
           
 

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU               (Ek 2) 

             
 

Kaizen Konusu : Boyahane kimyasal sarfiyatının azaltılması                                                                   Tarih : 08/11/2021 
    
Takım Üyeleri ve Görevleri : Sezgin Serezli (TPM Mühendisi), İsmail Yılmaz (Bakım Ekip Lideri), Ali Kılıç (Bakım 
Teknisyeni) 
 
Kaizen No (Şirket içindeki Kaizen numarası) : 1808 
 
Problemin Tanımı:  
 
     Pınarbaşı tesisimizde bulunan toz boya hattında yağ alma, durulama, nano kaplama ve ikinci durulama isimlerinde 4 
adet banyo bulunmaktadır. Bu banyolardan alınan su ve kimyasal karışımları sürekli olarak hattan geçen parçalara 
spreyleme yoluyla uygulanmaktadır. Konveyör dursa dahi elektrik panosundan durdurulmadığı taktirde bu işlem devam 
etmektedir.  
Yemek ve çay molalarında konveyör durdurulduğunda bu spreyleme işlemi devam etmektedir. Kimyasal ve elektrik 
tüketimine neden olmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaizen’in ilgili olduğu kayıp türleri :  
 
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)…………………. € 

Nano Kaplama Banyosu 

Nano Kaplama 
Kimyasalı  



           
 
                                                                               
                           ÖNCE                            SONRA 

 
 

 

Önceki durum (Mevcut durum verilerle (finansal veri, 
miktar, kalite oranı, iş güvenliği risk puanı, vb.) ve kayıp 
türleri ile desteklenerek açıklanmalıdır): 
 
     Konveyör dursa dahi elektrik panosundan 
durdurulmadığı taktirde bu işlem devam etmektedir.  
     Yemek ve çay molalarında konveyör durdurulduğunda 
bu spreyleme işlemi devam etmektedir. Kimyasal ve 
elektrik tüketimine neden olmaktadır. 
 
 
 
 
Maliyet: 
 
Kablo maliyeti : 100 TL 
Kablolama işçiliği Ege Fren bakım birimi tarafından 
yapılmıştır. 
 
 
 
 

Sonraki durum ve kayıp türleri ile desteklenerek 
açıklanmalıdır: 
 
     Yeni yöntemde Nano kaplama banyosuna ait olan 
pompanın start- stop işlemi konveyörden eletronik 
sensörler yardımıyla alınan sinyale bağlanmıştır. Bu 
yolla konveyör durduğunda pompanın çalışması 
durdurulmuştur.  
      Aynı işlemin yağ alma ve durulama banyolarına 
yaygınlaştırılması değerlendirilmiş ancak parçada 
kalite problemi meydana geldiği için yaygınlaştırma 
gerçekleştirilememiştir. 
      Çay ve yemek molası duruşlarında pompanın 
çalışması önlenerek günde 50 dk kazanç sağlanmıştır. 

 
Birim maliyet tüketimi 
4,33 ton/m2’den  3,04 
ton/m2’ye 
düşürülmüştür. 
 
 

Kazanç : (Yıllık) 
Kimyasal Kazancı - 10.140 TL 
Elektrik Kazancı - 1.130 TL 
Toplam Kazanç - 11.270 TL 

 

Nano Kaplama Banyosu 
 

Kontaktör 


