
45İMALAT

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  AĞUSTOS 2020  www.mmo.org.tr  

1 Doç. Dr. Akademik Danışman, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir - erdalcetkin@iyte.edu.tr 
2 Sanayi Danışmanı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., Ankara - caydogan@tai.com.tr
3 Sanayi Danışmanı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., Ankara - emre.erol@tai.com.tr 
4 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği İzmir - emreates.tr@outlook.com
5 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği İzmir - melihakgn26@gmail.com
6 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği İzmir - burakaymaz66@gmail.com

SICAK ŞEKİLLENDİRME İŞLEMLERİNDE 
DÜZGÜN SICAKLIK DAĞILIMI ELDE EDİLMESİ 
İÇİN TASARIM İYİLEŞTİRMELERİ

Erdal Çetkin1, Cahit Sertac Aydogan2, Emre Erol3, 
Emre Ateş4, Melih Akgün5, Burak Kaymaz6 

1. GİRİŞ

Yeni üretim yöntemleri, gelişmiş cihazlar üretmenin ve 
geliştirmenin ana adresi haline gelmiştir, çünkü üretim 
süreçleri genellikle optimize edilmiş tasarımları sınırlar. 
Optimizasyon tekniklerindeki ilerlemeler, araştırmacıla-
rın ve profesyonellerin özellikle sayısal yöntemlerdeki 
ilerlemeler nedeniyle farklı uygulamalar için yeni tasa-
rımlar keşfetmelerini sağlamıştır. Bununla birlikte, tasa-
rımların çoğu, uygun üretim yöntemlerinin eksikliği ne-
deniyle deneysel olarak test edilmemiştir.

Yüksek mukavemetli yeni malzemeler plastik olarak 
şekillendirildiğinde sıcak presleme, soğuk presleme-
den daha avantajlıdır. Sıcak preslenmiş parçalar soğuk 

preslenmiş parçalara göre düşük deformasyonla yüksek 
enerjileri emebilir. Sıcak şekillendirme ile üretilen çeliğin 
mukavemeti 1.500 MPa değerine kadar çıkabilir [1]. Ay-
rıca, sıcak presleme ile üretilen parçalar, geleneksel yön-
temlerle oluşturulan parçalara göre daha hafiftir. Bu, ha-
vacılık ve uzay endüstrisinde önemli olan mukavemet/
ağırlık oranını azaltır.

Sıcak preslemenin diğer yöntemlere kıyasla birçok avan-
tajı olmasına rağmen, sorunsuz uygulaması kolay bir 
üretim yöntemi değildir. İşlem sırasında malzeme ve ka-
lıp üzerindeki homojen olmayan sıcaklık dağılımı ve geri 
yay etkisi işlemin önemli sorunları arasında sayılabilir. As-
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lında, geri yaylanma etkisinin nedenlerinden biri de eşit 
olmayan sıcaklık dağılımıdır. Burada karşılaşılabilecek 
olan olası sorunlardan birisi, işlemden çıkan parçaların 
hatalı yani istenen üretim toleranslarının dışında kalma-
sıdır. Bu sorunun giderilmesi için, literatürde kalıplarda 
soğutma kanallarının kullanılması ve termal özdirenç 
ayarlanması yer almaktadır.

2. PROBLEM TANIMI

Sorun iki ana aşamadan oluşmaktadır: kalıp ısıtma aşa-
ması ve presleme aşaması. Kalıp ısıtma aşaması sırasında 
kalıplarda nasıl ısıtıldıklarına bağlı olarak eşit olmayan 
sıcaklık dağılımı gözlenir. Örneğin, indüksiyon fırınları 
ile ısıtmada keskin köşelerde ısı birikimi meydana gelir 
[2]. İkinci olarak, presleme aşamasında, iş parçası üzerin-
deki mekanik yükleme ve sürtünme (tribolojik etkiler) 
nedeniyle iş, ısıya dönüşür. Bunlar aynı zamanda eşit ol-
mayan sıcaklık dağılımı yaratmaktadır. Mevcut projenin 
amacı, kalıplardaki sıcaklık dağılımının hem ısıtma hem 
de presleme aşamalarında nasıl homojen hale geldiğini 
belgelemektir. Bu şekilde hem kalıpların ömrü uzarken 
hem de sıcak presleme ile üretilen parçaların kalitesi ar-
tırılabilmektedir.

3. GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Her bir ısı akısı akış yolu boyunca, termal dirençleri azal-
tacak tasarım revizyonları her iki faz sırasında da incelen-
melidir. Kalıplar boyunca ısı iletim yoluyla aktarılmaktadır. 
Bu nedenle bu çalışmada, ısı akış yolları boyunca termal 
direncin nasıl değiştiğini ve nasıl revize edileceğini ortaya 
çıkarmak için iletim yolu ile ısı transferi simüle edilmiştir. 
İletim yolu ile aktarılan ısı, enerjinin korunumunun yani 
termodinamiğin birinci yasasının, basitleştirilmiş versiyo-
nu olan ısı difüzyonu denklemi tarafından yönetilir. Sayısal 
simülasyon yazılımları katı parçalar için Denklem 1'de ve-
rilen difüzyon denklemini çözer [3]. Denklem 1'de α, ter-
mal difüzivitedir ve aynı zamanda malzeme parametreleri 
olarak tanımlanan k/ρ.cp'ye eşittir. Projenin ısıtma aşama-
sı için ısı üretimi ihmal edilebildiğinden q=0 olur. Analizler, 
üç boyutlu (3B) ortamda yapıldığı için denklemin sol tarafı 
kalacak ve sınır koşulları ile başlangıç değerlerine ihtiyaç 
duyulacaktır. Problemin çözümünde zamana bağlı çözüm 
kullanılmaktadır çünkü problem sabit durumda değil-
dir. Isı difüzyon denklemi, ticari sonlu elemanlar yazılımı 
(COMSOL Multiphysics) ile çözülmüştür [4].
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İlk başta basit bir kalıp örneği modellenmiştir ve bu mo-
del sonlu eleman yazılımında analiz edilmiştir. Isı akısı 
tüm yüzeylere tanımlanmış ve kalıbın sıcaklık dağılımı 
araştırılmıştır. Bu analiz sonucunda keskin köşelerde ısı 
birikimi gözlenmiştir. Bu problemden kaçınmak için, kalıp 
modelinin keskin köşelerini yuvarlayarak ısı birikiminin 
önlenmesi amaçlanmıştır [5]. Şekil 1b'de köşelerde sıcak-
lık düşüşünün sağlandığı görülmektedir; bu sayede kalıp 
yüzeyindeki sıcaklık dağılımı daha homojen hale gelir. Bu 
yöntemin gerçek kalıp modelinde başarılı olacağı tahmin 
edilmektedir.

Kalıp malzemesi AISI 304 paslanmaz çeliktir. AISI 304'ün ısı 
iletkenliği ve ısı kapasitesi, Denklem 2 ve 3'te görülebile-
ceği gibi sıcaklığa bağlı bir fonksiyon olarak kullanılmıştır. 
AISI 304 paslanmaz çeliğin yoğunluğu 23°C'de 7920 kg/
m3'tür [6]. Basılan malzeme titanyum alaşımı Ti-6Al-4V'dir.

Termal İletkenlik Katsayısı AISI 304 (k)=

                                      
                 (2)

Öz Isı AISI 304 (Cp)=

                   (3)  

Gerçek kalıp modeli ile gerçekleştirilen simülasyonlar, 
maksimum sıcaklığın üst kalıbın keskin çıkıntısında oldu-
ğunu gösterir. Sac metalin yüzey alanı Şekil 2'de gösteril-
diği gibi kalıbın üst yüzey alanından daha küçük olduğu 
için bu keskin alanın geometrisi değiştirilebilir. Şekil 3a'da, 
hiçbir değişiklik yapılmayan üst kalıp için maksimum ve 

Şekil 1. Sıcaklık Dağılımı a) Keskin Köşeli b) Yuvarlama 
Yarıçapı = 0.03 m
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minimum sıcaklık değerleri gösterilmektedir. Ardından, 
üst kalıptaki keskin köşeler sıcaklık dağılımını incelemek 
için Şekil 3b'deki gibi yuvarlanmıştır.  Simülasyonlarda sı-
nır koşulu olarak, 700 ° C fırın sıcaklığına sahip fırındaki ısı 
transferini taklit etmek için kalıbın tüm yüzeylerinde 10 
saniye boyunca 500 kW/m2 ısı akısı tanımlanmıştır. Ortam 
sıcaklığı 293,15 K olarak alınmıştır. Kalıbın diğer eşi için de 
aynı prosedür uygulanmıştır.

 
 Şekil 2. a) Kalıp ve Parça Geometrileri b) Preslenmiş Parçanın 

Üstten Görünümü

 
 Şekil 3. a) Keskin Köşeli Üst Kalıp b) Tüm Kenarlarda 

Yuvarlama Yarı Çapı=0.005 m olan Üst Kalıp

 
 

Şekil 4. Keskin Köşelerin Ovalleştirme Yarıçapı vs Tmax

Yarıçap değişikliğinin Şekil 4'te de görüldüğü gibi mini-
mum sıcaklık üzerinde çok az etkisi vardır. Yarıçaptaki ar-
tışın etkisi maksimum sıcaklığı azaltır; ancak, yarıçap belli 
bir sınır değerini geçtiğinde etkisi azalır. Bu nedenle, uy-
gulamalar sırasında maksimum yarıçap sınır değer olarak 
alınabilir.

Düzgün sıcaklık dağılımı elde etmenin bir başka yolu, ka-
lıplardaki nispeten düşük sıcaklıkları arttırmaktır. Üst ve 
alt kalıp için kalıp yüzeyindeki hendek bölgelerinde mi-
nimum sıcaklık bölgeleri gözlenmiştir. Minimum sıcaklık 
bölgelerinin sıcaklığını arttırmak için altlarına kanallar 
açılır. Bu kanallar boştur, havayla doludur, bu nedenle ter-
mal dirençleri katı alandan çok daha küçüktür. Bu, ısının 
kolayca aktığı ve minimum sıcaklık sağlayan bölgeler bo-
yunca azalan termal direnç sağlar. Böylece deliklerin için-
den tanımlanan ısı akısı yüzeye gerekli ısıyı taşımaktadır. 
Kanalların etkisi aynı analiz prosedürü ile araştırılmıştır. 
Bu şekilde, düşük sıcaklıklar artar ve kalıp yüzeyindeki 
sıcaklık dağılımı daha homojen hale gelir. İlk olarak, mi-
nimum sıcaklık noktaları altındaki alanın altına dikdört-
gen bir kanal açılmıştır. Bundan sonra, silindirik bir delik 
açılmıştır. Bu analizler alt kalıp için Şekil 5 (a-b)'de göste-
rilmiştir. Dikdörtgen şeklin köşelerinde sıcaklık birikme-
si nedeniyle silindirik delik tercih edilmiştir. Daha sonra, 
daha düzgün sıcaklık dağılımları elde etmek için, düz de-
likler yerine yol takip delikleri ve yüzey yakınsak delikleri 
denenmiştir. Açılan kanallar, alt kalıp için Şekil 5 (c-d-e-
f )’de gösterilmektedir. Deliğin yarıçapı da değiştirilmiş ve 
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bu farklı durumlar analiz edilmiştir. Benzer çalışmalar üst 
kalıp için de uygulanmıştır.

Kalıplara uygulanan iki farklı çözümün en iyi performans 
gösteren kombinasyonu, Şekil 6'da olduğu gibi incelen-
miştir. Kanalları delerek, parçalardaki minimum sıcaklığı 
artırmak ve keskin kenarları yuvarlayarak maksimum sı-
caklıkları azaltmak, sıcaklık aralığını düşürmek ve düzgün 

sıcaklık dağılımı özellikleri elde ekmek mümkün olmuş-
tur. Kombinasyon durumundaki alt kalıp için Tmax = 737 K, 
Tmin = 480 K, üst kalıp için Tmax = 886,53 K, Tmin = 627,53 K 
elde edilmiştir (daha iyi sonuçlar elde edildi, bunlar Tablo 
III ve IV’deki sonuçlarla karşılaştırılabilir).

Delme ve yuvarlama daha düzgün sıcaklık dağılımı sağla-
sa da diğer çözümler de araştırılmıştır. Bu amaçla, ısıtıldık-
tan sonra biriken ısının damgalanmış yüzeyden başka yü-
zeylere dağıtılması için, kalıp yüzeyinde yüksek sıcaklığa 
sahip bölgelerin altına malzeme eklenmesi planlanmak-
tadır. Ekleme malzemesi için AISI 304’ten daha yüksek 
iletkenliğe sahip malzemeler seçilir. Silikon karbür (SiC) 
ve Tungsten (W) yerleştirme malzemesi olarak seçilmiş-
tir. SiC ve W yoğunluğu sırasıyla 3160 kg/m3 ve 19300 kg/
m3'tür. Denklemler 4, 5, 6 ve 7'de sıcaklık ile ilgili SiC ve W 
parametreleri gösterilmektedir [7, 8].

 
Şekil 5. Alt Kalıp a) Dikdörtgen Kanallar b) Düz Delik c-d) 
Soğuk Alanları İzleyen Yol e-f ) Yüzeye Yakınsak Delik

 

Şekil 6. Kanal Açma ve Kenarların Ovalleştirme İşlemlerinin 
Kombinasyonu

 

Şekil 7. Eklenen Malzeme (a-c-e: SiC malzemesi, b-d-f: Tungsten 
malzemesi), Eklenen Geometriler (a-b: Sıcak Yolu İzleyen, c-d: 
Silindirik, e-f: Prizma)
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SiC analizlerinin Şekil 7'nin sol tarafında, W analizleri sağ 
tarafta gösterilmektedir. Şekil 7 (a-b) için, eklenen geo-
metriyi takip eden yol gösterilmiştir. Şekil 7 (c-d) için, aşırı 
ısınan yolu izleyen düz bir silindir (20 mm çapında) yer-
leştirilmiştir. Şekil 7 (e-f )’de, prizma gibi görünen kalıba 
dik bir ek yapılmıştır. Bunun amacı, ek parçayı aşırı ısınan 
yüzeye mümkün olduğunca yakın hale getirmektir.

Projenin presleme kısmı için yapılan çalışmada benzer 
bir yol izlenmiştir. Isı akısı kalıbın üst yüzeyinde tanım-
lanmıştır. Presleme sırasında yüzeyde gözlenen fazla ısı 
bu şekilde simüle edilmiştir. Verilen ısı akısının değeri 
200 kW/m2'dir. Açığa çıkan ısının yüzeydeki keskin köşe-
lerde biriktiği gözlenmiştir. Gerekli testler yapıldığında, 
fazla ısınan bölge bulunmuş ve buna göre başka bir ana-
liz yapılmıştır. Isıyı dağıttığı düşünülen çözümlerden biri, 
yüzeydeki ısıyı yan yüzeylere iletmektir, bu bağlamda 
yan yüzeyler ısı emici görevi görür. Isı akısı akış çizgileri 
ısıyı yan yüzeylere taşımak için spesifik bir kanatçık yapı-
sı tasarlamak üzere incelenmiştır. Şekil 8a, ısıtılan kalıbın 
ısı akısı akış hatlarını göstermektedir. Şekil 8a'da olduğu 
gibi, ısı buna göre yan yüzeye taşınmaz. Böylece sıcak 
yüzeyden başlayıp yan yüzeylerde bitirilmiş bir kanatçık 
yapısı tasarlanmıştır. Yapının geometrisi Şekil 8b'de gös-

terilmiştir. Presleme sırasında başlangıç sıcaklığı olarak 
993,15 K verilmiştir. Sınır koşulları olarak, presleme yüze-
yi dışındaki yüzeylerde konvektif ısı akısı tanımlanmıştır. 
Bu ısı yayılımı 30 saniye boyunca sürdürülmüştür. Kon-
veksiyon katsayısı 45 W/m2 olarak verilmiştir. Alt kalıptaki 
maksimum sıcaklık herhangi bir işlem olmadan 1022,09 
K bulunmuştur. Bu değer W dolgu malzemesi eklenen 
yapı için 1015,56 K ve SiC dolgu malzemesi eklenen yapı 
için 1015,11 K'dir. ΔT oranı olarak W için %22,56 SiC için 
%24,12 azalma gözlenmektedir.

4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE ÇIKTILAR

Tablo 1'de, alt kalıp yüzeyinde görülen maksimum ve mi-
nimum sıcaklık değerlerinin kalıp kenarlarının ovalleştiril-
mesi ile nasıl değiştiği gösterilmiştir. Bu sonuçlara dayana-
rak, yarıçaptaki artışın maksimum sıcaklık üzerinde büyük 
bir etkisi vardır. Keskin köşeli bir cismi ovalleştirmeye baş-
landığında ilk önce maksimum sıcaklıkta hızlı bir düşüş 
elde edildi. Ancak, yarıçapın kenar uzunluğuna oranı art-

 

Şekil 8. Alt Kalıp a) Isı Akısı Akış Çizgisi b) Kalıp ve Fin Geometrisinin 
Sıcaklık Dağılımı

Yarıçap (m)
Sıcaklık (K)

Tmin Tmaks 

0 457,7757401 986,1252698

0,001 457,8186133 888,5512282

0,002 457,7905936 833,0400109

0,003 457,7847615 793,3841185

0,004 457,7405456 762,9775708

0,005 457,7383885 739,8914595

Tablo 1. Kenarların Ovalleştirilmesi ile Üst Kalıbın 
Tmaks and Tmin Değerleri

Yarıçap (m)
Sıcaklık (K)

Tmin Tmaks

0 452,1741756 1279,891747

0,001 452,2256787 1062,638315

0,002 452,23035 969.,256603

0,003 452,1756472 915,1701334

0,004 452,2229844 898,7290633

0,005 452,223432 887,8724124

Tablo 2. Kenarların Ovalleştirilmesi ile Üst Kalıbın Tmaks  
and Tmin Değerleri
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(7)
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tıkça, bu maksimum sıcaklıktaki düşüş yavaşlamaktadır. 
Son olarak, Tablo 1'de görüldüğü gibi kenarları ovalleştir-
menin minimum sıcaklık üzerinde bir etkisi yoktur.

Tablo 2, üst kalıp için köşelere verilen yarıçap değerleriyle 
birlikte kalıp yüzeyinde oluşan maksimum ve minimum 

sıcaklıkları göstermektedir. Tablo 1'de yapılan tüm çıka-
rımların Tablo 2 için geçerli olduğu görülmektedir.

Şekil 5’te alt kalıp için kanal açarak yapılan çalışmaların 
sıcaklık dağılımı gösterilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda 
elde edilen alt kalıbın minimum ve maksimum sıcaklık 
değerleri Tablo 3'te gösterilmektedir. Maksimum sıcak-
lık değeri önemli ölçüde değişmemiştir. Yarıçapı 20 mm 
olan yüzeye yakınsak deliğin, delik girişi ile kalıp yüzeyi 
arasındaki et kalınlığının az olduğundan dolayı bu alan-
da yüksek sıcaklık gözlemlenmiştir. Bu sorun delik girişini 
-z yönünde kaydırılarak çözülebilir. Tablo 3'te görüldüğü 
gibi minimum sıcaklık değeri kanal olmadığı durumdan 
ziyade artmaktadır. Bu şekilde, kalıp üzerindeki ΔT değeri 
düşürülerek daha düzgün bir sıcaklık dağılımı elde edilir.

Tablo 4, üst kalıp için kanal açma çalışmaları sonucunda 
elde edilen sıcaklık değerlerini göstermektedir. Tablo 3'e 
benzer yorumlar Tablo 4 için geçerlidir.

Tablo 5'teki değerler incelendiğinde, maksimum sıcak-
lıkta önemli bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Bu-
nunla birlikte, bazı özel durumlarda maksimum sıcaklık-
ta 20 K'e yaklaşan değişiklikler de gözlemlenmiştir. Şekil 
9 (c-d-e-f )’de eklenen geometriler maksimum sıcaklığı 
12-13 K değiştirmiştir. Tahmin edildiği gibi, SiC ile yapı-
lan eklemeler ısı dağılımı üzerinde daha fazla etkiye sa-
hiptir. Şekil 7 (a-b)'de kullanılan kanallar, çok ince kanal 
kullanıldığı için sıcaklık üzerinde etkili değildir. Eklenen 
malzemeler ile kalıp malzemesi arasında termal iletken-
lik katsayısında yüksek fark olmasına rağmen, sıcaklıkta 
çok az değişiklik olması beklenmemiştir.

Üst Kalıp
Sıcaklık (K)

Tmin Tmaks

Kanal Olmadan 452,45 1279,89

Kanal 453,68 1279,93

Düz Delik 478,15 1279,95

Yüzeye Yakınsak Delik (r=10mm) 498,14 1279,59

Yüzeye Yakınsak Delik (r=15mm) 541,4 1279,73

Yüzeye Yakınsak Delik (r=20mm) 626,82 1279,86

Tablo 4. Kanal Açma İşlemlerinden Sonra Üst Kalıbın Tmax ve 
Tmin Değerleri

Eklenmiş Malzeme Geometrisi
Alt Kalıp için Maks. Sıcaklık (K)

SiC Tungsten

Ekleme Olmadan 838,71

Sıcak Yolu İzleyen Geometri 833,64 835,73

Silindirik Geometrisi 824,19 827,73

Prizma Geometrisi 821,92 825,60

Tablo 5. Malzeme Eklenmesinden Sonra Alt Kalıp İçin Tmax 
Değeri

Eklenmiş Malzeme Geometrisi 
Üst Kalıp için Maks. Sıcaklık (K)

SiC Tungsten

Ekleme Olmadan 1279,891747

İnce Prizma Geometrisi 1266,08466 1269,20578

Kalın Prizma Geometrisi 1270,7859 1272,685

Yarı Silindirik Geometrisi 1278,56408 1278,73623

Kubbe Geometrisi 1278,98071 1279,027

Tablo 6. Malzeme Eklenmesinden Sonra Alt Kalıp İçin Tmax 
Değeri

Alt Kalıp
Sıcaklık (K)

Tmin Tmaks 

Kanal Olmadan 467,45 986,125

Kanal 467,71 984,55

Düz Delik 467,79 985,97

Yüzeye Yakınsak Delik (r=10 mm) 471,19 985,35

Yüzeye Yakınsak Delik (r=15 mm) 472,92 986,03

Yüzeye Yakınsak Delik (r=20 mm) 490,7 1027,24

Yol (r=15mm) 467,31 985,33

Tablo 3. Kanal Açma İşlemlerinden Sonra Alt Kalıbın Tmax ve 
Tmin Değerleri
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Tablo 6, üst kalıp için farklı geometri ve farklı malze-
melerin eklenmesi ile elde edilen maksimum sıcaklık 
değerlerini göstermektedir. Buradaki değerler kalıbın 
orijinal hali ile karşılaştırıldığında, maksimum sıcaklık-
taki azalmanın beklenen miktarlarda gerçekleşmediği 
görülmektedir. Farklı şekillerin verimlilikleri değişmiştir 
ve incelenen en verimli şekil daha ince prizma şeklidir. 
Ekleme malzemesi olarak kullanılan W ve SiC’nin ter-
mal iletkenlik değerleri, oda sıcaklığında, 173 W/m.K ve 
252,32 W/m.K'dir. Bu değerler kalıp malzemesi olan AISI 
304'ün termal iletkenliğine göre çok yüksektir. Buradaki 
çalışmalar da termal iletkenlik değerleri arasında önemli 
bir fark olmasına rağmen, maksimum sıcaklık büyük öl-
çüde etkilememiştir.

Simülasyonlar, her bir ısı akış yönü boyunca termal di-
rencin sabit hale getirildiğinde, sıcaklık dağılımının ısıt-
ma sırasında daha homojen hale geldiğini göstermiştir. 
Sıcaklık dağılımı, keskin köşelerin yuvarlanması, yüksek 
iletkenliğe sahip malzemelerin eklenmesi ve soğuk olan 
bölgeleri ısıtmak için kanal açılımı ile sağlanmıştır. Genel 
olarak, çalışma, eşit sıcaklık dağılımının elde edilebilece-
ğini ancak bu çalışmaların gerçek deneyler ile bulunan 
gerçek sınır koşulları ile desteklenmesine ihtiyaç olduğu-
nu göstermektedir.

5. PROJE EKİBİNİN KAZANIMLARI VE TUSAŞ’A OLASI 
KATKILARI

Proje ekibi, sayısal simülasyonlar ve tasarım optimizas-
yon süreçleri hakkında beceri kazanmıştır. Ekip üyele-
rinin elde ettiği gerçek mühendislik problemleri konu-
sundaki deneyim, özellikle erken bir aşama olarak, lisans 
eğitimi sırasında çok değerlidir.

Mevcut proje, sıcak presleme işlemleri sırasında olası 
imalat problemlerini ortadan kaldırmak için kalıp tasa-
rımının nasıl revize edilebileceğini belgelemektedir. TU-
SAŞ, sıcak presleme ve birçok farklı yöntemle gelişmiş 
hava aracı parçaları üretmektedir. Bu nedenle, belgelen-
dirilmiş sonuçlar üretim süreçlerinde uygun revizyonlar-
dan sonra kullanılırsa TUSAŞ üretim verimliliğini artıra-
bilir. Ek olarak, mevcut çalışma, sıcak preslemedeki en 
büyük sorunlardan birini, yani sıcak bölge oluşumunu 

ortadan kaldırmak için değerli olan ön sonuçları belge-
lemektedir.

6. ÖNERİLER, ÖĞRENİLEN DERSLER VE GELECEK 
ÇALIŞMALAR

Bu proje kapsamında yürütülen çalışmayı iyileştirmek 
için test düzenekleri, ortamları hazırlanmalı ve ortaya çı-
kan sonuçların deneylerle doğrulanmasıyla araştırmanın 
güvenilirliği kanıtlanmalıdır. Daha ileri bir çalışma olarak, 
simülasyonlarda ve tasarım optimizasyon sürecinde daha 
fazla tutarlılık elde etmek için ve daha doğru sınır koşul-
larını ortaya çıkarmak için deneysel çalışmaların yapılma-
sı önerilmektedir. Ardından, optimize edilmiş tasarımlar 
üzerinde üretim kalitesinin ve ömrünün revizyonlardan 
deneysel olarak nasıl etkilendiği gösterilebilir.
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