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Başarımızı
göklere taşıdık

Son teknoloji AIO LPC Fırınları
mercek altında

“Servis işi, gönül işi”
mottosuyla çalışıyoruz

“YENİ NORMAL” İLE ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM

YENİ NORMALDE,
YENİ BİR BAŞLANGIÇ İLE MERHABA…

Değerli okurlarımız,
Bildiğiniz üzere, Covid-19 salgını sebebiyle olağanüstü bir dönemden geçmekteyiz. Bu zorlu süreçte
müşterilerimize her zaman olduğu gibi en iyi hizmeti
vermeyi hedefliyoruz. Unutulmamalıdır ki; her zorluk
ne olursa olsun yeni fırsatlar yaratır ve büyük değişimler için yepyeni olanaklar ortaya çıkarır. Bu bağlamda,
bu sürecin sizler için de dönüşüm ve gelişiminize vesile olmasını temenni ediyor, hepinize sağlık ve mutluluklar diliyorum.
Sistem Teknik Sanayi Fırınları Grubu olarak müşterilerimizin endüstriyel fırın gereksinimlerini, mevcut
farklı marka fırınlarının servis, yedek parça ve modernizasyon ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamayı amaçlıyoruz. Yaşamakta olduğumuz süreçte, bu
amaç doğrultusunda sizleri yakından ilgilendireceğini
düşündüğümüz yeni ürünlerimizi, güncel trend ve teknolojileri, gündemdeki haber ve yorumları sizlerle paylaşmak için FURNACE NEWS adında periyodik bir dergi
çıkarmaya karar verdik. Dergimizde sizlerin de sektöre
dair görüş ve düşüncelerine yer vermeyi istiyoruz. Bu
anlamda birlikte Furnace News’in sektörümüz için,
sizlerin sesi olmasını çok arzuluyoruz.
Bu vesile ile grubumuz ve hizmetlerimiz hakkında
kısaca bilgi vermek istiyorum.
Grubumuzun amiral gemisi Sistem Teknik Sanayi

Fırınları A.Ş. olarak endüstriyel fırınlar üretiyoruz. Hızla değişen dünya şartlarına uygun yeni nesil fırınlar
geliştiriyoruz. Bu fırınları geliştirirken temel kriterimizi
ise, esneklik, çeviklik ve yüksek genel ekipman verimliliği (OEE) esas alarak belirliyoruz. Geliştirdiğimiz yeni
ürünlerimiz hakkındaki bilgilere dergimiz aracılığıyla
ulaşabileceksiniz. Aynı zamanda, dijital dönüşüm ile
ilgili sunduğumuz çözüm önerileri ve uygulama örneklerini de sizlere sunacağız.
Sistem Teknik Ar-Ge merkezi yoğun bir şekilde
sensör teknolojileri, termokimyasal proseslerde simülasyon ve matematiksel modelleme yöntemleri
ile ürünlerimizin yeteneklerini artırma yönünde ciddi
çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların çıktılarını yine
sizlerle paylaşacağız.
Bir diğer gelişme olarak, Sistem Teknik Akademi’yi
kuruyoruz. Akademideki temel amacımız, dönüşen
dünya şartlarına göre tüm elemanlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirerek sizlere daha yüksek kalitede hizmet sunmak. Ayrıca müşterilerimizdeki fırınların operatörlerini ve bakımcılarını da eğitmeyi hedefliyoruz.
Ülkemizde yurt dışından gelmiş pek çok fırın ve ısıtma ekipmanı var. Bu ekipmanların da ciddi miktarda yedek parça ve servis ihtiyacı oluyor. Sarvion A.Ş.
olarak Sistem Teknik tarafından üretilmemiş fırınlara
yedek parça sağlıyoruz; servis veriyor, yenileme ve
modernizasyon yapıyoruz. İkinci el fırınları standartlara uygun hale getiriyoruz. Bu hizmetimizi Avrasya
coğrafyasında vererek hizmet ihraç ediyoruz.
Sistem Teknik Mühendislik Hizmetleri olarak 1992
yılından beri Türkiye temsilciğini yaptığımız, Honeywell
Thermal Solutions bünyesindeki Maxon firmasıyla
birlikte proses ısıtma ve kurutma uygulamalarına yönelik yakma sistemleri için çözüm üretmeye devam
ediyoruz.
Ağırlıklı olarak düşük ve orta sıcaklıktaki temiz hava
ile ısıtma uygulamaları için brülör ve yakma sistemlerini otomotiv, tekstil, gıda, tahıl kurutma, alçı plaka, enerji
gibi sektörlerle buluşturuyoruz.
Bünyemize yeni katılan 3E Endüstriyel Mühendislik
de otomasyon yazılımları konusunda yurt içinde ve
yurt dışında kendini kanıtladı. Geliştirmiş oldukları yazılımlar pek çok ısıl işlem tesisinde başarılı bir şekilde
kullanılıyor.
Kısacası keyif ve merakla okuyacağınız bir dergi ile
karşınızdayız. Gururlu ve mutluyuz. Sizlerle hep beraber nice sayılarımızın olması temennisi ile sağlıklı ve
güzel günlerde tekrardan buluşmak üzere!
Dergimizin sektörümüze hayırlı ve uğurlu olmasını
diliyorum.
Sevgiyle ve sağlıkla kalın.

2 BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER 3

SİSTEM TEKNİK’TE
DEĞİŞİM BAŞLIYOR
Gel!ş!m!n en öneml! unsuru, !çten gelen değ!ş!m arzusu… DBLT
çalışmalarına başladığımız S!stem Tekn!k’te !se bu b!r hayl!
mevcut. Yol har!tamızı çıkararak değ!ş!m sürec!n! başlattığımız
S!stem Tekn!k !le gün, lokal düşünüp global hareket etme günü…

S

istem Teknik’te Dijital Tabanlı
Yalın Dönüşüm (DBLT) çalışmalarına geçtiğimiz aylarda
başladık. Değişime ve gelişime
oldukça açık olan bu firmada beni
en çok etkileyen konuların başında
Sistem Teknik A.Ş. Grup Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Bey’in, içinde yaşadığı değişim heyecanı oldu.
Bugünlere getirdiği firmasının, etkin
bir mühendislik firması olmasının
yanında hız ve maliyet anlamında
dünya ile rekabet edebilecek düzeyde üretim yetkinliğinin de olmasını
istiyordu. İşte bu istek, değişimi tetikleyen ana unsur oldu.
Sistem Teknik mühendislik yeteneği
anlamında harika bir firma. Tasarım
ve inovasyon yetenekleri son derece
iyi ancak iş tedarik zinciri ve üretim
yönetimi süreçlerine geldiğinde,
ülkemizdeki birçok firma gibi daha
iyisini arama ve gelişme aşamasındayız. Beni mutlu ve motive eden bir
diğer konu da bu durumu içtenlikle
kabullenmeleri ve bu nedenle değişimi istemeleri. Zaten değişimin
önkoşulu da öncelikle mevcut durumun yetersizliklerini kabullenmek
değil mi? Yoksa neden değişmek
isteyelim?
Firma yöneticileri ile yaptığımız ilk
toplantıda amacımızı net bir şekilde
belirleyerek, önce “yalın ve çevik”,
akabinde “dijitalleşme” üzerine yoğunlaşmamız gerektiğini kararlaştırdık. Yalın ve çevik (leagile) olmadan
ya da standartları yakalamadan,
mevcut sistem üzerine teknolojiyi
bindirmeye çalışmak ancak yanlışın

daha hızlı yapılmasına sebep vereceği için önceliğimizi her alanda
standartları belirlemek olarak belirledik.

Yeni kavramlarla dönüşüm başlasın!
Dönüşüm her şeyden önde insan ile
başlıyor. İnsanları eğitmek, dönüşüm süreçlerinde yer almaya ikna etmek ve geniş katılımı sağlamak değişim sürecinde olmazsa olmaz en
öncelikli unsur. Bu bağlamda Sistem
Teknik’te oldukça iyi bir hava yakaladık ve ciddi bir eğitim programı ile
yalın/çevik teması altında operasyonel mükemmellik eğitimlerimizi
tamamladık. Korona döneminde bile
ara vermeden webinarlar üzerinden
eğitimleri gerçekleştirdik. Artık, ortak
lisanı ekibin geneli ile konuşabiliyoruz. Değer, kayıp, akış gibi kavramlar
gündelik hayatımıza girdi.

Yol haritamızı belirledik
İmalat sanayisinde rekabetin gücü “hızlı” olmaktan geliyor. Kalite
ve maliyetin hijyen faktörü olduğu
günümüz dünyasında eğer rakiplerinizden daha hızlı ve inovatif olabiliyorsanız fark ediliyor, sipariş alabiliyorsunuz. Teknolojinin bu denli hızlı
geliştiği, bilginin dönüşüm hızının
aylar mertebesine indiği bu ortamda,
dünya sınıfı üreticiler ile aramızda
olan mesafeyi kapatabilmek için biz
de Sistem Teknik’te yol haritamızı
üç ana başlık altında belirledik: Hızlı
ürün geliştirme, verimli üretim ve çevik tedarik zinciri.
Ürün geliştirme sürecinde başta “Eş

Zamanlı Mühendislik” uygulamaları olmak üzere bir dizi uygulamayı
devreye almaya başladık. Tüm
fonksiyonların katılımı ile müşteri
beklentilerinin henüz ilk aşamada
doğru olarak anlaşılması, proje yönetimi metodolojisinde SILO tarzı
yaklaşımdan matris yapılanmaya
geçilmesi, tasarım süreçlerinin standartlaştırarak modüler ürün konseptinin geliştirilmesi ve bu süreci
destekleyecek yetkinlik/teknolojik
altyapının sağlanması konularında
oldukça önemli kararlar aldık. Hız
için gerekli olan standart, yetkinlik ve
teknoloji üçlüsüne en olası zamanda
ulaşma beklentisindeyiz.

“Odak fabrika” yaklaşımı ile
verimlilik artacak
Verim konusunda, her işletmede
olduğu gibi burada da fırsatlar oldukça fazla. Üretimde akışın yeterli
olmaması ve iş üretme modelinde
mevcut olan “kur – sök – sevk et
– yeniden kur” yaklaşımı bunun en

Dr. Lütf! APİLİOĞULLARI

Artık, işletmelerin değil, “tedarik zincirlerinin”
rekabet ettiği mevcut koşullarda tedarikçiler
ile stratejik iş birliği kurmak, uzmanlığa
odaklanmak ve etkin bilgi paylaşımı yapmak
ana gündem maddelerini oluşturuyor.
temel nedeni. Bu anlamda ürünleri
kendi aralarında kategori ederek,
her segmenti farklı hücrelerde “odak
fabrika” yaklaşımı ile yönetmeye ve
üretimi modüler/standartlar dahilinde gerçekleştirerek ürünü doğrudan
müşteri lokasyonunda montaj yapmak gibi bir karar aldık. Yapabilirsek
-ki yapabileceğimize inanıyoruminanılmaz bir hız ile müşteri beklentilerine cevap verebiliyor olacağız.
Bu süreci desteklemek için malzeme
hazırlık ve montaj hatlarını ayırmaya,
fabrikadaki tüm gereksizleri atmaya

ve hatta duvarları yıkarak layout’u
akışa uygun bir şekilde yeniden kurmaya karar verdik. Zaten değişim bu
değil mi? Yıkıp, yeniden yapmak!

Lokal düşün, global hareket et!
Tedarik zinciri giderek daha da önem
arz eden bir hale geliyor. Artık, işletmelerin değil, “tedarik zincirlerinin”
rekabet ettiği mevcut koşullarda
tedarikçiler ile stratejik iş birliği
kurmak, uzmanlığa odaklanmak ve
etkin bilgi paylaşımı yapmak ana
gündem maddesi. Sistem Teknik

Lean Of!s

S!stem Tekn!k yönet!c!ler! !le
yaptığımız !lk toplantıda amacımızı
net b!r şek!lde bel!rleyerek,
önce “yalın ve çev!k”, akab!nde
“d!j!talleşme” üzer!ne yoğunlaşmamız
gerekt!ğ!n! kararlaştırdık.

bu anlamda aslında bir başlangıç
yaparak bazı işleri, kendi kontrolündeki alt yükleniciler zaten vermeye
başlamış. Ancak, şimdi birlikte kapsamı genişlettik. Artık lokal düşünüp,
global hareket edeceğiz gibi geliyor.
Neden dünyanın öbür ucuna demir
gönderelim ki orada yaptırmak varken?
Özetle, Sistem Teknik benim yeni
maceram. Değişimi ve değişmek isteyen kurumları seviyorum. Söylendiği gibi, “Bugünü ile yarını eşit olan
ziyandadır.”
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GÜÇLÜ STRATEJİLERİYLE
SİLVAN SANAYİ GLOBAL PAZARDA
GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR
Köklü ve tecrübel! çel!k döküm fabr!kalarının başında gelen S!lvan Sanay!, her gün gen!şlett!ğ! !hracat
ağıyla üret!m!ne kal!teden ödün vermeden devam ed!yor. Ek!p çalışmasına olan !nancının yanında
ş!rket kültürünü muhafaza ederek yen! teknoloj!ye olan adaptasyonu özell!kle Cov!d-19 sürec!nde
f!rmayı b!r adım öne çıkıyor.

K

oruduğu değerlerle sürekli
gelişimi kucaklayan Silvan
Sanayi, globaldeki başarısını, üretim stratejisinde sağladığı
verimlilikle sağlıyor. Silvan Sanayi
Isıl İşlem Şefi Ömer Faruk Kaya ile
gerçekleştirdiğimiz röportajımız
ile bu başarının ne kadar yoğun bir
emek ve titizlikle ortaya çıktığını
görüyoruz. Furnace News ekibi
olarak Silvan Sanayi’nin çalışmalarını ve hedeflerini daha yakından
öğrenmek için şimdi sözü Ömer
Faruk Kaya’ya bırakıyoruz. Herkese
keyifli okumalar…

“Yeni normalde” üretim stratejinizde
bir değişiklik olacak mı?
Yaşadığımız zorlu günlerin bilinçli
şirketlerin üretime bakış açısında
süratle değişiklik yaratacağına inanıyorum. Üretim süreçleri verimsiz
olan ve salgın öncesindeki metotlarla iş yapmaya devam eden şirketler
için bu dönem zor geçecek. Bizim
için en önemli kriter çalışanlarımızın
sağlığını korumak için uygun çalışma koşullarının sağlanmasıdır. Bu
düşünce şekli ile üretim faaliyetlerinin aksamadan devam etmesini de
garanti altına almış oluyorsunuz.

Son olarak, Covid-19 nedeniyle
geçtiğimiz bu zorlu sürecin etkilerini
geride bırakma umuduyla gelecek yıl
hedeflerinizden bahseder misiniz?
Her şeyden önce 2020 senesindeki
ciro kaybını telafi etmek üzere farklı
sektörlerde müşteri sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu sebeple önümüzdeki sene için şimdiden pazarlama
stratejimizi revize etme ihtiyacı duyduk. Mevcut tedarikçi portföyümüzde sıkıntı yaşamamakla beraber potansiyel riskleri azaltmak ve rekabet
gücümüzü artırmak amacıyla tedarik
zincirinde de optimizasyon yapılması
gerektiğini düşünüyoruz. Bu hedeflerimize paralel olarak önümüzdeki yılı
daha verimli geçirmek üzere yıl sonuna kadar organizasyon eksiklerimizi
gidermeyi, üretim gamındaki döküm
parçalar için süreç optimizasyon
çalışmalarını yapmayı, iç ve dış kaynaklı eğitimlere ara vermeden devam
etmeyi ve şirket içi departmanlarla
2021 hedef ve bütçe çalışmalarını tamamlayarak finansman ihtiyaçlarına
ışık tutmayı planlıyoruz.

Silvan Sanayi’nin
endüstriyel fırın
seçiminde öncelik
verdiği kriterler
• Homojenlik (TUS testini
minimum toleranslar
içerisinde geçmiş olması)
• Fırın içi atmosfer kontrolü
• Quench operasyonlarını
uygulayabilecek teknik
kabiliyete sahip olması
• Takip ve izlenebilirlik
kolaylığı
• Pratik kullanım
opsiyonları
• Yükleme kapasitesi
• Maliyet verimliliği
• Yardımcı ekipmanların
Kullanım ömrü
• Yüksek sıcaklıklardaki
çalışma performansı

Sistem Teknik’i seçmenizdeki en
etkili neden sizce neydi?

Köklü bir firma olarak, yıllar içinde
başarılı bir büyüme gösterdiniz.
Bu büyümede etkili olan şirket
politikası olarak benimsediğiniz
temel etkenler nelerdir?
Silvan Sanayi AŞ’nin uyguladığı şirket politikasının temel etkenlerinin
en başında, şirketimizin kurucusu
olan amcamız Sebahattin Mollaoğlu
ve babamız Tekin Mollaoğlu’nun
vizyon ve misyonunu, şirket kültürünü ve değerlerini muhafaza ederek
yaşatmak geliyor. Kuruluş tarihimiz
olan 1957’den itibaren büyüklerimizin verdikleri emeklerin ve kazanılan
tecrübelerin kıymetini bilerek, bunları en yeni teknolojileri kullanmak
suretiyle günümüzün şartlarına
uyarlamak daimi hedefimiz oldu.
Silvan Sanayi ilk kurulduğu yıllardan
itibaren global pazarlarda sağlam
bir yer edinmenin temel şartları olan

layacak seviyeye ulaşmıştır. Diğer
bir önemli temel etken de her zaman
elimizdeki imkanlar dahilinde konusunda uzman danışman şirketler
ve ekipman üreticileri ile çalışmayı
prensip edinmemiz oldu. Bilgi ve kaliteli hizmete ulaşmak ve bunlardan
en verimli şekilde faydalanmak da
başarılı bir şekilde büyümemize katkıda bulundu.

Ömer Faruk KAYA

S!lvan Sanay! AŞ Isıl İşlem Şef!

üstün ürün kalitesi, rekabet gücü, titiz hizmet anlayışı ve dürüst çalışma
prensiplerini benimsemiştir.
Başarımızda payı olan etkenlerden
bir diğeri, ekip çalışmasına olan
inancımızdır. Bunun da iyi bir netice
verebilmesi için doğru bir organizasyonunuzun olması esastır. Biz
yıllar içerisinde bu politikamıza uygun organizasyonu kurarak sağlıklı
büyümenin temellerini attık. Yatırım
gücünüz olsa bile ekibiniz, çalışanlarınız bu yatırıma hazırlıklı değilse

yola çıktığınız noktadaki hedeften
çok uzaklarda bir yerde bulabilirsiniz
kendinizi. Ekip çalışmasına inandık,
ekibimizin iç ve dış kaynaklı mesleki
eğitimlerini almasını sağladık, şirket içi iletişimin öneminin farkında
olduk ve önceden planlanmış hedefleri gerçekleştirmek için beraber
çok çalıştık. Bu aksiyonumuzun
neticesinde ahenk içinde çalışan
üretim, satış-pazarlama ve finans
bölümleri, müşteri ve tedarikçi
memnuniyetini en iyi şekilde sağ-

Sistem Teknik ile çalışma geçmişimiz 1980’li yıllara dayanıyor.
Dökümcülük mesleğinin ağır çalışma ve sıkı rekabet koşullarını göz
önünde bulundurursak, Silvan’ın bir
ekipmandan başlıca beklentisinin
dayanıklılık, verimlilik ve satış sonrası kuvvetli teknik desteği olması her
dönemde geçerliliğini korumuştur.
O yıllarda ekipmanları yerli olarak
tedarik etme imkanı çok sınırlı olduğu için Silvan genellikle yurtdışı
menşeili ekipmanları tercih etmek
durumunda kalıyordu. Sistem Teknik o dönemde önemli bir boşluğu
doldurmuş oldu. İlerleyen yıllarda
çizgisinden ödün vermeyerek ve
ürünlerine güncel teknolojileri uyarlamayı başararak geçmişten bugüne
yaptığımız yatırımlarda da Silvan’ın
tercihi olmaya devam etti. Özellikle
Dilovası İmes OSB’de kurulu yeni tesisimizde ürün proseslerine bağlı taleplerimize özel çözümler getirerek
modern bir tesis kurulmasına önemli
katkıları oldu.

Sistem Teknik, çizgisinden ödün vermeyerek
ve ürünlerine güncel teknolojileri uyarlamayı
başararak geçmişten bugüne yaptığımız
yatırımlarda da Silvan’ın tercihi olmaya
devam etti.

S!lvan Sanay!, uzmanlık alanı olan ısıya ve aşınmaya dayanıklı, alaşımlı çel!k
dökümler üret!yor. Özell!kle ç!mento sanay!, hadde merdaneler!, madenc!l!k ve
konkasör endüstr!ler! !ç!n üret!m yapıyor.
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DAİMA İLERİYİ HEDEFLEYEN

ÇİMTAŞ HASSAS İŞLEME’DEN
SINIRLARI AŞAN BAŞARI
Ülke ekonom!s!ne sağladığı katkı !le sektöre adını altın harflerle yazdıran Ç!mtaş Grup bünyes!ndek!
Ç!mtaş Hassas İşleme, geç!rd!ğ!m!z bu olağanüstü dönemde yatırımlarına devam ederek, hem ülkem!z!
hem de Ç!mtaş’ı daha !ler! noktalara taşımayı hedefl!yor.

F

urnace News dergimizin ilk
sayısında, 47 yıldır süregelen
başarısıyla sektöründeki öncü markalardan biri olan Çimtaş'ı
ağırlıyoruz. Dile kolay yıllık 320 bin
tonluk üretim ve imalat kapasitesiyle çarklarını her daim döndüren
ve ülke istihdamına büyük katkı
sağlayan Çimtaş Grup, bir ENKA
kuruluşu olarak Türkiye'de 6, Çin'de
1, toplam 7 üretim tesisinden oluşuyor. Ülke sınırlarını aşan başarısı ile
bugün dünyanın 50 farklı noktasına
ürünlerini ulaştıran başarılı grup
şirketleri, Türkiye ve yurt dışında,
altyapı ve üstyapı projeleri, enerji
santralleri, endüstriyel tesisler, boru
hattı ve rafineriler ile petro-kimya
ve kimyasal tesisleri de kapsayan
650 bin tonun üzerinde çelik yapı,
mekanik ve elektrik montaj işlerini
de gerçekleştiriyor.
Çimtaş Hassas İşleme bünyesinde
çalışmalarını sürdüren Isıl İşlem
Teknisyeni Cem Uçar ile yaptığımız
keyifli söyleşi, bu başarının tesadüf
olmadığını bir kez daha bizlere kanıtlıyor. Sistem Teknik firmasından
8 yıldır hizmet aldıklarını dile getiren
Uçar, tedarikçi anlayışının ötesinde
sorunların çözümündeki etkili partner rolüyle Sistem Teknik ile olan
çalışmaların başarıyı beraberinde
getirdiğini sözlerine ekliyor.
Çimtaş Hassas İşleme’nin işleyişi
ve çalışmaları hakkında bilgi aldığımız röportajımızda sözü Cem
Uçar’a bırakıyor, sizlere de keyifli
okumalar diliyoruz.

Sizi kısaca okuyucularımıza tanıtmak
isteriz. Firmanız hakkında kısaca
bilgi alabilir miyiz?
Öncelikle Furnace News’in yayın hayatında başarılar diliyorum. Kendimi
kısaca tanıtmam gerekirse, 1980
Kocaeli doğumluyum. Evli ve 2 çocuk
babasıyım. İş hayatıma 22 yıl önce
ENKA Grubu’nun bir iştiraki olan Çimtaş Çelik’te başladım ve çeşitli lokasyonlarında ısıl işlem teknisyeni olarak
görev aldım. 2013 yılından bu yana da
aynı alanda çalışarak Çimtaş Hassas
İşleme bünyesinde çalışmalarıma
devam ediyorum. Çalıştığım süre bo-

yunca birçok ısıl işlem prosesini hayata geçirme ve uygulama konusunda çalışmalarım oldu. Son 5 yıldır özel
malzemelerin vakum altında ısıl işlem
prosesini yapmaktayız. 2013 yılında
Bursa Serbest Ticaret Bölgesi’nde
kurulan ve kurulduğu günden bugüne
profesyonel çalışma sistemi ile adını
dünyaya başarıyla duyuran Çimtaş
Hassas İşleme olarak, ana uzmanlık
alanı aero, aero-türev ve ağır hizmet
gaz türbinleri için performans açısından kritik / dönen parçaların üretimini
ve ısıl işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Yüksek standartlarda ısıl işlem
uygulamaları yapıyorsunuz.
NADCAP ve AMS2750 pyrometry
uygulamalarının otomasyonunu
hangi ürünlerde kullanıyorsunuz?
Max 2400°F (1315°C) sıcaklığında
çalışan Class 1, 1550x1475x2210
mm ebatlarında kullanım alanına
sahip olup, 4500 kg kapasiteli ve 2 bar
soğutma gücü bulunan vakum fırınımızda bulunuyor.

Sistem Teknik firmasının hangi ürün
ve hizmetlerinden yararlanıyorsunuz?
Sistem Teknik firması ile 8 yıldır işbirliğimiz sürüyor. Doğalgaz ısıtma,
araba tabanlı fırın ve vakum fırınları
ürünlerini kullanıyoruz.

Sistem Teknik’in servis bakım
hizmetleri hakkında düşünceleriniz
neler?
Sistem Teknik’ten fırınlarımızın arı-

Cem UÇAR

Ç!mtaş Hassas İşleme
Isıl İşlem Tekn!syen!

zasıyla ilgili 8 yıllık süre içerisinde
majör problem ile karşılaşmadık. Rutin servis hizmetlerine zamanında ve
etkili cevaplar aldık. Sistem Teknik’i
göstermiş olduğu bu yaklaşımından
dolayı sadece bir tedarikçi olarak
değil, bunun da ötesinde bizim için
doğru bir partner olarak görüyoruz.
Bu vesileyle bugüne kadar yapmış
olduğumuz başarılı çalışmalar ve elde ettiğimiz güzel sonuçlar için tüm
Sistem Teknik çalışanlarına teşekkür
etmek istiyorum.

Son olarak, Covid-19 nedeniyle
geçtiğimiz bu zorlu sürecin etkilerini
geride bırakma umuduyla gelecek yıl
hedeflerinizden bahseder misiniz?
Dileriz ki ülkemiz için bu zorlu süreç
bir an önce sağlıklı bir şekilde son
bulur ve mağduriyet yaşayan pek
çok sektör eski gücüne kavuşur. Bu
sürecin ülke ekonomisini sekteye
uğramaması adına mevcut durumun
analizini doğru bir şekilde yaparak,
ekonomide fırsat alanları yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz de
Çimtaş olarak, içinde bulunduğumuz
sektörden daha fazla pay alacağımız
atılımlar yapmayı hedefliyor; hem
ülkemizi hem de Çimtaş’ı daha ileri
noktalara taşıyabilmek adına var gücümüze çalışıyoruz.

Ç!mtaş Hassas İşleme 8 yıldır
S!stem Tekn!k !le !ş b!rl!ğ!n!
sürdürüyor.
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YANGINA TEPKİ VE DAYANIM TESTLERİNE UZMAN BAKIŞ;

EFECTIS ERA AVRASYA

Türk!ye’n!n !lk akred!te tam kapsamlı yangına tepk! ve yangına dayanım test laboratuvarı
olan Efect!s Era Avrasya, 70 yılı aşkın sektörel tecrübes!yle sadece Türk!ye değ!l, yurt
dışında da adından başarıyla söz ett!r!yor. Uzman kadrosu !le s!stemler!n ve yapıların yangın
performansını ölçerek r!sk değerlend!rmeler!n! gerçekleşt!ren f!rma, Cov!d-19 sürec!nde
çalışmalarına onl!ne olarak devam ed!yor.

E

fectis Era Avrasya, yapılan test
ve analizlerle beklenmeyen sorunların önüne geçerek müşterilerinin hem maddi hem de zaman
olarak kaybını önlüyor, doğru alt yapı
kullanımı ve periyodik bakımlarla
sistematik işleyişini sürdürüyor.
Efectis Era Avrasya Laboratuvar
Müdürü Ali Bayraktar ile gerçekleştirdiğimiz röportajımız, firmanın ne
denli büyük başarılara imza attığını
bir kez daha gözler önüne seriyor.
Şimdi Efectis Era Avrasya’yı daha
yakından tanıma zamanı… Sözü Ali
Bayraktar’a bırakıyor, keyifli okumalar diliyoruz.

Al! BAYRAKTAR

Efect!s Era Avrasya
Laboratuvar Müdürü

Firmanız hakkında kısaca bilgi
alabilir miyiz?
Efectis Era Avrasya, Türkiye’nin ilk
akredite tam kapsamlı yangına tepki
ve yangına dayanım test laboratuvarı, aynı zamanda 305/2011/AB
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR)
kapsamında yapı malzemelerinin CE
işaretlenmesi konusunda yetkilendirilmiş 2184 numaralı AB Onaylanmış
Kuruluşu’dur. Ayrıca yoğun olarak
hizmet verdiğimiz Orta Doğu ülkelerinin birçoğunun ilgili kurumlarınca
yetkilendirilmiş test laboratuvarı ve
belgelendirme kuruluşu olarak hizmet veriyoruz. Bizim için çok önemli
bir başka alan da yangın mühendisliği hizmetlerimizdir. Yapılarda yangın
güvenliğinden söz edildiğinde genellikle ilk akla gelen yangın algılama,
baskılama, söndürme sistemleridir.
Bu sistemler elbette gereklidir ancak
çıkmış bir yangın durumunda kullanılacak sistemlerdir. Oysa temel

amaç özellikle endüstriyel tesisler,
hangarlar, oteller, hastaneler gibi can
ve mal kaybı riski yüksek yapılarda,
yapıyı yangına güvenli halde projelendirmek, inşaatını yapmak ve yapı
kullanımdayken düzenli kontrollerini
yapmak olmalıdır. Efectis Era Avrasya olarak biz, üyesi olduğumuz Efectis Group’un (Fransa – Hollanda) 70
yıllık yangın güvenlik uzmanlığı ile
yangın ve duman yayılım modellemeleri, yapısal yangın davranış analizleri, yangın risk değerlendirmeleri
gibi yangın mühendisliği hizmetleri
ve mevcut yapıların mimari, elektrik,
mekanik uygulamalarının ulusal ve
uluslararası mevzuatlara göre muayene hizmetlerini yetkilendirilmiş
personellerimizle ve akredite olarak
sunmaktayız.

Covid-19 sebebiyle dünyaca
geçtiğimiz bu zorlu süreçte nasıl bir
strateji belirlediniz? Bu sürecin sizi
ve sektörünüzü nasıl etkilediğini
düşünüyorsunuz?
Akredite bir test laboratuvarı ve AB
Onaylanmış Belgelendirme Kuruluşu
olmamızdan ötürü risk analizi her zaman dikkat ettiğimiz bir konu olmuştur. Efectis Holding olarak tüm yerleşkelerimizde (Türkiye, Fransa, Hollanda, İngiltere) acil eylem planı daha
Türkiye’ de Covid-19 vakası açıklanmadan hazırlanıp uygulanmaya
başlanmıştır. Firmamız uluslararası
hizmet verdiği için tabii ki her firma
gibi süreçten olumsuz yönde etkilendi. Fakat bunu minimize etmek için
gerekli araçları hemen uygulamaya
aldık. Çalışanlarımızın temastan ka-

çınması ve onların güvenliğini sağlamayı öncelik olarak belirlediğimiz
için evden çalışma sistemini devreye
alarak her bir personelin test ve belgelendirme süreçlerini online olarak
yürütmesini sağladık. Firmamızda
gerçekleştirmemiz gereken testler
olduğunda sadece test için gerekli
olan personelimiz laboratuvarımıza
gelerek süreci tamamladı. Müşterilerimiz testlere fiziken katılamadıkları
için test görüntülerini anında paylaştık. Belgelendirme sürecindeki denetimlerde ise ilgili yönetmeliklerin
izin verdiği sürece denetimler online
gerçekleştirildi. Normalleşmenin
ardından süreç ilave kontroller ile
kaldığı yerden devam ediyor. Tabii
uçuşlar kapalı olduğu için test numunesinin kurulumunu yapmak üzere
yurt dışından gelmesi elzem olan
müşterilerimize çözüm üretmemiz
maalesef mümkün olmadı. Her şeye
rağmen doğru bir planlama ile 1-2 ay
gibi bir sürenin sonunda kaldığımız
yerden devam ediyoruz. Maalesef
sektörümüzde dolaylı olarak etkilenen birçok firma mevcut. Her şeyin
en kısa sürede eski haline dönmesini
ümit ediyoruz.

Dijitalleşmenin her geçen gün
arttığı bu dönemde, özellikle
sizler gibi yüksek kabiliyette test
yapan işletmelerde analiz etme
ve raporlama sistemleri de önem
kazanıyor. Fırınlarınızda kullanmış
olduğunuz yazılımlarla ilgili alabilir
miyiz?
Yangın testlerinde her metot kendine
has şartlara ve hesaplamalara sahiptir. Dolayısıyla bu şartlara uygun
yazılımlara ihtiyaç duyulur. Test fırınlarının yazılımları tamamen fırının
kontrolü ile ilgili olup buna ilave olarak yazılımlarını kendi bünyemizde
yaptığımız hesaplama metotlarını
da kullanıyoruz. Test fırınları Sistem
Teknik tarafından bizim ihtiyaçlarımız ve ilgili test metodunun ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmiş
SCADA yazılımları ile kontrol edilmektedir. SCADA yazılımında anlık
fırın sıcaklıkları, fırın basıncı, oksijen
seviyesi ve özel olarak talep ettiğimiz

diğer ölçüm sensörlerine ait veriler
alınmakta ve bunlar otomatik olarak
istediğimiz formatta ham veri olarak
sistem içerisinde kaydedilmektedir.
Akredite bir test laboratuvarı olduğumuz için ölçüm yapan tüm cihazlarımızdan elde edilen veriler uçtan
uca kalibrasyona tabidir. Bu nedenle
ölçüm cihazından veriyi okuduğumuz SCADA yazılımı da kalibrasyona
dahil edilir. Biz SCADA’ da okuduğumuz tüm verileri harici bir kalibrasyon laboratuvarının PLC yazılımına
ihtiyacı olmadan sanal veri gönderip
okumasını sağlayacak şekilde tasarlattık. Bu bize kalibrasyon esnasında
kolaylık sağlamaktadır. Kullandığımız diğer yazılımlar ise fırın kontrolünün dışında teste özel tasarlanan
yazılımlardır.

Sistem Teknik’in hangi özelliğiyle
sektördeki farklılığını ortaya
koyduğunu düşünüyorsunuz?
Türkiye’de yangına dayanım fırını
üretimi yapan firma yokken Sistem
Teknik ile yollarımız kesişti. Efectis’in
yangın testleri konusundaki 70 yılın
üzerindeki bilgi birikimi ve Sistem
Teknik’in sanayi fırınlarındaki bilgi
birikiminden Türkiye’nin ilk yangına
dayanım test fırını üretildi. Test fırını
olmasından ötürü çok hassas bir
çalışma gerçekleştirildi. O fırın halen
laboratuvarımızda kullanılmaktadır.
Bunu da Sistem Teknik’in satış son-

rasında bize verdiği desteğe borçluyuz. Biz Sistem Teknik’i sadece bir
fırın üreticisi olarak değil, bir partner
- çözüm ortağı olarak görmekteyiz.
Sonraki yıllarda da amaca yönelik
özel fırın projelerimizde bize sürekli
yenilenmiş teknolojik çözümleri ile
hizmet sunmaya devam etmektedirler. Bize getirdikleri bu esneklik, tüm
projelerde bir çözüm üreteceklerinden emin olmamızı sağlamaktadır.

Gerçekleştirilen periyodik bakımların
firmanıza katkılarını kısaca özetler
misiniz?
Periyodik bakım bir fırının ömrü ve
performansı açısından çok kritik rol
oynamaktadır. Özellikle de bir test
laboratuvarında kullanılıyorsa…
Bu bizim test anında beklenmeyen bir arızanın önüne geçmemizi
sağlamaktadır. Zira test anında
fırının arızalanması müşterilerimiz
açısından çok ciddi bir zaman ve
maddi kayba yol açmaktadır. Yangın testleri maliyetli ve uzun süren
çalışmalardır. Yarıda kalmış bir test
numunesi tekrar kullanılamayacağı
için tüm sürecin baştan başlaması
gereklidir. Özellikle de yurt dışından
gelen numuneler teste özel üretilmiş
olduğundan, test anında yaşanan bir
arıza geri dönülemez sorunlara yol
açabilir. Bunun önüne geçmenin tek
yolu da doğru alt yapı kullanımı ve
periyodik bakımdır.

Efect!s’!n yangın testler! konusundak! 70 yılın üzer!ndek! b!lg! b!r!k!m! ve S!stem
Tekn!k’!n sanay! fırınlarındak! b!lg! b!r!k!m!nden Türk!ye’n!n !lk yangına dayanım test
fırını üret!ld!.
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GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN YENİLİKLER
VOESTALPINE HPM’DE
Yen!l!kç! yapısı !le üret!m stratej!ler!ndek! ver!ml!l!ğ!n! her geçen gün artıran voestalp!ne Group,
mottosunu büyümek !ç!n müşter!ler!n!n de büyümes! gerekt!ğ! üzer!ne kuruyor. D!j!talleşmey!
ben!mseyen f!rma, yen! normalde de etk!l! stratej!ler! !le global pazardak! etk!nl!ğ!n! sürdürüyor.

F

urnace News’in ilk sayısında
sizleri yenilikçi bir firmayla
tanıştırmanın mutluluğunu
paylaşıyoruz: voestalpine High
Performance Metal A.Ş. Sürdürülebilirliği gelişimin merkezinde gören,
endüstrinin eğilimlerini belirleyerek
üretimlerini başarıyla sürdüren voestalpine Group, enerjiden havacılığa, otomotivden inşaata kadar pek
çok farklı endüstriyel alanda hizmet
veriyor.
Sistem Teknik ile 20 yılı aşkın süredir iş birliğinde olan voestalpine
Group’u daha yakından tanımak
için firmanın Malzeme Prosesleri
Direktörü Sakine Ülker ile keyifli bir
röportaj gerçekleştirdik. Hem Sistem
Teknik ile uzun yıllar süren iş birliği
hem de “yeni normalde” voestalpine
Group’un belirlediği üretim stratejileri üzerine konuştuk.

Köklü bir firma olarak, yıllar içinde
başarılı bir büyüme gösterdiniz.
Bu büyümede etkili olan şirket
politikası olarak benimsediğiniz
temel etkenler nelerdir?
Firmamız tüm hizmet alanlarında
faaliyet yürütürken müşterilerini iş
ortağı olarak gördü. Bu bakış akıcısı doğal olarak “eğer büyümek ve

süreçleri ve operasyonel mükemmellik günümüz iş dünyasının ayırt
edici koşulları olmaya devam edecek. Bu odaklanma bizi de bugünlere
taşıdı diyebiliriz.

“Yeni normalde” üretim stratejinizde
bir değişiklik olacak mı?

Sak!ne ÜLKER

voestalp!ne HPM A.Ş.
Malzeme Prosesler! D!rektörü

sürekli kalmak istiyorsanız müşterileriniz büyümeli ve sürekli olmalı”
mottosunu dayanıyor. Biz de böyle
çalışıyoruz.
Aslında gerisi bir neden-sonuç sarmalı. Müşterilerinizi iş ortağınız olarak değiştirirseniz bütün faaliyetiniz
müşteri odaklı hale gelmek zorundadır. İnsan kaynaklarının verimli ve
başarılı yönetimi, doğru tedarik zinciri, yenilikçilik, yalın işletme yönetim

Elbette. Aslında yavaş da olsa dipten gelen dalga şeklinde ilerleyen
dijitalizasyon süreçleri son iki ayda
hızla hayatımızda yer edindi. Biz buna yönelik adımlarımızı atmış, takip
sistemleri, raporlama, web müşteri
erişimi vb. süreçlerini online hale getirmiştik. Yeni normal bu kullanımları
artırdı, geçmişe ait alışkanlıkların
kırılmasında çarpan etkisi yaptı.
Biz salgın öncesi başlattığımız bu
süreci daha da konsantre olarak
ilerleteceğiz. Yalınlık, izlenebilirlik ve
operasyonel mükemmellik için dijital
dünyanın tüm olanaklarının kullanılması ve üretim/satış süreçlerine
mutlaka adapte edilmesi gerektiğini
düşünüyoruz.

Sistem Teknik firmasından kaç yıldır
hizmet alıyorsunuz? Hangi ürün ve
hizmetlerinden yararlanıyorsunuz?
Sistem Teknik ile 20 yılı aşkın süredir
iyi bir iletişim ve iş birliğine dayalı

voestalp!ne HPM AŞ, enerj!den havacılığa, otomot!vden !nşaata kadar
pek çok farklı endüstr!yel alanda h!zmet ver!yor.

temasımız var. Türkiye’de üretilen ilk
sertleştirme fırınından başlayarak,
nitrasyon fırınına ve son dönemde
direk ısıtmalı temper fırınına kadar
çok çeşitli ısıl işlem ekipmanlarımızın üreticisi ve bakım konusunda
da iş ortağımızdır. İlave olarak fırın
molibden, seramik vb. yedek parçalar, eşanjör sistemleri, hazne vb.
revizyonlar konusunda da her türlü
hizmet ve desteği Sistem Teknik’ten
almaktayız.

Bu bağlamda Sistem Teknik’ten
aldığınız hizmetin firmanızın
işleyişindeki önemini sizden
dinlemek isteriz.
Bahsettiğim gibi, uzun yıllardır süren
bir iş birliğimiz var. Sistem Teknik
markalı ilk vakum fırınını devreye
aldığımızda Türkiye vakum ısıl işlem
teknolojisiyle yeni yeni tanışıyordu.
Bu iş birliğinin kaldıracı, iki firmanın
gelecek perspektifinin uyumu ve
günümüzde çok fazla dile getirilen
stratejik inovasyon yaklaşımlarının
ve hamlelerinin 20 yıl öncesine dayanmasıdır.
Ülkemiz sanayisi, teknolojisi, üretim beceri ve kapasitesi ve yetişmiş insan kaynakları ile çok daha
büyük başarılara ulaşabilecek güç
ve yetenektedir. Sistem Teknik’i bu
gelişimin kilit taşlarından biri olarak
görüyorum.

Son olarak, Covid-19 nedeniyle
geçtiğimiz bu zorlu sürecin etkilerini
geride bırakma umuduyla gelecek yıl
hedeflerinizden bahseder misiniz?
voestalpine HPM A.Ş. olarak
dünya çapında büyük ve güçlü bir
holdingin bir parçasıyız. Dünya
çapındaki bu kriz sürecinin yönetiminde “odağımız insan sağlığıdır”
diyerek tüm adımlarımızı planladık
ve hayata geçirdik. Salgının en
yoğun olduğu dönemde bile erken
alınan karar ve önlemler sayesinde
işletmelerimiz kesintisiz olarak çalışmaya ve hizmet vermeye devam
etti. Pandeminin birey ve toplum
üzerindeki etkilerini dikkate alarak,
çalışanlarımızın ve çevremizin
sağlığına birinci öncelikli yakla-

şımımız en çok ihtiyaç duyulan
güven ortamını da sağlamamıza
yardımcı oldu. Mevcut koşulların
ekonomik bir buhrana dönüşmemesi için uzun vadede sürdürülebilir iş modelleri oluşturduk. Dijital
yeteneklerimizi zor ve benzersiz

koşullarda deneme, geliştirme fırsatları yakaladık.
Ülkemiz ve dünyanın bu kriz sürecini aşacak birikime sahip olduğu
inancındayız ve voestalpine olarak
bu süreçten gelişerek, öğrenerek ve
güçlenerek çıkışın taşıyıcısı olacağız.

Dünya çapındaki bu kriz sürecinin
yönetiminde “odağımız insan sağlığıdır”
diyerek tüm adımlarımızı planladık ve hayata
geçirdik.
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RUSYA YOLCUSU KALMASIN!
Rakiplerinizden sıyrılmanın en etkili yolu nedir, biliyor musunuz? Hemen cevabını
verelim; Sistem Teknik ile çalışmak. Rusya’daki imalatçı müşterimizin siparişi de
bunun en güzel örneklerinden biri oldu.
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usya’daki yaprak yay imalatçısı Sistem Teknik müşterisinin siparişi olan 3 ton/
saat ısıtma kapasiteli yaprak yay
sertleştirme fırınının üretimi tamamlandı ve test aşamasına geçildi. Proje kapsamında imalatçı
firma, temmuz ayı içerisinde testleri

tamamlanarak sevk edilecek fırın
ısıtma sistemi ile rakiplerini geride
bırakarak sektörde ön plana çıkmaya hazırlanıyor.
Alevsiz yanma özelliğine sahip,
enerji verimliliği yüksek, selfreküperatif yakıcılar ile ısıtmanın
sağlandığı sistemde, fırın 850 °C

üzerine çıktığında sistem otomatik olarak alevsiz yanma moduna
geçiyor ve fırın içerisinde açık alev
oluşmuyor. Bu şekilde yüksek homojenlik ve düşük baca gazı ve NOx
salınımı sağlayan sistem hem ekonomik hem de çevre dostu olarak
kullanıma sunuluyor.
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HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BAŞARI GÖKLERDE!
Havacılık sektöründe gerçekleştirdiği projelerde önemli başarılara imza atan
Sistem Teknik, siparişi verilen All-Metal dikey vacuum ısıl işlem fırınının kurulum
işlemlerini tamamlandı.

H

avacılık sektöründe faaliyet gösteren Sistem Teknik
müşterisinin siparişi olan
All-Metal dikey vacuum ısıl işlem
fırınının sevkiyatı ve kurulumu gerçekleştirildi.
Yüklemenin dikey olarak yapıldığı
ve müşterinin parça boyutlarına
göre özel olarak ölçülendirilen fırın
10-6 mbar vakum seviyesi ve 1.350
°C proses sıcaklığına ulaşabiliyor.
Soğutma gazı olarak da argon veya
azot seçilebiliyor.
Fırın AMS 2750-E ve NADCAP standardına tam uyumluluk ile proses
kontrol ve sonucu açısından sorunsuz bir ısıl işlem sunuyor.

Sİstem Teknİk’ten DubaI atağI
Üretimi ile dünya çapında başarı sağlayan Sistem Teknik, bu kez de Dubai’de
kurulacak olan yangın test laboratuvarı için iş birliği imzaladı.

G

eçtiğimiz günlerde
Sistem Teknik çalışma portföyüne yeni
bir proje ekledi. Dubai’de
kurulacak olan yangın test
laboratuvarına ait 3 fazdan
oluşan Yangın Test Fırınları
siparişinin ilk fazının sevkiyatı
gerçekleşti. Projenin detaylarında ise şu bilgiler yer alıyor:
Proje kapsamında 1 adet
indikatif, 1 adet dikey, 1 adet
kombi fırını, gaz temizleme
ve duman toplama sistemleri
bulunuyor. Kombi fırın faydalı
hacim ve test alanı ile alanının
en büyüklerinden biri olma
özelliğini taşıyor. Bu fırında
aynı zamanda 22 MegaWatt
kurulu ısıtma gücü bulunuyor.
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YOĞUN ANALİZ VE TEST SİSTEMİ İLE

"AIO LPC FIRINLARI"

Yüksek enerji verimliliğine sahip Sistem Teknik imzalı AIO LPC Fırınları ile zamandan
tasarruf elde edebileceğinizi biliyor muydunuz? Her işlem sonunda tekrarlanabilir
sonuç veren son teknoloji AIO LPC Fırınlarını sizler için mercek altına aldık.

B

elirli çelik türlerinin daha iyi
kalitede elde edilmesini sağlayan birçok ısıl işlem tekniği
bulunuyor. Gelişen teknoloji ile bu
tekniklerin kullanım alanı için uzmanlığa ihtiyaç duyuluyor. Özellikle, havacılık ve savunma sanayinin
bu alanda özel deneyim gerektiren
belirli kriterleri var. Sistem Teknik
Sanayi Fırınları A.Ş. vakum içeren
prosesler için uzmanlaşmış kadrosu ile bu tür uygulamalarda bugüne
kadar dünya çapında birçok fırını
devreye aldı, almaya da devam
ediyor.

A’dan Z’ye AIO LPC Fırınları
TÜBİTAK tarafından da desteklenen
Ar-Ge araştırmalarının sonucunda
Sistem Teknik, AIO adı verilen yeni
tip vakum fırınlarını ürün gamına
kattı. AIO fırını, tavlama, temperleme,
östemperleme, martemperleme,
gaz sertleştirme, yağ sertleştirme
ve ayrıca düşük basınçta karbürleme operasyonlarının yapılmasına

olanak sağlıyor. AIO fırınının faydalı boyutları 300x500x300 mm
ile 900x1500x900 mm arasında
değişmekte. Faydalı boyutlar bağlı
olarak AIO fırınında işlem görecek
malzeme kapasitesi ise 80 kg’dan

1000 kg’a kadar değişim gösteriyor.
Fırının çalışma sıcaklık aralığı 8001300°C olmakla birlikte çıkılabilecek
maksimum sıcaklık 1350°C olarak
kaydediliyor. Fırın ısıtma bölmesinde
grafit ısıtma elemanlarının optimum
dağılımı ile, boş fırında sıcaklık homojenliği ± 5°C elde ediliyor. AIO
fırını sahip olduğu özellikleriyle AMS
2750 standardına göre Class II fırın
olarak sınıflandırılıyor. Bu durum,
aşağıda gösterildiği gibi hem sayısal
hem de deneysel çalışmalarla da
doğrulanıyor.
Fırın sıcak bölge sıcaklığı S tipi termokupllar tarafından kontrol edilerek, malzeme sıcaklığı kontrollü
ısıl işlem yapmak adına çoklu N tipi
termokupllarla izlenebiliyor. AIO
fırınında malzeme gaz veya yağ ile
soğutulabiliyor. Gaz soğutma, azot
ve argon ile 6 bara’a kadar yapılabilir.
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Boş fırın 25 dakika altında azotla
soğutulabilir. 45 kW sirkülasyon fanı
ile fırın içindeki inert gazın yönlü sirkülasyonu ile homojen soğutma elde
edilebilir. Ancak, gaz soğutma için ısı
transfer katsayısı, kalın kesitli malzemelerin sertleştirilmesi için yeterli
görülmüyor. Bu durumlarda, AIO fırınının yağ soğutma özelliği ön plana
çıkıyor. Yağ ile soğutma sayesinde
sağlanan yüksek ısı transfer katsayısı ile kalınlığı 20 mm’den yüksek
olan malzemeler sertleştirilebiliyor.
Gaz ve yağ sirkülasyonu aşağıda
gösterildiği gibi CFD simülasyonları
yardımıyla dikkatle tasarlanıyor. Kritik noktaları ise şöyle sıralayabiliriz:
Gaz soğutma şartlarında yönlendiricilerin açılma açısı, ısıtma bölgesindeki açıklıklar, CFC yalıtım malzemesi kalınlığı, ısıtma bölgesindeki iş
parçası yerleşim planı, soğutma ısı
eşanjörü ve sirkülasyon fanı parametreleri. CFD simülasyonunda bu

alıyor. Maksimum çalkalama ve dolayısıyla maksimum soğutma etkisi
elde etmek için, bu parametreler CFD
çalışmalarında da dikkate alınıyor.
Fırın için maksimum vakum değeri
5x10-2 mbar ve vakumu yakalama
süresi kuru ve temiz fırın için 30 dakikadan az olarak kaydediliyor. Fırındaki kaçak oranı ise 5x10-3 mbar.L/s
‘nin altında gösteriliyor. Önemli noktalardan biri de, fırın boyutlarına bağlı
vakuma ulaşma süresinin özenle hesaplanıyor olması. Örneğin aşağıda
gösterilen şekilde 300x500x300 boş
kuru ve temiz fırında 5x10-2 mbar’a
ulaşmak için gereken süre hesaplandı. Sonuçlar, uygun vakum ekipmanı
ile ortaya çıkan sürenin yaklaşık 6
dakikaya eşit olduğunu gösterdi.

FT C DARLI AK M TANKI
DO BLE ALL AC M TANK

değişkenler değiştirilerek optimum
çözümü bulmak için parametrik
çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Yağ soğutma şartlarında, yağ
yüksekliği, sirkülatör bıçağı tasarımı
ve yönlendirici plaka geometrisi ise
bir diğer kritik noktalar arasında yer

Fırın için maksimum vakum değeri 5x10-2
mbar ve vakumu yakalama süresi kuru
ve temiz fırın için 30 dakikadan az olarak
kaydediliyor.

Fırın çelik konstrüksiyonu statik
analiz kullanılarak tasarlanmakta.
Statik analiz, proses boyunca maksimum güvenliği sağlamak amacıyla
gerçekleştiriliyor. Kaynak noktaları
ve fırın odasının kalınlığı dikkatle hesaplanıyor ve sertifikalandırılıyor.

• Dished Head • Bending • Heat Treatment • Tank Accessory • Pressure Equipment
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SİSTEM TEKNİK’İN HEDEFİ

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİNDE
KUSURSUZLUĞU YAKALAMAK
Hızla gelişen teknolojiye adaptasyonumuzla odak noktamızı genişletiyoruz. Üretim
ve tasarımla sınırlı kalmayarak ürünün dağıtım ve satış sonrası hizmetlerinde de
kaliteden taviz vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

D

ünyadaki ekonomik ve teknolojik gelişmeler ülke pazarlarını hızla dünya pazarları
haline getirirken, işletmeleri de artan
bir rekabet ortamına sokuyor. Gün
geçtikçe bilinç düzeyi yükselen tüketicilerin ürün tercihlerinde yalnızca
tasarım ve üretim değil, aynı zamanda dağıtım ve satış sonrası hizmetler
konusunda da daha fazla değer yaratan ürünler etkili oluyor. Bilinen bir
gerçek ki, günümüzde bir ürünün dağıtım ve satış sonrası hizmet kalitesi
tüketicilerin satın alma kararlarında
ana belirleyici olarak rol oynuyor.
Satış sonrası hizmetler ürün kullanımı süresince ortaya çıkabilecek her
türlü problemin tespit edilmesine
ve çözüm sağlamasına yönelik çabalar olarak karşımıza çıkıyor. Bu
bağlamda departmanımız doğrudan
Yönetim Kurulumuza bağlı olarak
faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Satış sonrası hizmetler departmanımız ile sağladığımız hizmetler,
markamızın kalıcılığı ve sadık müşteriler yaratmamız hususundaki en
önemli karakteristiğimiz olarak ön
plana çıkıyor.

V

akum pompası her sektörde kullanılan oldukça önemli bir cihazdır. Fabrikanızda ya da üretim
tesisinizde doğru vakum pompası sisteminin kullanımı, birçok ek masraftan kurtulmanızı sağlar.

toRRvaC olarak iş anlayışımız, öncelikle sorunları ve ihtiyaçları belirleyerek, müşterimiz için uygun
olan vakum pompası ve sistemini bulmak ve sonrasında ise sistemi üretim tesisinize entegre etmektir.
Buradaki kritik nokta ihtiyacınıza yönelik doğru vakum pompası sistemini belirlemek.
ToRRvaC; Agilent, Pvr, Ulvac gibi markaların tüm Türkiye yetkili satış ve servis noktasıdır.
Bakım, onarım ve servis hizmetleri konusunda uzmanlık seviyesi oldukça yüksek olan toRRvaC,
müşterilerilerine “tam hizmet anlayışı”yla hizmet vermektedir. Vermiş olduğumuz hizmeterden
bazıları:
•
•
•
•
•
•

Vakum pompası bakım, onarım ve kurulumu
Vakum sistemi tasarımı
Ekipman tedariği
Helyum dedektörü ile sızıntı tespiti
Gaz analizi yaparak proses reçetesi oluşturma ve sistem kontrolü sağlama
Helyum dedektörlerinin bakım, onarım ve kalibrasyonu

Ayrıca Edwards, Leybold, Ulvac, Pfeiffer, Busch, Inficon gibi dünyaca ünlü markalara da servis hizmeti
vermekteyiz.
Türkiye’nin en büyük firmalarından olan Sistem Teknik, Tüpraş, THY, Tubitak, Roketsan, Algida, Arçelik,
Schneider, Best transfarmatör, Valeo, Vastaş Vana firmalarının üretim tesislerinde kullandıkları vakum
pompaları ve helyum dedktörleri toRRvaC güvencesindedir.

7/24 Teknik Servis Hizmeti
Bizler, Sistem Teknik Sanayi Fırınları
olarak; 7/24 Teknik Servis hizmeti veriyoruz. Bu hizmeti verirken,
önemli gördüğümüz esas noktayı
“müşteri tarafından algılanan kalite”
olarak özetleyebiliriz. Fırınlarımızdan sağlanan faydayı, verilen hizmet

Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya Evleri Sitesi
No:25 A1 Blok K:26 D:150 Üsküdar - İstanbul
T : +90 216 606 40 67
F : +90 216 606 40 68
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sonrasında da alabilmeyi sürdürmek müşterilerimiz açısından biliyoruz ki çok önemli bir unsur. Bunun
için müşterilerimizle sürekli irtibat
halinde kalarak, periyodik olarak
fırınlarımızın durumunu kontrol ediyoruz. Servis verme durumumuzda
ise arızanın kök nedenine inerek
yaptığımız detaylı çözümlemeler
ve tutulan raporlar ile geleceğe
yönelik olarak fırın performansının
durumu hakkında müşterilerimize
geri bildirimlerde bulunuyoruz. Bu
kapsamda kestirimci bakım için
müşterilerimizden aldığımız bilgiler
ile sürekli kendini geliştiren ve çözüm odaklı stratejilerini iyileştiren
bir departman olarak hizmetlerimizi
sağlıyoruz.

“Revizyon ve servis hizmetimizle
çözüm sağlıyoruz”
Sizlere bu yıl gerçekleştirmiş olduğumuz bir revizyondan örnek vermek istiyorum.
Bursa Serbest Bölgesi’nde 2013 yılından beri havacılık sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz tarafından
Yatay Vakum; Isıl İşlem ve Sert
Lehim Fırınımıza yapılan “Vakum
Kaçak Testleri”nde fırının vakum
testini geçmediği bilgisi tarafımıza
iletilmişti. Müşterimizin Vakum
Kaçak Testi talebine istinaden sağlamış olduğumuz servis de teknik
ekibimiz tarafından sızdırmazlık
elemanlarında kaçak tespit edilmiş;
değişmesi gereken sızdırmazlık elemanlarının tedariki hemen yapılarak
değişimi yapılmıştı. Ancak ardından,
sızdırmazlığın giderilmesinin yeterli
olmadığı fark edildi.
Akabinde gerçekleştirmiş olduğu-

KUSURSUZ BİR HİZMET İÇİN;
Bilindiği üzere işletmelerin en önemli varlık nedeni, müşteriler.
İşletmeler ancak, kusursuz müşteri hizmeti sunarak müşteri
bağlılığı (sadakati) yaratabilirler. Fakat kusursuz bir hizmet
sunmak her zaman mümkün olmayabilir. Bunun nedeni de
hizmeti sunanın insanlar olmasıdır. İnsanların davranışlarında
ve tutumlarında belirli bir standardı yakalamanın zor
olduğunun bilincinde olarak tüm çalışanlarımıza ve servis
teşkilatımıza kusursuz hizmeti sunmanın önemini ve yöntemini
benimsetiyor ve bunun için eğitim ve saha faaliyetlerinde
yoğun çaba gösteriyoruz.

muz detaylı inceleme neticesinde
fırında malzeme erimesi sebebiyle
Hot Zone’da hasar meydana geldiği
anlaşıldı. Eriyen malzeme fırında
kontaminasyonun çok fazla olmasına sebebiyet veriyordu. Bunun üzerine yakın zamanda denetime girecek
olan müşterimizi mağdur etmemek
için en hızlı şekilde malzemeleri
tedarik ederek fırın rezistansları,

izolasyon plakaları ve seramiklerini
değiştirerek ekibimiz fırını denetime
hazır hale getirdi.
Tüm çalışmaların ardından fırınımız
AMS2750 standartlarına uygun
olarak TUS, SAT ve leak rate testlerinden başarıyla geçti. Sonrasında
müşterimiz için hayati önem arz
eden NAD-CAP denetlemesi de sorunsuz olarak sonuçlandı.

Mottomuz; “Servis işi gönül işi”

Servis verme hizmetimiz kapsamında,
arızanın kök nedenine inerek yaptığımız
detaylı çözümlemelerle fırın performansının
durumu hakkında müşterilerimize geri
bildirimlerde bulunuyoruz.

Yapılan revizyon ve servis neticesinde; verim artırılmış ve gereksiz enerji
sarfiyatının önüne geçildi. Müşterimizden almış olduğumuz teşekkür
e-maili ise bizlerin en büyük motivasyon kaynağı oldu. Ne mutlu bize
ki, “Servis işi gönül işi” ifadesinden
yola çıkarak gönülden yapılmayan
hiçbir faaliyetin istenilen sonuçları
doğuracağına inanmamaktayız.
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FIRIN ModernİzasyonU İLE

MÜŞTERİLERİNİN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIYOR
Her başarının arkasında güçlü bir ekip ve kaliteli çalışma sistemi olmasının gerçeği
ile Sarvion firmasında gerçekleştirilen fırın modernizasyon çalışmalarını tüm
detaylarıyla inceledik.

S

arvion fırın revizyon işlerini
Türkiye’nin ardından Avrupa ve
Rusya’da da başarıyla gösteriyor. Ülke sınırlarını aşarak yurtdışına
taşınan bu başarının arkasında, biliyoruz ki Sistem Teknik’in 40 yılı aşkın
fırın tecrübesi ile genç ve dinamik bir
ekip çalışması var.
Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye’de
demir-çelik sektöründe Erdemir’de,
Valeo Rusya’da, Hollanda’da,
Almanya’da ve İngiltere’de çok başarılı modernizasyon çalışmaları
yapıldı, yedek ekipmanlar Türkiye’de
imal edilerek yerinde uygulandı.

Değişen çevre ve emisyon standartları, tesis ve ekipman güvenlik
şartları, enerji verimliliğinin önemi,
mevcut eski fırınların revizyonunu
şart hale getiriyor. Revizyonlar sonucunda firmalar yeni fırın yatırımına
girmeden ciddi kazanımlar elde
ediyor ve rekabet avantajı sağlayabiliyorlar. Bu bağlamda şu örnek
açıklayıcı olacaktır: Otomotiv ana
sanayiye parça üreten uluslararası
bir firmanın Almanya’nın Lünen şehrindeki fabrikasında oldukça eski bir
ısıl işlem hattı üzerinde Sarvion’un
yapmış olduğu bir modernizasyon

çalışması sonucunda firmaya birçok
açıdan kazanım sağlandı. Firmanın
modernizasyon çalışması sonucunda yatırımlarına aldıkları geri dönüşü
aşağıdaki başlıklar altında toparlayabiliriz:

1- Enerji verimliliği
Fırının sürekli olarak 900°C’nin üzerinde tutulduğu ve yürüyen taban ile
ilerleyen malzemenin sürekli olarak
giriş bölgesinde açık kapıdan bir
operatör tarafından yüklendiği ve
aynı şekilde çıkış bölgesinden kayarak operatör tarafından alındığı göz
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önünde bulundurulursa her ne kadar
ısı perdesi konulsa da kapılardan sürekli olarak ısı kaybedilmekteydi.
Yapılan revizyon ile kapı sistemi ve
çıkış komple yeniden projelendirildi.
Manuel açılan kapı yerine tam sızdırmaz kapı sitemi yapıldı ve parçaların
robot ile çok seri alınması sağlandı.
Bu sayede kapı yalnızca malzeme
hazır olduğunda hızlıca açılır ve kapanır duruma getirildi. Kapı kapandıktan sonra pnömatik baskı sistemleri ile kapı kilitlenip ısı kayıplarının
önüne geçildi. Yapılan revizyon sonucunda saatlik %5 oranında enerji
tasarrufu sağlandı.

2- Üretim kapasitesinin artışı
Fırın çıkış bölgesinde kapı sistemi ile
birlikte malzeme alımı da otomatize
edilerek robot ile entegre çalışır hale
getirildi. Bu sayede malzeme alımı
ve bir sonraki istasyona aktarılması
oldukça hızlandırıldı. Kapasite arttı
ve birim parça başına enerji tüketimi
%15 oranında azaldı.

3- Kalite artışı
Fırın çıkışına eklenen pirometre ile
fırın içinde parça sıcaklığı teker teker
ölçülür hale geldi.
Ayrıca şekil verme operasyonları
sonrası, sertleştirme öncesi parça
sıcaklığı tekrar ölçülerek uygun sıcaklıkta olmayan parçaların ayrılması sağlandı, kalite çok büyük oranda
artırıldı.

4- NOx emisyonlarındaki düşüş
Çevre açısından, en çok dikkat etmemiz gereken bir başka unsur, baca
gazı emisyonları. Modernizasyon
öncesi ısı kayıpları sebebiyle malzemeyi aynı sıcaklığa getirmek için fırın
yaklaşık 30°C daha fazla ısıtılmakta
ve özellikle orta bölgelerde yüksek
sıcaklıklar görülmekteydi. Isı kayıpları önlenerek fırın çalışma sıcaklığı
30°C düşürüldü, bu sayede NOx
emisyonlarında da düşüş sağlandı.

5- Üretim maliyetlerindeki düşüş
Firmanın bir diğer kazanımı ise 7/24,
3 vardiya hem giriş hem de çıkış bölgesinde çalışan operatörlerin yerine

robotların geçmesi sonucunda önce
fırın ve pres önünde ağır şartlarda
çalışan operatörler daha rahat işlere
kaydırıldı. Operatör eksikliğinden yaşanan üretim kayıpları ortadan kalktı
ve birim başına üretim maliyetlerinde düşüş sağlandı.
Ve gün sonunda elde edilen sonuç;
müşteri ve çalışan memnuniyetinin
en iyi şekilde sağlanması oldu.

Gerçekleştirilen modernizasyon çalışmaları
ile kalite, üretim kapasitesi ve enerjide
verimlilik artarken, üretim maliyetinde ve
NOx emisyonlarında düşüş sağlanıyor.
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GELECEĞİ YAZMAK GENÇLERDEN,
DESTEK Mehmet ÖZDEŞLİK'TEN
Pırıl pırıl birbirinden yetenekli gençlerin eğitim yuvası Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nin en büyük destekçisi gururla söylüyoruz ki Mehmet Özdeşlik. Neler
yapıldı? Gençler ve öğretmenler verilen desteklerden memnun mu? Biz sorduk; Okul
Müdürü Kadir Yalçın içtenlikle anlattı.

M

akine ve bilişim teknolojileri alanında eğitim veren
Hatice Bayraktar Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi; ülkemizin
en değerli eğitim kurumlarından
biri. Gençlerin bireysel gelişimlerini
destekleyerek ülke istihdamına katkıda bulunan kurum; 2007 yılından
bu yana eğitim veriyor. Organize
Sanayi Bölgesi içerisinde yer almasından dolayı pek çok avantaja
sahip olan lisenin şu anda 500
öğrenci, 42 öğretmen ve 4 kişilik
yönetim kadrosu var. 2006 yılında
Bayraktar Holding Yönetim Kurulu
Başkanı İzzet Bayraktar tarafından
temelleri atılan Anadolu Lisesi’nin
en büyük destekçilerinden biri ise
Sistem Teknik A.Ş. Grup Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Özdeşlik.
Anadolu lisesinin müdürü Kadir
Yalçın; bu desteği, başarılı okulun
mevcut durumunu ve tabii ki daha
fazlasını dergimiz okurları için anlattı. Okul müdürü Yalçın; sözlerine
şöyle başladı: “Öğrencilerimizin bü-

yük çoğunluğu makine teknolojisi
alanının CNC ve Endüstriyel Kalıp
dallarında öğrenim görmektedir.
Bilişim alanın da ise öğrencilerimiz
Veri Tabanı Programcılığı dalında
eğitim almaktalar.”

Okul tarihinde bir ilk
Sistem Teknik’in özellikle son sınıf
öğrencilerine staj olanağı tanımasının kendileri için çok önemli
olduğunun altını çizen Kadir Yalçın;
“Sistem Teknik ile okulumuzun
fiziksel ortamının iyileştirilmesi,
başarılı öğrencilerin teşvik edilmesi,
COVİD-19 salgını doğrultusunda
alınacak önlemler için iş birliğimiz
oldu” dedi. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Mehmet Özdeşlik’in
okulu ziyaret ettiğini söyleyen Yalçın; “Yapılan görüşmelerde başarılı
öğrencilerimize burs verebileceğini
belirtti ve bu fikir doğrultusunda 12
öğrencimize burs vererek okulumuzun tarihinde bir ilk gerçekleştirdi.
Bu fikir öğrencilerimizin başarı ko-

nusunda güdülenmesine vesile oldu”
diyerek mutluluğunu ifade etti. O dönem Özdeşlik sayesinde ayrıca öğretmenler odasının yenilendiğini ve
Covid-19 salgınına karşı 1000 adet
yüz siperliğinin okula bağışlandığını
ifade eden Okul Müdürü Kadir Yalçın
sözlerine şöyle devam etti: “Başarılı
öğrencilerimize verilen desteğin
kazanımları oldukça fazla oldu. Bu,
ortaöğretime geçiş döneminde olan
8. sınıf başarılı öğrencilerinin okulumuzu tercih etmesinde etkili oldu.
Öğretmenler odasının yenilenmesi
ve öğretmenlerimizin her ihtiyacını
karşılayabilecek düzeyde yapılması
öğretmenlerimizi mutlu etti. Şüphesiz tüm bu çalışmalar okulumuzdaki
eğitim-öğretim çalışmalarına olumlu
yansıyacaktır.”

Stajyer öğrenciler öğretmenlerin
gözetiminde
Sistem Teknik firmasında ayrıca
staj yapma imkânı bulan öğrenciler;
Anadolu Lisesi’nin koordinatör öğretmenleri tarafından sürekli denetim altında tutuluyor. Öğretmenlerin
görüşlerini ise şu şekilde anlatıyor
deneyimli eğitimci; “Koordinatör
öğretmenlerimiz firmanızın stajyer
öğrencilerimize verdiği destekten
dolayı memnuniyetlerini bildiriyorlar.
Seminer döneminde okulumuza gelen öğretmenlerimiz yenilenen öğretmenler odasını gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemeyip kendilerine
verilen bu değerden mutlu olduklarını
belirtiyorlar. Bölgemizdeki diğer okul
yöneticileri ile yapılan görüşmelerde
yenilenen öğretmenler odamızın
Türkiye’de örneğinin olmadığı kadar
güzel olduğunu ifade ediyorlar.”
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YANGIN DAYANIM TEST FIRINLARINDA
SEKTÖRÜN LİDERİ: SİSTEM TEKNİK
Sistem Teknik olarak sektörde yangın dayanım test fırınlarındaki liderliğimizi,
yürüttüğümüz Ür-Ge çalışmaları ile koruyoruz. Her zaman daha iyiye ulaşma isteğimiz
ile testlerimizi gerçekleştiriyor, raporlamaları kaydediyor ve müşterilerimizi daha
tercih edilebilir ve kaliteli ürünlerle buluşturuyoruz.

S

istem Teknik olarak, yangın
dayanım test fırınları alanında
sektördeki liderliğimizi koruyarak, daha iyiyi yakalayabilmek adına
Ür-Ge çalışmalarımızı hız kesmeden
sürdürüyoruz. Müşterilerimize daha
uzun ömürlü ve dayanımlı ürünler
sunabilmek için fabrikamız bünyesinde uluslararası standartlara
uygun onlarca test gerçekleştiriyor
ve bitmek tükenmek bilmez gelişim
yolculuğumuzda her zaman “daha
iyiye ulaşabilme” gayesini taşıyarak
sektöre yön veriyoruz. Peki, bu testler neleri içeriyor, hangi aşamalardan
oluşuyor? Yangın dayanım test fırınlarını mercek altına aldığımız bu yazımızda, gelin önce yangın dayanım
test fırınları nedir, kullanım yerleri
nerelerdir kısaca göz atalım.

Yangın dayanım test fırınları
Duvar, zemin, kapı, pencere, kiriş kolon ve benzeri yapı bileşenlerinin ve
yapı malzemelerinin dikey veya yatay düzlemde yangına karşı dayanım
ve duman sızdırmazlık testlerinin

ST Yangın Test Fırını (Dan!marka)

ST Yangın Test Fırını (Hollanda)

ST Yangın Test Fırını (Almanya)

ST Yangın Test Fırını (Fransa)

gerçekleştirilmesi amacı ile dizayn
edilen fırınları yaygın dayanım test
fırınları olarak tanımlayabiliriz. Bilindiği üzere, standartlaşmaya giden
dünya düzeninde yukarıda belir-

tilen ürünleri üreten her üreticinin
bu laboratuvarlardan standartlara
uygunluk belgesi alması zorunlu
hale geldi. Aynı zamanda bu fırınlar
sektörde üreticilerin ürün geliştirme

Refrakter Tuğla Test!

faaliyetleri açısından da önemli katkılar sağladı.
Uluslararası sertifikalara sahip,
standartlara uyumluluğun ve müşteri talebine göre dizaynın bir arada
buluştuğu Sistem Teknik Yangın
Fırınları, 10’dan fazla ülkede birçok
yangın test laboratuvarının tercihi
oldu.
Bu fırınların üretiminde kullanılan
ana bileşenlerden biri de yüksek sıcaklıklara dayanıklı refrakter tuğla ve
betonlar olarak öne çıkıyor. Yüksek
sıcaklık ve zorlu koşullar altında çalışan yangın test fırınlarında karşılaşılan sorunların başında ani sıcaklık
ya da soğumaya bağlı oluşan termal
şok ve neticesinde refrakter tuğla ya
da betonlarda meydana gelen çatlaklar ve deformasyonlar geliyor. Bu
nedenle, bu sorunları asgari düzeye
indirgemek ve daha dayanıklı malzeme ya da uygulama tayin edilebilmesi amacıyla fabrikamızda Ar-Ge ve
Kalite departmanlarımız ile uluslararası standartlara uygun çeşitli testler
yapılıyor. Bu testlerde fırınların çalışma koşulları gerçeğe yakın ölçekte
simule edilerek kullanılan ürünlerin
ve uygulamaların dayanımı ölçülüyor ve raporlamalar ile kayıt altına
alınıyor. Bu test sonuçları ve raporlar
ürünün bir nevi pasaportu niteliğini
taşıyor ve bu sonuçlara istinaden ihracat işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Firmamız bünyesinde oluşturduğumuz test fırınları ve düzenekleriyle
yerli ve yabancı birçok firmadan
temin edilen malzemelerin testleri
gerçekleştirildi. Doğru ürün, doğru
uygulama ile kaliteyi gerçekleştirerek müşterilerin ilk tercihi olmayı
hedefliyoruz.

Mükemmel sonuca ulaşmadaki
test yöntemlerimiz
Aşağıda gösterilen testleri gerçekleştirmek için yangın test fırınları
izolasyon kesiti birebir şekilde modül
içine montajlandı. Ardından refrakter
malzemenin ısı gören yüzeyinden
itibaren belli aralıklar ile termokupl
delikleri delinerek bu noktalardan
malzemenin ısı değişimleri kayıt
cihazı ile gözlemlendi ve grafikler
çıkarılarak malzemelerin izolasyon
performansları ölçüldü. Hazırlanan
bu test modülleri ortalama 1200°C
sıcaklıktaki fırın ile teste alındı. Aynı
sıcaklıkta uzun süre bekleme, yavaş

Daha iyiye ulaşma yolunda
önemli adım: Testlerimiz

Kapı Test!

Duvar Panel Test!

Hep daha iyiye ulaşmak adına ürünlerimiz ile birlikte uygulamalarımızı
geliştirmek için firmamızda onlarca
test yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Yapılan bu testlerden edinilen
tecrübeye göre de sektörde öncü olmaya ve sektöre yön vermeye devam
etmek amacındayız.

Refrakter Beton Test!

soğuma, hızlı soğuma gibi birçok
teste tabi tutularak sonuçlar kayıt altına alındı. İyi sonuç elde edilen test
modüllerine farklı testler defalarca
uygulanarak sonucun değişimi gözlemlendi. Deformasyona uğrayan
malzemelerde ise farklı karışımlar
ile hazırlanan kaplama yüzeyleri
uygulanarak testler yapıldı. Tuğlaların uygulama şekilleri değiştirilerek
sonuca etkisi gözlemlendi. Yapılan
bu testlere ait fotoğraflar aşağıda yer
alıyor.
Sonuç olarak yapılan bu testler müşteriye daha doğru, tercih edilebilir ve
kaliteli ürün üretebilme gücümüzü
pekiştiriyor.
Şu bir gerçek ki, gelişme sınır tanımayan bir olgu. Biz de Sistem Teknik
olarak sürekli gelişim ilkesiyle yorulmadan ve hız kesmeden yolumuza
devam ediyoruz. Bu çalışma gayesi
ve ilkelerimize olan bağlılığımızla
her zaman daha iyiye ulaşabilmeyi
hedefliyoruz.

