
Eğitim Seminerleri 
VibraTek’ in sunduğu eğitim hizmetlerinde amaç işletmeleri bakımda alışılagelmiş arıza tespit ve 
kontrol yöntemlerinin hantallığından kurtarıp, en son teknojiler ile bakım işlemini hızlı, ekonomik ve 
güvenilir hale getirmektir. Bu nedenle eğitim seminerleri teorik bilgilerle şişirilmemiş, direkt olarak 
işletme şartları göz önüne alınarak seminer içeriği oluşturulmuştur. 
 
1- Titreşim Mühendisliği  Eğitimi 

Konunun iyi kavranabilmesi amacıyla seminer iki kısımdan 
oluşmaktadır. 
Bölüm 1: Titreşim Mühendisliği 1 
Titreşim analiz cihazını yeni edinmiş veya edinmeyi 
düşünen işletmelerin personeline yöneliktir. Konu en basit 
temelinden alınarak, bir titreşim analiz sistemi nasıl kurulur, 
ölçümler nasıl yapılır ve elde edilen data nasıl analiz edilir, 
arıza tipi nasıl bulunur, bir ölçüm raporu nasıl yazılır 

detaylarına kadar irdelenecektir. 
Bu seminer sonunda katılımcı Titreşim Mühendisliği, Titreşim Ölçüm ve Analiz Tekniği temellerini 
almış olacaktır. Bu bilgilerle işletmede titreşim ölçümü için gerekli hazırlıklar yapılabilir ve ölçüm ile 
analiz işlemine de başlanabilir. 
Bölüm 2:Titreşim Mühendisliği II 
En az 2 yıldır titreşim ölçüm ve analizi yapan işletmelerin 
tecrübeli personeline sunulan bu seminer, çok bol sayıda 
örnek üzerinde çalışma yapılacak ve orbit analizi, modal 
analiz, türbinlerde titreşim ölçüm ve analizleri gibi ileri 
düzey teknikler etüd edilecektir.  
 
2- Hidrolik ve Dişli Yağlarının Analizi, Bakımı, Filtrasyonu ve Yağ Tasarrufu 

Makinalar için yağ kimyasal bir akışkandan öte, çalışma kondisyonunu 
direkt olarak etkileyen sıvı bir makine elemanıdır. Makinalarda uygun 
yağın kullanılmaması ya da zamanla özelliklerini yitirmiş yağın, 
kontrol edilmediğinden dolayı kullanımına devam edilmesi, 
işletmelerde çok kötü sonuçlara sebep olabilmektedir.  
VibraTek Yağ Mühendisliği Semineri, yağın yanlış kullanımın sebep 
olabileceği ağır sonuçlardan ve gereksiz tüketiminden korunma 
yollarını, işletmelere aktarabilecek temel konuları içermektedir. 
 
 

3- ISO9000 Anlayışı ile Planlı Bakım ve Bakımda Çağdaş Teknolojiler 
Gereksiz yere yapılan bakım işlemleri ve bu esnada oluşabilecek arıza başlangıçları, yedek parça stok 
ve plansız duruş maliyetleri... İşletmelerin üretimlerini aksatan ve karlılıklarını düşüren en önemli 
faktörler. 
Bakımda Kalite Teknolojileri seminerinin amacı işletmeleri çağdaş bakım teknolojilerini tanıtmak, 
uygulanmaları durumunda gelirlerini ve giderlerini göz önüne sermektir. 

 
4- Elektrik Motorlarında Arıza Bulunması 
 
Elektrik motorlarında arıza bulmaya yönelik bakım işlemleri 
denilince genellikle Megger ölçümü, fazlarda akım ölçümü akla 
gelmektedir. Oysa, endüktans ölçümü, empedans ölçümü, reaktans 
ölçümü gibi ölçümlerle arızanın kesin yeri motor yerinden 
sökülmeden bulunup ona göre işlem yapılabilir. Bu seminerde bu 
yöntemler örneklerle incelenecektir. 
 

 
5- Trafo Yağlarının Bakımı ve Trafoların Korunması 
Trafo yağları trafonun uzun ömürlü ve verimli olmasını direkt etkilediğinden dolayı önemlidir ve çok 
dikkatle korunmaları gerekir. Periyodik yağ analizleri bu amacı güder ancak yapılacak analizlerin neler 
olduğu ve analizlerin anlamı pek bilinmemektedir. Bu seminerin amacı, trafo-yağ ilişkisi ile başlayıp 
izolasyon kağıdı ve gaz kimyasına uzanan bilgilerin ve trafolarını korumalarını sağlayacak bilgilerin 
katılımcılara verilmesidir. 


