
OKULLARIN KALORiFER KAZANLARINDA VE TESisATINDA Y APILACAK BAKIM 
VE KONTROLLER 

BAKIM: T esisatta meydana gelebikcek anzalan onlemek ve tesisatm uzun sUre anzaslz 
~all~maslm saglamak Ozere belirli zaman arahklannda yapIlan i~leme baklm denir. 

Gozden ka~an nokta kii~iik bile olsa bilyiik sorunlar ~lkarabilir. Bu nedenle aksakslz, 
gUvenli ve yeterli bir i~letim i~in baklm zorunludur. Ancak dOzenli ve aktlcl baklmla i~letmenin tUm 
ozelliklerini de kavraml~ olarak tesisatm gerekli bakIml yapIlmahdlf. Bu nedenle tesisatm baklmlm 
il~ ana gurupta toplayabiliuz. 

A ) Kazan dairesi ve baglantI donanlmmm baklml. 
B ) Kazan, gaz kanallan ve bacanm bakiml. 
A ) Kazan dairesi ve baglantl donammmm bakum: 

1 Kazan dairesi daima temiz ve tertipli bulundurulur. 
2 - Temizleme ve el aletleri saglam, kullam~h ve belirli bir yerde her an kullanmaya 

hazir tutulur. 
3 - Yakit ve su borulanndaki, vanalardaki akmtl ve slzmtIlar derhal giderilir. 
4 - Tesisatm suyu hidrometreden devamh kontrol edilerek anormal eksilmelerin sebebi 

ararup bulunarak giderilir. 
B ) Kazan, gaz kanallan ve bacamn bakIml: 

1 - Kazanm ocak i~i, duman yollarl ve gaz kanallan haftada bir defa ozel flrc;a ile 
temizlenir. 

2 - Kazanda meydana gelebilecek su slzmtdan derhal giderilir. 
3 - Ocak i~i zaman zaman kontrol edilerek ( kmk, dokilk tugla varsa onarlhr ) kUl, 

kurum v.s. temizlenir 

4 - Baca en az senede bir defa temizlenir. 


Ancak bu ~ekilde gilvenli ~all~tInna soz konusudur. Yani baklm ama~ degil, ama~ladlglmlz 
i~letim standardl i~in bir ara~tlf. Omegin ~ah~ma arasmda borularm gaz ge~i~inden etkilenen 
yilzeylerde kill ve kurum olu~umu c;ogu zaman olagan ko~ullarda onlenemez, fakat en c;ok 3 4 mm 
ye kadar bir kahnhga izin verilen bu katrnanm olu~masl 3 - 4 mm yi a~masl durumunda kazan 
bakIm duru~lannda uygun malzemelerle ( i~letmecinin el aletleri ile ) temizlik yapIlarak sorun 
giderilir. 

Kazanlar ve diger donammlarla ilgili bakIml ; 
Genel bakIm, 
Ayhk bakIm, 
Haftahk bakIm, 
Giinliik baklm, olarak ele ahmp ona gore yapmakta yarar vardlr. 

A ) Genel BakIm : Her sene kl~ sezonu ba~mda kazan ~ah~tmlmadan once yapllmasl 
gereken bakim o· Yldlf. 
1 Baca temizligi yaplhr. 
2 - Baca ile kazan arasmdaki duman kanah temizlenir. 
3 - Kazan, alev-duman borulan ve ocak i~i temizligi yaptlarak kazanm iC;i gozden gec;irilir. 

( Kazanda meydana gelebilecek su sIzmttlarl giderilir, ocak ic;inde kmk, dokiik tugla 
varsa onanhr. 
4 - Kazan ile baca baglantIlannda duman slzdlnnayacak ~ekilde ~amotla SlvanmaSl yaplhr. 

Kazan duman kapaklan slzdlnnazhk fitilleri gozden gec;irilir, ylpranml~ ise degi~tiri1ir. 
5 Kazan suyu tesisatI ve vanalar tek tek kontrol edilerek varsa slzdlrmazhklar giderilir. 

C:;ah~mayan vanalann tarnir ve bakIml yaplhr. 
6 - izoiesi dokUlmil~ boru ve imbisat deposunun izoleleri yenilenir. 
7 - Kazan emniyet donarumlan gozden ge~irilir. ( Hidrometre, termometre, patlama kapagl, 

gilvenlik borulan), v.s. 



B ) Aybk Baktm: Olagan ko~ullarda siirekli i~letim yapabilmek i9in ayda bir yapIlmasl 
,;ereken bu baklm ve denetimler; 

Baca gazl ge9i~ yollan ve baca temizliginin yapllmasl. 
2 - Kazan emniyet donammlanmn kontrolii ve gerekirse ayarlanmalan. 
3 Su ve yaklt kontroliiniin yapIlmasl 
4 Kazan ve brlilor temizligi, balam ve ayarlarmm yapIlmasl. 
5 Elektrik donammlannm gozden ge9irilmesi. 
6 - Ana yaklt deposu ile port deponun tahliye vanasl ac;:lhp biriken su ve tortu bo~altlhr. 
7 - Yaklt deposu ile brUlor arasmdaki filtrelerin motorinle temizliginin yapllmasl. 
C) Haftabk Bak.tm: Kazammlzm diizenli olarak 9ah~abilmesi i9in periyodik olarak haftada 
bir temizliginin ve gerekli ayarlann yapIlmasl. 

Kalorifercinin gorevinin bilincinde olup yukarda belirtilen bakIm, kontrol ve ayarlarl 
yapmasl ile daha giivenli ve saghkh bir 9ah~ma ortarm saglayacagma eminimdir. Ayriyeten 
belirtilen baklmlarm yapllmasl ile kazanlmlzm ve ekipmanlarmm omrii uzar ve baklmla kii9iik 
aksakhklar onlenerek tesisatm uzun siire arlzaSlZ 9ah~masml saglaml~ olur. 

TESisiN BAKIM.ll-.jIN YAPILARAK SORUNSUZ BiR ~EKiLDE <;:ALI~TIRILMASI VE 
HAVALARIN A~IRI SOGUMASIYLA MEKANiK TESiSATINDAKi SUYUN DONMAYA KA~I 
ALINMASI GEREKEN TEDBiRLER: 

KI~ mevsiminin yakl~maslyla okullanmlzm kalorifer kazanlannda kl~ hazlrhgl olarak 
ISltrna sisteminin kl~ mevsiminde sorunsuz olarak 9ah~tmlabilmesi i9in gerekli baklmm yapllarak 
haztr vaziyete getirilmesi Okul idarelerinin elzem gorevlerindendir. Kalorifer kazanlarmda ve 
tesisatmda yapdacak baklm ve kontroller ile ilgili notlar a~aglda sunulmu~tur. 

Aynca havalann a~m sogumasl ve donma tehlikesinin hissedildigi giinlerde, suIarm 
donmasl ile kalorifer tesisatl suyunun donmaya kar~l tedbirlerin ahnmasJ i9in; 

- Kalorifer tesisatl olup kullamlmayacak binalarm tesisat suyu tamamen bo~altlhp tapa ve 
musluklar ac;:lk btrakIlacak. 

Donma tehlikt'<:i oldugu tahmin edilen gecelerde tesisattaki suyun devir-daimini 
saglamak i9in slrkiilasyon pompasl 9ah~tr durumda btrakllacak 

Bina dl~mda a91kta kalan tiim tesisat borulan izole edilerek donmaya kar~l korunacak. 

Hafta sonu, resmi, dini ve yanYll tatilleri gibi denk gelen ve donma tehlikesinin oldugu 
giinlerde, kalorifer tesisatt 1-2 saat, gerekirse arahkslz su slcakhgl dii~iik slcakhkta 
olacak ~ekilde tesisat suyu lSlttlmahdtr. Aym ~ekilde devirdaim pompasl ac;:lk btrakIlarak 
gerekli korunma tedbirleri ahnmahdlr. 

Yukanda belirtiler 9a11~malar kl~m problemsiz ge9mesi i9in onemli olup, bu 9ah~malar 
okullarm kendi imkanlarl He yapl:acakttr. Bu 9ah~malann okuI yonetimlerince slkhkla 
kontrol edilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan vermemesi gerekli ve onemlidir. 

Mu~ il Milli Egitim Miidiirliigii 


