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FEM FORGING – Dövme sektöründe çalışan uzmanlar
için, simulasyon teknolojisi ile proses tasarımına ve
optimizasyonuna yönelik eğitim.
Başlangıç ve Projenin Amacı
Bir “European Lifelong Learning Programme - Leonardo Da Vinci - Transfer of
Innovation” projesi olan FEM-FORGING için çalışmalara başlanıldı. Proje sonlu
elemanlar yönteminin (FEM) sıcak, ılık ve soğuk dövme proseslerinin tasarımında
kullanımını konu almaktadır.

The foreseen impact will be the creation of a new vocational continuous training course and
module proposal, recognized by a new Professional Certificate of Specialists in FEM
Analysis and Design of Forging Processes, providing to forging industries with qualified
technicians.
Projenin başlangıç toplantısı 8 ve 9 Kasım 2012’de Manchester’de gerçekleştirildi.
Toplantıda genel olarak projede ulaşılması beklenen sonuçlar tartışıldı, ve bu çıktıların
yapısı ve formatı üzerinde bir karara varıldı.

Proje, doğru simulasyon yapma yeteneğinin gelişimine yönelik eğitim materyallerinin
tasarlanmasını, oluşturulmasını ve doğrulanmasını, sonrasında ise uzaktan ve yüz
yüze eğitim programları ile yaygınlaştırılmasını amaç edinmektedir.
Projenin hedef kitlesi dövme sektöründeki teknisyenler, mühendisler ve bu sektörde
çalışmayı düşünen üniversite ve yüksek okul öğrencileridir.
Beklenen etki, “Dövme Proseslerinin Tasarımında FEM Analizinin Doğru Kullanımı”na
yönelik ve aynı zamanda uzmanlık derecesini de belirleyecek olan sürekli mesleki
eğitim materyallerinin oluşturulmasıdır.

FEM FORGING – Continuous Training of Specialists on Design and
Optimization of hot, warm and cold FORGING processes using
FEM simulation technologies
The kickoff of FEM-FORGING and project’s aims
The FEM FORGING project which is included within the “European Lifelong Learning
Programme - Leonardo Da Vinci - Transfer of Innovation Project” has just begun its journey.
This project is focused upon the application of finite element simulation technologies (FEM),
in the field of hot, warm and cold forging.
The general aims of FEM-FORGING are:
To design, develop and validate a catalogue of competences, an educational program,
and create didactical materials and resources to deliver both e-learning and face to face
continuous training.
End users will be workers of the forging industries sector (technicians and/or engineers), VET
Students of Second Cycle of Mechanical Manufacturing Branch and Students of Industrial
Engineering willing to become FEM Specialists.

Projenin başlangıç toplantısına tüm proje ekibi katıldı: IPU (Danimarka), dii
(Italya), MFCE (Turkiye), MAI y Tknika (İspanya), ve ev sahibi NAFEMS
(İngiltere).

All the partners of the established consortium attended the kick of meeting: IPU (Denmark),
dii (Italy), MFCE (Turkey), MAI and Tknika (Spain), and NAFEMS (United Kingdom) who
hosted the event.
The kick-off meeting of the project was held on the 8th and 9th of November in Manchester,
the meeting allowed the participants to pool and share their opinions with regard to the
expected results, putting these results into a structured hierarchy, and agreeing the format
which will be used to present the final product.
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Başarılması gerekenler ve sonraki adımlar
Sektördeki uzmanlarda, proje konusunda bulunması gereken yetenekler için bir liste
oluşturulması amacıyla sektörün doğrudan fikrini alma kararı verildi. Bu amaçla
aşağıdaki adımlar kararlaştırıldı:
7 ülkeden 100’ün üzerinde firmaya gönderilmesi planlanan bir anket
hazırlandı. Bu anket, kabiliyetler, eğitim ve dövme prosesindeki yaygın
problemler olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
Sektörde ve dövme işlemlerinin simulasyonunda gerekli olan kabiliyetleri
sınıflandırmaya yönelik Avrupa’daki mevcut klavuzlar araştırılacak ve
incelenecektir.
Anket ve araştırma sonuçlarından yola çıkılarak bir gerekli yetenekleri içeren
bir liste hazırlanacaktır.
Bu kalifikasyonlar göz önünde bulundurularak bir eğitim programı
hazırlanacaktır.
Eğitim programı endüstriyel uygulamalar ile tamamlanacaktır. Endüstriyel
uygulamalar, akademik ve uygulama farklı bakış açılarıyla eğitim
materyallerinin oluşmasında önemli bir yere sahip olacaktır.
Projenin genel gidişatı bu şekilde belirlendikten sonra, proje ortaklarına düşen işler,
sorumluluklar ve proje çıktılarının nasıl sunulacağına dair konular belirlenecektir.

Fem-Forging’s challenges and next steps

To enable the design of a satisfactory catalogue of competences, it was agreed to
consult businesses in the forging sector, to find out at first-hand the profile and
knowledge required so that a technician of this type will be competent in their functions.
The following will be the steps to follow:
-

Send a questionnaire to more than 100 businesses in a minimum of 7 different
countries. The questionnaire will be divided into three sections: competences,
training and the question of common problems found in forging.
Examine the few competence catalogues related to forging which currently
exist at European level.
Create a list of proposed qualifications based on the responses form the
surveys and the study previously mentioned.
Create a training programme based on the designed qualifications.
Complete the training programme with industrial case studies. These case
studies will function to establish the training methodology and materials both
for the theoretical section and the section related to the question of common
problems found in forging.

Once the general outline of the project has been agreed, the partners will define the
tasks, responsibilities and the tools to be used throughout the life of the project and the
way in which the final results will be presented.

Çalışmalar aynı zamanda kurumsal imaj oluşturulmasını, web sayfası hazırlanmasını
ve (uzaktan öğrenim ve klasik olmak üzerek iki farklı şekilde) eğitim materyallerinin
hazırlanmasını ve endüstriyel uygulamaların belirlenerek çalışılmasını da
içermektedir.
Bir sonraki toplantı 13-14 Mart 2013’te İtalya’da düzenlenecektir.

IEFPS Miguel Altuna
Ibargarai, 1
20570 Bergara (Gipuzkoa)
SPAIN
Tel. 943763840
Fax 943763841 / www.imaltuna.com
Contact: Mikel Atxega (atxega@imaltuna.com)

DII
Via Venezia
135131 Pavoda
ITALIA
Tel. 39 049 8276818
Fax: 39 049 8276816
www.dimeg.unipd.it
Contact: Andrea Ghiotti (andrea.ghiotti@unipd.it)

This will also include the creation of a corporate image, a web page, the preparation
of the educational contents in two formats (e-learning and standard), and finally will
specify the case studies.
The next meeting will be held on the 13th and the 14th of March in Italy.
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Tknika
Zamalbide z/g
20100 Errenteria (Gipuzkoa)
SPAIN
Tel. 943082900
www.tknika.net
Contact: Unai Ziarsolo (uziarsolo@tknika.net)

IPU
Produktionstorvet building 425
2800 Kgs. Lyngby
DENMARK
Tel. +45 4525 4612
Fax. +45 459 019
www.ipu.dk
Contact: Mogens Arentoft (ma@ipu.dk)

MFCE
Atilim University, Incek
06836 Ankara
TURKEY
Tel. +90 312 586 8852
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www.mfce.atilim.edu.tr
Contact: Celalettin Karadogan (ckaradogan@atilim.edu.tr)

NAFEMS
Springwood, Booths Park, Chelford Road
WA16 8QZ Knutsford
UKD2 - Cheshire
UNITED KINGDOM
Tel. +44 1355 22 56 88
Fax +44 1565 65 47 80
www.nafems.org
Contact: Tim Morris (tim.morris@nafems.org)

