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2D LEIFELD YAĞLAMA SİSTEMİ OPTİMİZASYONU



1. Adım: Konu Seçimi

 Üretimdeki verim kaybını azaltmak

 Arızaları azaltmak, ısınmaya bağlı
oluşabilecek diğer arızaların önüne
geçmek, ısı alarmı sayısını azaltmak

 Yedek temin sürelerini azaltmak

 Ekipman maliyetini düşürmek

 Yağlama verimliliğini arttırmak 69,5%
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2. Adım : Hedef Belirleme

HEDEF

Ara’16

BAŞLANGIÇ DEĞERİ

2016
01-10

FENER MİLİ ve PUNTA MİLİ  RULMANLARI 
KAYNAKLI ISI ALARM SÜRESİ ve ADETİ (dk – adet) 

714,7
45

0

PROJE BEYANI

KOD ADI 2016_GB_JAN_18_YAĞLA

KONU YAĞLAMA SİSTEMİ OPTİMİZASYONU (2 DİSK LEIFELD)

Başlangıç 06.09.2016

Bitiş 30.01.2017

KAPSAM Fener Mili ve Punta  Mili Rulmanları Yağlamaları

GÖSTERGE BAŞLANGIÇ HEDEF ŞU ANDA

ISI ALARMI DURUŞ 
SÜRESİ ve ADETİ 43 adet

639, 5 dk
0

45 adet
714,7 dk

DÖNEM 2016 (Oca-Ağu) Ara’16 Ağu’16



3. Adım : Ekip Oluşturma

ŞAMPİYON:

• Füruzan HOŞCAN 
(Bkm Md)

LİDER:

• Engin ÖZKEKLİK (Bkm 
Müh)

ÜYE:

• Mustafa ESKİN 
(Hidrolik Sistem 
Sorumlusu)

ÜYE:

• Taner MUTLU (Elktrik 
Bkm Gr Ld)

ÜYE:

• Hasan İÇDEN (Mek Bk 
Gr Ld)

ÜYE:

• Serkan BALKAN (Bkm 
Tasarım Teknisyeni)

ÜYE:

• Recep KARAGÜL 
(Bokö Ayarcı)



4. Adım : Mevcut Durum Analizi

İHTİYAÇ ANAHTAR CTQ METRİK SPEKLER

DİSK HATLARI 
PERFORMANSININ 

ARTTIRILMASI

LEIFELD 
PERFORMANSI

ISI ALARM 
KAYNAKLI TEZGAH 

DURUŞ SÜRESİ
Dakika 639,5   0

ISI ALARM 
KAYNAKLI TEZGAH 

DURUŞ ADETİ
Adet 43   0



4. Adım : Mevcut Durum Analizi

Yağlama 
Tankı

Pompa 
Motor 
Grubu

Yağlama 
Akış 

Switchleri

Yağlama 
Noktaları

S

Suppliers

TEDARİKÇİLER

Mekanik Bakım

Elektrik Bakım

Yardımcı Tesisler

Üretim

I

Inputs
GİRDİLER

Operatör

• Otonom Bakım Uygulama Verimi

• Makine İzleme ve Takip Verimi

• Manuel Ayar Parametreleri

Yağlama Uzmanı
• Yağ kirlilik takip(incelme, renk yada koku değişimi, 

yağa boryağ yada su karışımı durumu)

• Filtre kirlilik takip

Makine

•Yağlama Sistemi

Mekanik Bakım Teknisyeni

•Pompa çalışma basınçları

•Sistem kontrolü 

Elektrik Bakım Teknisyeni

•Yağ akış switchlerinden doğru 
feedbacklerin alınabilmesi

•Sistem kontrolü

P

Process

PROSES

Leifeld Yağlama Sistemi            
Kapsam :Fener Mili ve 

Punta Mili

O

Output

ÇIKTI

Fener Mili ve Punta Mili 
Yağlama Sistemi 
Optimizasyonu

C

Customers

MÜŞTERİLER

Disk Hattı

Mekanik Bakım

Elektrik Bakım

Satınalma



4. Adım : Mevcut Durum Analizi

Yağlama Tankı

• Şanzuman yağ seviyesi

• Şanzuman yağ sıcaklığı

• Filtrasyonun sağlıklı 
çalışması

• Şanzuman yağı uygunluğu

Pompa Motor Grubu

• Pompa çalışma basıncı

• Sisteme gönderilen yağ 
debisi

• Yağ akış switchlerine uygun 
miktarda debi ulaşması

Yağlama Akış Switcleri

• Yağ akış switchlerinden
doğru debide şanzuman yağı 
çıkış yapabilmesi

• Yağ akış switchlerinden
doğru feedback alınabilmesi

Yağlama Noktaları

• Her yağlama noktasından 
uygun miktarda yağın çıkış 
yapabilmesi

Yağlama için Uygun Şanzuman 
Yağı

Uygun Basınç ve Debide Yağ 
akış Switchlerine Gönderilen 

Şanzuman Yağı

Her Yağlama Noktası için 
Uygun Miktarda Yağ akış 

Switchlerinden çıkmış 
Şanzuman Yağı

Uygun Miktarda Yağlama 
Noktalarına Ulaşmış 

Şanzuman Yağı



5. Adım : Proje Planı

TANIMLAMA

30.08.2016

ÖLÇME

15.09.2016

ANALİZ

15.10.2016

İYİLEŞTİRME

30.11.2016

KONTROL

30.12.2016

İZLEME

30.12.2017

BEKLENTİLER

(ÇIKTI - Müşteri Ne istiyor)

• Isı alarmının azalması

ENDİŞELER

(Kontrol Parametresi - Müşteri Neyi istemiyor)

• Yapılan çalışmaların sonucunda çıktıların uzun 
vadede sonuçlanması projenin sonuca 
ulaşmasında gecikmelere neden olacaktır.

• Sistemin devreye alınması sırasında ilave 
duruşlara ve devreye alındıktan sonra çalışan 
ve müdahale eden personelin ekstra duruşlara 
neden olması ve bakımın düzgün olarak 
yapılamaması(otonom, planlı)

• Mevcut plc ve kontrol sistemine uygun işlerin 
yapılması

• Bu yapılan işlerin makina garantisine etki 
edecek riskler oluşturması

• Proje sonrasında yağlamadan kaynaklı 
oluşabilecek rulman dağılması v.s arızaların 
olmaması

ODAKLANILACAK NOKTALAR / İYİLEŞTİRME 
ÖNERİLERİ

• Yeni ekipman seçimlerinde temin kolaylığı.

• Çalışmalarda operatör işin paydaşı haline 
getirilmeli.

• Sensörlerin üzerinde tanımlayıcı etiketler 
olmalı.

• Yağlamanın akış şeması olmalı.

• Yağların akışlarının gözle görülür hale 
getirilmesi.

• Debi göstergeli sensörler kullanılabilirmi

• Sistemin hatasız çalıştığının izlenebilir olması.

• Daha kısa sürede bulunabilecek ve daha uygun 
fiyatlı yağ akış sensörleri kullanılmalı.

• Tezgah manuellerinde belirtilen yağlama 
değerlerini görmek.



6. Adım : Analiz

MEVCUT BEKLENTİ



6. Adım : Analiz

HİDROLİK KULE

Leifeld FENER MİLİPUNTA
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ŞANZUMAN YAĞ SICAKLIĞI İLE ISI ALARMI ALGILANIYOR. 
ALGILAMA SICAKLIĞI 60 (55 derecede uyarı 60 derecede tezgah 

durduruluyor)

EŞANJÖR KAPASİTESİ 7 AĞUSTOSDA ARTTIRILMIŞTIR. 
EYLÜL SIFIR ISI ALARMI VARDIR.



6. Adım : Analiz

1 – Tank

2 – Yağ Dolum Tıpası

3 – Yağ Akış Switchleri-Fener Mili

4 – Yağlama Pompası

5 – Sirkülasyon Pompası (Isıtma İçin)

6 – Elektriksel kirlilik göstergeli yağ filtresi

7 – Sıcaklık Sensörü

8 - Eşanjör
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6. Adım : Analiz

9 – Seviye Göstergesi

10 – Yağ Boşaltma Tıpası

11 - Yağ Akış Switchleri-Punta Mili
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9

10

11



6. Adım : Analiz

• Yağlama Şeması

3 11

ISI ALARMI

YAĞ SOĞUTMA

• TANK ÜZERİNDE YAĞ SICAKLIĞI 60 DERECEYE 
ULAŞTIĞINDA TEZGAHI DURDURAN ALGILAM 
SİSTEMİ VARDIR.  ISI ALARMI OLARAK 
ADLANDIRILIR.

• TEZGAHA GÖNDERİLEN YAĞ TANK 
SONRASINDA YAĞLAMA 
NOKTALARINDAN ÖNCE DELTA T 
DÜŞÜMÜ YAPILARAK 
SOĞUTULMAKTADIR.



6. Adım : Analiz

3 – Yağ Akış Switchleri

3

Fener Mili

3,15 
l/dk

5 
l/dk

5 
l/dk

0,25 
l/dk



6. Adım : Analiz

11 – Yağ Akış Switchleri

0,16 
l/dk

3,15 
l/dk

0,5 
l/dk

Punta Mili

11



6. Adım : Analiz

leifeld 
fener 
mili ve 
punta 
mili 
yağlama 
kaynaklı 
arızalar

yağ akış switch arızaları

yağlama pompası arızaları

filtre arızaları

ısı alarmı



6. Adım : Analiz
ARIZA ARIZA TÜRLERİ KOMPONENTLER HATA HATA SEBEPLERİ NEDEN-1 NEDEN-2 NEDEN-3 NEDEN-4 NEDEN-5 ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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switch
switch in hatalı ölçüm 

yapması

kirlilik
mevcut filtrasyon sisteminin verimli 

çalışmaması

Sistemde hatalı filtre elemanı çalışıyor 

olabilir

Bakımcı karıştırmış olabilir

Makine üzerindeki mevcut filtre kodunu 

okuyamamasından kaynaklı görsel benzeyen 

filtre elemanını seçebilir

Orijinal makina dosyasındaki ekipman temin 

edilememiş olabilir

Temin süresi çok fazla olabilir veya orijinal 

ekipman bulunamamış olabilir

Ambara yanlış stok talimatı verilmiş olabilir
Ambar stok talimatı açarken mevcut filtre 

üzerindeki kodlar yanlış okunmuş olabilir

zamanında filtre değişimi yapılmıyor olabilir

periyodu uygun olmayabilir

filtre kirlilik switchi problemli olabilir

şanzuman gövdesi içerisinde terleme 

kaynaklı oluşan damlalar şanzuman yağına 

karışıyor olabilir

hidrolik yağa boryağ karışması kaynaklı kirlilik 

switchi bozulmuş olabilir

fener mili boğaz keçesinden boryağ 

kaçması

filtre kirlilik switchi pasif duruma getirilmiş 

olabilir

o anda arıza çözümü bulunamayıp imalatın devam 

edilebilmesi için geçici pasif yapılmış olabilir

o anda gerçek nedenin tespit edilmesi uzun 

süreceğinden

filtre gövdesindeki çatlaktan dolayı filtre 

edilmemiş yağ sisteme gidebilir

gövde üzerindeki baypas hattındaki çekvalf 

arızalanmış olabilir

imalat hatası olabilir

uzun süre kullanımdan kaynaklı ömrünü 

doldurmuş olabilir

kullandığımız şanzuman yağı amaca uygun 

olmayabilir
makine imalatçısının önerdiği yağ kullanılmıyor olabilir

orijinal makine kataloğundaki yağın maliyeti 

yüksek olabilir

şanzuman yağının uygunsuz 

hale gelmesi
şanzuman yağına boryağ karışabilir fener mili boğaz keçesinden boryağ kaçabilir keçe görevini yapamıyor olabilir

keçe takılırken hasar görmüş olabilir

uzun kullanımdan kaynaklı ömrünü 

doldurmuş olabilir

orijinal ekipman
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pompa
uygun basınç 

oluşmaması

pompada verim kaybı

pompa dişlilerinde ve gövdesinde aşınma 

meydana gelmiş olabilir

uzn kullanımdan kaynaklı ömrünü 

doldurduğu için

şanzuman tankında yağ seviyesi uygun 

olmayabilir
yağ kaçağı olabilir

hidrolik bağlantı elemanlarında yağ kaçağı olabilir

fener mili boğaz keçesinden yağ kaçağı olabilir

punta arka kapaktaki sızdırmazlık elemanı kaçırıyor 

olabilir

pompa kitlemesi
pompa miline geçen burcun sarmasından 

kitleyebilir

mekanik boşluklar olabilir
uzun süre çalışması kaynaklı mekanik boşluklar 

oluşabilir

pompanın hava yapması

pompanın basma hattında gövdeden çatlak olabilir
pompanın çalışması gereken basıç aralığının 

üzerinde uzun süre çalışması

pompa emiş borusu yada hortumu çatlak yada kopmuş 

olabilir

hidrolik hortum ısı değişiminden kaynaklı 

zamanla sertleşir ve çoğunlukla pres yerinden 

çatlayıp, kopabilir

hidrolik borunun rakorlarında vibrasyondan 

kaynaklı gevşeme yada çatlama olabilir

yağ seviyesi uygun olmayabilir yağ kaçağı olabilir

pompa basınç hattı borusu yada hortumunda kaçak 

olabilir

yanlış basınç sınıfında hidrolik boru yada 

hortum kullanılmış olabilir

uzun süre çalışmasından kaynaklı ömrünü 

doldurmuş olabilir
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filtre
filtrasyonun sağlıklı 

yapılamaması

filtrenin tıkanması yağ içerisinde katı partiküller olabilir
büyük kontak yüzeylerinde metal metale 

temas olabilir

yüksek yüklerde dinamik zorlanmalarda ağır şartlarda 

çalışıyor olabilir

filtrenin şişmesi

şanzuman yağına boryağ karışmış olabilir fener mili boğaz keçesinden boryağ kaçması keçe görevini yapamıyor olabilir

uzun kullanımdan kaynaklı ömrünü 

doldurmuş olabilir

orijinal ekipman

keçe takılırken hasar görmüş olabilir

şanzuman içerisinde terleme kaynaklı oluşan 

sıvının yağa karışması

ortak tank kullanılmasından kaynaklı ve 

sıcaklık değişkenliğinden kaynaklı olabilir

filtre gövdesinin çatlaması bakımı yapılırken yanlış montaj yapılmış olabilir

filtre kirlilik switchinin pasif 

duruma getirilmiş olması
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sıcaklık 

sensörü

sıcaklık sensörünün 

uygun değerleri 

okuyamaması

şanzuman yağının 

sıcaklığının yükselmesi
soğutma sisteminin sağlıklı çalışmaması

uygun değerde ısı düşümü yapabilecek 

soğutma sistem olmayabilir

uygun devirde motor olmayabilir yanlış seçilmiş olabilir

düşük kapasitede eşanjör olabilir yanlış hesaplanmış olabilir

soğutma suyu sıcaklığı yüksek olabilir kulede verim kaybı olabilir

şanzuman yağının 

sıcaklığının düşmesi
soğutma sisteminin sağlıklı çalışmaması

Neden Neden Analizi



6. Adım : Analiz

Tespit Eden Aksiyon
(Oluşmaya başlanan problemi duruşa sebep olmadan belirleyen önlemler)

Önleyici Aksiyon
(Problemin ortaya çıkmasını engelleyen veya problem sıklığını azaltan önlemler)

Sistem Sonucu Ne Olur 2 ? (Etkilenen Proje KPI)

Sistem Sonucunda Ne Olur 1 ? (Birinci Seviye Sistem Hatası)

Etkilenen Koşul Nedir ?

Bozulma Durumu Nedir ?

Parçanın Fonksiyonu Nedir ?

PARÇA NEDİR ?

• Parça Fonksiyon Analizi



6. Adım : Analiz • Aksiyon Önceliklendirme
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6. Adım : Analiz
• Önceliklendirilmiş Aksiyonlar

Aksiyon Fayda Aksiyon No Efor Termin

otonom bakım checklistine tankın etrafının 3 vardiyada 1 sıklıkta temizlenmesi ve tanktan gelebilecek yağ 
kaçağının kontrol edilmesi maddesinin eklenmesi.

69 1..1 16 Şubat

yeni yağlama sisteminde tezgah filtre değişim alarmı verdiği anda tezgahın durmasına gerek kalmadan filtre 
değişimi gerçekleştirilebilmesi.

388 2..2 80 Mart

pompa motor tahrik aktarımında konik sıkma ile tahrik aktarılmış sistem kullanılacaktır. 234 3..2 16 Mart

elektriksel olarak kablo koptuğunda tezgahta alarm yada uyarı verecek sistem kurulacaktır. 147 8..1 66 Mart

sıcaklık ölçme sensörünün ölçtüğü değerin termal kamera ile doğruluğunun teyit edilmesinin 6 aylık planlı 
bakım checklistlerine eklenmesi.

83 8..2 16 Mart

planlı bakım 6 aylık checklistlerine eşanjör temizliğinin eklenmesi (levha tipi eşanjör için revize edilmesi) 155 9..1 44 Şubat

yağlama sistemine sürekli çalışacak olan soğutma sisteminin ilave edilmesi 155 9..2 80 Nisan

eşanjöre soğutma suyu giriş sıcaklığının takibinin yapılabileceği pt 100 sıcaklık ölçümü sensörü ilavesi ile bu 
durum anında kontrol sırasında tespit edilebilir

95 9..3 48 Nisan

6 aylık planlı bakım checklistlerine şanzuman yağlama tankı seviye göstergesinden yağ seviyesinin görülüp 
görülmediği kontrolünün eklenmesi ve otonom bakım checklistine seviye göstergesinin üç vardiyada bir sıklıkta 
temizlik noktası olarak eklenmesi.

111 10..2 16 Şubat

termik atması sinyalinin cnc ye bağlanması 63 11..1 62 Mart

motor havalandırma kanallarının temizliği ve havalandırma pervanesinin çalışıp çalışmadığının kontrolüne dair 
operatöre tek nokta dersi verilmesi ve haftalık periyotta kontroller için otonom bakım checklistlerine 
eklenmesi

91 11..2 16 Şubat

aktüatörlü vana kullanılması (soğutma sisteminin verimli kullanılması için) 137 12..1 48 Mart

eşanjörün su hattına akış sensörü konulması 137 12..2 48 Mart



7. Adım : Uygulama

21

Sistemde tek ejanjör
vardır. Sadece yağı 

yağlama noktalarına 
gönderirken soğutma 

işlemi yapmaktadır. Bu 
durumda soğutma işlemi 
sıcaklığın yüksek olduğu 

zamanlarda 
yetmemektedir.

ÖNCE

Tanktaki yağ belirli bir 
sıcaklık değerine 

yükseldiğinde kendi 
içinde soğutma işlemini 

yapacak sistem 
kurulmuştur.

SONRA

Filtre değişim sıklığı 
fazladır.

ÖNCE

Yağlama 
noktalarına 

gönderilen yağın 
filtrasyonunu

sağlayan filtre sayısı 
ikiye çıkarılmıştır.

SONRA



7. Adım : Uygulama

2222

ÖNCE SONRA

Akış sensörleri yağ akış 
miktarının gösterecek ve 
daha kolay bulunup, 
daha kısa sürede temin 
edilebilir yeni akış 
sensörleriyle
değiştirilmiştir.

Akış sensörleri yağ akış 
miktarının gösterecek ve 
daha kolay bulunup, 
daha kısa sürede temin 
edilebilir yeni akış 
sensörleriyle
değiştirilmiştir.

Akış sensörleri yağ akış 
miktarı görülemiyor.

Akış sensörleri yağ akış 
miktarı görülemiyor.



8. Adım : Sonuç ve Kazanımlar

Kazanç
6.400 €/yıl



9-10. Adım : Standartlaştırma/Yaygınlaştırma 

24

6 Aylık Planlı Bakım Checklist
Revizyonu

Tek Nokta Eğitimler

Otonom Bakım Checklist
Revizyonu


