
 

 

İTHAL KÖMÜRÜN YAKILMASINDA UYULMASI 

GEREKEN KURALLAR 

1. Sabahın erken saatinde kazan dairesine girdiğinizde önce hidrometreden tesisatın suyunu 

kontrol ediniz. Eksikse, suyunu tamamlayınız. 

2. Kazan duman borularını (dökme kazanlarda dilimleri) haftada iki kez kazanı yakmadan 

önce temizleyiniz. 

3. Ateş kapağını açıp ızgaranın sağına ve soluna ve de ocağın arkasına kömür atın. Boş kalan 

ızgaranın üzerine bol kâğıt koyduktan sonra arkadan öne doğru odunları çatın ve tutuşturun. 

4. Odunlar kömürü yakacak duruma gelince mümkün olduğu kadar parça kömürlerden birkaç 

kürek serperek yanan odunların üzerine atınız. 

5. Serpilen kömür tutuşunca serpe kızarta tüm ızgaranın üzerinde bir ateş tabakası elde 

edinceye kadar mümkünse parça kömür atmaya devam ediniz. Ondan sonra ocak içinde 

meydana gelen kor ateşi ızgaranın hiçbir yerinde açıklık kalmayacak şekilde ızgaranın üzerine 

yayınız (Daha sonra ocağa atacağınız toz ve parça karışımı kömürün tam yanabilmesi için 

ızgara üzerinde 15-20 cm. kor ateş oluşturulması şarttır). 

6. Dış hava sıcaklığına ve binanın ısı ihtiyacına göre gerekli kömürü ocağın tam ortasına 

arkadan öne doğru Balıksırtı şeklinde atınız. Ocağın sağında ve solundaki kor ateşin üzerini 

kapatmayınız. 

7. Kazan suyu sıcaklığı 40 °C-45 °C’ye ulaşınca çalıştıracağın pompanın giriş ve çıkış 

vanalarını açın, ana vanayı kapatın. 

8 . Devridaim pompası çalışınca kazan suyu sıcaklığı düşecektir. Dış hava sıcaklığına uygun 

kazan suyu sıcaklığı sağlayıncaya kadar kazanın başından ayrılmayın . 

9. İleri saatlerde yanmayı kontrol ediniz. Ocağın sağına ve soluna süngü vurduktan sonra 

ateşi düzenleyin ve iki üç kürek kömürü hafif ıslattıktan sonra atınız. Ancak ocağın sağında ve 

solundaki kor ateşi kapatmayın. Böylece yeni atılan kömürlerin issiz ve verimli bir şekilde 

yakılması mümkün olacaktır . 

10. Ateşin üzeri küllenmiş ve küllüğe ışık sızmıyorsa, ateşi süngüleyip düzenleyin. Ateşi 

düzenledikten sonra kazanı besleyin. Gece yatmadan önce nemlendirilmiş toz kömürle ocağı 

bastırın ve yanmayı azaltın. Damperi kısın, küllük kapağını kapatın. Devridaim pompasını 

durdurun, ana vanayı açın. 

11 . Sabahın erken saatinde akşam uyuttuğumuz ocağı süngüledikten sonra, ocak içinde 

kalan külleri alın ve ateşin üzerine mümkün olduğu kadar parça kömür atın. Kömürler 

tutuşunca serpe kızarta tüm ızgara üzerinde 10–15 cm. kor ateş tabakası sağlayıncaya kadar 

kömür atmaya devam edin. Ondan sonra ateşi ızgara üzerine yayın. Ocağa atacağınız parça ve 

toz kömürü Balıksırtı Yöntemi ile, günlük yakışa devam ediniz. 


