
 

 

  

 

 
 

İMALAT SİMÜLASYONU UYGULAMALARI 

 

 

 

Teknorot, binek ve hafif ticari araçlar için 

süspansiyon ve direksiyon parçaları 

üretiminde faaliyet göstermektedir.  

 

Firma projeleri 

Firmamızda, yıllık 900 yeni proje 

yapılmaktadır.  Projelerimiz kalite, dayanım 

ve ömür testlerinden geçmiş olup, 

uluslararası standarttaki rot başı, rot mili, 

alüminyum ve çelik dövme rotilli kol, sac 

salıncak, Z-rot ve burç ürün gruplarını 

kapsamaktadır. 

 

 

Üretim Süreçleri 

Firmamız, 120.000 m²’si kapalı olmak 

üzere 160.000 m²’lik toplam alan ve 

1.900’ü aşan çalışanı ile üretim 

yapmaktadır. Bünyemizde; Arge, Üretim 

(Kalıphane, Sıcak Dövme, Talaşlı İmalat, 

Kataforez, Burç ve Sac Salıncak ), Montaj, 

Paketleme ve Sevkiyat mevcuttur. 

 

 

 

 

SICAK ÇELİK VE ALÜMİNYUM DÖVME PROSES VE KALIPLARININ 
SİMÜLASYON DESTEKLİ TASARIMI 



 

 

  

 

 
 

İmalatta Karşılaşılan Sorunlar 

Çapak optimizasyonu, sıcak dövme için 

parça doldurmama ve kat, yeni ürün 

devreye alma zaman kayıpları gibi 

sorunlarla karşılaşabilmekteyiz. 

 

Simüle Edilen İmalat Metotları 

Simülasyon programları sayesinde 

oluşabilecek hataları tasarım aşamasında 

görüp, bu hatalara göre gerekli aksiyonları 

alabiliyoruz. Bu amaçla, tüm dünyada 

kabul gören Ansys (statik ve dinamik 

analizleri ), Autoform (sac şekillendirmek) 

ve Simufact (sıcak dövme) gibi sonlu 

elemanlar analiz yazılımlarını tasarım ve 

imalat proses geliştirilmesinde aktif bir 

şekilde kullanılmaktayız. 

 

 

 

 

“Maliyetleri azaltmak, mevcut 

proses ve kalıpları 

iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 

gibi sebepler nedeniyle 

Simufact Forming simülasyon 

programını almaya karar 

verdik.” 

 

 

Neden “Simufact Forming”? 

Yenileme pazarında hızlı, ekonomik, 

hatasız ve kaliteli ürünler müşterilerimize 

sunmak  

 

En pahalı yöntem deneme yanılma 

yöntemidir. Yeni ve özel parçalar önceden 

öngörülemeyen şekillendirme hataları 

ortadan kaldırmak. 

Artan rekabet koşulları sıcak dövme 

üretimin en verimli şekilde yapılmasını  

zorunlu hale getirmiştir.  

 

Maliyetleri azaltmak, mevcut proses ve 

kalıpları iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gibi 

sebepler nedeniyle Simufact Forming 

simülasyon programını almaya karar 

verdik. 



 

 

  

 

 
 

 

“2016 yılında beri Simufact 

Forming programını aktif bir 

şekilde kullanmaktayız.” 

 

 

Programı Kullanmanızın Size Kattığı 

Avantajlar Nelerdir? 

Firmamız 2016 yılında beri Simufact 

programını aktif bir şekilde kullanmaktayız. 

Yapmış olduğumuz simülasyon sonuçları 

ile üretimde çıkan ürünleri incelendiğimizde 

çok yakın sonuçlar elde ediyoruz. 

 

Programı kullanmaya başladıktan sonra 

önce ara yüz ve kullanım kolaylığı esnekliği 

bize öğrenme ve hızlı bir şekilde adapte 

olanağı sağladı. 

 

Tasarım sürelerimiz arttı buna rağmen 

üretimde yapamadığımız birçok denemeleri 

simufact simülasyonları sayesinde deneme 

fırsatı yakaladık.  Yapmış olduğumuz 

analizler ve sonucunda yeni ürünleri 

devreye alma süreleri azaldı. 

Yapılan iyileştirme çalışmaları birlikte 

malzeme miktarı ve operasyon sayıları 

azaldı.  

Üretimdeki deneme sayıları ciddi bir 

şekilde düştü. 

 

 

Oğuz Özsoy / Kalıphane Müdürü 

Teknorot Otomotiv Ürünleri  
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