
PASLANMAZ TEL KAYNAKLI EKSTRÜZYON ÜRETİM 
HATLARI VERİM KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ



Neden bu proje?
Elektrod üretiminde, ekstrüzyon hatlarında elektrod teli ve elektrod örtüsü
birleştirilmektedir. Ürün çeşitlerimizden biri olan ve paslanmaz metallerin kaynağında
kullanılan paslanmaz elektrodumuz mevcuttur. Bu elektrod Gri hat adını verdiğimiz hatta
üretilmektedir. Bu elektrodun üretimine baktığımızda OEE %’ miz, diğer hatların OEE %’si
ile karşılaştırdığımızda oldukça düşük kalmaktadır. Yandaki bar grafiğinde de görüleceği
üzere Gri hat en düşük OEE% ‘ye sahiptir. Hangi ürün tipi en çok üretiliyor diye yine o
hatta baktığımızda, 2. grafikte görüleceği üzere Paslanmaz elektrod %39 ile o hattın en
çok üretilen ürünüdür. Proje bu değerler göz önüne alınarak belirlenmiştir. Aynı zamanda
paslanmaz üretimi hem zor hem de uzmanlık gerektirmektedir. Paslanmaz üretiminde
ürünü baz alarak OEE’yi değerlendirdiğimizde diğer tip ürünler arasında %40 OEE seviyesi
ile en düşük verimliliğe sahiptir. Projemiz paslanmaz üretiminde kalitesizliği azaltarak
OEE’yi artırmaktır. Paslanmaz üretiminde kullandığımız tellerin kalite problemleri
makinalarda takılmaya ve ardından duruşlara sebep olmaktadır. Konumuz bu kalitesizliği
odak almaktadır.
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HEDEF BELİRLEME

Projede hedefimiz Paslanmaz tipi üretimi

yaptığımız zamanlar için OEE % si baz alınarak

belirlenmiştir. Başlangıç ortalama değerimiz 2015 yılı

için OEE %40 olarak belirlenmiştir. Burada verilen

hedef tüm ekstrüzyon hatlarında hedef olarak

belirlenen %10 OEE artırmanın %1’lik payına tekabül

etmektedir. Gri hat haftalık OEE% grafiği yan tarafta

görülebilir.

HEDEF
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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



EKİP OLUŞTURMA

Proje Ekibi:
Sezcan UMUT (Lider) Ekstrüzyon Üretim Birim Lid.
Osman ÖZÇİFTÇİ (Üye) Kalite Kontrol Birim Lid.
Hüsnü VURAL (Üye) Tel Çekme Ünite Lid.
Yusuf GÖRGÜLÜ(Üye) Ekstrüzyon Üretim Ünite Lid.
Aykut GÜVENÇOĞLU(Üye) Çıkış Kalite Kontrol Müh.
Yusuf EKŞİ(Üye) Hammadde ve Ambalaj Satın Alma 

Uzmanı

Proje Şampiyonu
Murat DÖNMEZ Elektrod Üretim ve Sİ Müdürü

Ekip hat çalışanları, kalite yöneticisi, kalite mühendisi ve

satınalma uzmanı 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.



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

MEVCUT DURUM ANALİZİ

V.O.C (Müşterinin Sesi)Paslanmaz Üretim Süreç Adımımız
Öncelikle süreç adımlarımızı çıkardıktan sonra 5Neden analizi ile beyin 
fırtınası yapıldı ve balık kılçığı analizi ile muhtemel problem kaynakları 
ekip üyelerince belirlendi.

Teknik açıklamalar:
Tırtıl: Tellerin kasadan boşaltılırken makinada ilerlemesini sağlayan ilk 
hareketi veren parça
Makara: Telin makinada ilerlerken temas ederek hızlanmasını sağlayan 
makaralar
Tel haddesi: Telin üzerine örtü sıvaması yapılmadan düzgün bir şekilde 
klavuzlayan parça
Pasta haddesi: Tel haddesinden çıkan telin üstüne istenen ölçüde örtü 
sıvayab klavuz



MEVCUT DURUM ANALİZİ

TIRTIL MAKARA KILAVUZ TEL HADDESİ

TEL TAKILMASININ NEDEN OLDUĞU YER

EBATÜRÜN ADITARİH ÇÖZÜM/AÇIKLAMA

Balık Kılçığı Methodu ile Belirlediklerimiz
15 adet muhtemel kök sebep bulunmuştur ve bu sebeplerin doğruluğunu incelemek üzere yandaki form 
oluşturularak, paslanmaz tellerin kalitesizliğinde doğan durumda nerede takılmanın en sık yaşandığı ve 
takıldığında neden olduğu toplanmaya başlamıştır.

Veri Toplama Planı
Muhtemel sebeplerin doğruluğunu ölçmek için telin makinada ilerlediği esnada takılarak makinayı 
durdurması,  en çok makinanın hangi noktasından gerçekleşiyor sorusuna cevap verebilmek için veri toplama 
formu oluşturduk. Veri toplamaya başladık.



PROJE PLANI

1.4.2016 1.5.2016 1.6.2016 1.6.2016 1.7.2016

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

TIRTIL

MAKARA

KLAVUZ
TEL HADDESİ

Category

25; 47,2%
TEL HADDESİ

16; 30,2%
KLAVUZ

10; 18,9%
MAKARA

2; 3,8%
TIRTIL

Paslanmaz Tellerin Makinada Duruş Yaşattığı Noktalar

Yaptığımız analizlerde tellerin; kalitesizlik oluşması veya mevcut
kalitesizliğinden dolayı makinanın tel haddesi, makara, tırtıl ve
klavuz aksamlarından hangisinde en çok takıldığını tespit ettik.
Tel haddesi görüldüğü üzere en çok takılmayı yaşadığımız nokta
olarak önümüze geldi. Bu noktadan hareketle yaptığımız
gözlemlerde tırtıl aksamına kadar çapaksız gelen tel, tırtıldan
geçerken yüzeyinde çapak oluşmakta ve haddeden geçerken
birikmelerden dolayı takılma yapmaktadır. Böylece makinayı
durdurmaktadır. O yüzden hem tel haddesi çapını gözden
geçirmeye hem de tırtılın telin yüzeyini bozmaması için uygun
yapıda olmasını gözden geçirmeye karar verdik. Çünkü tırtıl telin
yüzeyini bozabilmekte idi.

Tırtıl Makara

Klavuz



ANALİZ

Farklı Tedarikçi ve Tel Tiplerinde Üretim Hızı
Çeşitli firmalardan gelen ve rework tellerin aynı çaplar için üretime etkisi incelendiğinde, Analizde de görüleceği
gibi B firması A firmasına göre daha verimlidir. Bu yüzden B firmasının kaliteli gelen tellerinin bize faydası
görülmektedir. Ancak B firmasının gelen bazı partilerinde yine takılma sıkıntıları yaşanmaktaydı. Biz de iyi bir
partileri belirleyerek bu özellikte tel isteğimizi şartnameleri de değiştirerek firmaya bildirdik. Çap toleransları,
yüzeydeki kirlilik ve çapaklı gelmesi problemleri şartname ile bildirilmeye karar verildi.

A FİRMASI B FİRMASI

Briket yükleme

Zımpara arızası

Biriket bekleme (Senkron Kaybı)
Tel sıkışması

Kafa sarma

Eksantrik
Tel bitti (bekleme)

Bant Arızası

Category9,00; 1,5%

Bant Arızası

11,60; 1,9%
Tel bitti (bekleme)

14,30; 2,3%
Eksantrik

19,47; 3,2%
Kafa sarma

62,68; 10,2%
Tel sıkışması

65,33; 10,7%

Biriket bekleme (Senkron Kaybı)

134,15; 21,9%
Zımpara arızası

296,32; 48,4%

Briket yükleme

Ekstrüzyon Hat  Duruş Sebepleri

Duruş Analizi

Tel Sıkışması duruşu 4 .en büyük duruşumuzdur.



UYGULAMA

Problem Kaynaklarımıza Yönelik Adımlarımız

• Tel Çapı

• Hadde Çapı

• Hadde Mastarları Alınması

• Hadde Kullanım Sistemi

Tel Haddesi / 
Tel Uyumu

• Tırtıl Malzemesi
• Yüzey revizyonu yapılması

• Farklı tasarım denenecek 

• Tırtıl/Makara Hız Uyumu
• Tırtıl ve makara hangi çapta hangi hızlarda 

olması gerekiyor standart hale getiriliyor

Telde Çapak

Tel çaplarının istediğimiz şekilde yeni şartnameye 
uygun getirilmesi kararlaştırıldı

Elimizde bulunan tellerin çap toleransları normal 
üretimde kullanılan tellerin çap toleranslarından 
daha yüksek olduğu için sıkıntı yaşanıyordu. Daha 
yüksek çaplı  haddeler alınarak tellerin bu şekilde 

kullanılması kararlaştırıldı.

Hadde mastarları siparişi verildi. Çapı bozulan 
haddeleri tespit edebileceğiz. Tele uygun hadde 

kullanabilmek içim mastar ile ölçümlere 
başlayacağız.

Tırtıl yüzeyi  revizyon edildi. Telden çapak 
kaldırmasının önüne geçildi.

Makinada tele hareket veren akşamların hangi 
çapta hangi hızlara sahip olarak çalıştırılmalı 

tespitleri yapılmaya başladı.



UYGULAMA

Faaliyet Planı



UYGULAMA

ÜRÜN 2.00 2.50 3.25 4.00

Tel Çapı 1.95 - 2.00 2.45 - 2.50 3.18 - 3.21 3.95 - 4.00

Hadde Çapı
2.05

2.06

2.56

2.57

3.26

3.27
4.06

Max. Hadde Çapı Gözlemler sonucu belirlenecek.

Elimizdeki tellerin tolerans aralıkları daha net belirlendikten sonra , elimizdeki bu telllere uygun tel 
haddesi çap toleransları belirlendi. Böylece artırdığımız tel hadde çapı, birikmelerden dolayı olan 
takılmaları azalttı.

Tel ve Hadde Çapı Uyumu



UYGULAMA

Şartname Değişikliği
Tedarik edilen tellerin üretimde kullanılan standart ölçülerinde tedarik 
edilmesi sağlandı. Örnek olarak 3,25 mm çap için daha önceden 3,20-
3,25 mm toleransı mevcuttu. Yeni çalışmada bu tolerans 3,18-3,21 
mm olarak güncellendi.

Uygun Hadde Çaplarının Getirtilmesi
Haddeler için; problemi en az yaşadığımız çap aralıkları veri toplayarak 
tespit edildi ve şartname değişiklikleri ile bize uygun çapta temin 
edilmeye başlandı. Böylece buradaki takılma problemlerini azalttık

Tırtılın tele zarar vermesini engelleme için tele temas yüzeyinde 4 farklı deneme yapılarak 
en uygunu belirlendi ve revizyon yapıldı.

Tırtıl Yapısı Değişimi



SONUÇ VE KAZANIMLAR

Kontrol Grafiği

Yapılan Harcamalar
Projede sadece elimizdeki yedek malzemeler dışarıda işletilmiştir. Bunun maliyeti 500tl. Onun dışında kalan çalışmalar için bir 

maliyete katlanılmamıştır.

Yapılan iyileştirmelerden 
sonra hedef değerimizi 
yakalayarak %52 OEE 
seviyesine çıkardık.



STANDARTLAŞTIRMA/YAYGINLAŞTIRMA

Tüm yapılan değişiklikler şartnamelere işlenmiştir. Bu 
değişiklikler ile ilgili malzeme teminimiz projede istediğimiz 
iyileştirmelere göre temin edilmektedir.


