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1. GİRİŞ

Metal şekillendirme endüstriyel uygulamaların ve imalat 
yöntemlerinin ana odağı olmuştur. Oluşturulan ürünle-
rin mekanik özellikleri, diğer üretim yöntemleri ile üreti-
len ürünlerden daha iyidir. Boru sıvama prosesi özellikle 
havacılık ve savunma endüstrisinde çeşitli uygulama du-
rumlarına sahiptir. Boru sıvama işleminin makine yatırımı 
ve deneme maliyetleri pahalıdır. Bu nedenle, boru sıvama 
prosesinin modellenmesi ve analizi, hem deneme mali-
yetlerinin azaltılmasında, hem de makine gereksinimle-
rinin tahmininde ve dolayısıyla yatırımda önemli bir rol 
oynamıştır. Bu nedenle, sonlu elemanlar analiz metodu 
ve simülasyonu boru sıvama işlemi için mutlaka uygulan-
malıdır. Bu bölümde boru sıvama prosesinin tanımı veril-
miş ve literatür taraması sunulmuştur. Literatür taraması 

Bu çalışmada boru sıvama prosesi incelenmiştir. 
İnceleme ticari sonlu elemanlar yazılımı olan 

“Transvalor Forge” ile yapılan sayısal analizler 
ile gerçekleştirilmiştir. İki boyutlu ve üç 

boyutlu sayısal modeller geliştirilmiştir. En iyi 
sayısal analiz parametrelerinin bulunabilmesi 

için değişken çalışması yapılmıştır. Sayısal 
model akademik literatürde bulunan verilerle 

karşılaştırılmıştır. Geliştirilen modeller 
kullanılarak, boru sıvama proses analizi 

gerçekleştirilmiştir.
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örnekleri, deneysel ve sonlu eleman temelli yaklaşımlar 
olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

1.1 Boru Sıvama Proses Tanımı

Tüm metaller belirli şekiller verilmeden kullanılamaz. Bu 
nedenle, ham malzemelere işleme, şekillendirme,kaynak 
veya döküm gibi prosesler uygulanarak istenen şekiller 
verilmektedir. Metal şekillendirme yöntemleri, metale 
şekil veren en gelişmiş yöntemlerden biridir. Metal şekil-
lendirme alanında haddeleme, dövme, ekstrüzyon, derin 
çekme, bükme gibi prosesler uygulanmaktadır. Ayrıca, 
“Boru Sıvama” olarak adlandırılan bir metal şekillendirme 
işlemide vardır. Boru sıvama prosesi metal şekillendirme 
teknolojisi alanında gelişmiş bir üretim sürecidir.

Tüm metal şekillendirme işlemleri, iş parçasına kuvvet 
uygulayarak şekillendirmeyi içerir. Boru sıvama işlemide 
bu şekilde uygulanır; boru sıvama prosesinde, iş parçası-
na kuvvet uygulamak için silindirler kullanılır. Bu sayede 
radyal yönde kalınlık azalırken malzeme eksenel yönde 
deforme olduğundan borunun uzunluğuda artar. Boru 
şekillendirme işlemi araçları, Şekil 1'de gösterildiği gibi 
mandrel (iç kalıp), rulo (roller), kuyruk tutucusu (tailstock), 
kafa tutucusu (headstock)’ndan meydana gelmektedir. 
Boru şekillendirme prosesi ileri (forward) ve geri (back-
ward) boru sıvama olmak üzere iki şekilde uygulanabilir.

1.2 Boru Sıvama Proses Literatür Araştırması
Boru sıvama işlemi insanlığın ilk üretim yaklaşımlardan 
biri olarak düşünülebilir. Boru sıvama prosesi ilk defa 
Mısır'da kullanılan kil ve seramik malzemelerden parçala-
rın üretilmesi ile başlar. Zamanla bu yaklaşım Çin, İngiltere 

ve ABD'de de uygulanmıştır. Bugün ki proses mekanizma-
sı da o yıllarda ki ile benzer bir yapıya sahiptir. İş parçası ve 
mandrel dönerken ve parçayı şekillendirmek için metale 
dışarıdan kuvvetler uygulanmaktadır. Boru sıvama işlemi 
kullanılarak dönme yönünde eksenel simetrik parçalar 
üretilebilmektedir; örneğin mutfak aletleri, müzik aletleri, 
araba jantları, savunma sanayi parçaları vb.

Literatürde, boru sıvama teknolojisi ile ilgili bazı çalışmalar 
bulunmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmı mekanik olarak 
yapılan proses denemeleri ve deneyimleri içerirken bir 
kısmı da sanal olarak yapılan deneylerdir. Genel olarak in-
celendiğinde proses esnasında mekanik olarak malzeme 
iç yapısında neler olduğu ve proses mekaniğinin net bir 
şekilde açıklandığı araştırmalar bulunmamaktadır. 

Örneğin; silindirik tüplerin sıvama prosesi ile şekillendir-
mesi üzerine bir çalışma K.S. Lee ve ark. [1]. tarafından 
yapılmıştır. Yaklaşımları, her silindir üzerindeki ortalama 
basıncın boru ve mandrel arasındaki sürtünme kuvvetine 
göre nasıl değiştiği ile ilgilidir. Sonuçlar teknik grafiklerle 
desteklenmiştir. Silindir sayısı, silindir geometrisi ve bun-
ların konfigürasyonları gösterilmiş, fakat boru sıvama pro-
sesinin çalışma prensipleri ve teorisinden bahsedilmemiş-
tir. Silindir ve mandrel üzerindeki sensörler kullanılarak 
sadece kuvvet hesaplamaları yapılmıştır. Silindir üzerinde-
ki ortalama basıncın, iş parçası ve mandrel arasındaki sür-
tünme kuvveti ile arttığını bulmuşlar ve raporlamışlardır. 
Bununla birlikte; silindirler üzerindeki kuvvetleri azaltmak 
için bir çekme kalıbı ile proses esnasında iş parçasına çek-
me kuvveti uygulamışlardır. Şekillendirme silindirleri üze-
rindeki kuvvetlerin uygulanan çekme kuvveti ile azaldığı 
gözlemlenmiştir. 

 

 Şekil 1. İleri ve Geri Boru Şekillendirme Prosesi (ASM 
Handbook, 1988)

 

 Şekil 2. Boru Sıvama Prosesi [1]
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killendirme miktarı grafikleri;  teorik yöntemlerle elde edi-
len hesaplanmış sonuçları göstermektedir. Xu ve diğ. [3], 
boru şekillendirme prosesinin sonlu elamanlar yöntemi 
ile simülasyonunu gerçekleştirmiştir. Modelde aralarında 
120° olan üç adet silindir kullanılmıştır. Mandrelin çapı 70 
mm ve tüpün kalınlığı 5mm olarak kullanılmıştır. Şekillen-
dirme işlemi sırasında plastik bölge sadece silindirin te-
mas bölgesi altında oluştuğu ve 3 farklı bölgeye ayrıldığı 
belirtilmiştir. Gerilim ve gerinim dağılımlarının çok karma-
şık olduğu görülmüştür.

2. BORU SIVAMA PROSESİ SONLU ELAMANLAR 
İNCELEMESİ

Literatür araştırmaları örneklerinden de anlaşılacağı gibi  
karmaşık deformasyon dağılımı ve modelleme zorluğun-
dan dolayı proses mekaniğinden çok fazla bahsedilme-

Öte yandan Hayama ve ark. [2] hem ileri hem de geri boru 
sıvama işlemleri için bir dizi deneyler  yapıp süreci detaylı 
olarak incelemişlerdir. Kullanılan malzemenin tüm işlem 
parametreleri, silindir geometrisi ve mekanik özellikle-
ri detaylı bir şekilde paylaşılmıştır. Hem ileri hem de geri 
boru sıvama prosesinde farklı makara açıları, şekillendir-
me derinlikleri ve ilerleme hızları kullanılmıştır. Boruyu şe-
killendirmek için iki adet birbirleri arasında 180° açı olan 
karşılıklı olarak konumlandırılmış silindir kullanılmıştır. 
Ancak, kullanılan silindirlerin uç yarıçapı ve malzeme ile 
aralarında oluşan sürtünme katsayısı hakkında bilgi veril-
memiştir. Bu iki parametre silindirler üzerindeki kuvvetleri 
doğrudan etkilemektedir. Tüm deneyler için mandrel ve 
sistemin dönüş hızı sabittir.

Hayama ve ark. [2], farklı silindir uç açıları için radyal ve 
eksenel kuvvet grafiklerine karşı şekillendirme derinlik 
miktarları hakkında bilgiler vermişlerdir. Bu kuvvet ve şe-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Boru Sıvama Prosesinde Kullanılan Parametre ve Grafikler [2]

 
 

 

 

 
  

Şekil 4.  Boru sıvama Prosesi Kuvvet Yönleri, Sonlu Elemanlar Modeli ve Deformasyon Bölgesi
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mektedir. Bu çalışmanın amacı Hayama ve ark. [2]’nın yap-
mış olduğu fiziksel deneylerde ki değerlerin kullanılarak 
proses mekaniğinin açıklanmasıdır. Boru sıvama prosesin-
de deformasyon bölgesinde oluşan kuvvet yönleri  radyal, 
teğetsel ve eksenel olarak adlandırılacaktır.

Boru sıvama prosesi sonlu elemanlar modelinde 2 bo-
yutlu modeller üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Proses es-
nasında Şekil 4'te de görüleceği gibi yalnızca silindir ile 
iş parçası arasında kalan bölgede de lokal deformasyon 
oluşmaktadır. Proses eksene yönde simetrik olarak ger-
çekleştiği için 2 boyutlu modeller proses mekaniğini tam 
olarak yansıtmamaktadır, ama kuvvet tahmini için hızlı so-
nuçlar elde edilmesinde kullanılabilir. Boru sıvama proses 
mekaniğinin tam olarak gözlemlenebilmesi için 3 boyutlu 
sonlu elemanlar modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Boru 
sıvama prosesi analizlerinin çözüm süreleri kullanılan ağ 
yapısı (mesh) büyüklüğü ile doğruda ilişkilidir. 3 boyutlu 
analizlerin uzun sürmesinin sebebi iş parçası,mandrel ve 
şekillendirme silindirlerinin proses boyunca rotasyonel 
harekete sahip olmalarıdır. Çalışmaların en başında en uy-
gun çözüm süresi optimizasyonunun belirlenebilmesi için 
0.5mm, 0.4mm ve 0.3 mm olarak 3 farklı ağ yapısı büyük-
lüğü denenmiştir. Sonuç olarak ağ yapısı büyüklüğünün  
proses boyunca silindirler üzerinde oluşan radyal kuvvet 
farklılıklarının kabul edilebilir yakınlıkta olduğuna karar 
verilmiş ve tüm analizlerde 0.5mm büyüklüğündeki ağ 
yapısı kullanılmıştır. Radyal kuvvet zaman sonuçları aşa-
ğıdaki grafikte gösterilmiştir; simülasyon 1,2 ve 3 sırasıyla 
0.5mm, 0.4mm ve 0.3mm ağ yapısı büyüklüklerini ifade  
etmektedir.

Proses mekaniği ile ilgili en önemli sonuç radyal kuvvet za-
man grafiğinden elde edilmektedir. Radyal kuvvet boru sı-
vama prosesi başladıktan sonra belli bir nokta maksimum 
değere ulaşıp sabit kaldıktan sonra düşüşe geçmektedir. 
Silindirler üzerinde oluşan radyal kuvvetin sabit kalması 
prosesin belirli bir noktada kararlı duruma (steady state) 
geçtiğini göstermektedir. Sonuç olarak; boru sıvama pro-
sesinin çözüm süreleri çok uzun olduğu için 3 boyutlu sa-
yısal modellerinde borunun tamamının modellenmesi ye-
rine belirli bir kısmının modellenmesinin yeterli olduğunu  
kanıtlamaktadır.

İnceleme ticari sonlu elemanlar yazılımı olan “Transva-
lor Forge” yazılımı ile 16 çekirdekli bilgisayar kullanılarak 
yapılmıştır. Çözüm sırasında deformasyonların silindirler 
altında lokal olarak oluştuğu gözlemlendiği için o bölge-
lerde yazılım içerisinde bulunan özel bir ağ yapısı sistemi 
olan ; anlık yinelenen ağ yapısı (cylindrical remeshing) sis-
temi kullanılarak sonuçların gerçeğe daha yakın çıkması 
sağlanmıştır ve çözüm süreleri ortalama 70 saat sürerken 
4 saate kadar indirilebilmiştir.

Proses mekaniğini anlamak için gerinim oranları (stra-
in rate) incelenmiştir. 3 boyutlu sonlu elemanlar modeli 
üzerinde eksenel yönde kesit alındığı zaman gerinimle-
rin borunun en dış yüzeyinden mandrele yakın olan en iç 
yüzeyine kadar nüfuz ettiği gözlemlenmiştir. Boru sıvama 
prosesi ile iş parçasının kalınlığının talaş kaldırmadan azal-
tılabilmesi ve iş parçasının boyunun uzatılabilmesi duru-
munu kalınlık boyunca iç yüzeye kadar nüfuz eden geri-
nim oranları(strain rate) açıklamaktadır. Gerinim oranları 

 

 

0,0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Si
lin

di
rl

er
 Ü

ze
ri

nd
ek

i R
ad

ya
l 

Y
ük

le
r 

[M
Pa

] 

Zaman [s] 

Sim-1 Sim-2 Sim-3 

Şekil 5. Radyal Yük –Zaman Grafiği



55

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

ettikleri yerin alt kısımlarında lokal olarak oluşurken ; di-
ğer yandan iş parçasının diğer kısımlarının ise elastik de-
formasyona uğradığı görülmektedir.

Boru sıvama prosesinde iş parçasının en sonuna gelindi-
ğinde kalınlık yönünde homojen olmayan plastik defor-
masyonun başladığı  gözlemlenmiştir. Bu durum prosesin 
doğasında vardır ve koni şeklinde açılma (flaring) olarak 
tanımlanır. Mandrel ile iş parçası arasında oluşan sürtün-
me kuvvetleri ve borunun dış yüzeyinde ki gerinim mik-
tarlarının iç yüzeye göre daha fazla olması bu durumun 
başlıca sebebidir. Şekillerime işlemi sonunda bu kısım ta-
laşlı imalat yöntemi ile kesilmektedir. 

proses sırasında plastik olarak deforme olan alanları ifade 
eder. Aşağıdaki görsellerde gerinimin kalınlık boyunca 
olduğu ve şekillendirme sırasında silindir önünde biriken 
malzeme gösterilmiştir; 

3 boyutlu sayısal modellerde eksenel yönde alınan kesit 
boyunca “ Von Mises “ gerilim değerleri incelendiği zaman 
beklenildiği üzere gerilimlerin borunun dış çapından iç 
çapına kadar oluştuğu gözlemlenmiştir. Von mises gerilim 
değerleri proses boyunca elastik ve plastik olarak deforme 
olan bölgeleri ifade etmektedir; 

Von mises gerilim değerleri incelendiği zaman plastik de-
formasyonun silindirlerin iş parçası ile birbirlerine temas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 6. Kalınlık Boyunca Gerinim Dağılımı

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7 Kalınlık boyunca gerilim dağılımı 

 

 Şekil 7. Kalınlık Boyunca Gerilim Dağılımı



56

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

3. SONUÇ

Boru sıvama prosesi oldukça karmaşık gerilme ve şekil 
değiştirme dağılımlarına sahiptir. Deformasyon mekaniz-
masını anlamak için üç boyutlu model ve çözümler kulla-
nılmalıdır. Çünkü iki boyutlu modelde silindirler önünde 
biriken malzeme oluşumu gözlemlenemez. Ayrıca, silin-
dirin önündeki malzeme birikmesi proses mekanizmasını 
ve çözüm sonuçlarını doğrudan etkiler. Gerinim oranları, 
anlık plastik deformasyon bölgeleri hakkında bilgi verir. 
Boru sıvama prosesi sırasında, borunun dış yüzeyinde 
maksimum deformasyon meydana gelir. Homojen ol-
mayan deformasyon nedeniyle, silindirler tüpün sonuna 
geldikçe, süreksizlik oluşur ve boru mandrelle temasını 
kaybeder. Bu duruma “koni şeklinde açılma (flaring)” de-
nir. Sonlu elemanlar yöntemi ile koni şeklinde açılma me-
kanizmasını gözlemlemek için üç boyutlu model kullanıl-
ması zorunludur. Proses üzerinde ölçülen kuvvet değerleri 
sonucunda belirli bir zaman aralığından sonra şekillendir-
me işlemi kararlı hale ulaşmaktadır; bu yüzden 3 boyutlu 
sonlu elemanlar yöntemi ile yapılacak çözümler için boru 
uzunluğunun tamamının modellenmesine gerek yoktur.
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 Şekil 8. Koni Şeklinde Açılma Gösterimi (Flaring)


