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ÝÇÝNDEKÝLER





Ülkemiz genelinde olduðu gibi, Konya �da da konutlarýn ýsýtýlmasýnda
kömürlü sobalarýn yeri oldukça fazladýr. Kýþ ayýnýn yaklaþmasý ve havalarýn
soðumasý ile beraber vatandaþlarýmýz ýsýnma ihtiyaçlarýný karþýlamak için
soba ve kömür alýmýna baþlarlar. Soba ve kömür alýmý vatandaþlarýmýzýn
hem can güvenlikleri açýsýndan hem de enerji tasarrufu açýsýndan oldukça
önemlidir. Bu kitapçýðýn hazýrlanmasý aþamasýnda bu iki husus göz önünde
bulundurulmuþ, vatandaþlarýmýzýn kýþ ayýný saðlýklý, güvenli ve ekonomik
olarak, rahat bir þekilde geçirebilmeleri hedeflenmiþtir.

Isýnma ihtiyacýnýn ucuza karþýlanabilmesi sebebiyle genellikle kömür
sobasý tercih edilmektedir. Havalarýn soðumasý ile birlikte ýsýnma ihtiyacý
karþýlanýrken ortaya çýkan ve yaþamlara mal olan soba, kömür ve bacalardan
kaynaklanan zehirlenme kazalarý geçmiþ yýllarda da görülmüþ ve hala da
görülmeye devam etmektedir. Sobalarýn ve kömürün kullanýmý ile yetersiz
bacalardan oluþan kazalarýn bilgi ve eðitim eksikliðinden kaynaklandýðý çok
açýktýr. Bu unsurlarýn sebep olduðu ölümcül kaza riskini en aza indirmek
için, sobanýn temini, montajý, tutuþturulmasý, yakýlmasý, kömürün
temini ve depolanmasý, bacalarda dikkat edilecek hususlar ile ilgili
olarak bazý temel noktalarýn vatandaþlarýmýza bilgi olarak ulaþtýrýlmasý ilgili
kurum ve kuruluþlarýn asli vazifeleridir.



Bu kitapçýk,  yukarýda belirtilen sorumluluk bilinci ile Makina Mühendisleri
Odasý tarafýndan hazýrlanmýþ; saðlýklý bir çevre, yakýt tasarrufu ve yangýn
güvenliðinin saðlanmasý amacýyla, soba alýmýndan kullanýmýna kadar uzanan
süreçte kullanýcýnýn dikkat etmesi gereken hususlarý içeren bir klavuz
niteliðindedir.

Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi olarak; insan saðlýðýna, enerji
tasarrufuna, temiz bir çevreye, eðitime ve bilgilendirmeye verdiðimiz önem
sebebiyle, üyelerimizi ve vatandaþlarýmýzý bilgilendirmek için bu kitap
yayýnlanmýþtýr.

Hatalý soba kullanýmýndan oluþan üzücü ve ölümlere varan kazalarýn
olmamasýný diler; insan saðlýðý ve temiz bir çevre için bu yayýnýn faydalý
olmasýný temenni ederim. Saygýlarýmla...

Yrd.Doç.Dr. Mete KALYONCU
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý

Konya Þube Baþkaný



1. GÝRÝÞ

Ülkemizde tüketilen toplam enerjinin yaklaþýk % 31�i binalarýn ýsýtýlmasý
amacýyla kullanýlmaktadýr. Geliþmiþ ülkelerde ise bu oran, bilinçli kullaným,
uygun yakma sistemleri ve ýsý yalýtýmý nedeniyle daha düþük olup, % 26
düzeyindedir.

Sobalar bir yandan diðer yakma sistemlerine göre daha düþük ilk yatýrým
gerektirmekte, diðer yandan da merkezi ýsýtma sistemlerinden farklý olarak
birim hacim (oda, salon) ýsýtýlmasýnda kullanýldýðý için yakýt giderlerinin az
olmasý nedeniyle tercih edilmektedir. Bu nedenlerle, ülkemizde düþük ve
orta gelirli kesimi oluþturan ailelerin büyük çoðunluðu (toplam nüfusun
yaklaþýk % 80�i) ýsýtma aracý olarak sobalarý tercih etmektedir.

Diðer yakýtlara göre nispeten ucuz ve kolay temin edilir olmasý, konutlarýn
asýl ýsýtma yüklerini karþýlamada katý yakýtlý (kömürlü) sobalarýn kullanýmýný
arttýrmýþtýr. Bu durum; bilinçli ya da bilinçsiz düþük kaliteli ve ucuz kömürlerin
de kullanýmýný gündeme getirmektedir. Bu nedenle, burada esas olarak katý
yakýtlý sobalar üzerinde durulacaktýr. Ancak belirtilen özelliklerin büyük
çoðunluðu tüm sobalar için de geçerlidir.

Hangi tip soba kullanýlýrsa kullanýlsýn, kullanýmda þu üç önemli unsur
mutlaka yerine getirilmelidir: Sobanýz, ekonomik, çevreyi koruyucu ve güvenli
olmalýdýr.

Sobanýzýn ekonomik olmasý yakýt tasarrufu anlamýna gelmektedir. Daha
az yakýtla konut ýsýtýlmasýnýn gerçekleþtirilmesiyle verimli yanma öncelikle
ev ekonomisine sonra da ülke ekonomisine önemli katký saðlanacaktýr. Bilinçli
soba seçimi ve kullanýmý ile ekonomikliðin yanýsýra, hava kirliliði azaltýlarak,
�Saðlýklý Bir Çevre� oluþumuna katkýda bulunulacaktýr. Ayrýca kýþ aylarýnda
sýkça rastlanan sobalardan kaynaklanan yangýn tehlikeleri de ortadan
kaldýrýlacaktýr.



2. ENERJÝYÝ NÝÇÝN DAHA VERÝMLÝ KULLANMALIYIZ ?

Ülkemiz bilinen tüm birincil enerji kaynaklarý (taþkömürü, linyit, petrol,
doðal gaz, hidrolik ve diðerleri); ülke ihtiyacýmýzýn ancak sýnýrlý bir bölümünü
karþýlayabilmektedir. Bir baþka deyiþle, ülkemiz enerji kaynaklarý bakýmýndan
zengin olmayýp, tükettiðimiz enerjinin büyük bir bölümünü ithal etmek
zorundayýz. Bu da bizim enerji yönünden dýþa baðýmlý olmamýzý
gerektirmektedir. Bu baðýmlýlýðý azaltmanýn en akýlcý yolu, her alanda enerji
savurganlýðýna son vererek, enerjiyi daha bilinçli kullanmaktýr.

Bu baðlamda, enerjiyi sobada (genel anlamda her yerde), daha verimli
kullanmak için özen göstermemiz gerekir. Bunu gerçekleþtirirsek, bugün
dünyayý zorlayan en ciddi çevresel tehlikelerden biri olan yerkürenin
ýsýnmasýyla mücadeleye yardýmcý oluruz.

Fosil yakýtlar (sývý yakýtlar, gaz ve kömür) yakýldýðý zaman karbondioksit
gazý (CO2) atmosfere salýnýr ve atmosferde bir perde yaratarak ýsýnýn uzaya
yayýlmasýný engeller, yeryüzüne geri yansýtýr (sera etkisi). Bu durumda yeryüzü
ýsýnýr. Yeryüzünün ýsýnmasý arttýkça dünyanýn iklimi deðiþecek ve deniz
seviyeleri yükselecektir. Bu durum iklim koþullarýnýn deðiþmesi anlamýna
gelecektir.

Ozon

tabakasýndaki

delinme

yüzünden

dünyamýz

gittikçe

ýsýnýyor.



Tüm canlýlar deðiþen yaþam koþullarýna yeniden ayak uydurmak zorunda
kalabilecektir. Bu da canlýlarýn yaþamýný tehdit edebilecektir.

Fosil yakýtlarýn tüketilmesi, karbondioksit gazý yanýnda sülfürik ve
sülfüroz asitleri oluþturmaktadýr. Bunun sonucu; bölgesel olarak tüm
canlýlarýn saðlýðý tehdit edilmektedir. Ýnsanlarda, öncelikle çocuk ve yaþlýlarda;
solunum yolu hastalýðýna yol açmakta, binalar üzerinde yapý
hasarlarý doðurmakta ve ormanlarýn kurumasýna neden
olmaktadýr. Ancak bu durum bölgesel olup, karbondioksit gazýnda olduðu
gibi, tüm dünyamýzý kapsayan bir tehdit oluþturmamaktadýr.

Ayrýca, fosil yakýtlar yakýlýrken havaya atýlan uçucu kül ve partiküllerin
yanýnda, karbonmonoksit, azotoksit, metan ve diðer eser gazlar
ayrý kirleticileri oluþturmaktadýr.

Çok uzak gelecekmiþ gibi görünen bu duruma neden olabilecek hava
kirliliði, ülkemizdeki ve dünyanýn birçok ülkesindeki büyük kentlerde kýþ
aylarýnda günlük yaþamý etkiler duruma gelmiþtir.

Oysa biz enerjiyi daha verimli kullanýrsak, daha az yakýt yakarak, atmosfere
salýnan gazlarýn miktarýnýn azalmasýný saðlayarak yer kürenin ýsýnmasýný
yavaþlatmaya yardýmcý oluruz. Ayrýca uzak gelecekte canlý yaþamýný tehdit
edebilecek böylesi bir geliþmenin önüne geçilmesine katkýda bulunacaðýmýz
gibi, güncel hava kirlenmesinin getireceði çok çeþitli hastalýklardan da
korunmuþ oluruz.



3. ÝZOLASYONUN (YALITIMIN) ÖNEMÝ

Binalarýmýz ýsýtma sezonu boyunca ýsý kaybetmektedir. Arzu edilen iç oda
sýcaklýklarýnýn sabit tutulabilmesi için, bilindiði gibi, binanýn kaybettiði ýsý
miktarý kadar ýsýnýn üretilmesi gerekmektedir. Bu amaçla ülkemizde, fosil
yakýtlar kullanýlýr.

Üretilen ýsý binalarda, bir yandan özel olarak imal edilmiþ, ýsý geçiþine
yüksek mukavemet gösteren, ýsý tutucu olarak da adlandýrýlan, ýsý izolasyon
(yalýtým) maddeleri ile korunur. Öte yandan da bu ýsýdan uzun süre
yararlanýlýr. Binanýn izolasyon deðeri azaldýðý oranda ýsý ihtiyacý
artar ve buna paralel olarak yakýt sarfiyatý artar.

Yalýtým yapýlarak enerjinin akýlcý kullanýlmasý, ülkemiz ve insanýmýz
için sanýlanýn tam aksine bir lüks deðil, ekonomik bilinçlenme ve saðlýklý
yaþama yönünden gereklidir.

Yerleþmiþ genel bir kaný, izolasyonun yapý maliyetini arttýracaðý
yönündedir. Ancak yapýlan kesin hesaplamalar bu inancýn doðru
olmadýðýný ortaya koymuþtur. Bir binanýn izolasyon seviyesinin
arttýrýlmasý ile birlikte izolasyon yatýrýmý artmaktadýr. Ancak göz önünde
bulundurulmasý gereken en önemli husus; ýsýtma tesisatý yatýrýmýnýn azalarak
izolasyon giderinin karþýlanmasý ve hatta kýsa bir süre sonunda kazanca
geçilmesidir. Bir baþka deyiþle, izolasyon yatýrýmýnýn geri ödeme
süresi;  1,5 ile 2,5 ýsýtma sezonu tutmaktadýr.

Kýþý titreyerek

geçirmek

istemiyorsanýz,

ýsý yalýtýmýna

önem verin.



Ýzolasyonun arttýrýlmasýyla hava kirliliðinde ayný oranda
azalmalar olacaktýr. Sadece 50 mm kalýnlýðýndaki izolasyon malzemesinin
her metrekaresi ile binanýn 50 yýllýk ömrü boyunca, 1 ton karbondioksit
gazýnýn çevreye atýlmasýna engel olunacaktýr.

Sonuç olarak,  binalarýmýzýn saðlýklý  bir izolasyona
kavuþturulmasýyla, atmosfere atýlacak olan zararlý gaz ve maddelerin
miktarlarýnda önemli azalma saðlanarak hava kirliliði önlenecek ve
ekolojik dengenin yeniden kurulmasý saðlanacaktýr. Diðer yandan
da, önemli miktarda yakýt tasarrufu ile ülke ve aile bütçelerinde tasarruf
saðlanacaktýr. Saðlanan bu tasarruf ile faydalý alanlara yatýrým yapma
olanaklarý doðabilecektir.

4. SOBALARDA ENERJÝ TASARRUFU SAÐLAYACAK VE
ÇEVREYÝ KORUYUCU YANMA NASIL GERÇEKLEÞTÝRÝLEBÝLÝR?

Sobalarda yanmanýn enerji tasarrufu ve çevreyi koruyucu bir biçimde
(verimli ve temiz) gerçekleþtirilebilmesi;

a) Yakýt
b) Soba
c) Kullanýcý

üçlüsü arasýndaki gerekli uyumun saðlanmasýna baðlýdýr.

Burada amacýmýz; yakýtýn (ýsýl deðeri yüksek ve kaliteli) iyi tasarlanmýþ
bir sobada (belirli standartlara göre imal edilmiþ, verimi yüksek) bilinçli
bir kullanýcý (sobanýn çalýþtýrýlmasý ve bakýmý konusunda yeterli bilgisi
olan) tarafýndan yakýlmasý olmalýdýr. Aksi halde (herhangi bir uyumsuzluk
halinde) yakýt tüketimi artacak ve yaþadýðýmýz çevre zarar görecektir.



Aþaðýda; kullanýcýnýn bilgilendirilmesine esas olacak, kömürün seçiminde,
depolanmasýnda, gerek sobanýn satýn alýnmasýnda, gerekse montajýnýn
yapýlmasýnda nelere dikkat etmemiz gerektiði açýklanmaktadýr.

5. KÖMÜR TEMÝNÝ VE DEPOLANMASI

5.1. Kömürün Temini
Burada; özellikle kömür üzerinde durulacaktýr. Her yýl ilimizde satýlacak

kömür kalitesi �Mahalli Çevre Kurulu� tarafýndan belirlenmektedir.
Belirlenen kalite standardýna uygun olan kömür ocaklarýna �Uygunluk
Belgesi� verilmektedir. Her sezon kömür alýrken; herhangi bir yasal sorunla
karþýlaþmamak  için, Mahalli Çevre Kurulunca alýnan karara uygun,
paketlenmiþ kömürün alýnmasý zorunludur.

2007 - 2008 kýþ sezonunda, ilimizde kullanýlacak

Yerli Kömürlerin   :

Alt Isýl Deðeri : Orjinalde  5750  kcal/kg  (- 250 kcal/kg)
Toplam Kükürt Oraný : Orjinalde % 1 max.  (+ 0.2 tolerans)
Toplam Nem : %20
Kül : Kuru bazda %18
Tane ebadý : 18-150 mm olarak belirlenmiþtir.

Temiz ve saðlýklý

bir çevre için;

standartlara

uygun bir soba,

uygunluk belgesi
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Ýthal Kömürlerin :

Alt Isýl Deðeri : Orjinalde  7000  kcal/kg  ( - 250 kcal/kg)
Uçucu Madde (%) : Kuru bazda 12-28  (+ %1 tolerans)
Toplam Kükürt Oraný : Orjinalde  %0.8
Toplam Nem : Orjinalde  %10
Kül : Kuru bazda %14 max.  (+ 1 tolerans)
Þiþme Endeksi : max.1
Tane ebadý     : 18-150 mm olarak belirlenmiþtir.

5.2. Kömürün Depolanmasý

a) Kömür deposunda havalandýrma penceresi bulunmalý ve devamlý
açýk tutulmalýdýr.

b) Kömür kuru olmalý, üstüne kesinlikle su dökülmemelidir.
c) Geçmiþ yýldan kalan kömür, yeni kömürle karýþtýrýlmamalý ve içine

kolay tutuþan maddeler atýlmamalýdýr.
d) Kömür yýðýnýnýn yüksekliði 1,5-2 m�yi ve eni 5 m�yi geçmemelidir.

Aksi halde kömürünüz kendi kendine yanabilir.

Uygun kömür

depolamasý,

kömürün kendi

kendine

yanmasýný önler.



6. SOBA SATIN ALINIRKEN NELERE DÝKKAT EDÝLMELÝDÝR ?

Þekil 1� de, sadece sobanýn kýsýmlarýný göstermek amacýyla, TS4900
EN 13240� dan alýnan sobanýn genel görünüþü gösterilmiþtir.

a) Sobanýn, TS4900 EN 13240 (kömür yakan sobalar) standartlarýna
uygunluk belgesi olmasý tercih nedeni olmalý ve gerektiðinde bu belge
sorulmalýdýr.

Böylece; sobanýzýn ýsýl verimi
hakkýnda bilgi sahibi olacaksýnýz.
TS4900  EN 13240�e göre sobanýn
ýsýl verimi % 70�den fazla olmalýdýr.

Bu ne demektir?
Örnekle görelim:
Kullandýðýnýz sobanýn ýsýl veriminin

% 40 olduðunu ve  bir kýþ sezonunda
2000 kg kömür yaktýðýnýzý varsayalým.
Eðer, kullandýðýnýz sobanýn ýsýl verimi
% 70 olsaydý, odanýzda ayný ýsýyý 1143
kg kömür kullanarak karþýlayacak ve
kömürden 857 kg tasarruf edecektiniz.

Bir yandan cebinizde 857 kg�lýk
kömür bedeli kalacak, öte yandan
çevreyi kirletici daha az yanmýþ gaz
meydana gelecektir.

b) S o b a ,  ý s ý t ý l a c a k  y e r i n
büyüklüðüne uygun seçilmelidir. Seçim hesabýný kendiniz aþaðýdaki þekilde
basitçe yapabilirsiniz. Her metreküp hacim için;

· Ýzolasyonsuz bir yer için 40-45 kcal / m3 h
· Ýzolasyonlu bir yer için 20-25 kcal / m3 h hesaplanabilir.



Örnek olarak 15 m2 �lik bir oda için ýsý kaybýný bulalým:
Tavan yüksekliði 3 m olsun. Odayý izolasyonsuz sayalým. Buna göre;

Oda hacmi = 15 x 3  =  45 m3
Isý ihtiyacý = 45 x 40  = 1800 kcal/h olarak bulunur.

Odanýzýn ýsý ihtiyacý 1800 kcal/h�dýr. Bu durumda alacaðýnýz sobanýn
etiketinde kapasite deðerinin 1800 kcal/h olmasý gerekir.

c) Sobanýn üzerinde etiketi olmalý ve odanýzýn ihtiyacýný karþýlayýp
karþýlamadýðý kontrol edilmelidir.

d) Üretici firmanýn teknik servis hizmeti verip vermediði ve bu servis
elemanlarýnýn yeterli bilgiye sahip olup olmadýðý araþtýrýlmalýdýr.

e) Sobalar taþýma sýrasýnda oluþabilecek zararlý etkileri önlemek için
ambalajlý olarak teslim alýnmalýdýr.

f) Sobanýzýn kullanýmý kolay ve rahat olmalýdýr. Tüm kýsýmlarýn kolayca
temizlenmesine ve küllerin toz kaldýrmadan boþaltýlmasýna olanak verici
düzenekleri bulunmalýdýr.

g) Sobanýn dýþ yüzeyleri emaye kaplý veya sýcaða dayanýklý boya ile
boyanmýþ olmalýdýr.

h) Soba gövdesinde istenmeyen hava sýzmasýna neden olacak çatlak ve
delik olmamalýdýr.

i) Soba kapaklarý kolayca açýlýp kapatýlabilir olmalý ve yuvalarýna tam
oturmalýdýr.

j) Sobada yakma havasý aralýklarýný kýsýtlayarak yanmanýn þiddetini
düzenleyen ayar kapaklarý olmalý ve kolayca ayarlama yapýlabilmelidir.

k) Soba dýþ yüzey sýcaklýklarý çok yüksek olmayacak þekilde ýsýnýn
mümkün olduðunca düzgün bir þekilde yayýlmasýný saðlamalýdýr.

l) Izgaralarý yerlerine iyi oturmalý, hareketli olanlar tutukluk yapmadan
kullanýlmalýdýr.

m) Varsa, kullanýlan tuðlalar ateþe dayanýklý ateþ tuðlasý olmalýdýr.



7. SOBANIN MONTAJINDA VE KULLANIMINDA NELERE
DÝKKAT EDÝLMELÝDÝR ?

Bilgisizlik ve ihmal yüzünden ülkemizde her yýl yüzlerce insanýmýz
sobalardan kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalmaktadýr.

Sobada eksik yanma sonucu oluþan karbonmonoksit gibi zararlý gazlarýn
oda içine sýzmasý sonucu karbonmonoksit zehirlenmeleri meydana
gelmektedir. Karbonmonoksit kandaki hemoglobinle birleþerek baþ aðrýsý,
baþ dönmesi ve halsizlikle baþlayan zehirlenmelere neden olduðundan, bu
durumda hemen kapý ve pencereler açýlarak ortama taze hava girmesi
saðlanmalýdýr. Özellikle sobanýn kurulu olduðu odada yatýldýðý zaman uyku
esnasýnda halsizlik, baþ dönmesi ve baþ aðrýsý hissedilmediði için daha fazla
ölüm olayý gerçekleþmektedir. Karbonmonoksit zehirlenmelere maruz
kalmamak için soba montaj ve kullanýmýnda aþaðýdaki hususlara dikkat
edilmesi gerekmektedir:

a) Soba cihazýn kapasitesine uyan yeterli hacimde bir yere konmalýdýr.
b) Salon hol veya odalarda uygun yere yerleþtirilmelidir.

c) Soba sýcaktan etkilenmeyen, yanmaz bir levha, tercihen bir mermer
üzerine yerleþtirilmeli, mermer saðlam olmalý, yani 80 oC�ye dayanýklý
malzemenin üstüne konmalýdýr.

Uygun

kurulmayan

sobalar,

zehirlenmelere

neden olur



d) Sobanýn ýsýsýndan iyi yararlanabilmek için soba duvara çok yakýn
olmamalýdýr. Soba ile en yakýn duvar arasýndaki açýklýk en az 50 cm olmalýdýr.

e) Gerek kuvvetli yanýþ anýnda duvara zarar vermemesi için gerekse de
sobanýn duvara 50 cm�den daha az uzaklýkta bulundurma zorunluluðu olmasý
durumunda, soba ile duvar arasýna alüminyum folyolu ýsý yalýtým paneli
konulmasý önerilir. Alüminyum folyolu yüzey sobaya bakmalýdýr.

f) Bacalý sobalar, baca baðlantýsý olmadan kesinlikle kullanýlmamalýdýr.
g) Soba, mümkün olduðunca, baca deliðine yakýn yere konmalýdýr.
h) Soba borularý mümkün olduðunca kýsa ve düþey doðrultuda olmalý,

yatay borular bacaya hafif bir eðimle döþenmelidir. Uzun yatay borularýn
kullanýmýndan kaçýnýlmalýdýr.

i) Çok fazla dirseðin kullanýmýndan kaçýnýlmalý, zorunlu durumlar dýþýnda
ikiden fazla dirsek kullanmamaya özen gösterilmelidir.

j) Soba borularýnýn birbirleriyle birleþtirilmesinde hava ve baca gazý
sýzdýrmazlýðý saðlanmalýdýr. Bunun gerçekleþtirilmesi için gerektiðinde soba
macunu kullanýlmalýdýr.

c) Kötü Çekiþa) Ýyi Çekiþ b) Orta Çekiþ

Þekil 2. Baca Çekmesinin Mum Alevi ile Kontrolu

a.Çok derin gömülmüþ baca baðlantýsý

b. Karþýt baðlantý durumu

Þekil 3. Soba Borularýnýn Bacaya Baðlanmasý



k) Sobanýn baðlanacaðý baca kurallara uygun yapýlmýþ olmalý ve iyi çekiþ
saðlamalýdýr.

l) Soba baðlanmadan önce bacanýn çekip çekmediði, Þekil 2�de gösterildiði
gibi kontrol edilmelidir. Burada kontrol bir kibrit ya da mum yakarak
yapýlabilir. Eðer, baca mum alevini çekemiyorsa arýzalý demektir. Hemen
bacanýn arýzasýnýn giderilip daha sonra sobanýn baðlanmasý gerekir.

m) Soba borusu bacaya en fazla 5 cm girmeli, baca çekiþini zayýflatmamak
amacýyla boru baca içerisine fazla sokulmamalýdýr. Ayrýca baca deliðinde
sýzdýrmazlýk saðlanmalýdýr. (Þekil 3)

n) Sobanýn bulunduðu yer sürekli havalandýrýlmalýdýr.
o) Soba yatak odalarýna ve banyoya kesinlikle konulmamalýdýr.
p) Borular pencere ya da duvara açýlan delikten çýkarýlmayýp uygun bir

bacaya baðlanmalýdýr.
q) Soba aþýrý doldurulmamalýdýr, aþýrý doldurulan sobanýn duman yolu

daralýr ve soba içinde düzensiz ýsý daðýlýmý olacaðýndan baca çekiþi zayýflar.

8. SOBANIN TUTUÞTURULMASI VE YAKILMASI

a) Soba, üretici firmanýn vermesi gereken �Kullanma Talimatý�na göre
yakýlmalýdýr.

b) Yeni alýnan bir sobada bir -iki saat süre ile odun yakýlmalýdýr. Böylece
soba ve boru içindeki nem alýnmýþ olur.

c) Her tutuþturma iþlemi öncesi, sobanýn külü mutlaka temizlenmelidir.
d) Sobayý tutuþturmak için öncelikle benzin, gaz yaðý ve ispirto gibi

yakýtlarýn kullanýlmasýndan emniyet nedeniyle kaçýnýlmalýdýr.
e) Tutuþturma esnasýnda tüm klapeler açýk tutulmalýdýr.

f) Alttan Yanmalý Sobalarda:

· Izgara kapýsýndan veya üst taraftaki kömür doldurma kapaðýndan sobaya
bir miktar kaðýt ve odun parçasý konularak tutuþturma iþlemi gerçekleþtirilir.

· Tahta parçalarý tamamen tutuþtuktan sonra sobaya 2-3 kg tozsuz kömür
atýlýr.



· Atýlan bu kömür yaklaþýk yarým saat sonra kor haline gelince sobaya
tekrar kömür atýlýr.

· Yaklaþýk bir saat süreyle herhangi bir hava ayarýna dokunmadan soba
yanmaya býrakýlýr.

· Daha sonra ayar klapeleri yardýmý ile soba yanma þiddeti istenildiði
þekilde ayarlanýr.

· Kömür azaldýkça soba içindeki alevi söndürmeden kömür ilave edilir.

g) Üstten Yanmalý (Kovalý) Sobalarda;

· Soba taze kömürle doldurulur ve üstüne az miktarda odun konulur.
· Odun tutuþturulduktan sonra kömür en üst tabakadan yanmaya baþlar.
· Daha sonra ayar klapeleri ile sobanýn istenildiði þiddette yanmasý saðlanýr.
· Sobadaki kömür tümüyle yandýktan sonra külü boþaltýlýr.
· Soba yeniden doldurularak  tekrar yakýlýr.
· Kömür veya odun çok fazla (týkabasa) konulmamalý, üzerinde boþ yer

býrakýlmalýdýr.
· Yanma süresince sobanýn, ayar klapeleri dýþýnda, tüm kapaklarý kapalý

tutulmalýdýr.
· Yanýþ sýrasýnda arada sýrada ýzgara üzerindeki küller silkelenmelidir.
· Soba üzerinde bulunan ateþ tuðlalarýna zarar vermemek için büyük odun

ve kömürler sobaya konurken dikkatli olunmalýdýr.
· Kömürde verimli ve iyi yanma için kömürün tane iriliðinin 18-50 mm

olmasý önerilir.

Zamanýnda

yapýlan soba

temizliði size

mutlu bir kýþ

yaþatýr.



9. SOBALARIN TEMÝZLÝK VE BAKIMI

Sobalarýn düzenli olarak temizlenmesi ve bakýmý bir yandan yakýtýn daha
verimli yanmasýna (yakýt tasarrufuna) öte yandan da çevreye zarar verecek
yanmýþ gazlarýn azalmasýna neden olur. Bundan dolayý sobalarýn temizlik ve
bakýmýna özen gösterilmelidir.

a) Sobanýn her yanýþtan önce külü, kül silkme kolu kullanýlarak, kül
kutusunda toplanmalý ve dýþarý alýnmalýdýr.

b) Yanma için gerekli olan hava geçiþini arttýrmak için, kül kutusu günde
en az bir kez boþaltýlmalýdýr.

c) Izgara üzerinde biriken cüruflar ýzgarayý týkar ve böylece yanma için
gerekli olan havanýn ýzgaradan yanma odasýna geçmesini engeller.  Izgara
üzerinde curuf olup olmadýðý kontrol edilmeli ve varsa bir maþa ile
temizlenmelidir.

d) Ayrýca sobanýn iç duvarlarýna yapýþan curuflar varsa bunlar da zaman
zaman temizlenmelidir.

e) Sobanýn emaye olan dýþ yüzeyleri soba sýcakken kesinlikle ýslak bezle
silinmemelidir. Aksi halde emaye çatlayabilir.  Bu yüzden soba soðuduktan
sonra kuru ve yumuþak bir bez kullanýlmalýdýr.

f) Sobanýn üstüne çaydanlýk veya benzeri su bulunan bir kap konduðunda,
bunun taþmamasýna dikkat edilmelidir.

g) Arýza durumlarýnda, firmanýn yetkili kiþilerine baþvurulmalýdýr. Yetkisiz
kiþilerin sobayý kurcalamalarýna engel olunmalýdýr.

10.BACALARDA DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR

Tekniðe uygun olmayan, temizliði ve bakýmý yapýlmayan bacalar, soba ve
þofben zehirlenmelerinin yanýnda yangýnlara da neden olmaktadýr. Binalarýn
Yangýndan Korunmasý Hakkýnda Yönetmelik hükümlerine göre odun, kömür
gibi yüksek oranda is býrakan yakýt kullanýldýðý takdirde bacalar 2 ayda bir,
diðer yakýtlar (sývý ve gaz gibi) kullanýldýðý takdirde bacalar 3 ayda bir



temizlenmelidir. Bacalarýn temizliði mahalli itfaiye teþkilatý tarafýndan
yapýlmaktadýr. Yönetmelik özel firmalara da itfaiyeden izin almak kaydý ile
baca temizliði yapabilme imkaný getirmiþtir.

10.1- Pencere veya Duvar Delinerek Yapýlan Bacalar

Bu tür bacalar çabuk soðuduðu için yalýtýlmasý gerekir. Aksi halde soðuyan
baca gazý içindeki su buharý yoðunlaþýr ve baca çekiþi azalýr. Yükselmesi
zorlaþan bacadaki gazlar soba ve boru çevresindeki çatlak, delik gibi
boþluklardan odaya sýzar. Odaya sýzan baca gazý içindeki karbon monoksit
zehirlenmelere neden olur. Böyle bacalarda daha fazla kurum ve katran
oluþur, bu da bacanýn týkanmasýna yol açar. Bacasý temizlenmeyen sobalarda
verimli yanma olmaz ve daha fazla yakýt tüketilir. Baca gazlarýnýn soðumasýný
azaltmak, baca tepmesini önlemek ve hava þartlarýnýn etkisini azaltmak için
bacalar yalýtýlmalý veya duvar et kalýnlýðý en az 10 cm. olmalýdýr.

10.2- Etkili Baca Yüksekliði ve Baca Baþlýðý

Yangýn emniyeti için bacalar çatýnýn mahyasýndan en az 50 cm. yükseklikte
olmalýdýr. Sobalarda verimli bir yanma için etkili baca yüksekliði yeterli
olmalýdýr. Baca yüksekliði yeterli deðilse, yanma verimli olmaz. Bu tür
sobalarda sýk aralýklarla baca gazý tepmesi olur. Ýdeal yanma için etkili baca
yüksekliði en az 3.5 metre, en fazla 5 metre olmalýdýr. Uzun bacalý binalarda,
yoðuþmayý önlemek için baca malzemesi olarak taþ, tuðla veya paslanmaz
çelik kullanýlmasý uygundur. Bacalarda, yaðmur sularý, kuþlar, araç yapraklarý
vb... maddelerin girmesini engellemek için mutlaka baþlýk kullanýlmalýdýr.

50 cm

3,5 m

1-1,5 m

Yanlýþ Doðru



10.3- Yüksek Engellerin Baca Üzerine Etkisi

Binanýn çevresinde yüksek yapýlar veya aðaç gibi engeller mevcutsa rüzgarlý
havalarda hava akýþý yüksekten alçaða doðru olacaðýndan böyle durumlarda
sýk sýk baca tepmesi meydana gelir, bu da soba zehirlenmelerine neden olur.
Bunun önüne geçebilmek için bina bacasý ile yüksek engel arasýndaki mesafe
en az 6 m olmalýdýr.
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