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BORU BÜKME VE DELME TEZGAHI
HİDROLİK DEVRE TASARIMI VE SİMÜLASYONU
Cüneyt KARACA
Cengiz Görkem DENGİZ
Kemal YILDIZLI

ÖZET
Endüstriyel işletmelerde üretilen ürünlerin düşük maliyetli ve kaliteli olmasının yanında üretilen
parçaların standart olması gerekmektedir. İşletmeler, sistemdeki insan faktörünü çeşitli kontrol
yöntemleri ile desteklenmiş hidrolik ve pnömatik sistemler ile minimuma indirerek, ürünlerdeki kaliteyi
ve standardı arttırmaktadırlar. Bu çalışmada Samsun’da yerel bir işletmede güneş panelleri için stant
profili bükme ve delme tezgahı tasarlanarak, hidrolik devresi simüle edilmiştir. Tasarlanan tezgah ile
insan faktöründen kaynaklanan hatalar minimuma indirilmiş ve üretilen parçaların standart olması
sağlanmıştır. Ayrıca ürünlerin üretim süresi önemli ölçüde azalmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hidrolik devreler, Bükme, Delme

ABSTRACT
Manufactured products in industrial enterprises need to be low cost and high quality as well as
produced parts should be standard. Manufacturing businesses increase the quality and standard of
products by minimizing the human factor in the system with hydraulic and pneumatic systems
supported by various control methods. In this study, stand profile bending and drilling machine which
is used for solar panels was designed for a local business in Samsun. Also, hydraulic circuit of this
machine was simulated. Defective manufacturing caused by human factor was minimized and also
manufacturing has been standardized with this machine. In addition, the production period of the
products has decreased considerably.
Keywords: Hydraulic circuits, Bending, Drilling

1.GİRİŞ
Hidrolik, Eski Yunanca'da su anlamına gelen "hydro" ile boru anlamına gelen "aulos" kelimelerin
birleştirilmesinden türetilen ve akışkanların mekanik özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Hidrolik
sistemler sağlamış olduğu ağır yüklerde çalışabilme, kolay kontrol edilebilirlik vb. avantajlarından
dolayı özellikle makine imalatında vazgeçilmez bir parça olmayı başarmıştır. [1] Günümüzde hidrolik
sistemlerin kullanım alanları oldukça geniş olup özellikle, robotik uygulamalar, iş makineleri, CNC
imalat makineleri, gemi ve denizcilik endüstrisi ve otomotiv sanayisi şeklinde sıralanabilir.
Hidrolik sistemler için kullanılan kontrol sistemlerinin de gelişmesi ile beraber doğru tasarlanan bir iş
tezgâhı; özellikle işçi yoğunluğu fazla işlerde insan faktörünü azaltarak olası iş kazaları, iş kayıpları,
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insan kaynaklı hatalı ürün miktarları vb. olumsuzlukları azaltmakta ve standart ürün üretimini
sağlayarak işletmenin üretim kalitesini arttırmaktadır.
Günümüzde hidrolik sistemler hakkında literatürde pek çok çalışma mevcuttur. Örneğin Usta ve ark.
(2003) içten yanmalı motorlarda kullanılan pistonların etek kısmındaki ovalliği konvansiyonel torna
tezgâhında işleyebilmek için hidrolik tahrikli ve bilgisayar kontrollü bir düzenek geliştirerek yapılan
iyileştirmeler hakkında bilgi vermiştir [2]. Erdoğmuş (2011), giyotin makasın hantal mekanik sistemi
yerine yüksek hızda çalışan bir hidrolik sistem tasarlayarak modifiye etmiştir [3]. İnce (2005),
çalışmasında mekanik ve hidrolik zemin etüt sondaj makinasını tanıtarak çalışma prensipleri hakkında
bilgi vermiş ve bu sistemleri birbirleri ile karşılaştırarak avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymuştur
[4]. Şenel ve ark. (2014) mil-göbek bağlantısını pnömatik olarak yapabilen bir sistem geliştirmişlerdir
[5]. Dengiz ve ark. (2014) endüstriyel beton pompalarında kullanılan hidrolik devreyi laboratuvar
ortamında oluşturarak simüle etmişlerdir [6]. Şahin ve Özcan (2014) yapmış oldukları çalışmada eski
model bir pres tezgahını oransal servo uygulaması ile modernize ederek üretime kazandırmışlardır [7].
Akova ve ark. (2014) makinaların çalışma koşullarını yansıtarak dinamik kuvvetleri hidrolik sürücü
sistemine uygulayabilen bir elektro-hidrolik yük simülatörü geliştirmişlerdir [8]. Bacak ve Kayacan
(2011) Düşük kapasiteli bir masaüstü hidrolik bir deney cihazının tasarımını ve imalatını yaparak
numune testlerinde kullanmışlardır [9]. Karakaş (2001) yaptığı çalışmada cidar kontrolü için kullanılan
sistemin hidrolik tahrik yöntemi ve sistemin kullanıcı ve imalatçıya sağlayacağı avantajlarını ortaya
koymuştur [10].
Bu çalışmada mevcut işletmede kullanılan şişirme, delik delme ve boru bükme tezgâhlarının üzerinde
bulunan ekipmanların ölçüleri referans alınarak yeni tezgâh imalatının tasarımında kullanılmıştır.
Mekanik tasarım sürecinde edinilen tecrübelerle mevcut işletmede sık tekrarlanan arızalar, üretim
istasyonlarının fazlalığından kaynaklı iş süresindeki kayıplar, insan gücü yoğunlukta olmasından
kaynaklı ölçü hataları ve işçi sayısının fazlalığı dikkate alınmış ve birden fazla işlemin aynı tezgâhta
tek bir buton yardımı ile yapılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada evlerde ki vakum tüplü güneş
kolektörü sistemlerinin montajında kullanılan boru profili bükmeyi sağlayan bir hidrolik sistem
tasarlanmıştır. Tasarlanan sistem ile düz borunun uçları şişirilmekte, gerekli yerlerine delikler
delinmekte ve boru her iki ucundan bükülmektedir. İşlemler tasarlanan makine sayesinde ardışık
olarak dışarıdan müdahale olmaksızın gerçekleşmektedir. Bu sayede üretilen her ürün bir standart
dâhilinde üretilmekte ve insan kaynaklı hatalar minimize edilmektedir.

2. TEZGÂH TASARIMI VE HİDROLİK DEVRE TASARIMI
Çalışmada boru bükme tezgâhının tasarımı iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Öncelikle tezgâh
bilgisayar destekli çizim programında 3 boyutlu olarak tasarlanmış, sonrasında ise tezgâhta
kullanılacak hidrolik devre bilgisayar destekli hidrolik devre tasarımı paket programı ile simüle
edilmiştir.
2.1. Boru Bükme ve Delme Tezgâhı Tasarımı
Bu çalışmada üç ayrı tezgâhta yapılan işlemler birleştirilerek yeni bir tezgâh tasarımı
gerçekleştirilmiştir. Tezgâhta tek buton yardımı ile standart ölçülerde minimum iş gücü kullanarak
vakum tüplü güneş kolektörlerini taşıyan sehpanın ana parça imalatının gerçekleştirilmesi
amaçlanmaktadır. Tezgâha yerleştirilen boru (Şekil 1a) her iki ucundan hidrolik pistonlar vasıtası ile
şişirilmektedir (Şekil 1b). Şişirilme işleminin tamamlanmasının ardından yine hidrolik pistonlar ile
hareket eden matkaplar boru üzerindeki delikleri delmektedir (Şekil 1c). Delik delme işleminin bitmesi
ve matkap uçlarının geri çıkması ile birlikte borunun bir ucu 60° diğer ucu 120° olarak bükülmekte ve
son olarak delikleri delinmektedir (Şekil 1d).
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Şekil 1. Stant parça üretim aşamaları (a) galvanizli boru, (b) boru uçlarının şişirilmesi, (c) delik
delinmesi, (d) boruların bükülmesi ve delik delinmesi

Şekil 2’de tasarlanan tezgâhın genel görünüşü verilmiştir. Yapılan işlem sırasına göre işlemlerin
yapıldığı bölgeler numaralandırılarak gösterilmiştir. Tasarlanan sistemde sıkıştırma işlemi için 2 tanesi
Şekil 1a’da işaretlenmiş olan, 2 tanesi de bükme kısmı üzerinde bulunan toplamda 4 adet hidrolik
silindir kullanılmıştır. Delme işlemlerinde kullanılmak üzere hidrolik motora bağlı matkapların ileri-geri
hareketini sağlamak amacı ile toplamda 3 adet hidrolik silindir kullanılmıştır. Bükme işlemleri için
tezgâhın alt kısmında konumlandırılmış 2 adet hidrolik silindir bulunmaktadır. Ayrıca tezgâh üzerinde
parçanın bağlanmasını kolaylaştırmak için kullanılan dayamayı hareket ettiren 1 adet hidrolik silindir
daha bulunmaktadır.
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(4) Bükme

(3) Delme

(2) Şişirme

(4) Bükme

(2) Şişirme

(5) Delme
(1) Sıkıştırma
(3) Delme

(a)

(b)
Şekil 2. Boru bükme ve delme tezgâhı (a) genel görünümü (b) üst görünüşü
Tezgâhta vakum tüplü güneş kolektörlerini taşıyan sehpanın ana parçası 2500 mm uzunluğundaki 2
mm kalınlığında galvanizli borunun sırası ile her iki ucunda şişirme, üç farklı noktada delik delme ve
form verme işlemleri işlem sırasına göre aşağıda belirtilmiştir.
•
•

Malzeme hidrolik sisteme bağlı olan dayama levhasına doğru itilerek yerleştirilir (Şekil 3a) ve
çalıştır komutu verilir.
İki adet standart sabitleme pistonu ve bükme kısmının hemen üzerinde bulunan pistonlar
aracılığı ile iş parçası sabitlenir (Şekil 3b ve 3c) ve dayama levhasının bulunduğu piston
kapanır.
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Şekil 3. Dayama levhası (a), Parça sabitleme tertibatı (b), döndürme elemanı sıkma tertibatı ilk ve son
hali (c)
•

İş parçasının montajında aynı çapta ve 1 metre uzunluğundaki borunun üretilen ürünün uç
kısımlarına takılabilmesi için her iki ucun 40mm'lik kısımları hidrolik piston vasıtası ile
genişletilir (Şekil 4).

Şekil 4. Profil şişirme işlemi (a), işlem sonrası (b)
•

Lineer kızak üzerinde hareket halinde olan levhalara sabitlenmiş elektrik motoruna monte
edilmiş 10 mm çapında iki adet karbür matkap ile delme işlemi gerçekleştirilir (Şekil 5a ve 5b)
ve elektrik motoru ilk konumuna geri döner.

Şekil 5. Delme işlemi (a), işlem sonrası iş parçası (b)
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Bükme işlemi öncesinde dönüş hareketini engellememesi için şişirme işlemi için kullanılan
pistonlar başlangıç pozisyonuna geçirilir (Şekil 6).

Şekil 6. Şişirme işleminde kullanılan hidrolik pistonlar başlangıç pozisyonu
•

Form verme işlemi için döndürme kısmının hemen altında bulunan ve uç kısımlarında
döndürme elemanını tahrik eden kremayer dişlinin takılmış olduğu iki adet hidrolik piston
harekete geçer. Bükme işlemi, kremayer dişlinin alt kısımda bulunan mekanik kontağa
dokunması ile birlikte durur (Şekil 7).

Şekil 7. 60° dönme işlemi (a), 120° dönme işlemi (b), Dönme işlemi öncesi alt kısım (c), Dönme işlemi
sonrası alt kısım (d)
•

Lineer kızak üzerinde hareket eden ve üzerinde iki adet karbür matkap ucu bulunan elektrik
motoru ile son delme işlemi gerçekleştirilir ve elektrik motoru ilk konumuna geri döner (Şekil
8).
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Şekil 8. Çift delik delme işlemi
•

Döndürme elemanı üzerindeki sıkma tertibatı ve malzeme sıkma işleminde kullanılan piston
ve alt kısımda bulunan döndürme işleminde kullanılan hidrolik pistonlar ilk konuma geri döner
(Şekil 9). Ayrıca son olarak dayama işleminde kullanılan levhanın takılı olduğu piston
başlangıç pozisyonuna geçer (Şekil 9).

Şekil 9. Sabitleme elemanlarının açılması ve döndürme tertibatının ilk konuma gelmesi
Yapılan tezgâh tasarımında delme işlemini gerçekleştiren matkap uçları elektrik motoru ile tahrik
edilmiştir. Yapılan araştırmalarda aynı işlevi görecek olan hidrolik motorun daha yüksek maliyetli
olması sebebiyle delme işlemlerinde elektrik motoru kullanılmıştır. Aynı şekilde bükme işlemleri için
hidrolik motor yerine daha ekonomik olan hidrolik pistonlar kullanılmıştır. Bu pistonlar lineer hareketi
sağlarken dönme hareketi bu pistonların ucuna bağlanmış olan kremayer dişli çark sistemi ile
sağlanmaktadır. Bu tasarımda boru bükme için çok yüksek dönme momentine gereksinim
duyulmaması sebebiyle kremayer dişli ve buna bağlı çalışan dişli çark 10 mm kalınlığındaki sac
levhalardan lazer ile kesilen sac üzerinde montajı yapılmıştır. Bu sayede maliyet düşürülmüştür.
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2.2. Hidrolik Devre Tasarımı
Bilgisayar destekli tasarım programı ile 3 boyutlu modeli oluşturulan tezgâha ait hidrolik devre
FluidSIM paket programında tasarlanarak simüle edilmiştir. Tasarlanan devrede kullanılan hidrolik
devre elemanları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Devre tasarımında kullanılacak olan hidrolik devre elemanları
Hidrolik devre elemanı
Hidrolik ünite
Filtre
Hidrolik piston
4/2 selenoid kontrollü yay geri dönüşlü valf
4/3 selenoid kontrollü yay geri dönüşlü valf
Çek valfli akış kontrol valfi
Röle
Kontak
Elektrik devre panosu
Acil durum butonu
Buton

Adet
1
1
12
4
2
5
13
10
1
1
1

Tablo 1’de bahsedilen devre elemanları kullanılarak oluşturulan bükme ve delme tezgâhı elektro –
hidrolik devresi Şekil 10’da verilmiştir. Hidrolik devrede, yağ öncelikle 100 bar basınçta pompa (1) ile
filtreye (2) sevk edilmekte ve buradan yön kontrol valflerine dağılmaktadır. Hidrolik devrede, yağın
gideceği yön 4 adet 4/2 selenoid kontrollü yay geri dönüşlü yön kontrol valfi (3, 4, 5, 8) ve 2 adet 4/3
selenoid kontrollü yay geri dönüşlü yön kontrol valfi (6, 7) ile kontrol edilmektedir. Ayrıca devrede 12
adet çift etkili hidrolik silindir (9, 10, 11, 12, 13, 14) ve bu silindirlerin hızlarını kontrol eden 5 adet çek
valfli akış kontrol valfi (15) bulunmaktadır.
Bükme ve delme tezgâhının hidrolik devresi 5 aşamada gerekli olan tüm işlemleri yapmaktadır. İlk
aşamada (9) numaralı silindirler ile galvaniz boru dayama (10) ile merkezlenerek sıkıştırılmaktadır.
İkinci aşamada (11) numaralı silidirler ile boru uçları şişirilir. Üçüncü aşamada (12) numaralı silindirler
yardımıyla 2 adet delik delme işlemi gerçekleştirilir. Dördüncü aşamada (13) numaralı silindirlerin
yardımı ile boru uç kısımları bükülür. Beşinci ve son aşamada ise son delikler delinerek işlem
tamamlanır.
Hidrolik devrenin ilk aşamasında, basınçlı hidrolik yağ (3) numaralı yön kontrol valfinin konum
değiştirmesi ile birlikte (9) numaralı silindirlere sevk edilir. (9) numaralı silindirler yağ basıncı ile ileri
çıkarak boru sabitlemektedirler. Aynı anda dayama plakasının bulunduğu, normalde açık konumda
bulunan (10) numaralı silindir geri gelerek kapanır. Profil sıkma işlemini tamamlayan (9) numaralı
silindirler (S1) kontağına dokunarak (5) numaralı valfin selenoidini tetikleyerek konum değiştirmesini
sağlar. İlk aşama sonucunda ki devre durumu Şekil 11’de verilmiştir.
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Şekil 10. Bükme ve delme tezgahı elektro-hidrolik devresi

Şekil 11. Sıkma işleminin gerçekleşmesi
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Hidrolik devrenin ikinci aşamasında, (S1) kontağından gelen sinyal ile konum değiştiren (5) numaralı
valf, hidrolik yağı (12) numaralı hidrolik silindirlere sevk eder. (12) numaralı silindirler bir önceki
aşamada sıkıştırılmış olan boru uç kısımlarını 40 mm boyunca şişirirler. Silindirler son noktaya
ulaştıklarında (S2) kontağına dokunarak (4) numaralı valfin konum değiştirmesini sağlar. İkinci aşama
sonucunda ki devre durumu Şekil 12’de verilmiştir.
Hidrolik devrenin üçüncü aşamasında, (S2) kontağından gelen sinyal ile konum değiştiren (4) numaralı
valf, hidrolik yağı (11) numaralı hidrolik silindirlere sevk eder. Bu silindirlere bağlı bulunan elektrik
motorları ve matkap uçları silindirler vasıtasıyla ileri doğru hareket ettirilerek boru üzerindeki birbirine
dik 2 adet deliğin delme işlemini gerçekleştirirler. Delme işleminin tamamlanması ile birlikte (S3)
kontağına dokunan silindirler (Şekil 13), elektrik devresi üzerindeki mührü kaldırarak (4) numaralı
valfin eski konumuna geçmesini sağlar. Bu sayede silindirler delme işleminin ardından tekrardan
kapanarak ilk konumlarına dönerler.

Şekil 12. Şişirme işleminin gerçekleşmesi

Şekil 13. Delme işleminin gerçekleşmesi
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Hidrolik devrenin dördüncü aşamasında, delme işlemini tamamlayarak ilk konumuna geçen (11)
numaralı silindirler (S4) kontağını aktif hale getirerek (6) ve (7) numaralı valflerin sol konuma
geçmesini sağlarlar (Şekil 14). Konum değiştiren valfler hidrolik yağı (13) numaralı silindirlere sevk
ederek bükme işleminin gerçekleşmesini sağlar. Bükme işlemi, silindirlerin (S5) ve (S6) anahtarlarına
dokunması ile tamamlanır. (S5) ve (S6) kontakları aktif hale geçerek (6) ve (7) numaralı valflerin orta
konuma gelmesini ve silindirlerin bulunduğu pozisyonda kalmasını sağlar. Silindirlerin herhangi bir
konumda bulunduğu durumu koruyabilmesi için 3 konumlu ve merkez konumu kapalı yön kontrol valfi
kullanılmıştır.

Şekil 14. Bükme işleminin gerçekleşmesi
Hidrolik devrenin son aşamasında, bükme silindirlerinin (13) bükme işlemini tamamlayarak (S5) ve
(S6) kontaklarına dokunması ile (8) numaralı valf konumunu değiştirmektedir (Şekil 15). Bu sayede
(14) numaralı silindir ileri çıkarak son delik delme işlemini gerçekleştirmektedir. Bu aşamada strok
sonuna gelen (14) numaralı silindir (S7) anahtarını devreye sokarak (8) numaralı valfin eski konumuna
dönmesini sağlamakta ve silindir geri dönmektedir. (14) numaralı silindirin kapanması ile birlikte (S8)
anahtarı devreye girerek (13) numaralı silindirlerin ve sıkıştırma silindiri olan (9) numaralı silindirlerin
kapanmasını sağlamaktadır. Bu aşamada sistem tüm işlemleri tamamlayarak yeni işlem için hazır hale
gelmektedir.
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Şekil 15. Son delme işleminin gerçekleşmesi

SONUÇ
Yapılan çalışma sonucunda bir defada sabitleme, delme, şişirme ve bükme işlemleri yapabilen
kompakt bir hidrolik tezgâh tasarlanmıştır. Tasarlanan tezgâhta tek bir operatör ile sürekli olarak aynı
kalite ve standartta ürün üretilebilmektedir. Ayrıca bu tezgâh ile üretim zamanı önemli ölçüde azalarak
verimliliğin artması sağlanmıştır. Sistemde maliyeti düşürmek adına hidrolik motor yerine hidrolik
silindir ve kremayer dişli mekanizması kullanılmıştır. Sistemde tork gereksiniminin düşük seviyede
olması ve boru yüzey kalitesinin önemsiz olduğu göz önüne alınarak elde edilen ürün, sıcak su
sistemini taşıyabilecek geometri ve mukavemete sahiptir.
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