
 

 

KÖMÜR KAZANI GÜNLÜK YAKMA TALİMATI 

A. Mevsim Başında Yapılacak İşler  

1. Tesisatın suyunu kontrol edin, eksikse tesisatın suyunu tamamlayın. 

2. Hidrometrenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 

3. Termometrenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 

4. Kazan duman boruları ve gaz kanallarının temiz olup olmadığını kontrol edin. 

5. Devridaim pompalarının çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 

6. Baca ve kazan temizliğini kontrol edin. 

 

B. Yanış Süresince Yapılacak İşler  

1. Dış hava sıcaklığına göre kazan suyu sıcaklığını sık sık kontrol edin. 

2. Yakıt yakma tekniğine uyun. (Kazana kömür atılırken Yastıklama veya Balıksırtı 

yönteminin uygulanması vs.) 

3. Süngü zamanını geciktirmeyin. 

4. Baca çekişini damperle ayarlayın. 

5. Kazanda istenilen sıcaklık temin edildiğinde, sıcaklığın korunması için baca çekişini   

damperle ayarlayın. 

6. Küllük kapağını az hava girecek şekilde ayarlayın. 

7. Küllük kapağı ve damperi olmayan kazanda elde edilen sıcaklık korunmaz. 

Kazanlarda damper kolu ve küllük kapağı yoksa mutlaka taktırın. 

8. Kazanda su eksilmesi durumunda şehir suyunun akmaması halinde, hazır tanker 

sulardan imbisat deposuna aktarma yapın. Sonra, kazan yakışına devam edin. Su 

aktarma esnasında imbisat tankına yabancı cisimlerin girmemesine dikkat edin. 

9. Şehir şebeke cereyanının kesik olması halinde, devridaim pompası devreden 

çıkartın, ana vanayı açarak tabii devridaim sağlayın. 

 

C. Yanış Bitimi Sonrası Yapılacak İşler  

1. Gece saat 22.00′den sonra kazan yakışına son verin. 

2. Ertesi gün için kazanda ateşin kalmasını sağlayacak şekilde ıslatılmış toz kömür 

ve/veya külü ateşin üzerine yorgan gibi sererek kazanı uyutun. 

3. Damperle baca çekişini azaltın (1/4′e getirin). 

4. Devridaim pompasını devreden çıkartın. Ana vanayı açın. 

5. Güvenlik açısından kazan dairesini baştan sona kontrol edin. 

 

D. Ertesi Sabah Yapılacak İşler  

1. Sabah ilk iş damperi açıp, kazan içinde sıkışmış gazların bacadan çıkışını sağlayın. 

2. Küllük kapağını açıp, ocağa hava girişi temin edin. 

3. Ateşçi kapağını açıp, kazana süngü vurun. Ateşi düzenleyin. 

4. Sırasıyla tüm emniyet ve kontrol cihazlarını gözden geçirip, kontrollerini yapın. 

5. Dış hava sıcaklığına göre kazanı besleyip (kömür atıp), günlük yakışa devam edin. 


