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Güvenilirlik Faaliyetleri Arasında Akıcı Bilgi Paylaşımı
Diyelimki yalnız bir güvenilirlik mühendisiniz ve birçok farklı ürün hatları üzerinde birlikte çalışan
mühendis binlerce yöneticiniz olsun, Sentez Platformu ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmıştır.
Reliasoft platformu ve yazılım araçları olarak sizlere başarılı bir güvenilirlik programı uygulanması için
gerekli derinlik ve güvenilirlik işlevsellik genişliğini "beşikten mezara" sunuyoruz
Farklı uzmanlık ve sorumluluklara sahip mühendisler (ve farklı departmanlar veya dünya genelinde
tesislerde çalışan olsanız bile) proses yaşam döngüsü boyunca güvenilirlik bilgi transferini kolaylaştırmak
için merkezi ve yapılandırılmış bir bakım programına ihtiyaç duymaktadırlar.
Kuruluşunuz, Güvenilirlik (DAO) ve / veya Varlık Performans Yönetimi (APM) faaliyetleri için Tasarım
geliştirmek için Sentez Platformu'nu kullanmayı tercih edebilirsiniz, birçok farklı şekilde size yardımcı
olabiliriz sadece birkaç temel örnekleri inceleyin:

FMEA çalışmaları için kritik arıza modları belirlenmesi, güvenilirlik gereksinimlerinin tahsis edilmesi, risk
değerlendirme ve bakım stratejileri planlama gibi kritik görevler için RBDS ve / veya arıza ağaçları
oluşturması sağlanır. Bu tür ve diğer tüm güvenilirlik faaliyetleri ve yaşam döngüsü aşamaları boyunca
Weibull dağılımı, Blok Diyagramlarının oluşturulması, RCM, RBI vb. Birçok analiz gerçekleştirebilir ve
bakım planlaması yapabilirsiniz.
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FMEA and Related Analyses

Reliability Centered Maintenance

Sentez Uygulamaları: RCM++ ve RBI
Güvenilirlik merkezli bakım içerisine güvenilirliği geri koyunTM
RCM ++ etkin varlık yönetimi programının önemli bir
parçasıdır, programlı proaktif bakım planları oluşturmak
için güvenilirlik merkezli bakım (RCM) analiz yaklaşımını
kolaylaştırır.
Yazılım büyük sanayi kurluşları için RCM standartlarının
uygulanması için destek sağlar ve aynı zamanda
kurumunuzun

özellikle

RCM

analizi

yaklaşımı

uygulayabilmesi için geniş yapılandırma seçenekleri
sunar. Tam özellikli FMEA / FMECA işlevselliği de dahildir.
Yeni Geliştirilen RCM++
• FMEA yapısı kolayca kurulur,
• Zamanlanmış görev programlaması
için sağlam bir araçtır.
• Daha kolay yapılandırılabilir ve
ayarları değiştirebilirsiniz.
• Bakım maliyetlerinizi analiz edebilir
ve kolayca düzenleyebilirsiniz.

• FMEA arıza modları ve güvenilirlik
analizi yapabilirsiniz:
- Temel güvenilirliği tahmin
edebilirsiniz.(Lognormal dagılım,
Exponansiyel Dağılım, Weibull vb.)
- BlockSim Hata Ağaçları veya RBDS
oluşturabilirsiniz.

• Güvenilirlik Planlayıcı (DFR) için
yeni dizayn,
• Yeniden tasarlanan özellikler
penceresi
• Yeni Proses Akış Diyagramı
şeması(PFD Worksheet)

Daha fazla bilgi için lütfen ÖNDER AKADEMİ’yi arayınız.

Petrol, gaz, kimyasal ve elektrik santralleri için risk bazlı denetim
Güvenilirlik mühendislik yazılımı ReliaSoft koleksiyonuna
yeni ek, RBI API RP 580 ve API Amerikan Petrol
Enstitüsü'nün tavsiyelerine sunulan ilke ve kurallarına
bağlı kalınarak petrol ve gaz, kimyasal ve elektrik
santralleri için risk bazlı denetim (RBI) analiz yapılmasını
kolaylaştırır. API 581 yayının yanı sıra ASME PCC-3-2007
yayını ve American Society Mekanik Mühendisleri
tavsiyelerini de baz alır. Tam özellikli RCM ve FMEA /
FMECA işlevselliği de dahildir.
Daha fazla bilgi için lütfen ÖNDER AKADEMİ’yi arayınız.
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