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ENDÜSTRİYEL HALATLA ERİŞİM

Endüstriyel halatla erişim muayenesi, 
geleneksel rotor kanadı erişim yöntemle-
rine uygun maliyetli bir alternatif 
sunmaktadır. Endüstriyel halatla erişim, 
yükseklerde veya erişimi zor alanlarda 
güvenli bir çalışma ortamı elde etmek 
için kanıtlanmış bir yöntemdir. SGS 
Endüstriyel Halatla Erişim işleminin 
temel özellikleri aşağıdaki gibidir:

 SGS, Halatla Erişim İş Teknikleri 
konusunda uluslararası bir kuruluş 
tarafından akreditedir.

 Halatla Erişim Enspektörleri iki 
halatla çalışmaktadır: her iki halata 
sürekli bağlı olan çalışma halatı ve 
destek güvenlik halatı. Her bir halat 
ayrı bir bağlanma noktasına sahiptir. 
Çok düşük bir ihtimalle olsa da, 
çalışma halatının zarar gördüğü  
veya kullanılamaz duruma geldiği 
durumlarda güvenlik halatı düşmeyi 
önler.

Halatla Erişim Enspektörleri, 
gerektiğinde hızlı yardımı mümkün 
kılmak için, her zaman doğrudan göz  
ve işitme mesafesinde olan en az bir 
halatla erişim danışmanı ve bir halatla 
erişim teknisyeninden oluşan bir  
ekiple çalışmaktadır.

 Tüm SGS halatla erişim teknisyenleri, 
kapsamlı eğitimler almakta ve 
bağımsız bir değerlendirmeye tabi 
tutulmaktadır. Eğitimler, kurum 
gerekleri doğrultusunda yıllık olarak 
tekrarlanmaktadır.

 Tüm SGS halatla erişim eğitimleri  
ve operasyonel çalışmalar,  
kurumsal ilkeler ile uyumlu olarak 
yürütülmektedir.

 Tüm halatla erişim ekipmanı  
düzenli olarak kontrol edilmekte  
ve iyi korunmaktadır.

SGS DÜNYANIN LİDER GÖZETİM, DENETİM, TEST VE BELGELENDİRME KURULUŞUDUR.



innen links 210 mm Mitte (innen) 210 mm rechts (innen) 207 mm

SGS’nin çeşitli Devreye Alma ve Servis 
İçi Gözetim Hizmetleri aşağıdakileri 
içermektedir:

 Devreye Alma Kontrolleri

 Nihai Kabul Muayeneleri Periyodik 
Servis İçi Gözetim Hizmetleri

 Garanti Öncesi ve Sonrası  
Muayeneleri

 İşlevsellik ve Güvenlik Testi Çeşitli 
Özel Muayene Teknikleri

AKTARMA ORGANLARININ TİTREŞİM 
ÖLÇÜMÜ

SGS ana yatak, dişli kutusu ve jeneratör 
üzerine sensörler monte ederek 
(mıknatıslar ve tutkal kullanarak) Titreşim 
Ölçümleri yürütmektedir.

Ölçümler yataklar ve dişliler üzerindeki 
potansiyel hataları tespit etmek için türbin 
çalışırken yapılmaktadır. Bu ölçüm ayrıca, 
herhangi bir bileşendeki hata veya hasarın 
belirlenmesi ve jeneratör ile dişli kutusu 
arasındaki aktarma organlarının yanlış 
hizalanmasının tespit edilebilmesini 
sağlamaktadır.

TERMOGRAFİK MUAYENE

SGS, nesnenin yüzeyinde termal modelleri 
görüntüleme yoluyla, parça, malzeme 
veya sistemlerin tahribatsız muayenesi 
anlamına gelen Termografik Muayene 
hizmetini de sunmaktadır. Bu tür 

muayeneler elektrik kabinleri ve transfor-
matör istasyonları gibi elektrikli parçaların 
termal durumlarını izlemek için veya 
jeneratörleri araştırmak için yapılmaktadır.

Termografi yöntemi kanat muayenelerin-
de de kullanılabilir. Bunun için, kanat 
yüzeyi sıcak olmalıdır ve bu muayeneler 
çoğunlukla bir atölye ortamında 
gerçekleştirilmektedir.

YAĞ ANALİZİ

Rüzgar türbini dişli kutusu, jeneratör veya 
hidrolik sisteminden alınan madeni yağda 
oluşabilecek kimyasal ve fiziksel 
değişikliklerinin düzenli olarak izlenmesi, 
potansiyel hatalarla ilgili bir erken uyarı 
sağlayabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madeni yağ sistem içindeki tüm parçalar 
ile temas halindedir. Dolayısıyla, konusun-
da uzman çalışanlarımız ekipmanınızın 
işletimi ve servis ömrü üzerinde etki 
edecek madeni yağın bozulması, 
kirlenmesi ve bileşen aşınması derecesini 
belirleyebilmektedir.

SGS

 Özel bir numune kiti kullanılarak 
madeni yağınızdan numune alımı 

 Tüm gereksinimleri karşılamak için 
geniş bir yelpazede laboratuvar testleri

 Rüzgar türbini bileşenleri ve madeni 
yağ koşullarında uzman teşhisi

 Bir dizi modern raporlama çözümü 
hizmetlerini sağlamaktadır.

ENDOSKOPİK MUAYENE

Diğer muayene tekniklerine ek olarak, 
dişli kutusu dişlileri ve yatakları için 
görüntülü endoskopi hizmeti de 
sağlamaktayız.

Bu muayene metodu, bileşenlerin 
mevcut durumunu belirlemek ve titreşim 
ölçümü ve/veya madeni yağ analiz 
sonuçlarını doğrulamak amacıyla hasarlı 
parçaların görsel olarak kontrol edilmesi-
ni sağlamaktadır.

ROTOR KANADI MUAYENESİ

Rotor kanadı durumunun izlenmesi 
giderek daha önemli hale gelmiştir. 
Görsel muayene ile tespit edilemeyen 
gizli rotor kanat hataları ve hasarları, 
Termografi gibi Tahribatsız Muayene Test 
(NDT) teknikleri kullanılarak tespit 
edilebilmektedir.

 

Bu teknikler ile tespit edilebilen hatalar, 
katmanlara ayrılmalar, yapışma hataları, 
tabaka kalınlığı varyasyonları ve reçine 
bakımından zayıf bölgeleri içermektedir. 
Bu muayeneler üretim yerinde ya da 
rüzgar santrali sahasında 
gerçekleştirilebilir.

Türbinin emre amadeliğinde rotor 
kanatlarının önemi arttığından dolayı, 
yeni ve güvenilir muayene tekniklerinin 
kullanımı daha da önemli hale gelmiştir.

ROTOR DENGESİZLİĞİ VE KANAT  
EĞİM AÇISI ÖLÇÜMÜ

Rotor dengesizliği iki kategoriye 
ayrılabilir. Birincisi, bir onarımdan 
kaynaklanan kütle dengesizliği veya 
üretim sırasında boyutlarda meydana 
gelen bir fark, yani toleranslar veya 
sapmalardır. İkinci dengesizlik  
etkisi, rotor kanadı eğiminin yanlış 
hizalanmasının sebep olduğu  
aerodinamik dengesizliktir.

Dengesizliğin ana etkileri, öncelikle,  
daha düşük enerji açığa çıkmasına 
neden olacak şekilde yüksek rüzgar hızını 
önlemektir. İkinci etki, dengesizliğin dişli 
kutusu, jeneratör ve ana yataklar dahil 
çeşitli bileşenlere zarar vererek tahrik 
zinciri boyunca aktarılacak olmasıdır. 
Doğru kütle rotor dengesi ve eğim açısı 
aşağıdakileri önlemek için önemlidir:

 Önemli bileşenlerin hasarı

 Yüksek onarım masrafları 

 Azalan hizmet ömrü Döküm 
elverişliliği

 Güç üretimi azalması

Bu sorunları önlemek için rotor dengesi 
ve eğim açısının muayene edilmesi 
tavsiye olunur.

SGS SİZE UZMANLIK SAĞLAR AMACIMIZ %100 BAŞARIDIR

Rüzgar santrali projeleri yatırımlarında en 
önemli endişelerden biri, duruş ve onarım 
süreleri nedeniyle rüzgar türbinlerinden 
daha düşük enerji verimi elde etme 
riskidir. Dolayısıyla, bir rüzgar santralinin 
etkin ve kârlı çalışması için rüzgar 
türbinlerinin güvenilirliği esastır.

Rüzgar türbininin kritik bir bileşeninde 
oluşan küçük bir arıza bile istenmeyen 
hizmet dışı sürelerine ve dolayısı ile gelir 
kaybına neden olabilmektedir.

Rüzgar türbinlerinin işletimi ve bakımı 
maliyetlidir. İşletim ve bakım maliyetlerini 
azaltmak için yaklaşımlardan biri, 
kapsamlı bir Devreye Alma Muayenesinin 
ardından, kritik bileşenlerin arızalarını 
mümkün olduğunca erken tespit etmek 
için düzenli Servis İçi Gözetim Hizmeti 
almaktır. Kurulu rüzgar türbinlerinin 
sayısındaki artış ve kritik bileşenlerinde 
oluşan arıza sayısının artmasıyla birlikte, 
Servis İçi Gözetim Hizmetlerinin 
gerekliliği göz ardı edilemez duruma 
gelecektir. Bazı bileşenler, türbin ömrü 
süresince dayanacak şekilde tasarlanmış 
olsa da, beklenenden daha çabuk 
arızalanmakta ve türbin kullanılabilirliğini 
ve rüzgar santrali projesinin genel 
başarısını olumsuz etkileyen, plansız 
hizmet dışı sürelerine neden olmaktadır.

SGS’ nin Devreye Alma ve Servis İçi 
Gözetim Hizmetlerinin, bir rüzgar 
türbininin çeşitli bileşenlerinin tüm işletim 
süresi boyunca düzenli olarak 
denetlendiği ve takip edildiği bir dizi 
etkinlik içermektedir. Rüzgar türbinlerinin 
dolaylı yoldan zarar görmesini önlemek 
için çeşitli inceleme sistemleri ve analiz 
yöntemlerinin kullanılması ile normal 
koşullardan herhangi bir sapmanın 
mümkün olduğunca erken tespit 
edilmesini sağlamaktadır.

SGS, Devreye Alma ve Servis İçi Gözetim 
Hizmetlerinin rüzgar türbini hizmet dışı 
sürelerini önemli ölçüde azalttığına ve 
bunun karşılığında sürdürülebilir işletim 
maliyetleri ve yatırıma oranla beklenen 
getirinin elde edilmesini sağlayarak, 
rüzgar santralinin daha ekonomik şekilde 
işletimini kolaylaştırdığına inanmaktadır.

Devreye Alma ve Servis İçi Gözetim 
Hizmetleri,

 Hataların mümkün olduğunca  
erken tesbiti,

 İşletilen rüzgar santralinin  
durum takibi,

 Bakım programının planlanması ve 
optimizasyonu konusunda yardımcı 
olmak için vazgeçilmezdir.

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN HİZMET DIŞI SÜRELERİNİN  
EN AZA İNDİRGENMESİ
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muayeneler elektrik kabinleri ve transfor-
matör istasyonları gibi elektrikli parçaların 
termal durumlarını izlemek için veya 
jeneratörleri araştırmak için yapılmaktadır.

Termografi yöntemi kanat muayenelerin-
de de kullanılabilir. Bunun için, kanat 
yüzeyi sıcak olmalıdır ve bu muayeneler 
çoğunlukla bir atölye ortamında 
gerçekleştirilmektedir.

YAĞ ANALİZİ

Rüzgar türbini dişli kutusu, jeneratör veya 
hidrolik sisteminden alınan madeni yağda 
oluşabilecek kimyasal ve fiziksel 
değişikliklerinin düzenli olarak izlenmesi, 
potansiyel hatalarla ilgili bir erken uyarı 
sağlayabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madeni yağ sistem içindeki tüm parçalar 
ile temas halindedir. Dolayısıyla, konusun-
da uzman çalışanlarımız ekipmanınızın 
işletimi ve servis ömrü üzerinde etki 
edecek madeni yağın bozulması, 
kirlenmesi ve bileşen aşınması derecesini 
belirleyebilmektedir.

SGS

 Özel bir numune kiti kullanılarak 
madeni yağınızdan numune alımı 

 Tüm gereksinimleri karşılamak için 
geniş bir yelpazede laboratuvar testleri

 Rüzgar türbini bileşenleri ve madeni 
yağ koşullarında uzman teşhisi

 Bir dizi modern raporlama çözümü 
hizmetlerini sağlamaktadır.

ENDOSKOPİK MUAYENE

Diğer muayene tekniklerine ek olarak, 
dişli kutusu dişlileri ve yatakları için 
görüntülü endoskopi hizmeti de 
sağlamaktayız.

Bu muayene metodu, bileşenlerin 
mevcut durumunu belirlemek ve titreşim 
ölçümü ve/veya madeni yağ analiz 
sonuçlarını doğrulamak amacıyla hasarlı 
parçaların görsel olarak kontrol edilmesi-
ni sağlamaktadır.

ROTOR KANADI MUAYENESİ

Rotor kanadı durumunun izlenmesi 
giderek daha önemli hale gelmiştir. 
Görsel muayene ile tespit edilemeyen 
gizli rotor kanat hataları ve hasarları, 
Termografi gibi Tahribatsız Muayene Test 
(NDT) teknikleri kullanılarak tespit 
edilebilmektedir.

 

Bu teknikler ile tespit edilebilen hatalar, 
katmanlara ayrılmalar, yapışma hataları, 
tabaka kalınlığı varyasyonları ve reçine 
bakımından zayıf bölgeleri içermektedir. 
Bu muayeneler üretim yerinde ya da 
rüzgar santrali sahasında 
gerçekleştirilebilir.

Türbinin emre amadeliğinde rotor 
kanatlarının önemi arttığından dolayı, 
yeni ve güvenilir muayene tekniklerinin 
kullanımı daha da önemli hale gelmiştir.

ROTOR DENGESİZLİĞİ VE KANAT  
EĞİM AÇISI ÖLÇÜMÜ

Rotor dengesizliği iki kategoriye 
ayrılabilir. Birincisi, bir onarımdan 
kaynaklanan kütle dengesizliği veya 
üretim sırasında boyutlarda meydana 
gelen bir fark, yani toleranslar veya 
sapmalardır. İkinci dengesizlik  
etkisi, rotor kanadı eğiminin yanlış 
hizalanmasının sebep olduğu  
aerodinamik dengesizliktir.

Dengesizliğin ana etkileri, öncelikle,  
daha düşük enerji açığa çıkmasına 
neden olacak şekilde yüksek rüzgar hızını 
önlemektir. İkinci etki, dengesizliğin dişli 
kutusu, jeneratör ve ana yataklar dahil 
çeşitli bileşenlere zarar vererek tahrik 
zinciri boyunca aktarılacak olmasıdır. 
Doğru kütle rotor dengesi ve eğim açısı 
aşağıdakileri önlemek için önemlidir:

 Önemli bileşenlerin hasarı

 Yüksek onarım masrafları 

 Azalan hizmet ömrü Döküm 
elverişliliği

 Güç üretimi azalması

Bu sorunları önlemek için rotor dengesi 
ve eğim açısının muayene edilmesi 
tavsiye olunur.

SGS SİZE UZMANLIK SAĞLAR AMACIMIZ %100 BAŞARIDIR

Rüzgar santrali projeleri yatırımlarında en 
önemli endişelerden biri, duruş ve onarım 
süreleri nedeniyle rüzgar türbinlerinden 
daha düşük enerji verimi elde etme 
riskidir. Dolayısıyla, bir rüzgar santralinin 
etkin ve kârlı çalışması için rüzgar 
türbinlerinin güvenilirliği esastır.

Rüzgar türbininin kritik bir bileşeninde 
oluşan küçük bir arıza bile istenmeyen 
hizmet dışı sürelerine ve dolayısı ile gelir 
kaybına neden olabilmektedir.

Rüzgar türbinlerinin işletimi ve bakımı 
maliyetlidir. İşletim ve bakım maliyetlerini 
azaltmak için yaklaşımlardan biri, 
kapsamlı bir Devreye Alma Muayenesinin 
ardından, kritik bileşenlerin arızalarını 
mümkün olduğunca erken tespit etmek 
için düzenli Servis İçi Gözetim Hizmeti 
almaktır. Kurulu rüzgar türbinlerinin 
sayısındaki artış ve kritik bileşenlerinde 
oluşan arıza sayısının artmasıyla birlikte, 
Servis İçi Gözetim Hizmetlerinin 
gerekliliği göz ardı edilemez duruma 
gelecektir. Bazı bileşenler, türbin ömrü 
süresince dayanacak şekilde tasarlanmış 
olsa da, beklenenden daha çabuk 
arızalanmakta ve türbin kullanılabilirliğini 
ve rüzgar santrali projesinin genel 
başarısını olumsuz etkileyen, plansız 
hizmet dışı sürelerine neden olmaktadır.

SGS’ nin Devreye Alma ve Servis İçi 
Gözetim Hizmetlerinin, bir rüzgar 
türbininin çeşitli bileşenlerinin tüm işletim 
süresi boyunca düzenli olarak 
denetlendiği ve takip edildiği bir dizi 
etkinlik içermektedir. Rüzgar türbinlerinin 
dolaylı yoldan zarar görmesini önlemek 
için çeşitli inceleme sistemleri ve analiz 
yöntemlerinin kullanılması ile normal 
koşullardan herhangi bir sapmanın 
mümkün olduğunca erken tespit 
edilmesini sağlamaktadır.

SGS, Devreye Alma ve Servis İçi Gözetim 
Hizmetlerinin rüzgar türbini hizmet dışı 
sürelerini önemli ölçüde azalttığına ve 
bunun karşılığında sürdürülebilir işletim 
maliyetleri ve yatırıma oranla beklenen 
getirinin elde edilmesini sağlayarak, 
rüzgar santralinin daha ekonomik şekilde 
işletimini kolaylaştırdığına inanmaktadır.

Devreye Alma ve Servis İçi Gözetim 
Hizmetleri,

 Hataların mümkün olduğunca  
erken tesbiti,

 İşletilen rüzgar santralinin  
durum takibi,

 Bakım programının planlanması ve 
optimizasyonu konusunda yardımcı 
olmak için vazgeçilmezdir.

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN HİZMET DIŞI SÜRELERİNİN  
EN AZA İNDİRGENMESİ
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ENDÜSTRİYEL HALATLA ERİŞİM

Endüstriyel halatla erişim muayenesi, 
geleneksel rotor kanadı erişim yöntemle-
rine uygun maliyetli bir alternatif 
sunmaktadır. Endüstriyel halatla erişim, 
yükseklerde veya erişimi zor alanlarda 
güvenli bir çalışma ortamı elde etmek 
için kanıtlanmış bir yöntemdir. SGS 
Endüstriyel Halatla Erişim işleminin 
temel özellikleri aşağıdaki gibidir:

 SGS, Halatla Erişim İş Teknikleri 
konusunda uluslararası bir kuruluş 
tarafından akreditedir.

 Halatla Erişim Enspektörleri iki 
halatla çalışmaktadır: her iki halata 
sürekli bağlı olan çalışma halatı ve 
destek güvenlik halatı. Her bir halat 
ayrı bir bağlanma noktasına sahiptir. 
Çok düşük bir ihtimalle olsa da, 
çalışma halatının zarar gördüğü  
veya kullanılamaz duruma geldiği 
durumlarda güvenlik halatı düşmeyi 
önler.

Halatla Erişim Enspektörleri, 
gerektiğinde hızlı yardımı mümkün 
kılmak için, her zaman doğrudan göz  
ve işitme mesafesinde olan en az bir 
halatla erişim danışmanı ve bir halatla 
erişim teknisyeninden oluşan bir  
ekiple çalışmaktadır.

 Tüm SGS halatla erişim teknisyenleri, 
kapsamlı eğitimler almakta ve 
bağımsız bir değerlendirmeye tabi 
tutulmaktadır. Eğitimler, kurum 
gerekleri doğrultusunda yıllık olarak 
tekrarlanmaktadır.

 Tüm SGS halatla erişim eğitimleri  
ve operasyonel çalışmalar,  
kurumsal ilkeler ile uyumlu olarak 
yürütülmektedir.

 Tüm halatla erişim ekipmanı  
düzenli olarak kontrol edilmekte  
ve iyi korunmaktadır.

SGS DÜNYANIN LİDER GÖZETİM, DENETİM, TEST VE BELGELENDİRME KURULUŞUDUR.
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ENDÜSTRİYEL HALATLA ERİŞİM

Endüstriyel halatla erişim muayenesi, 
geleneksel rotor kanadı erişim yöntemle-
rine uygun maliyetli bir alternatif 
sunmaktadır. Endüstriyel halatla erişim, 
yükseklerde veya erişimi zor alanlarda 
güvenli bir çalışma ortamı elde etmek 
için kanıtlanmış bir yöntemdir. SGS 
Endüstriyel Halatla Erişim işleminin 
temel özellikleri aşağıdaki gibidir:

 SGS, Halatla Erişim İş Teknikleri 
konusunda uluslararası bir kuruluş 
tarafından akreditedir.

 Halatla Erişim Enspektörleri iki 
halatla çalışmaktadır: her iki halata 
sürekli bağlı olan çalışma halatı ve 
destek güvenlik halatı. Her bir halat 
ayrı bir bağlanma noktasına sahiptir. 
Çok düşük bir ihtimalle olsa da, 
çalışma halatının zarar gördüğü  
veya kullanılamaz duruma geldiği 
durumlarda güvenlik halatı düşmeyi 
önler.

Halatla Erişim Enspektörleri, 
gerektiğinde hızlı yardımı mümkün 
kılmak için, her zaman doğrudan göz  
ve işitme mesafesinde olan en az bir 
halatla erişim danışmanı ve bir halatla 
erişim teknisyeninden oluşan bir  
ekiple çalışmaktadır.

 Tüm SGS halatla erişim teknisyenleri, 
kapsamlı eğitimler almakta ve 
bağımsız bir değerlendirmeye tabi 
tutulmaktadır. Eğitimler, kurum 
gerekleri doğrultusunda yıllık olarak 
tekrarlanmaktadır.

 Tüm SGS halatla erişim eğitimleri  
ve operasyonel çalışmalar,  
kurumsal ilkeler ile uyumlu olarak 
yürütülmektedir.

 Tüm halatla erişim ekipmanı  
düzenli olarak kontrol edilmekte  
ve iyi korunmaktadır.

SGS DÜNYANIN LİDER GÖZETİM, DENETİM, TEST VE BELGELENDİRME KURULUŞUDUR.


