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FEM FORGING – FEM Simülasyon Teknolojilerini Kullanarak
Sıcak, Ilık ve Soğuk Dövme İşlemlerinin Tasarımı ve
İyileştirilmesinde Çalışacak Uzmanların Sürekli Eğitimi.

FEM FORGING – Continuous Training of Specialists on design
and optimization of hot, warm and cold forging processes,
using FEM simulation technologies.

“Leonardo Da Vinci - Avrupa Ömür boyu Öğrenme – İnovasyon Transferi ” programının
bir parçası olan FEM Forging projesi son aşamasındadır. Bu aşamada, projede oluşturulan
eğitim materyallerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırması yapılacaktır. Projenin amacı,
Sonlu Eleman simülasyon teknolojilerinin sıcak, ılık ve soğuk dövme işlemlerine
uygulanmasıdır. Son 1.5 yılda, önceki haber bültenlerinde belirtildiği gibi, eğitim programı
geliştirilmiş, ilgili eğitimler hazırlanmıştır. Önceki haber bültenlerine www.femforging.eu
adresinden ulaşılabilir.

The FEM-FORGING project included in the "European Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation Project" is under evaluation and contrast phase
of the teaching materials created. This project is focused on the application of simulation
technology through finite element analysis (FEM) in the field of hot warm and cold
forging. During the year and a half of existence, it has developed a training program,
along the lines of action identified in the international survey presented in the previous
newsletter and available on the web www.femforgin.eu, it has resulted in a series of
tutorials shown below.

Oluşturulan eğitim materyalleri

Developed tutorials
The target audience for tutorials is relatively large and diverse with respect to the use of
numerical simulation software. Since students in higher grades of TVET, undergraduates,
phd students, junior engineers, expert designers etc. This broad spectrum of potential users
has highlighted the need to distribute the tutorials on three levels of complexity, basic,
intermediate and advanced depending on the difficulty of simulating the forging issues
concerned.

Eğitimlerin hedef kitlesi oldukça geniştir; son sınıf meslek okulu öğrencileri, mühendislik
programlarında okuyan lisans ve lisansüstü öğrencileri, genç mühendisler, tecrübeli/uzman
mühendisler vs. Bu nedenle, eğitimler temel, orta ve ileri seviyede hazırlanmıştır.

Konu

1 Parça
analizi

Eğitim

Seviye

1.1 Malzeme akışı
1.2 Malzemeden kazanım
1.3 Katlanmalar
1.4 Çatlama

1.1 Sabitleme Dişlisi
1.2 Valf
1.3 Borunun Eksenel Dövülmesi
1.4 Altıgen Delikli Vida

1.5 Kalıp doldurma

1.5 Mafsal kafesi

I

1.6 Mikroyapı

1.6 Mikroyapı

A

1.7 Pres yükü

 Eğitim 1.4

2 Kalıp
analizi

2.1 Pres ve kalıp
esnemeleri
2.2 Takım ömrü
2.3 Kalıp aşınması

3 Parça
ve/veya
kalıp analizi

3.1 Çözüm ağı hassasiyet
 Eğitim 1.5 / Eğitim 2.3
analizi

B
B
B
I

2.1 Türbin kanadı

I

2.2 Aluminyüm perçin
2.2 Geriye çanak akıtma

I
A

FORGING ISSUE

1
COMPONE
NT
ANALYSIS

2 DIE
ANALYSIS

1.1 MATERIAL FLOW
1.2 MATERIAL SAVING
1.3 FOLDS
1.4 CRAKS

TUTORIAL
1.1 Fixed Gear
1.2 RadiatorValve
1.3 Uppsetting of Tubular Component
1.4 Hexagon socket countersunk bolt

LEVEL
B
B
B
I

1.5 DIE FILLING

1.5 Ball Joint Housing

I

1.6 MICROSTRUCTURE

1.6 Microstructure

A

1.7 PRESS LOAD

 included in 1.4 Tutorial

2.1 PRESS / TOOL
DEFLECTION
2.2 TOOL FAILURE
2.3 DIE WEAR

3 PART
or/and
3.1 MESH ACCURACY
DIE ANALYS
IS

2.1 Turbine Blade

I

2.2 Aluminum rivet
2.2 Backward extrussion punch

I
A

 Tutorial 1.5 / Tutorial 2.3
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Eğitim materyallerin yapısı
Oluşturulan eğitim materyalleri, seviyeden bağımsız, tutarlılığı sağlayan ortak yapıya
sahiptir. Her eğitimde, konuyu özetleyen kısa bir giriş, eğitimin yapısının detaylı anlatımı,
incelenen varyantların özeti, tüm varyantların detayları ve sonuçların değerlendirmesi
mevcuttur.

Her eğitimde, hedeflenen sonuca varmak için gereken varyantlar detaylı olarak
anlatılmıştır. Eğitimlerde verilen çözümler en iyi (optimum) çözümler değildir. Bu eğitimlerin
amacı, tasarım aşamasında verilecek kararların sonuçlara etkisini göstermektir.

Her eğitimde, kullanıcının her varyantın avantajları ve dezavantajlarının değerlendirebilmesi için ilgili
parametreler detaylı olarak verilmiştir.

4/2

Tutorials structure
The developed tutorials follow a common structure to simplify its study and give coherence
to the whole, regardless of the level of complexity. Each tutorial includes a presentation of
a case study, a description of the overall structure of the tutorial, an overview of the
variants studied, the development of each variant and finally the evaluation of the results
and conclusions obtained

In each case study, different variants have been proposed to reach the final solution. It
aims to show the influence of different decisions made in the design process to achieve the
best solution. The solutions shown are not optimal in any case, it can be other variants not
studied leading to obtain the final piece.

In each tutorial are detailed parameters to be considered in each case depending on the issue and
solutions encountered for each variant. It is intended that the user is able to evaluate the pros and
cons of each variant.
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Takım ömrü eğtiminden bir örnek – geri çanak akıtmada kalıplarda oluşan gerilemeler.

Ejemplo del estudio del estado tensional de las matrices de estampado.

Planlanan aktiviteler

Fem forging, future events

Projenin son aşamasında, sonuçların yayılması, karşılaştırılması ve değerlendirilmesidir. Üç
aktivite planlanmıştır (detaylı bilgi için: www.femforgiong.eu).

In the last months of the project we are in the diffusion phase, contrast and evaluation of
results. There are different activities planned (see www.femforgiong.eu)

•
•
•

Pilot eğitimleri: Design and Optimization of Cold, Warm, and Hot Forging
processes using FEM analysis. MAI Haziran 2014.
Webinar: Mayıs 2014, Eylül 2014.
Genel sunuş: 10 Temmuz 2014’te MAI’de yapılacaktır. Teknik seminer olarak
hazırlanan bu etkinlikte, eğitim materyalleri ve sonuçları, tüm proje ortaklarının
yardımıyla sunulacaktır.

•
•

•

Pilot Courses: Design and Optimization of Cold, Warm, and Hot Forging
Processes using FEM analysis. MAI June 2014.
Webminars. May 2014, septembre 2014
Public presentation: July 10, 2014 in MAI. Framed in a technical seminar on cold
forging, the different results and tutorials developed in the project, with the aid
of all partners will be presented.
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