BİAS TOSB OTOMOTİV TEST MERKEZİ
SEMİNER
Otomotiv Sektöründe Ağırlık Azaltmaya Yönelik İmalat Yaklaşı ları:
Sıcak Şekillendirme
Doç.Dr. Onur SARAY, Bursa Teknik Üniversitesi
Kası
, Cuma, 11:30-12:30
Seminer konusu
Araçları ağırlıkları ı
eka ik perfor a sta ödü ver eksizi azaltıl ası ö e li tasarı
hedeflerindendir. Küresel rekabet, bu hedefi sı ırları ı da her geçen gün ge işletmektedir. Bu durum,
hem otomotiv malzemelerinin hem de imalat yöntemlerinin hafif gövde ileşe leri i üretile il esi e
hizmet eder şekilde geliştiril esi i gerektir ektedir. “ı ak Şekillendirme (Hot Stamping) ve bu proseste
kulla ıla çelikler yüksek mukavemetli otomotiv güve lik parçaları ı üretil esi içi ortaya ko ul uş
önemli uluşlar arası da gösteril ektedir.
Bu se i erde, hafif ürü tasarı ı da kulla ıl akta olan malzemeler ve karşılaşıla pro le ler
değerle dirilip, u pro le lerin çözümü içi sı ak şekille dir e prosesinin sağladığı açılı lar ile
prosesi gelişi tre dleri değerle dirile ektir. Bu tre dler arası da, eka ik özellikleri iste ile
doğrultuda elde edile il esi e (tailoring) imkân veren geliş eler detayla dırıla aktır. Ay ı doğrultuda,
sı ak şekille diril iş oto otiv gövde ileşe leri i soğuk kalıpta kesile il esi i/ delinebilmesini
sağla ak üzere tasarla a özgü ir sı ak şekille dir e yaklaşı ı ı uygula a pre sipleri ile araştır a
sürecinden elde edilen temel sonuçlar tartışıla aktır.

Ko uş acı Hakkı da
Doç. Dr. O ur “ARAY, Bursa Tek ik Ü iversitesi Maki e Mühe disliği Bölü ü öğreti üyeleri de dir.
Araştır a ala ları, etallere uygula a ter o-mekanik proseslerin ürü perfor a sı odaklı olarak
geliştiril esi ile eka ik irleştir e yö te leri üzeri e yoğu laş aktadır. Farklı türlerdeki fo lar tarafı da
destekle e araştır a çalış aları da , sa ayi pro le leri e odaklı doktora ve yüksek lisans tezleri
yöneterek, saygı bilimsel dergilerde yayı la ış araştır a akaleleri üret iştir.
“e i ere katılı ü retsizdir.
Kayıt: Bu linki tıklayı ız veya kayıt@ ias. o .tr adresine eposta gönderiniz.
Seminer adresi: Bias TOSB Otomotiv Test Merkezi, 17.Sok No:2/2 TOSB-TAY“AD Org.“a ., Çayırova-Kocaeli.
Tel: 262-5022141
Not: Seminer öncesi 11:00- :3 arası ücretsiz atıştırmalık yiyecek ve içecek ikram edilecektir.Not:

www.bias.com.tr

