
 
 

 
 

 
 

İMALAT SİMÜLASYONU UYGULAMALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ejektör üzerinde oluşan minimum ve maksimum asal gerilmelerin belirlenmesi 

 

 

Norm Somun, bağlantı elemanları 

sektöründe hizmet vermektedir. Başta 

otomotiv sektörü olmak üzere pek çok 

sektör için dişi bağlantı elemanı 

üretmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Projeleri 

Firmamız bünyesinde standart ve özel 

olarak iki grup halinde birçok ürünün 

üretimi soğuk dövme yöntemiyle 

gerçekleştirilmektedir. Sektörün değişim 

hızını yakalayabilmek ve vizyonumuz 

doğrultusunda ilerleyebilmek adına özel 

ürünlerin üretimine ağırlık verilmektedir.  

 

 

BAĞLANTI ELEMANI ÜRETİMİNDE SİMÜLASYON DESTEKLİ 
PROSES VE KALIP TASARIMI 



 
 

 
 

 
 

 

Müşteri isteklerine göre özel formlu 

somunlar, burçlar, perçinler ve manşonlar 

bünyemizde üretilebilmektedir. Tesla, 

Daimler, Volkswagen, Ford, Audi, Toyota 

gibi büyük otomotiv şirketlerinde 

kullanılacak dişi bağlantı parçalarının bir 

kısmı firmamızca üretilmektedir. İnşaat, 

ziraat makineleri, makine sanayiinde 

kullanılan pek çok standart somun 

tarafımızdan üretilmektedir. Aynı zamanda 

içinde bulunduğumuz zor günlerde yerli 

solunum cihazında kullanılan bağlantı 

elemanlarının üretimi de firmamız 

tarafından gerçekleştirilmektedir.  

 

Üretim Süreçleri 

Dişi bağlantı elemanlarının üretimi için 

gerekli olan tavlama, yüzey işlem, tel 

çekme, soğuk dövme, diş açma, fiber 

çakma, sıkma, ayıklama ve paketleme 

süreçleri için gerekli olan tüm alt yapıya 

sahibiz.  Bunlara ek olarak, üretim 

süreçlerinin kaliteli ve düşük maliyetli 

yürütülebilmesi için tasarım merkezi 

bünyesinde kalıp ve ekipman tasarımları, 

yalın süreç tasarımlarının gerçekleştirilmesi 

için gerekli cihaz ve yazılımlara sahibiz. 

 

 

 

İmalatta Karşılaşılan Sorunlar 

Soğuk dövme yönteminde en sık 

karşılaşılan sorunlar düşük çevrimlerde 

ortaya çıkan kalıp hasarları ve ürünlerde 

karşılaşılan şekillenme problemleridir. 

Diğer dövme yöntemlerine kıyasla, ürünü 

şekillendirmek için gereken dövme yükleri 

daha yüksektir. Ürün geometrisine ve 

kullanılan malzemeye bağlı olarak kalıp 

sarfiyatları çok fazla olabilmektedir.   

 

 

“Özel ürünlerin şekillenmesi 

esnasında oluşabilecek 

problemleri öngörmek 

amacıyla Simufact Forming 

programını kullanıyoruz.” 

 

 

Simüle Edilen İmalat Metotları 

Ağırlıklı olarak soğuk dövme prosesini 

simüle ediyoruz. Özel ürünlerin 

şekillenmesi esnasında oluşabilecek 

problemleri öngörmek amacıyla programı 

kullanıyoruz.  

 

 



 
 

 
 

 
 

Buna ek olarak hattımızda üretim 

esnasında yüksek kalıp sarfiyatı 

yaşadığımız ürünlerde, kalıp ömürlerini 

iyileştirme çalışmalarını yürütmek için 

programa başvuruyoruz. 

 

 

 

Flanş şişirme esnasında flanş bölgesinde 
oluşabilecek hasarın tahmin edilmesi 

 

 

 

Neden “Simufact Forming”? 

Simülasyon programları, soğuk dövme ile 

metal şekillendirme proseslerinde son 

yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 

programlar sayesinde numune 

üretilmeden, bilgisayar ortamında 

şekillenme ve kalıp analizleri yapılarak 

üretimde karşılaşılabilecek hatalar tespit 

edilebilmektedir. Aynı zamanda, final ürün 

formunu elde etmek ve düşük çevrimlerde 

kalıp hasarlarını önlemek amacıyla 

gerçekleştirilen deneme-yanılma süreci 

azaltılmaktadır. Sektörün değişim hızını 

yakalayabilmek adına simülasyon 

programlarını kullanmak kaçınılmazdır. 

Simufact Forming programının soğuk 

dövme prosesini simüle etme açısından 

yetkinlikleri göz önüne alınmış ve program 

Norm Somun firmasında 2017 yılından 

itibaren kullanılmaya başlanmıştır. 

 

 

“Simufact Forming 

programının soğuk dövme 

prosesini simüle etme 

açısından yetkinlikleri göz 

önüne alınmış ve program 

Norm Somun firmasında 2017 

yılından itibaren kullanılmaya 

başlanmıştır.” 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Programı Kullanmanızın Size Kattığı 

Avantajlar Nelerdir? 

Üretim hattında denemeler gerçekleştirmek 

yerine alternatif kalıp tasarımlarının 

Simufact Forming programı aracılığıyla 

doğrulanmasıyla, soğuk dövme 

makinelerinde gerçekleştirilen deneme 

üretimleri azaltılmıştır. Böylelikle malzeme 

sarfiyatı azaltılmış, kalıp ömürlerinde 

iyileştirmeler yapılmış ve zaman tasarrufu 

sağlanmıştır. 

 

 

 

 

“Alternatif kalıp tasarımlarının 

Simufact Forming programı 

aracılığıyla doğrulanmasıyla, 

soğuk dövme makinelerinde 

gerçekleştirilen deneme 

üretimleri azaltılmıştır.” 

 

 

 

 

 

 

 

Üretimden elde edilen numune boyutları 

simülasyondan elde edilen numune 

boyutlarıyla pek çok projede 

karşılaştırılmıştır.  

 

Boyutsal açıdan sonuçlar arasında yüksek 

oranda bir benzerlik olduğu sonucuna pek 

çok kez varılmıştır. Aynı zamanda üretim 

hattında bir problemle karşılaşıldığı zaman, 

mevcut durum ilk olarak simülasyonlarla 

doğrulanmış, daha sonra sorunu 

çözebilecek alternatif tasarımlar Simufact 

Forming aracılığıyla belirlenmiştir. Mevcut 

durumun simülasyon programında 

doğrulanması aşamasında üretimde elde 

edilen sonucun pek çok simülasyon 

sonuçlarında da ortaya çıktığı tespit 

edilmiştir. 
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