
 
 

 
 

 
 

İMALAT SİMÜLASYONU UYGULAMALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolt Bağlantı Elemanları, soğuk dövme - 

şekillendirme (plastik şekil verme) 

yöntemini kullanarak üretim yapmakta ve 

civata, perçin ve soğuk dövme özel 

parçalar ile otomotiv ana ve yan sanayi 

firmalarına, beyaz eşya, mobilya, inşaat 

sektörlerine, Türkiye’de ve Avrupa’da 

faaliyet gösteren büyük organizatör 

firmalarına tasarım, proje ve kalite odaklı 

çözümler sunarak hizmet vermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Projeleri 

Otomotiv ve imalat sektörüne ek olarak 

inşaat, mobilya, beyaz eşyada kullanılan 

bağlantı elemanlarının dünya 

standartlarında - müşteri standardında 

üretimi ve pazara sunulması için bir ilk ürün 

üretim stratejisi kapsamında projeler 

geliştirilmektedir. Ticari ve Ar-Ge faaliyetleri 

baz alınarak yapılan ön çalışmalarda 

mühendislik hesaplamaları, malzeme 

bilgisi, proses tasarımı, üretim hattı 

tasarımı, son ürün tahmini fiziksel, 

kimyasal ve mekanik özellikleri, son ürüne 

uygulanması muhtemel ısıl işlem şartları,  

BAĞLANTI ELEMANI ÜRETİMİNDE SİMÜLASYON DESTEKLİ 
PROSES VE KALIP TASARIMI 



 
 

 
 

 
 

 

montaj ve paketleme gibi safhaları 

içermekteyken, firma bu yaklaşımına 

dünyadaki Ar-Ge alanındaki profesyonel 

gelişime ayak uydurma, ilk ürün 

maliyetlerini düşürme, üretim ve son ürün 

özelliklerini önceden belirlemek amacıyla 

sonlu elemanlar model simülasyon 

kavramını eklemiştir. Sektöründeki bu hızlı 

gelişimi takip etmek ve rekabet şartlarına 

uyum göstermek amacıyla TÜBİTAK ’ın ve 

KOSGEB‘in de desteklediği projelerde bu 

kavramı uygulama aşamasına geçilmiştir.  

 

Üretim Süreçleri 

1986 Yılı Mayıs ayında İstanbul’da imalata 

başlayan BOLT, 1993 yılında BURSA ili 

Çalı Sanayi Bölgesindeki şu anki mevcut 

yeri olan 7.500 m2’si kapalı, 8.500 m2 

toplam alanda üretimine devam etmektedir. 

1998 yılında, önemli bir yatırım yaparak, 

üretimde kaliteyi ve hizmeti iyileştirme 

adına, firma bünyesine 3 vuruşlu 4 adet 

yatay pres dahil etmiştir. Bu yatırımıyla 

beraber otomotiv yan sanayine ve ihracat 

üretimine hız kazandırmıştır. 1998 yılında 

ISO 9002 kalite belgesini almıştır. Daha 

sonra sırasıyla, ISO 9001-2000 ve en son 

yönünü otomotive çevirmenin etkisi ile de 

ISO-TS 16949 Kalite Belgesini (2016 yılı  

 

revizyonu ile IATF 16949:2016 olarak 

güncellendi), 2016 yılında ise ISO 14001 

Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 

İş Sağılığı ve Güvenliği kalite belgesini 

almıştır. 2008 yılı içerisinde yatırım 

yapılarak üretim hattına dahil edilen 5 ve 6 

istasyonlu soğuk şekillendirme presleri ile 

ancak üretilebilecek, özel tasarım ve 

tecrübe gerektiren dövme parçaları üretim 

portföyümüze dahil edilmiştir. 

 

Laboratuvarımız; 1 Adet Zwick/Roell Marka 

250 kN kapasiteli çekme test cihazı,1 Adet 

Arun Marka Spektral Analiz Cihazı, 1 Adet 

Zwick/Roell Marka Dijital Rockwell Cihazı,1 

Adet Nikon Marka (1000 büyütme 

yapabilme kabiliyetine sahip) mikroskop, 1 

Adet Nikon Marka (35 büyütme yapabilme 

kabiliyetine sahip) Stereo Mikroskop, 

Mikroskoplar için bilgisayar destekli 

CLEMEX Mikroyapı Analiz sistemi, 1 adet 

kaplama kalınlığı ölçüm cihazına sahiptir. 

Ovalama prosesinin ayar aşamasında, 

üretimde kullanılmak üzere diş çatlak 

kontrolü için EDDY CURRENT sistemli 

çatlak kontrol cihazı sürece dahil edilmiştir. 

2016 yılında 3.000.000$’lık yatırım ile 

makina parkuru ve ürün çeşitliliği ciddi 

anlamda arttırılmıştır. 



 
 

 
 

 
 

 

Ana üretim makina parkurumuz; 30 adet 

soğuk dövme presi, 27 adet ovalama (diş 

çekme) makinası, 2 adet PLC kontrollü 

(750 kg/h - 500 kg/h) ısıl işlem fırınından 

oluşmaktadır. Bununla birlikte; soğuk 

dövme ile üretilmiş mamül üzerinde, 

müşterilerin istediği ikincil özel işlemleri 

yada mamül üzerinde soğuk dövme 

prosesi ile oluşmayan bölgeler için ikinci 

işlem hattmız mevcuttur. Bu hatta 7 CNC, 1 

Transfer tezgahı, 6 Revolver ve 3 adet iç 

diş çekme matkabı mevcuttur. 

 

 

 

 

“Simufact Forming programı 

ile mühendislik hesaplamaları 

ile teorik olarak elde edilen 

veriler gerçek ortamda elde 

edilmiş gibi değerlendirildiği 

için proses akışında ön bilgi 

kazanmış olunmaktadır.” 

 

 

 

 

 

İmalatta Karşılaşılan Sorunlar 

Mühendislik formülleri kullanılarak 

matematiksel olarak yapılan ürün 

operasyon ve kalıp tasarımlarının teorikteki 

çözümü ile pratikteki (üretimde) çözümleri 

bazen birbirini karşılamamaktadır. 

 

 

Simüle Edilen İmalat Metotları 

Simulasyon programı ile mühendislik 

hesaplamaları ile teorik olarak elde edilen 

veriler gerçek ortamda elde edilmiş gibi 

değerlendirildiği için proses akışında ön 

bilgi kazanılmaktadır. Prosesimizde 

öncelikle operasyon tasarımları ve 

operasyonlara ait kalıp tasarımları analiz 

edilmektedir. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

Neden “Simufact Forming”? 

Simülasyon yazılımı tedarik çalışması 

öncesi sonlu elemanlar yöntemi ile analiz 

yapan tüm yazılımlar incelendi. İncelemeler 

esnasında temsilci firmalar ile toplantılar 

düzenlenerek tüm programların demo 

çalışmaları ve demo uygulamaları basit 

ürünler üzerinden incelendi. Programların 

çıktılarının değerlendirilmeleri yapıldı. 

 

Üretim sistemimiz olan soğuk dövme 

prosesine en uygun yazılımın Simufact 

Forming olduğu kararına varıldı. 

 

Yazılım içeriği ile ihtiyacımız olan; soğuk 

dövme, açık kalıpta dövme, statik yükleme, 

ısıl işlem ile birlikte şekillendirme kuvveti ve 

torkları, parça üzerindeki malzeme akışı, 

katlanma, kalıp doldurma / doldurmama, 

çapak / fire, akış çizgileri (lif yapısı), 

sıcaklık dağılımı, geri yaylanma, kalınlık 

değişimi, artık gerilme, sünek kırılma / 

çatlama, faz dönüşümleri, sertlik, tane 

boyutu, kalıp üzerindeki gerilme ve 

deformasyon dağılımı, sıcaklık dağılımı, 

aşınma dağılımı gibi parametreleri de 

gerçeğe yakın olarak incelememiz mümkün 

olmaktadır. 

  

 

Bununla birlikte yazılım üreticisinin ve 

Türkiye distribütörü NETFORM 

Mühendislik’in soğuk dövme prosesi 

yanında soğuk dövme prosesi kullanılarak 

bağlantı elemanı üretimi ile ilgili bilgi 

birikimi mevcuttur.  

 

 

“Üretim sistemimiz olan 

soğuk dövme prosesine en 

uygun yazılım  

Simufact Forming.” 

 

 

Programı Kullanmanızın Size Kattığı 

Avantajlar Nelerdir? 

Ürün geometrisinin, kalıp tasarımına bağlı 

olarak doğruluğunun deneme üretimleri 

yerine bilgisayar ortamında yapılıp gerekli 

görüldüğü taktirde revizyona gidilmesi, 

kalıp maliyetlerinde ve iş planında önemli 

avantajlar sağlamaktadır.  

 

Kalıp performansı soğuk şekillendirme 

proseslerinde doğrudan iş parçası şeklini 

etkilemekte ve kalıptaki herhangi bir sorun 

veya tasarım hatası doğrudan iş parçası 



 
 

 
 

 
 

üzerinde karşımıza çıkmaktadır. Kalıptan 

ve üretim prosesi tasarımından kaynaklı bu 

olması muhtemel hataların önüne 

geçilmesi, daha ekonomik ve verimli 

proses dizaynı, kısa sürede problem 

çözümü, yeni ürün geliştirme ve özgün 

ürünlerin tasarlanması için simülasyon 

destekli ürün ve proses geliştirme 

faaliyetleri ile plastik deformasyon teorisini, 

hammadde mekanik özellikleri gibi kriterleri 

önceden görmemize faydası olmaktadır. 

 

Simülasyon sonuçları ile gerçek üretim 

sonuçlarını ölçüsel, mekanik – metalurjik 

olarak makro ve mikro ölçekte 

karşılaştırdık. Gerçeğe yakın oranda 

(toleranslar dahilinde) doğruluğunu 

deneysel çalışmalar ile tespit ettik.  

 

Alper Baygut / Ar-Ge Mühendisi 

Bolt Bağlantı Elemanları San. Tic. A.Ş. 

 


