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Proje Adı : Balans Alma Süre Optimizasyonu 

Kategori : Kobetsu Kaizen – Üretim Verimliliği 



•   1966 yılında bobinajcılık atölyesi ile üretim serüvenine 
başlayan Volt Elektrik Motorları, 1987 yılı itibari ile 
monofaze elektrik motoru ve trifaze elektrik motoru 
üretimine başlamıştır. 

 
•   2011 yılında Saya Grup iştirakleri arasında yerini alan Volt 

Elektrik Motorları, 45.000 m2’lik üretim alanı ve 800’den 
fazla çalışanı ile gerçekleştirdiği yeni teknoloji yatırımları 
AR-GE çalışmaları sonucunda, 63 tip gövdeden 355 tip 
gövdeye ve 355 kW güçteki ürün gamına ulaşmıştır. 

 
•   Bugün itibari ile Volt Elektrik Motorları, Türkiye’nin en 

büyük elektrik motor üreticilerinden biri konumuna 
gelmiştir. 

Hakkımızda 



1. Konu Seçimi 
    Bir elektrik motoru 27 bileşenin bir araya gelerek montajlanması ile oluşmaktadır. Elektrik motorunu 
oluşturan 27 adet bileşen içerisinde 2 temel bileşen vardır. Bu bileşenler stator ve rotordur. Rotor elektrik 
motorunun hareket eden bileşeni, stator ise sabit bileşenidir. 
 
  Projemizde, elektrik motorunun 2 temel bileşeninden biri olan rotor üretim aşamasında iyileştirme 
gerçekleştirilmiştir. 
 



1.3 Problemin Tanımı 
Volt Elektrik Motorlarında Rotor İşleme operasyonun performansının düşük olmasının sebebi mil 
taşlamadan ürün beklemesidir. Bu sebeple balans alma operasyonu için iyileştirme ihtiyacı olduğu 
belirlenmiştir. 
 

Mil Taşlama - Rotor İşleme - Balans Alma Hücresi 



2. Proje Planı 
Proje Planı yönetim tarafından onaylanmıştır ve takibi yapılmıştır. 

W49 W50 W51 W52 W53 W54 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10

1
Dökümde uygun yağlama yapılamıyor, döküm parametreleri 
kontrol altında tutlamıyor, tezgah maden kaçırıyor, metal 
havuzda bekleyip soğuyabiliyor.

Mevcut tezgahlarda otomaasyon yapabilecek altyapı yok. 
Yeni PLC sistemi olan sıcaklık,basınç gibi parametreleri 
görebildiğim bir tezgaha ihtiyacım var. Mevcut tezgahtta 
mekanik,hidrolik ve elektrik olarak ağır bakımla istenen 
seviyelere ulaşacaktır. Dik 6 pojesi yıl sonu 
tamamlanacaktır.

Mehmet 
USLU

1
Dökümde uygun yağlama yapılamıyor, döküm parametreleri 
kontrol altında tutlamıyor, tezgah maden kaçırıyor, metal 
havuzda bekleyip soğuyabiliyor.

Malzeme besleme ve otomatik basım için yeni yapılacak 
tezgaha besleme ocağı gereklidir. 2021 yılı için yatırım 
planında yok. 2022 yılı için eklenecektir.

Mehmet 
USLU

2

Talaşlı imalatta yeni başlayan personelin yeterli seviyeye 
ulaşmadan iş başı yaptırılıyor. Mevcutta çalışan 
personellerde balans alma operasyonları ile alakalı yeterli 
bilgi seviyesi yok.

İş başı eğitimlerini niteliği artırılacak çalışma yapılacak. Çağdaş 
SEZER

2

Talaşlı imalatta yeni başlayan personelin yeterli seviyeye 
ulaşmadan iş başı yaptırılıyor. Mevcutta çalışan 
personellerde balans alma operasyonları ile alakalı yeterli 
bilgi seviyesi yok.

Mevcut personeller tekrardan eğitimden geçirilecek Çağdaş 
SEZER

2

Talaşlı imalatta yeni başlayan personelin yeterli seviyeye 
ulaşmadan iş başı yaptırılıyor. Mevcutta çalışan 
personellerde balans alma operasyonları ile alakalı yeterli 
bilgi seviyesi yok.

Polivalans tabloları güncellenecek ve balans alma 
operasyonunu yetkin personel tarafından yapılması takip 
edilecektir.

Çağdaş 
SEZER

3

Balans alma makinelerinin teknik kapasiteleri yeterli değil. 
Aynı özellikteki tezgahlar aynı ürün için farklı sonuçlar 
veriyor. Tezgahların doğrulaması yapılamıyor. Tezgah 
tekrarlanabilirliği yok.

Mevcut tezgahların revizyonu ile veya yeni tezgah alımı ile 
prosesin ihtiyacı olan teknik altyapıya sahip tezgah temini 
için 2 adet tezgah revizyona gönderildi. 2 adet tezgah için 
2021 için bütçe eklendi.

Mehmet 
USLU

4 Balans alınacak rotorlar ile tezgah eşleşmesi yok/uygun değil
Balans alma talimaı güncel değil. Yeni yüz serisinin ilave 
edilmesi gerekiyor. Balans alma talimatı revize edilecek

Hayri 
ALTINTAŞ

4 Balans alınacak rotorlar ile tezgah eşleşmesi yok/uygun değil
Yeni gelecek balans alma tezgahları ile Argenin revize 
talimatı birleştirilip rotor-tezgah eşleşmesi yapılacak.

Çağdaş 
SEZER

4 Balans alınacak rotorlar ile tezgah eşleşmesi yok/uygun değil
Rotor-Tezgah eşleşmesine göre iş planları 
güncellenecektir.

Nasuf 
MUTLU

5
Revize edilen tezgahta teknik olarak iki uç halkasının 
simetriklik ihtiyacı var. Ancak mevcut durumda kalıp kaynaklı 
olarak simetriklik yok.

RT20005000209 130*90 MM Q34 (28) SIL. 100/4 
numaralı rotoru döktüğümü kalıpta simetriklik için revize 
ihtiyacı kalmadığı belirlendi. Rotorlar istenen şekilde.

Hüseyin 
GÜZEL

5
Revize edilen tezgahta teknik olarak iki uç halkasının 
simetriklik ihtiyacı var. Ancak mevcut durumda kalıp kaynaklı 
olarak simetriklik yok.

Teknik resimlerde simetriklik beklentisi yok. Resimlere 
simetriklik beklentrisi ilave edilecektir.

Hayri 
ALTINTAŞ

6 Balans alma operasyonu için Set-Up ve  operasyon talimatı 
yok. Ayarlamalar kişiye bağımlı kalıyor.

Tezgah revizyonlarından sonra balans alma tezgahı setup 
talimatı ve operasyon talimatı hazırlanıp personele eğitim 
veilecektir.

Efecan 
AYDINLAR

7 Balans alma talimatında belirtilen balansızlık değerlerinin 
altında balanszılık hedefi olması

RT20005000209 130*90 MM Q34 (28) SIL. 100/4 rotorlu 
motor ile talimatının maksimum değerinde bir motor, 
üretimin mevcut durumda aldığı minumum değerde bir 
motor hazırlanıp test yapılacaktır.

Taha 
ÇETİNER

7 Balans alma talimatında belirtilen balansızlık değerlerinin 
altında balanszılık hedefi olması

Yapılan testler uygun olursa talimata uyum üretimde 
sağlanacaktır.

Çağdaş 
SEZER

NO AKSİYONPROBLEM 

MEVCUT PERSONEL 
EĞİTİMİ

EĞİTİM 
REVİZYONU

DİK 6 DÖKÜM TEZGAHI DEVREYE ALMA

AKSİYON PLANISorumlu

KALIP 
REVİZYONU

TEKNİK RESİM 
REVİZYONLARI

OPERASYON 
TALİMAT 

REVİZYONU

BALANS TEZGAHI REVİZYONU

TALİMAT 
REVİZYONU

POLİVALANS 
GÜNCELLEME

RT3-TEZGAH 
EŞLEŞTİRME

İŞ PLANLARI 
GÜNCELLEME

TEST İÇİN MOTOR ÜRETİMİ VE 
TESTLER

TALİMATA UYUM 
DENETLEME



3. Hedef 

Hedef standart sürenin %20 Azaltılması ve darboğazın 
ortadan kaldırılması olarak belirlenmiştir. 



4. Proje Ekibi 

YUSUF 
ZEYBEK 

PROJE LİDERİ 
Üretim Uzman Yardımcısı 

PROJE ÜYESİ 
ARGE Tasarım Yöneticisi 

PROJE ÜYESİ 
Kalıphane Saha Lideri 

PROJE ÜYESİ 
Metot Personeli 

PROJE ÜYESİ 
Proses Kıdemli Uzmanı 



5. Mevcut Durum Değerlendirmesi 

Gerçekleşen süre ile standart süre arasında 
süre farklılıkları ve dalgalanmalar mevcuttur. 

Standart Sürenin Üstündeki Balans Alma 
Operasyonlarının Toplam Maliyeti 

427.000 TL 



6. Kök Neden Analizi 

MALZEME 

İNSAN 
Balans Alma Süre 

Optimizasyonu 

Döküm Boşluğu 

Döküm Tezgahı 

Makinenin Gösterdiği 
Noktaya Balans Ağırlığı 

Takamama 

MAKİNE 

METOT 

Alüminyum Malzeme 

Kaçık Paketleme 

Yalancı Mil 

Yeni Personel 

Balans Tezgahı 

Balans Setup 

Dökümde Uygunsuz Yağlama 

Talimata Uymama 



7. Uygulama 

W49 W50 W51 W52 W53 W54 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10

1
Dökümde uygun yağlama yapılamıyor, döküm parametreleri 
kontrol altında tutlamıyor, tezgah maden kaçırıyor, metal 
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seviyelere ulaşacaktır. Dik 6 pojesi yıl sonu 
tamamlanacaktır.
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Uygulama planına uyacak şekilde aksiyonlar alınmıştır. 
 



8. Doğrulama ve Kazanç 



9. Standardizasyon 
Konu ile ilgili teknik resimler güncellenmiş ve talimatlar oluştrulmuştur. 
 



10. Yaygınlaştırma 
Üretim bölümünde bulunan tüm tezgahlarda devreye alınmıştır. 
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