
 

 

 

 

 
 

İMALAT SİMÜLASYONU UYGULAMALARI

 

Torun Grubu olarak Almanya, Çekya, 

İtalya ve Türkiye‘de bulunan tesislerimizde 

pirinç, alüminyum, paslanmaz çelik ve 

magnezyum metallerini farklı üretim 

teknolojileri ile işliyor; dünyanın farklı 

bölgelerindeki müşterilerimizin ihtiyaçlarına 

optimum maliyet, kalite ve hızla cevap 

veriyoruz. Dövme, döküm, talaşlı imalat 

proseslerini gerçekleştirmenin yanı sıra  

 

 

dövme kalıpları, döküm kalıpları, talaşlı 

imalat aparatları ve kesici takımların 

üretimini de kendi tesislerimizde 

gerçekleştiriyoruz.  

 

 

 

 

 

 

SICAK PİRİNÇ DÖVME PROSES VE KALIPLARININ SİMÜLASYON 
DESTEKLİ TASARIMI 



 

 

 

 

 
 

Firma Projeleri 

Üretim tarafındaki projelerde teknoloji ve 

proseslerde sürekli iyileştirmeler yapmak 

günlük hayatımızın bir parçası olmuştur. 

Müşterilerimize tek noktadan tüm hizmetleri 

sunmayı amaç edinmiş bir marka olarak  

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’mizin 

tecrübelerini de işe katarak simultane 

mühendislik becerilerimizi kullandığımız 

projelere odaklanıyoruz. Tedarikçilerimiz ve 

müşterilerimizle birlikte hep daha iyisini 

üretmek için çalışıyoruz.   

 

 

 

 

 

 

 

Üretim Süreçleri 

Farklı hammaddeler için dövme, döküm, 

alüminyum enjeksiyon, talaşlı imalat 

proseslerini ve gerekli ölçüm işlemlerini 

kendi üretim tesislerimizden yönetiyoruz. 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’mizin 

firmamızın gelişmesinde çok büyük 

katkıları oluyor.  

 

 

“Simufact Forming dövme 

simülasyonunu kullanmaya 

başladıktan sonra numune 

kalıp denemeleri sayısında 

düşüş sağladık.” 

 

 

İmalatta Karşılaşılan Sorunlar 

Sıcak dövme üretiminde katmer, kalıp 

doldurmama ve kalıp deformasyonu gibi 

sorunlarla karşılaşıyorduk. Bu sorunları 

ortadan kaldırabilmek için de sürekli 

iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor ve 

proseslerimizi iyileştirecek sistemlere 

yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlar da bize en 

kaliteli ürünü optimum sürede üretme 

kabiliyeti kazandırıyor. 

 



 

 

 

 

 
 

Simüle Edilen İmalat Metotları 

Simülasyon programları sıcak dövme 

üretimini simüle etmemizde bize katkı 

sağlıyor.  Bu programlar sayesinde daha 

sağlıklı ve doğru kalıp tasarımlarını daha 

kısa sürede gerçekleştiriyoruz. 

 

 

Neden “Simufact Forming”? 

Üretim sürecimizde mükemmellik fazlasıyla 

önem verdiğimiz bir konu. Simufact 

Forming dövme simülasyon programını, 

numune süreçlerindeki kalıp denemelerini 

azaltmak ve yeni ürün tasarımlarını 

optimize ederek, üretimde yaşanabilecek 

problemleri minimuma indirmek için 

tasarım sürecine dahil ettik.   

Programı Kullanmanızın Size Kattığı 

Avantajlar Nelerdir? 

Simufact Forming dövme simülasyonunu 

kullanmaya başladıktan sonra numune 

kalıp denemeleri sayısında düşüş sağladık; 

bu da bize zaman ve malzeme tasarrufu 

olarak geri döndü.  

 

Simülasyon sonuçları gerçek üretime dair 

kayda değer bilgiler veriyor.  Hassas analiz 

yapıldığında dikey friksiyon preslerinde 

%80, eksantrik preslerde yatay kırlangıç 

aparatında ise % 60-70 oranında doğruluk 

sağladığını söyleyebiliriz.   
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