
           
 

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU        

             
 

Kaizen Konusu : 2. Parlatma Hattı Kağıt Toplama Makinası Şebeke Suyu  Sarfiyatının Azaltılması                                                                    
Tarih : 20/12/2021 
    
Takım Üyeleri ve Görevleri :  
 
Ahmet İlker Balcı-Arıtma Alanı Sorumlusu 
Sefer Gökçin-Hat 2 Parlatma Operatörü 
 
 
Kaizen No (Şirket içindeki Kaizen numarası) : Sİ-121-2021. 
 
Küresel olarak problem haline gelen su kaynaklarının azalması ve bunun yanında nüfus artışının gözlemlenmesi ile 
birlikte dünyada 2.1 milyar insan temiz içme suyundan ve bunun 2 kati kadar insan ise günlük hijyen imkanından 
yoksundur. Su tüketiminin sektörel dağılımlarına bakıldığında 2020 yılı verileri bize tarımdan sonra en fazla su 
tüketiminin dünya genelinde endüstride olduğunu göstermektedir. (Grafik 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 1(FAO,2020) 

Güncel verilerin bize yön vermesiyle şirket politikalarımızdan biri haline gelen su tüketiminin verimli kullanımı 
konusu her geçen yıl daha önemli hale gelmekte ve su tüketiminin azaltılması ile ilgili projelerin devamlılığı 
sağlanmaktadır. 
 

 
Fabrikamızda parlatma hattında üretilen plakaların parlatılması abrasiv ve elmaslarla olmaktadır. Bu abrasiv ve 
elmasların ısınmadan taşa nüfus ederek parlatma işlevini gerçekleştirmesi ve burada bulunan makinaların 



           
 

temizliği için suya ihtiyaç duyulmaktadır. Genel su tüketimine bakıldığında, sayaçlar incelendiğinde en fazla sayaç 
değeri 1. Sayaçta çıkmakta ve bu sayaca bağlı olan makinaların parlatma makinaları (1.parlatma,2.parlatma ve 
seta hattı olduğu bilinmektedir. 

 
Grafik 2(Fabrikadaki su tüketimlerinin sayaçlara göre dağılımı)   

 
Kaizen’in ilgili olduğu kayıp türleri :  Çevre 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)…………………. € 

                                                                               
                        
 

    ÖNCE                            SONRA 
(Fotoğraf veya çizim) 

 

 (Fotoğraf veya çizim)  

  

Makine ızgaralarını 
temizlemek için makineye bu 
hattan şebeke suyu 
bağlanıyordu. 

Makine üst kısmında ızgara 
temizliğini sağlayan nozzle 
tesisatı şebeke suyundan 
alınıp arıtma suyuna 
bağlanmıştır. 

Bu nedenle parlatma hattı tüketimleri ile ilgili 
çalışmalar başlamıştır. 

 



           
 

Önceki durum: 
Parlatma hattında parlatılan plakalar döküm hattında 
kâğıt üzerine döküldüğü için parlatma işlemi sırasında çok 
fazla kâğıt ortaya çıkmaktadır. Bu kağıtlar kâğıt toplama 
makinası ile hattan çekilmekte ve hat temizliği sürekli 
hale gelmektedir. Bu kâğıt toplama esnasında kâğıt 
toplama makinası ızgaraları(plakaları) sürekli kâğıt ve taş 
artıkları ile pislenmekte ve temizliği nozzler yardımıyla 
şebeke suyu ile yapılmaktadır. Bu temizleme işlemi için 
dakikada 3 lt şebeke suyu tüketimi yapılmaktadır.  
 

Maliyet:  

 
Sadece tesisata elde olan boru eklendiği için herhangi bir 
ek maliyet yoktur.  
 

Sonrası durum: 
Nozzler yardımıyla yapılan temizlikte kullanılan 
şebeke suyu tesisatta eklenen boru yardımıyla 
arıtma suyu ile değiştirilmiştir. Bundan sonra 
ızgara(plaka) temizlikleri şebeke suyu ile değil 
arıtma suyu ile yapılmaktadır. Bununla birlikte 
sadece makine çalışır haldeyken su tüketimi 
yapması sağlanmıştır. Bununla birlikte makinenin 
çalıştığı süre boyunca aylık 1600 m3 şebeke suyu 
tüketimi azaltılarak yılda 19200m3 kazanç 
sağlanmıştır.  
 

Kazanç  
1M3: 2 TL 
YILLIK 19.200 M3 kazanç 
=19.200*2 
=38.400 TL/YIL MALİYET KAZANCI 
 
 
 

 
 


