
 

 
 

 
PERİYODİK KONTROLLER ÖNCESİ FİRMALARIN YAPMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIKLAR 

 
 

FR-MUA-055  (19.09.2017/01)         Sayfa 1 / 9 
 

   
AMAÇ 

 
Intersistem muayene personeli tarafından Periyodik Kontrol İşlemi geçekleştirilecek müşteriyi kontroller öncesi yapılması gereken ön hazırlıklar 

konusunda bilgilendirmektir. 

MUAYENE İŞLEMİNE BAŞLAMADAN ÖNCE; 

- Müşteri muayene işlemine başlamadan evvel muayene işleminin yapılacağı alanda iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. 

- Müşteri muayene öncesi muayene işleminin gerçekleştirileceği alan ve muayene işlemi yapılacak ekipmanın temizliği ve muayene için hazır 

hale getirilmesiyle yükümlüdür.  

- Intersistem personeli periyodik kontrol için firmaya gittiğinde firmanın görevlendirdiği yardımcı personel (operatör ) ve gerekli ekipmanları 

hazır bulundurmalıdır. Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması 

gerekmektedir. 

- Intersistem muayene personeli tarafından Periyodik Kontrol İşlemi geçekleştirilecek müşteriyi kontroller öncesi yapılması gereken ön 

hazırlıklar konusunda bilgilendirmektir. 

 

 KALDIRMA CİHAZLARI İÇİN; 

      

- Vinç, Mobil Vinç, Caraskal, Hubzug, Trifor, Sütunlu Çalışma Platformu, Seyyar İş Platformu ve sapanlar için kapasitelerinin 1,25 katı statik yük 

deneyi için ve 1,1 katı dinamik yük deneyi için yük hazırlanmalıdır. 
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-  

 

- Asılı Erişim Donanımı için kapasitelerinin 1,5 katı statik yük deneyi için ve 1,1 katı dinamik yük deneyi için yük hazırlanmalıdır. 

            

- Araç kaldırma lifti için kapasitelerinin 1,5 katı statik yük deneyi için ve 1,15 katı dinamik yük deneyi için yük hazırlanmalıdır. 

-  

                    

- Kriko için kapasitelerinin 1,5 katı statik yük deneyi için ve 1,25 katı dinamik yük deneyi için yük hazırlanmalıdır. 
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- Kuyruktan Kaldırıcı ve yükleme rampaları için kapasiteleri kadar yük dinamik test için kapasitelerinin %125  yük ise statik test için 

hazırlanmalıdır 

- Kontrol sırasında rüzgâr hızı 8,3 m/s (30 km/h) yi aşmamalıdır. (Kule vinç, sütunlu çalışma platformu, asılı erişim donanımı ve İnşaat 

asansörü için ) 

- Kontrol sırasında vincin yakıt tankı 1/3 ila 2/3 oranında dolu olmalıdır. Soğutma sıvısı, yağlama ve hidrolik yağ seviyeleri imalatçının işletme 

için belirttiği seviyede olmalıdır. 

KALDIRMA CİHAZLARI (FORKLİFT, TRANSPALET ) İÇİN; 

                                                                             

- Forklift ve transpaletin kapasite diyagramları bulundurulmalı ve diyagramındaki yüklerden herhangi biri hazırlanmalıdır. (Forklift kapasitesine 

eşit yük tercih edilir.) 
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- Elektrikli forkliftler için periyodik muayene öncesi forkliftlerin şarj seviyesinin yeterli olmasına müşteri tarafından özen gösterilmelidir. 

- Periyodik Kontrol işlemi esnasında müşteri forklift kullanmakla yetkili birini görevlendirmelidir 

BUHAR VE KIZGIN SU KAZANLARI İÇİN; 

     

Öncelikle ilk kural olarak testin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Bunun yanında 

- Kazan ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir. 

- Kazan üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir. 

- Kazan vanaları (Emniyet ventilleri, ana buhar çıkış vanası, blöf vanası, presostatlar) kör flanşla körletilmelidir. 

- Kazan tamamen su ile doldurulmalı; su, pas vb yabancı maddeler içermemelidir ve 20 ile 50 derece arasında olmalıdır. 

- Kazana ½ inç’lik bir bağlantı ağzı bırakılmalı ve bu ağızdan test pompası bağlanmalıdır. 

- Kazan ön ve arka kapakları açılmalıdır. 

 

HAVA TANKI ve KOMPRESÖR İÇİN; 

- Kompresörün çalışmasını sağlayan elektrik şalteri kapatılmalıdır. 

- Hava tankı içerisindeki basınçlı hava tahliye musluğundan tamamen boşaltılmalıdır. 

- Hava tankı üzerindeki presostat ve emniyet ventilleri sökülüp körlenmelidir. 

- Kompresör üzerindeki basınçlı hava çıkış borusu, çekvalf hava tankı ile bağlantılı olacak şekilde sökülmelidir 
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- Hava tankı üzerindeki basınçlı hava çıkış borusu (Tesisat tarafı)  vanası kapatılmalıdır. 

- Hava tankı içerisinde hava kalmayacak şekilde, takın en üst noktasından taşıncaya kadar, tamamen su ile doldurulmalıdır. 

                                                                                    

 

  

KALORİFER KAZANI İÇİN; 

                                                            

Öncelikle test’in sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Ayrıca; 

- Kazan duman boruları ve çevresi temizlenmelidir. 

- Kazan üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir 

- Kazan kapakları açılmalıdır 
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HİDROFORLAR İÇİN; 

                                                                                             

- Hidroforun elektrikle olan bağlantısı kesilmelidir. 

- Hidrofor Tankı içerisindeki basınçlı hava, tahliye musluğundan tamamen boşaltılmalıdır. 

- Hidrofor Tankı üzerindeki presostat ve emniyet ventilleri sökülmelidir, tankın tamamen dolumunu önleyici yerde ise körlenmelidir. 

- Hidrofor Tankı giriş ve çıkış ana stop valfleri sıkıca kapatılmalıdır. 

- Hidrofor Tankı, içerisinde hava kalmayacak şekilde, tankın en üst noktasından taşıncaya kadar tamamen su ile doldurulmalıdır. 

- Membranlı hidroforların ön hazırlıkları için Intersistem personeli ile iletişime geçiniz. 

-  

OTOKLAV; 

                                                                        

Öncelikle ilk kural olarak testin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için otoklav soğuk olmalıdır. Bunun yanında 

- Otoklav üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir. 



 

 
 

 
PERİYODİK KONTROLLER ÖNCESİ FİRMALARIN YAPMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIKLAR 

 
 

FR-MUA-055  (19.09.2017/01)         Sayfa 7 / 9 
 

- Otoklav  vanaları (Emniyet ventilleri, ana buhar çıkış vanası, blöf vanası, presostatlar) kör flanşla körletilmelidir. 

- Otoklavın basınca maruz kalan kısmı tamamen su ile doldurulmalı; su, pas vb yabancı maddeler içermemelidir ve 20 ile 50 derece arasında 
olmalıdır. 

- Otoklavın teste tabi olacak bölümüne ½ inç’lik bir bağlantı ağzı bırakılmalı ve bu ağızdan test pompası bağlanmalıdır. 

- Otoklav kapakları açılmalıdır. 

JENERATÖR; 

                                                                   

- Genel bakımı ve temizliği yapılmalı çalışır durumda olmalıdır. 

- Jenaratörde yeterli miktarda yakıt bulunmalıdır. 

- Testler sırasında işletme ve bakım personeli hazır bulunmalıdır 

- Kontrol esnasında tesis elektrik beslemesi kısa süreli olarak kesilecek ve tesis elektrik sistemi jenaratör tarafından beslenecektir. 

ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER; 

                                                                      

- Muayenenin bulunduğu alan çevresinden izole edilerek güven altına alınmalıdır. Refakatçi hazır bulundurulmalıdır. 

- Tesise ait topraklama ve yıldırımdan korunma (paratoner) tesisatı projesi hazır bulundurulmalıdır. 

- Tesise ait elektrik iç tesisat projesi hazır bulundurulmalıdır. 
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YANGIN TERTİBATI PERİYODİK KONTROLÜ;  

          

- Yangın tesisat şeması veya bina projesi periyodik kontrol öncesinde hazır edilmelidir. 

- İşletme içinde bulunan (otel, avm, fabrika v.b.) yürüyen merdiven, otomatik kapılar v.s. alarm ve yangın tesisatı testimiz sırasında 

çalıştırıldığında otomatik duruyorsa bunların kullanımı engellenmelidir.  

- Yangın periyodik kontrolünün yapılacağı işletmede o anda bulunan tüm personele haber verilmelidir. 

- İşletmede ilgili personel refakat etmek üzere hazır bulunmalıdır. 

- Yangın tesisatı kontrolü sırasında testler için yetkili teknik servisin bulunması gerekmektedir. 

YÜRÜYEN MERDİVEN- YÜRÜYEN BANT: 

 

      

- Testler sırasında işletme ve bakım personeli hazır bulunmalıdır 
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İNŞAAT VİNCİ: 

 

                                                                                 

- İnşaat Vinci için kapasitelerinin 1,25 katı statik yük deneyi için ve 1,1 katı dinamik yük deneyi ve 1,3 katı fren testi için yük hazırlanmalıdır. 

- Testler sırasında işletme ve bakım personeli hazır bulunmalıdır 

- Her türlü işe güvenliği önlemlerinin alınmalıdır 

 

 

 


