
 
 

 

 

 
 

İMALAT SİMÜLASYONU UYGULAMALARI 

 

KENDİNDEN KENETLEMELİ ÖZEL BAĞLANTI ELEMANLARININ 
VE MONTAJ KALIPLARININ SİMÜLASYON DESTEKLİ TASARIMI 
  

 

 

Fecon Arge, özel bağlantı elemanları 

geliştirmek için kurulmuş bir start up 

firmasıdır. Bu amaçla kendinden 

kenetlemeli (Self-clinching fastener) 

bağlantı elemanları olmak üzere temeli 

plastik şekil verme ile birleştirmeye dayalı 

ve yenilikçi bağlantı elemanları çözümleri 

üretmektedir. 

 

 

 

 

Firma Projeleri 

Geliştirilen projelerin temeli yenilikçi ve 

patentlenebilir içerikteki bağlantı elemanı 

çözümleri üretmeye dayanmaktadır. 

Örneğin, ince cidarlı sac levhalara, ön delik 

delinmesine gerek kalmadan birleştirme 

sağlayan bağlantı elemanı yukarıdaki 

görselde görülebilmektedir.  

  



 
 

 
 

 
 

Bu örnekteki numune 0.6mm AISI 304 

paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş 

olan bir sac levhaya, herhangi bir ön delik 

ihtiyacı olmadan bir bağlantı elemanının 

birleştirilmesini sağlayan bir prosestir.  

 

Üretim Süreçleri 

Fecon Arge bir start up firmasıdır ve arge 

üzerine yoğunlaşmıştır. Bu nedenle seri 

imalat ve üretim süreçleri yoktur. Gerekli 

olması durumunda (Örneğin, deneysel 

çalışmalar için prototip imalatı) üçüncü parti 

firmalar ile çalışılmaktadır.  

 

İmalatta Karşılaşılan Sorunlar 

İmalat kısmından ziyade, ürün devreye 

geliştirme süreçlerinde birtakım problemler 

ile karşılaşılmaktadır. Örneğin, kenetleme 

esnasında meydana gelen hasar 

mekanizmaları ve çatlak oluşumlarıdır. Bu 

durumunu henüz tasarım aşamasında 

tespiti için Simufact Forming programında 

bulunan hasar mekanizmaları incelenmiştir. 

Bu amaçla Lemaitre hasar mekanizmaları 

ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu sayede, 

ilerleyen projelerde bu bilgi birikimi 

kullanılarak potansitel hasar mekanizmaları 

tespit edilmiş ve tasarımsal aksiyon 

alınması sağlanmıştır.  

Aşağıdaki örnekte oluşan hasarın hangi 

strok değerinde ve parça üzerinde hangi 

çap ölçüsünde oluştuğu hem deneysel hem 

de sonlu elemanlar analizinde 

görülmektedir. 

 

  



 
 

 
 

 
 

 

 

“Simufact Forming’in 

kullanıcı dostu arayüzü ve 

sonuçların benzer çıkması 

programı tercih etmemizdeki 

etkendir.” 

 

 

Simüle Edilen İmalat Metotları 

Bağlantı elemanlarının sac levhaya 

birleştirilmesi veya kenetleme prosesleri 

simüle edilmektedir. Gerekli durumlarda, ön 

şekil verme operasyonları gibi proses için 

gerekli olan kalıcı şekil verme 

operasyonları simüle edilmektedir.  

 

 

Neden “Simufact Forming”? 

Simufact programını yüksek lisans tez 

çalışmaları kapsamında deneyimleme 

fırsatı olmuştur. Bu anlamda arge 

kapsamında geliştirilen diğer bağlantı 

elemanı modelleri için de uygun alt yapıya 

sahip olması nedeniyle tercih edilmiştir.  

 

Aynı zamanda kullanıcı dostu arayüzü ve 

deneysel çalışmalardan elde edilen 

sonuçlar mukayese edilidiğinde benzer 

sonuçlar vermesi gibi durumlar bu 

programın tercih edilmesine sebep 

olmuştur.  

  



 
 

 
 

 
 

Programı Kullanmanızın Size Kattığı 

Avantajlar Nelerdir? 

Ürün geliştirme aşamalarında yapılan 

deneysel çalışmalar esnasında, özellikle 

yardımcı parçaların (örneğin, form zımbası) 

malzeme tayininde yapılan hatalar 

nedeniyle, ilk denemelerde birtakım 

sorunlar ile karşılaşılmıştır. Ancak, 

Simufact Forming programının daha verimli 

ve etkin kullanımı ile bu problemlerin 

üstesinden gelinmiştir. Artık, tasarlanan 

proseslerin neredeyse tamamında ilk 

denemede sonuç elde edilmektedir. 

Gerçekleştirilen simülasyonlar ile deneysel 

çalışmalar karşılaştırılmaktadır. Bu 

karşılaştırma, proses esnasında ortaya 

çıkan yük ve strok dağılımı ve aynı 

zamanda kesit alınarak geometri üzerinden 

yapılmaktadır. Aşağıda, yük strok 

dağılımları ve aynı zamanda FEA sonuçları 

ile deneysel çalışma sonuçlarının görsel 

olarak karşılaştırılmaları verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süleyman Kahraman 

Fecon ARGE ve Mühendislik Hizmetleri 


