Periyodik Teknik Kontrol Hizmetleri

A Tipi Muayene Kuruluşu

Hakkımızda
BİR MÜHENDİSLİK; 1999 yılında itibaren

Kazanların Periyodik Kontrolleri

işletmelerde

kullanılan

ve

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri

ekipmanların

muayenesi

ilgili

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolleri

kanun,

tüm

makine

konusunda

ve standartlara dayalı

yönetmelik

Elektrik, Topraklama ve Paratoner Kontrolleri

olarak kontrol ve denetim yapan, TÜRKAK

Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporu

tarafından akredite edilmiş A tipi muayene

Termal Kamera Ölçümleri

kuruluşudur.

Katodik Koruma Ölçümleri
Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolleri

İşyerlerinde sıklıkla kullanılan, kaza ve zarar

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri

verme riskleri yüksek olan Kaldırma Araçları,

İş Makineleri Periyodik Kontrolleri

Basınçlı Kaplar, Elektrik Ölçümleri, Ortam

Aydınlatma Şiddeti Ölçümleri

Ölçümleri

ve

İş

Makinelerin

teknik

Gürültü Ölçümleri

kontrollerinin yapılması “İş Sağlığı ve Güvenliği

Toz Ölçümleri ve VOC Ölçümleri

Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında

Titreşim Ölçümleri

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

ilgili maddelerince zorunlu kılınmıştır.

İşyeri Termal Konfor Ölçümü
Patlamadan Korunma Dokümanı Raporu

BİR MÜHENDİSLİK; muayene ve ölçüm faaliyetlerini yetkin ve tecrübeli Makine - Elektrik Mühendisleri ve
kalibre edilmiş makine teçhizatını kullanmak suretiyle gerçekleştirmekte ve raporlandırmaktadır.

uygun şekilde kullanılmadıklarında da ciddi tehlike kaynağı
haline gelirler. Bu nedenle basınçlı kapların standartlara
uygun imal edilmesi, doğru yerleştirilmesi, eğitimli kişilerce
işletilmesi, ölçüm cihazlarının ve emniyet sistemlerinin
çalışır

durumda

olması

iş

güvenliği

açısından

çok

önemlidir.’

Kazanlar

Buhar ve sıcak su kazanlarının; yılda bir periyodik olarak ve en az üç
ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve
deneyleri, yetkili makine mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

Buhar Kazanları

Kalorifer Kazanları

Kızgın Yağ Kazanları

Sıcak Su Kazanları

Kızgın Su Kazanları

Buhar Jeneratörleri

Kazanların hidrostatik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının 1,5 katı ile yapılarak kontrol edilmektedir.

Kompresör, Hidrofor, Boyler ve
Sanayi Gazları Dolum Tankları
Kompresör, Hidrofor, Genleşme Tankı, Boyler ve Sanayi Gazları
Dolum Tanklarında yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay
kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve
deneyleri, tarafından yapılmaktadır. Tankların basınç deneyleri,
en yüksek çalışma basıncının 1,5 katı ile yapılmaktadır. Ayrıca
tanklara ultrasonik et (sac) kalınlığı ölçümleri yapılmaktadır.

Hava Tankları

Hidrofor Tankı

LPG Tankları

Pistonlu Kompresörler

Denge ve Genleşme Tankı

Kimyasal Madde Tankları

Vidalı Kompresörler

Otoklav ve Boylerler

Sanayi ve Kara Tankerleri

Basınçlı Kaplar

‘Basınçlı kaplar işyerlerinin vazgeçilmez araçlarıdır. Ancak

Kaldırma – İletme Makineleri

‘Vinçler, caraskallar, forkliftler, liftler, transpaletler, mobil
vinçler, kule vinçler, kurulum ve kullanma koşulları açısından
sürekli gözetim altında tutulması gereken iş ekipmanlarıdır.
Ülkemizde kaldırma araçlarının yanlış kullanılması ve kusurlu
araçların

kullanılması

gerçekleşmektedir.

sonucu

Kaldırma

sayıda

çok

araçlarının

kaza

periyodik

kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının
gereği, hem de yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir
uygulamadır.’

Kaldırma ve İletme Araçları
Kaldırma ve iletme makinalarında Beyan Yükü’nün 1,1 katı ile
dinamik yük, 1,25 katı ile de statik yük testi yapılmaktadır. Ayrıca
çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve
otomatik durdurucular bütünüyle kontrol edilmektedir.

Platformlar

Caraskal

Mobil Vinç

Forklift

Vinç

Kule Vinç

İstif Makineleri

Köprülü Vinç

Hubzug / Trifor

Transpalet

Portal Vinç

Halat / Sapan

Araç Kaldırma Lifti

Pergel Vinç

Mapa

Forklift, Araç Kaldırma Lifti ve Transpalet
Beyan Yükü’nün 1,1 katı ile dinamik yük, 1,25 katı ile de statik yük testi
yapılmaktadır. Ayrıca çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar,
frenler ve otomatik durdurucular bütünüyle kontrol edilmektedir.
Forkliftler

Transpaletler

Hidrolik Platformlar

İstif Makinaları

Hidrolik Krikolar

Araç Kaldırma Lifti

İş Makineleri
İş

Makineleri

Beyan

Yükü

yapılmaktadır.

Ayrıca

tüm

ile

test

hidrolik

bağlantılar, pistonlarda bütünüyle kontrol
edilmektedir.

Hidrolik Kazıcı-Yükleyici
Kepçe, Dozer
Greyder, Loder
Fore Kazık, Silindir

kaçak akım ve gerilimler can ve mal emniyetini tehlikeye
düşürebilmektedir. Topraklama, meydana gelebilecek bu
çeşit bir hata durumunda, insan hayatını korumak amacıyla
uygulanacak

işlemlerden

biridir.

Cihaz

gövdeleri

yönetmeliklere uygun şekilde topraklanır, gerekirse kaçak
akım rölesi gibi ilave cihazlar ile sistem emniyeti artırılır. Bu
sistemlerin güvenle ve sürekli kullanılabilmesi, oluşabilecek
çeşitli hata ve bozulmaların zamanında tespit edilebilmesi için periyodik olarak kontrol ve testleri tarafımızdan
yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.’

Elektrik-Topraklama ölçümleri ve teknik kontrolleri
Kuvvetli akım tesisatının ölçüm ve kontrolleri
Paratoner tesisatının ölçüm ve kontrolleri
Elektrik iç tesisat kontrol ve uygunluk raporu
Termal kamera ölçümleri
Elektrik panoları ve katodik koruma ölçümleri
Patlayıcı ortam elektrik tesisatının kontrolü
Gövde koruma topraklaması

Akümülatör ve transformatör kontrolleri

Enerji Analizörü ile orta gerilim dahil olmak üzere, muhtelif alanlarda
monofaze ve trifaze sistemlerde, gerilim (V), akım (A), güç faktörü
(cos५HK güç (kW, kVA, kVAr), frekans (Hz), True RMS ve harmonik gibi
elektrik ile ilgili parametrelerini anlık ve/veya belirlenen bir süre ile
ölçümü ve raporlanması hizmetleri verilmektedir.

Elektrik İç Tesisat Kontrol ve Uygunluk Ölçümlerinde;
−

Yalıtım Testi (50, 100, 500, 1000 V)

−

Süreklilik (Devamlılık) Testi (Ana pano ile tesis iç topraklama kalitesi analizi)

−

Kaçak Akım Rölesi açma süresi ve açma akımı kontrolü

−

Hata akımı tespiti

−

Faz ve koruma topraklaması kesitlerinin uygunluk tespitleri yapılmaktadır.

Elektrik - Topraklama

‘Elektrik ile çalışan cihazlarda çeşitli sebeplerle oluşabilen

Ortam Ölçümleri

‘İşveren, çalışma ortamında çalışanların sağlık ve güvenliğini
olumsuz etkilemesini önlemek üzere gerekli ölçüm ve
değerlendirmeleri yapmakla ve ideal bir çalışma ortamı
oluşturmakla yükümlüdür. Bu ölçümler ilgili standartlarda
belirtilmemiş ise yılda bir defa yapılmalıdır.’

‘Aydınlatma ve gürültü ölçümlerinde, bina ve endüstriyel tesislerde İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında
noktasal bazda, Termal konfor ölçümlerinde ise İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında bölgesel ölçümler
yapılarak raporlanmaktadır. Aydınlatma, gürültü ve termal konfor değerleri bir ortamda bulunan insanların
hem fizyolojik hem de psikolojik durumları ve çalışma performanslarına direk etki etmesinden dolayı İş
Sağlığı ve Güvenliği kapsamında vermiş olduğumuz raporlar oldukça önemlidir.’

Ortam Ölçümü Hizmetlerimiz
İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritalandırma
İşyeri Aydınlatma Ölçümü
İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem, Sıcaklık, WBGT vb.)
Titreşim Ölçümleri
Kişisel Maruziyet Ölçümleri
VOC (Uçucu Organik Bileşenler) Ölçümü
İşyeri Toz Ölçümleri
Temaslı ve Temassız ölçüm cihazları ile ortam ve
noktasal sıcaklık ölçümleri (katı, sıvı, gaz, ortam),

açısından hem de personelin daha verimli çalışmasını
sağlamak amacıyla havalandırma kontrolü yapılmalıdır.
Binaların

yangın

tesisatının

kontrol

edilmesi

yangın

durumunda can ve mal kaybını en aza indirmek için çok
önemlidir. Bu ölçümler ilgili standartlarda belirtilmemiş ise
yılda bir defa yapılmalıdır.’

Havalandırma Tesisatı
İş yerindeki ihtiyaç duyulan ideal hava miktarını ve
sıcaklığını bize ulaştıran cihazlar havalandırma ve
klima santralleridir. Sağlığımız açısından bu kadar
önemli olan havalandırma santralinin kontrolleri
yapılarak, debi hesabı için ölçümler alınır. Sistemin
uygunluğu ve yeterliliği kontrol edilerek raporlanır.

Karışım Havalı Klima Santralleri

Aspiratör Hücreleri

Paket Tipi Klima Cihazları

Vantilatör Hücreleri

Yangın Tesisatı
Binalarda olası bir yangın durumunda kullanmak
amacıyla

yapılan

yangın

tesisatının

Binaların

Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre
kontrolü ve testleri yapılmaktadır. Yangın tesisatının
her an kullanıma hazır olması için periyodik olarak
kontrollerinin yılda en az bir kere yapılması zorunludur.

Su deposu ve kaynağının kontrolü

Yangın dolapları ve tesisatı

Yangın pompa sistemi

Hidrant, Sprinkler vb.

Patlamadan Korunma Dokümanı
Avrupa parlamentosu patlama olasılığının tespiti ve çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla ATEX 137 ile “Patlayıcı
ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması hakkında yönetmelik’ yayınlanmıştır. Yönetmeliğin 10. maddesine
göre de, işveren patlamadan korunma dokümanını hazırlamakla yükümlüdür.
Uzman personellerimiz patlama riski olan bölgelerin tespiti, tanımlaması ve gerekli hesaplamalar yaparak Patlamadan
Korunma Dokümanını raporlamaktadır.

Havalandırma - Yangın

‘Çalışma ortamındaki hava kalitesinin iyi olması hem sağlık
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