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TÜP ODALARI ASGARİ ŞARTLAR 

 
 

 

A. Gaz Tüpleri Hakkında Genel Bilgi 

 

“Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Ve İşlerde 

Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” gereğince;  

Madde 94 - Basınçlı gaz tüplerinin üzerine, aşağıdaki bilgiler silinmeyecek şekilde ve oyuk 

olmamak şartıyla yazılmış olacaktır.                             

    a) İmalatçı firmanın adı,                                                    

    b) Seri numarası,                                                            

    c) Doldurulacak gazın cinsi,                                                 

    d) Boş ve dolu ağırlığı ve hacmi,   

    e) En çok doldurma basıncı,                                                  

    f) İmal tarihi.                                                              

 

İmalatçı firma, gaz tüpleri ile birlikte kontrol veya garanti belgesini de alıcıya vermek 

zorundadır.   

  

Madde 95 - Basınçlı gaz tüplerini (asetilen tüpleri hariç) dolduran her firma, satışa 

çıkarmadan önce uygun aralıklarla belirli zamanlarda tüp ve teferruatını muayene edecek veya 

ettirecek ve hidrolik basınç deneyi, ağırlık deneyi, hacım deneyi gibi deneyleri yapacak veya 

yaptıracaktır.                          

 

Bu muayene ve deneylere ait bir belge tüple birlikte alıcıya verilecektir. Belgeler 

istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanacaktır.           
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Madde 96 - Muayene ve deneyler sonucu kullanılması uygun görülmeyen tüp ve teferruat 

kesinlikle kullanılmayacaktır.                                         

  

Madde 97 - Her tüpün dip tarafı yere değmeyecek şekilde, belirli bir yükseklikte, çemberle 

çevrili olacak, vana ve emniyet supaplarının içinde gazların birikmesini önleyecek şekilde 

havalandırma delikleri olan bir koruyucu başlığı 

bulunacaktır.                                                                      

  

Madde 98 - Tüplerin vanası ile diğer kısımları, tüpün içinde bulunan gazın kimyasal etkisiyle  

bozulmayacak bir maddeden imal edilmiş olacak ve özellikle sıvılaşmış veya bir madde 

içinde çözülmüş amonyağın doldurulduğu tüplerde, hiç bir zaman bakır veya bakır alaşımlı 

maddelerden yapılmış teçhizat kullanılmayacaktır.  

 

Oksijen ile veya oksidasyona yol açan diğer gazlarla doldurulan tüplerin donanımı her 

türlü yağdan arınmış bulunacaktır.    

  

Madde 100 - Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasında aşağıdaki tedbirler alınacaktır:      

                                                                

a) Dolu tüpler sıcaklık değişmelerine, güneşin dik ışınlarına, radyasyon ısısına, soğuğa ve 

neme karşı korunmuş olacaktır.                                

 

b) Dolu tüpler işyerlerinde depolanmasında mümkün olduğu kadar az miktarda tüp bir arada 

bulundurulacak, tüpler yangına dayanıklı ayrı binalarda veya bölmelerde, radyatör ve 

benzeri ısı kaynaklarından uzak bulundurulacak ve tüplerin devrilmesine veya 

yuvarlanmasına karşı tedbirler alınacaktır.              

c) Tüpler, içinde bulunan gazın özelliğine göre ayrılarak depolanacak, boş tüpler ayrı bir 

yerde toplanacaktır.                                             

 

d) Tüplerin depolandığı yerlerin uygun havalandırma tertibatı olacak ve bu yerlerin yeteri 

kadar kapısı bulunacaktır.                                       

 

e) Yanıcı basınçlı gaz ihtiva eden tüplerin depolandığı yerlerde ateş ve ateşli maddeler 

kullanma yasağı uygulanacaktır.       

 

B. Depolanan Gaz Tüpleri 

 

OKSİJEN  

Oksijen yanıcı değil yakıcı bir maddedir ve yanmayı hızlandırır. 
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KARBONDİOKSİT 

 

Fazlası havanın oksijenini azaltarak boğucu etki yapabilir.  

 

Yanıcı veya yakıcı değildir, yangın söndürme maddesidir. 

 

AZOT 

Yanmayan inert gazdır. Yangın esnasında mümkünse gaz akışı kesilmelidir. Yangına maruz 

kalmış kapları derhal su ile soğutularak yangın alanından uzaklaştırılır.  

 

 

HELYUM 

Helyum, renksiz, kokusuz, havadan çok hafif( hidrojenden sonra bilinen en hafif madde), 

yanıcı olmayan aksine inert özelliğe sahip, havadaki oksijenin azaldığı durumda boğucu 

olabilecek bir gazdır. Helyum yanıcı bir madde değildir. 

LPG 

Yanıcı bir gazdı 

 

İş yeri tarafından tutanak halinde hazırlanan Talimatı okudum . Bir suretini aldım, diğer 

suretini de iş yerine verdim. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. 

İş bu talimatı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım. 

 

 

 TEBLİĞ EDEN TEBELLÜĞ EDEN  

 ADI SOYADI    ADI SOYADI   

 TARİH     TARİH   

 İMZA    İMZA   

 


