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ÖZET
Günümü
üzde endüstrriyel ve araşttırma amaçlı uygulamalarda doğrudan hidrolik sıvvı basıncı kullanılarak
şekillend
dirme çalışm
malarına nad
dir olarak rrastlanmakta
adır. Bu ala
anda bilgi, alt yapı, te
ecrübenin
oluşmam
mış olması, yüksek ba
asınç ihtiyaccı ve sızdırmazlık prob
blemleri bu çalışmaların
n yaygın
olmamassının temel sebepleridir. Bu yüzden yapılacak teorik
t
ve den
neysel çalışm
maların alan
na önemli
katkı yap
pacağı açıktır.
Bu çalışm
mada sıvı ba
asıncı ile şek
killendirme siisteminin tas
sarlanması, im
mal edilmesii, çelik, alüminyum ve
bakır sa
ac malzeme
elerinin bu sistemle şşekillendirilm
mesi hedefle
enmiştir. Şeekillendirme kalıbının
SOLIDW
WORKS ile oluşturulan ka
atı modeli so
onlu elemanlar yöntemi ile (DYNAFO
ORM v5.5 yazılımı ile)
analiz ed
dilerek gerilm
me ve gerinm
me karakterisstikleri teorik
k olarak incelenmiştir. Eldde edilen veriler nihai
kalıp tassarımında kullanılmış,
k
hidrolik
h
şekiillendirme iç
çin gerekli hidrolik
h
sisteem komponentlerinin
hesaplam
maları ve se
eçimi yapılm
mıştır. Tasarrlanan kalıp imal edilmiş, hidrolik ssistem komp
ponentleri
biraraya getirilerek hidrolik
h
güç sistemi
s
oluştturulmuştur. Kullanılacak
k sistemin çook yüksek basınçlara
ihtiyaç d
duymaması için ince sa
aclar kullanıl mış ve ana
alizler sonucu
unda 250 bbarlık bir diş
şli pompa
seçilmişttir. DYNAFO
ORM v5.5 yaz
zılımı kullan ılarak yapılan teorik sac şekillendirm
me analizlerin
nden elde
eri baskı ku
edilen şşekillendirme
e basıncı ve
e pot çembe
uvveti değerrleri sisteminn ön denem
melerinde
kullanılm
mıştır. Alüminyum (AA10
050), paslan
nmaz çelik (SS304) ve tavlı bakır için sıvı ba
asıncı ile
şekillend
dirme deneyyleri başarıyla tamamlan
nmıştır. Teorrik ve deney
ysel sonuçlarrın birbirleriy
yle tutarlı
olduğu g
görülmüş, çalışmada sonuçlar karşıla ştırmalı olara
ak sunulmuş
ştur.
Anahtarr Kelimeler:: sıvı basınc
cı ile şekille
endirme, sac
c malzeme, kalıp tasarrımı, gerilme
e-gerinme
analizi, ssonlu eleman
nlar analizi, hidrolik
h
sistem
m.

ABSTRA
ACT
The indu
ustrial and re
esearch work
ks on applica
ation of direc
ct use of hyd
droforming prrocess in she
eet metal
forming are quite rarre. Basic rea
asons for lesss information
n, expertise and
a researchh facilities in the area
are due to high pre
essure requirements an
nd sealing problems
p
in the field. Itt is obvious that the
theoreticcal and experimental stud
dies conductted will contriibute greatly to the hydrooforming field
d.
The purpose of the study is to design and manufacture
e a hydroforrming system
m, including dies and
hydraulicc power systtem, and to form
f
steel, alluminum and
d copper she
eet materials by using the
e system.
The solid
d die model created with
h SOLIDWOR
RKS is analy
yzed theoretiically using ffinite elemen
nt method
(DYNAF
FORM softwa
are) to obta
ain stress an
nd strain ch
haracteristics
s of the moodel. The infformation
gathered
d from the finite elementt analysis wa
as used as the
t basis forr design of tthe hydroform
ming die,
and calcculation and selection off the hydraullic system co
omponents. Later, the d ie was manu
ufactured
and hydrraulic system
m componentts were asse
embled. Thin
n sheets are selected
s
inteentionally for reducing
the hydrroforming pre
essure during experimen
nts and 250 bar hydraulic
c gear pumpp is found su
uitable for
the presssure require
ements. The
e DYNAFOR
RM v5.5 softtware analys
sis results w
were used to
o set the
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necessa
ary blank hollder forces and
a
hydrauli c pressures. Aluminum (AA1050), aannealed copper and
stainlesss steel (SS3
304) sheets were forme
ed by the ex
xperimental system. Nuumerical ana
alyses for
different sheet metals were mad
de and experrimental data
a obtained fo
or aluminum
m (AA1050), annealed
copper a
and stainlesss steel (SS3
304) were fo
ound compattible with the
e numerical analysis res
sults. The
results a
are introduced comparativ
vely in the pa
aper.
e design, sttress-strain analysis,
Key Wo
ords: hydrofforming, sheet metal, die
a
finiite element analysis,
hydraulicc system

1. GİRİŞ
Ş
ndirme (SBŞ
Ş) son 20 yıldır üzerinde çalışmala rın ve araşttırmaların
Hidrolik sıvı basıncıı ile şekillen
yapıldığıı bir yöntem
mdir. SBŞ, hidrolik sıvı b
basıncı kulla
anarak alümiinyum, ince çelik boru veya
v
sac
malzeme
elerin şekillendirilmesidir. Günümü
üzde bu şe
ekillendirme yöntemi bbirçok aland
da tercih
edilmekttedir [1]. Bu
unda en bü
üyük etken bu yöntem ile komple
eks parçalarra şekil verrilmesinin
kolaylığıdır. Bu yönte
em geniş ve dar çaplı bo
orulara eğim verilmesinde
e de kullanılm
maktadır. Bu
u sayede,
diğer işle
emlerden (ka
aynak vs.) oluşacak hata lar yok edilm
miş olur. SBŞ
Ş’ de kullanılaan malzemeler plastik
olarak şşekil değiştirm
mektedir. Bu
u yöntem bi rçok uygulama alanında
a kullanılmakktaysa da en
e yaygın
kullanım
m alanı otom
motiv endüstrrisidir [2]. Arraba kaporta
a sacları, şa
ase malzemeeleri ve süs
spansiyon
parçaları bu yöntemle üretilmekte
edir.
SBŞ’nin diğer şekille
endirme yönte
emlerine görre avantajları aşağıda sırralanmıştır:
- Te
ek taraflı kalıp kullanıldığından kalıp işşleme ve işç
çilik masrafları düşüktür.
- Zımba imalatın
na ve zımban
nın kalıba alııştırılmasına gerek yoktur.
- Pa
arçalar daha hafif, ucuz, dayanıklı,
d
rijiit, kaliteli ürü
ünlerdir.
- Arra işlem sayısı azdır.
- Hu
urda miktarı düşüktür.
- Pa
arçalar iyi yüzey kalitesine, düşük gerri yaylanmay
ya ve düşük kalıcı
k
gerilmeelere sahiptirr.
- Ürretilen parçalar karmaşık şekillerde o labilir.
- Ho
omojen bassınç uygulam
masından do
olayı noktas
sal aşırı yüklerin malzeeme ve tan
ne yapısı
üzzerindeki olumsuz etkileri azdır.
SBŞ’nin diğer şekille
endirme yönttemlerine gö
öre kısıtlama
aları ise; uzun işlem süreesi, çok iyi parlatılmış
kalıp yüzzey gereksin
nimi, yüksek şekillendirm
me basınç ge
ereksinimi (ö
özellikle kalınn saclar için)), hidrolik
sızdırma
azlık problem
mleri, işlem ve
e kalıp tasarıımı hakkında
a bilgi ve tecrrübenin kısıtllılığıdır.
SBŞ, sa
ac hidrolik şe
ekillendirme, tüp hidrolikk şekillendirm
me ve kabuk
k hidrolik şe killendirme olarak
o
üç
gruba ayyrılmış olup, bu çalışmad
da sac hidro
olik şekillendirme üzerine
e eğilinmiştir.. Projenin am
macı, sac
hidrolik şekillendirme alanında teorik ve d
deneysel ça
alışmaların gerçekleştirilm
g
mesi ve eld
de edilen
verilerle literatüre ka
atkıda bulunu
ulmasıdır. Bu
u amaç doğrultusunda bir
b SBŞ sisteemin tasarlan
nması ve
imal edilmesi hede
eflenmiştir. Bu
B sistem kkullanılarak paslanmaz çelik, alümiinyum ve bakır
b
sac
malzeme
elerin şekille
endirilmesi ve
e şekillendirm
me sırasında
a meydana gelen
g
gerilmee, gerinme, malzeme
incelmessi, yırtılma ve
e kırışma olu
uşumları ince
elenmesi ama
açlanmıştır.

2. YAPIL
LAN ÇALIŞM
MALAR VE SONUÇLAR
S
RIN DEĞERL
LENDİRİLME
ESİ
2.1. Çek
kme Deneyi
Kullanıla
acak sac ma
alzemelerin şekillendirme
ş
e sırasındaki deformasyo
on davranışlaarını tespit edebilmek
e
için çekkme deneyle
eri yapılmışttır. Çekme deneyleri 60 ton kapasiteli Dartecc çekme-bas
sma test
cihazında yapılmış, numuneler TS 138 EN
N 10002-1 standartına uygun olaraak ölçülendiirilmiş ve
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numuneler lazer ve su
s jeti ile kes
silmiştir. Çekm
me numune alanı 0.4 mm
m kalınlığındaaki SS304 çelik için 5
mm2, 0.8
8 mm kalınlığ
ğındaki AA10
050-0 için 10
0 mm2, 0.5 mm
m kalınlığınd
daki tavlı bakkır için 6.25 mm
m 2’dir.
Çekme ttestlerinden elde
e
edilen veriler
v
ile num
munelerin mu
ukavemet ça
arpanı (K), geerinim sertleş
şmesi (n)
[3], akm
ma dayanımı (σy), kopm
ma dayanım
mı, Young modülü
m
(E) ve
v maksimuum uzama miktarları
hesaplan
nmıştır. Elde
e edilen veriler ile gerilm
me (σ) ve ge
erinim (ε) gra
afikleri oluştuurulmuştur (Tablo 1).
Örnek ollarak SS304 çeliğinin gerrilme-gerinim
m grafiği Şekiil 1’de verilmiştir.
Tablo 1.. Sac Malzem
melerin Çekm
me Testinden
n Elde Edilen
n Mekanik Özellikleri
SS304
4

AA
A1050-0

Tavlı Bakkır

ߪ௬ (MPa)

336

57

90

ߪ்ௌ (MPa)

733

96

244

K (MPa)

1071

164

282

n

0.53

0.35

0.5

E (GPa)

200

79

60

U
Uzama
(%)

52

33

28

Gerilme (MPa)

SS304
S
(P
Paslanma
az Çelik
k)
800
700
600
500
400
300
200
100
0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,66

G
Gerinim (m
mm/mm)
(a)
Şekil 1. SS
S304’ün Çekm
me Testinde n Elde Edilen Örnek Gerrilme-Gerinm
me Davranışı
2.2. Çalıışmada Kulllanılan Kalıp
p Ve Sac Ma
alzemeleri
SBŞ de
eneyleri için 0.4 mm ka
alınlığında S
SS304 paslanmaz çelik
k, 0.8 mm kalınlığında AA1050
bakır kullanılmıştır. Çelik numune kalınlığının 0.4 mm
alüminyu
um ve 0.5 mm kalınlığ
ğında tavlı b
seçilmessinin amacı deneyler es
snasında ge rekli hidrolik
k basıncın düşük
d
olmassı ve daha küçük
k
bir
hidrolik üniteyle çalışmanın sürrdürülebilmessidir. Sac şekillendirme
ş
deneyleri ssırasında alüminyum
malzeme
ede yaygın görülen yırtılma prob
blemlerini az
zaltabilmek için menevvişlenmiş alüminyum
kullanılm
mıştır.
SBŞ kalıbı tasarlanm
mış ve üretilmiştir (Şekil 2). Kolay iş
şlenilebirliği, yüksek mukkavemet öze
ellikleri ve
düşük m
maliyetinden dolayı
d
kalıp malzemesi
m
o larak AISI 10
040 çeliği seçilmiştir.
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2.3. Hidrrolik Ünite, Kalıp ve Sac
c Boyutları Hesaplamalları
Prototip için gerekli hidrolik
h
akış debisi
d
ve mo
otor gücü 0.3
34 lt/dak ve 0.12
0
kW [4] oolarak hesaplanmıştır.
Farklı gü
üçteki motorllar arasında fiyat farkının
n az olması ve
v hidrolik güç ünitesininn ilerde farklı amaçlar
için de kkullanılabilme
esi amacıyla 1,5 kW’lık m
motor seçilmiş
ştir.
Deneylerde kullanıla
acak üç sac malzeme
m
ara
asında çelik sac
s malzeme
e en yüksek dayanım öze
elliklerine
sahip olduğundan sistemde gerrekli en yükssek şekillend
dirme basınc
cının bulunm
masında bu malzeme
esas alıınmıştır. Bu basınç değ
ğeri kalıp ta
asarımında ve
v hidrolik güç
g
ünitesinnin karakteris
stiklerinin
tespitind
şekillendirileebilmesi için
de kullanılmıştır. 104 mm
m çapındakii çelik sac numunelerin
n
n 4.8 ton
kuvvet h
hesaplanmışttır [5]. Kalıp boyut kısıtla
amalarından dolayı (Şekill 2b), numunne çapları 12
25 mm ve
130 mm
m olarak alınm
mıştır. 130 mm
m çaptaki ççelik sacları şekillendirme basıncı içiin gerekli ba
asınç 192
bar olara
ak hesaplanm
mıştır. Hidrolik güç ünitessi için 250 ba
ar’lık dişli pom
mpa seçilmişştir.
Kalıp dıış çapı kalın duvarlı silindirde
s
bassınç hesapllama yaklaş
şımı kullanılaarak 86 mm
m olarak
hesaplan
nmıştır. Anca
ak, deneylerd
de kullanılaccak sacların çapları göz önüne
ö
alınarrak kalıp dış çapı 218
mm olarak alınmışttır. Deneylerr sırasında uygulanacak
k yorma tip
pi hidrolik baasınç ve üs
st kalıbın
işlenmessi kolaylığı aççılarından üs
st kalıp boşlu
uğu dibi ile ka
alıp altı arasındaki mesaffe 10 mm alınmıştır.
Alt ve üsst kalıbı birleştirmek için
n sekiz adett cıvata kulla
anılmıştır (Şe
ekil 2c). Cıvaatalar kalıp içersinde
oluşacakk hidrolik ba
asınçtan ve saca uygullanacak pot baskı kuvv
vetinden dollayı oluşacak çekme
oluşacak ççekme gerilmelerine
yüklerinin toplamını karşılayac
caktır. Hesa
aplamalar sonucunda
s
dayanab
bilecek cıvattaların çapları 8 mm olarak hes
saplanmakla birlikte, çook sayıda yapılacak
y
deneylerrde kalıbı açma kapam
ma sırasında dişlerde oluşacak defo
ormasyonlar ve yorma yüklerine
dayanab
bilmesi M12 cıvatalar
c
kullanılmıştır.
Deney ssırasında hidrrolik sıvının sac
s ile kalıp arasından sızmasını önlemek için üsst kalıp üzerine açılan
yuvaya o
o-ring yerleşttirilmiştir (Şekil 2b).

(a)

(b)
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(c)
Şekil 2. Tasarlanan ve Üretilen ((a) alt kalıp, (b) üst kalıp, (c) kapalı kkalıp seti.
c Metaller İçiin Sonlu Ele
emanlar Ana
alizi (Dynafo
orm)
WORKS prog
gramı kullanılarak alt kal ıp, üst kalıp ve sac num
munelerin 3 bboyutlu katı modelleri
sonlu elemanlar analizi yazılımına (LS-DYNA çözücülü)
lmuştur. Kattı modeller DYNAFORM
D
ç
ıştır. Daha önce sacla
arın mekanikk özellikleri kullanılarak
k hesaplanaan hidrolik kuvvetler
ORM v5.5 prrogramına giirilerek sac m
metal şekillen
ndirme analizleri yapılmı ştır. Analizle
er, üç sac
e için başa
arılı şekillen
ndirme sonu
uçları elde edilene ka
adar param
metreler değ
ğiştirilerek
nmıştır. SS3
304 için son
nlu elemanla
ar analizi (S
SEA) sonuçla
arı Şekil 3’tee verilmiştir. Şekilde
gerinimler ve kalınlaşma flanş bölges inde görülme
ektedir. Kalıp
p duvarının üüst bölgesind
de negatif
er, alt bölgessinde ise po
ozitif gerinim ler oluşmuşttur. Kalıp dib
binde ise büüyük pozitif gerinimler
g
k 0,21 mm/m
mm) görülmüştür. Alüm inyum sacla
a yapılan de
eneylerde özzellikle bu bölgelerde
görülmüştür. Şekillendirm
me sırasında
a oluşan gerrinim değerle
eri saclarda ssünmenin ka
açınılmaz
u göstermişttir. Deneylerde farklı pott basma kuv
vvetleri uygulanarak sünm
me etkisi az
zaltılmaya
ştır. Pot basma kuvveti azaltıldığın
nda sünme etkisi azalm
makla berabeer flanş bölg
gesindeki
klar artmıştır.

l 3. SS304 SEA
S
Gerinim Dağılımı (Sa
ac Çapı 130m
mm, hidrolik basınç 240 bbar, pot bask
kı
kuvvveti 12000 N)).
çeliği için ka
alıp dip bölge
esinde Von Mises gerilm
me değerleri 705 MPa deeğerine ulaş
şmaktadır
). SS304 için çekme testlerinden elde
e edilen akma dayanımı 336
3 MPa ve kopma gerilmesi 733
ulunmuştu. SEA
S
analizle
erinden elde
e edilen veriilerle çekme
e testlerindenn elde edile
en veriler
tırıldığında sa
acların plastik şekillendirrme bölgesin
nde şekillendiği görülmüşştür. Yapılan deneyler
nda başarılı şekillendirm
meler gerçekkleştirilmiştir. En düşük gerinim ve Von Mises
s gerilme
rinin flanş bö
ölgesinde olu
uştuğu görüllmüştür. Sac
cın flanş bölgesindeki Voon Mises ge
erilmeleri,
erilmesi değe
erlerinden yüksek çıkmışttır.
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Şekil 4. SS304 SE
EA Von Mise
es Gerilme Dağılımı
SE analiizleri tavlı bakır ve AA105
50 için tekrarrlanmıştır. Ellde edilen ve
eriler hidrolik basınç
ayarlama
alarında kulla
anılmıştır.
2.5. Sisttem Şasesin
nin ve SBŞ Kalıbının
K
İm
mali
Kalıp ve sac boyutlarrı DYNAFOR
RM analizleri nden elde ed
dilen verilere
e göre revizee edildikten sonra imal
edilmiştir. Alt ve üst kalıplar 220 mm çapınd aki aynı silin
ndirik kütükte
en (1040Ç) i mal edilmiştir. Üst ve
alt kalıp dış çapları tornalama
t
işlemi sonrasıında 218 mm
m olmuştur. Kalıpların
K
altt ve üst düz yüzeyleri
taşlanmııştır. Üst kalıp, kalıp kav
vitesini sağla
amak amacıy
yla CNC tezgâh ile tornaalanmıştır.(Ş
Şekil 2.b).
Kalıp yüzzeylerindeki çizilme ve aşınmaları ön
nlemek için kalıpların
k
yüz
zeyleri 62 HR
RC’ye sertleş
ştirilmiştir.
Sertleştirilmiş kalıp yüzeyleri
y
ile sac
s arasında
aki sürtünmeyi minimuma
a indirebilmeek için parlatm
ma işlemi
uygulanm
mıştır. Sistem şasesi 50
0x50 mm sttandart kare profillerinde
en imal edilm
miştir. Alt ka
alıp, şasi
üzerine kaynaklanmış olan 5 mm’lik çelik ssac üzerine monte edilm
miştir. Sistem
m bütünü Şekil 5a’da,
kullanılan hidrolik sisstem kompon
nentleri şema
asal olarak Şekil
Ş
5b’de gö
örülmektedirr.

(a)
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(b)
Şekil 5. a) Hidrolik
k ünite, kalıp lar ve sistem
m şasesini içe
eren deney ssistemi,
b) hidrrolik sistem şeması
ş
2.6. SBŞ
Ş Sistemi Ku
ullanılarak Şekillendirile
Ş
en Saclar
125 mm
m ve 130 mm
m çaplı SS
S304, AA105
50 ve bakır taslaklar ta
asarlanan vee imal edile
en sistem
kullanılarak şekillend
dirilmiştir. Şekillendirilmiiş saclar Şe
ekil 6’da verrilmiştir. SS3304’de hafif kırışıklık
oluşumu
u açıkça görü
ülmektedir (Ş
Şekil 6a). Çe
elik saclar 19
90 barda baş
şarıyla şekilllendirilmiştir. Daha iyi
kalıp dib
bi detayları elde edebilm
mek için çeliik saclara maksimum
m
pompa basınncı olan 240
0 bar etki
ettirilmiştir. Çelik saccları şekillend
dirme denem
melerinde, hiç
ç bir sacın yırrtılmadığı göörülmüştür.
Deneylerde alüminyum saclar genelde kalıp
p dip bölgesinden yırtılm
mıştır. Bu sorrunu çözmek
k için pot
basma kkuvveti %20 azaltılmıştır.
a
Alüminyum taslaklarda yapılan
y
kalınlık ölçümleri sonucunda kalınlığın
bölgeden
n bölgeye değiştiği
d
görülmüştür. B
Bunun sonucu olarak şekillendirme
ş
e sırasında homojen
olmayan
n flanş bölgessi basıncları ve ondulasyyonlar oluşmu
uştur (Şekil 6b).
6
aclar şekillen
ndirme deneylerinde başşarılı sonuçla
ar vermiştir (Şekil 6c). D
Deneylerde kullanılan
k
Bakır sa
pot basm
ma kuvveti ve
e hidrolik bas
sıncın SEA ille uyumluluk
k gösterdiği görülmüştür.
g
Deneyse
el sonuçlara genel olarak bakıldığınd
da, SEA son
nuçlarıyla uy
yumlu olduklaarı görülmüş
ştür. Tüm
yapılan d
deneylerde, sayısal analizler ile den
neysel gerinim değerleri arasında tesspit edilen en yüksek
sapmanıın %29 olduğ
ğu görülmüşttür (Tablo 2) .

ULUSAL HİDRO
OLİK PNÖMATİK KONGRESİ

__
_____________
_____________
_______________________

56
62

_______

. Deneysel ve SEA Gerin
nim Değerleriinin Karşılaştırılması
BAK
KIR (125mm)
DENEY

SEA

BAKIR (130m
mm)

FARK
K (ε) %

ε

ε

-0,157

-0,189

-2
20

-0,241

-0,264

-1
10

-0,183

-0,154

16

0,115

0,09

22
2

0,133

0
0,158

-1
19

0,197

0
0,172

13

Maksim
mum
Sapma
a %

DENEY

-20
0
22
2
-19
9

SEA

ε

ε

FAR
RK (ε) %

ε

ε

1

-0,136

-0,165

--21

2

-0,2

-0,227

--14

3

-0,105

-0,13

--24

4

0,13

0,14

-8

5

0,173

0,21

--21

6

0,185

0,225

--22

SS3
304 (125mm)
DENEY

SEA

Maks
simum
Sapma %
-21
-24
-22

SS304 (130m
mm)

K (ε) %
FARK

Maksim
mum
Sapma
a %
-27
7

-0,17

-0,199

-1
17

-0,216

-0,274

-2
27

-0,13

-0,156

-2
20

0,096

0
0,086

10

0,117

0
0,144

-2
23

0,159

0
0,165

-4

-20
0
-23
3

RK (ε) %
FAR

Maksimum
Sa
apma %

-0,175

7

-29

-0,239

--29

DENEY

SEA

ε

ε

1

-0,188

2

-0,185

3

-0,175

-0,133

24

4

0,1

0,123

--23

5

0,16

0,193

--21

6

0,18

0,207

--15

24
-21

AA1
1050 (125mm)
DENEY

SEA

ε

ε

-0,144

-0,132

8

-0,151

-0,189

-2
25

-0,121

-0,144

-1
19

0,136

0
0,144

-6

0,245

0
0,311

-2
27

0,268

0
0,344

-2
28

K (ε) %
FARK

Maksim
mum
Sapma
a %
-25
5

AA1050 130mm yırttıldığı için karşıllaştırma yapılam
mamıştır.

-19
9
-28
8

(a)

(b)
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(c)
Şe
ekil 6. Şekille
endirilmiş sa
aclar (a) SS304, (b) AA10
050-0, (c) baakır

da sıvı bassıncı ile sa
ac şekillendiirme (SBŞ) kalıbının tasarımı,
t
im
malatı ve de
enenmesi
nmiş olup, bu
u hedefler do
oğrultusunda
a kalıbın muk
kavemet analizleri için AN
NSYS yazılım
mı ve sac
dirmenin sim
mülasyonu iç
çin DYNAFO
ORM yazılım
mı kullanılmıştır. Teorik analizler so
onucunda
dirme için SS
S304 çelik sa
ac (0.4 mm kkalınlık), AA1
1050 alüminy
yum sac (0.88 mm kalınlık
k) ve tavlı
ac (0.5 mm
m kalınlık) kullanılması uygun bulunmuştur. Tedarik ediilen sacların
n gerçek
met ve defo
ormasyon öz
zelliklerinin ssaptanması için hazırlan
nan standartt numunelerlle çekme
ri gerçekleşştirilmiştir. Belirlenen ka
alıp boyutları için yapılan ANSYS
S analizi so
onucunda
ki hidrolik bassınç koşullarrında kalıp m
mukavemetiniin yeterli oldu
uğu görülmüşştür.
ORM sac an
nalizlerinde gerilme ve g
gerinim değerleri elde edilmiş,
e
sacdda çatlak ve
e yırtılma
arı incelenm
miştir. Bu olu
uşumların m
meydana gelmemesi için
n kalıp girişş kavis yarıçapı, dip
nma yarıçapı ve kalıp çapı değiştirillerek analizler tekrarlanmıştır. Sac malzemeleriin çekme
den elde ed
dilen gerçek
k mukaveme
et ve plastik
k deformasy
yon bölgesi sabitleri kullanılarak
ORM sac şekkillendirme analizleri
a
tekrrar edilmiştir.
deneysel ça
alışma sonucunda, 125 mm ve 130
0 mm çapındaki 0.4 mm
m kalınlığınd
daki çelik
240 bar, 0.8
0 mm kalın
nlığındaki allüminyum sa
acların 70 bar,
b
0.5 mm
m kalınlığındaki bakır
120 bar bassınçlarda şek
killendirilebile
eceği deneys
sel olarak gösterilmiştir. T
Teorik olarak
k bulunan
değerlerinin deneysel
d
verilerle uyumlu
u olduğu görü
ülmüştür.
ANSYS ve DYNAFORM
D
M analiz sonu
uçları kullanılarak maksim
mum 250 baar dişli pomp
pa, motor,
tank, vanala
ar, filtreler ve
e diğer bağla
antı elemanla
arı piyasada
an sağlanaraak hidrolik gü
üç ünitesi
lmuştur. Num
muneler genelde başarılıı bir şekilde şekillendirilm
miş olup, yappılan sayısal analizler
ysel testler karşılaştırıldığ
k
ğında gerinim
mlerde maksimum %29 sapma
s
olduğ u görülmüştü
ür.
Hydroforming) sac şekillendirme yö
önteminde kalıp
k
ve şek
killendirilecekk malzemen
nin önce
nmesinin ve
e SEA’nın yapılmasının
n maliyet ve
v ürün kalitesi açısınndan önemlii avantaj
cağı açıktır.

KÜR
desteklenmesinde katkıda bulunan T
TÜBİTAK-BİDEB’e yazarrlar teşekkürüü borç bilirler.
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