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Filtre Geri Yıkama Zamanı Tespiti
• Filtre Yük Kaybı belli bir değeri geçerse: 2.43.0 m su sütunu
• Çıkış kalitesi sınırlarının üzerine çıkarsa
• Önceden tesbit edilen en fazla zaman (3-4
gün) geçilirse

Geri Yıkama
USA

EU

Geri Yıkama Su ve Hava Hızları

Geri Yıkama
Derin yataklı filtreler için hava/su beraber verilmesi:
(ES = 1-2 mm)
• 36-72 m/st hava ve 15.4 m/hr su
(ES = 2-6 mm)
• 108-144 m/st hava ve 15.4-18.3 m/hr su
5-10 dakika hava/su beraber yıkama, arkadan su ile 5-10 dak
durulama. Son su durulaması sırasında hava ile beraber
verilen su debisin 1-2 katı.

Geri yıkama (EU )
Tek yataklı orta dane büyüklüğü
için, (ES=0.6-1.2 mm ) (su ve hava
ayrı yıkanıyor)
–3-5 dakika, 18-36 m/st hava, sonra
– 12-18 m/hr su ile geri yıkama

Geri yıkama (USA )
Hava – Su ayrı geri yıkama
– Hava: Çift yataklı veya çok yataklı filtreler için: 3690 m/st
– 37-56 m/hr su, (hava ve su ayrı)

Akışkan yatak -Geri Yıkama:
– Hız: 37-56 m/hr su ( 3-15 dak)
– 20-50 % akışkan yatak (havasız geri yıkama)

ÖMERLİ FİLTRELERİ : GERİ YIKAMA
Osmaniye

• Geri yıkama Hızı= 20 m/hr
• 0 – 1 dakika: Filtre suyunu drene
edilmesi
• 1 - 6 dak.: Hava başlatılması
• 6 – 15 dak : Sadece su erilmesi (13
üncü dakikada giriş vanası
kapatılıyor)

Orhaniye – Geri Yıkama
•
•
•
•
•
•

Geri Yıkama Hızı= 18 m/h
Hava hızı= 40 m/hr.
0 – 1 dak: Filtre suyunu drene edilmesi
1 - 9 dak: Sadece Hava verilmesi
9 – 17 dak:Su verilmeye başlatılması
10 uncu dakikada hava durdurulur ve giriş
vanası 13 dakikada açılır.

OMERLİ FİLTRELERİ : GERİ YIKAMA
Muradiye :
• Geri yıkama hızı= 25 m/h ( 9 dakika kadar).
• Muradiye giriş vanaları kapak şeklinde olduğu
için, su drene edilmez. Yükseltilerek ham su
giriş kapakların kapanması sağlanır.
• Hava + Su girişi = 10-11 dakika
• Sadece = 5-6 dakika sadece su ile durulama

Emirli- Geri Yıkama
• "Aquazur" Filtreleri. Geri yıkama sırası ve
hızları Muradiye ile aynıdır:
• Geri yıkama hızı= 25 m/h ( 9 min dakika
kadar).
• Hava + Su girişi = 10-11 dakika
• Sadece = 5-6 dakika sadece su ile durulama

