
 

ISO 18436 Kategori II  
Orta Seviye Makine Titreşim Ölçüm ve Analiz Eğitimi 

Sınıf Dersleri ve Online Eğitim 

Titreşim analizini, dünyada eğitim ve sertifikasyon sektörüne liderlik eden Mobius Enstitüsü ile öğrenin. 
Mobius Enstitüsü’nde karmaşık pek çok hata ve problem tipi, yüzlerce 3D animasyon, flash ve yazılım 
simülasyonlu eğitim materyalleri kullanılarak oldukça basit hale getiriliyor. Size en anlaşılır, ilgi çekici ve 
akılda kalıcı eğitim metodlarıyla benzersiz bir eğitim fırsatı sunuyoruz. 

ISO/IEC 17024 ve ISO 18436-1 standartlarına göre akredite edilmiş olan Mobius Enstitüsü, size en yüksek 
uluslararası standartlarda belgelendirme yapmayı garanti eder ve ISO 18436 standardına göre makine 
titreşimlerini ölçüp analiz eden personelin ihtiyaç duyacağı pratik ve teorik tüm bilgileri verir.  

 
 

 

CAT-II 



CAT-II Kursu'na Genel Bakış 
Kategori II kursu 4 gün eğitim ve yarım gün de gözden geçirme ve sertifika sınavı 

olmak üzere toplam 4,5 gün sürer. Bu kurs titreşimin temel ilkelerine hakim; daha 
iyi ve doğru veri almak isteyen, hata koşullarını analiz etmek 
için uygundur.  

Biz size makinaları doğru test etmeyi, hataları doğru teşhis etmeyi, titreşim alarm 
seviyelerinin nasıl ayarlanacağını, titreşim alarm limitlerinin nasıl kurulacağını ve 

hata tiplerinin düzeltilmesini öğretiyoruz. 

Analizör ayarlarınızı öğrenerek en hassas ve doğru ölçümleri alabileceksiniz. Ve sonuç olarak titreşim karakteristiklerinin 
nasıl değiştiğini ve zaman dalga formu analizi & faz analizi yöntemleriyle nasıl arıza teşhisi yapıldığını öğreneceksiniz.  

Mobius, vibrasyon analizini öğrenmede eşsiz yöntemler sunuyor. 3D animasyonlar, flash ve yazılım simülasyonları 
kullanarak, geleneksel, alışılagelmiş, teorik açıdan anlaşılması zor ve sıkıcı geleneksel yöntemleri bir kenara koyuyor ve 
titreşim analizindeki sır perdesini aralayarak kursiyerleri pratik ve basit yöntemlerle büyülüyor. Öğrendiğiniz pratik 
bilgilerden hem keyif alacak, hem de bunları hemen işinizde uygulayabileceksiniz.   

 

Eğitimden sonra kolayca ve derinlemesine anlayacaklarınız: 

• İyi tasarlanmış bir program ve güvenilirlik merkezli bakım  
OEE’yi nasıl artırır 

• Durum izleme teknolojileri: akustik emisyon, infrared 
 analiz (termografi), yağ analizi, aşınma parçacık analizi 

• Makinaların Çalışma Prensipleri 
• Doğru ölçüm konumlarının belirlenmesi ve iyi ve  

tekrarlanabilir ölçümlerin toplanması 
• Fmax nedir? Çözünürlük, ortalama alma,diğer  

analizör ayarları ve makine tipleri için optimum  
ayarların seçilmesi 

• Titreşim spektrumları, zaman dalga formları,  
demodulation ve faz ölçümleri nasıl analiz edilir 

• Balanssızlık, hizasızlık, gevşeklik, rulman arızası, 
rezonans, ve diğer arıza çeşitleri nasıl teşhis edilir. 

• Manuel olarak alarm limitleri nasıl ayarlanır 
• Bir makine nasıl hizalanır, ve rezonans koşulları düzeltilir. 

 

  
Kurslarımız; Mobius Enstitüsü tarafından sertifikalandırılmış, deneyimli Mobius eğitmenleri ile dünyada 50 ülkede, Mobius 
Enstitüsü'nün yetki verdiği eğitim merkezlerinde gerçekleşmektedir. Bölgenizdeki programlanmış derslere 
www.mobiusinstitute.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yeterli sayıya ulaşmanız durumunda, eğitimlerimizin hepsini, kendi 
sahanızda gerçekleştime opsiyonunu da sunuyoruz. 

 isteyen analistler



En İyi Analistler Mobius Eğitimlilerdir™ 

CAT-II Kurs Detayları 
Süre: 4,5 gün eğitim / Kategori II 

Format: Sınıf dersi ya da online eğitim 

Opsiyonel: 0,5 gün gözden geçirme & sertifika sınavı
saat, Geçme  Notu: %70 

Sertifika Özelliği: ISO 18436 Kategori II –Titreşim Analisti-ASNT SNT- 
TC-2A 

Ön Çalışma Olanağı: Eğitimin online versiyonuna Mobius Institute 
Learning Zone aracılığıyla, kursa kayıt yaptırmış öğrenciler, 
eğitimden önce ve eğitim tamamlandıktan sonra altı ay süre ile 
erişim sağlayabilir. Böylece eğitimden sonra da ders bilgileri 
pekiştirilebilir. 

Online Eğitim: Kayıtlı öğrencilere Mobius Institute Learning 
Management Sistemine 6 aylık bir süre ile erişim izni verilerek, bol 
zaman ve materiyal sayesinde sınava en iyi şekilde hazırlanmaları 
sağlanır. 

Sertifika Gereklilikleri: Kursa katılım göstermek için deneyim gerekmiyor ancak sertifika için 18 aylık titreşim deneyimi 
gerekmektedir. 

Sonuç: Bu kurstan sonra titreşim analizinin temellerini ve doğru ölçüm alma tekniklerini çok iyi anlayacak ve titreşim 
spektrumlarını analiz etmeye başlamak için hazır olacaksınız!  

Kurs Başlıkları: 

• Bakım Uygulamaları 
• Durum İzleme Teknolojileri 
• Titreşimin Temel İlkeleri: Zaman Dalga, 

Spektrum ( FFT), Faz Analizi  
• Sinyalleri anlama: Modülasyon,   
• Veri Toplama 
• Sinyal İşleme  
• Titreşim Spektrum Analizi 
• Zaman Dalga Analizine Giriş 
• Orbit Analizine Giriş 

• Faz analizi: Balon Diyagramı ve ODS  
• Zarf spektrumu (demodülasyon), shock

pulse, spike energy, PeakVue™ 
• Arıza Analizleri  
• Darbe testi ve faz analizi gibi ekipman 

testleri ve arıza teşhis ölçümleri 
• Düzeltici Eylemler 
• Başarılı bir durum izleme programının 

yürütülmesi.   
• Kabul Testleri 
• ISO Standartlarının Gözden Geçirilmesi 

 

Kategori II - Katılımcı Profili: 

• Titreşimin temellerini derinlemesine 
anlamak istiyorsanız 

• Geniş bir aralıktaki arıza koşullarını 
güvenle teşhis edebilecek, belirli 
koşulları düzeltebilecek ve doğru 
ölçümler yapabilecek durumda olmak 
istiyorsanız 

• Durum izleme & Titreşim analizi 
alanlarında yeteneklerinizi geliştirme 
fırsatı bekliyorsanız 

• Uluslararası standartlara sahip (ISO-
18436) yetkili bir belgelendirme kuruluşu 
tarafından sertifikalandırılmak istiyorsanı 

• Durum izleme ve bakım ekibinin kilit 
kişisi olmak istiyorsanız 

, sınav süresi: 2



Mobius Kursları'na kayıt olduğunuzda, 6 ay boyunca Mobius Learning Zone’a erişim sağlıyor, Mobius Mouse 
pad ve arıza teşhis hatırlatıcılarının da içinde yer aldığı bir kaleme sahip oluyorsunuz. Eğitimin sonunda, sertifika 
sınavı da bir opsiyon olarak size teklif ediliyor. 

Mobius Online Eğitim Kursları, 6 ay boyunca Mobius Learning Management System’e (LMS) erişimi içeriyor. 
Burada tüm kurs içeriklerini bulabilirsiniz. 

 

 

CAT-II Sertifikasyon  
Tüm Mobius sertifikalı analistler; sertifika numaraları ve isimlerinin de yer aldığı 
kendilerine ait Mobius logosunu profesyonel hayatlarında kullanabilirler. Mobius 
Enstitüsü, tüm sertifikalı analistler için sertifika konfirmasyon sayfası sağlar. 

Mobius Enstitüsü eğitim ve sertifikaları hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen 
www.mobiusinstitute.com/certification sitesini ziyaret ediniz. 

 

 

 

Hemen Başlayın 
Eğitimler hakkında daha detaylı bilgi almak için; web sitemizi ziyaret ederek, bulunduğunuz bölgedeki kurs 
takvimini inceleyiniz. Eğitimlerle ilgili tüm sorularınız için egitim@pruftechnik.com ile iletişime geçebilirsiniz. 
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AVUSTRALYA – BELÇİKA – AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
ve 50 ülkede yetkili eğitim merkezi. 
CONTACT: egitim@pruftechnik.com  
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