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AÇIKLAMALAR 
ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Proses 

MODÜLÜN ADI Filtre Hazırlama 

MODÜLÜN TANIMI 

Kimyasal proseslerde uygulanan filtre yöntemleri, filtrelerin 

çalışma prensipleri, filtre çeşitleri vefiltrelerin hazırlanması ile 

ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Filtre hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli ortam sağlandığında, filtreyi hazırlayabilecek ve 

çalıştırabileceksiniz. 
Amaçlar 

1. Filtreyi kullanıma hazırlayabileceksiniz. 

2. Filtreyi çalıştırabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, atölye veya laboratuvar, , kütüphane, ev, bilgi 

teknolojileri ortamı (internet) vb. kendi kendinize veya grupla 

çalışabileceğiniz tüm ortamlar 
Donanım: Filtre, anahtar, basınçölçer 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Süzme, akıcı bir sistemden çözünmemiş parçaların veya tanelerin ayrılması işlemidir. 

Bu işlem sırasında gözenekli yapıda olup, filtre olarak adlandırılan ve çözünmemiş 

parçaların tutulmasını veya ayrılmasını sağlayan bir malzeme kullanılır. 

 

Kimyasal prosesler, ilaç, kâğıt, madencilik, seramik, tekstil, cam, gıda, şeker, 

otomotiv, plastik, enerji ve nükleer santraller ile endüstriyel atık suların arıtımında katı-sıvı 

karışımların ayrılması işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla yapılan ayırma 

işlemlerinin son aşaması genellikle filtrasyondur. 

 

Tüm dünyadaki kimyasal madde üreticileri, etkili kontaminant (bulunması istenmeyen 

madde) giderme ve ileri düzey ekipman koruması için Filtrasyon Sistemleri’nin gelişmiş 

filtrasyon teknolojilerinden faydalanmaktadır. Filtrasyon Sistemleri, kimya ve petrokimya 

piyasası için, hammadde arıtımından üretim süreçlerine ve gereken nihai parlatma filtrelerine 

kadar birçok işlemde sıklıkla kullanılmaktadır. 

 

Filtre veya filtre ortamının yanlış seçilmesi prosesin çalışmamasına neden olabilir. Bu 

nedenle filtrasyon yapılacaksistemlerdeki toz malzemenin karakterine göre filtreler 

seçilmelidir. 

 

Bu modül ile değişik prosesler için filtre çeşitleri, bir filtrenin nasıl hazırlanacağı ve 

temizleneceği ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Modüldeki 

hedeflenen yeterliği edinmeniz durumunda, Kimya Teknolojisi Alanı Proses dalında nitelikli 

bir Proses teknisyeni olarak yetişecek ve sektörde aranılan bir elaman olarak istihdam 

edileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, filtreyi kullanıma hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Kimyasal proseslerde kullanılan filtreler nelerdir araştırınız.  

 Çevrenizdeki kimyasal üretim yapan tesislere giderek filtrelerin çalışma 

şartlarını araştırıp arkadaşlarınız ve öğretmeniniz ile paylaşınız. 

 

1. FİLTRE 
 

Filtre kısaca çeşitli amaçlarla kullanılan süzme elemanıdır Katıların sıvılardan 

ayrılması ile ilgili genel sorunlar, katıların özelliğine ve karışımda bulunan katı-sıvı oranına 

bağlı olarak farklı işlemler uygulanarak çözümlenir. Katının miktarı sıvıya oranla oldukça 

azsa işleme Süzme (Filtrasyon) adı verilir (Resim 1.1). Süspansiyon durumunda olan katının 

yüzdesi yükseldikçe, süzme işlemi ya sıkıştırma (presleme) veya santrifüjleme ile 

gerçekleştirilebilir. Santrifüjleme, sanayide en çok uygulanan filtrasyonişlemidir. 

Uzaklaştırılması istenilen katının miktarı çok fazla ve katı parçacıkları da çok küçük ise yine 

santrifüjleme işlemine başvurulur. Filtrasyon işlemi, katıların sıvılardan ayrılmasını sağlayan 

diğer işlemlerden daha fazla önem taşır.  

 

Resim 1.1: Filtrasyon (süzme) 

Süzmenin analizi büyük ölçüde akış sistemin incelenmesiyle daha iyi bir şekilde 

anlaşılabilir. Süzme işlemi sırasında sıvıdan uzaklaştırılan katı maddelerin, süzme ortamı 

üstünde oluşturdukları tabaka, süzme işleminin devam ettiği süre içinde, sıvı akımına karşı 

artan bir direnç oluşturur.  

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 



 

 

 

4 

Akışkan, filtreye karşı uygulanan basıncın etkisi ile kendisinin geçmesine direnç 

gösteren filtre ortamının içerisinden geçer. Direnç; filtre bezi, eleği veya yatağı ile bunlar 

üzerinde birikerek oluşan filtre kekinden doğar. Filtre keki pres'ten çıkan susuz arıtma 

çamuruna verilen isimdir. 

Bu etkileri dikkate alarak aşağıdaki eşitlik yazabilir. 

 

 

 

Süzüntü hızını; tane iriliği, tanelerin şekli, katı madde miktarı, sıcaklık, basınç ve 

süzme alanı gibi çeşitli faktörler etkileyebilir. 

 

1842 yılında Poiseuille, basınç farkıyla herhangi bir sıvının kapillerden geçişini 

aşağıda verilen eşitlik(Poiseuille Eşitliği) ile açıklamıştır. 
 

 

 

Bu eşitlikte Vsıvının akış hızını (cm/dk); r kapillerin yarıçapını (cm); L kapillerin 

uzunluğunu (cm); η sıvının viskozitesini;ΔP sıvının kapillere giriş ve çıkışı arasındaki basınç 

farkını belirtir. Kapillerin yarıçapının sıvının akış hızı üzerinde önemli bir etkiye sahip 

olduğu görülmektedir. Mesela, sıvının içinden geçtiği kapillerin çapının 1/8 oranında 

azaltılması ile aynı akış hızını elde edebilmek için uygulanması gereken basıncın yaklaşık 

4000 kat arttırılması gereklidir. 

 

Poiseuille eşitliğine dayanılarak türetilmiş olan “Kozeny- Corman eşitliği”, herhangi 

bir süzme işleminde sıvının süzülme hızının, hangi parametrelere bağlı olduğunu belirten bir 

eşitliktir. 

 

 

 

Bu eşitlikte A filtrenin enine kesitinin alanı; ∆P sıvının kapillere giriş ve çıkışı 

arasındaki basınç farkını; g yer çekimi ivmesini; η sıvının viskozitesini; L filtredeki 

kapillerin uzunluğunu; S filtrenin yüzey alanını; ε filtrenin gözenekliliğini ve k değeri 

genellikle 3 ile 6 arasında olan sabit bir değeri belirtir.  

https://eksisozluk.com/?q=filtre+pres
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Filtrenin boşluk hacminin tam olarak ölçülmesi de zordur. “Darcy Eşitliği”olarak 

bilinen eşitlik, bütün bunlar dikkate alınarak türetilmiş bir eşitliktir. 

 

 

 

Bu eşitlikte filtrenin geçirgenlik sabiti olarak ifade edilen K değeri filtrenin ve filtre 

yüzeyinde birikmiş olan filtre kekinin fiziksel yapısına bağlıdır. L değeri ise, filtrenin 

kalınlığını göstermektedir. Sonuç olarak K ve L değerleri filtrenin süzme işlemine karşı 

gösterdiği direnci belirler. Berraklaştırma amaçlı süzmelerde, filtrenin kendisi oldukça büyük 

bir direnç gösterirken, kek süzme işleminde filtrenin gösterdiği direnç anlamlı olmamaktadır. 

 

Filtre yüzeyinde tutulacak olan parçaların büyük olması süzmeyi kolaylaştırır. Bunun 

nedeni filtre yüzeyinde gözenekli ve gevşek bir yapının oluşarak sıvının kolayca geçmesine 

izin verilmesidir. Buna karşılık küçük taneciklerin tutulacağı bir sıvının süzülmesi sırasında, 

filtre yüzeyinde gözenekliliği az bir tabaka oluşacağından, sıvı bu yapı içinden zor geçer ve 

süzme zorlaşır. 

 

Süzülecek sıvının viskozitesinin( akmaya karşı gösterdiği direncin ) azaltılması da 

sıvının filtre içinden geçiş hızını artırır. Bu nedenle herhangi bir bozulmaya neden olmaması 

durumunda süzülecek karışımlar ısıtılabilir. 

 

Süzme işlemi devam ederken filtre yüzeyinde zamanla taneciklerden oluşan bir tabaka 

birikecektir. Bu tabakanın kalınlığının artışı süzme hızını azaltır. Tabakanın kalınlığını 

azaltmak için filtrenin yüzey alanının artırılması gerekir. Süzme hızını artırmak amacıyla 

yüzey alanı daha geniş olan tek bir filtrenin kullanımı her zaman mümkün olmayabilir. Bu 

durumda ya paralel olarak birbirine bağlı olan küçük süzme birimleri ya da kartuş filtreler 

kullanılabilir. 

 

Membran filtrelerde ise durum biraz daha farklıdır. Bu filtreler gözenekli olmaları 

nedeniyle büyük bir boşluk hacmine sahiptir. Filtredeki her bir gözenek bir kılcal gibi 

davranır. Dolayısıyla süzme hızını, süzülecek sıvı ile filtre maddesi arasındaki değme açısı 

ve sıvının yüzey gerilimi etkiler. 

 

Süzme sırasında parçacıklar değişik mekanizmalarla filtrelerde tutulur. Süzmenin ilk 

aşamalarında, filtrenin kendisi süzmeyi etkileyen en önemli etkendir. Zamanla filtre 

yüzeyinde ve/veya filtrenin içinde parçacıklar birikmeye başlayacağından, bunlar da 

süzmeye karşı bir direnç oluşturur. Süzme işlemi değişik mekanizmalarla gerçekleşir. 

Süzmenin hangi amaçla yapıldığına ve süzülecek karışımın özelliğine göre uygun bir 

filtrenin kullanılması gerekir. 
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Süzme mekanizmalarından birincisi, yüzeyde tutulma mekanizmasıdır. Filtrenin 

gözeneklerinin, tutulması istenen taneciklerden daha küçük olması durumunda, parçacıklar 

filtrenin yüzeyinde kalır. Bu mekanizma ile süzen filtreler kısa sürede tıkanır ve süzme 

hızları çok yavaşlar. Bu filtrelere yüzeysel süzme yapan filtreler denir. Bunlar özellikle, 

süzülecek sıvıdaki parçacıklara gereksinim var ise kullanılır. Bunun nedeni, karışım içindeki 

parçacıkların tümünün filtre yüzeyinde birikmesi ve oluşan bu filtre kekinin çok az bir 

kayıpla yüzeyden alınabilmesidir. 

 

Bir diğer süzme mekanizması "impingement"(sıkışma)olarak adlandırılan çarpma ve 

çökme mekanizmasıdır. Süzme işlemi sırasında süzülecek sıvı bir engelle karşılaştığında, 

sıvının akış yönünde bir miktar sapma meydana gelir.  

 

Bu sırada sıvı ile birlikte hareket eden bazı parçacıklar ağırlıkları nedeniyle sıvıyla 

aynı hızda hareket edemez ve karşılaştıkları bu engele çarparak burada kalırlar. Bu 

parçacıklar ağırlıkları nedeniyle takıldıkları yüzeyden sıvı akışına rağmen ayrılamaz. Diğer 

parçacıklar ise karşılaşacakları başka bir engelde tutulmak üzere yollarına devam eder. 

Böylece filtre içinde önce büyükparçacıklar tutulmaya başlanır (Şekil 1.1). 

 

 

Şekil 1.1: Çarpma eve çökme mekanizması ile elektrostatik çekim kuvvetlerinin etkili olduğu 

mekanizma 
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Elektrostatik çekim kuvvetleri parçacıkların filtreye tutulmalarını sağlayan diğer bir 

etkendir. Bu mekanizma ile boyutu filtrenin gözeneğinden daha az olan parçacıkların filtre 

tarafından tutulması sağlanır. Bunun nedeni, parçacık ile filtrenin imal edildiği maddenin 

elektriksel olarak zıt yüklerde olmasıdır. Sonuçta parçacık filtreye hangi noktada değerse, o 

noktada tutulur (Şekil 1.1). Derinlemesine süzme yapan filtrelerin, gözenek boyutundan daha 

küçük parçacıkları tutabilmelerinin bir nedeni de budur. Bu mekanizma, havanın toz 

parçacıklarından temizlenmesi için süzülmesi sırasında kullanılan yöntemin esasını 

oluşturur. 

 

Boyutu filtre gözeneğinden az olan bir parçacığın filtre içinde elektrostatik bir çekim 

ile tutulmasında sadece zıt yükler etkili değildir. Süzülecek sıvının filtre içinden geçiş hızı, 

sıcaklık ve elektrolit varlığı bu tutulmayı etkilemektedir. Mesela sıcaklığın artması ile 

parçacığın hareketliliği (Brown hareketi) artar. Sonuçta gözenek veya kanal içinde sıvı ile 

beraber ilerleyen parçacığın, tutulmasını sağlayacak olan gözenek veya kanal duvarına 

çarpma olasılığı da artar. Ayrıca akış hızının azalması, parçacığın filtre ile etkileşme ve 

çekim kuvvetlerinin etkisi altına girmesini kolaylaştırır. 

 

1.1. Tanım 
 

Süzme, akıcı bir sistemden, çözünmemiş parçaların veya tanelerin ayrılması işlemidir. 

Süzme işlemi sırasında gözenekli yapıda olup, filtre (filter veya filter medium) olarak 

adlandırılan ve çözünmemiş parçaların tutulmasını veya ayrılmasını sağlayan bir malzeme 

kullanılır. Filtre, sıvı veya gaz olan akıcı ortamın geçişine izin verirken, tutulması istenen 

yapının geçişini engeller. 

 

Filtre yüzeyinde veya filtre içinde tutulan parçalara kabaca artık denir. Filtre 

ortamında yüzeydeki artık kütlesine veya kalan katı kısma Filtre Keki, parçacıklarından 

ayrılmış akıcı karışıma veya süzülen sıvı kısma da Süzüntü(Filtrat) denir.Amaca bağlı 

olarak ikisinden birinin veya her ikisinin tam ve saf olarak ayrılması hedeflenir.  

 

 Süzme, sadece filtre kekinin elde edilmesi amacıyla yapılıyorsa, bu işlem için 

kek süzme (Cake filtration) ifadesi kullanılmaktadır.  

 

 Berraklaştırma terimi ise % 1'den daha az oranda katı parçacık taşıyan ve 

sadece berrak süzüntü eldesi için yapılan süzme işlemi için kullanılır. 

 

 Steril filtrasyon ifadesi fiziksel veya kimyasal olarak dayanıklı olmadığı için 

diğer yöntemlerle sterilize edilemeyen çözelti veya gazların sterilizasyonu 

amacıyla kullanılan süzme işlemini belirtir. 

 

Süzmede akım: yerçekimi, basınç, vakum ya da merkezkaç kuvvetiyle sağlanmaktadır. 

Süzme işlemin teorisi oldukça karmaşık olup, çok sayıda matematiksel bağıntı ile ifade 

edilebilir. Yine de bu bağıntılar süzülecek katıların fiziksel, geometrik yapılar ve sıvı 

içindeki davranışları matematiksel olarak tam ifade edilemedikleri için endüstriyel süzme 

cihazları daha çok deneysel metotlarla geliştirilmektedir.  
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1.2. Filtre Çeşitleri 
 

Çok çeşitli süzme aparatlarının bulunması nedeniyle filtreleri basit olarak 

sınıflandırmak oldukça zordur. Ancak genel hatlarıyla sınıflandırma aşağıdaki şekilde 

yapılabilir. 

 

I. Kum Filtreleri 

1. Basınçlı Kum Filtreleri 

2. Açık Kum Filtreleri 

 

II. Filtre Presler  

1. Hücreli Tip 

2. Plaka ve Çerçeveli Tip  

a. Yıkamasız Tip (Kapalı boşalımlı) 

b. Yıkamalı Tip (Açık boşalımlı) 

c. Membranlı Tip 

 

III. Levha Yapılı Filtreler 

 

1. Moore Filtresi 

2. Kelly Filtresi 

3. Sweetland Filtresi 

 

IV. Döner Devamlı Filtreler  

1. Silindirik Yapılı 

2. Tabaka Yapılı 

3. Üstten Beslemeli 

 

V. V. Kartuş Filtreler 

 

VI. VI. Koagülant kullanılan Filtreler 

 

VII. VII. Santrifüj Filtreler 

 

1.2.1. Kum Filtreler 
 

En basit filtretipi olup alt kısmı deliklidir. Gevşek bir şekilde kumla doldurulan bu 

filtreler tahtadan yapılmış bir fıçı şeklindedir. Bu tip filtreler uzun zamandan beri 

kullanılmaktadır. Bugün ise kum filtreleri daha belirli ve standart bir şekil almıştır. Bu 

filtreler özellikle sıvılar içerisinde bulunan az miktardaki katıların uzaklaştırılmasında 

kullanılır. Bu gibi durumlarda minimum bir yatırım ve gider karşılığı çok büyük hacimde 

sıvı süzülebilir. Kum filtreleri açık ve basınçlı olmak üzere iki gruba ayrılabilir. 

 

 Basınçlı Kum Filtreleri: Buhar kazanlarına verilecek veya benzer amaçlarla 

kullanılacak suların süzülmesi ile içerisinde çok az miktarda katı ihtiva eden 

sıvıların süzülmesinde kullanılır. Bu filtreler silindirik basınçlı kaplar 
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şeklindedir. Kum filtrelerin tabanında, ya ikinci bir tabana oturtulmuş veya çok 

katlı bir yatağa sağlam bir şekilde bağlanmış, çok sayıda silindirik veya konik 

yapıda süzme başlıkları vardır. Başlıklar pirinçten yapılmıştır ve yan 

yüzeylerinde ince yarıklar bulunur. 

 

Süzgeçlerin üzerinde birkaç santimetre yükseklikte, orta büyüklükte çakıl taşları veya 

taş kırıkları vardır. Bununda üzerinde ise asıl süzmeyi yapacak olan 1 – 2 metre 

yüksekliğinde ince kum bulunur. Süzme işlemi sırasında süzülmesi istenilen su, kum 

yatağının su akımı tarafından karıştırılmasını önlemek amacıyla, kum tabakasının üstündeki 

bir dağıtma levhasına gönderilir. Su, alt kısımdaki süzgeci geçerek dipte birikir ve buradan 

dışarı alınır.  

 

Sıvı içerisindeki katı parçacıklar (çökelti), süzmeyi yavaşlatacak şekilde bir tıkanmaya 

sebep olursa, ters yıkama yapılarak kumların arasında kalan katı maddeler kum filtreden 

uzaklaştırılır. 

 

Bu işlem, yıkama suyunu süzgecin altına göndermek ve bu suyun, aşağıdan yukarıya 

doğru yükselmesini ve esas giriş borusundan dışarı çıkmasını sağlayarak uygulanır. Bu 

şekilde ele geçen su, bir işe yaramayan atık sudur. Bu tip kum filtreleri sadece, yukarıda 

açıklanması yapılan ters yıkama ile kumdan uzaklaştırılmaları mümkün olan katı 

parçacıkların (çözeltilerin) süzülmeleri için kullanılır. Jelatin yapısında olan veya kum 

taneciklerinin etrafını bir tabaka halinde saran ve ters yıkama ile uzaklaştırılmaları mümkün 

olmayan katı parçacıkların sıvıdan uzaklaştırılmaları için kum filtreler uygun değildir. 

Basınçlı kum filtrelerinin boru bağlantıları standardize edilmiştir (Şekil1.2). Buhar kazanları 

için besleme suyu sağlayan orta büyüklükte bir kum filtresinin kapasitesi, 8-16 litre/m2.dak’ 

dır. 

 

Şekil 1.2: Basınçlı kum filtresi 
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 Açık Kum Filtreleri: Süzülecek su miktarı çok fazlaysa, kum basınçlı silindirik 

kaplar yerine benzer şekilde dizayn edilmiş üstleri açık ve betondan yapılmış 

tanklar içerisinde veya havuzlar da bulunur. Bu tip filtreler daha çok şehir 

sularının süzülmesi için kullanılır. Ayrıca kâğıt fabrikaları çok büyük 

hacimlerde berrak suya ihtiyaç duyar ve bu gibi yerlerde de üzerleri açık kum 

filtrelerinin kullanımları uygun olur.  

 

Burada süzme işlemi suyun kendi ağırlığıyla oluşur. Sadece ters yıkamada pompa 

kullanılır. Organik maddelerin yer aldığı proseslerde, kullanılan su nedeni ile bakteriyel 

enfeksiyon oluşabilir. Kum filtrelerinde kullanılan sular süzülerek bakterilerden 

uzaklaştırılamaz.  

 

Suda organik maddeler fazlaysa önce bunları koagüle edecek (pıhtılaştıracak) 

koagulantın ilave edilmesi ve bir müddet beklendikten sonra süzmenin yapılması gerekir. 

Bunun için demir (III) sülfat veya alüminyum sülfat gibi koagulantlar kullanılır. 

 

Kullanılan bu koagulantlar suda hidroliz olur ve yumaklar şeklinde demir veya 

alüminyum hidroksitler halinde çöker. Bu yumaklar, katı parçacıkları ve bakterileri 

absorblar. Oluşan ve maddeleri absorblayan yumaklar kum filtresi ile süzülür. 

 

1.2.2. Filtrepresler 
 

Filtrelerin en eski standart yapım şekli filtrepreslerdir. Bunların binlercesi endüstride 

sıklıkla kullanılmakta olup çok değişik tipleri mevcuttur. Ancak filtrepreslerdeki 

değişiklikler, bu filtrelerin özellikleri üzerinde pek az etki yapar. 

 

Filtrepres, atığın yada proses çıkışının hacmini ve ağırlığını azaltmakta kullanılan bir 

katı-sıvı ayırma ekipmanıdır. Karışım filtrepres içerisindeki plakalardan geçirilmesi suretiyle 

hacimsel ve kütlesel azalımı (susuzlaştırma) sağlanmaktadır. Filtre edilen sıvı filtre 

bezlerinden geçmekte ve katı kısmını (kek) bırakarak filtrasyondan çıkmaktadır. Daha sonra 

pres açılarak her bir plaka arasında oluşan kek bertaraf edilmektedir. 

 

 Filtrepresin kullanım alanları: 

 

 Kimya:Pigmentler, Organik Polimeriler, Organik Boyalar, Deniz 

Çamuru, Karbon Tanecikleri, Sabun, Deterjan, Sodyum Silikat, Fosforik 

Asit, Boya Çamuru, Lasteks Vb. 

 Gıda:Şarap Posası, Bira Maltı, Şeker Artıkları,Paketlenmiş Et Atıkları, 

Hurma Yağı, Elma Suyu Posası  

 Madenve Altın Rafineri Sektörü: Titanyum Dioksit, Kil, Bakır, Çinko, 

Kurşun, Altın Konsantrasyonları, Mineral Tortular, Kömür Tortusu Vb. 

 Elektronik:Metal Hidroksit Çamuru  

 Tehlikeli Atıklar: Kum Yıkama, Depolama Alanı Sızıntı Suyu, Ağır 

Metallerin Çökelmesi Vb. 
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 Metal: Çelik Fabrikası Atıkları, Dökümhane Çamuru, Sprey Boya 

Atıkları, Yağ Atıkları 

 Kağıt:Biyolojik Atık Arıtım Çamuru, Geri Kazanım 

 Yağ Ve Petrokimya:Sondaj Ve Sonlandırma Akışkanları, Sulu Yağın 

Geri Kazanımı 

 Seramikve Porselen Sektörü: Kil, Kaolin, Porselen Ve Sır Çamurlarının 

Susuzlaştırılması 

 İlaç Ve Kozmetik 

 Su Ve Atık Su Arıtma Tesisleri 

 Tekstil 

 Cam Sektörü 

 Mermer Sektörü 

 

 Filtrepres kullanımının avantajları: 

 

 Katı Kek Konsantrasyonunun Yüksek Oluşu Ve Buna Bağlı Olarak 

Depolama, Taşıma Ve Bertaraf Maliyetlerinin Düşük Oluşu, 

 Yüksek Miktarda Katı Tutabilmesinden Dolayı Filtre Kalitesinin Yüksek 

Olması, 

 Oluşan Kek Konsantrasyonunun Besleme Atık Konsantrasyonundan 

Tamamıyla Bağımsız Oluşu, 

 Kireç Kullanımı İle Oluşan Son Ürünün Stabilize Ve Dezenfekte 

Edilebilmesidir. 

 

Bu filtrelerin en önemli iki tipi, hücreli filtreler ile plaka ve çerçeveli filtrelerdir. 

 

1.2.2.1. Hücreli Filtreler 

 

Filtrepresin en basit ve en ucuz tipi hücreli filtredir. Bu filtreler sadece birbirinin aynı 

olan plakalardan yapılmıştır (Şekil 1.3).  

 

Şekil 1.3: Hücreli filtreprese ait plaka 
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Bu plakalar ikişer kulpları vasıtasıyla filtre gövdesindeki iki kızağa yerleştirilerek 

sıralanır. Plakalar genel olarak dökme demirden yapılmış olup çapraz olarak 30 ile 90 cm 

uzunluğa ve 12 mm kalınlığa sahiptir. Plakalar kare veya daire şeklinde olabilir. Plakaların 

ortalarında beslemenin yapıldığı bir delik ile altlarında süzüntünün toplandığı kanallar 

mevcuttur. Plakalara plakanın merkezindeki delik kadar büyüklüğe sahip bir delik açılmış 

süzmeyi yapacak özellikteki bezler geçirilir (Resim 1.2). Bütün plakalar bezle kaplanır ve 

plakaların dizilimi bittikten sonra hareketli olan artçı plaka bir vida veya hidrolik bir pistonla 

sıkıştırılır ve süzülecek sıvı pompalanır. Sıvı süzgeç bezlerinin arasındaki bütün boşlukları 

doldurur. 

 

 

Resim 1.2: Filtrepres için filtre veya kumaş bezler 

 

Madde pompalanmaya devam edildiğinde, süzgeç bezini geçer ve plakalar üzerindeki 

oluklardan aşağıya doğru akar. Plakaların alt kısmına bulunan deliklerden geçerek çıkış 

bağlantılarına girer. Dışarı çıkışlar genel olarak açık bir oluğa boşalır. Basınç altındaki 

süzgeç bezi, Şekil 1.4’de gösterildiği gibi plakaların yüzeyi üzerine doğru itilir. 
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Şekil 1.4: Plakanın görünüşü 

Yükseltilmiş kenarların arasında meydana gelen boşluk, süzgeç bezi üzerinde toplanan 

katı parçacıkların oluşturduğu kek tarafından doldurulur. Kekin kalınlığı, yükseltilmiş 

kenarların yüksekliği ile sınırlanmıştır. Plakalar arasındaki boşluğu dolduracak kadar kek 

oluştuğunda, plakaları sıkıştıran vida gevşetilir. Art plaka, taşıma çubukları üzerinde geri 

çekilir ve plakalar yerlerinden çıkarılarak kekten temizlenir. 

 

Bu tip filtrelerin dezavantajı kekin yıkanmasının mümkün olmaması olarak 

söylenebilir. Kekin süzgeç bezi üzerinden alınması oldukça zor bir işlemdir ve süzgeç 

bezlerinde aşınma oldukça fazladır.  

 

1.2.2.2. Plaka ve Çerçeveli Filtreler 

 

Filtrepreslerin çok kullanışlı ve geniş bir kullanım alanına sahip olan şekli, plaka ve 

çerçeveli (yüz-yüze plaka) filtrepreslerdir (Şekil 1.5). Plakalı ve çerçeveli filtrede filtre bezi 

veya eleği plakalar üzerine öyle yerleştirilir ve plakalar o şekilde yapılmışlardır ki biraraya 

getirildiklerinde hem filtre bezine destek sağlar hem de sıvının geçebileceği mümkün olduğu 

kadar büyük serbest alanlar oluşturur. 

 

 

Şekil 1.5: Plaka ve çerçeveli filtrepresler 
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Plaka ve çerçeveli filtrepreslerde hücrelilerdeki plakalara ilaveten, bir de kenarları 

aynı ebatta, içleri boş olan çerçeveler ihtiva eder. Bu çerçeveler üzerinde giriş kanallarını 

bulundurur. Bu tip bir filtrepresin montajı sırasında her plakanın yüzü süzgeç bezi ile 

kaplanır, ancak çerçeveler süzgeç bezi ile kaplanmaz. Süzgeç bezleri üzerinde, plaka ve 

çerçevelerdeki bağlantılara uygun delikler bulunur. Plaka ve çerçeveler bir araya 

getirildiklerinde, bu delikler bir uçtan diğer uca uzanan kapalı kanallar oluşturur ve sabit 

başlıktaki kanala bağlanır.  

 

Açık olarak görünen kanal sadece çerçevenin içerisine açıktır ve plaka üzerinde böyle 

bir delik yoktur. Plakaların alt kısmında, plaka yüzeylerini çıkış musluklarına bağlayan 

delikler bulunur. Süzüntünün filtre dışına çıkışı Şekil 1.6’da ayrıntılı bir şekilde 

gösterilmiştir. Süzülecek madde besleme kanalı yoluyla filtreye gönderildiğinde önce tüm 

çerçeveleri doldurur. Besleme pompası madde göndermeye devam eder ve basınç artarsa 

süzüntü süzgeç bezini geçer ve plakaların yüzeyinden aşağıya doğru akarak boşalma 

musluklarıyla dışarı atılır. 

 

Filtrepres çerçeveleri dolduğu zaman plaka ve çerçeveler birbirlerinden ayrılır ve 

hücreli filtrelerde açıklandığı gibi temizleme yapılır. Bu şekildeki bir filtrepresde yıkama 

yapılamaz ve çerçevelerden uzaklaştırılan kalıntıda bir miktar daha süzüntü vardır. Bu 

süzüntü istenilen veya istenilmeyen bir madde olabilir. 

 

 

Şekil 1.6:  Açık boşaltımlı yıkama yapmayan plakalı ve çerçeveli filtrepres 

 

 Plaka ve Çerçeveli Filtrepresler de üç grupta incelenebilir. 

 

 Yıkamalı Filtrepresler: Plaka Ve Çerçeveli Filtrepreslerin Hücreli 

Filtrepreslerden üstün Yanı Çökeltilerin Yıkanabilmesidir. Yıkama 

Yapabilen Plaka Ve Çerçeveli Bir Filtrepres Şekil 1.7’de Ve EE İle 

Gösterilen Kesiti İse Şekil1.8’ De Görülmektedir. 
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Şekil 1.7: Bir yıkamalı filtrepresin yıkama sırasında plaka ve çerçevelerinin durumu 

 

Bu filtrelerde kanallarla olan bağlantıları yönünden birbirinden farklı 

yapıda iki plaka vardır. Bu iki cins plakayı ve çerçeveyi tanıyabilmek 

için, plakaların dışa gelen yan kenarlarına düğme şeklinde çıkıntılar 

konulmuştur. Filtrepresler 1-2-3-2-1-2-3- v.s. sırasını izleyecek şekilde 

düzenlenir. Farklı kanalların sabit başlık ile ayrı ayrı bağlantıları 

bulunmaktadır. 

 

Şekil 1.8: Bir yıkamalı filtrepresin kesitinin ayrıntıları 
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Yıkamalı filtrepresde, süzme esnasında yıkama kanalı, filtrepresin 

başlığında bulunan bir valf yardımı ile kapatılır. Süzme işlemi, yıkama 

yapmayan plaka ve çerçeveli filtrepreslerde gibi yapılmaktadır. İyice 

sıkışmış bir kek meydana geldiğinde, besleme akımı bağlantıları ile bütün 

üç düğmeli plaka çıkış muslukları kapatılır ve yıkama kanalına su 

gönderilir. Yıkama kanalının, üç düğmeli plakaların her iki yüzü ile 

bağlantıları bulunur. Bu nedenle su, plaka ile bütün bu plakaların 

yüzeyini örten süzgeç bezi arasına girer ve üç düğmeli plaka çıkış 

musluğu kapatıldığı için, sadece kek içerisinden geçip, bir düğmeli plaka 

yüzeyi üzerinde yukarıdan aşağıya doğru akar ve bu plakanın açık 

bırakılan musluğundan dışarı çıkar. 

 

 Yıkamasız  Filtrepresler: Bu Filtreler Aynı Hücreli Filtrelerdeki Gibi 

Bir Filtre Gövdesinin Üzerine, Bir Plaka Ve Bir Çerçeve Şeklinde 

Sıralanıp, Hidrolik Bir Son Plakayla Baş Plaka Arasına Sıkıştırılır. 

Plakalara Süzülecek Maddeye Göre Seçilmiş Bezler Geçirilmiştir. Şekil 

1.9’da Bir Yıkamasız Filtrepresin Kesitinde Çalışma Prensibi 

Gösterilmektedir. 

 

Şekil 1.9: Yıkamasız Filtrepresin Kesiti 
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 Membranlı Tip Filtrepresler: Membran yapı Malzemelerinde Ayırıcı 

Ya Da Seçici Geçirgen Malzemelerin Genel Adıdır. Yıkamalı Tip 

Filtrepreslerde Kekin Kuru Maddesi, Besleme Pompasının Sıkıştırabildiği 

Kadar Bir Değere Ulaşabilir. Bu Da Süzülecek Maddenin Cinsine Göre 

% 50 – 55 Kuru Maddeyi Geçmez. Hem Çözelti Kaybı Hem De Çevre 

Kirliliği Açısından % 70 – 75 Gibi Kuru Maddeli Keklere Ulaşmak İçin 

Membran Tipli Filtrepresler Kullanmak Gereklidir.  

 

Bu filtrepreslerde çerçevelerin içine özel esneklikli malzemelerden yapılmış, havayla 

veya suyla şişen ve böylece birikmiş çamuru sıkıştırarak kuru maddesini % 70 – 75 

seviyelerine çıkartan membranlar geliştirilmiştir. Böylece her süzme plakasının arasına 

yerleştirilen membranlı çerçeve plakalar membran plakalar adını almıştır.  

 

Bu filtrelerde çamuru sıkıştırmanın yanında bir kurutma havası kanalı vasıtası ve 

güçlü bir kompresör aracılığıyla, çamur adyabatik olarak soğutularak rutubetli alınır.. Hava, 

yapısı gereği bünyesine nem alma eğilimi gösterir. Sıcak havayı, su ile temas ettirmemiz 

durumunda, hava bir miktar suyu buharlaştırarak soğur. Buna adyabatik soğutma denir 

Böylece filtre tahliye edilirken eski modellerde olduğu gibi etrafı kesif bir buhar perdesiyle 

rahatsız etmez. Bu filtrelerin bütün çalışmaları tam otomatiktir. Süzülecek materyaldeki kuru 

maddeye göre plaka kalınlıkları ve süzme zamanları tespit edilir. Ayrıca süzme bezinin 

taşlaşma sürelerine göre otomatik yıkama arabaları vasıtasıyla çok yüksek basınçlı su veya 

seyreltik asitle besler ince taş tabakaları kırılarak temizlenir.  

 

Bu filtrelerde zaman zaman kullanmak üzere asit dolanım sistemleri de vardır. Süzme 

plakaları yıkamalı modeldekinin yerine tek tipte olabilir. Yani her süzme plakasından 

yıkama suyu çıkışı vardır. Daha doğrusu yıkama sırasında bütün süzme plakalarından bu 

çıkışlar açık olur. Şekil 1.10 süzme ve membran plakaların çalışma prensibi verilmiştir. 

 

 

Şekil 1.10: Membran Filtre Pres 
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1.2.3. Levha Yapılı Filtreler 
 

Silindirik veya kübik tankların içine kare veya dikdörtgen kesitli filtre elemanları 

yerleştirilir. Dışlarına süzülecek maddeye uygun filtre bezleri geçirilir. Elemanlar arasına 

uygun şekilde örülmüş tellerden yapılmıştır. Tankın içine pompalanan veya bir üst depodan 

statik basınçla beslenen materyal elemanların bağlı olduğu süzüntü toplama borularından 

dışarıya alınır. Levhalar üzerinde biriken kek ters yıkama yoluyla filtre tankının dibine 

düşürülür. Ters yıkamanın başlangıç anında çamur çıkışı açıktır. Yıkamanın devamında 

çamur çıkışı kapatılarak, yıkama suyu süzülecek materyal deposuna geri alınır. Sonra süzme 

işlemine tekrar başlanır. Bu işlemler süzülecek katının miktarına göre tespit edilecek 

sürelerde tam otomatik olarak yürütülür. Şekil 1.11’de levha tipli filtrelerin çalışma prensibi 

verilmiştir. Elde edilen çamur % 30 – 35 kuru maddeye kadar çıkarılabilir. Koyulaştırılan bu 

çamur gerekiyorsa bir döner veya filtrepresten geçirilir. 

 

Levha yapılı filtre tipleri ilk önce metalürji endüstrisinde geliştirilmiştir. Daha az 

işçilik masrafları olmasına rağmen ilk yatırım giderleri daha yüksektir. Genel olarak karışık 

bir yapıya sahiptir. 

 

 

Şekil 1.11: Levha tipli filtre ve tel örgülü filtre elemanı 
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Filtre levhasının çekirdek kısmı, yuvarlak veya dikdörtgen kesitli, kalınlığı fazla, geniş 

delikli ve çift kıvrımlı kaba bir tel elektir. Bunun üzerine, çoğunlukla destekleme amacı ile 

daha ince dokunmuş ikinci bir tel elek konulur, fakat bu durumda bile süzme için yeterli bir 

yapı elde edilemez. Bunların dış kenarları boyunca yer alan, U şeklinde bir kesite sahip ve 

hafif metalden yapılmış bir kenarlık, kaba ve ince elekleri birbirine bağlar. Bağlama kısmına, 

süzüntünün uzaklaştırılması ve filtre levhasının asılmasını sağlayan bir nipel tutturulmuştur. 

Filtre tabakası üzerine bir süzgeç bezi geçirilmiştir; bu bez, tabaka kenarlarına sıkı bir 

şekilde dikilmiştir ve nipel çevresini saran bir yakalıkla tutturulmuştur. 

 

Telden örülmüş süzgeç bezi (Şekil 1.11) modern filtrelerde çok kullanılır. Basit bir 

şekilde örülmüş tel süzgeç bezleriyle çok ince bir yapı elde edilemez. Çok ince örülenlerin 

ise yeterli dayanıklılığa sahip olmadıkları görülür. Metalik filtreler, gevşek bir şekilde 

bükülmüş standart tellerden mümkün olduğu kadar sık bir şekilde örülür. Telden yapılmış 

süzgeç bezleri, sıkı bir tabaka meydana getirilecek şekilde dikilemediklerinden, yukarıda 

açıklanan U kesitli bir bağlayıcı kullanılır. Levhalı filtreler üç değişik tipte proseslerde 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

1.2.3.1. Moore Filtresi 

 

Orijinal levhalı filtre türlerinden biri olup siyanür işlemi uygulanmış maden filizlerinin 

süzülmeleri için geliştirilmiştir. Filtre levhaları dikdörtgen şeklinde ve 3x4,5 m 

boylarındadır. Bu filtre levhalarından belli sayıda (100 kadar) bir çerçeveye asılır. Boşaltım 

bağlantılarının tümü genel bir boşaltım borusuna bağlanır. Oluşan sisteme “filtre sepeti ”adı 

verilir. Filtre sepeti hareketli bir vince asılı durumda bulunur (Şekil 1.12). 

 

Şekil 1.12: Moore filtresinin şematik görünümü 
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Süzülmesi istenilen madde, dikdörtgen tankların ilk sırasına pompalanır. Filtre sepeti 

bu tank içerisine daldırılır. Sepet boşalım borusu, boşalım başlığına bir boru ile bağlanarak 

filtre levhalarına emme uygulanır. İstenilen kalınlıkta kek oluştuğu zaman, sepetin tümü ve 

kek (emmeyi kesmeksizin) tanktan çıkarılıp içerisinde yıkama çözeltisi bulunan diğer bir 

tanka doldurulur. Bir veya birkaç yıkama işlemi derişik çözelti, seyreltik çözelti veya su 

kullanılarak yapılır. Her yıkama için sepet tanktan çıkarılarak diğer tanka daldırılır. Sonra 

sepetinin iç kısmına basınçlı hava verilir. Böylece kek, filtre sepetinden ayrılmış olur. Filtre 

levhası su ile iyice yıkanır ve kek su ile birlikte tanktan alınır. 

 

Bu filtrelerin modifiye edilmiş tipi Butters filtresidir. Tek bir tank ve sabit bir sepet 

kullanılan bu filtrelerde aynı işlemlerin tümü bir tank içinde yapılır. Moore filtresi eski tip 

filtre olarak görülse de, son yıllarda hem çözeltinin ve hem de katının çok fazla olduğu 

hallerde en ucuz süzme metodu olduğu kabul edilmektedir. 

 

1.2.3.2. Kelly Filtresi 

 

Kelly filtresinde levhalar (Resim 1.3), basınçlı bir tank içerisindedir ve levha boşaltım 

borusu tankın baş kısmından dışarı alınır. Levhalar tank miline düşey ve paralel olarak 

yerleştirilmiştir.Başlık bölümü tanka çabuk açılan bir cihazla bağlanmış olup bu cihaz 

levhaların tutulduğu bir çerçeveyi taşır. Tank yatay bir şekilde yerleştirilmiş olup bir ucunda 

tortunun toplanması için bir çukur bulunur. Kristal-ana çözeltisi karışımı veya yıkama suyu 

tanka pompalanır. Kek birikip yıkandıktan sonra başlık kısmı serbest bir duruma getirilir. 

Çukur üzerindeki filtre levhası katlanarak kaldırılır. Kekin filtre levhasından uzaklaştırılıp 

tortu çukuruna dökülmesi basınçlı hava kullanılarak yapılır.Bu filtreler eskiden çok 

kullanılmasına rağmen günümüzde fazla kullanılmamaktadır. 

 

Resim 1.3: Kelly filtresi 
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1.2.3.3. Sweetland Filtresi 

 

Sweetland filtresi levhalı basınçlı filtrelerin geliştirilmiş bir tipidir (Şekil 1.13). Filtre, 

esas olarak yatay bir silindirden oluşur. Silindirin üst yarısı sabit olup alt yarısı bir yanından 

menteşeli ve açılabilir özelliktedir. Filtre levhaları daire şeklinde olup çaprazlama 

dizilmişlerdir. Bu özellik, bir filtre için fabrika deposunda sadece bir büyüklüğe sahip filtre 

levhalarının bulundurulması anlamını taşır. Filtre levhaları filtre gövdesinin üst yarısına 

asılıdır. Süzülecek karışım, filtrenin alt kısmında bulunan besleme kanalına pompalanır. 

Dağıtma plakası yardımı ile dağıtım yapılır. Süzüntü, filtre levhalarının yan yüzeylerinden iç 

kısma geçer. 

 

 

Şekil 1.13: Sweetland filtresi 

Her filtre levhası süzüntüyü, üzerinde bir gözetleme penceresi bulunan bir boruyla 

genel boşalım borusuna gönderir. Süzme işlemi tamamlandığında süzüntünün geçtiği 

yollardan yıkama suyu gönderilir. Eksantrik (salgılı kasnak) gevşetilerek filtre boşaltılır. 

 

Silindirin alt yarısı açılır. Şekil 1.13-b’de görüldüğü gibi sol üst köşesinde bulunan 

kanalla su pompalanarak kek filtre levhalarından uzaklaştırılır. Yıkama başlığı, dişliler ve el 

çarkı ile döndürülebilir ve nozuldan (boşaltım) çıkan su jeti filtre levhasının tümünü yıkar. 

Kekin filtre levhalarından uzaklaştırılması filtre alt yarısı açılmadan da yapılabilir. Kekin 

yıkama suyu yardımı ile filtre levhalarından uzaklaştırılması, Şekil 1.13-a’da gösterilen 

kanal (çıkış) yoluyla yapılır.  

 

Sweetland filtreleri birim zemin yüzeyinde büyük süzme alanına sahip olmaları, 

yıkama özelliğinin iyi olması, işletme giderleri düşük olması ve filtrenin kullanılmayan alanı 

az olması nedeni tercih edilebilir. 
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1.2.4. Döner Devamlı Filtreler 
 

Döner devamlı filtreler sürekli olarak çalışan filtre tipidir. Bu filtre, süzme, yıkama, 

kurutma ve çamur tahliye işlemlerinin hepsini aynı anda yapan filtre tipidir. 1906 yılında ilk 

döner devamlı filtre olan “Oliver Filtresi ”yapılmıştır. Oliver filtresinin prensipleri 

kullanılarak yalnızca yapılış şeklinde ufak değişiklikler yapılarak birbirinden farklı döner 

silindirik filtreler geliştirilmiştir. 

 

Döner filtrelerde sıvı; üzerinden filtre kalıntısının filtrasyon devamınca sürekli olarak 

kazınarak alındığı üzeri filtre bezi ile kaplı döner bir silindirin içinden geçer. İtici gücü 

vakum veya basınç sağlar. Ancak en yaygın ve kullanışlı olan döner filtre tipi vakumlu döner 

filtredir. Vakumlu döner filtrede,filtre bezi filtre edilecek sıvının bulunduğu bir kap içine 

daldırılmış olan yatay bir silindirin dış yüzeyi üzerine yerleştirilmiştir. 

 

Silindirin iç kısmı bölmeli olup, filtre kalıntısının oluşacağı bölmelere vakum 

uygulanır. Vakum uygulanmasının bölmeler arasındaki dağılımının dikkatli bir şekilde 

ayarlanması ile asıl filtrasyonun oluştuğu bölmeler geçilince vakum kalkar ve basınç 

uygulaması başlar ve bu kısım da filtre kalıntısı kazınarak alınır. Filtrat, silindirin iç 

kısmından emilerek alınır. Vakumlu döner filtreler oldukça pahalı aletlerdir fakat büyük 

kolaylık ve yüksek bir mekanizasyon sağlar. 

 

 Döner devamlı filtreler üç grupta incelenebilir. 

 

 Döner Silindirik Filtreler: Döner Silindirik Filtreler, Döner Devamlı 

Filtrelerin En Önemli Tipidir. Proseslerde En Yaygını Kullanılan 

Silindirik Yapılı Döner Filtrelerdir. Döner Silindirli Bir Filtre (Şekil 

1.20), Levha Şeklindeki Bir Metalden Yapılmış Bir Silindirdir. Silindirin 

Çapı 3,0-4,5 M, Uzunluğu 3,0-6,0 M Arasında Olup Bir Silindir Yatağı 

Tarafından Taşınır. 
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Şekil 1.14: Döner silindirli filtre 

Filtre tamburu; üzerinde eksenel veya radyal yönde delikleri olan ve bu 

deliklerin toplama borularıyla çok fonksiyonlu bir kafaya bağlandığı 

dönen bir silindirdir. Bu silindir süzülecek materyalle doldurulmuş düşük 

devirli bir gel git karıştırıcıyla karıştırılan bir kaba yaklaşık yarısına kadar 

daldırılmıştır. Kafa, dönme sırasıyla çamurdan süzüntü emme, yıkama 

suyu emme ve hava veya buhar üfleme bölümlerinden oluşmuştur.  

 

Tambur önce destek telleri, sonra filtre bezi ve sonunda sarma telleriyle 

sarılır. Süzüntü veya yıkama suyu emmesi barometrik vakumla sağlanır. 

Tambur, dönüş sırasıyla süzülecek materyal tankından süzüntüyü 

emerken çamur bezin üstüne yapışır. Sonra çamur suyla yıkanırken 

yıkama suyu emilir. Üfleme bölmesinde çamur bir helezona veya banda 

hava veya buharla üflenerek düşürülür.  

 

Döner silindirik filtrelerden başka, döner devamlı filtreler de vardır. Fakat 

kullanım alanları döner silindirli filtrelerden daha azdır. Döner devamlı 

filtreler her türlü süzme işlemini yapabilecek şekilde geliştirilmişlerdir. 
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3-6 mm kalınlıkta kek meydana getirebilecek, çok ufak taneli veya jelatin 

yapısındaki çökeltilerin süzülmesinden, 10 cm kalınlıkta kek meydana 

getiren tuz çökeltilerinin süzülmesine kadar uzanan geniş bir kullanılma 

alanına sahiptir. Çözelti sıcak olduğunda filtrenin çalıştırılması her ne 

kadar zorda olsa, kaynama sıcaklığı yakınında bulunan çözeltileri bile 

bunlara süzmek mümkündür. 

 

Filtre silindirinin altındaki tankta bulunan sıvıdaki katı parçacıklar 

çökelme eğilimi gösterir ve bu tip filtrelerin çoğunda çözeltileri 

süspansiyon halinde tutmak için uygun bir karıştırıcı kullanılır. Ağır 

maddeler süzüldüğünde mekanik karıştırıcıların yerine çökeltinin 

karıştırılması süzüntü jeti ile sağlanır. 

 

 Tabaka Yapılı Devamlı Filtreler: Döner devamlı filtrelerin bir diğer 

tipinde yatay bir şaft üzerinde dizilmiş ve şaft eksenine dik filtre levhaları 

(diskler) bulunur. Şaft dönerken filtre levhaları bir tankın içinden 

süzülecek çözelti içerisine dalar ve çıkar. Süzülecek maddeyi emen 

diskler püskürtülen suyla yıkanır ve süzülecek madde sıyrılarak 

üzerindeki kekten kurtarılır. Çalışma prensipleri dönen silindirik filtrelere 

benzer ancak daha eski modelidir. Ayrıca çok fazla parçadan oluştukları 

için çok kullanışlı değildir. Tek avantajları hacim başına süzme 

alanlarının yüksek oluşudur. 

 

Diğer bir tipte, alt kısmı büyük radyal filtre levhalarından yapılmış, çapı 

büyük döner bir yatay disk bulunur. Süzülecek karışım bir noktada bu 

plaka üzerine dökülür, süzülür, yıkanır ve kek kazıyıcılar yardımı ile 

uzaklaştırılır. 

 

 Üstten Beslemeli Filtreler: Çalışma prensipleri silindirik döner filtreler 

ile aynıdır. Süzülecek katı madde tanktaki sıvıdan emilmesi zor granüller 

veya kaba yapılı kristaller şeklindeyse standart döner silindirli vakum 

filtresinde süzülemez. bu gibi maddeler için üstten beslemeli filtreler 

kullanılır. Süzülecek materyal silindirik tambura üstten beslenir. diğer 

işlemler üstten alta doğru tersine olmak kaydıyla döner silindirik filtrenin 

aynıdır. 

 

1.2.5. Kartuş Filtreler 
 

Membran filtrelerin plastik veya çelikten imal edilmiş bir silindir içine yerleştirilip, 

kapalı bir birim haline getirilmesi ile elde edilen filtrelere “Kartuş Filtre” denilmektedir. 

Kartuş filtre genel olarak suda istenmeyen maddeleri tutmaya yarayan, montajı ve kullanımı 

kolay filtrelerdir.Filtre ve filtreye yuvalık eden filtre kabından oluşur. Arıtma işlemi bu 

kapların içinde gerçekleşir. Kartuş filtre kapları boyları, çapları ve giriş çıkış çaplarına göre 

değişiklik gösterir. Özel olarak üretilen yüksek basınca ve sıcaklıklara dayanıklı modelleri de 

mevcuttur. 
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Kartuş filtreler; hammaddelerine, boylarına, filtre etme hassasiyetlerine ve kullanım 

amaçlarına göre seçilir. Sistemin ne amaçla kullanılacağına bağlı olarak kartuş filtre yapısı 

da değişmektedir. 

 

Çeşitli boydaki filtreler, 0,2, 1, 5,10, 20, 50, 80, 100 ve 200 mikron hassasiyetinde 

filtreleme yapar. Amaç tortu tutmak ise çelik, plastik, iplik veya kâğıt filtreler kullanılabilir. 

Karbon kartuş filtreler ise koku, tat ve klor arıtımı için kullanılmaktadır. 

 

Tortu gideriminde kullanılan kartuş filtreler ömrü dolunca yenilenen ve yıkanıp 

yeniden kullanılabilen olmak üzere iki çeşittir. Ömrü dolunca yenilenen kartuş filtrelerin 

gözenek çapları 0,2 -1- 5 – 10 – 20 mikrondur. Kartuş filtrelerde su yumuşatma için reçinede 

kullanılabilir, ancak geri yıkama zorluğu nedeni ile bu sistemler fazla tercih edilmemektedir.  

 

Özellikle tortu amaçlı kullanılan kartuşlarda, yıkanabilir kartuşlar daha fazla tercih 

edilmektedir. Yıkanıp yeniden kullanılabilen kartuş filtreler ise 80 mikron ve üzeri filtrasyon 

yapabilir. Ayrıca, kartuş filtreler yaptıkları arıtma ile kendinden sonra gelen ana arıtma 

ünitelerinin erken tıkanmalarını önler ve ömrünü uzatır.  

 

1.2.6. Koagülant Kullanılan Filtreler 
 

Kolloidal partiküller genel olarak 1 mikron’ dan küçük boyutta olup Brownian hareket 

kanununa göre hareket eder. Bu hareketin enerjisi partiküllerin yerçekimi kuvveti karşısında 

çökmesine engel olmaya yeterlidir. Böylece partiküller uzun süre askıda kalabilir. 

 

Koagülant kelime anlamı olarak pıhtılaşmaya neden olan demektir. 

Koagülasyon,partiküller arasındaki itmeyi azaltan, nötralize eden veya tersine çeviren 

tuzların destabilasyonu sağlamasına denir. En çok kullanılan koagülantlar mineral tuzlar ve 

organik polimerlerdir. 

 

Koagülasyon filtrasyonu çöktürücü bir prosestir. Suların filtrasyonunda en çok 

kullanılan koagülantlar alüminyum ve demir tuzlarıdır. Bu tuzlar demir ve alüminyum 

hidroksit oluşturmak üzere hidroliz olur. 

 

Bu tür sistemlerin etkinliği ve ekonomik oluşu koagülantın tipine, dozajına, karıştırma 

şiddetine ve pH’ına bağlıdır. Bu sistemler suda çözünmüş olan Arsenik (V) iyonunu sudan 

ayırmak için kullanılabilir.  
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Şekil 1.15: Koagülant kullanılan filtreler 

1.2.7. Santrifüj Filtreler 
 

Bu süzme tekniği ile genellikle kristal yapıdaki taneciklerin sıvıdan kurtarılması 

sağlanır. Kütledeki nem oranı en fazla% 2'ye kadar inebilir. Bu teknikle oluşan filtre kekinin 

uygun bir sıvı ile birkaç defa yıkanması mümkündür. 

 

Çeperi delikli ve iç yüzü filtre beziile kaplı olan bir kazan (silindir) dönmeyi sağlayan 

bir motora bağlıdır. Kazana gönderilen filtre edilecek sıvı karışımı motorun dönmesi sonucu 

oluşan santrifüj etki (merkezkaç etki) nedeni ile kazanın çeperine doğru itilir ve 

materyalinden süzülerek dışarı çıkar. Yani bu filtrelerde itici gücü santrifüj kuvvettir. 

 

Gözenekli (poröz), kek oluşturulabilen katılar sıvılardan santrifüjlü süzme yoluyla 

ayrılabilir. Katı-sıvı karışımı (slury), delikli duvarları olan ve dönen bir sepete beslenir. 

Delikli duvar metal veya kanaviçe tipte bir bezle kaplanmıştır. Santrifüj kuvvetlerin yarattığı 

basınç sıvının süzme ortamından geçmesini sağlar.Katı kısım bez veya gözenekli metal 

üzerinde kalır. Besleme kesildiğinde sepet kısa bir süre daha döner ve katı kısımda kalan 

sıvının büyük kısmı filtreden geçer. Böylece bir filtrepres veya vakumlu filtreden daha kuru 

bir kek elde edilir. Bundan sonra kekin ısıl anlamda kurutulma işlemi yapıldığında önemli 

derecede enerji tasarrufu sağlanmış olur.  

 

 Santrifüj filtreler üç grupta incelenebilir. 

 

 Asılı Ve Süreksiz Tipsantrifüjler: Bu tip filtrelerde delikli sepet 75-120 

cm çapında, 45-75cm derinliğinde, dönme hızı 600-1800 rpm aralığında 

olabilir. Döndürme şaftı, doğrudan sepete bağlanmış olup sepet duvarı 

filtre ortamı ile kaplıdır. Karışım şekilde görülen besleme girişinden 

verilir. Süzüntü filtre ortamından geçer ve boşaltma borusuyla dışarı 

atılır. Sepetin içinde kalan katı kısımdan yıkama sıvısı geçirilerek kalan 

sıvı kısımda alınır. Üstten asma sepetli santrifüjler şeker rafinasyonunda 

çok kullanılır. 
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Şekil 1.16: Asılı ve Süreksiz Tip Filtreler 

 

 Otomatik Süreksiz Tipsantrifüjler: Bu tip filtrede sepet, yatay bir 

eksen etrafında sabit hızla döner. karışım, yıkama sıvısı ve elek 

çalkalama sıvısı, belirli zaman aralıklarıyla sepete sırayla verilir. 

periyodik olarak yükselen bir bıçak, toplanan keki keserek boşaltma 

oluğuna gönderir. çalışma sırası süreleri bir zaman ayarlayıcı ve 

selenoidli valf ile sağlanır. istenildiğinde bu süreler artırılıp azaltılabilir. 

 

Sepet, 50-110 Cm Çapındadır. Bu Santrifüjler Serbest-Akışlı Kristallerin 

Süzülmesinde Yüksek Verimle Çalışır. 150 Mesh’den İnce Taneler İçeren 

Karışımların Süzülmesinde Uygun Değildir. Kaba Kristallerin 

Süzülmesinde Çalışma Süreleri 35-90 Saniye Kadar Sürer. Bu Nedenle 

Sürekli Üretim Tesislerinde Kullanılabilir. Ayrılan Katı Kısmın Miktarı 

Az Olacağından, Yıkama Ve Temizleme İçin Gereken Sıvı Da Fazla 

Olmaz. Bu Tip Sistemlerde Kesici Bıçağın Kristalleri Bozma Veya 

Parçalama Olasılığı Fazladır. 
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Şekil 1.17: Otomatik süreksiz tipfiltreler 

 Otomatik Sürekli Konveyer Tip Santrifüjler (Sürekli 

Santrifüjler):Kaba Kristallerin Sürekli Santrifüj İşlemiyle Ayrıldığı 

Pistonlu Konveyör (Taşıyıcı) Tip Bir Santrifüj Tipi Filtredir (Şekil 1.18). 
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Şekil 1.18: Pistonlu-konveyör (taşımalı) tip sürekli bir santrifüj 

Santrifüj sepeti deliklidir ve döner yapıdadır. Besleme işlemi döner bir 

huniden yapılır. Bu huni kullanılmasının amacı beslemeyi kesmeden 

hızlandırmaktır. Besleme karışımı, sepetin döndüğü eksendeki sabit bir 

borudan huninin küçük ucuna verilir. Buradan büyük uca kadar giderken 

akış hızı artar ve sepete girer. Sepet duvarı yünlü bir metal yüzeyle 

kaplıdır. Oluşan kek 2,5-7,5 cm kalınlığındadır. Bu tabakanın filtre 

yüzeyinden ayrılması pistonlu bir iticiyle sağlanır. İtici darbeler 

uygulayarak kristallerin süzme yüzeyinden ayrılıp sepete düşmesini 

sağlar. Sepetteki katı kısım toplayıcıya akar. 

 

1.3. Filtre Hazırlama 
 

Filtre hazırlama, filtre elemanlarının seçimi ve montajı ile başlamaktadır. Daha sonra 

filtrenin çevre donanımının ve ürün besleme ünitesinin kontrolü ile bitmektedir. 

 

1.3.1. Filtre Elemanları 
 

İyi bir süzme yapabilmek için, kullanılan süzme maddesinde bulunan gözeneklerin 

büyüklüğü süspansiyonda bulunan katı maddelerin büyüklüğünden dada küçük olmalıdır. 

Kullanılan filtre maddelerinin cinsi kullanım amacına göre değişmektedir. Çünkü filtre 

elemanı süzülecek sıvının yapısını bozucu herhangi bir etki yapmamalıdır.  
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Filtre elemanı olarak delikli saç, tel elek, seramik elek, doğal ve yapay elyaflı dokuma, 

kâğıt, keçe, lastik ve deri gibi keçeleştirilmiş tabakalar, kok, kum, talaş, kizelgur, amyant ve 

kömür gibi gevşek dolgu maddeleri, seramik cam, suni maddeler, metal ve lastikten yapılmış 

gözenekli maddeler, deri ve membran kullanılır. 

 

Dokunarak hazırlanan filtreler (filter cloth, woven filter), sentetik veya doğal 

ipliklerden imal edilir. Bunlar yüzeysel süzme yapan filtrelerdir. Üretildikleri ham maddeye 

bağlı olarak herbir filtrenin dayanabileceği sıcaklık değeri, aside veya baza karşı gösterilen 

direnç ve üretim maliyeti değişmektedir. Dokuma filtreler için kullanılacak en ucuz iplik 

pamuk ipliği, en pahalı iplik ise teflon ipliktir. 

 

Naylondan dokunarak imal edilmiş filtreler farmasötik kullanım için çok uygundur. 

Kekin kullanılacağı süzme işlemlerinde son derece düzgün bir yüzey oluşturan naylon 

filtrelerin molekülleri tutma özellikleri ihmal edilebilir düzeydedir. Hem pamuk hem de 

naylon dokuma filtreler otoklavda sterilize edilebilir. 

 

Teflondan dokunarak hazırlanmış filtreler ise, inert ve fiziksel olarak dayanıklı 

olmaları nedeniyle, çoğu sıvı için rahatlıkla kullanılabilir. Paslanmaz çelik iplerden 

dokunarak hazırlanmış filtreler ise dayanıklı, kolay temizlenen ve özellikle kek süzme için 

çok uygun filtrelerdir. 

 

 Dokuma işlemi uygulanmadan imal edilmiş filtreler (non woven filter) ise, keçe 

filtreler, bonded filtreler (bonded fabrics) ve filtre kâğıtları olmak üzere 

sınıflandırılabilir.  

 

 Keçe filtreler lifli yapıda olup gözenek çapları bellidir. Düşük basınçta 

bile büyük bir süzme hızına sahiptir. Doğal veya sentetik özellikte 

olabilen bu filtreler derinlemesine süzme yapar.  

 bonded filtreler, dokumacılıkta kullanılan ipliklerin çözücü ve 

plastikleştirici maddelerle birbirine bağlanması sonucu elde edilir. 

Değişik maddelerle etkileşmeleri nedeniyle ilaç imalatında kullanımları 

çok sınırlıdır. 

 Selülozdan imal edilmiş filtre kâğıtları hem yüzeysel, hem de 

derinlemesine süzme yapabilir. Bunlar eczacılıkta kaba süzme yapmak 

amacıyla kullanılır. Süzme işlemi sırasında elde edilen süzüntünün ilk 

birkaç mililitresi, filtre kâğıdından gelen parçaların uzaklaştırılması için 

tekrar süzülecek sıvı içine aktarılır veya atılır. 

 

Membran filtreler ince (50-200 µm), esnek ve gözenekli yapıda olup selüloz esterleri 

(selüloz asetat veya nitrat), poliamit, poliester, polivinil klorür, poliviniliden diflorür (PVDF) 

, naylon, polikarbonat, polipropilen, polisülfon veya teflon (politetrafloroetilen, PTFE) gibi 

değişik polimerler kullanılarak imal edilmiş filtrelerdir. 
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Membran filtrelerin gözenek çapları çok küçük olmakla birlikte, boşluk oranları çok 

yüksek olduğu için, süzme hızları buna bağlı olarak yüksektir. Bu filtrelerin sahip olacakları 

en düşük gözenek çapı 0,1 µm’dir. Bu, çapı 0,1 µm’ den büyük olan her parçacığın 

tutulabileceği anlamına gelir.Tutulması gereken parçacığın boyutuna bağlı olarak uygun 

gözenek çapına sahip membran filtre seçilmelidir. 

Bazı durumlarda filtre tarafından tutulacak parçacıkların doğrudan filtre yüzeyinde 

birikerek süzme hızını azaltmasını engellemek için “Filtre Yardımcıları (Filter 

Aids)”denilen maddeler kullanılır. Süzme sırasında güçlükler gösteren maddeler için çok 

sayıda farklı filtre yardımcı maddeleri kullanılır. Filtre yardımcı maddeleri sert yapılı, çok 

ince öğütülmüş, sağlam katı parçacıklar olup bastırılamaz bir özelliğe sahiptir. 

 

Filtre yardımcıları filtre yüzeyinde gözenekli bir filtre keki tabakası oluşturarak, 

derinlemesine süzme yapan filtrelerde olduğu gibi parçacıkları içlerinde tutmaktadır. 

Süzüntüdeki herhangi bir molekülü tutma veya kimyasal etkileşme gibi istenmeyen bir 

duruma neden olmaz. 

 

Bu amaçlasaf silika, perlit (alüminyum silikat), bentonit, değişik killer, magnezyum 

karbonat, talk, selüloz ve karbon tozu kullanılır. Bugün için endüstride kullanılan en önemli 

filtre yardımcı maddeleri kizelgur veya diatomlu toprağıdır. Bunlar denizlerde yaşayan ve 

diatomlar diye adlandırılan çok ufak organizmaların silisli iskeletlerinden oluşmuştur. 

İskeletler hemen hemen saf silisyum dioksittir ve çok ufak tanecikler halindedir. 

 

1.3.2. Filtre Elemanının Montajı 
 

Filtrenin takılması sırasında, filtre elemanının değiştirilmesi için gerekli sökme 

yüksekliğinin mevcut olmasına dikkat edilmelidir. Filtre, tercihen filtre muhafazası yukarı 

bakacak şekilde takılmalıdır. 

 

 Filtre yardımcı maddeleri üç değişik yöntem kullanılarak filtrelere 

uygulanmaktadır. 

 

 1.Metot: Filtre yüzeyinin, süzülecek maddenin filtreye pompalanmadan 

önce yardımcı maddelerle önceden kaplanması veya filtre yüzeyinde bu 

maddelerin ince bir tabakasını meydana getirmesidir. Bu şekildeki 

yapılan ön işlem, süzülecek maddede bulunan kolloid parçacıklarının 

süzgeç bezinin veya filtre levhasının gözenekleri içerisine girmesini ve 

dolayısıyla süzgeç direncini yükselmesini önler ve süzme sonunda kekin 

uzaklaştırılmasını kolaylaştırır. 

 

 2.metot: Filtre yardımcı maddesi belirli bir yüzde oranında, süzülecek 

maddeyle karıştırdıktan sonra filtreye pompalanır. Filtre yardımcı 

maddelerinin ortamda bulunması, filtre yüzeyine oturacak çökeltinin 

geçirgenliğini arttırarak bastırılabilmesini azaltır ve süzme işlemi 

sırasında kek direncinin artmasını önler. 
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 3.metot: Özel olarak bu yardımcı maddelerle kaplanmış filtrelerin 

kullanılmasıdır. Bu metot, daha çok vakum altında çalışan, döner 

silindirik filtrelerde uygulanmaktadır. Filtre yardımcı maddesi ve su 

karışımı, filtre üzerinde en az 5 cm kalınlıkta bir tabaka meydana 

gelinceye kadar filtreye pompalanır. Daha sonra süzülecek madde filtreye 

beslenir. Kazıyıcı bıçak ayarlanarak, çökelti oluşan maddenin tümünü ve 

filtre yardımcı maddesinin çok ince bir tabakasını (her dönüşte 0,01-

0,005 mm) kazıyarak filtreden uzaklaştırır.  

 
Otomatik mikrometreye sahip kazıyıcı bıçak filtre yardımcı maddesinin 

oluşturduğu tabaka tükeninceye kadar ilerler. Süzme işlemi 

durdurulduktan sonra yeniden bir filtre yardımcı tabakası oluşturulur. Bu 

işlem için bir saatlik sürede meydana geldiği halde, tabakanın dayanma 

süresi bir gün ile birkaç hafta arasında değişir. Bu yöntem, bir tabaka 

oluşturamayan, fakat filtre yüzeyinden uzaklaştırılmak istenilen jelatin 

yapısında veya yapışkan çökeltilerin süzülmesi için kullanılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Size verilen kimyasal prosesteki standardına göre filtreyi kullanıma hazırlayınız.  

 

Araç ve gereçler: Filtre ve anahtar 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Filtre montajı için; 

 Filtreyi sökünüz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Kullandığınız araç ve gereçleri 

hazırlayınız. 

 Filtreyi üretici firmanın talimatları 

doğrultusunda sökünüz. 

 Filtre ortamını çıkarınız. 
 Filtre ortamını çıkarırkenfiltreye hasar 

vermemeye dikkat ediniz. 

 Yeni filtre ortamını takınız. 
 Filtre çeşidine göre uygun filtre ortamını 

takınız. 

 Filtreyi monte ediniz. 

 Filtreyi üretici firmanın talimatları 

doğrultusunda montaj yapınız. 

 Montajın tam olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Filtreyi söktünüz mü?   

2. Filtre ortamını çıkardınız mı?   

3. Yeni filtre ortamını taktınız mı?   

4. Filtreyi monte ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme ”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Süspansiyon durumunda olan katının yüzdesi yükseldikçe, süzme işlemi ya 

sıkıştırma (presleme) veya santrifüjleme ile gerçekleştirilebilir. 

 

2. (   ) Filtre yüzeyinde tutulacak olan parçaların küçük olması süzmeyi kolaylaştırır. 

 

3. (   ) Filtre ortamında yüzeydeki artık kütlesine veya kalan katı kısma Filtrat,  

parçacıklarından ayrılmış akıcı karışıma veya süzülen sıvı kısma da süzüntü Filtre 

Keki denir. 

 

4. (   ) Basınçlı Kum Filtreleri buhar kazanlarına verilecek veya benzer amaçlarla 

kullanılacak suların süzülmesi ile içerisinde çok az miktarda katı ihtiva eden sıvıların 

süzülmesinde kullanılır. 

 

5. (   ) Süzülecek su miktarı çok fazlaysa, kum basınçlı silindirik kaplar yerine benzer 

şekilde dizayn edilmiş üstleri açık ve betondan yapılmış tanklar içerisinde veya 

havuzlar da bulunur.Bunlara Kapalı Kum Filtreleri denir. 

 

6. (   ) Filtrepres, atığın yada proses çıkışının hacmini ve ağırlığını azaltmakta kullanılan 

bir katı-sıvı ayırma ekipmanıdır. 

 

7. (   ) Hücreli Filtreler, plakalar genel olarak plastikten yapılmış olup çapraz olarak 30 

ile 90 cm uzunluğa ve 12 mm kalınlığa sahiptir 

 

8. (   ) Plaka ve çerçeveli filtrepreslerde, Hem çözelti kaybı hem de çevre kirliliği 

açısından % 70 – 75 gibi kuru maddeli keklere ulaşmak için membran tipli 

filtrepresler kullanmak gereklidir. 

 

9. (   ) Üstten asma sepetli santrifüjler petrolün rafinasyonunda çok kullanılır. 

 

10. (   ) Naylondan dokunarak imal edilmiş filtreler farmasötik kullanım için çok 

uygundur. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında filtreyi çalıştırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki kimyasal üretim yapan tesislere giderek filtrelerin nasıl 

hazırlandığını araştırınız. 

 

2. FİLTREYİ ÇALIŞTIRMA 
 

Kimyasal proseslerde filtre hazırlama işlemleri, filtreleme (süzme) öncesi filtrelerin 

mekanik, elektrik, enstrümantasyon ve filtre kontrolünün yapılması ile akışkan besleme 

ünitesin hazırlanması olarak sıralanabilir. 

 

2.1. Çevre Donanımı Kontrolü 
 

2.1.1. Mekanik 
 

Bir filtrasyon cihazı için gerekli temel parçalar; filtre ortamı için mekanik destek, 

filtreye giriş ve çıkış boruları ve filtre kekinin uzaklaştırılması için gerekli kısımlardır. Bazı 

durumlarda eriyik kalıntılarının uzaklaştırılması için filtre kekinin yıkanması gerekebilir. 

Sıvı girişine basınç veya sıvı çıkışına vakum uygulanabilir. Bazı durumlarda basınç ve 

vakum birlikte uygulanabilir. 

 

Filtrepreslerde filtrede süzülecek karışım homojen bir süspansiyon olarak 

verilebilmesi için karışım bir tank içerisinde depolanır ve devamlı karıştırılır. Süzülecek 

karışım kıvamlaştırıcı cihazından alınarak filtreye verilirse bu süspansiyon durumu doğrudan 

doğruya cihazın kendisi tarafından temin edilir.  

 

Kıvamlaştırma makineleri, yerçekimsel çökeltme aracılığı ile katıları sıvılardan 

ayırmak için kullanılır. Birçok kıvamlaştırma makinesi, cihazların daha büyük ve sürekli 

çalışan parçalarıdır. 

 

Kimya endüstrisinde çok kullanılan açık boşaltımlı filtrepres, oluşan çökeltiyi bir 

ucunda sızıntı oluğu bulanan bir yıkayıcıya boşaltır. Bu sızıntılar süzüntü ve yıkama suyu 

depolama tankına akar. Filtreperslerin ucunda iki çıkış bağlantısı varsa birinci uç süzüntü 

tankı diğer uç ise yıkama tankına bağlıdır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Sürekli çalışan döner filtre ve yardımcıları, endüstride sıkça karşılaşılan süzüntü ve 

yıkamanın birleştirilmiş bir durumu şeklindedir. Bazen süzüntü toplama tankları ile süzüntü 

pompaları arasında yükseklik farkı bulunabilir. 

 

Bu durumda kendiliğinden hazır tipte, ufak kapasiteler için pistonlu veya planjörlü 

vakum pompaları, büyük kapasiteler içinde siklon üfleçler kullanılır. 

 

2.1.2. Elektrik 
 

Elektrik panosu sistemde bulunan elektriksel ekipmanların kontrolünün sağlandığı 

kısımdır. Filtrelerin elektrik donanımı ve bağlantıları mutlaka filtrasyon işlemi başlamadan 

önce kontrol edilmelidir.  

 

Ayrıca periyodik olarak filtreler ve filtre ile bağlantılı diğer ekipmanların elektrik 

sistemlerinin bakımı yetkin personel tarafından yapılmalıdır.  

 

2.1.3. Enstrümantasyon 
 

Bir çok proses değişkeninden biri de basınçtır. Basınç sıvı ve gazlar moleküler 

etkileşim nedeniyle içinde bulundukları kabın birim yüzeyine uyguladığı kuvvet olarak 

açıklanabilir. Bu değişkenin kontrol edilebilmesi için ölçülebilir olması gerekir. Basıncın 

ölçülmesini sağlayan sensörlere basınç sensörleri denir. Transmitter ise ölçülen basıncın 

büyüklüğünü veya değişimini standart bir elektriksel değere çevirir. 

 

Bazı kum filtrelerinde, basınçlı filtre üzerinde yer alan otomatik vanalar vasıtası 

ilesüzme işlemleri bir PLC vasıtası ile tümüyle otomatik yapılmaktadır. Filtrelerin 

tükenmesi, su giriş/çıkışları arasındaki basınç farkı bir “Fark Basınç Transmitteri” ile 

saptanır. 

 

 

2.2. Akışkan Besleme 
 

Filtrepresleri beslemede kullanılan en yaygın pompalar santrifüj pompalardır. Bu 

pompalar düzenli basınç sağladığından tercih edilmektedir. Bu pompalar kendilerine ait 

karakteristik eğrilerin bir gereği olarak, süzülecek karışımın akış debisi azalınca basıncı 

yükseltmektedir. 

 

Beslemedeki katı maddelerin miktarı süzme kapasitesi yönünden çok önemlidir. Fazla 

miktardaki katı madde içeren beslemedeki karışımların süzülmesi oldukça zordur. Bu 

nedenle katı maddelerin bir kısmının kaba bir ön süzme uygulanması gerekebilir.  

 

Besleme akışkanlığı sıcaklığın artması ile artar. Sulu süspansiyonlarda sıcaklığın 

10°C’den 40°C’ye arttırılması ile süzme hızı iki kat, 10°C’den 70°C’ye arttırılması ile 

yaklaşık üç kat artar. 
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2.3. Filtre Kontrolü 
 

Filtreler, gerçekleşen süzme işleminin performansının yeterli olup olmadığını tespiti, 

filtre elemanın ömrünün bitip bitmediğinin tespiti veya filtre elemanlarının temizliği için 

sıklıkla kontrol edilmesi gerekmektedir. 

 

2.3.1. Fark Basınç Ölçümü 
 

Genel olarak filtre elemanın kendisi, nadiren de olsa, gerçek bir süzme ortamıdır. 

Filtre elemanın ve çökelti parçacıklarının fotomikrografik (mikroskopla büyütülmüş 

maddelerin fotoğrafını çekme) incelenmesi, çökeltilerdeki ortalama parçacık büyüklüğünün 

filtre elemanlarının ortalama gözenek büyüklüğünden oldukça küçük olduğunu göstermiştir.  

Gerçek süzme ortamı, süzgecin yüzeyi üzerine oturan ilk çökelti taneciklerinin 

meydana getirmiş oldukları tabakadır. Bu sebeple, ilk tabakanın meydana gelmesi süzme 

işleminin güvenliği yönünden büyük önem taşır. 

 

Levhalı filtreler (filtrepresler), süzme işleminin başlangıcında uygulanan basıncın, 

işlemin sonuna kadar sabit tutulduğu yöntemin kullanıldığı bir filtre çeşididir. Ancak bu 

filtrelerin dezavantajı başlangıç basıncı yüksek olduğunda süzgeç bezi veya levhası 

tarafından tutulan çökelti parçacıklarının gözenekleri tıkaması sonucunda süzme işleminin 

geri kalan kısmında düşük bir süzüntü debisine sebep olmasıdır. Aynı zamanda çökelti 

parçacıklarının homojen bir yapı ve büyüklük göstermemeleri durumunda; yüksek basınç, 

çökeltinin kolloidal kısmını, kristal kısım tarafından oluşturulan ilk çökelti tabakası 

arasındaki boşlukları doldurmaya zorlayarak süzüntü debisinin azalmasına sebep olmaktadır. 

 

Diğer taraftan başlangıçta basınç düşük olursa, çökelmiş tanecikler tarafından süzgeç 

ortamı üzerinde meydana getirilen ilk tabaka gevşek yapılı ve gözenekli (poröz) olur. Bu 

nedenle yüksek bir süzüntü debisi elde edilir. Bu durumda çökelti tabakası, süzgeç bezinin 

veya levhasının deliklerini doldurmaz ve oluşan kekin süzgeç bezinden temiz bir şekilde ve 

kolaylıkla alınması mümkün olur. 

 

Bazı filtre keklerinde özgül direnç, basınç düşmesi ile değişir. Bunun nedeni daha 

yüksek basınçta kekin daha yoğun hale gelmesi ve böylece akış için daha az sayıda ve daha 

küçük geçitler vermesidir. Bu etkiye kek sıkışabilirliği denir. 

 

 

 

r : Kekin P basıncındaki özgül direnci 

P: Filtre boyunca basınç düşmesi 

r’ = Kekin, 1 atm basınç düşmesinde özgül direnci 

s = Kekin sıkışabilirlik katsayısı  
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Plakalı ve çerçeveli filtrede, filtrasyonun ilk safhalarında filtre bezi enince basınç 

düşmesi küçüktür ve filtrasyon oldukça sabit bir hızda devam eder. Filtre keki arttıkça işlem 

daha sabit bir basınç altında devam etmeye başlar. 

 

Plakalı ve çerçeveli filtrede, kap basınç altında tutulur veya filtrebezinin çıkış tarafına 

vakum uygulanır. Vakum uygulanmasının avantajıfiltre bezi üzerinde biriken kalıntının 

atmosferik basınç altında olmasıve daha sonra kolayca uzaklaştırılabilmesidir. Vakum 

uygulanmasının dezavantajlı yönü ise maliyetli olmasıdır ve ulaşılabilecek en yüksek 

vakumunyaklaşık 80 kPa ile sınırlı olmasıdır.  

 

Döner filtrelerde itici gücü vakum veya basınç sağlar. Vakum uygulanabilen dönen 

filtrelerde, vakumla toplanan süzüntünün düşük basınç altında kaynamasını engellemek için, 

oluşan basınç farkının en fazla bir bar olması gerekir.  

 

Fark basınç ölçümü, bir referans noktası ile mevcut ölçümü yapılan bir değer 

arasındaki değerdir. Bu referans değeri tam vakum ( mutlak basınç) veya  atmosfer basıncı 

da olabilir. Bazı filtrelerde fark basınını ölçmek için Fark Basınç Transmitterleri 

kullanılmaktadır. Fark basıncı transmitteri sıvı ve gaz ortamlarda basıncı ölçer. İki basınç 

arasındaki fark bir analog çıkış sinyaline dönüştürülür. 

 

2.4. Filtre Temizliği 
 

Plakalı ve çerçeveli filtrelerde, çerçeveler arasındaki boşluklar filtre keki veya kalıntısı 

ile dolunca filtrenin sökülüp temizlenmesi gerekir. Plaka ve çerçeveli filtreler ucuz süzme 

araçlarıdır. Ancak buna karşın istenilen büyük düzeye mekanize edilmeleri güçtür. Plakaların 

yıkamaya olanak verecek şekilde yapılmaları da mümkündür. 

 

Paslanmaz çelik iplerden dokunarak hazırlanmış filtreler dayanıklı olup kolaylıkla 

temizliği yapılabilen filtrelerdir. 

 

Filtrepreslerde temizlik işlemi filtrepres açıldıktan sonra oluşan kekin 

temizlenmesidir. Hücreli filtrepreslerde, plakalar arasındaki boşluğu dolduracak kadar kek 

oluştuğunda, plakaları sıkıştıran vida gevşetilir, art plaka, taşıma çubukları üzerinde geri 

çekilir ve plakalar yerlerinden çıkarılarak kekten temizlenir. 

 

Plaka ve Çerçeveli filtrepres çerçeveleri dolduğu zaman plaka ve çerçeveler 

birbirlerinden ayrılır ve hücreli filtreler kısmında açıklandığı gibi temizleme yapılır. Bu 

şekildeki bir filtrepresde yıkama yapılamaz. Çerçevelerden uzaklaştırılan kalıntıda bir miktar 

daha süzüntü vardır. Bu süzüntü istenilen veya istenilmeyen bir madde olabilir. 

 

2.4.1. Filtre Ortamının Temizliği 
 

 Filtre ortamının temizliği üç değişik yöntemle yapılabilmektedir. 

 

 Ters Akımla Temizleme 

 Çözücülerle Yıkama 
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 Hava İle Yıkama 

 

Resim 2.1: Temiz ve kirli filtre 

2.4.1.1. Ters Akımla Temizleme 

 

Ters akımla yıkama, filtreden, filtre edilen suyun akısına ters yönde basınçlı su veya 

basınçlı su ile birlikte basınçlı hava da geçirmek ve gerektiğinde filtre tabakasını 

karıştırıcılarla taramak ve gevşetmek suretiyle yapılan bir fiziksel temizleme işlemidir. 

 

Zamanla kirlenen yatak, giriş çıkışları arasında basınç farkına sebep olur. Bu farkın 

saptanan bir değeri aşması halinde filtre tükenmiş olur. Bu defa su tanka alttan sevk edilerek 

filtre yatağı kabartılır. Böylece üsten biriken kirlilikler dışarıya atılır. Bu işlem sonrası filtre 

yeniden çalışmaya alınır. 

 

2.4.1.2. Çözücülerle Yıkama 

 

Tıkanmış filtreler ve düşük filtre performansı filtrenin çalışma ömrünün kısalmasına 

yol açabilir. Bu yöntemde filtrelerdeki ağır, yapışkan ve hayvansal yağ bazlı partikülleri 

temizlemek için sabun ve çözücüler kullanır. Bu yöntem karmaşık olup, filtre yapısındaki 

filtre ortamınım zarar görmesini önlemek için ileri düzeyde çözücüler hakkında bilgi birikimi 

gerektirir. 

 

 Kumlu filtrelerin temizlenmesi: Gözetleme camından temiz su görününceye 

kadar filtre geri yıkama yapılır. Filtre pompasını kapatılır ve otomatik sayaç 

devre dışı bırakılır. Pompa kapağı kaldırılarak bir şişe kum filtre temizleyici 

ilave edilir. Gözetleme camından boya rengi değişinceyekadar filtre geri yıkama 

yapılır ve pompa kapatılır. Filtre kapalı pozisyonda yerleştirilir.  

 

Kumun 8 saat boyunca ıslanması için beklenir. Atık hattını çevreleyen zemine 

için pH yükseltici uygulanır. Gözetleme camından temiz su görününceye kadar 

filtre geri yıkama yapılır. Durulama üzerindeki filtre yerleştirilerek ve 

gözetleme camından temiz suya bakılır. Filtrasyon yeniden başlatılır. 
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 Yıkanıp yeniden kullanılabilen kartuş filtrelerin temizlenmesi: Gevşek artık 

maddeyi uzaklaştırmak için kartuşu yerleştirildiği yerden çıkararak kurulanır. 

Bir şişe kartuş temizleyici ve 75 litre su ile plastik bir kapta karıştırılır. 

Maksimum performans için kartuş 30 dakika hazırlanan karışımda bekletilir. 

Kartuş karışımdan çıkarılarak durulanır. Kartuş üretici firmanın talimatları 

doğrultusunda yeniden filtreye yerleştirilir. Filtrasyon yeniden başlatılır (Resim 

2.2). 

 

Resim 2.2: Temizlenmiş kartuş filtreler 

2.4.1.3. Hava ile Yıkama 

 

Kimya endüstrisinde filtrelerin temizlenmesinde kullanılan diğer bir yöntemde 

sıkıştırılmış hava kullanmaktır. Temizlenecek filtre yerinden çıkarılır. Temizliğin 

başlangıcında kompresörden üflenecek hava 100 psi (yaklaşık 6,8 atm) basınca ayarlanır. 

Uygulanan hava ile kir ve atıklar filtre elemanın içerisinden uçulur. Dışarı çıkan atıklar ve 

kir uzaklaştırılır. Aynı işlemler kir ve atıklar uzaklaşıncaya kadar devam edilir. Temizleme 

işleminde filtrenin kalıcı zarar görmemesine dikkat edilmelidir. 

 

2.4.2. Filtre Ortamının Değiştirilmesi 
 

Kimya endüstrisinde kullanılan filtrelerin bazılarında filtreler yıkanamaz ve tekrar 

kullanılamaz. Bu durumda filtre elemanlarının değiştirilmesi gerekmektedir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Size verilen kimyasal prosesteki standardına uygun olarak filtreyi çalıştırınız.  

 

Araç ve gereçler:Filtre, basınç ölçer, anahtar 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Filtreyi çalıştırmak için: 

 Filtrenin çevre donanımını kontrol ediniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Akışkanı besleyiniz.  Ürün beslemeye dikkat ediniz.  

 Fark basıncı ölçünüz. 
 Basınç ölçme ile ilgili hususlara dikkat 

ediniz. 

Filtreyi temizlemek için: 

 Filtreyi sökünüz. 

 Araç ve gereçlerinizi hazırlayınız.  

 Filtreyi üretici firmanın talimatları 

doğrultusunda sökünüz. 

 Filtre ortamını çıkarınız. 
 Filtre ortamını çıkarırken zarar 

vermemeye dikkat ediniz. 

 Filtreyi temizleyiniz. 
 Size verilen uygun yöntemi kullanarak 

temizleme yapınız.  

 Filtre ortamını takınız.  Filtre ortamını dikkatlice takınız. 

 Filtreyi monte ediniz. 

 Filtreyi üretici firmanın talimatları 

doğrultusunda montaj yapınız. 

 Filtre ortamını söküldüğü gibi monte 

etmeyi unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Filtreyi çalıştırmak için: 

1. Kurutucunun çevre donanımını kontrol ettiniz mi?   

2. Ürünü beslediniz mi?   

3. Kurutucuyu çalıştırdınız mı?   

Filtreyi temizlemek için: 

4. Filtreyi söktünüz mü?   

5. Filtre ortamını çıkardınız mı?   

6. Filtreyi temizlediniz mi?   

7. Yeni filtre ortamını taktınız mı?   

8. Filtreyi monte ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme ”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Kıvamlaştırma makineleri, yerçekimsel çökeltme aracılığı ile katıları sıvılardan 

ayırmak için kullanılır. 

 

2. (   ) Kimya endüstrisinde çok kullanılan kapalı boşaltımlı filtrepres, oluşan çökeltiyi 

bir ucunda sızıntı oluğu bulanan bir yıkayıcıya boşaltır. 

 

3. (   ) Bazı kum filtrelerinde, filtrelerin tükenmesi, su giriş/çıkışları arasındaki basınç 

farkı bir fark basınç transmitteri ile saptanır. 

 

4. (   ) Besleme akışkanlığı sıcaklığın artması ile artar. Sulu süspansiyonlarda sıcaklığın 

10°C’den 40°C’ye arttırılması ile süzme hızı sekiz kat artar. 

 
5. (   ) Bazı filtre keklerinde özgül direnç, basınç düşmesi ile değişir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir Modül Değerlendirmeye geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 

 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Santrifüj filtrede, süzme tekniği ile genellikle kristal yapıdaki taneciklerin sıvıdan 

kurtarılması sağlanır. Kütledeki nem oranı en fazla % 10'ye kadar inebilir.  

2. (   ) Koagülasyon, partiküller arasındaki itmeyi azaltan, nötralize eden veya tersine 

çeviren tuzların destabilasyonu sağlamasına denir. 

3. (   ) Membran filtrelerin plastik veya çelikten imal edilmiş bir silindir içine 

yerleştirilip, kapalı bir birim haline getirilmesi ile elde edilen filtrelere kartuş filtre 

denir. 

4. (   ) Döner devamlı filtreler kesikli olarak çalışan filtre tipidir. Kesikli çalışan bu filtre, 

süzme, yıkama, kurutma ve çamur tahliye işlemlerinin hepsini aynı anda yapmaz. 

5. (   ) Sweetland filtreleri birim zemin yüzeyinde büyük süzme alanına sahip olmaları, 

yıkama özelliğinin iyi olması, işletme giderleri düşük olması ve filtrenin 

kullanılmayan alanı az olması nedeni tercih edilebilir. 

6. (   ) Moore Filtresi, orijinal levhalı filtre türlerinden biri olup siyanür işlemi 

uygulanmış maden filizlerinin süzülmeleri için geliştirilmiştir. 

7. (   ) Plakalı ve çerçeveli filtrede, filtrasyonun ilk safhalarında filtre bezi enince basınç 

düşmesi büyüktür ve filtrasyon oldukça sabit bir hızda devam eder. 

8. (   ) Plakalı ve çerçeveli filtrede ulaşılabilecek en yüksek vakumun yaklaşık 180 kPa 

ile sınırlı olmasıdır.  

9. (   ) Ters akımla yıkama, filtreden, filtre edilen suyun akısına ters yönde basınçlı su 

veya basınçlı su ile birlikte basınçlı hava da geçirmek ve gerektiğinde filtre tabakasını 

karıştırıcılarla taramak ve gevşetmek suretiyle yapılan bir fiziksel temizleme işlemidir. 

10. (   )  Hava ile yıkama işleminde, temizliğin başlangıcında kompresörden üflenecek 

hava 10 psi (yaklaşık 0,68 atm) basınca ayarlanır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Diğer Modüle ”e geçiniz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 DOĞRU 

2 YANLIŞ 

3 YANLIŞ 

4 DOĞRU 

5 YANLIŞ 

6 DOĞRU 

7 YANLIŞ 

8 DOĞRU 

9 YANLIŞ 

10 DOĞRU 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 DOĞRU 

2 YANLIŞ 

3 DOĞRU 

4 YANLIŞ 

5 DOĞRU 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YANLIŞ 

2 DOĞRU 

3 DOĞRU 

4 YANLIŞ 

5 DOĞRU 

6 DOĞRU 

7 YANLIŞ 

8 YANLIŞ 

9 DOĞRU 

10 YANLIŞ 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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