere Cad. · Meydan Sok · Spring Giz Plaza · Kat:13 
34398 Maslak · Istanbul
Phone : +90 212 329 7923 · Fax : +90 212 329 7924 
CAP-europe@donaldson.com · www.donaldson.com




