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FItness For servIce    
“ServiS UygUnlUk 

Çalışmaları”

Ü retim ve depolama yapan 
tesislerde, proses açısından 
yüksek önem taşıyan kritik 

ekipmanlar vardır. Bu tarz ekipman-
lar genelde yüksek maliyetli, yedekli 
çalışılmayan ve arıza durumunda te-
sise büyük maddi zararlar verebile-
cek ekipmanlardır.

Örnek olarak reaktörler, basınçlı kap-
lar, kritik boru hatları ve depolama 
tankları verilebilir. Bunların herhangi 
birinde oluşacak arıza sonucu tesisin 
durması istenmeyen bir durumdur. 
Üretim yapan tesislerin her saniyesi 
değerlidir ve üretim kayıplarına ta-
hammülleri yoktur.

Yukarıda sıralanan bu ekipmanlara 
yerel yönetmelikler, standartlar ve 
firma iç prosedürleri gereğince pro-
fesyonel firmalar tarafından periyo-
dik olarak kontroller yapılmakta ve 
güncel durumları hakkında raporla-
ma yapılmaktadır. Türkiye’de bilinen 
ve hem tesis sahiplerinin, hem de 
kontrol kuruluşlarının özenle üzerin-

de durduğu bir süreçtir. Süreci kısaca 
aşağıdaki şemada özetleyebiliriz;
Süreç kapsama giren ekipmanların 
belirlenmesi ile başlar ve kontrol fir-
masının kontrol sonuçlarını raporla-
ması ile biter. Tesis sahipleri kontrol 
sonuçlarını değerlendirmek ve gerek-
li aksiyonları almak zorundadır. Peki, 
kontrol sonuçlarının olumsuz olması 
durumunda, yani ekipmanda ope-
rasyonu birebir etkileyecek hatalar ve 
uygunsuzluklar görülmesi durumun-
da ne yapılacak? 

Böyle bir senaryo da ekipman sahibi 
tek başına kalır ve kararı tek başına 
vermek zorundadır. Terazinin bir tara-
fında ekipman kaynaklı büyük bir risk, 

diğer tarafta ekipman duruşundan 
dolayı ortaya çıkan zararlar. Kontrol 
kuruluşları tavsiye niteliğinde bilgi-
lendirme yapabilir ancak ekipman so-
rumluluğunu üzerine almak isteme-
dikleri için bu tarz olumsuz durumda 
tavırları net olur. “Ekipman bu şekilde 
kullanılamaz.”

Ancak API’nın  “American Petroleum 
Institute” hasarlı/hatalı ekipmanların 
hasar derecesini ve kantitatif mü-
hendislik analizleri sonrası ekipmanın 
hasarlı/hatalı bir şekilde operasyona 
devam etmesini araştıran bir standar-
dı mevcut. (API 579 -1 & 2 Fitness For 
Service)

API 579-1’e göre servis uygunluk ça-
lışmaları aşağıda tanımlı standartla-
ra göre tasarımı ve imalatı yapılmış 
ekipmanlar için uygulanabilir.

 API 650  “Welded Tanks For Oil Sto-
rage”

 API 620  “Design & Construction of 
Large, Welded , Low-Pressure Storage 
Tanks”
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 ASME B&PV Code, Section VIIII 
Div.1 &2 “ASME’s Boiler and Pressure 
Vessel Code”

 ASME B&PV Code,  Section I “Power 
Boilers”

 ASME B31.1 Piping Code “Power 
Piping”

 ASME B31.3 Piping Code “Process 
Piping”
API 579-1’de tanımlı hata tipleri ve 
mekanizmaları aşağıda tanımlanmış-
tır.

Yukarıdaki hata tiplerine göre API 
579-1’e göre yapılan analizler ile te-
mel olarak 3 ana sonuca ulaşılmakta-
dır. 

1. Ekipmanın mevcut durum ile ope-
rasyona devam edilmesi
2. Ekipmanı tamir ve/veya revizyon 
sonucu operasyona devam edilmesi
3. Ekipmanın değiştirilmesi

Bu sonuçlara varmak için API 579-
1’de tanımlı hesapların ve analizlerin 
yapılması gerekmektedir. Her bir bö-
lüm altında üç seviye tanımlanmıştır 
“Seviye 1, 2 ve 3” ve seviye yükseldik-
çe hesap ve analizler derinleşmekte-
dir. Mümkün olabildiğince kantitatif 
hesaplar ile gerçeğe yakın bir analiz 
yaptırılmaktadır. Basit olarak seviye 
bir ile analizler başlar, olumsuz bir 
sonuç çıkması halinde bir üst seviye-
ye geçirilir. Bu işlem son seviye olan 
üçüncü seviyeye kadar devam edilir. 
Herhangi bir seviyede olumlu sonuç 
alındığı zaman genelde ekipmanın 

mevcut durumu ile operasyona de-
vam etmesi kabul edilir. Ancak üçün-
cü seviyede de olumlu sonuç alına-
mıyor ise ekipmanın değiştirilmesi ya 
da tamir edilmesi gerekir.

Sonuç olarak yukarıdaki standartlara 
göre tasarımı ve montajı yapılan kri-
tik bir ekipmana sahipseniz ve ileride 
ekipman üzerinde kritik bir hataya/
kusura rastlarsanız, ekipmanın değiş-
tirilmesi kararı öncesi işin uzmanları 
tarafından API 579’a göre bir servis 
uygunluk çalışması yaptırmanızı öne-
ririm.

Tablo 1: Tespit edilen hata ya da kusur değerlendirme prosedürleri


