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    İnsanoğlunun en büyük yardımcısı olan 
makinaların en basitinden en karmaşık 
teknolojide olanının görevini yerine getirebilmesi 
için gerekli en önemli bileşenlerden biridir.  

iki yüzeyi birbirinden ayırarak sürtünmeyi azaltmak,  

yüzeyleri kayganlaştırarak hareketi kolaylaştırmak,  

yüzeylerde film oluşturarak korozyon ve oksidasyonu 
önlemek 

motorda yağ – yakıt karışımını önlemek 
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YAĞ, YAĞLAMA, YAĞLAYICI? 
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YAĞLARIN SINIFLANDIRILMASI 

Yağ 

Doğal 
yağ 

Madeni 
yağ 

Alifatik 
Parafinik 

Naftanik 
Aromatik 

Karışım 
Bitkisel 

yağ 
Hayvansal 

yağ 
Sentetik 

yağ 



Yağlayıcıların temel yapı taşı 

  Ana bileşen; 

Hidrokarbonlar (Alifatik+Aromatik)  

  Eser miktarda; 

Kükürt (S) 

Azot (N) 

Çeşitli mineraller 
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BAZ YAĞ ve KOMPOZİSYONU 
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MADENİ YAĞ ve KATKILAR 

Ham Petrol 

Hidrokarbon 

Solvent rafinasyonu 

Hidroproses     

Hidroproses    

Mineral  
Baz Yağ Performans 

katkıları 
Madeni 
Yağlar 

Dünya genelinde üretilen baz yağlar büyük oranda 

alifatik-parafinik özellik taşımaktadır 

Farklı formülasyona sahip madeni yağlar kullanımda 

Venezuela’da üretilen baz yağların PAH içeriği 

Sentetik  
Baz Yağ 



Otomotiv sektörü 

Endüstriyel  

(hidrolik yağlar, trafo yağları, türbin yağları, işleme 
yağları, ısıl işlem yağları, kalıp ayırıcılar vb.) 

Yağlama müstahzarları  

(kesici aletlerin yağlanması, cıvata veya somun 
gevşetme, pas veya korozyonu önleyici 
müstahzarlar, vb.) 

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU@2012 

KULLANIM ALANLARI 



    Doğal veya sentetik yağlar içeriğindeki 
hidrokarbon veya katkı maddelerinin kullanım 
süresine bağlı olarak bozunması ve toz, nem, 
kurum ve korozyon ürünleri gibi yağın yapısını 

bozucu nitelikteki kirleticilerin aktivitesi 
sonucunda işlevini kaybederek atık yağ niteliği 

kazanmaktadır 
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ATIK YAĞ 
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ATIK YAĞ KOMPOZİSYONU 

Klorlu hidrokarbonlar 

     Trichloroethane (TCA), trichloroethylene (TCE), perchloroethylene 
(PCE)… 

Aromatik hidrokarbonlar 

     Benzo(a)pyrene, benzo(a)anthracene, alkylbenzene, napthalene… 

Metaller 
     Baryum (Ba), çinko (Zn), krom (Cr), kurşun (Pb), arsenik (As), 
kalsiyum (Ca)… 
Halojenler 
     Klor (Cl), brom (Br), iyot (I) 
Poliklorlu bifenil (PCB) 
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ATIK YAĞLARIN ÇEVRESEL AKIBETİ 

Atık yağ içerisindeki kirleticiler çevresel ortamlara 
ulaştığında; 
 karışım halinde hareket etmek yerine fizikokimyasal 

özelliklerine göre hava, su veya toprak arasında dağılırlar  

DNAPL (Yoğunluğu sudan fazla ve suyla karışmayan faz 
oluşturan kirleticiler) 

 Klorlu bileşikler (PCB, TCA, TCE, PCE…) 

 LNAPL (Yoğunluğu sudan az ve suyla karışmayan faz 
oluşturan kirleticiler) 
Petrol kökenli hidrokarbonlar (PAH, BTEX…) 
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ÇEVRESEL ORTAMLARDA ATIK YAĞ 

Ekosistemi olumsuz yönde etkileyebilecek fiziksel, 
kimyasal veya biyolojik potansiyele sahip olan 

atık yağların gelişigüzel bertarafı çevresel 
kirliliğine yol açacaktır 

 

 



ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU@2012 

ÇEVRESEL ORTAMLARDA ATIK YAĞ 

Atık yağlar, ekotoksik özelliklerinden dolayı 
çevresel açıdan tehlike arz etmesine rağmen 
yağın kalorifik değeri ve hammadde geri 
kazanım potansiyelinden dolayı geri dönüşüme 
uygun olan tek ve en büyük sektördür.  
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ARZ-TALEP DENGESİ (PETDER, 2011) 
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Arz Talep atık motor yağı
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ATIK YAĞLARIN ÇEVRESEL AKIBETİ 

ENERJİ KAZANIMI 

Araçlarda motorin yerine kullanılarak hareket 
enerjisi eldesi  

baz yağ + atık yağ ≈ motorin (10 numara yağ) 

Tamirhane, sera gibi kapalı alanların ısıtılması 
sonucu ısı enerjisi  
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ATIK YAĞLARIN YAKILMASI 

Atık yağ yakıldığında önemli ölçüde partikül 
madde ve ağır metal (Pb ve Cu) salınımı 
olmaktadır (Gulyurtlu vd., 1996).  

Ayrıca, bileşiminden veya katkı maddelerinden 
gelen S, N, O, Br, Cl ve P gibi elementler içeren 
atık yağların yakılmasıyla NOx, N2O, SO2, P2O5 ve 
bazı halojenli asitler (HF, HCl, HBr) oluşmaktadır 
(Mueller Associates, 1989; Gulyurtlu vd., 1996). 
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ATIK YAĞLARIN YAKILMASI 

Poliaromatik hidrokarbonlar (PAH),  

benzopyrene, benzoantracene ve chrysene gibi 3-7 
halkalı PAH bileşikleridir (Rauckyte, 2006).  

 

Benzen, toluen, xylene, fenol ve glikol gibi 
halojen içermeyen solventler de açığa 
çıkmaktadır (Gulyurtlu, 1996) 
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ATIK YAĞLARIN YAKILMASI 
Poliklorlu bifeniller (PCBs),  

 Elektrik ekipmanlarında yalıtkan yağ, ısı iletim sıvıları, 
akışkanlaştırıcılar ve kesme yağları… 

 Karışımlar halinde (örn. madeni yağlar)   
Askarel: Aroclor+TCB (%30-70) 

Sovtol 

 Bu tür atıkların, uygun olmayan koşullarda 
yakılmasıyla, günümüze değin insan ve çevre sağlığı 
için bilinen ve PCB’lerin de içerisinde bulunduğu çok 
toksik kimyasallar (PCDD/F gibi) ortaya çıkmaktadır.  
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ATIK YAĞLARIN YAKILMASI 
 2008 yılında İrlanda Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı 

hayvansal ürün tarama analizleri - domuz yağı      PCB 

Kirliliğinin kaynağı - PCB ile kirlenmiş yağların “yağ yakıcı” bir 

sistemde yakıt olarak kullanılması (Wall, 2009) 

 PCB içeriği 1.5-62 ppm aralığında değişen atık yağların lisanslı 

geri dönüşüm tesislerinde yakılması sonucunda baca gazında 

33.9-1651 ng/Nm3 arasında değişen miktarlarda PCDD/F 

konsantrasyonları ölçülmüştür (Broker ve Gliwa, 1986)  

 İnsanoğlunun maruz kaldığı PCB miktarının %80’e yakını besin 

tüketimi (balık ve diğer hayvansal ürün tüketimi) yoluyla 

olmaktadır (Nouwen vd., 2001)   
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ATIK YAĞLARIN YAKILMASI 
 Hagenmaier ve Brunner (1986) - PCDD/F analizi   

 Yeni motor yağı  
 Kullanılmış (10000 km sonrası) motor yağı  
 Geri dönüşüm yoluyla elde edilmiş motor yağı 
 yeni ve kullanılmış motor < TSA (0.05 g/kg)  
 geri dönüşüm yoluyla elde edilmiş yağ örneğinde yüksek klorlu  

o PCDD (Cl6-Cl8), 24.8-69.1 ng/g 
o PCDF (Cl7-Cl8), 1.9-4.8 ng/g  

 Başta atık yağ olmak üzere kullanılmış lastik, resin gibi çeşitli 
atıkların yakıldığı tesisin iç yapı malzemesinde (Fiedler vd., 
1995);  
 duvar yüzeyinden 10 mm derinden alınan beton numunesinde en 

yüksek kirlilik ∑PCDD: 8100 ng/kg ve ∑PCDF: 2200 ng/kg 
 40 m yüksekliğinde baca tuğlasının dış yüzeyinde hala PCDD (12 

ng/kg)  ölçülebilmektedir. 
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ULUSAL LİTERATÜRDE ATIK YAĞLAR 

ODTÜ-PAL’de halojen, PCB ve parlama noktası 
özelliklerine göre analiz edilen atık madeni yağların 
(Okandan, 2009);  
 %6'sı III. kategori  

%14'ü II. kategori 

%80'i I. Kategori 

Köroğlu (2011) tarafından yapılan çalışmada taşıt 
kaynaklı atık madeni yağlarda  
klorür, toplam halojenler, Cr ve Pb konsantrasyonları 

yüksek 
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"Yeni ekilen domates fideleri çok hassas olduğu için soğuk havalara karşı korunması 
gerekir. Bu nedenle de seramızda kurduğumuz kömür ve yağ sobalarını akşamın ilk 
saatlerinde yakıp, sönmemesi için sabahın ilk ışıklarına kadar soba nöbeti tutuyoruz" 

Mersin-Silifke (19 Ocak 2012) 
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