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Kum fýJtresi kapasite hesabý: Filtre
tankýnýn ~p~ örneðin 2,00 metre
ise, kum filtfesi kesiti 3,14 m2'dir. Su
filtrasyon hýzý10 m3/him2 alýndýðýnda bu filtrenin kapasitesi 31,4
m3/saat olarak kabul edilir. Su hýzý
20 rn3/h/m2 alýnýrsaayrn fýltrenin kapasitesi 62,8 m3/saat kabul edilir. Ýþte, kum filtresi hesabý genelde fýltre
tanký çapý ve tank kesitine göre su

kumu''nun

tamamýnýn

filtre

yaptýðý
edilir .
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Tüm dünyada ve ülkemize kullanýIan basýnçlý kum filtrelerinin çoðu
alýþýlagelmiþþekilde imal edilir ve
belli alýþkanlýklarla kum filtresinin
yalnýzca çapý göz önüne alýnarak
kapasite hesabý yapýlýr. Genelde
kum fýltresi seçiminde, fýltre içinde
bulunan daðýtýmsistemi göz önüne
alýnmaz. Filtre içindeki kumun tamamý suyu bir güzel fýltre ediyor diye düþünüldüðü için filtre tankýnýn
çapýndan yola çýkýlarak filtre kapasitesi hesaplanýr.
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hýzýgöz önüne alýnarak yapýlýf
Oysa ''su"yun, fizik kanunlan gereði, her zaman en kýsa yolu seçtiðini
biliyoruz. Bu sebeple fýltre içine giren su, ''en kýsa yoldan" kum içinden geçerek filtre tanký altýndaki
fýskiyelere Cdiffuser- difüzör) gider.
Filtre tanký dibinde bulunan fýskiye
sayýsýveya yüzeyi ne kadar çok ise,
suyun fýltre kumunun büyük bir
oranýndan fýltrelenerek geçmesi de
o kadar çok olur .Fýskiye sayýsýazsa, fýltre tanký içindeki kumun büyük bir oraný filtrasyon görevi yapmaz, atýl kalýr.Bu durum fýltrenin
ters yýkamasýiçin de aynýdýrve fýskiye sayýsý az olan kum fýltreleri
içindeki durgun bölürnler ters yýkama sýrasýndahareket görmez. Durgun kurnlardan baþlayarak kum
içinde mikrobiyolojik üreme sorunu ortaya çýkar. "Biyofýlm" oluþur,
kurnlar topaklaþýr ve sonunda fýltre-
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lenecek su, kum topaklarý arasýndaki boþluklardan ve hiç filtrelenme~
den geçer.

Þekil1. Tabanýnda ''yeterli fýskiye bulun"
mayan" kum filtresi. 2.20 rn çaplý filtre
tabanýnda 40 adet fýskiye (difüzör) buIunuyor .
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ki su hýzý 30-40 rn3/h/m2 üzerinde
olabilir.
Þekil2'de, fýltre tabanýna bolca konmuþ fýskiyeler sayesinde, filtre tanký
içindeki kumun tamamýnýn filtre
görevini yaptýðýnýkabul edebiliriz.
Þekil 2'de görünen filtrenin çapý
1,22 rn ve kesiti 1,16 m2'dir ve bu
fýltrede toplam 55 adet fýskiye vardýr.Bu durumda, fýltre tasanmý hesabýnda, su hýzýný10 m3/h/m2 aldýðýmýzda, hakikaten filtre görevi yapan kum içindeki su hýzýnýn 10
rri.3
/h/m2 civannda olduðunu kabul
edebiliriz.
Çaplan 2 metre olan ve yükseklikleri ayný olan iki kum filtresinin içinde bulunan fýskiyeler Þekil 1 ve Þekil 2'deki gibi farklý farklý olduðunda, bu iki kum filtresinin içindeki su
hýzýnýnasýl olur da ayni kabul edebiliriz ve yalnýzca filtre kesitini göz
önüne alýp fýltre kapasitesi hesaplayabiliriz?
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Fýskiye düzeneði ''az olan'' (Þekil 1)
filtre içÝnden 10 m3/h/m2 hesabý ile
su geçirilecekse, Þekil 2'de fýskiye
Þekil 2. Tabanýnda ''çok miktarda fýskiye
bulunan'' kum filtresi. 1,20 m çaplý filtre
þekli gösterilen ''çok fýskiyeli'' filtre
tabanýnda 55 fýskiye (difüzôr)
içÝnden 20-30 rn3/h/m2 hesabý ile su
bulunuyor .
geçirildiðÝnde ayný filtrasyon sonucu alýnýr görüþündeyiz. Bu durumÞekil 1 ile þekil 2'yi karþýlaþtýrdýðý- da, 31,4 m3/saat suyu 2,00 metre çamýzda yukarýdaki paragraflarda
pýnda ''az fýskiyeli'' fýltre ile filtreleyazdýklarýmýzdaha iyi arýlaþýlýr
.Þemek yerine, 1,20 metre çapýnda ankil 1'de görünen fýltre tabanýndaki
cak ''çok fýskiyeli'' kum fýltresi ile
fýskiye grýýbu "az miktardadýr", yani
fýltrelemek aslýnda daha ekonornik
2,2 rn çapýndaki kum filtresinin keolur.
siti 3,8 rn2 olmasýna raðmen, bu fit31,4 m3/saat debideki suyu 1,20
rede toplam 40 adet fýskiye bulunmetre çapýndaki çok fýskiyeli kum
maktadýr. Filtre tasarýmýhesabýnda, filtresi ile fýltrelemenÝn avantajlanný
su hýzýný 10 m3/h/m2 almýþ olsak
þöyle sýralayabiliriz (iki fýltrenÝn fidahi, aslýnda, "en kýsa yolu seçen
yatý ayni olsa dahi):
su", filtreye giriþinden itibaren doð.1,20 metre çapýndaki filtre çok
rýýca filtre tabanýndaki fýskiyelere
daha az yer tuttuðu içÝnve daha hadoðrýýakar ve bu kýsa yol üzerinde
fif olacaðý içÝn nakliyesi daha ucuz
bulunmayan kum katmarýlarýfiltrasolur.
yon görevi yapamaz ve durgun ka.Ýþletme içÝnde daha az yer iþgal
lýrlar. Bu durýýmda filtre görevi yaettiði içÝnyer avantajý saðlar.
pan kum miktarý oraný azdýr ve fil.Kum filtresi ters yýkama hýzýný30
tre görevi yapan kum kesiti içindern3/h/m2 aldýðýmýzda, ters yýkama
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Foto 1. Tabanýnda yeterli fýskiye
bulunmayan, kumun tamamý
kullanýlmayan kum filtresi.

Foto 2. Tabanýnda çok miktarda fýskiye
bulunan, kumun tamamý kullanýlan kum
filtresi.

süresini 10 dakika alýrsak 2,00 metre çapýndaki az fýskiyesi olan filtre
15,7 rn3su kullanýr. Oysa, 1,20 metre çapýndaki filtre yalnýzca 5,65 rn3
su ile kendini yýkar (üçte biri kadar
su telef eder)
.Kum deðiþtirilmesi gerektiðinde
de çok fýskiyeli filtre için az miktarda kum satýn alýnýphýzlýcakum deðiþimi saðlanýr.
Yukanda açýklamasýný.yaptýðýmýz
kum illtresi kapasite hesabýve "fýltrasyon hýzý"konulan ilmi bir araþtýnna
sonucu elde edilmiþ bilgiler deðildir .25 yýlýaþkýnsüredir su filtrasyonu ile uðraþmamýz sonucu ulaþtýðýmýz pratik bilgilerdir. Bugün ulaþmýþ olduðumuz bu uygulama bilgiIeri sonucunda, biz projelerimizde
Foto 2'de görünen ''çok fýskiyeli"
kum fýltrelerini tatbik ediyoruz ve
bu yazýda sözünü ettiðimiz avantajIan elde ediyoruz. Bu bilgileri okuyuculanmýz ile paylaþmak istediðimiz için bu yazýyýkaleme aldýk. .

