
 
 

 

 

 
 

İMALAT SİMÜLASYONU UYGULAMALARI 

 

BAĞLANTI ELEMANI ÜRETİMİNDE SİMÜLASYON DESTEKLİ 

PROSES VE KALIP TASARIMI 

 
Çok operasyonlu soğuk dövme bağlantı elemanı prosesinin ilk operasyonuna  

ait efektif plastik genleme sonuç görseli

 

Normatek Vida Sanayi ve Dış Tic. Ltd. 

Şti., soğuk dövme özel metal bağlantı 

elemanları ile standart olmayan cıvata ve 

perçin üretimi yapan bir firmadır. 

 

Firma Projeleri 

Ağırlıklı olarak; otomotiv, otomotiv yan 

sanayi, pencere/kapı sistemleri ile mobilya 

sektörü için eksantrik, çok kademeli, düşük 

toleranslı özel bağlantı elemanları imalatı  

 

için yeni kalıp sistemlerinin tasarım ve 

imalatıdır. Bunların dışında, mevcut kalıp 

sistemlerimizin iyileştirilerek revize edilmesi 

ve bunların çoğunun kendi bünyemizde 

üretilmesi için sistematik olarak 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu 

kapsamda tasarım, analiz ve donanım 

olarak eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. 

 

 



 
 

 

 

 
 

Üretim Süreçleri  

Tasarım aşamasında, 3D çizim ve analiz 

programları kullanırken; numune ve seri 

üretim için CNC torna ve işleme merkezi, 

dalma ve tel erozyon ile çeşitli taşlama 

tezgahları kullanmaktayız. 

 

 

 

“Normatek, tüm üretim ve test 

sistemlerinin 

simülasyonlarında  

Simufact Forming programını 

kullanıyor.” 

 

 

 

 

İmalatta Karşılaşılan Sorunlar 

Soğuk dövme firmalarının çoğunda olduğu 

gibi, zaman zaman kalıp ömürlerinde sorun 

yaşıyoruz. Beklediğimiz performansı her 

zaman alamıyoruz. Doğru tasarım ve kaliteli 

işçilikle bu problemin aşılabileceğine 

inanıyoruz. 

 

 

Simüle Edilen İmalat Metotları 

Simufact Simülasyon Programı, halihazırda 

proses oluşturma ve kalıp tasarımında çok 

verimli oluyor. Tecrübe her ne kadar ön 

planda olsa da bazı nüansları atlamamak 

için yerinde ve zamanında önlem almamızı 

sağlayıp gerekli revizyonları yapmamıza 

imkân veriyor. Aynı zamanda, kalıp israfını 

önleyerek zaman ve işçilikte ciddi tasarruf 

etmemize olanak sağlıyor. 

 

 
Çok operasyonlu soğuk dövme bağlantı prosesinin 
2. operasyonuna ait efektif plastik genleme sonuç 

görseli 

 



 
 

 

 

 
 

‘‘Simufact Forming, kalıp 

israfını önleyerek zaman ve 

işçilikte ciddi tasarruf 

etmemize olanak sağlıyor.” 

 
 

 

Neden “Simufact Forming”? 

Özel bağlantı elemanları sektörü; sürekli 

yeni şeyler öğrenilen, know-how’ların 

sürekli güncellendiği bir sektördür. Buna 

ayak uydurmak, ihtiyaçlara zamanında, 

doğru ve verimli şekilde cevap verebilmek 

için teknolojiyle barışık olmak zorundayız. 

Analiz programlarının da bu sektörün 

olmazsa olmaz ihtiyacı haline geldiğini 

gördük. Bu nedenle, imkanlarımız yettiğinde 

yıllar öncesinden programı almayı 

hedefledik. Uygun koşullar oluştuğunda  da 

firmamıza kazandırdık. 

 

 

 

 

 

Programı kullanmanızın size kattığı 

avantajlar nelerdir? 

Öncelikle zamandan tasarrufu açısından 

çok faydalı oldu. Her tasarımda ilk olarak 

Simufact Forming Programı’nda analizimizi 

yapıyor, sonrasında karara varıyoruz. 

Yaptığımız bazı tasarımları analiz 

ettiğimizde tasarımın uygun olmadığını, 

ancak değişiklik yapınca sonucun başarılı 

olduğunu görüyoruz. Böylece, kalıp ve 

malzemeden ne kadar tasarruf ettiğimizi 

anlıyoruz. 

 

 

Çok operasyonlu soğuk dövme bağlantı elemanı 
prosesinin 3. operasyonuna ait efektif plastik 

genleme sonuç görseli 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

“Simufact Forming sayesinde 

kalıp ve malzemeden de 

tasarruf ediyoruz.” 

 

Tüm analizleri üretim sonuçlarıyla 

karşılaştırıyoruz. İmkanlar ölçüsünde 

“Analizlerde gördüğümüz sıkıntıları yaşar 

mıyız?” sorusunun cevabını görmek için 

üretimde proses oluşturup sonuçların 

birbirlerine çok yakın olduğunu görüyoruz.  

 

Çok operasyonlu soğuk dövme bağlantı elemanı 
prosesinin 4. operasyonuna ait efektif plastik 

genleme sonuç görseli 

 

 

 

Salih Kılıçlı / Üretim Mühendisi 

Normatek Vida San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. 


