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Atıkların yakılması ayrıca soba ve şöminelere
zarar verir ve yüksek tadilat maliyetlerine yol
açar.

Dikkat!
Atıkların yakılması yasaktır!
Atıkların yakılması pis kokulara neden
olur ve zehirlidir. Sobasında atık yakanlar,
tehlikeli maddelerin havaya ve toprağa
yüklenmesine izin verir.
www.richtigheizen.tirol

Odun ile doğru şekilde ısınmak“,
Tirol eyalet hükümetinin belediyeler, Energie Tirol
ve diğer kooperasyon ortakları ile birlikte Tirol‘daki
hava kalitesinin iyileştirilmesi için başlattığı
bir girişimdir.

Odun yakarak doğru şekilde ısınmak
bundan dolayı şu anlama gelmektedir:
Sağlığı korurken, para tasarruf etmek!
Tirol eyalet hükümetinin belediyeler,
Energie Tirol ve diğer kooperasyon
ortakları ile başlattığı bir çevre koruma
girişimidir:
Tirollü Bacacılar
Lebenshilfe Tirol
Tirol İklim Birliği
Tirol Çevre Derneği
Tirol Tarım Odası
Tirol Keresteciler Derneği
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Sobasında atıklar yakan, havayı ve toprağı
tuzruhu gazları, formaldehid ve kansere neden
olan dioksinlerle zehirler. Zehirli maddeler
solunum yoluyla vücuda geçer ve bahçeler
üzerinden beslenme döngüsüne girebilir.

Neler yakılmamalı?
Sadece evsel atık ve plastik atıkların
yakılması değil, işlenmiş tahta, eski tahta ve
inşaat tahtalarının yakılması da atıkların
yakılması sınıfına girer. Lütfen ısınmanın mukavva
ve kağıtlar yakarak sağlanmasında da zararlı
maddelerin açığa çıktığını unutmayınız.

Teşekkürler!
Odun ile Doğru Şekilde Isınmak
Doğru şekilde ısınanlar kendini
belli eder.

Atık yakılmışsa,
bu sonradan da tespit edilebilir.

Yakma işleminin düzgünce yapılıp
yapılmadığı, şöminedeki duman
oluşumundan anlaşılır. Yüksek nitelikli bir yakıt
ve teknik açıdan kusursuz bir ısıtma tesisatı
kullanılırsa, şömine henüz birkaç dakikadan
sonra dumandan arınmış olur.

Arta kalan kül ile yanma odasının gözden
geçirilmesi bile nelerin yakıldığı konusunda fikir
sahibi olmak için yeterli olabilir. Münferit sobalar
kurallara uygun bir şekilde yakılırsa, üstteki resimde
görüldüğü gibi kül beyaz ila açık gri renginde olur.
Kül analizi yapılarak atıkların yakılmış olması hızlı
ve kesin olarak tespit edilebilir.

Sadece işlenmemiş ve kuru soba
odunu kullanarak, atık yakmıyorsunuz.
Atıkların yakılması yasaktır.
www.richtigheizen.tirol

Odun ile doğru şekilde ısınmak“,
Tirol eyalet hükümetinin belediyeler, Energie Tirol
ve diğer kooperasyon ortakları ile birlikte Tirol‘daki
hava kalitesinin iyileştirilmesi için başlattığı
bir girişimdir.

Tirol‘da yaklaşık 100 bin soba ve şömine odun
yakılarak kullanılmaktadır. Yanmanın düşük
zararlı madde emisyonlu olarak gerçekleşmesi,
ısıtma tutumu ve yüksek nitelikli yakıtın
kullanılması, ayrıca teknik açıdan kusursuz
bir ısıtma tesisatının varlığına bağlıdır.
En önemli koşullar şunlardır:
-

işlenmemiş, kuru soba odunu
çevredostu tutuşturucu
yeterli miktarda hava beslemesi
soba bakımı ve uzman denetimi
eski sobaların düşük emisyonlu ısıtma
tesisatlarıyla değiştirilmesi

Yüksek nitelikli soba odunu ve çevredostu
tutuşturucu kullanarak hızlıca düşük zararlı
madde emisyonlu ateş yaktığınız için,
teşekkür ederiz! Bu davranışınızla insanları
ve çevreyi koruyorsunuz!
İsviçre Merkezi Çevre Müdürlüklerinin hazırladıkları „Sobanızı düzgünce yaktığınız
için teşekkürler…“ başlıklı broşürü kullanmamıza izin verdikleri için kendilerine
teşekkür ederiz.

Tavsiye 1:
Odun kalitesine ve miktarına
dikkat ediniz.
Yüksek nitelikli parça odunları veya ağaç
briketlerini gevşekçe yanma odasında istifleyiniz.
Yanma odasını fazla doldurmamaya
dikkat ediniz.

Tavsiye 2:
Çevredostu tutuşturucu kullanınız.

Tavsiye 3:
Üzerine ağaç talaşları koyunuz.

Tavsiye 4:
Ateşi üstten yakınız.

Ateşin hızlı bir şekilde tutuşması için en iyisi
muma bandırılmış ağaç talaş yumaklarını
odunların üzerine yerleştiriniz. Lebenshilfe Tirol
adlı yardım kuruluşu, bölge şubelerinde kendi
hazırladıkları çevredostu tutuşturucular satışa
sunmaktadır. www.tirol.lebenshilfe.at

Ağaç talaş yumaklarının üzerine çapraz
şekilde biraz talaş koyunuz. Odun briketleri
kullanmanız halinde, briketleri önce parçalayınız.
Odun briketleri ile çoğunlukla daha çok
tutuşturucu gerekir.

Olabildiğince hızlı bir şekilde yanma odasında
yüksek sıcaklıklarına ulaşmak için, uzmanlar
yakıtın üstten yakılmasını tavsiye etmektedir.
Açık renkli, yüksek alevler, açığa çıkan gazları
komple yakarlar. Bu şekilde ateş henüz birkaç
dakikadan sonra dumansız yanar.

Tavsiye 5:
Yeterli derecede
hava beslemesini sağlayınız.
Henüz ateşi yakmadan önce hava klapanı ve
damper tamamen açılmalıdır. Klapanlar ancak
ateş kor haline geldiği zaman kapatılmalıdır.
Sürekli kullanımda ise devamlı olarak odun
takviyesi yapılmalıdır.

