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GENEL 

 

YAĞPAK , debisi 15 m3/saat’e 

kadar olan atıksulardaki yağın 

giderilmesinde kullanılan çelik 

konstrüksiyon paket arıtma 

birimleridir. Atıksu debisine bağlı 

olarak 3 değişik kapasite alternatifi 

bulunan YAĞPAK, çok kısa sürede 

yerine monte edilebilmekte ve yağ 

ayırmada sıklıkla kullanılan 

"lamella separasyonu" ilkesiyle 

çalışan bu ayırıcılar, yüksek verim  

ve ekonomiyi bir araya getirmektedirler. YAĞPAK ünitelerinin en önemli teknik özelliği, fiilen 

kapladıkları alandan bağımsız olarak, yağ ayırma yüzey alanlarının çok geniş olmasıdır. Bu 

sayede, konvansiyonel yağ ayırıcıları, örneğin API separatörlerine göre yaklaşık 5-10 kat daha 

az hacim kaplamakta ve 10-15 kat daha az alan gerektirmektedir. Ayrıca, konvansiyonel yağ 

ayırıcılar için sözkonusu olan buharlaşmayla yağ kaybı, yangın tehlikesi, rüzgar, yağmur ve 

güneşin etkileriyle arıtma veriminin azalması gibi önemli sakıncaları da taşımamaktadırlar. 

YAĞPAK'ın, çelik bir tank içine yerleştirilmiş olan başlıca kısımları giriş, çıkış ve yağ toplama 

bölmeleri, lamella modülü ve ayarlanabilir çıkış ve yağ savaklarıdır. Giriş akımı uygun bir 

biçimde dağıtılarak, lamella modülüne üniform bir akım gelmesi sağlanır. Eğik yerleştirilmiş 

modülden geçiş sırasında, laminer akım koşullarında, sudan ayrılan ve birbirleriyle birleşerek 

büyüyen serbest yağ zerreleri modülün üst kısmından çıkarak, giriş bölmesinin yüzeyinde bir yağ 

katmanı oluştururlar. Yağ katmanı belli bir kalınlığı aştığında, bir kısmı yağ toplama bölmesine 
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savaklanır. Yağı ayrılan su, modülün alt ucundan çıkarak, çıkış bölmesini dolaşır ve ayarlı 

savağı aşarak sistemi terkeder. Bu arada, atıksudaki askıda katı maddelerin önemli bir kısmı da, 

modülden geçişte sudan ayrılır ve çıkış bölmesinin tabanında çamur halinde birikir. Ayırılan yağ 

ve dip çamuru ilgili bölmeler üzerindeki manuel vanalar ile üniteden uzaklaştırılırlar. 

 

 

   

 

 BOYKESİT ENKESİT 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

Boyutlar, cm 
Model Kapasite, 

m3/saat Genişlik, B Uzunluk, L Yükseklik, H 
Giriş Çapı Çıkış Çapı 

YAĞPAK – 5 5 60 200 170 DN100 DN100 

YAĞPAK – 10 10 120 200 170 DN100 DN100 

YAĞPAK – 15 15 120 260 170 DN100 DN100 
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