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Ultrason İŞLETMENİZDE
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UE Systems hakkında

• 1973 yılında Elmsford New York, ABD’de kurulmuştur

• 40 yılı aşkın ULTRASON teknolojisi deneyimi

• Küresel ölçekte bir şirket:

Avrupa UE Systems Avrupa, Hollanda merkezli

Kuzey Amerika ABD, Kanada ve Meksika’da 11 bölgesel ofis

Güney Amerika Bölgesel destek müdürlükleri (İspanyolca)

Asya UE Systems Asya, Hong Kong merkezli

+ 200 yerel distribütör partnerleri ile küresel destek!

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://media.strategywiki.org/images/thumb/f/fa/Globe.svg/800px-Globe.svg.png&imgrefurl=http://strategywiki.org/wiki/File:Globe.svg&usg=__d4SL4APtUbkto6gGcNLCpuu4cyE=&h=406&w=800&sz=96&hl=nl&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=AJ6jFXP_Mv3jiM:&tbnh=73&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dglobe%2Bpicture%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
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UE Systems hakkında
• UE Systems, Ultrason cihazlar pazarında dünya lideridir

• Müşteri isteklerini karşılamak için kesintisiz yazılım geliştirmesi

• Level I, II & III sertifikalı eğitimler (SNT standardlarına uygun)

• İşletme içerisinde ekipman & yazılım oryantasyon eğitimi

• İşletmede teknoloji geliştirme eğitimi



Hangi Ultrason?
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Neden ultrason?

Ses tanımı: 20-20,000 Hertz bandındaki ses dalgaları elastik katılardan, sıvı veya gazdan 
iletilebilir ve bu aralık insan kulağının duyabildiği frekans aralığıdır (20Hz-20kHz)

Ses doğrusal değildir ve katı materyallere penetre olabilir, bu da onun kaynağını bulmayı 
zorlaştırır.

Ultrason 20kHz - 100kHz aralığında tanımlanır.

Avantajları:

• Yüksek oranda doğrusaldır

• Katı cisimlerden yansır ve içeri penetre olamaz

• Kaynağı kolaylıkla bulunabilir

• Koşul değerlendirmesi için bilgileri kullanabiliriz

Ultrases’i cihazlarımızla tespit etmek için iki seçenek vardır:

• Hava kaynaklı alanlar

• Yapısal kaynaklı alanlar



UYGULAMA ALANLARI

Nerelerde kullanılır?



Karakteristik uygulama alanları

Kaçak tespiti
•Basınç-Vakum, her tip gaz için
•Isı eşanjörü
•Tank ve boyler
•Pencere conta kaçak tespitleri

Vana tespitleri
•Vana kaçak tespiti
•Buhar kapanları incelemesi

Mekanik inceleme
•Rulman durumlarının izlenmesi
•Durumsal bazlı yağlama
•Pompalardaki kavitasyon (aşınma)
•Bantlı konveyör sistemleri

Elektriksel incelemeler
Deşarj testleri:
•Ana şalter üzerindeki
•Güç hatları & izolatörler
•Transformatörler
•Ayırıcılar & Kesiciler
(İzli kaçaklar-Tracking, Ark, Corona
& mekanik kayıplar)

Özel durum çözümleri:
•Otomotiv
•Havayolu şirket incelemeleri
•Yat-Tekne sızdırmazlık testleri
•Tren rayları



KAÇAK TESPİTİ

UYGULAMASI



KAÇAK TESPİTİ
Gaz akışı ikiye ayrılır:
• Laminar akış
• Türbülanslı akış
Kısıtlama: Sadece türbülanslı akış ses oluşturur!

Peki neyi tespit edebiliriz? 
15 metre mesafeden 0,1mm boyutlu 0,3 bar kaçağı……
(ideal koşullar altında)

Ultraprobe yüksek hassasiyetli bir dinleme cihazıdır

Her tür gaz için çalışabilir:
•Sıkıştırılmış hava
•Vakum sistemleri
•Özel gazlar

Nitrojen, Oksijen, Asetilen, Hidrojen, Propan, Methan, vb..



KAÇAK TESPİTİ

Kaçak tespitinde Ultrason kullanım koşulları:
-> Sadece türbülans kaçakları
-> Kaçağa olan mesafe
-> Ulaşılabilirlik & izolasyon materyali
-> Basınç farkı

Basınca alternatif diğer bir yöntem Ton Jeneratörüdür



KAÇAK TESPİTİ
Neden kaçak tespiti?
-> Ekonomi: Kaçaklar = Para kaybı
-> Çevre: CO2 azaltma & özel gazlar
-> Güvenlik: Yanıcı gazlar

Dijital Ultraprobe cihazlarımız kaçak maliyetini çıkarır!
1 – Bul ve yakala
2 - İşaretle&Kaydet
3 - Raporla!



VANA & BUHAR KAPANLARI

UYGULAMASI



VANA İNCELEMESİ
Vanaları incelemek ‘’1-2-3-4’’ kadar kolay
Vanada kaçak olup olmadığı hakkında kesin ve doğru bilgi almak için 4 
noktadaki dB değerleri dinlenir ve kaydedilir.

Vanadan sonra, akış yönündeki bir kaçak türbülans yaratacaktır.

A=33 dB B=48 dB D=42 dB

A B C D

C=59 dB



Buharlı Sistemler, verimli olmayan ama gerekli bir enerji türüdür.
Elde etmek ve işletmek pahalıdır...

Enerji maliyetini azaltmak için buhar kapanlarını kontrol
edin & üretim prosesinde verimliliği arttırın

İşletim esnasında buhar kapanı kontrolü:

•Doğru operasyon testi (vana modülasyonu)

•Kapalı durumda kaçak testi

•Akış yönü tayini

•Sesin kaynağının tespiti (tanıların konfirme edilmesi)

•Buhar kaçaklarının yıllık maliyet raporunda belirtilmesi

Tüm farklı buhar kapanı çeşitlerinde çalışır:

AÇIK/KAPALI:  Ters kova (inverted bucket), Termodinamik & Termostatik vanalar

Sürekli akışlı: Akan & Termostatik vanalar

BUHAR KAPANLARI 
İNCELEMESİ



Buhar kapanı incelemesi için ihtiyacımız: Ultrason & Sıcaklık

+

Özel yazılımlarımız ile durumu analiz edin ve yıllık kayıpları raporlayın
Data management software (DMS)    &    spectralyser software

+

Örnek: İYİ KÖTÜ (hava akışının değişimine dikkat)

BUHAR KAPANI TESTİ
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RAPORLAMA
DMS software ile rota tabanlı veri toplamak mümkündür

Ultraprobe 15,000 için: 
Entegre IR termometre ve dijital kamera ile
herşeyi 1 rapora sığdırmak mümkün!



ELEKTRİKSEL

UYGULAMA



ELEKTRİKSEL DENETİM

>38.5°C

<22.8°C

25.0

30.0

35.0

Elektrik kaçakları, havayı titreştirerek bir ses oluşturur
Elektrikli cihazları incelerken:
-> DİRENÇ problemleri için IR yardımı
-> DEŞARJ ve MEKANİK problemler için Ultrason

Herhangi bir ekipman için belirli bir mesafeden uygulanabilir!

Ana şalterleri kapıları açmadan aradaki hava boşluğu üzerinden inceleyin!

DENETLEYİCİ İÇİN GÜVENLİK STANDARTLARINI YÜKSELTİN:
1- Belirli mesafeden Ultrason ölçümü
2- Panonun açılıp, 2. Ölçüm alınması
3- Dirençler üzerinde IR ölçümü

Daha çok bulun, güvende olun!



Ultraprobe ile erken tanı:
-Corona
-Ark
-Tracking
-Mekanik kayıplar

30 metre mesafeden güvenli inceleme imkanı sunan özel Ultrasonic 
Waveform Concentrator. 

ELEKTRİKSEL DENETLEME



Kimi durumlarda IR termometreler görsel sonuç almakta zorlanır
Ultrasound için ise tek ihtiyacımız sadece bir açık hava boşluğudur

Örnek: Kapalı trafo

ELEKTRİKSEL DENETLEME

Sonuç, ölümcül hatalara varabilir!



DMS ve Spectralyser ile elektrik problemlerini raporlama:

Bir ses kaynağı tespit edilip kaydedilirse, analiz ile dosyalayabiliriz

Ultraprobe 15,000 ile:
-> Sesin kaynağının tespiti

-> Yerleşik ekran spektrumu ile hızlı bir ilk analiz
-> Yerleşik lazer işaretleyicili kamera ile

noktasal fotoğraf çekimi
-> Spectralyser yazılımı ile hangi tür elektrik problemi olduğunun tespiti

(FFT ve time-series görünümünde)
-> Sonuçlarınızı raporlayın ve düzenleyin

ELEKTRİKSEL DENETLEME



RULMAN & YAĞLAMA

UYGULAMALARI



GENEL BAKIŞ

Proaktif 
Alan

F

Önleyici Alan Hata Alanı

P2
P3

P5

P6

P4

P1P

Hata başlangıcı

Vibrasyon

Yağ analizi

Duyulabilir ses

Dokunarak ısı 
hissedilmesi

Infrared 

Yapısal kaynaklı
Ultrases Rulman hatası ERKEN 

Uyarı

YAĞLAMA ALANI

RULMANINIZIN ÖMRÜNÜ 
OPTİMİZE EDİN!

(DMS & GREASE CADDY)

Planlama için Max süre



RULMAN İZLEME
Rulman durumunu izlemede Ultrason teknolojisinin kullanımı:

-> Hata oluşmadan önce erken uyarı
-> Yağlama durumunu belirleme
-> Aşırı yağlamanın önüne geçme

Yavaş rulmanlarda da çalışma imkanı!

Mekanik parçalar arasındaki sürtünme, ses oluşmasına yol açar.

Rota tabanlı veri toplama prensibinde DMS yazılımı yardımıyla dB seviyeleri erken uyarı verir:

Baseline +8dB   = Yağlama uyarısı
Baseline +12dB = Mikroskobik zarar
Baseline +16dB = Görsel zarar

88 dB 70 dB



RULMAN İZLEME
3 tip test kullanılır:

1 -> Karşılaştırma methodu - dB dinleme, not alma ve karşılaştırma
2 -> Dönemsel izleme - DMS yazılımı ile test noktalarını programlama
3 -> Hata frekansı analizi - Spectralyser yazılımı ile hata belirleme

Ultraprobe cihazlarımız için anahtar noktalar: 

Öğrenmesi çok kolay, veri toplaması çok hızlı!

DMS Yazılımı: İş emirlerinin hazırlanmasında, sonuçların bağlanmasında ve verilerin 
toplanmasında inanılmaz kolay ve fonksiyonel arayüz.

Spectralyser: Raporlama fonksiyonu içeren analiz aracı.



Peki Yağlama nedir?.... Kolay görünüyor…..

İkilem: NE KADAR & NE ZAMAN

YAĞLAMA

Genelde rulmanda yapılan yağlama, ihtiyaç olandan çok 
daha azdır. Ancak aşırı yağlamada rulman için çok 
zararlıdır.
FAG Kugelfischer Georg Schäfer AG
Publ.- No. WL 81 115/4 SB “Lubricación de Rodamientos” Pág. 35

Yağlamalar arasındaki periyod birçok faktöre bağlıdır.
Öneriler sadece istatiksel kurallara dayanır.
SKF , México Web page bajo palabra Relubricación

Geleneksel yöntemler ve kurallar çoğu zaman doğru olsa
bile, şurası muhakkak ki kimi zaman işe yaramayabilirler.
Noria Corporation, Lube-Tips Newsletter



Durum bazlı yağlama -> Aşırı yağlamayı önler!
Anlık duruma bağlı gres miktarı doğru yağlamayı sağlar.
1- Yağlama raporunu DMS yazılımından çekin, sahaya çıkın ve yağlamayı 
gerçekleştirin
2- Doğru oranda yağlama için The Grease Caddy 201 size yardımcı olacaktır.

Rulman sesi nasıldır?

İyi
Kötü
Yağlama anı
5 dk. Sonra

YAĞLAMA



POMPADAKİ KAVİTASYON ETKİSİ POMPANIN ÖMRÜNÜ KISALTIR!

Pompa operasyonlarının kurulumu ve işletilmesi sırasında karşılaşılan 
tipik problem basınç ayarlamasıdır. Basınç, optimal operasyon koşulları 
için elzemdir.
Kavitasyon ise beklenmeyen basınç farklarının yarattığı vakumdan ve 
hava kabarcıklarından ötürü oluşur.

2 inceleme methodu:
1- Hava kabarcıklarını dinleyerek kavitasyon etkisini minimize edin veya 
yoksayın.
2- Durumu periyodik olarak izlemek için dB değerlerini DMS yazılımı içerisinde 
değerlendirin, trend oluşturun.

Here is a sound example of cavitation in a waterpump

POMPA DENETLEMESİ



Size uygun olan teknolojiden en verimli şekilde yararlanın!

Birden fazla çok uluslu firmalar ultrasonun rulman üzerindeki etkisini ve 
faydasını keşfetti:

Yağlama standartlarını belirleyin ve ihtiyaçlarınızı filtreleyin:
1-> Yağlama koşullarını belirleyin
2-> Düzenli yağlama => Uzun rulman ömrü!

Ultraprobe, size hızlı ve kesin bilgi toplamada yardımcı olur

Zaman = Para (Vakit Nakittir)

TEKNOLOJİ STRATEJİSİ

NONE

Vibration

Ultrasound
+

Lubrication

Vibration



SONUÇ

ULTRASOUND TEKNOLOJİSİ



SONUÇ
-> Öğrenmesi hızlı, Kullanımı kolay!
-> Birçok uygulama için 1 cihaz
-> İhtiyacınız olan yer ve zamanda eğitim ve yardım desteği.
-> Detaylı yazılım raporlamasında düzenli güncellemeler
-> Çözüm sağlayıcısıyız: Servis anlaşmasına gerek yok
-> DMS & Spectralyser yazılım güncellemeleri & ücretsiz lisans!

Ultraprobe serisi sonuç odaklıdır ve gider maliyetlerinizi aşağıya çeker!

Ultraprobe 15,000

Ultraprobe 10,000

Ultraprobe 9000

Grease Caddy 201

Ultraprobe 3000
TEST TEKNİK ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER TİCARET
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