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MEDİKAL GAZ TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
1. “Medikal Gaz Tesisatı Yapım İşine” teklif verecek firmalar teklif vermeden önce tesisatın 

yapılacağı yeri ve bağlantı noktalarını yerinde incelemeli ve borulama için ölçü almalıdır. 

2. Gaz tüpleri idarece temin edilecek ve yapılacak hat ile idarenin belirlediği 5 adet çeker ocağa 

ve 1 adet tezgah üzerine gaz, vakum ve hava hatları çekilmelidir. 

3. Teknik şartname laboratuvarda kullanılacak olan Azot (N2) Argon (Ar), Yedek gaz tesisatlarını 

vakum ve hava beslemesi hatları ile ilgili bileşenlerini kapsar. 

Gaz tesisatı aşağıdaki bölüm ve aşamalardan oluşmalıdır: 

- Merkezi Basınç Kontrol Panelleri 

- Gaz Dağıtım Hattı 

- Çeker Ocak Bağlantı Vanası 
 

A. MERKEZİ BASINÇ KONTROL PANELLERİ (MANİFOLDLAR) 
 

1. Merkezi basınç kontrol panellerinin işlevi yüksek basınç tüplerinden tedarik edilen gazın 

basıncını ana dağıtım hattı basıncına ayarlamak ve ana dağıtım hattını kesintisiz olarak 

beslemektir. 

2. Yarı Otomatik Basınç Kontrol Paneli: Azot, argon ve rezerv gazları kapsamaktadır. Teknik 

veriler ve açıklamalar aşağıda sıralanmıştır (ŞEKİL-1). 
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1.  TÜP - PANEL İZOLASYON VANASI 

2.  PURGE VANASI 

3.  REGÜLATÖR 

4.  YÜKSEK BASINÇ MANOMETRESİ (TÜP BASINCI) 

5.  DÜŞÜK BASINÇ MANOMETRESİ (HAT BASINCI) 

6.  MANİVELA (AUTOCHANGE ÜNİTE) 

7.  EMNİYET VENTİLİ 

8.  TÜP BAĞLANTI KAMÇISI 

9.  MONTAJ PLAKASI 
 

Genel Özellikler  

Regülatör Tipi                        : Tek Kademe 

Giriş basıncı Pmax.                : en az 300 bar 

Çıkış basıncı Pmax.                : en az 8 / 12 bar Kapasite: 30 m³/h 

Regülatör ve Vana Gövdesi  : Krom kaplı pirinç  

Montaj Plakası   : 304 Paslanmaz çelik  

Giriş Ölçüsü   : G 3/4 erkek 

 
3. Basınç kontrol panelindeki tüm ekipmanlar oksijen ile gaz sızdırmazlık amacıyla test edilmiş 

olmalıdır. 

4. Panel üzerinde 2 adet tek kademe regülatör olmalıdır. 

5. Giriş basıncı 300 bar, çıkış basıncı maksimum 10 /12 bar olmalıdır. 

6. Panel üzerindeki regülatörler ve vanalar krom kaplı pirinç malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 

7. Panel üzerinde ana dağıtım hattı ve kullanım noktası regülatörlerini yüksek basınçtan koruma 

amaçlı olarak emniyet ventili olmalıdır. Emniyet basıncının üzerinde devreye girecek ve yüksek 

basıncı atmosfere yönlendirmelidir.  

8. Panel üzerinde en az 2 adet hat boşaltma ve süpürme vanası olmalıdır. Tüpler değiştirildiğinde 

bu vanalarla hat temizliği yapılabilmelidir. 

9. Panel üzerinde sağ ve sol bankolar için bankoyu izole eden birer adet vana olmalıdır. 

10. Panel üzerinde asıl ve yedek tüpleri gösteren bir kol olmalıdır. Tüpler değiştirildiğinde bu kol 

asıl tüpü gösterecek şekilde aşağı veya yukarı hareket ettirilecektir. Yeni takılan tüp her zaman 

yedekte kalmalıdır. 

11. Kolektör sistemi ile birden fazla tüp bağlanan bankolar üzerinde her tüp için ayrı bir kesme 

vanası, tüp sabitleme ekipmanı ve yüksek basınç kamçısı olmalıdır. 

12. Panel bir bankodaki tüp(ler) bittiği zaman diğer bankoyu otomatik olarak devreye alacak ve 

alarm paneli kapsamındaki switch vasıtasıyla Tüp Bitti Alarm Paneli’ne sinyal göndermelidir. 

13. Tüm gaz tüpleri duvara U-şeklinde metal ve önü zincirli sabitleme aparatı ile yerleştirilmelidir. 

(ŞEKİL-2) 
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ŞEKİL-2: Örnek gaz tüpü sabitleme aparatı 

 

B. MEDİKAL BORULAMA 

1.  Medikal gaz boru dağıtım sistemi azot, argon, basınçlı hava ve vakum hatlarından oluşmalıdır. Boru 

dağıtım sisteminde azot, argon, yedek rezerv gaz hattı, basınçlı hava ve vakum için medikal nitelikte 

imal edilmiş Oksijen kullanımına uygun yağdan arındırılmış EN 13348 standardında medikal bakır 

borular kullanılmalıdır. 

2.  Borular sahaya uçları tapalı olarak, vanalar, rakorlar ve fittingsler kapalı kutularda veya kapalı 

polietilen torbalarda paketlenmiş olarak sevk edilmelidir. 

3.  Montaj aşamasında kullanılacak borular sahada tozdan, kirden, aşındırıcı yüzeylerden vb. çevresel 

faktörlerden etkilenmeyecek şekilde yerden yüksekte depolanmalıdır. 

4.  Boruların, vanaların, rakorların ve fittingslerin kirlenmesi önlenecek şekilde tedbir alınarak montaj 

yapılmalıdır. Kesilerek kullanılan ve parça olarak bekletilen boruların uçları tapalarla mutlaka 

kapatılmalıdır. 

5.  Bakırdan bakıra bağlantılar, sahada, BS 1845'e uygun gümüş, bakır, fosfor sert lehim alaşımı 

kullanılarak oksijen içermeyen inert gaz (azot) altında pastasız olarak yapılmalıdır. 

6.  Bakır-pirinç bağlantıları sahada yapılmamalıdır. %40 gümüş alaşımlı kaynak telleri ile atölye 

ortamında yapılmalı ve oksitlenmeye karşı temizlikleri yapılmış olarak sevk montaj yapılacak yere sevk 

edilmelidir. Borular mümkün olduğunca ek ve kaynak içermeyen tek parça halinde sahada montaj 

edilmelidir. 

7.  Boru kaynakları inert gaz tüpüne en yakın ek yerinden en uzağına doğru sırayla yapılmalıdır. İnert 

gaz kullanılan kapalı hacimler mutlaka havalandırılmalıdır. 
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8.  Boru hatları 1 metre aralıklarla kelepçelerle duvara/tavana sabitlenmeli veya imal edilecek bir tava 

içerisinde çeker ocakların bulunduğu yerlere götürülmelidir. 

9.  Vanalar, valfin çalışmasını engellenmeyecek şekilde her iki tarafından desteklenerek monte 

edilmelidir. Vanaların on/off çalışırken boru tesisatı esnememelidir. 

10.Laboratuvar boru hatlarıyla diğer boru, kanal, elektrik kablo gibi servisler arasında minimum 150 

mm aralık bırakılmalıdır. 

11.Bakır borular kaynak noktalarındaki boru iç yüzeyinin temizliğini, parlaklığını kontrol etmek amacıyla 

birkaç yerinden kesilerek numune alınmalıdır. 

12.Borular gaz cinsini belirtecek şekilde 2-3 metre aralıklarla mutlaka etiketlenmelidir. Kullanım 

noktasındaki borular ise her noktada etiketlenmelidir. 

13.Boru tesisatı devreye alınmadan önce gaz kaçağı kontrol amacıyla mutlaka azot testine tabii 

tutulmalıdır. Test basıncı kullanım basıncının 1.5 katından az olmamalıdır. Test sonucunda tüm hat azot 

gazı ile süpürülmelidir. Testlerde kullanılacak azot gazı hattı imal eden firma tarafından karşılanmalıdır. 
 
C. ÇEKER OCAK BAĞLANTI VANASI 

1. Pirinç malzemeden imal edilmiş ve dış yüzeyi krom kaplamalı olmalıdır. 

2. Basınç sınıfı PN16 olmalıdır. 

3. Bağlantı ölçüsü 3/8” dişli olmalıdır.  

4. Çeker ocak tarafı 6 mm nozullu olmalıdır. 

5. Oksijen temizliği yapılmış kirden, yağdan arındırılmış olmalıdır. 

 

D. TEZGAH ÜZERİ GAZ BAĞLANTISI 

1. Tezgah üzerine gaz akış hızı ayarlanabilir 3 adet bireysel gaz musluğu (bir adet azot, bir adet 

hava beslemesi, bir adet vakum için) monte edilmeli ve bunlara boru hattı bağlantısı tezgah altından 

olacak şekilde sağlanmalıdır (ŞEKİL-3). 

2. Gaz musluklarının ucunda hortum takmaya uygun nozzlu olmalıdır. 

3. Gaz muslukları üzerinde azot, hava ve vakum için uluslararası işaretlemeler olmalıdır. 

4. Gaz muslukları çevirmeli gaz akış hızı ayarlanabilir olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL-3: Örnek tezgah üzeri gaz musluğu 
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E. HAVA KOMPRESÖRÜ 

Hava üretimi           : En az  260 litre/dakika gücünde olmalıdır. 

Hava tankı               : En az 100 litre kapasitede olmalıdır. 

Kompresör basıncı : En az 8 bar 

Elektrik voltajı         : 220 volt/AC 

Ses seviyesi              : En fazla 50 Dba olmalıdır. 

 

F. VAKUM POMPASI 

  

1. En az 15 m3/h nominal kapasiteye sahip yağ sirkülasyonlu paletli vakum pompası olmalıdır. 

Vakum pompası ile birlikte en az 100 litre kapasiteli vakum tankı olmalıdır. 

2. Vakum pompasında kimyasalların içerisine kaçmaması için karşı tuzak olmalıdır. 

3. Sistem kaçak kontrolü yapılarak çalışır halde teslim edilmelidir.  

4. Vakum pompası ve hava kompresörü laboratuvarda kolidor alanına uygun bir dolap veya kafes 

yapılarak içerisine yerleştirilmelidir. 

5. İmalat ve montajların bitimi ardından tüm gaz tüpleri işveren tarafından temin edilecek 

yüklenici tarafından bağlantıları yapılarak çeker ocak ve tezgah üzerinde kullanıma hazır halde 

teslim edilmelidir. 

6. Gaz borularında yapılacak gaz sızdırmazlık testi rapor halinde işverene montaj sonrasında 

sunulmalıdır. Sızdırmazlık, boruların temizliğinde ve kaynak işlerinde kullanılacak tüm gazlar 

yüklenici tarafından karşılanmalıdır. 

7. Yapılacak tüm imalat, borulama, montaj, elektrik bağlantıları, kırma/delme işlemleri, 

sızdırmazlık testleri, taşıma ve nakliye işlemleri yüklenici firmaya aittir. 

8. Garanti süresince toplamda 2 (iki) defa yıllık olarak gaz hattının bakımını yapılması, vakum 

pompası ve hava kompresörünün bakım ve temizliğinin yapılması yüklenici firmaya ait 

olacaktır. 

 

 

 

 

 


