
           
 

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU        

             
 

Kaizen Konusu : Parlatma hattı  bant altında bulunan zincirlerin su kaynaklı yıpranmasının engellenmesi 
 
Tarih : 01/12/2021 
    
Takım Üyeleri ve Görevleri :  
 
Abdurrahman Ünlü-Mekanik Bakım Teknisyeni  
Abdullah Yılmaz-Mekanik Bakım Formeni 
 
 
Kaizen No (Şirket içindeki Kaizen numarası) : Sİ-116-2021. 
 
Plakalar üretim bandından geçerken su ile temizlenmektedir. Su ile temizlik esnasında alt kısımda bulunan bandın 
ve makaraların hareketini sağlayan zincirler korkuluk olmasına rağmen suya maruz kalmakta ve kısa sürede 
paslanmaktadır. Paslanma sonucunda zincirde kopmalar meydana gelmekte ve sık sık değişim yaşanmaktadır. 
Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi 3 parlatma hattında da 3 ayda yaşanan toplam zincir kaynaklı duruşlar 349 
dk’dır. % 40 ı zincir kopmalarından kaynaklı zincir değişimi sırasında yaşanmakta ve bu nedenle ayda 46 dk’lık 
yılda 552 dk ‘lık duruş ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak zincirlerin sürekli değiştirilmesinden kaynaklı yıllık 294 
metre zincir harcanması ile zincir maliyeti ortaya çıkmaktadır. 

 

  

 
Kaizen’in ilgili olduğu kayıp türleri : Arıza / Ekipman Kayıpları  
 
1. Arıza   € 6. Hız Kayıpları € 11. Hat Organizasyon Kayıpları € 16. Ekipman Kayıpları € 
2. Set-up / Ayar   € 7. Hata ve Tamir Kayıpları € 12. Lojistik Kayıplar € 17. Çevre Kayıpları  € 
3. Takım Değisimi   € 8. Kapatma Kayıpları € 13. Ölçme ve Ayar Kayıpları € 18. İSİG Kayıpları € 
4. Baslangıç Kayıpları € 9. Yönetim Kayıpları € 14. Enerji Kayıpları € 19. Bilgi Güvenliği Kayıpları € 
5. Küçük Durus/Çokote € 10. Üretim Hareket Kayıpları € 15. Ürün Kayıpları € 20. Diğer (Belirtiniz)…………………. € 
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Önceki durum: 
Parlatma hattında plaka bandın üzerinde hareket ederken 
proses gereği su kullanılmaktadır. Bu su mevcut 
korkulukların olmasına rağmen bant altında bulunan 
zincir mekanizmasına kadar sızmakta ve zincirlerin 
paslanmasına neden olmaktadır. Paslanan zincirlerin 
değiştirilebilmesi için hat durmakta ve ayrıca ek olarak 
zincir maliyeti ortaya çıkmaktadır. Yılda bu değişim 
kaynaklı harcanan zincir metrajı 294 metredir. Ayrıca aylık 
toplam 46 dk zincir değişimi için hat durdurulmaktadır. 
Buna ek olarak motor ve redüktörlerin de bant altında 
kalması ile arızalanma sıklıkları pislenmeleri ile doğru 

 
Sonrası durum: 
Mevcut şase 25-30 cm kenara kaydırılarak altta 
bulunan zincir mekanizması da şase ile yana 
kaydırılmıştır. Bu sayede bant hareketi sırasında 
zincirlerin suya maruz kalmaları engellenmiştir. Su 
kaynaklı paslanma sonucunda ortaya çıkan zincir 
değişimi prosesi tamamen ortadan 
kaldırılmıştır.294 metre zincir sarfiyatı ve 46 dk 
zincir değişim süresi ortadan kaldırılmıştır. 
Motor/redüktörler de bant altından kaydırılarak dış 
alana konulmuştur. Bununla birlikte 
redüktör/motor değişimleri azalmakta (2 senede 1) 

Mevcut şasenin 25-30 cm 
kenara kaydırılması ile 
birlikte zincir bağlantıları 
kenara alınmıştır 

Plaka hattan geçerken su 
ile ıslatılması sonucunda 
korkuluk altında kalan 
zincirlere su temas ediyor.  



           
 

orantılı artmaktadır. Ayda 1 kez 1 konveyörde bu 
redüktör/motor değişimi yapılmakta ve değişimi yaklaşık 
90 dk.  sürmektedir. 
 

Maliyet:  

17 adet makaralı mile segman kanalı açılması: 1.000 TL 
Köşebent konsol: 3.900 TL 
Toplam Maliyet: 4.900 TL 
(SADECE BİR MAKARALI KONVEYÖR İÇİN) 
10 adet makaralı konveyör=49.000 TL 
 

ve yaklaşık 30 dk sürmektedir.  
 
 

Kazanç  
• 1 metre zincir maliyeti(Euro): 8,2 euro 
• 1 euro:14,76 TL. 
• Yıllık 294 metre zincir maliyeti(TL): 35.583 

TL/YIL 
• 1 motor maliyeti:600 Euro 
• Yıllık (Yılda her ay 1 konveyörde arıza 

meydana geliyor.) motor maliyeti: 7200 
Euro/yıl 

• Saatlik parlatma hat maliyeti:2280 TL/sa 
• Zincir değişimi için harcanan süreden 

kazanç:552dk/yıl 
• Yılda motor değişimi harcanan süreden 

kazanç :720 dk/yıl 
• Zincir+motor değişimi için harcanan 

süreden kazanılan kazanç: 1272 dk/yıl 
• 1272 dk lık maliyet:48.336 TL/YIL 

Yukarıdaki maliyetler zincir paslanma kaynaklı 
kopmaların ortadan kalkması ve redüktörün dışarı 
alınması ile kazanca dönüşmüştür. 

• Zincir maliyet kazancı: 35.583 TL/YIL 
• Euro kur:14,76 TL 
• Motor maliyet kazancı:106.272 TL/YIL 
• Hat maliyet kazancı: 48.336 TL/YIL 
• Toplam kazanç: 190.191 TL/YIL 
• Toplam Maliyet:49.000 TL/YIL 
• Kar:141.191 TL/YIL 

 
 

 
 


