
           
 

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU               (Ek 2) 

             
 

Kaizen Konusu : Robotik Kaynak Sisteminde Üretim Verimliliğini Arttırma                                                        Tarih : 30/10/2021 
    
Takım Üyeleri ve Görevleri : 
Sergen Fidan (Mekanik Bakım Grup Lideri) 
Hakan Selvi (Bakım Operatörü) 
Süleyman Yay (Bakım Operatörü) 
 
Kaizen No (Şirket içindeki Kaizen numarası) : JA-KZ-21-103 
 
Problemin Tanımı:  
Jantın; gaz altı montaj kaynağı işleminin gerçekleştiği robotik kaynak sistemi devreye alındıktan sonra kaynak robotunun 
üzerinde bulunan, kaynak takibini yapan lazerlerin kapak mekanizması belirli periyotlarda arızalanıyordu. 
İyileştirmeden önce; Lazer tertibatının kapağı döner aküatör sayesinde hareket ediyor ve etrafında bulunan kablo-
hortumlar zamanla hasar görüyordu, kapak açma-kapama yapamadığı için robot kaynak işlemine başlayamadığından 
üretim duruyor ve kayıplar yaşanıyordu. Arızaya; kaynak esnasında oluşan kıvılcım, çapak ve ısının neden olduğu tespit 
edildi. 
 
Yaşanan bu kayıpların önüne geçebilmek için bakım bölümü lazer tertibatı üzerinde kullanılan mekanizmayı ve eksikliğini 
tespit ettikleri koruyucu ekipmanları geliştirdiler 
 
İyileştirmeden sonra; kapak tertibatı üzerinde yer alan döner aküatör yerine kalem silindir kullanıldı, kalem silindir 
üzerine yeni bir kapak geliştirildi ardından silindiri ve kabloları-hortumları, kaynak çapağından, kıvılcımından, ısısından 
koruyacak kapak tasarımı gerçekleştirildi. 

 
 
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)…………………. € 

                                                                               
                            
 



           
 

ÖNCE                            SONRA 
(Fotoğraf veya çizim) 

 

(Fotoğraf veya çizim) 

 

2021 7.aydan itibaren aktif olarak çalışmaya başlayan 
robotik kaynak istasyonu lazer tertibatı için MAS sistemi 
çağrı raporu analizi yapıldı, analize göre 3 ay boyunca lazer 
tertibatı ile ilgili bakım bölümüne 5 adet mekanik bakım 
çağrısı oluşturulmuş olup aylık ortalaması 103 dk olarak 
görülmektedir. 
 
Maliyet: Festo marka kalem silindir temin edildiği için 60 € 
harcandı. 
 
 
 
 
 

2021 10. aydan itibaren yani iyileştirmeden sonra 
günümüze kadar lazer tertibatı ile ilgili arıza çağrısı 
oluşturulmadığı gözlemlenmektedir. İyileştirme 
gerçekleşmeseydi her ay ort. 103 dk arıza kaybı 
yaşamaya devam edecektik. 
 
Kazanç: Robotik kaynak sisteminin çevrim süresi 144 
sn olduğuna göre ayda 103 dk kayıp yaşanmadığından 
42 adet jant daha fazla üretmiş olduk. Yıllık üretim 
adetine yansıyan artış miktarı 504 adet jant olarak 
hesaplanmıştır. Aynı zamanda 5000 euro lazer göz 
arıza yaptığında bakım masraflarından kazanç 
sağlanmıştır. 
Yıllık Ön Görülen Tasarruf(€) 21.250 
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