
Harman Hazırlama Ünitesindeki Toz ve Kir Kaynağını 
Azaltma Kaizeni



KONU SEÇİMİ

Fabrika içerisinde iyileştirme çalışmaları başladığından itibaren en büyük kir kaynağı olan tozun önüne geçmek için 
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Fabrikamızda elektrod üzerlerini kaplamak ve kaynak sarf malzemesi olan kaynak 
tozunu üretmek için Harman ünitemiz bulunmaktadır. Harman ünitesi tamamıyla toz üzerine çalıştığından öncelikli 
önlem alınması gereken bölge olarak burası seçilmiştir.

Toz Altı Kaynak Tozu Üretim Alanı Elektrod Harman Üretim Alanı



KONU SEÇİMİ

Fabrika Toz Ölçümü

Fabrikanın çeşitli yerlerinde toz 
ölçümü yaptırılmış ve Harman 
ve TK Tozu alanlarında tozun 
en fazla olduğu belirlenmiştir. 
Buna yönelik olarak proje 
konusu çıkarılmıştır. 
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HEDEF BELİRLEME

Toz Değerleri

Tabloda da 
görüleceği üzere 
ölçüm 
noktalarındaki 
değerler sınır 
değerlerin 
üzerindedir ve 
hedef, 
yönetimimiz 
tarafından buna 
göre 
belirlenmiştir.



HEDEF BELİRLEME

Alanda fabrikamızdaki iş güvenliği uzmanımız ile yaptığımız 
incelemeler sonucu harman hazırlama bölgesinde toz değeri 
başlangıç değeri 42.67 mg/m3 olarak ölçüldü. Çalışma ortamı 
uygunluğunun ve çalışan sağlığı açısından daha güvenli hale 
getirilmesi için ISG yönetmeliğinde de geçen  15 mg/m3 olarak 
hedef belirlenmiştir. 

Tozaltı Kaynak Tozu kısmında ise operatörlerin isteğiyle toz ve kire 
sebep olan gözle görülür tüm alanlara müdahale edilmesi ve 
çalışma alanının uygunluğunun sağlanması  amaçlanmıştır. İyileşme 
oranı en az %60 olmalıdır hedefi yönetimimiz tarafından ekibin de 
olduğu toplantıda  beraber belirlenmiştir. Burada  toz üretim 
esnasında yere dökülmelerin yaşandığı yerlere odaklanılacaktır.

Harman Üretimi Hedef Belirleme

Toz Altı Kaynak Tozu Hedef Belirleme

Bu verilere göre 
yönetimimiz, bir 
kaizen takımı 
oluşturulmasını 
istemiştir. Buna 
göre MiS ofis 
rehberliğinde bir 
kaizen takımı 
oluşturulmuştur. 
Proje bir MiS sarı 
kuşak projesidir.



EKİP OLUŞTURMA

Proje Ekibi
Bahri Lekesiz (Proje Lideri)       Toz&Harman Birim Lideri
H.Hüseyin Ergen (Üye)              Mekanik Bakım Postabaşı
Serkan Baltaoğlu (Üye)              TKT Takım Lideri
Serkan Sunu (Üye)                     TPM Birim Lideri
Engin Özdemir (Üye)                  TKT Postabaşı

*Ekip hat çalışanları, bakım yöneticileri ve üretim

yöneticileri gibi proje ile ilgili kişiler ile gönüllü olarak

oluşturulmuştur. Bu noktada yönetim tarafından

belirlenen lider, gönüllü ve ilgili olacağını düşündüğü

kişiler ile görüşüp aynı zamanda yöneticilerinin de

onaylarını almaktadır.

Proje Şampiyonu
Murat DÖNMEZ Elektrod Üretim ve Sİ Müdürü



MiS (Magmaweld İyileştirme Sistemi)
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Oerlikon Kaynak Elektrodları A.Ş. Olarak Sürekli İyileştirme faaliyetlerini tek çatı altında topladığımız MiS ofis (Magmaweld

İyileştirme Sistemi) bulunmaktadır. MiS evi olarak oluşturduğumuz tüm iyileştirme sistemleri ve kültürünü oluşturan

sütunların tanımları ve prosedürleri yapı kurulmadan önce detaylı bir şekilde oluşturulmuştur. MiS ofiste şu an 3

mühendisimiz ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Faaliyet dönemi olarak 5. faz dönemine girmekteyiz. Kobetsu Kaizen, Kuşak

projeleri, Yalın, 6 sigma, QW projeleri, TPM, MTM, 5S vd. araçları aktif olarak kullanmakta ayrıca iyileştirme araçlarında bu

ekibimiz fabrikamızın her birimi ile koordine olarak çalışmaktadır. Her faz (6 ay) ‘da minimum 9 adet kuşak projesi

gerçekleştirilmektedir. Bununda yanında 12 adet odaklanılmış kaizen planlanmaktadır. 4 bölgemizde TPM, tüm fabrikamızda

5S uygulanmaktadır. Yalın 6 sigma metodolojisinin kendimize uyarladığımız sistemiyle MiS hedefimiz, firmada çalışan herkesin

en az bir projede yer alarak, MiS beyaz kuşak eğitimini ve kuşağını öncelikle almasını sağlamaktır. Böylece yalın ve iyileştirme

araçlarına hakim, kültürel olarak yetişmiş, problem çözme ve proje yönetme becerileri artırılmış kişiler yetiştirmektir. Şu an

firmamızda 1 Uzman Kara Kuşak, 1 Yeşil Kuşak, 19 Sarı Kuşak ve 165 Beyaz Kuşak yetiştirilmiştir. ISO 9000 gereği olarak tüm

iyileştirme faaliyetlerimizin prosedürleri oluşturulmuştur. Proje seçimlerimiz; çalışanlarımızdan gelen önerilerden,

yönetimimizin yıllık olarak belirlediği hedeflere yönelik faaliyetlerden ve MiS ofis’in analizini yaparak problem tespiti yapması

ile proje havuzunda toplanır. Her faz dönemi başında Proje Seçim Komitesi bir araya gelir ve yeni dönem projeleri belirlenir.

Belirlenen projelerin ekip lideri ataması yapıldıktan sonra ekip lideri kendi takımını oluşturmak üzere gönüllü kişiler ile ve

ardından yöneticileri ile yüz yüze görüşerek desteklerini alır ve takımını MiS ofis’e bildirir. MiS ofis burada rehberlik ve

gerekliyse danışman ataması yapar eğitim ihtiyaçlarını belirler.

Bu projemiz bir MiS sarı kuşak projesi olup , ekip liderimiz sarı kuşak ve ekip üyelerimiz beyaz kuşak olarak yetiştirilmiştir.

Firmamızda kuşak sistematiği ile iyileştirme araçları detaylı olarak öğretilmekte, proje faaliyetleri bir yandan yürürken safha

safha DMAIC döngüsü eğitimi verilmektedir.

MiS Faaliyet Özeti, Eğitim ve Proje Akış Sistematiği



MEVCUT DURUM ANALİZİ

V.O.C (Müşterinin Sesi)

Analize geçmeden konudan etkilenebilecek kişilerin görüşlerini, endişelerini ve önerilerini aldık. Buradan çıkan 
problemleri kök-sebep analizi yapar iken ayrıca değerlendirdik. 



MEVCUT DURUM ANALİZİ

Harman Üretim Süreç Adımları

Süreç adımları hem harman hem de TKT üretim alanı için
çıkarılarak buradan muhtemel kirlenme noktaları
listelenmiştir.

Problem Olan Noktalar Belirlenmiştir

Harman ünitesinde toz, kir kaynağı oluşturan işlem adımları incelenmiştir.



MEVCUT DURUM ANALİZİ

Harman Hazırlama Muhtemel Problemler Balık Kılçığı
Harman ünitesindeki problem yaratan toz kaynakları balık kılçığı ile belirlenmiştir.



MEVCUT DURUM ANALİZİ

*TKT ünitesindeki 
hammadde çuvalları 
alan içerisinde ağızları 
açık şekilde platform 
üzerine 
yerleştiriliyordu. Bu 
durumda yere çuval 
ağızlarından 
dökülmeler 
gerçekleşiyordu.

*TKT ünitesindeki 
kurutma fırını 
girişindeki bant 
kenarlarından 
konveyörün taşıması 
esnasında 
dökülmeler 
yaşanmaktaydı.

*TKT ünitesindeki 
silikat pompası etrafı 
açık olduğundan 
taşma ve sızmalar 
yaşanmaktaydı. 
Ayrıca burada silikatı 
tanka start-stop ile 
basan 
operatörlerimiz, 
düğmeyi kapatmayı 
unutabiliyor ve 
taşmalar 
gerçekleşiyordu.

*TKT ünitesindeki 
silikat tankında 
yükleme esnasında 
basınçtan dolayı 
fışkırmalar 
yaşanmaktaydı. Bu 
da alana 
yayılmakta idi.



MEVCUT DURUM ANALİZİ

*Harman ünitesi forklift geçişleri için 
ana koridara bağlanan kapıdan dolayı 
toz yayılması olmaktaydı.

Harman hazırlama bölgesinde oluşan dökülmelerin yerleri 
tespit edildi;
*Harman üretim alanı
*Otomatik harman silo dolum bölgesi
*Eleme makinası alanı

Manuel harman hazırlama kısmında;
*Toz emişlerin yetersiz olduğu tespit edildi,
*Silo sisteminin toz ve kir kaynağı oluşturduğu tespit edildi,
*Mevcut toz emiş hortumlarının yenilenmeye ihtiyacı 
olduğu tespit edildi.*Harman ünitesindeki 

büyük eleğin çevresi 
açık olduğundan 
yükleme işlemi 
sırasında alanda aşırı 
toz oluşmaktaydı. 
Ayrıca bigbag’den ani 
boşalmada yük altında 
dökülen noktalarda 
taşma oluyordu.



PROJE PLANI

1.2.2016 22.2.2016 2.4.2016 25.5.2016 13.6.2016

Problemin belirlenmesi

Çalışma planının hazırlanması

Mevcut dururmun analizi

Problem faktörlerinin araştırılması

Çözüm yollarının belirlenmesi

En iyi çözüm tespiti

UYGULAMA Alınan kararların uygulanması

KONTROL Sonuçların kontrolü

Kalite çemberi raporunun hazırlanması

Yönetime sunulması

Standartlaştırma çalışması

PLANLAMA

ÖNLEM



ANALİZ

Harman bölgesindeki kir kaynağı oluşturan dökülmeler incelenmiş, bölgelere göre ayrılarak incelenmiştir;
* Otomatik harman silo dolum bölgesi 
* Harman üretim alanı yere dökülenler
* Eleme makinası alanı Alanlar iç içe olduğundan birlikte ölçüm alınmıştır.

1.Grafikte 6 gün boyunca silo bölgesinde yaşanan yere dökülmelerin verileri 
bulunmaktadır.

2.Grafikte 6 gün boyunca elek ve üretim alanında yaşanan yere dökülmelerin verileri 
bulunmaktadır.



UYGULAMA

Hammaddeler siloların 
içine alınarak yeni 
yerleşim düzenlendi. 
Siloların üzerine ek toz 
emiş takılarak kir 
kaynağı oluşması 
engellendi.

Fırın girişine kapak 
yapılarak banttan 
yaşanan dökülmelerin 
önüne geçildi.

Platform üzerindeki 
silikat pompasının 
etrafı kapatıldı ve 
silikat pompa motoru 
değiştirilerek taşma 
ve sızmaların önüne 
geçildi.

Silikat tankı ile alan 
arası kapatılarak 
herhangi bir 
fışkırmada alanda kir 
kaynağı oluşması 
önlendi.



UYGULAMA

Eleğin çevresi 
kapatıldı, 
içerisine toz 
emiş sistemi 
kurularak 
eleme 
işlemindeki 
tozun önüne 
geçildi.

• Büyük elek üzerine huni sistemi kurularak 
hammaddelerin eleğe aktarımı sırasında 
yaşanan taşmaların önüne geçildi.

• Hammadde taşıyan büyük çuvallar bıçakla 
yırtılarak açılmaktaydı, elek üzerine testere 
sistemi yapılarak huniye dökülmesi 
sağlandı.

Forklift geçişi için kullanılan duvar 
örülerek alana olan forklift geçişleri için 
arka kapı kullanılmaya başlandı ve tozun 
genel koridora yayılması engellendi.

• Manuel harman kısmı silo sistemi 
sökülerek düz bant şekline getirildi.

• Silo sistemi yanındaki eski elek söküldü.
• Tüm toz emiş boruları yenilendi, harman 

hammaddelerinin bulunduğu alandaki toz 
emiş ağızları genişletildi.

• Büyük elek yanına yeni toz emiş bağlandı.

• TKT ünitesinde silo sistemi kuruldu.
• Silikat taşmalarını önlemek için PLC sistemi 

kuruldu.
• Alana yeni toz emiş bağlandı.



SONUÇ VE KAZANIMLAR

Harman hazırlama kısmında 
hedeflenen  12,3 µg/m3 oranına 
ulaşıldı. Alan içerisinde yükle-boşalt 
esnasında oluşan tozun önüne 
geçilerek alan çalışanlarına daha temiz 
bir çalışma ortamı sunuldu.

TKT ünitesinde toz ve kir kaynaklarına 
yönelik önlemler alındıktan sonra 
alandaki çalışma koşulları gözle görülür 
seviyede iyileştirildi. Gün içerisindeki 
yere dökülme oranı 100 kg/gün’dan 35 
kg/gün’e düşürüldü.

%69 
iyileşme  

tozlu 
ortamda

KAZAN
1,37km 

/vr

TKT ünitesine yapılan silo sistemiyle 
birlikte hammadde depo ile alan 
arasındaki yürüme mesafesi ortadan 
kaldırılmış ve setup için çalışan 2 
operatörden 1’i boşa çıkartılmış 
böylece ünitenin diğer kısımlarındaki 
çalışmalarda 2 operatör çalışarak setup
süresi %50 düşürülmüştür.

HARCAMALAR
Alanda yapılan tüm çalışmaların malzeme, işçilik ve taşeron maliyetleri toplamı 16.000 TL’dir. Bu 

projede bir çok işlem hurda malzemelerden yapılmıştır.



STANDARTLAŞTIRMA/YAYGINLAŞTIRMA

Alanda yapılan  tüm uygulamalar çizimlerle desteklenerek, makine teknik resim klasörlerine eklendi. Toz ve kir 
kaynaklarını önlemek için yapılan yerleşim planı değişiklikleri ile yerleşim planları güncellendi.


