EKONOMÝK GAZ KULLANIMI ÝÇÝN ÖNERÝLER
En ucuz yakýt, tasarruf ilkelerine uyularak tüketilendir. Dogalgaz, diger enerji kaynaklarýna
kýyasla, pahalý olmayan bir yakýttýr. Akýlcý bir tüketim politikasýyla, dogalgazý çok daha
ucuz ve ekonomik tüketebiliriz.
Ýþte size, enerji tasarrufu saglayacak birkaç altýn kural:

Çatý Yalýtýmý :
Uygun bir yalýtým malzemesi ile çatýnýzý en az 10 cm kalýnlýkta yalýtýnýz. Bu islem için
yapacaðýnýz masraf, saglayacagýnýz yakýt tasarrufu ile en çok iki yýl içinde geri
ödenecektir.

Duvar Yalýtýmý :
Bir mühendisin bilgisine basvurarak duvarlara yalýtým yaptýrýnýz. Masrafýnýzý 2 ile 5 yýl
arasýnda geri almýþ olacaksýnýz.

Çift Cam :
Pencelerinizde çift cam ya da çift pencere kullanýnýz. Harcamanýzý 5 yýl içinde geri
alýrsýnýz.

Perdeler :

TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI UYARIYOR !
SOBA - ÞOFBEN - BACA KAZALARINA KARÞI
GEREKLÝ BÝLGÝ ve ÖNLEMLER
Bilgisizlik ve ihmal yüzünden ülkemizde her yýl yüzlerce insanýmýz sobalar, þofbenler
ve kombilerden dolayý karbon monoksit zehirlenmesine maruz kalmaktadýr.
Sobada eksik yanma sonucu oluþan karbon monoksit gibi zararlý gazlar oda içine
sýzarsa zehirlenmelere neden olur.
Karbon monoksit 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.
Soba ve þofben zehirlenmelerine maruz kalmamak için aþaðýdaki hususlara dikkat
etmek gerekmektedir.

KÖMÜRLÜ SOBALARDA DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR

Radyatörlerinizin önüne ve üstüne eþya, mobilya, mermer koymayýnýz. Perdelerinizin,
radyatörlerin önünü ve üstünü kapatmadýðýna emin olunuz.

Isý Yansýtýcýlarý :

Resim 1 : Soba uygulama örneði

*

Soba tutuþturulurken yakýtýn ustten
yanmasý saðlanmalýdýr, boylece soba
icinde ortaya cýkan zehirli gazlar
yanarak sobayý terk ederler.

*

Soba aþýrý doldurulmamalýdýr. Aþýrý
doldurulan sobanýn duman yolu daralýr
ve soba icinde duzensiz ýsý daðýlýmý
olacaðýndan baca çekiþi zayýflar.

*

Kömürü tutuþturmak için, üzerine az
miktarda kaðýt ya da karton ve bunlarýn
üzerine de kolay yanan çýra ve odun
konulmalýdýr.

Radyatörlerinizin arka yüzüne bakan duvarý, ýsý yansýtma özelligi olan, parlak, metal
katkýlý malzemeyle kaplayýnýz. Masrafýnýzý 2 ile 5 yýl içerisinde geri alabilirsiniz

Plastik-Kaðýt Þeritler :
Pencerelerin ve dýsa açýlan kapýlarýn kenarlarýný uygun bir plastik-sünger malzeme
ya da kagýt bantlarla kapatýnýz. Oda sýcaklýklarýný 1 °C düsürün!
Oturma odalarý için 22°C, yatak odalarý için ise 20 °C sýcaklýk önerilir. Ancak siz, bu
sýcaklýklarý 1 °C düsürerek oturma odalarýnda 21 °C, yatak odalarýnda 19 °Cyi
seçerseniz, toplam yakýt tüketiminiz % 7 azalacaktýr.
1 °Clik azalmayý saglamak için, ýsýtma cihazlarýnýzýn termostatlarýndan yararlanabilirsiniz.
Ayrýca radyatörlerinize termostatik vana takarak da bunu saglayabilirsiniz.
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*

Tutuþmasý güç yakýtlarýn sönmekte olan sobaya asla konulmamasý gerekir.
Yakýt iyi olsa bile yavaþ yavaþ ilave edilmelidir.

*

Yatmadan once kesinlikle sobaya yakýt konulmamalýdýr.

*

Soba yakýtla beslenirken, yeni atýlan yakýtýn uzerine kor halindeki yakýttan bir
miktar konulmasý sobadaki yakýtýn surekli olarak ustten yanmasýný saðlar.

*

Sobalý odada kesinlikle yatýlmamalýdýr. Ancak zorunlu hallerde sobanýn söndüðünden
emin olunarak sobalý odada yatýlabilir.

*

Lodoslu havalarda kesinlikle soba yakýlmamalýdýr. Soba zehirlenmelerinin büyük
coðunluðu lodoslu havalarda yakýlan sobalardan kaynaklanmaktadýr.

SOBALARIN TEMÝZLÝK ve BAKIMI
Sobalarýn düzenli olarak temizlenmesi ve bakýmý bir yandan yakýtýn daha verimli
yanmasýna (yakýt tasarrufuna) öte yandan da çevreye zarar veren emisyonlarýn
azalmasýna neden olur. Bundan dolayý sobalarýn temizlik ve bakýmýna özen
gösterilmelidir.

*

Sobanýn her yanýþtan önce külü, kül silkme kolu kullanýlarak, kül kutusuna
toplanmalý ve dýþarý alýnmalýdýr.

*

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

*

Ayrýca sobanýn iç duvarlarýna yapýþan cüruflar varsa bunlar da zaman
zaman temizlenmelidir.

*

Soba mutlaka standartlara uygun yapýlmýs (TSE belgeli) olmalýdýr.

SOBANIN MONTAJ ve KULLANIMINDA
NELERE DÝKKAT EDÝLMELÝDÝR ?

*

Soba, kapasitesine uyan yeterli hacimde bir yere koyulmalýdýr.

*

Soba sýcaktan etkilenmeyen yanmaz bir levha ya da tercihen mermer üzerine
yerlestirilmelidir.
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GAZ KAÇAKLARINDA NE YAPABÝLÝRÝZ ?
Dogalgaz kokusuz bir gazdýr. Herhangi bir kaçaðýn oldugunu fark edebilmek için,
gazýn içerisine çürük sarýmsak kokusu veren bir madde katýlmýstýr. Bu kokuyu
duyduðunuzda yapabilecekleriniz þunlardýr:

*

Hemen, bütün doðalgaz cihazlarýnýzýn pilot alevlerini söndürün ve vanalarýný

*
*
*
*
*
*
*
*

Hemen, bütün pencereleri açýn!

*

Kendinizden baska diger insanlara da gaz kokusu olup olmadýgýný kontrol

*

Bütün vanalar kapalý oldugu halde gaz kokusunun kaynaðý bulunamýyorsa

*

Gaz kokusu, içine girilemeyen odadan geliyorsa hemen ilgili gaz daðýtým

*

Gaz akýþýnýn bodrum kattan geldiði tahmin ediliyorsa, bodrum katý iyice

kapatýn!
Hemen, sayaç girisindeki kapatma vanasýný veya ana kapatma vanasýný kapatýn!
Gaz kokusu duyulan odalarda elektrik düðmelerine dokunmayýn!
Kibrit veya çakmak yakmayýn!
Hiçbir elektrik anahtarýný kullanmayýn! Ne açmak, ne kapatmak için!
Elektrik zilini çalmayýn!
Sigara içmeyin!
Sayaç giris vanasýný kapattýktan sonra, her bir cihazýn girisindeki vanalarý kontrol
edin, açýk olanlarý kapatýn!
ettirin!
hemen ilgili gaz daðýtým kuruluþuna telefon edin.
kuruluþuna telefon edin.
havalandýrýn, fakat içine girilmesine izin vermeyin. Bina veya konuttaki diðer
insanlara haber verip boþaltýlmasýný saðlayýn. Yetkililere hemen haber verin ve
gaz tesisatýndaki arýza ve hasarlarý kendiniz tamir etmeye çalýsmayýn. Bunlar
yalnýzca meslek bilgisi olan yetkililer tarafýndan yapýlmalýdýr!

*

Unutmayýn doðalgaz havadan daha hafif bir gazdýr. Bu yüzden tavanlara yakýn
kýsýmlarda daha çok toplanacaktýr. Eðer mümkünse kapalý olan alanlarda
havanýn hareketi ve akýþý saðlanmalýdýr.
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DOÐALGAZIN ÖZELLÝKLERÝ ve KULLANIMI
Doðalgazýn Özellikleri:

*

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

*

Soba borularý mümkün olduðunca kýsa ve düþey doðrultuda olmalý, yatay
borular bacaya hafif bir eðimle döþenmelidir. Uzun yatay borularýn kullanýmýndan
kaçýnýlmalýdýr. Borularýn yatay mesafesi en fazla 2 m olmalýdýr. En fazla 2 adet
dirsek kullanýlmalýdýr.

*

Soba borularýnýn birbiriyle birleþtirilmesinde hava ve baca gazý sýzdýrmazlýðý
saðlanmalýdýr.

*
*

Doðalgaz renksizdir. Bu yüzden gözle fark edilmez.

*

Yapýsýndan ötürü havayla kolayca bir karýþým oluþturabilir. Bu nedenle, özellikle

*

Doðalgazýn yanabilmesi için, ortamda yeterli miktarda hava ve doðalgaz karýþýmý

*

Sobanýn bulunduðu yer sürekli havalandýrýlmalýdýr.

olmasý gerekir. Karýþým oraný bu oranýn altýnda ya da üstünde kalýrsa, doðalgaz

*

Soba kesinlikle yatak odalarý ve banyoya konulmamalýdýr.

Doðalgaz kokusuz bir gazdýr. Ancak içerisine katýlan kokular yardýmýyla gazýn
fark edilmesi olanaklýdýr.
kapalý alanlarda oluþan gaz kaçaklarý ciddi bir tehlike yaratabilir.

yanmaz.

*

Doðalgaz, kapalý bir hacimde hava ile % 5 - % 15 oranýnda karýþtýðý zaman
patlayýcý bir hal alýr.

Dogalgaz Kullanýmýnda Dikkat Edilmesi Gereken Emniyet Kurallarý:

*
*

Doðalgaz tesisatý yapýlmadan önce, yetkili firmaya proje hazýrlatýlmalýdýr.

*
*
*

Doðalgaz tesisatýnýn montajý bu konuda uzman kiþilere yaptýrýlmalýdýr.

*

Doðalgaz cihazlarýnda olaðandýþý bir durum gözlendiðinde mutlaka yetkili

Bu projeyi yetkili kurumun (Ýstanbul'da ÝGDAÞ, Ankarada EGO) onaylamasý
zorunludur.
Doðalgaz tesisatý, montajdan sonra, yetkili kurum tarafýndan kontrol edilir.
Doðalgaz cihazlarýný iþletmeye almak için yetkili servisler çaðýrýlmalýdýr. Cihazlarýn
iþletme talimatlarý dikkatle okunmalý ve talimatlarýn dýþýna çýkýlmamalýdýr.
servislerden yardým istenmelidir. Konunun uzmaný olmayan kiþilerin müdahalesi
istenmemelidir.

*

Kullanýlmayan doðalgaz cihazlarýnýn giriþlerinde bulunan gaz vanalarý daima
kapalý tutulmalýdýr.

KÖMÜR ALIMINDA
DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN HUSUSLAR
Her sezon kömür alýrken herhangi bir yasal sorunla karþýlaþmamak için, illerdeki
M a h a l l i Ç e v re Ku r u l l a r ý n c a a l ý n a n k a ra r l a ra m u t l a k a u y u l m a l ý d ý r.
Bu çerçevede tüketiciler, kömürlerini izin belgeli firmalardan almakla yükümlüdürler.
Tüketiciler, satýcýlardan fatura, mensei denetim belgesi almak ve denetleme sýrasýnda
bunlarý ibraz etmekle yükümlüdürler.
Resmi kurum ve kuruluþlar, il ve ilçe mutemetlerinden aldýklarý kömürlerin faturalarýný
veya faturalarýn onaylý örneðini, muhafaza etmek ve denetleme sýrasýnda istendiðinde
ibraz etmekle yükümlüdürler. Mutemetler dýþýndaki pazarlamacýlardan kömür satýn
alýnmasý halinde, diger belgeler de muhafaza edilecek ve istenildiðinde ibraz edilecektir.
Tüketiciler, satýn aldýklarý kömürlerin soba veya kaloriferlerde verimli yakýlmasýna iliskin
bilgileri içeren yakma kýlavuzunu, satýcýlardan talep edeceklerdir. Yakma kýlavuzu,
iþyeri ve konutlarýn k alorifer dairelerinde muhaf aza edilmelidir.
Ýþyerleri ve konutlarda Ateþçi veya Kazancý belgesi olmayan kaloriferci çalýþtýrýlmamalýdýr.
Aksi halde, iþyeri sahibi ve yöneticiler hakkýnda yasal iþlem yapýlacaktýr.
Yapýlacak denetimlerde istenen belgeleri ibraz etmeyen, Mahalli Çevre Kurulunca
belirlenen özelliklere sahip olmayan kömür kullanan tüketicilere Çevre Kanununun
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kirletme yasaðýna iliþkin 8. maddesine muhalefet nedeniyle idari para cezasý uygulanacak
ve kömüre el koyulabilecektir.
Yanma Olayý :
Yakýtlarýn yanmalarý esnasýnda çýkardýklarý alev renklerine bakarak, yanmanýn tam
veya eksik oldugu anlasýlabilir.

*
*
*

Mavi alev: Tam yanma,
Portakal alev: Eksik yanma
Sarý alev: Bu renkteki yanmada yakýt yakýlmamalýdýr.

Karbonmonoksit Zehirlenmeleri :

*

Karbonmonoksit zehirlenmelerinin belirtileri yorgunluk, baþ aðrýsý, baþ dönmesi
ve halsizlikle baþlar.

*

Uyku hali, bunaltý, kusma, görme bulanýklýðý ve huzursuzluk oluþur.

*

Bu belirtilerin bir veya birkaçýnýn hissedilmesi halinde mutlaka kapý ve pencereler
açýlmalýdýr.

Zehirlenmenin Aþamalarý ve Belirtileri :

*

Birinci aþamada hafif huzursuzluk, durgunluk ve uyuklama hissedilir. Biraz
daha fazla karbonmonoksit solunursa rehavet çöker ve uyuklama isteði artar.

*

Ýkinci aþamada, titreme, adale kasýlmasý, diþ gýcýrdamasý, çene titremesi olur,
vücut ýsýsý yükselir ve gözler donuklaþmaya baþlar.

*

Üçüncü aþamada ise solunum ve kalp atýþlarý yavaþlar.

*

Vücut ýsýsý düþer ve ölüm gerçekleþir.

*

Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu meydana gelen ölümlerde dudaklar
rujla boyanmýþ gibi kýzarýr. Yüz tebessüm eder bir hal alýr. Deri kiraz kýrmýzýmsý
renge dönüþür.
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biçiminde olup, doðalgaz için gerekli olan yanma havasýný bir fan yardýmý ile dýþarýdan
alýrken, yanma sonucu olusan atýk gazlarý ayný þekilde dýþ ortama atarlar. Hermetik
cihazlar bir hava akým borusu ile dýþ ortama baðlanmak zorundadýr.
Bacalý Tip Kombiler:
Yanma odasý bulunduklarý ortama açýk olan ve bulunduðu ortamýn havasýný kullanan
baca baðlantýsý bulunan cihazlar bacalý kombi olarak adlandýrýlýrlar. Mutlaka çekiþi iyi
ve müstakil bir bacaya baðlanmalý ve bulundugu ortam havalandýrýlmalýdýr. Banyolar
ve hacmi 8 m³ten az olan yerlere konmasý uygun deðildir.

Kombi Alýrken Nelere Dikkat etmeli ?

*
*

Tüm firmalardan ayrýntýlý bilgi alýnýz.

*
*
*
*
*
*

Satýþ sonrasý hizmetlerini inceleyiniz.

TSE, ISO standartlarýna sahip olup olmadýgýna ve CE isareti bulunmasýna dikkat
ediniz.
Cihazlar için verilen garanti þartlarýný sorunuz.
Yanma ve yakýt tasarruf sistemlerini kýyaslayýnýz.
Cihazý çalýþýr vaziyette görmeye gayret ediniz.
Firma yetkili bayilerine, ücretsiz keþifle dairenizi inceletip cihaz tipini belirleyiniz.
Cihazýnýzý yetkili servislere monte ettiriniz.

DOÐALGAZ SOBASI NEDÝR ?

*

Doðalgaz sobalarý, atmosferik brülörlü, yakýt
olarak doðalgaz kullanan ucuz ve yüksek verimli
ýsýnma aygýtlarýdýr.

*

Bacalý sobalar, yanma için gerekli olan oksijeni
bulunduðu yerden alan ve mutlaka bacaya
baðlanmasý gereken aygýtlardýr.

*

Hermetik sobalar ise mekan kýsýtlamasý olmaksýzýn
dýþ atmosfere bakan herhangi bir duvara monte
edilebilirler. Özel bacalarý sayesinde yanma
havasýný dýþarýdan alýp baca gazlarýný da dýþarýya
verirler.
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Þofben bacasý mümkünse müstakil baca olmalýdýr. Eðer þönt baca kullanýlacaksa,
dairemize ait baca ana bacaya þekil 1deki gibi üst kattaki baca seviyesinden
baðlanmalýdýr ve bacamýz mutlaka standartlara uygun olmalýdýr. Kesinlikle tek kolonlu
bacaya birden fazla baðlantý yapýlmamalýdýr. Baca baðlantýsý þekil 1deki gibi eðimli
olmalýdýr. Bacayla duvar arasýnda tam bir sýzdýrmazlýk olmalýdýr. Cihazlarýn atýk gazlarýný
bacaya ileten borular, cihazýn davlumbaz üzerinden en az 40 cm dik olarak yükselmeli,
daha sonra dirsek koyulmalýdýr. Þofben borusu yatay mesafesi Sekil 4 (a) için en fazla
1.9 m, Þekil 4 (b) için en fazla 1.3 m olmalý ve baca baðlantýsý % 3 yükselen eðimle
yapýlmalýdýr. Atýk gaz çýkýþ borusu baca kesitini daraltmayacak þekilde bacaya
baðlanmalýdýr. Atýk gaz çýkýþ borularý, merdiven sahanlýðýndan, bina giriþlerinden,
havalandýrma boþluklarýndan, çatý arasýndan, yatak odalarýndan, banyo ve tuvaletlerden
geçirilmemelidir.

BACALARDA DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR
1- Pencere veya Duvar Delinerek Yapýlan Bacalar
( Yanlýþ )

( Doðru )

Þofbenin monte edileceði mekan yeterli büyüklükte olmalýdýr. Þofben mümkünse
banyo yerine balkona veya baþka bir mekana takýlmalýdýr. Hermetik bacalý sistemlerde
baca iç içe borulardan oluþur. Borulardan biri cihazýn yanma için gerekli taze hava
ihtiyacýný, diðeri yanmýþ gazlarýn atmosfere atýlmasýný saðlar. Bu tür cihazlar kullanýldýðýnda
ortamdaki oksijeni tüketmedikleri için daha saðlýklý bir ýsýnma söz konusu olacaktýr.
Eðer bacalý uygulamalar yapýlacaksa cihaz için gerekli olan yanma havasýnýn temini
için mutlaka þekilde belirtilen havalandýrmalar yapýlmalýdýr. Cihazýmýz hermetik olsa
dahi þekildeki gibi banyo kapýsý havalandýrma menfezleri teknik olarak gereklidir.
Þofbende gaz kaçaðý hissedildiðinde; öncelikle gaz vanasý ve tüp dedantörü kapatýlmalý,
elektrik dügmeleri açýlýp kapatýlmamalý, kibrit çakmak gibi alev ve kývýlcým çýkartabilecek
hiçbir iþlem yapýlmamalý, karþýlýklý pencereler açýlarak ortam havalandýrýlmalý, gaz
þirketi yetkilisi veya þofben servisi hýzla aranmalýdýr.

KOMBÝ NEDÝR ?

Kombiler þofbenlerdeki gibi bir boru demetinden akan suyun
ýsýtýlmasý prensibine dayanmakta olup, çok az yer kaplarlar.
Sýcak su temini cihaz içindeki boyler veya ani su ýsýtýcýsý ile
saðlanýr. Pilot alevli ve elektronik ateþlemeli tipleri vardýr. Kombi
cihazlarýný yanma havasýnýn temini ile baca gazlarýnýn dýþarýya
atýlýþ þekillerine göre sýnýflandýrmak mümkündür. Buna göre;
Hermetik Tip Kombiler:
Açýk yanma odasý bulunmayan kombilerdir. Hermetik cihazlar
bacaya ihtiyaç göstermezler. Yanma odalarý kapalý hücre
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Sekil 1: Bu tür bacalar çabuk soðuduðu için yalýtýlmasý gerekir. Aksi halde soðuyan
baca gazý içindeki su buharý yoðunlasýr ve baca çekiþi azalýr. Yükselmesi zorlaþan
bacadaki gazlar soba ve boru çevresindeki çatlak, delik gibi boþluklardan odaya sýzar.
Odaya sýzan baca gazý içindeki karbonmonoksit 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 baca duvarý et kalýnlýgý en az 10 cm.
olmalýdýr. Pencere veya duvar delinerek yapýlan bacada mutlaka delinen kýsýmda
sýzdýrmazlýk saðlanmalýdýr.
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2- Etkili Baca Yüksekliði ve Baca Baslýðý
( Yanlýþ )

( Doðru )

Þekil 3: 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.
Yangýnlarýn çok çeþitli nedenleri olmakla birlikte, 2003 yýlýndaki 16.763 yangýndan
1.418i bacalardan kaynaklanmýþtýr. Bu rakamýn Anadolunun çeþitli yerlerinde daha
fazla olduðu tahmin edilmektedir.
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 iþ 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.

Þekil 2: Yangýn emniyeti için bacalar çatýnýn mahyasýndan en az 50-80 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. ideal 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. Bacalara, yaðmur sularý,
kuþlar, aðaç yapraklarý vb maddelerin girmesini engellemek için mutlaka baþlýk
kullanýlmalýdýr.
3- Yüksek Engellerin Baca Üzerine Etkisi

Basit Baca Çekiþ Deneyi:

a) Ýyi Çekiþ

b) Orta Çekiþ

ÞOFBEN KULLANIMINDA DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR

Þekil 4: Þofben baca baðlantý detayý
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c) Kötü Çekiþ
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Þofben bacasý mümkünse müstakil baca olmalýdýr. Eðer þönt baca kullanýlacaksa,
dairemize ait baca ana bacaya þekil 1deki gibi üst kattaki baca seviyesinden
baðlanmalýdýr ve bacamýz mutlaka standartlara uygun olmalýdýr. Kesinlikle tek kolonlu
bacaya birden fazla baðlantý yapýlmamalýdýr. Baca baðlantýsý þekil 1deki gibi eðimli
olmalýdýr. Bacayla duvar arasýnda tam bir sýzdýrmazlýk olmalýdýr. Cihazlarýn atýk gazlarýný
bacaya ileten borular, cihazýn davlumbaz üzerinden en az 40 cm dik olarak yükselmeli,
daha sonra dirsek koyulmalýdýr. Þofben borusu yatay mesafesi Sekil 4 (a) için en fazla
1.9 m, Þekil 4 (b) için en fazla 1.3 m olmalý ve baca baðlantýsý % 3 yükselen eðimle
yapýlmalýdýr. Atýk gaz çýkýþ borusu baca kesitini daraltmayacak þekilde bacaya
baðlanmalýdýr. Atýk gaz çýkýþ borularý, merdiven sahanlýðýndan, bina giriþlerinden,
havalandýrma boþluklarýndan, çatý arasýndan, yatak odalarýndan, banyo ve tuvaletlerden
geçirilmemelidir.

BACALARDA DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR
1- Pencere veya Duvar Delinerek Yapýlan Bacalar
( Yanlýþ )

( Doðru )

Þofbenin monte edileceði mekan yeterli büyüklükte olmalýdýr. Þofben mümkünse
banyo yerine balkona veya baþka bir mekana takýlmalýdýr. Hermetik bacalý sistemlerde
baca iç içe borulardan oluþur. Borulardan biri cihazýn yanma için gerekli taze hava
ihtiyacýný, diðeri yanmýþ gazlarýn atmosfere atýlmasýný saðlar. Bu tür cihazlar kullanýldýðýnda
ortamdaki oksijeni tüketmedikleri için daha saðlýklý bir ýsýnma söz konusu olacaktýr.
Eðer bacalý uygulamalar yapýlacaksa cihaz için gerekli olan yanma havasýnýn temini
için mutlaka þekilde belirtilen havalandýrmalar yapýlmalýdýr. Cihazýmýz hermetik olsa
dahi þekildeki gibi banyo kapýsý havalandýrma menfezleri teknik olarak gereklidir.
Þofbende gaz kaçaðý hissedildiðinde; öncelikle gaz vanasý ve tüp dedantörü kapatýlmalý,
elektrik dügmeleri açýlýp kapatýlmamalý, kibrit çakmak gibi alev ve kývýlcým çýkartabilecek
hiçbir iþlem yapýlmamalý, karþýlýklý pencereler açýlarak ortam havalandýrýlmalý, gaz
þirketi yetkilisi veya þofben servisi hýzla aranmalýdýr.

KOMBÝ NEDÝR ?

Kombiler þofbenlerdeki gibi bir boru demetinden akan suyun
ýsýtýlmasý prensibine dayanmakta olup, çok az yer kaplarlar.
Sýcak su temini cihaz içindeki boyler veya ani su ýsýtýcýsý ile
saðlanýr. Pilot alevli ve elektronik ateþlemeli tipleri vardýr. Kombi
cihazlarýný yanma havasýnýn temini ile baca gazlarýnýn dýþarýya
atýlýþ þekillerine göre sýnýflandýrmak mümkündür. Buna göre;
Hermetik Tip Kombiler:
Açýk yanma odasý bulunmayan kombilerdir. Hermetik cihazlar
bacaya ihtiyaç göstermezler. Yanma odalarý kapalý hücre
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Sekil 1: Bu tür bacalar çabuk soðuduðu için yalýtýlmasý gerekir. Aksi halde soðuyan
baca gazý içindeki su buharý yoðunlasýr ve baca çekiþi azalýr. Yükselmesi zorlaþan
bacadaki gazlar soba ve boru çevresindeki çatlak, delik gibi boþluklardan odaya sýzar.
Odaya sýzan baca gazý içindeki karbonmonoksit 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 baca duvarý et kalýnlýgý en az 10 cm.
olmalýdýr. Pencere veya duvar delinerek yapýlan bacada mutlaka delinen kýsýmda
sýzdýrmazlýk saðlanmalýdýr.
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kirletme yasaðýna iliþkin 8. maddesine muhalefet nedeniyle idari para cezasý uygulanacak
ve kömüre el koyulabilecektir.
Yanma Olayý :
Yakýtlarýn yanmalarý esnasýnda çýkardýklarý alev renklerine bakarak, yanmanýn tam
veya eksik oldugu anlasýlabilir.

*
*
*

Mavi alev: Tam yanma,
Portakal alev: Eksik yanma
Sarý alev: Bu renkteki yanmada yakýt yakýlmamalýdýr.

Karbonmonoksit Zehirlenmeleri :

*

Karbonmonoksit zehirlenmelerinin belirtileri yorgunluk, baþ aðrýsý, baþ dönmesi
ve halsizlikle baþlar.

*

Uyku hali, bunaltý, kusma, görme bulanýklýðý ve huzursuzluk oluþur.

*

Bu belirtilerin bir veya birkaçýnýn hissedilmesi halinde mutlaka kapý ve pencereler
açýlmalýdýr.

Zehirlenmenin Aþamalarý ve Belirtileri :

*

Birinci aþamada hafif huzursuzluk, durgunluk ve uyuklama hissedilir. Biraz
daha fazla karbonmonoksit solunursa rehavet çöker ve uyuklama isteði artar.

*

Ýkinci aþamada, titreme, adale kasýlmasý, diþ gýcýrdamasý, çene titremesi olur,
vücut ýsýsý yükselir ve gözler donuklaþmaya baþlar.

*

Üçüncü aþamada ise solunum ve kalp atýþlarý yavaþlar.

*

Vücut ýsýsý düþer ve ölüm gerçekleþir.

*

Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu meydana gelen ölümlerde dudaklar
rujla boyanmýþ gibi kýzarýr. Yüz tebessüm eder bir hal alýr. Deri kiraz kýrmýzýmsý
renge dönüþür.
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biçiminde olup, doðalgaz için gerekli olan yanma havasýný bir fan yardýmý ile dýþarýdan
alýrken, yanma sonucu olusan atýk gazlarý ayný þekilde dýþ ortama atarlar. Hermetik
cihazlar bir hava akým borusu ile dýþ ortama baðlanmak zorundadýr.
Bacalý Tip Kombiler:
Yanma odasý bulunduklarý ortama açýk olan ve bulunduðu ortamýn havasýný kullanan
baca baðlantýsý bulunan cihazlar bacalý kombi olarak adlandýrýlýrlar. Mutlaka çekiþi iyi
ve müstakil bir bacaya baðlanmalý ve bulundugu ortam havalandýrýlmalýdýr. Banyolar
ve hacmi 8 m³ten az olan yerlere konmasý uygun deðildir.

Kombi Alýrken Nelere Dikkat etmeli ?

*
*

Tüm firmalardan ayrýntýlý bilgi alýnýz.

*
*
*
*
*
*

Satýþ sonrasý hizmetlerini inceleyiniz.

TSE, ISO standartlarýna sahip olup olmadýgýna ve CE isareti bulunmasýna dikkat
ediniz.
Cihazlar için verilen garanti þartlarýný sorunuz.
Yanma ve yakýt tasarruf sistemlerini kýyaslayýnýz.
Cihazý çalýþýr vaziyette görmeye gayret ediniz.
Firma yetkili bayilerine, ücretsiz keþifle dairenizi inceletip cihaz tipini belirleyiniz.
Cihazýnýzý yetkili servislere monte ettiriniz.

DOÐALGAZ SOBASI NEDÝR ?

*

Doðalgaz sobalarý, atmosferik brülörlü, yakýt
olarak doðalgaz kullanan ucuz ve yüksek verimli
ýsýnma aygýtlarýdýr.

*

Bacalý sobalar, yanma için gerekli olan oksijeni
bulunduðu yerden alan ve mutlaka bacaya
baðlanmasý gereken aygýtlardýr.

*

Hermetik sobalar ise mekan kýsýtlamasý olmaksýzýn
dýþ atmosfere bakan herhangi bir duvara monte
edilebilirler. Özel bacalarý sayesinde yanma
havasýný dýþarýdan alýp baca gazlarýný da dýþarýya
verirler.
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DOÐALGAZIN ÖZELLÝKLERÝ ve KULLANIMI
Doðalgazýn Özellikleri:

*

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

*

Soba borularý mümkün olduðunca kýsa ve düþey doðrultuda olmalý, yatay
borular bacaya hafif bir eðimle döþenmelidir. Uzun yatay borularýn kullanýmýndan
kaçýnýlmalýdýr. Borularýn yatay mesafesi en fazla 2 m olmalýdýr. En fazla 2 adet
dirsek kullanýlmalýdýr.

*

Soba borularýnýn birbiriyle birleþtirilmesinde hava ve baca gazý sýzdýrmazlýðý
saðlanmalýdýr.

*
*

Doðalgaz renksizdir. Bu yüzden gözle fark edilmez.

*

Yapýsýndan ötürü havayla kolayca bir karýþým oluþturabilir. Bu nedenle, özellikle

*

Doðalgazýn yanabilmesi için, ortamda yeterli miktarda hava ve doðalgaz karýþýmý

*

Sobanýn bulunduðu yer sürekli havalandýrýlmalýdýr.

olmasý gerekir. Karýþým oraný bu oranýn altýnda ya da üstünde kalýrsa, doðalgaz

*

Soba kesinlikle yatak odalarý ve banyoya konulmamalýdýr.

Doðalgaz kokusuz bir gazdýr. Ancak içerisine katýlan kokular yardýmýyla gazýn
fark edilmesi olanaklýdýr.
kapalý alanlarda oluþan gaz kaçaklarý ciddi bir tehlike yaratabilir.

yanmaz.

*

Doðalgaz, kapalý bir hacimde hava ile % 5 - % 15 oranýnda karýþtýðý zaman
patlayýcý bir hal alýr.

Dogalgaz Kullanýmýnda Dikkat Edilmesi Gereken Emniyet Kurallarý:

*
*

Doðalgaz tesisatý yapýlmadan önce, yetkili firmaya proje hazýrlatýlmalýdýr.

*
*
*

Doðalgaz tesisatýnýn montajý bu konuda uzman kiþilere yaptýrýlmalýdýr.

*

Doðalgaz cihazlarýnda olaðandýþý bir durum gözlendiðinde mutlaka yetkili

Bu projeyi yetkili kurumun (Ýstanbul'da ÝGDAÞ, Ankarada EGO) onaylamasý
zorunludur.
Doðalgaz tesisatý, montajdan sonra, yetkili kurum tarafýndan kontrol edilir.
Doðalgaz cihazlarýný iþletmeye almak için yetkili servisler çaðýrýlmalýdýr. Cihazlarýn
iþletme talimatlarý dikkatle okunmalý ve talimatlarýn dýþýna çýkýlmamalýdýr.
servislerden yardým istenmelidir. Konunun uzmaný olmayan kiþilerin müdahalesi
istenmemelidir.

*

Kullanýlmayan doðalgaz cihazlarýnýn giriþlerinde bulunan gaz vanalarý daima
kapalý tutulmalýdýr.

KÖMÜR ALIMINDA
DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN HUSUSLAR
Her sezon kömür alýrken herhangi bir yasal sorunla karþýlaþmamak için, illerdeki
M a h a l l i Ç e v re Ku r u l l a r ý n c a a l ý n a n k a ra r l a ra m u t l a k a u y u l m a l ý d ý r.
Bu çerçevede tüketiciler, kömürlerini izin belgeli firmalardan almakla yükümlüdürler.
Tüketiciler, satýcýlardan fatura, mensei denetim belgesi almak ve denetleme sýrasýnda
bunlarý ibraz etmekle yükümlüdürler.
Resmi kurum ve kuruluþlar, il ve ilçe mutemetlerinden aldýklarý kömürlerin faturalarýný
veya faturalarýn onaylý örneðini, muhafaza etmek ve denetleme sýrasýnda istendiðinde
ibraz etmekle yükümlüdürler. Mutemetler dýþýndaki pazarlamacýlardan kömür satýn
alýnmasý halinde, diger belgeler de muhafaza edilecek ve istenildiðinde ibraz edilecektir.
Tüketiciler, satýn aldýklarý kömürlerin soba veya kaloriferlerde verimli yakýlmasýna iliskin
bilgileri içeren yakma kýlavuzunu, satýcýlardan talep edeceklerdir. Yakma kýlavuzu,
iþyeri ve konutlarýn k alorifer dairelerinde muhaf aza edilmelidir.
Ýþyerleri ve konutlarda Ateþçi veya Kazancý belgesi olmayan kaloriferci çalýþtýrýlmamalýdýr.
Aksi halde, iþyeri sahibi ve yöneticiler hakkýnda yasal iþlem yapýlacaktýr.
Yapýlacak denetimlerde istenen belgeleri ibraz etmeyen, Mahalli Çevre Kurulunca
belirlenen özelliklere sahip olmayan kömür kullanan tüketicilere Çevre Kanununun
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*

Tutuþmasý güç yakýtlarýn sönmekte olan sobaya asla konulmamasý gerekir.
Yakýt iyi olsa bile yavaþ yavaþ ilave edilmelidir.

*

Yatmadan once kesinlikle sobaya yakýt konulmamalýdýr.

*

Soba yakýtla beslenirken, yeni atýlan yakýtýn uzerine kor halindeki yakýttan bir
miktar konulmasý sobadaki yakýtýn surekli olarak ustten yanmasýný saðlar.

*

Sobalý odada kesinlikle yatýlmamalýdýr. Ancak zorunlu hallerde sobanýn söndüðünden
emin olunarak sobalý odada yatýlabilir.

*

Lodoslu havalarda kesinlikle soba yakýlmamalýdýr. Soba zehirlenmelerinin büyük
coðunluðu lodoslu havalarda yakýlan sobalardan kaynaklanmaktadýr.

SOBALARIN TEMÝZLÝK ve BAKIMI
Sobalarýn düzenli olarak temizlenmesi ve bakýmý bir yandan yakýtýn daha verimli
yanmasýna (yakýt tasarrufuna) öte yandan da çevreye zarar veren emisyonlarýn
azalmasýna neden olur. Bundan dolayý sobalarýn temizlik ve bakýmýna özen
gösterilmelidir.

*

Sobanýn her yanýþtan önce külü, kül silkme kolu kullanýlarak, kül kutusuna
toplanmalý ve dýþarý alýnmalýdýr.

*

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

*

Ayrýca sobanýn iç duvarlarýna yapýþan cüruflar varsa bunlar da zaman
zaman temizlenmelidir.

*

Soba mutlaka standartlara uygun yapýlmýs (TSE belgeli) olmalýdýr.

SOBANIN MONTAJ ve KULLANIMINDA
NELERE DÝKKAT EDÝLMELÝDÝR ?

*

Soba, kapasitesine uyan yeterli hacimde bir yere koyulmalýdýr.

*

Soba sýcaktan etkilenmeyen yanmaz bir levha ya da tercihen mermer üzerine
yerlestirilmelidir.
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GAZ KAÇAKLARINDA NE YAPABÝLÝRÝZ ?
Dogalgaz kokusuz bir gazdýr. Herhangi bir kaçaðýn oldugunu fark edebilmek için,
gazýn içerisine çürük sarýmsak kokusu veren bir madde katýlmýstýr. Bu kokuyu
duyduðunuzda yapabilecekleriniz þunlardýr:

*

Hemen, bütün doðalgaz cihazlarýnýzýn pilot alevlerini söndürün ve vanalarýný

*
*
*
*
*
*
*
*

Hemen, bütün pencereleri açýn!

*

Kendinizden baska diger insanlara da gaz kokusu olup olmadýgýný kontrol

*

Bütün vanalar kapalý oldugu halde gaz kokusunun kaynaðý bulunamýyorsa

*

Gaz kokusu, içine girilemeyen odadan geliyorsa hemen ilgili gaz daðýtým

*

Gaz akýþýnýn bodrum kattan geldiði tahmin ediliyorsa, bodrum katý iyice

kapatýn!
Hemen, sayaç girisindeki kapatma vanasýný veya ana kapatma vanasýný kapatýn!
Gaz kokusu duyulan odalarda elektrik düðmelerine dokunmayýn!
Kibrit veya çakmak yakmayýn!
Hiçbir elektrik anahtarýný kullanmayýn! Ne açmak, ne kapatmak için!
Elektrik zilini çalmayýn!
Sigara içmeyin!
Sayaç giris vanasýný kapattýktan sonra, her bir cihazýn girisindeki vanalarý kontrol
edin, açýk olanlarý kapatýn!
ettirin!
hemen ilgili gaz daðýtým kuruluþuna telefon edin.
kuruluþuna telefon edin.
havalandýrýn, fakat içine girilmesine izin vermeyin. Bina veya konuttaki diðer
insanlara haber verip boþaltýlmasýný saðlayýn. Yetkililere hemen haber verin ve
gaz tesisatýndaki arýza ve hasarlarý kendiniz tamir etmeye çalýsmayýn. Bunlar
yalnýzca meslek bilgisi olan yetkililer tarafýndan yapýlmalýdýr!

*

Unutmayýn doðalgaz havadan daha hafif bir gazdýr. Bu yüzden tavanlara yakýn
kýsýmlarda daha çok toplanacaktýr. Eðer mümkünse kapalý olan alanlarda
havanýn hareketi ve akýþý saðlanmalýdýr.
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EKONOMÝK GAZ KULLANIMI ÝÇÝN ÖNERÝLER
En ucuz yakýt, tasarruf ilkelerine uyularak tüketilendir. Dogalgaz, diger enerji kaynaklarýna
kýyasla, pahalý olmayan bir yakýttýr. Akýlcý bir tüketim politikasýyla, dogalgazý çok daha
ucuz ve ekonomik tüketebiliriz.
Ýþte size, enerji tasarrufu saglayacak birkaç altýn kural:

Çatý Yalýtýmý :
Uygun bir yalýtým malzemesi ile çatýnýzý en az 10 cm kalýnlýkta yalýtýnýz. Bu islem için
yapacaðýnýz masraf, saglayacagýnýz yakýt tasarrufu ile en çok iki yýl içinde geri
ödenecektir.

Duvar Yalýtýmý :
Bir mühendisin bilgisine basvurarak duvarlara yalýtým yaptýrýnýz. Masrafýnýzý 2 ile 5 yýl
arasýnda geri almýþ olacaksýnýz.

Çift Cam :
Pencelerinizde çift cam ya da çift pencere kullanýnýz. Harcamanýzý 5 yýl içinde geri
alýrsýnýz.

Perdeler :

TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI UYARIYOR !
SOBA - ÞOFBEN - BACA KAZALARINA KARÞI
GEREKLÝ BÝLGÝ ve ÖNLEMLER
Bilgisizlik ve ihmal yüzünden ülkemizde her yýl yüzlerce insanýmýz sobalar, þofbenler
ve kombilerden dolayý karbon monoksit zehirlenmesine maruz kalmaktadýr.
Sobada eksik yanma sonucu oluþan karbon monoksit gibi zararlý gazlar oda içine
sýzarsa zehirlenmelere neden olur.
Karbon monoksit 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.
Soba ve þofben zehirlenmelerine maruz kalmamak için aþaðýdaki hususlara dikkat
etmek gerekmektedir.

KÖMÜRLÜ SOBALARDA DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR

Radyatörlerinizin önüne ve üstüne eþya, mobilya, mermer koymayýnýz. Perdelerinizin,
radyatörlerin önünü ve üstünü kapatmadýðýna emin olunuz.

Isý Yansýtýcýlarý :

Resim 1 : Soba uygulama örneði

*

Soba tutuþturulurken yakýtýn ustten
yanmasý saðlanmalýdýr, boylece soba
icinde ortaya cýkan zehirli gazlar
yanarak sobayý terk ederler.

*

Soba aþýrý doldurulmamalýdýr. Aþýrý
doldurulan sobanýn duman yolu daralýr
ve soba icinde duzensiz ýsý daðýlýmý
olacaðýndan baca çekiþi zayýflar.

*

Kömürü tutuþturmak için, üzerine az
miktarda kaðýt ya da karton ve bunlarýn
üzerine de kolay yanan çýra ve odun
konulmalýdýr.

Radyatörlerinizin arka yüzüne bakan duvarý, ýsý yansýtma özelligi olan, parlak, metal
katkýlý malzemeyle kaplayýnýz. Masrafýnýzý 2 ile 5 yýl içerisinde geri alabilirsiniz

Plastik-Kaðýt Þeritler :
Pencerelerin ve dýsa açýlan kapýlarýn kenarlarýný uygun bir plastik-sünger malzeme
ya da kagýt bantlarla kapatýnýz. Oda sýcaklýklarýný 1 °C düsürün!
Oturma odalarý için 22°C, yatak odalarý için ise 20 °C sýcaklýk önerilir. Ancak siz, bu
sýcaklýklarý 1 °C düsürerek oturma odalarýnda 21 °C, yatak odalarýnda 19 °Cyi
seçerseniz, toplam yakýt tüketiminiz % 7 azalacaktýr.
1 °Clik azalmayý saglamak için, ýsýtma cihazlarýnýzýn termostatlarýndan yararlanabilirsiniz.
Ayrýca radyatörlerinize termostatik vana takarak da bunu saglayabilirsiniz.
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