BİAS TOSB OTOMOTİV TEST MERKEZİ
SEMİNER
Oto otiv Sektörü de For ve Şekille dir e Hataları ı
Değerle diril esi ve Telafisi
Dr. E re ESENER, Bile ik Şeyh Ede ali Ü iversitesi
12 Ekim 2018, Cuma, 11:30-12:30

Seminer Konusu
Sa
etal şekille dir e yö te leri de şekille dir e sırası da ya da so rası da irçok for ve
şekille dir e hatası ile karşılaşıl aktadır. Bu pro le leri telafisi özellikle seri üreti i söz ko usu olduğu
sektörlerde aliyetli ve/veya za a gerektire işle lerle gerçekleştirile il ektedir. Bu se i erde, preste
şekille dir e işle leri de eyda a gele geri es e e, kırış a, yırtıl a v. . gi i hataları tasarı
aşa asında asıl değerle dirile ile eği, ayrı a u kapsa da yapıla si ülasyo hassasiyetleri i asıl
yukarı seviyelere çekile ile eği ve telafi yöntemleri a latıla aktır.

Ko uş a ı Hakkı da
Dr. Emre ESENER, lisa s eğiti i i Celal Bayar Üniversitesi Maki e Mühe disliği Bölümü’ de ta a ladı.
Yüksek lisa s çalış ası ı, Niğde Ü iversitesi Makine Mühe disliği Bölümü’nde, doktorası ı ise Sakarya
Üniversitesi Maki e Mühe disliği Bölümü’nde ta a ladı. Şu a da Bile ik Şeyh Ede ali Ü iversitesi,
Mühendislik Fakültesi, Maki e Mühe disliği Bölü ü' de öğreti üyesi olarak çalış aktadır. Uz a lıkları
arası da Sa Metal Şekille dir e, Proses Tasarı ı, So lu Ele a lar A alizi, Malze eleri Meka ik
Davra ışları yer al aktadır. Bu ala larda, ulusal/uluslararası irçok yayı a sahiptir.

Se 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-TAYSAD Org.San., Çayırova-Kocaeli.
Tel: 262-5022141
Not: Seminer öncesi 11:00- :3 arası ücretsiz atıştırmalık yiyecek ve içecek ikram edilecektir.

www.bias.com.tr

