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Katı Yağ Ayırıcı ( Yağ Tutucu, Yağ Kapanı… ) 
 

Atık su üreten kuruluşlar, zararlı ve rahatsız edici koku 

veren, tesisata zarar verebilecek sıvıların sisteme verilmeden önce 

uygun işlemlerden geçirilerek önişlemini yapmak 

yükümlülüğündedirler. Avrupa’da uygulanmakta olan düzenlemelere 

göre bir mutfağa/eviyeye sahip işyerlerinde (restoranlar, kantinler, 

kafeler, oteller, et işleme tesisleri, fastfood işletmeleri vs.) atık sular 

kanalizasyon sistemine direk bağlanmadan önce bir ayrıştırılma 

işlemine tabi tutulmak zorundadır. 

 

 

 
 

Dikdörtgen (Yerüstü) Yağ Tutucu – Bağdat / Irak 
 

Bu kuruluşlar, atık suyun yağlardan arındırılması için DIN 4040/ 

EN 1825 standartlarına uygun Yağ Ayırıcı kullanmak zorundadırlar. 

Aksi takdirde yağ içeren atık sular ve bunların içindeki küçük 

tanecikler borularda daralmalara ve korozyona neden olarak atık su 

sistemini tıkanmasına ve arıtma tesislerine zarar vererek büyük maddi 

kayıplara sebep olabilirler. Bu kurala tabii olan işyerlerine en basit 

örnek olarak mutfağa sahip olan işyerleri, kasaplar ve et işleme 

tesisleri gösterilebilir. 

 

Ülkemizde de Yağ Ayırıcıların kullanımı, T.C. Çevre ve Orman 

Bakanlığı tarafından düzenlenen ve T.C. Resmi Gazetesinde 

19.04.2005 tarihinde yayınlanan 25791 ve 30.03.2010 tarihinde 

yayınlanan 27537 sayılı "Bitkisel Atık Yağların Kontrolü 

Yönetmeliği" ne göre kanunen zorunludur. 

 

Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin (WWF) açıkladığı bilgilere 

göre; “1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunun kirlenmesine 

sebep olmaktadır”. Evsel atık nedeniyle oluşan su kirliliğinin yüzde 

25'ini bitkisel atık yağların oluşturduğu, sudan hafif olduğu için su 

yüzeyinde kalan bitkisel yağların havadan suya oksijen transferini 

engelleyerek, canlılarının yaşamını olumsuz etkilemektedir. 

 

Yongrad® olarak sizlere sunduğumuz ürünleri, ağır yağları ve 

yüzen yağları bertaraf etmek için güvenle kullanılabilirsiniz. 

Ürünlerimizi; Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE), Polipropilen 

(PP) ve Paslanmaz çelik (AISI 304) malzemeden imal ederiz. 

 

Yağ Ayırıcı ile alınmak istenen yağ / gres; suda kısmen veya 

tamamen çözünmeyen ve sabunlaşabilen, yoğunluğu 0,95 g/cm3’ten 

daha az olan bitki (sebze) ve/veya hayvan kaynaklı maddelerdir. 

 

Çalışma Prensibi: suyun ve yağın yoğunluk farkı prensibine 

göre çalışır. Akan sıvı ara bölmelerde tutulur ve hızı kesilir, atık suyun 

içindeki yağlar ve gres sudan hafif olmaları nedeniyle, bir müddet 

sonra ayrışmaya başlar. Yağlar ve gres üstte birikirken, arındırılmış 

olan atık su, yağ ayırıcının çıkışından atık su tesisatına gönderilir. 

 

Yağ tutucunun ayrıştırdığı yağlar; biodizel tesislerinde veya 

geri kazanım tesislerinde işlenerek yakıt, sabun gibi maddelere 

dönüşür. Bu şekilde çevre kirliliği önlenerek aynı zamanda ekonomik 

geri dönüşüm sağlanmış olur. 

 

 

Yağ tutucuları ve ayırıcıların kullanım alanları: 

 Yemek Sanayileri 

 Lokanta ve Restoranlar 

 Kantinler ve Kafeteryalar 

 Hastaneler 

 Oteller ve Tatil Köyleri 

 AVM’lerin yemek bölümleri 

 Mezbahalar ve Et işleme tesislerinde 

 Şarküteriler ve Süt İşleme Tesisleri 

 Evlerde ve Sitelerde 

 Oto Yıkamalar ve Tamirhaneler 

 Bulaşıkhaneler 

 

 

 
 

Silindirik (Yeraltı) Yağ Tutucu – Dorçe Prefabrik / Ankara 
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Bizi tercih etmeniz için birkaç sebep: 

 Biz sadece çevre dostu çözümler satarız 

 Geniş ürün yelpazesi - çok seçenek 

 Ürün performansı - verimli, etkili ve kolay kullanım 

 Yüksek işçilik kalitesi 

 Müşteri odaklı çözümler - hızlı ve güler yüzlü hizmet 

 Prosese göre tasarım servisi – deneyimlerimizi birleştirerek 

 Sürekli yenilik - yaratıcı çözümler 

 Uygun fiyatlar - bütçenize ve kalitenize ödün vermeden 

 

Yongrad® Yağ Ayırıcıların özellikleri: 

 Mevzuata ve DIN 4040’a uygun 

 Kurulumu ve Kullanımı kolay 

 Bakım ve temizliği kolaydır 

 Uygun fiyatlı ve etkili bir sistem 

 Katı atık tutucu süzgeç standarttır 

 Değişik ölçülerde ve kapasitelerde imal edilebilir. 

 

Yağ Ayırıcıya Direkt Bağlanmayacak Cihazlar: 

Çöp öğütücüden çıkan atık su, doğrudan doğruya bir yağ ayırıcıya 

bağlanmamalıdır. Kullanılacak olan yağ tutucu tipi ne olursa olsun, 

çöp öğütücüden çıkan atıksu, mutlaka önce uygun ölçüde bir katı atık 

tutucudan geçirilmeli, çöp öğütücüde öğütülmüş olan maddeler bu katı 

atık tutucuda tamamen çökeltilmelidir. Çöp öğütücüden gelen 

atıksuyun içinde katı partiküllerin kalmadığından emin olduktan sonra 

bu atıksu yağ ayırıcıya bağlanmalıdır. 

Patates soyma makinası gibi suda zamanla çökelen atıkların bulunduğu 

atıksular üreten cihazlar, doğrudan doğruya yağ ayırıcıya giden hatta 

bağlanmamalıdır. Bu atıklar, yağ ayırıcıyı olumsuz etkilediği gibi, 

tesisatın uzun olması halinde, tesisatı da tıkamaktadır. Bu tür cihazların 

atıksu çıkışlarında uygun özellikler de katı atık tutucular veya filtreler 

kullanılmalıdır. 

 

 

 

 
 

Silindirik (Yeraltı) Yağ Tutucu – Dreamland / Bakü 

 

 

 

 

 

 

Yağ Ayırıcıya Asla 

Bağlanmayacak Atık Sular: 

Yağmur suları, kanalizasyon 

suyu kesinlikle yağ tutucuya 

bağlanmamalıdır. 

 

Yağ Ayırıcının 

Temizliği: Unutulmamalıdır ki, 

yağ ayırıcı yağı imha eden bir 

mekanizmaya sahip değildir! 

Aksine, yağ ile suyu birbirinden 

ayrıştırarak, yağın bir bölgede 

birikmesini sağlar. Bu nedenle, 

kullanım şartlarına göre ve 

kullanım sırasında 

belirlenebilecek aralıklarla 

biriken yağın ortamdan 

uzaklaştırılması gerekir. Yağın 

alınması manuel olarak yapıldığı 

gibi, yarı otomatik ve tam 

otomatik olarak da yapılabilir. 

 

Hizmet Standardımız: En 

kaliteli ürünler, en kaliteli 

hizmet. 

 

Bir sorunuz veya bir öneriniz 

varsa bize bildirin. 

Düşünceleriniz bizim için 

önemlidir.  
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