
1. Kayıp yapısının incelenmesi 

Şirkette 4 adet kompresör hava ihtiyacını karşılamaktadır. Toplam hava kapasitesi =54 m3/dk 
Boyahane 6 adet 3,5mm nozzle + 6 adet 2,5 mm nozzle hava tüketim miktarı=12,33 m3/dk  
Boyahane hava tüketimi / Fabrika hava kapasitesi =%23 

1,51% 

1,26% 

1,70% 
1,84% 

1,95% 
2,09% 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2014 Boyahane ReworkTakip 

Boyahane Rework Hedef

Yağ lekesi hatasının engellenmesi için DI Durulama –Fırınlama 
operasyonu arasında basınçlı hava tutularak yağ lekesi oluşumu 
engelleniyor. Bu hata türü hem boyahanedeki hava sarfiyatının ana 
nedenidir hem de boyahane kalite hatalarında en sık karşılaşılan hata 
modudur. 

Yağ Lekesi Hatası 

1. Ve 2. sıradaki 
konular ilgili projeler 

yapılmaktadır. Bu 
nedenle 3. sıradaki 

konu seçilmiştir. 



Gösterge 
 

Başlangıç 
(Ort.) 

Hedef 

 Boyahane Basınçlı Hava 
Tüketimi  (m3/dak) 

15,1 12,85 

Yağ Lekeli Jant Oranı 0,113 Kötüleşmeyecek 

2. Konu ve hedefin belirlenmesi 

Proje Konusu: Boyahane Basınçlı Hava Tüketim Oranının Azaltılması 
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Erkon Çevikel 

Yönetim Sistemleri ve 
Geliştirme Müdürü 

Proje Koçluğu 

ERİN TÜRKKAN 

Proje Şampiyonu 

HÜSEYİN ŞENER 

Proje Lideri 

NİHAT TOPUZ SERDAL AKAN 

NAFİZ TUNÇ ARİF DERİSTAN 

GÖNEN ÇETİNKAYA 

Proje Şampiyonu 

3. Ekibin atanması 



4. Mevcut durumun incelenmesi 

BOYAHANE İŞ AKIŞI 

Yağ Lekesi Hatası 

YAĞ ALMA I YAĞ ALMA II AKTİVASYON PASİVASYON DURULAMA DURULAMA 
FOSFAT 

KAPLAMA 

KATAFOREZ 

KAPLAMA 

DI 

DURULAMA 
FIRINLAMA 

Basınçlı Hava 

Yağ lekesi hatasının engellenmesi için DI Durulama –Fırınlama 
operasyonu arasında özel hava nozulları ( Ahtapot) ile   
basınçlı hava tutularak yağ lekesi oluşumu engelleniyor. 



5. Eylem planının oluşturulması 

NO FAALİYETLER SORUMLU TERMİN DURUMU 

1 
Fosfat Banyo Sıcaklık etkisinin 
araştırılması 
 

Ekip 21.05.2015 
Tamamlandı. 
 

2 
Banyo Temizliğinin (Fosfat ve 
sonrası için ) etkisinin 
araştırılması 

Hüseyin Şener 
Nihat Topuz 
Nazif Tunç 

09.05.2015 
Tamamlandı. 
 

3 
En çok problem çıkaran 
referanslara göre analizin 
yapılması 

Hüseyin Şener 
Nihat Topuz 
 

01.05.2015 
Tamamlandı. 
 

4 
Her jant referansı için optimum 
hava tüketiminin analizinin 
yapılması 

Hüseyin Şener 
Nihat Topuz 
Nazif Tunç 
Serdal Akan 

31.12.2015 
Tamamlandı. 
 

5 
Düşük basınçlı havayla aynı etkiyi 
yaratacak alternatiflerin 
araştırılması 

Hüseyin Şener 
Nihat Topuz 
Nazif Tunç 
Serdal Akan 

31.12.2015 Tamamlandı. 



6. Analiz ve karşı tespitlerin belirlenmesi 

BEKLENTİLER 

(Müşteri Ne istiyor) 

•Hava tüketimi azaltılsın 

•Gürültü azaltılsın ( HSE) 

•NOK sayısı azaltılsın ( Kalite) 

•Elektrik tasarrufu sağlansın 
 

 

 

ENDİŞELER 

( Müşteri Neyi istemiyor) 

•Yağ lekesi hatası artmasın 

•Kaliteden taviz verilmesin 

•Hava tutan ekstra operatör olmasın 

•Boya damlaması hatasına sebebiyet 
verilmesin 

 

ODAKLANILACAK NOKTALAR / İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ 

Fosfat banyo 
sıcaklığı 

Yağ alma banyo 
sıcaklığı 

Leke analizi 

Banyo temizliği Yağ lekesi 
Fosfat banyo 

temizliği 

Blower üfleme 
borularının fırın 

içinden geçirilip 
jantlara sıcak hava 

verilmesi 

Hava üfleme 
sisteminin jantlarla 

senkronizasyonu 

Basınclı hava 
üreten motorun 2 

blower arasına 
alınması 

Ön işlem ve yağ 
alma banyolarının 

daha sık 
temizlenmesi 

Yağ alma ve fosfat 
banyo sonrası hava 

tutulması 

Kenarda fazla jant 
bekletilmemesi 

Referans bazlı hava 
miktarının 

ayarlanması 

Hava azaldığında 
parametre kontrolü 

MÜŞTERİNİN SESİ ÇALIŞMASI 



 

Tedarikçi 

Bakım 

Ekinoks -Tedarikçi 

PPG -Tedarikçi 

Boyahane 

HSE 

Kalite 

 

Girdiler 

Yağ Alma 
sıcaklğı 

Fosfat Sıcaklığı 

Jant referansı 

Banyo 
temizlikleri 

Tıkalı Noozelar 

Jant Bekleme 
Süresi 

 

Proses 

Yağ alma1A-1B-2A-
2B 

Durulama 1-2 

Aktivasyon 

Fosfat Kaplama 

Durulama 3 

Pasivasyon 

Dı durulama 

Kataforez kaplama 

UF durulama 

DI durulama 2 

Hava Tutma-
Kürlenme 

 

Çıktılar 

Az Hava 

Gürültü az 
olsun 

Hava tutan 
operator 
olmaması 

Tamir sayısının 
azalması 

 

Müşteriler 

Boyahane 

Kalite 

Bakım 

HSE 

6. Analiz ve karşı tespitlerin belirlenmesi 



6. Analiz ve karşı tespitlerin belirlenmesi 

GİRDİ Spesifikasyon Veri toplama Şekli Yağ Lekesine Etkisi 

Fosfat Banyo Sıcaklığı 
480C-520C 

Min ve Max sıcaklıklarda 
SEM fotoğrafları ETKİLİDİR 

480 C’de Kristal yapı 
büyük ve dağınık 

520 C’de Kristal yapı 
küçük ve düzenli 

Fosfat Banyo Sıcağının Etkisi: 

520 C Fosfat 
Banyo 

sıcaklığı 
gerekli 

520 C Fosfat 
Banyo 

sıcaklığında 
leke yoktur. 



6. Analiz ve karşı tespitlerin belirlenmesi 

Yağ Alma Banyo Sıcaklıklarının Etkisi: 

1A Yağ Alma 
Banyo Sıcaklığı 

1B Yağ Alma 
Banyo Sıcaklığı 

2A Yağ Alma 
Banyo Sıcaklığı 
 

2B Yağ Alma 
Banyo Sıcaklığı 
 

Yağ Lekesine 
Etkisi 

410C 490C 600C 620C 

ETKİLİ DEĞİL 

420C 500C 600C 620C 

430C 440C 620C 620C 

420C 450C 620C 620C 

410C 440C 610C 620C 

Tehlikeli referanslardan olan 2.16.0729 jantında yağ alma banyo sıcaklıkları 
değiştirildiğinde yağ lekesinin oluşumunda bir değişkenlik gözlenmemiştir. 



6. Analiz ve karşı tespitlerin belirlenmesi 

PARCA REFERANSI BEKLEME SÜRESİ YAĞ LEKESİ OLUŞUMU 

2.15.0738 1 HAFTA YOK 

2.15.0738 2 HAFTA YOK 

Tehlikeli referanslardan olan 2.15.0738 jantından 2 kasa jant ayrılarak 1 hafta ara ile 
asılarak bekleme süresinin yağ lekesi oluşumuna etkisi gözlemlenmiştir.  

Jant Bekleme Süresi Etkisi: 



6. Analiz ve karşı tespitlerin belirlenmesi 

BANYO KULLANIM SÜRESİ 

Parça Referansı 1.GÜN 8.GÜN 13.GÜN 

Tehlikeli Referans YAĞ LEKESİ YOK YAĞ LEKESİ YOK YAĞ LEKESİ YOK 

Banyo kullanım süresi yağ lekesi oluşumunu etkilemediğinden 2 hafta olan periyodik 
banyo temizlik süresi doğrulanmıştır. 

Banyo Temizliğinin Etkisi: 



6. Analiz ve karşı tespitlerin belirlenmesi 

Fosfat banyo sıcaklığının 
arttırılması 

•Sıcak su pompası değişimi  

•Fosfat eşanjör pompa ilavesi 

Fosfat banyo temizlikleri 

•Fosfat banyosu sonrası 
banyoların temizliklerinin 
yapılması 

Fosfat sonrası banyo 
temizliği 

•Filter Pres bezlerinin değişim 
sıklığı 

•Dekantasyon tankları çamur 
çıkış vanaları birleştirildi 

Problemli Referanslar  

•Problemli Referansların kontrolü 
Jant formunun yağ lekesine olan 
etkisinin araştırılması 

Hava Debimetre Kullanımı 

•Anlık ölçümler alınarak her jant 
referansı için optimum hava 
tüketim miktarının belirlenmesi 

Jet Nozzle Denemesi 

•Daha düşük basınçlı havayla aynı 
etkiyi sağlayacak nozzle 
tasarımları denemesi 



7. Karşı tespitlerin uygulanması 

GİRDİ AKSİYON AÇIKLAMA 

Fosfat Banyo 
Sıcaklığı 
 

Sıcak su pompası 
değişimi  

Organizeden alınan sıcak suyu tesise taşıyan pompanın 
kapasitesi arttırılarak daha stabil ve yüksek debide 
gelmesi sağlandı 

Fosfat eşanjör pompa 
ilavesi 

25 m3/saat’ten 55 m3/saat ‘e kapasite arttırılarak banyo 
çevrim sayısı 2 kat arttırıldı. Fosfat banyo sıcaklığı da 
520C’ye çıkartıldı 

Banyo Temizliği 
(Fosfat ve sonrası 
için ) 

Fosfat banyosu sonrası 
banyoların 
temizliklerinin 
yapılması 

Durulama 3 , pasivasyon ve DI durulama banyolarının 
kimyasal temizliği yapıldı 



7. Karşı tespitlerin uygulanması 

GİRDİ AKSİYON AÇIKLAMA SORUMLU TARİH 

Banyo 
Temizliği 
(Fosfat ve 
sonrası için ) 

Filter Pres 
bezlerinin 
değişim sıklığı 

Bezlerin değişim sıklığı 3 aydan 1 aya 
düşürüldü. Böylece banyodan daha etkin 
çamur alma sağlandı 

Hüseyin Şener 
Nihat Topuz 
Nazif Tunç 

AYDA 1 Tamamlandı. 
Devamlı 
Aksiyon 
 

Dekantasyon 
tankları çamur 
çıkış vanaları 
birleştirildi 

Etkin çamur alınması sağlandı Nihat Topuz 
Nazif Tunç 

25.05.2015 Tamamlandı. 
 

FİLTER PRES 
DEKANTASYON ÇIKIŞ VANALARI 



7. Karşı tespitlerin uygulanması 

RİSKLİ JANT KESİTİ AZ RİSKLİ JANT KESİTİ 

DİSK 
TEMAS 
YÜZEYİ 

KASNAK 
TEMAS 
YÜZEYİ 

Problemli Referansların kontrolü Jant formunun yağ lekesine olan 
etkisinin araştırılması 

• Riskli ve az riskli jantlardan dilim kesilerek disk kasnak birleşme bölgelerindeki temas 
yüzeyleri kontrol edildi. Riskli jantın temas yüzeyi az riskli janta göre daha fazla olduğu 
tespit edilmiştir. 



7. Karşı tespitlerin uygulanması 

Hava Debimetre Kullanımı 

Anlık ölçümler alınarak her jant referansı için 
optimum hava tüketim miktarının belirlenmesi 

Jet Nozzle Denemesi 

Daha düşük basınçlı havayla aynı etkiyi sağlayacak 
nozzle tasarımları denemesi 



8. Sonuçların kontrolü 
Gösterge 

 
Başlangıç 

(Ort.) 
Hedef Son Durum 

 Boyahane Basınçlı hava 
Tüketimi  (m3/dak) 

15,1 12,85 12,33 

Yağ Lekeli Jant Oranı 0,113 Kötüleşmeyecek 0,029 



9. STANDARTLAŞTIRMA 

Resim 4 (madde 30)Resim 2(madde 19) Resim 3 (madde 3 )

Mak. Adı:Mak. No.:    BO1-01 - BO1-44

Resim 1 (madde 2)
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Dok. Kodu:   TL-OB-024

Üretim Onayı:

OTONOM BAKIM TALİMATI
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Konveyör Güzergahı

Platform veya üst katta olanlar mavi ile belirtilmiştir.

FİLTER PRES

V

V

G

30) Tüm motorlarının (Fanlar, sirkülasyon pompaları, konveyör motorları) dış yüzey temizliğini (kuru bir bez ile, ünite 

çalışmıyorken) yap. Motor soğutma pervanesi bağlantı cıvatasının veya setskurunun sıkılığını kontrol et ve soğutma 

pervanesi kapağının yerinde ve sağlam olduğunu kontrol et. (Resim17,19, 4, 5, 6, 7,20) (Y.T)

V

V

11) 1. Yağ alma (A) ve (B) 2 . Yağ lama (A) ve (B) banyoları ile fosfat banyosuna bağlı eşanjör gruplarının su yada banyo 

bölümlerinden kaçak var mı ?

12)  8.1 , 8.2, 8.3 , 8.4 , 8.5 gibi 24 saat çalışan pompaların açlışıp çalışmadığının kontrolü ve herhangi bir anormal durum 

(kaplin sesi salmastra kaçağı gibi ) var mı ?

Faaliyet Açıklaması

8) Konveyör üzerinde kırık yada deforme olmuş askı arabası var mı ? Varsa Arıza bildirim formu yazarak değiştirilmeisini 

sağla.

17) 24 Saat çalışan (8.2 , 8.3 gibi ve Kirli UF) pompalarının basınçları işaretli bölgede mi kontrol edilecek.

18) Tüm sirkülasyon pompalarının basınç göstergelerinden işaretli bölgedemi kontrolü

6) Operatör panelleri, Kumanda panelleri, yangın söndürme sistemi istasyonları üzerindeki tüm buton, ışık, lamba, şalter 

v.b.sağlam ve çalışıyor olmalıdır.

1) Basınçlı hava kullanım sahasında mevcut olan kollektörde alt bölümünden su tahliyesini yap (Y.T)

19) Kimyasal dozajlama pompalarının çalışma kontrolünü yap, problem var ise arıza bildirim formu ile bakıma bilgi ver.

15) Tezgahlara ait ekranlarda ve/veya kumanda panellerinde herhangi bir uyarı veya alarm (yağ sıcaklığı, seviyesi, yağlama 

hatası, filtre tıkalı uyarısı, v.s.) olmadığından emin ol. Böyle bir uyarı olması durumunda 'Arıza Bildirim Formu' doldurarak 

bakımcıya teslim et. Bakım personelinin onayını almadan normal çalışmana devam etme.

16) Boyahane 2. durulamadan geriye doğru olan taşırma sisteminin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol et.Yeterli debide su 

geliyor mu? Eğer gelmiyorsa ayarlanmasını yap.

G

V

V

V

V

V

7) Konveyör çalşırken tahrik gruplarında herhangi bir atlama ,kasılma veya anormal bir hareket ve / veya ses var mı ? 

Varsa bakım bölümüne bildir.
GV

H

28) Tüm yağ hazneleri üzerinde içinde olması gereken yağ türünü gösteren etiketler mevcut mu? (Y.T)

20)Kataforez boya filitrelerinin basınçlarını dolayısıyla tıkanıklıklarını kontrol et. (Resim 8 , 9 )

21) Ön işlem panolarından banyoların sıcaklık değerlerine bakarak banyoların sıcaklık değerlerinin istenilen değerde 

olduğunu kontrol et.

22)Filter pres de geri dönüş için çamuru alınmış olan su musluklardan akıyor mu ? Eğer akmıyorsa hemen temizliğinin 

yapılması. Geri dönüş ve Filter pres basan pompaları doğru çalışıyor mu ?

23) Boya sıcaklığını kontrol et. Değerleri otonom bakım talimatına işle herhangi bir anormal durumda amirine bilgi ver. 

Gerekli önlemleri ( itfaiye hortumu bağlantılarını ) alarak boyanın aşırı ısınmasını engelle.

25) Brulör girişindeki doğalgaz basınç değerini kontrol et ve okuduğun değeri 'Otonom Bakım Takip Formu' na işle. Önceki 

verilere göre fark olması durumunda bakımcıya haber ver. (Resim 24 ve 25) (Y.T)

24)  Boya seviyesini kontrol et. Eğer düşme varsa DI su ekleyerek boya seviyesini olması gereken seviyede tut.

2) Şebeke tesisatında herhangi bir kaçak var mı ? (Y.T)

3) Konveyör Fırçalama çalışıyor mu? (Resim 3 )

5) Pnömatik ünitelerden veya tesisatlardan herhangi bir hava kaçağı olmamalıdır. 

4) Motorların (tüm pompa, fan, konveyör, döndürme ve eksen motorları) fanların, burlörlerin, zincir ve kayar 

mekanizmalarının (konveyör, jant döndürme, eksenler, çamur sıyırma) çalışmaları  esnasında anormal ses, titreşim, darbe 

v.b. olmamalıdır.

V

26)Boya fırını sirkülasyon fanlarının grasörlüklerine ikişer dozaj 'GY1' gres yağı bas. (Resim21) (Y.T)

V

H

33) Brulörün dış yüzey temizliğini yap. (Resim20)

H

H
31) Kırık yalıtım porseleni veya akım çatalı gibi kaplamayı etkileyecek faktörler varsa ve sayısı 20 adetten fazla ise 

değişimini ve yenilemesini yap (Y.T)

H

H

32) Askıların kontrolü ve eksiklerinin tamamlanması

G

Resim 20 (madde 30, 33)

14) Hava duşu fanlarının açlışıp çalışmadığını kontrolünü yap ve yeni hava duşu fanı üzerindeki kumanda panelinde arıza 

var mı ? (Resim 15 ve 18 )

V

V

27) Tüm fanların ( kürleme fırını sirkülasyonu ve egzost, ) pervane temizliğini yap (Resim,16) (Y.T) 

9) Tüm ıslak yüzey ve işlem bölgelerinde  üzere tüm hatta açıkta kablo veya soket, uygunsuz seyyar kablo, aşınmış kablo 

veya elektrik bağlantısı olup olmadığını kontrol et.  

10) Kapılarının menteşelerinin ve kapı contalarının olduğundan emin ol. Kapıların herzaman kapalı olmasını sağla. 

Değişmesi ve yenilenmesi gerektiğinde bakımcılara form ile bildir. Fırın kapılarının sıkılık kontrolünü yap ve her zaman 

kapalı olmasını sağla.

29) Tezgah(lar) üzerinde mavi makine no'su etiketi var mı? Okunaklı mı?(Resim21) (Y.T)

13) Boya fırının konveyör hızına göre doğru sıcaklık değerlerine ayarlanmış olduklarını kontrol et. Uygun değilse uygun 

doğru değerlere ayarla. Fırın üzerlerinde bulunan termostaların sağlam ve kablo bağlantılarının uygun olduğunu gözle 

dokunmadan kontrol et. (Resim 26)

V

G

V

V

V

V

PeriyodPeriyod

Resim 15 (madde 14)

Resim 26 (madde 13)

Faaliyet Açıklaması

Resim 23 Resim 24 (madde 25)

Resim 13 (madde 30)

Resim 10 (madde 15)

Resim 14 (madde 7)

Resim 5 (madde 30)

Resim 9 (madde 20)

Resim 6 (madde 30)

Hava Duşu - 2

Resim 16  (madde 27)

Resim 12 (madde 11)

A

H

V

Resim 11(madde 18)

Resim 7 (madde 30) Resim 8 (madde 20)

V

34) Tüm pompa motorlarında ses ve buna benzer anormal durumların kontrolünü yap.

35) Filter Pres bezlerinin değişiminin yapılması

V

Resim 18 (madde 14)Resim 17 (madde 30)

Resim 25 (madde 25)Resim 21 (madde 26.29) Resim 22(madde 16)

Resim 19 (madde 30)

1
. 

Y
a
ğ

 A
lm

a
2
. 

Y
a
ğ

 A
lm

a
D

u
ru

la
m

a
 -

 1
D

u
ru

la
m

a
 -

 2

A
ktiv

as
yon

F
o

s
fa

tl
a
m

a

Durulama

Pasivasyon

DI Durulama

UF Yıkama

K
a
ta

fo
re

z

P
O

M
P

A
L

A
R

K
A

T
A

F
O

R
E

Z
 F

İL
T

R
E

 V
E

 

P
O

M
P

A
L

A
R

I

Hava Duşu - 1

DI Durulama 
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Konveyör Güzergahı

Platform veya üst katta olanlar mavi ile belirtilmiştir.

FİLTER PRES

V

V

G

30) Tüm motorlarının (Fanlar, sirkülasyon pompaları, konveyör motorları) dış yüzey temizliğini (kuru bir bez ile, ünite 

çalışmıyorken) yap. Motor soğutma pervanesi bağlantı cıvatasının veya setskurunun sıkılığını kontrol et ve soğutma 

pervanesi kapağının yerinde ve sağlam olduğunu kontrol et. (Resim17,19, 4, 5, 6, 7,20) (Y.T)

V

V

11) 1. Yağ alma (A) ve (B) 2 . Yağ lama (A) ve (B) banyoları ile fosfat banyosuna bağlı eşanjör gruplarının su yada banyo 

bölümlerinden kaçak var mı ?

12)  8.1 , 8.2, 8.3 , 8.4 , 8.5 gibi 24 saat çalışan pompaların açlışıp çalışmadığının kontrolü ve herhangi bir anormal durum 

(kaplin sesi salmastra kaçağı gibi ) var mı ?

Faaliyet Açıklaması

8) Konveyör üzerinde kırık yada deforme olmuş askı arabası var mı ? Varsa Arıza bildirim formu yazarak değiştirilmeisini 

sağla.

17) 24 Saat çalışan (8.2 , 8.3 gibi ve Kirli UF) pompalarının basınçları işaretli bölgede mi kontrol edilecek.

18) Tüm sirkülasyon pompalarının basınç göstergelerinden işaretli bölgedemi kontrolü

6) Operatör panelleri, Kumanda panelleri, yangın söndürme sistemi istasyonları üzerindeki tüm buton, ışık, lamba, şalter 

v.b.sağlam ve çalışıyor olmalıdır.

1) Basınçlı hava kullanım sahasında mevcut olan kollektörde alt bölümünden su tahliyesini yap (Y.T)

19) Kimyasal dozajlama pompalarının çalışma kontrolünü yap, problem var ise arıza bildirim formu ile bakıma bilgi ver.

15) Tezgahlara ait ekranlarda ve/veya kumanda panellerinde herhangi bir uyarı veya alarm (yağ sıcaklığı, seviyesi, yağlama 

hatası, filtre tıkalı uyarısı, v.s.) olmadığından emin ol. Böyle bir uyarı olması durumunda 'Arıza Bildirim Formu' doldurarak 

bakımcıya teslim et. Bakım personelinin onayını almadan normal çalışmana devam etme.

16) Boyahane 2. durulamadan geriye doğru olan taşırma sisteminin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol et.Yeterli debide su 

geliyor mu? Eğer gelmiyorsa ayarlanmasını yap.

G

V

V

V

V

V

7) Konveyör çalşırken tahrik gruplarında herhangi bir atlama ,kasılma veya anormal bir hareket ve / veya ses var mı ? 

Varsa bakım bölümüne bildir.
GV

H

28) Tüm yağ hazneleri üzerinde içinde olması gereken yağ türünü gösteren etiketler mevcut mu? (Y.T)

20)Kataforez boya filitrelerinin basınçlarını dolayısıyla tıkanıklıklarını kontrol et. (Resim 8 , 9 )

21) Ön işlem panolarından banyoların sıcaklık değerlerine bakarak banyoların sıcaklık değerlerinin istenilen değerde 

olduğunu kontrol et.

22)Filter pres de geri dönüş için çamuru alınmış olan su musluklardan akıyor mu ? Eğer akmıyorsa hemen temizliğinin 

yapılması. Geri dönüş ve Filter pres basan pompaları doğru çalışıyor mu ?

23) Boya sıcaklığını kontrol et. Değerleri otonom bakım talimatına işle herhangi bir anormal durumda amirine bilgi ver. 

Gerekli önlemleri ( itfaiye hortumu bağlantılarını ) alarak boyanın aşırı ısınmasını engelle.

25) Brulör girişindeki doğalgaz basınç değerini kontrol et ve okuduğun değeri 'Otonom Bakım Takip Formu' na işle. Önceki 

verilere göre fark olması durumunda bakımcıya haber ver. (Resim 24 ve 25) (Y.T)

24)  Boya seviyesini kontrol et. Eğer düşme varsa DI su ekleyerek boya seviyesini olması gereken seviyede tut.

2) Şebeke tesisatında herhangi bir kaçak var mı ? (Y.T)

3) Konveyör Fırçalama çalışıyor mu? (Resim 3 )

5) Pnömatik ünitelerden veya tesisatlardan herhangi bir hava kaçağı olmamalıdır. 

4) Motorların (tüm pompa, fan, konveyör, döndürme ve eksen motorları) fanların, burlörlerin, zincir ve kayar 

mekanizmalarının (konveyör, jant döndürme, eksenler, çamur sıyırma) çalışmaları  esnasında anormal ses, titreşim, darbe 

v.b. olmamalıdır.

V

26)Boya fırını sirkülasyon fanlarının grasörlüklerine ikişer dozaj 'GY1' gres yağı bas. (Resim21) (Y.T)

V

H

33) Brulörün dış yüzey temizliğini yap. (Resim20)

H

H
31) Kırık yalıtım porseleni veya akım çatalı gibi kaplamayı etkileyecek faktörler varsa ve sayısı 20 adetten fazla ise 

değişimini ve yenilemesini yap (Y.T)

H

H

32) Askıların kontrolü ve eksiklerinin tamamlanması

G

Resim 20 (madde 30, 33)

14) Hava duşu fanlarının açlışıp çalışmadığını kontrolünü yap ve yeni hava duşu fanı üzerindeki kumanda panelinde arıza 

var mı ? (Resim 15 ve 18 )

V

V

27) Tüm fanların ( kürleme fırını sirkülasyonu ve egzost, ) pervane temizliğini yap (Resim,16) (Y.T) 

9) Tüm ıslak yüzey ve işlem bölgelerinde  üzere tüm hatta açıkta kablo veya soket, uygunsuz seyyar kablo, aşınmış kablo 

veya elektrik bağlantısı olup olmadığını kontrol et.  

10) Kapılarının menteşelerinin ve kapı contalarının olduğundan emin ol. Kapıların herzaman kapalı olmasını sağla. 

Değişmesi ve yenilenmesi gerektiğinde bakımcılara form ile bildir. Fırın kapılarının sıkılık kontrolünü yap ve her zaman 

kapalı olmasını sağla.

29) Tezgah(lar) üzerinde mavi makine no'su etiketi var mı? Okunaklı mı?(Resim21) (Y.T)

13) Boya fırının konveyör hızına göre doğru sıcaklık değerlerine ayarlanmış olduklarını kontrol et. Uygun değilse uygun 

doğru değerlere ayarla. Fırın üzerlerinde bulunan termostaların sağlam ve kablo bağlantılarının uygun olduğunu gözle 

dokunmadan kontrol et. (Resim 26)

V

G

V

V

V

V

PeriyodPeriyod

Resim 15 (madde 14)

Resim 26 (madde 13)

Faaliyet Açıklaması

Resim 23 Resim 24 (madde 25)

Resim 13 (madde 30)

Resim 10 (madde 15)

Resim 14 (madde 7)

Resim 5 (madde 30)

Resim 9 (madde 20)

Resim 6 (madde 30)

Hava Duşu - 2

Resim 16  (madde 27)

Resim 12 (madde 11)

A

H

V

Resim 11(madde 18)

Resim 7 (madde 30) Resim 8 (madde 20)

V

34) Tüm pompa motorlarında ses ve buna benzer anormal durumların kontrolünü yap.

35) Filter Pres bezlerinin değişiminin yapılması

V

Resim 18 (madde 14)Resim 17 (madde 30)

Resim 25 (madde 25)Resim 21 (madde 26.29) Resim 22(madde 16)

Resim 19 (madde 30)

1
. 

Y
a
ğ

 A
lm

a
2
. 

Y
a
ğ

 A
lm

a
D

u
ru

la
m

a
 -

 1
D

u
ru

la
m

a
 -

 2

A
ktiv

as
yon

F
o

s
fa

tl
a
m

a

Durulama

Pasivasyon

DI Durulama

UF Yıkama

K
a
ta

fo
re

z

P
O

M
P

A
L

A
R

K
A

T
A

F
O

R
E

Z
 F

İL
T

R
E

 V
E

 

P
O

M
P

A
L

A
R

I

Hava Duşu - 1

DI Durulama 

3

7

11

12.30

2

19

30

20

15

14

33,25
13

16

26,27

Filter pres bezlerin değişim sıklığı 3 aydan 1 aya 
düşürüldü. Böylece banyodan daha etkin çamur 
alma sağlandı. Bu değişim sıklığı Otonom Bakım 
talimatlarında revize edilmiştir. 



10.YAYGINLAŞTIRMA 

Maxion grubu diğer İnci Çelik Jant 
işletmelerimizdeki katoforez kaplama 
hatlarında uygulanabilir. 
-Çek Cumhuriyeti 
-Almanya 
-Türkiye Ticari araç 
-İspanya 
 


