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Flowforming, 50 yıldan uzun süredir savunma ve hava-
cılık sanayisinde rotasyonel simetrik, ince veya kalın 
cidarlı metal parçaların soğuk olarak şekillendirildiği 

gelişmiş bir üretim teknolojisidir. Ancak, mevcut tekno-
loji ile bu yöntem kullanılarak sadece dış yüzeylerde bir  
veya daha fazla kontur bulunan parçaları üretmek  
mümkündü. Repkon tarafından geliştirilmiş olan  
Free Flowforming yöntemi ile parçaların dış yüzeylerine 
ilave olarak iç yüzeylerinde de çok çeşitli formlar oluştur-
mak mümkün hale gelmiştir. Bununla birlikte Free Flow-
forming teknolojisi ile karmaşık geometrik formlara sahip 
rotasyonel simetrik parçaların üretimi de gerçekleştirile-
bilmektedir.
Flowforming yönteminin önemli avantajları arasında; so-
ğuk pekleşme etkisi ile malzemenin mukavemetinde ve 
sertliğinde önemli bir artış ile parça toleranslarında yük-

sek hassasiyetlere ulaşılması en önde gelmektedir. Ayrıca 
flowforming yöntemi ile nihai ürün geometrisine veya nihai 
ürüne çok yakın ölçülere sahip parçaları üretmek mümkün 
olmaktadır. Bu yöntem önemli ölçüde malzeme tasarrufu 
sağlamakla birlikte bu ilave malzemenin işlenmesi için ge-
reken işçilik maliyetlerini de ortadan kaldırmaktadır.
Flowforming tekniği yıllardır savunma sanayisinde birçok 
parçanın üretilmesinde kullanılmasına rağmen yiv-setli 
silah namlularını üretebilmek mevcut teknolojideki proses 
limitlerinden dolayı mümkün olmamaktaydı. Repkon dünya 
genelinde patentine sahip olduğu Free Flowforming tekno-
lojisi ile yiv-setli namlularının üretimini mümkün hale ge-
tirmiştir.
REPKON Free Flowforming teknolojisi’nin kullanıldığı 
namlu üretim süreci kullanılan mevcut üretim teknikleri 
olan; 

REPKON’un geliştirmiş olduğu Free Flowforming teknolojisi ile konvansiyonel talaşlı 
imalat yöntemine kıyasla yüksek hassasiyete ve arttırılmış atış ömürlerine sahip silah 
namlularının, düşük maliyetlerle üretimi mümkün hale gelmiştir. 
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n	 Tek çakılı takım (Single Point Cut Rifling) veya çoklu
 takım ile açılan yiv-set (Multipoint Broach Cut Rifling),
n	 Düğme metodu ile yiv-set açma (Button Rifling),
n	 Dövme metodu ile yiv-set açma (Hammer Rifling),
n	 Elektro-kimyasal işleme metodu (Electro Chemical
 Machining) gibi geleneksel imalat tekniklerine göre 
 çok daha üstün bir üretim tekniği sunar.
Bu yeni üretim teknolojisi sayesinde sınırları kaldırarak 
karmaşık yapıdaki namluların tasarlanıp geliştirilmesi de 
mümkün olabilmektedir. Başlıca avantajlar aşağıda sıra-
lanmaktadır;
n	 Namlu atım ömründe ve geometrik hassasiyetlerinde
 yapılan ön çalışmalar sonucunda birkaç kata varan
 artışlar sağlanmıştır.  
n	 Darbe etkisi yaratmayan bu sürekli formlama etkisi
 sayesinde malzemenin tane yapıları uzunlamasına
 doğrultuda yönlendirilerek tane boyutları küçültülmüş
 içyapıların oluşması mümkün olmaktadır. 
n	 Nihai parça geometrisine veya nihai parçaya çok yakın
 ölçülerde üretim avantajı ile yüksek oranda malzeme
 tasarrufu sağlaması.
n	 Diğer şekillendirme tekniklerinde mümkün olmayan
 geometrik formlar oluşturulabilmektedir.
n	 Daha yüksek kalitedeki malzemelerin kullanımı ile ilave
 avantajların ortaya çıkarılması mümkündür.
n	 Namlu içi stres yapısının avantajlı olarak kullanılması

 ömür değerlerinde ilaveten bir artış getirmektedir.
n	 Proses sırasında sürekli soğuk dövme yöntemi
 sayesinde parça yüzeyinde ve yiv kenarlarında mikro
 çatlakların oluşumunun önlenmesi.
n	 İlave mekanik işleme gerek kalmaksızın keskin
 kenarları yivlerin oluşturulması, eş merkezlilik
 ve doğrusallık gibi üstün geometrik toleransların
 sağlanması.
n	 Mükemmel iç ve dış yüzey pürüzlülüğü değerleri.
n	 Şekillendirme kalıplarının (mandrelin) ve tüm makina
 parçalarının uzun ömürlü olması bu yöntemin doğal bir
 avantajıdır.
REPKON 40 yılı aşkın metal şekillendirme sektöründeki 
deneyimleri ile savunma ve havacılık sanayisine ihtiyaç 
duyulan aşağıdaki yüksek hassasiyetli ürünlerin gelişmiş 
yöntemlerle üretilmesi imkânını sunar;
n	 Roket Motor Gövdeleri
n	 Jet Motorlarının Ana Türbin Şaftları
n	 İniş Takımlarının Parçaları (Hidrolik Silindirler, 
 Basınçlı Akümülatörler)
n	 Tahrik ve İletim Şaftları (Helikopter Rotorları ve 
 Tahrik Milleri)
n	 Jet Motorlar Giriş Nozulları ve Motor Yanma Odaları
n	 Yüksek Sıcaklıklara ve Korozyona Dayanımlı Koniler
 (ör. Konik Nozullar, Difuzörler)
n	 Dişli ve Tahrik Sistemlerinde kullanılan Parçalar
n	 Anti Tank Roketlerinde ve Nüfuz Edici Bombalarda
 kullanılan Koniler
n	 Pirinç veya Çelik Malzemeden mamul Orta ve Büyük
 Kalibre Mermi Kovanları
Yukarıdaki bahsedilen faaliyetlere ilave olarak REPKON, 
metal şekillendirme makinalarını ve anahtar teslim üre-
tim hatlarını tasarlayan, üreten ve kuran dünya çapında  
faaliyet gösteren bir firmadır. REPKON, Flowforming, Shear 
Forming, Hot Spinning makinaları, Sıcak Dövme Presleri ve 
Patlayıcı Presleri gibi stratejik teknolojiler konusunda sahip 
olduğu Ar-Ge ve mühendislik kabiliyetleri ile müşterilerinin 
talepleri doğrultusunda Makina Ekipman, Komple Üretim 
Tesisi ihtiyaçlarının yanı sıra bitmiş veya yarı mamul parça 
üretim taleplerini etkin bir şekilde karşılamaktadır. 


