
 
 

 
 

 
 

İMALAT SİMÜLASYONU UYGULAMALARI 

 

BAĞLANTI ELEMANI ÜRETİMİNDE SİMÜLASYON DESTEKLİ 

PROSES VE KALIP TASARIMI 

Soğuk dövme sonunda oluşan bijonun titreşim testi simülasyonu

 

Norm Cıvata, bağlantı elemanları 

üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. 

Kangallar halinde alınan çelik malzemeler 

soğuk dövme yöntemi ile şekillendirilmekte 

ve entegre üretim tesislerinde ısıl işlem, 

kaplama, ikincil işlemler gibi birçok 

operasyonla cıvata, somun, burç, perçin, 

aşık cıvatası gibi farklı tipte bağlantı 

elemanları üretilmektedir. Hizmet verdiği 

ana sektör otomotiv olup beyaz eşya, 

makine imalatı, tarım vb. birçok farklı 

sektöre ürün sağlamaktadır.  

 

Firma projeleri 

Firmamız yıllık üretim miktarı 115.000 ton 

olan ve yüksek oranlarda özel bağlantı 

elemanları üretimine odaklanan bir firmadır. 

Yapılan çalışmalarda dövme sınırlarını 

zorlayan tasarımlar ve dar toleranslar ile 

çalışılmaktadır. Bu çalışmalara örnek 

olarak özellikle otomotiv sektörü için 

geliştirilen özel ağırlığı azaltılmış cıvatalar 

verilebilir.  

 

 



 
 

 
 

 
 

Bu cıvatalar standart altı köşe flanşlı 

cıvataların ağırlığı azaltılmış versiyonlarıdır. 

Bu cıvatalarda tek bir cıvata kafasında 

standart versiyona kıyasla değişen metriğe 

göre % 25 - % 30 arasında ağırlık azaltma 

oranı vardır. Bu yüksek oranlardaki ağırlık 

azaltma miktarlarına soğuk dövme 

açısından zor kafa geometrileri kullanılarak 

ulaşılmaktadır. Hem malzeme akışı hem de 

kalıp ömrü açısından çalışılması gerekilen 

ve tecrübe esası ile soğuk dövülmesi zor 

olan ürünlerdir.  

 

 

 

 

“Norm Cıvata, ArGe merkezi 

içerisinde tüm üretim ve test 

sistemlerinin 

simülasyonlarında  

Simufact Forming programını 

kullanıyor.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çakma somun dövme analizi ve son ürün testi 

 

Üretim süreçleri 

Üretimimizde çeşitli tiplerdeki çelik 

hammaddeler kangallar halinde temin 

edilmektedir. Üretim aşamasında farklı 

tesisler çalışmaktadır. Hammaddelerin 

temizlendiği ve polimer kaplandığı yüzey 

işlem hattı, hammadde tavlamalarının 

yapıldığı kule fırın tesisi, yüksek çekim 

yapılan roller-cassette hattı, tel çekme 

hadde hattı, soğuk şekillendirme hatları, diş 

çekme, rondela takma, plastik montajı gibi 

operasyonların yapıldığı ikincil işlemler, ısıl 

işlem hatları, anlık kalite takiplerinin 

yapıldığı ayıklama ve ölçüm 

merkezlerinden oluşan oldukça büyük 

tesisler bulunmaktadır. Norm Cıvata ArGe 

Merkezi içerisinde de numune hazırlama 

ekipmanları, optik mikroskoplar, 3B yazıcı, 

mekanik test makinesi, sürtünme katsayısı-

kitleme kuvveti-tork testi, yüksek frekanslı 



 
 

 
 

 
 

yorulma test cihazı, modifiye edilmiş 

Junker titreşim test cihazı gibi test 

ekipmanları bulunmaktadır. ArGe merkezi 

içerisinde tüm üretim ve test 

sistemlerimizin simülasyonlarında ise 

Simufact Forming kullanılmaktadır.  

 

 

İmalatta karşılaşılan sorunlar 
 

Soğuk dövme hatlarında karşılaşılan majör 

sorunlar beklenilenin altında kalıp ömrü ve 

malzeme akışında yetersizliktir. Soğuk 

dövme işleminde kalıp ömrü, kullanılan 

kalıp tasarımı ve malzemesi, hammadde 

tipi ve kaplama türü, pres durumu, soğuk 

dövme anındaki yağlama durumu ve 

operatör kabiliyeti gibi birçok faktöre 

bağlıdır. Soğuk dövülmesi zor olan, 

karmaşık ve kademeli geometriye sahip 

ürünlerde ve dar toleranslarda beklenilen 

kalıp ömürlerine ulaşılamaya bilinmektedir. 

Bazı ürünlerde ise dövme sırasında 

malzeme akış hızının istenilen şekilde 

olmaması ürünün tam olarak 

şekillenmemesine ya da istenilen 

toleransların dışında kalmasına sebebiyet 

verebilmektedir.  

 

 

“Rakipleri incelendiğinde 

Simufact Forming yazılımı 

kullanıcı dostu 

 bir yazılımdır.” 

Simüle edilen imalat metotları 

Norm Cıvata bünyesinde yapılan özel ürün 

tasarımları mutlaka simülasyon programı 

ile sınanmaktadır. Özellikle tasarım 

ekiplerinden gelen ve şüphe duyulan kalıp 

ömrü, malzeme akışı, form doldurma, 

katlanma oluşumu, aşınma gibi konular 

detaylı bir şekilde incelenmekte, ürün 

henüz tasarım aşamasında iken tüm 

problemler tespit edilerek nihai tasarıma 

ulaşılmaktadır. Buna ek olarak kalıp ömrü 

için mevcut tasarım ile kalıp ömürleri 

belirlenmekte, kalıp ömrünü maliyet 

odağında iyileştirmek için gerekli tüm 

tasarım fikirleri simülasyon ortamında 

denenerek optimum tasarım elde 

edilmektedir. Soğuk dövme işlemlerine ait 

ekstrüzyon, kafa şişirme, delme, kesme, 

redüksiyon gibi birçok operasyon, tel 

çekme, haddeleme, ovalama, diş çekme, 

ısıtma-soğutma, bağlantı elemanı 

testlerinde kullanılan torklama, çıkarma, 

basma, titreşim gibi işlemlerin tümü simule 

edilebilmektedir.  



 
 

 
 

 
 

Neden “Simufact Forming”? 

Rakipleri incelendiğinde Simufact Forming 

yazılımı kullanıcı dostu bir yazılımdır. 

Özellikle birbirine bağlı operasyonların 

modellenmesi için oldukça uygundur ve 

hızlıca modeller kurulabilmektedir. Standart 

bir kullanıcıya hızlı model kurma ve sonuç 

alma şansı vermesine karşılık, deneyimli 

ve özel operasyonlar modellemek isteyen 

bir kullanıcıya da oldukça ayrıntılı veri giriş 

olanakları sağlamaktadır. Ayrıca marka 

olarak kullanıcılardan gelen istekleri göz 

önüne almakta ve her sene yenilenen 

versiyonlarında veri almayı kolaylaştıran 

oldukça önemli kabiliyetler sunmaktadır.  

 

Programı kullanmanızın size kattığı 

avantajlar nelerdir? 

Programın kullanıcılara getirdiği en büyük 

avantaj tasarım doğrulamalarının 

yapılabilmesidir. Bunun yanında tecrübe ile 

üretilmesi oldukça güç (ki bu durum yüksek 

maliyetli farklı kalıpların yapılmasına ve 

üretim denemeleri sonunda sonuç alma 

esasına dayanmaktadır) parçaların 

üretilmesine olanak sağlamasıdır. Otomotiv 

ve havacılıkta kullanılan özel parçaların 

simülasyonlar ile desteklenmeden 

tecrübeye dayalı olarak üretilmesi oldukça 

güçtür. Yine bu parçaların üretiminde 

karşılaşılan ve tecrübe ve işçilik ile 

çözülemeyen bazı problemlerin saatler 

içerisinde görülerek çözülmesine olanak 

sağlamaktadır. 

 

Dövme sonunda aşık cıvatası üzerindeki 
sertlik dağılımı 

 

Böylece atıl malzeme oluşumu, üretememe 

maliyetleri, kalıp maliyetleri fark yaratır 

derecede düşmektedir. Firmaların ürün 

gamlarına katma değeri yüksek özel 

ürünler eklemesi ancak bu gibi yazılımların 

kullanılması ile gerçekleşmektedir ve 

Simufact Forming bu yazılımların doğruluk 

ve pratiklik olarak en önemlilerinden biridir. 
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