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ÖZET 

MALZEME EKSTRÜZYON TEKNİĞİ KULLANILARAK, ÜÇ BOYUTLU 

YAZICI TASARIMININ VE PROTOTİPİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

FERHAT SEZEN 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 

(TEZ DANIŞMANI: DOÇ. DR. MURAT PAKDİL) 

(İKİNCİ DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR. SEYİT RIZA TİĞREK) 

BOLU, AĞUSTOS - 2016 

 

 

           Yapılan çalışmada katmanlı üretim(üç boyutlu yazıcı) teknikleri 

araştırılmış, ergiyik biriktirme modelleme (FDM, fused deposition modeling) 

prosesinin modellenmesi yapılmış,  bu kapsamda extruder ve nozzle yapısının 

üretilen parçanın kalitesine olan etkileri ortaya konmuş ve son olarak ergiyik 

biriktirme modelleme (FDM) tekniği kullanılarak üç boyutlu yazıcı tasarımı ve 

prototip çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkan 

üç boyutlu yazıcının tasarımları Solidworks 2016 katı modelleme programında 

yapılmış, parçaların üretimi ise ABS Ultrat malzeme kullanılarak, Zortrax M200 

profesyonel üç boyutlu yazıcı makinasından 0,19 mm çözünürlükte 

gerçekleşmiştir. Özellikle üç boyutlu yazıcının avantajları kullanılarak klasik 

imalat yöntemleri ile üretilmesi zor olan kompleks parçaların üç boyutlu yazıcıdan 

rahat bir şekilde üretimi sağlanmıştır. Aynı zamanda malzemeden dolayı büyük 

bir kazanç sağlanmıştır. Tasarlanan üç boyutlu yazıcı kartezyen koordinat 

sistemine göre çalışmakta olup hareket iletim mekanizması olarak hareketli vida 

çeşidi olan trapez başlı vida kullanılmıştır. Üç boyutlu yazıcının kontrolü için 

Ramps 1.4 ve arduino mikroişlemcisi kullanılmakta olup, yazılım kısmında ise 

Repetier Host programı ile  kendi geliştirdiğimiz üniteler mevcuttur. Prototipini 

gerçekleştirmiş olduğumuz üç boyutlu yazıcı ile kaliteli parça üretimi için 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

 

ANAHTAR KELİMELER: Üç Boyutlu Yazıcı, Katmanlı Üretim, Repetier-

Host, Ramps 1.4, FDM, Fused Deposition Modeling, ABS 
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ABSTRACT 

DESING AND IMPLEMENTATION OF A 3D PRINTER BY USING 

EXTRUSION TECHNIQE 
 

MSC THESIS 

FERHAT SEZEN 

ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF 

NATURAL AND APPLIED SCIENCES 

DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING 

(SUPERVISOR:  DOÇ. DR. MURAT PAKDİL ) 

(CO-SUPERVISOR:YRD. DOÇ. DR. SEYİT RIZA TİĞREK) 

BOLU, AUGUST 2016 

 

During this work,  layered production (three dimensional printing- 3D printing) 

techniques are  researched, Fused Deposition Modeling (FDM) process is 

modelled, the effects of extruder and nozzle structures on the quality of the 

product are explored, and, lastly, design and prototyping of Three  Dimensional 

Printer (3DP) using FDM technique are done. Solidwork 2016 was used for the 

modeling  of the 3DP which is then  assembled by us. The production of the parts 

is done by Zortrax M200 professional 3DP using ABS Ultrat as a production 

material with 0,19 mm resolution. Using especially the advantages of 3DP, 

complex parts, which might have been hard to produce using classical production 

methods, are produced easily by 3DP. In addition, the material used resulted in 

quite a saving economically. The  designed 3DP works via Cartezian Coordinate 

System while  motion transmission mechanism is realized with trapezoidal head 

screws which is a type of  moving screw. Electronic circuit board is Ramps 1.4 

and for the software we have developed some parts of the program in addition to 

the program called  Repetier Host. Our version of 3D printer prototype worked 

fine and produced succesful samples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: 3D Printer, Additive Manufacturing, Repetier-Host, Ramps 1.4, 

FDM, Fused Deposition Modeling, ABS 
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1. GİRİŞ 

 İnovasyon sürecinin gerçekleşebilmesi için en önemli adımlardan biri var 

olan fikrin somut nesnelere dönüşebilmesidir.  Prototip üretiminin gerçekleşmesi ile 

seri üretime geçmeden önce parçanın test edilerek seri üretime uygun hale getirilmesi 

sağlanmaktadır. Bu kapsamda son ürün için hangi malzemenin daha iyi olduğu veya 

hangi tasarımın daha kullanışlı olabileceği seçilebilmektedir. Böyle bir prosesin 

gerçekleşmesi maliyet ve zamandan oldukça kazanımın fazla olmasına yol 

açmaktadır. Fakat geleneksel imalat yöntemleri ile bu şekilde prototip oluşturmak 

oldukça maliyetli olmakta ve kompleks parçaların üretimi gerçekleşirken zorluklarla 

karşılaşılmaktadır. Bu noktada üç boyutlu yazıcı teknolojisi büyük önem 

kazanmaktadır.  Üç boyutlu yazıcı ile dijital ortamda tasarlanan model katmanlar 

halinde dökülerek üretilmektedir. Üç boyutlu yazıcı teknolojisi ile klasik imalat 

yöntemlerine göre prototip yapımı daha az maliyetli olmakta ve inovasyon sürecinde 

önemli olan düşün-üret prosesinin hızlı bir şekilde gerçekleşmesine olanak sağlayıp 

aynı zamanda deneme-yanılma sürecindeki maliyetleri de azaltmaktadır. Bunların 

yanında tasarımcı tasarlamış olduğu ürünün seri imalat geçmeden önce eksik 

yönlerini görerek en başta çözüm bulabilme imkânı yakalamaktadır. Fakat klasik 

imalat yöntemlerinde böyle bir tasarım değişikliğine gidilmesi halinde oldukça 

maliyetli bir süreç ortaya çıkmaktadır. Bu bölümde üç boyutlu yazıcının prosesi 

tanıtılıp hangi alanlarda kullanıldığı ve klasik imalat yöntemlerine göre üstünlükleri 

belirtilecektir. 
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1.1 Tez Kapsamı 

1. Katmanlı üretim tekniklerinin araştırılması 

2. Malzeme ekstrüzyon prosesinin modellenmesi 

3. PLA malzemenin kullanıldığı üç boyutlu yazıcı tasarımı  

4. PLA malzemenin kullanıldığı üç boyutlu yazıcı prototipi  

5. PLA malzemenin kullanıldığı üç boyutlu yazıcı kontrolü 

6. Üç boyutlu yazıcı ile üretimin gerçekleşmesi 

7. Üç boyutlu yazıcı ile üretilen parçaların çekme testi ile mekanik 

özelliklerinin belirlenmesi 

1.2 Tez Düzeni 

1. Profesyonel üç boyutlu yazıcı kullanılarak parçaların üretilmesi ve 

montajının gerçekleştirilmesi 

2. Üç boyutlu yazıcının elektronik altyapısının oluşturulması, 

3. Üç boyutlu yazıcının bilgisayar ile bağlantısının sağlanması, 

4. Üç boyutlu yazıcı için gerekli kontrol programının kurulması,  

5. Üç boyutlu yazıcı her bir eksen için gerekli adım hesaplarının 

yapılması 

6. Üç boyutlu yazıcı kaliteli üretimin gerçekleştirilmesi için kalibrasyon 

işlemlerinin yapılması 

7. Üç boyutlu yazıcıdan üretimin gerçekleştirilmesi 

8. Üretilen parçaların çekme testi ile mekanik özelliklerinin belirlenmesi 
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2. KATMANLI ÜRETİM (ÜÇ BOYUTLU YAZICI) 

TEKNOLOJİSİ 

 Üç boyutlu yazıcı teknolojisi ile CAD ortamında üç boyutlu katı modeli 

oluşturulan parçanın ince katmanlar halinde dilimlenerek üç boyutlu elle tutulabilir 

nesneler haline getirme işlemi gerçekleşmektedir. Parçanın üretilmesi için ilk olarak 

CAD ortamında modellenmesi daha sonra ise dilimleme programı ile modelin ince 

katmanlar halinde dilimlenmesi gerçekleştirilir. Bu işlem bittikten sonra ise 

kullanılan teknolojiye bağlı olarak katman katman malzeme dökülerek parça üretimi 

gerçekleşmektedir. Endüstriyel olarak katmanlı üretim adını da almaktadır. Masaüstü 

üç boyutlu yazıcılar malzeme yığma işlemi, fused deposition modeling (FDM) adını 

verdiğimiz ve malzemenin filament halinde nozzle adı verilen kısımdan geçerek 

ısıtılması ve eritilerek katman katman üst üste dökülmesi ile parçanın oluşumunun 

sağlandığı teknik kullanılmaktadır. Bunun karşın büyük sanayi firmaları tarafından 

selective laser melting (SLM) veya selective laser sintering (SLS) gibi metal 

malzemelerin üretilmesini sağlayan teknikler kullanılmaktadır. Malzemeler üç 

boyutlu yazıcı teknolojisindeki tekniklere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 

FDM tekniğinde genel olarak ABS ve PLA adını verdiğimiz malzemeler 

kullanılırken diğer tekniklerde metal ve alaşımları dâhil olmak üzere birçok çeşit 

malzemenin kullanımı mevcuttur.  Diğer üretim teknolojilerine kıyasla karışık proses 

işlemlerine ihtiyaç duymamaktadır. Diğer üretim teknolojilerinde üretilmesi 

planlanan parçanın geometrisi için çok dikkatli ve ayrıntılı çalışmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. Parçanın geometrisine bağlı olarak hangi proseslerin ve araçların 

kullanılacağı dikkatli bir biçimde seçilmelidir. Fakat bunun aksine katmanlı üretim 

teknolojisinde üretilecek parçanın çizim verisindeki boyutlar ile uğraşma ve 

üretilecek parçanın mekanik özelliklerine bağlı olarak hangi katmanlı üretim 

teknolojisinin ve buna bağlı olarak hangi malzemenin seçileceği önem taşımaktadır 

(Gibson vd., 2010). 
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2.1 Üç Boyutlu Yazıcılarda Üretim Aşaması 

 Katmanlı üretimin gerçekleşmesi için gerekli olan adımlara 

inceleyelim. 

2.1.1 CAD Datasının Oluşturulması 

  Katmanlı üretim teknolojisi ile bir malzemenin oluşturulabilmesi için 

ilk olarak parçanın CAD ortamında modellenmesi gerekmektedir. 3D modelinin 

oluşturulabilmesini sağlayan çeşitli programlar mevcuttur. Bunlardan bazıları: 

 Solidworks 

 Catia 

 Autodesk Inventor 

 SketchUp 

 ThinkerCad 

 3DS Max 

 Autodesk Maya 

 FreeCAD 

 Bu programlar sayesinde üretilecek malzemenin üç boyutlu katı modeli 

oluşturulmaktadır. 

2.1.2 Stl Formatına Çevirme 

Katmanlı üretim yapan makinaların birçoğu stl formatını kabul etmektedir. 

Bu format malzemenin dilimlenme (slice) hesaplaması için kabul edilmiş temel bir 

formdur. Bu sebeple üç boyutlu katı modelleme yapan programlarda çizimi 

oluşturulan model malzeme stl formatına dönüştürülmelidir. Stl dosyalarının çıktısı 

binary veya ASCII formatında olmaktadır. ASCII format kullanılarak Stl dosyasının 

yapısı anlaşılabilmektedir. Stl dosya ile parçanın yüzeyi ile ilgili bilgiler verilmekte, 

buna karşın parçanın rengi, malzemesi veya katman inşası ile ilgili bilgiler 

içermemektedir (Gibson vd., 2010). Stl dosyası birçok üçgensel yüzeylerden 

meydana gelir. Her bir üçgensel yüzey, üçgene dik ve uzunluğu 1 birim olan bir adet 
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normal vektör ve üç adet köşe noktadan meydana gelmektedir. Normal vektörün 

uzunluğu mm veya inç olabilir. Normal vektörü ve köşe noktalar her biri üç sayıdan 

oluşup toplamda on iki sayıdan meydana gelmektedir. Buradan anlaşılacağı gibi bir 

üçgensel bölgeyi tanımlamak için toplamda on iki sayı olmalıdır. Normal vektörün 

yeri, köşe noktalardan biri olabileceği gibi üçgenin merkezine de 

konumlanabilmektedir. Birçok sistemde normal vektörün yerleşimi yüzeyden 

dışarıya doğru ve üçgene dik şekilde olmaktadır. Noktaların yerleşimi için sağ el 

kuralı kullanılmaktadır. Buna göre yüzeye dışardan bakıldığında başparmak normali 

göstermekte ve köşe noktalar saat yönünün tersine doğru yerleşmektedir (Gibson vd., 

2010). Şekil 2.1' de gösterilen parçanın sağ el kullanılarak koordinat yerleşimi 

yapılmıştır.  

 

 

Şekil 2. 1. Stl formatındaki yassı parça (Florida State University) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 
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solid MYSOLID 

  facet normal  0.0   0.0  1.0   

    outer loop                                              

      vertex    1.0   0.0   0.0   

      vertex    0.5   0.5   0.0     

      vertex    0.0   0.0   0.0     

    endloop 

  endfacet 

  facet normal  0.0   0.0  1.0     

    outer loop 

      vertex    0.0   0.0   0.0  

      vertex    0.5   0.5   0.0     

      vertex    0.0   1.0   0.0     

    endloop 

  endfacet 

  facet normal  0.0   0.0   1.0     

    outer loop 

      vertex    1.0   0.0   0.0 

      vertex    1.0   1.0   0.0 

      vertex    0.0   1.0   0.0 

    endloop 

  endfacet 

endsolid MYSOLID 

 

 Buradaki gösterim ASCII formatında olmaktadır. Facet normal diye 

adlandırılan kısım parçanın normalini, vertex kısımları ise üçgenini köşe noktalarını 

göstermektedir. Yukarıda gösterilen parça yassı bir yapıya sahip olduğu için normali 

vektörler üç tane üçgen içinde z ekseninde olmaktadır. Bunun nedeni normal 

vektörünün yüzeyden dışarıya doğru ve üçgene dik olmasıdır. Üçgenlerin köşe 

noktaları ise sağ el kuralına göre belirlenmiş ve saat yönünün tersine doğru değerler 

verilmiştir (Gibson vd., 2010). 

 Üretilecek olan parçanın hassasiyeti artırılmak istendiğinde üçgensel 

bölgelerin sayısı da bunla doğru orantılı bir şekilde artmaktadır. Fakat bu işlemin 

artması daha güçlü bilgisayara olan ihtiyacı da artırmaktadır. Bunun nedeni 

hassasiyetin artması ile stl dataların büyüklüğü artmakta ve kayıt için gerekli daha 

büyük alana ihtiyaç duyulmasına yol açmaktadır. 

 

 

 

1 nolu üçgen 

2 nolu üçgen 

3 nolu üçgen 
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2.1.3 Stl Formatın Dilimleme Programına Gönderilmesi 

 Katı modellemesi yapılmış olan parça stl formatına çevrildikten sonra gerekli 

düzeltmeleri yapmamızı sağlayan dilimleme programına atılır. Burada parçanın ince 

katmanlar halinde dilimlenmesi yapılmaktadır. Bu programlardan bazıları aşağıdaki 

gibidir: 

 Slic3r 

 Simplyfy3D 

 Repetier 

 Cura 

 CraftWare 

 Skeinforge 

 Repetier Host 

 Bu programların ara yüzünde ekstrüzyon hızının, kafa hızının, gerekli 

sıcaklığın belirlenmesi, tabaka kalınlığı, malzemenin doldurulma şekli ve 

malzemenin doluluk oranı gibi ayarlar yapılmaktadır (Gibson vd., 2010). 

2.1.4 G-Kodunun Oluşturulması 

 Bu kısımda dilimleme programı ile dilimlenen parçanın G-kodu 

üretilmektedir. G-kod CNC makinelerinin kullanılması için gerekli bir dildir (3D 

Hubs Inc.). Bu işlem için genellikle Repetier Host adını verdiğimiz yazılım 

kullanılmaktadır. Bu programda dilimleme ve g-kodun üretimi birlikte 

gerçekleşebilmektedir. 

2.1.5 Yapım İşlemi 

 Tüm ayarlar yapıldıktan sonra artık makine çalışmaya hazır hale gelmiştir. 

Eklemeli üretim teknolojisinde üretim süreci tamamen otomatik bir şekilde 

gerçekleşmekte ve yanında herhangi bir operatöre ihtiyaç duymamaktadır. Yalnızca 
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malzeme bitmesi ve güç kaynağı ile ilgili oluşabilecek sorunlar ile ilgili önlemler 

alınması gerekmektedir.  

2.1.6 Çıkartma İşlemi 

 Parça üretimi bittikten sonra üretilen parçanın çıkarılması işlemi 

gerçekleştirilir. Bunun için bazı önlemler alınması gereklidir. Parça çıkartılırken 

sıcaklık göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı şekilde parça çıkartılırken kırılması 

kolay olabilecek kısımlar dikkatli çıkartılmalıdır. 

2.1.7 Üretim Sonrası Parça Düzeltme İşlemleri 

 Parçanın üretimi bittikten sonra gerekli düzeltme işlemleri yapılır. Özellikle 

parçanın üretiminde hassas yerler için atılmış olan support (destek) malzemenin 

çıkartılması önem taşımaktadır. Bunun için bazı teknolojilerde sıvı malzemeler 

kullanılırken bazı işlemler elle gerçekleştirilmektedir. Elle yapılan işlem için zaman 

ve dikkat gerekmektedir. Dikkatli olunmadığı takdirde parçada hasar meydana 

gelebilmektedir (Gibson vd., 2010). 

2.1.8 Uygulama 

 Parçanın kullanıma hazır hale gelebilmesi için kullanıldığı yere bağlı olarak 

boyama veya yüzey pürüzlülüğünü giderme işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemler 

gerektiğinde fazlasıyla vakit almaktadır. 

 Eklemeli üretim teknolojisi gerçekleştiren makinalar ile ilgili en önemli 

konulardan bir tanesi bakımdır. Makinaların gerekli bakımı gerçekleştirilmediğinde 

üretilecek ürünün kalitesi de mutlaka etkilenmektedir. Aynı şeklide kullanılan 

malzemenin dış ortamla kimyasal etkileşime geçmesini önlemek için saklama 

koşullarının iyi ayarlanması gerekmektedir (Gibson vd., 2010). 
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2.2 Katmanlı Üretim Teknolojisinin Avantajları ve Dezavantajları 

 Eklemeli üretim teknolojisi, ürünün geliştirilmesi ve üretilmesi anlamında 

devrim niteliğindedir. Üç boyutlu olarak tasarlanan parçanın üretiminin saatler 

içerisinde gerçekleştirilmesi ve tasarımdaki ürünün birebir benzer şekilde elimizde 

olması teknolojiyi benzersiz kılmaktadır. Özellikle klasik imalat yöntemleri ile 

üretimi zor olan kompleks geometriye sahip parçalar bu teknoloji ile tek aşamada 

üretilmektedir. Klasik imalatta ürün tasarımında sonradan meydana gelebilecek 

değişikler prosesi oldukça karmaşık bir hale getirmektedir. Oysa ki katmanlı üretim 

teknolojisinde tasarımınızda yaptığınız değişikliklerin zamana etkisini rahat bir 

şekilde görebilmekte ve optimum çözüm için gerekli çaba gösterilmektedir (Gibson 

vd., 2010). Kişiye özgü parçaların üretimi bu teknoloji ile sağlanabilmektedir. Klasik 

yöntemlerle bir parça değiştirilmek istendiğinde birçok işlem yapılması gerekirken 

üç boyutlu yazıcı teknolojisinde sadece dijital ortamdaki katı model üzerinde 

yapılacak olan değişiklik ile kişiye özgü ürünler oluşturulabilir. Bu avantajların 

yanında fazla sayıda üretimin gerekli olduğu durumlarda klasik imalat yöntemlerine 

göre proses eksik kalmakta ve üretim maliyeti yükselmektedir. Kullanılan malzeme 

çeşidi sayısı fazla olsa da yeterli sayıya hala ulaşılmamıştır. Aynı şekilde çeşitlilikle 

birlikte renkli üretimde de sorunlar vardır. Fakat bu konuda ki çalışmalar devam 

etmekte ve çok hızlı gelişmeler olmaktadır. Özellikle FDM tekniği ile üretilen 

malzemelerin sertlik ve dayanım değerlerinde klasik imalat yöntemlerine göre 

zayıflık gözükmektedir. Fakat üç boyutlu yazıcı teknolojisinde malzeme alanında 

gelişmeler devam ettiğinden dolayı bu durumun ilerleyen zamanlarda çözümleneceği 

ön görülmektedir (3D Hubs Inc.). Bir başka problem ise parça hassasiyetidir. 

Günümüzde kullanılan üç boyutlu yazıcılarda yaklaşık 20-100 mikron arasında 

hassasiyete sahip parçalar üretilmektedir ve bu hassasiyet değerleri klasik imalat 

yöntemleri ile üretilen parçalar için düşük kalmaktadır (3D Hubs Inc.). 
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2.3 Kullanım Alanları 

2.3.1 Otomotiv  

 3 boyutlu yazıcıların araba sektöründe kullanımı oldukça artmaktadır. Klasik 

imalat yöntemleriyle uzun ve pahalı süren üretim süreci yerine kurum içi üç boyutlu 

yazı ile oluşturulmuş prototipler üretim maliyetini düşürmektedir. Ayrıca karmaşık 

parçaların geleneksel metal kesim yöntemleri ile üretimi oldukça pahalı ve uzun 

sürmekte fakat üç boyutlu yazıcıda karmaşık parçaların üretimi gerçekleştiğinden 

üretim süreci kısalmaktadır. Montajlı parçaların üretimi gerçekleşmekte olup klasik 

imalat yöntemlerine göre daha kullanışlı ürünler meydana gelmektedir. Özellikle 

tasarlanan parçaların saatler içerisinde elle tutulabilir nesneler haline gelmesi ile 

birlikte mühendisler eksik yerleri görüp parçanın tasarımını değiştirme fırsatı 

bulabilmektedir (Javelin Technologies Inc.). Bu sebeple otomotiv sektöründe 

kullanımı gerçekleşmektedir. Şekil 2.2' de Ford firmasının üç boyutlu yazıcı 

kullanarak üretmiş olduğu direksiyon prototipi görülmektedir (Incisive Business 

Media (IP) Limited). 

 

 

Şekil 2. 2. Üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş direksiyon prototipi (Incisive Business Media (IP)  

Limited) 
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2.3.2 Medikal  

 Medikal ve protez alanında üç boyutlu yazıcıların kullanımı 

yaygınlaşmaktadır. Özellikle işitme cihazları artık uzun süren elle yapım aşamaları 

yerine üç boyutlu yazıcılardan kişiye özgü olarak ve kısa sürede üretimi 

gerçekleşmektedir. Protez sektöründe de önemli gelişmeler yaşanmaktadır. 

Uzuvlarında rahatsızlık olan insanlara üç boyutlu yazıcı ile basılmış protez 

yerleştirilerek çözümler bulunmaya çalışılmaktadır (Şekil 2.3). Üç boyutlu yazıcı ile 

kişiye özgü protezler üretilerek daha verimli sonuçlar gerçekleşebilmektedir. Klasik 

imalat yöntemleri ile üretilen protezler oldukça pahalı olmakta ve bu durum herkesin 

erişimine imkan tanımamaktadır. Yapay organ denemeleri ve eksik kemik parçalarını 

tamamlama gibi çalışmalarda gerçekleşmektedir (Rising Media, Inc.). 

 Diş sağlığında ise, diş braketleri ve tutucuları üç boyutlu yazıcı ile 

basılabilmekte ve bu durum üretim sürecinin kısalmasına ve üretim maliyetinin 

düşmesine sebep olmaktadır. Diş cerrahı ve ortodonti (diş ve çene eğriliklerinin 

düzeltilmesi)  ile hastanın çenesi üç boyutlu tarayıcı ile taranıp, çeneye ait olan üç 

boyutlu model tarama verisine göre oluşmakta ve üç boyutlu yazıcı ile 

bastırılmaktadır (Şekil 2.4). Bu sayede kişiye özel diş teli verilmesi böylece hastanın 

iyileşme süresinin kısalması gerçekleşmektedir (Rising Media, Inc.).  

 

 

 Şekil 2. 3. Üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş diş protezleri (Rising Media, Inc.) 
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 Şekil 2. 4. Üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş protez kol (on3dprinting) 

2.3.3 Havacılık ve Uzay  

 General Electric ve Safran firması geliştirdiği yöntem ile jet motorlarında 

kullanılan yakıt memelerinin üç boyutlu yazıcıdan imalatını gerçekleştirmişlerdir 

(Şekil 2.5). Mühendisler karmaşık montajlar yerine tek seferde parça üretimini 

gerçekleştirmiştir. Üretilen parça klasik imalat yöntemleri ile üretilen parçaya göre 

daha hafif olmuş ve bu durum jet motorunun yakıt verimini %15 oranında artırmıştır. 

Ayrıca General Electric firmasının geliştirdiği LEAP jet motoru Airbus tarafından 

denemeleri yapılmıştır (General Electric Company). Spacex firması Dragon adlı uzay 

mekiğinde yer alan SuperDraco motorunda kullanılan motor odalarının üretilmesi 

için üç boyutlu yazıcıyı kullanmıştır (Şekil 2.6). Inconel (yüksek mukavemetli 

magnetik olmayan alaşım) malzemesi kullanılmıştır ve bu teknoloji sayesinde üretim 

süreci oldukça kısalmıştır. 

 

 Şekil 2. 5. Üç boyutlu yazıcıdan çıkmış yakıt memesi (General Electric Company) 
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 Şekil 2. 6. Spacex firmasına ait SuperDraco motorunda kullanılan motor odası  

(Space Exploration Technologies Corp.) 

 

2.3.4 Ürün Tasarımcıları 

 Modüler duvar sanatı alanında faaliyet gösteren Mak Goods firması yeni bir 

ürün konsepti için üç boyutlu yazıcıdan parça üretimi gerçekleştirip, bunların 4000 

tanesi kullanıcılar tarafından denenmiş ve güzel geri dönüşler alınmıştır. 

Tasarımcılar düşünmüş olduğu fikirleri birebir şekilde görebilecekleri ve son ürün 

öncesi tasarımda gerekli düzeltmeler yaparak optimum çözüm bulma imkanı elde 

etmişlerdir. (3D Hubs Inc.). 

2.3.5 Mimarlık  

 Üç boyutlu yazıcı teknolojisi kullanılmadan önce mimarlar için maket yapımı 

oldukça zahmetli ve zaman gerektiren bir durumdu. El ile yapıldığından hata oranı da 

yüksek olmaktaydı. Fakat üç boyutlu yazıcı teknolojisi ile modelin CAD datasında ki 

verilere dayanarak kısa zamanda maket üretimi gerçekleşmektedir (Şekil 2.7). 

Kullanıldığı alana bağlı olarak farklı malzemeler ve renkli üretim seçenekleri ile 

üretim mevcuttur  (Javelin Technologies Inc.). 
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 Şekil 2. 7. Üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş maket (Javelin Technologies Inc.) 

 

2.3.6 Eğitim  

 Üç boyutlu yazıcıların katkısı ile oluşturulacak eğitim sistemi, kompleks 

yapılardaki iki boyutlu olarak anlaşılması zor olan bilimsel ve matematik verilerinin 

anlaşılmasında büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin öğrenmeye ve keşfetmeye 

olan istekleri bu teknoloji ile artmaktadır. Hayal ettikleri fikirler üç boyutlu yazıcı ile 

üretilebilecek ve inovasyon bu şekilde gerçekleşebilecektir (Park, 2016). Derslerde 

anlatıldığında anlaşılması zor konular olan uzay ve bilimsel konular öğrencilerin 

anlayabileceği bir düzeye gelecektir (Şekil 2.8). Aynı zamanda üretim süreci 

kısaldığı için öğrenciler sadece fikirleri üzerinde düşünüp istedikleri zaman üç 

boyutlu şekilde fikirlerini görebileceklerdir. Kendi tasarımları olmasa bile açık 

kaynak şeklinde internette bulunan çizimler indirilebilecek ve bu çizimler üzerinden 

optimum çözümün ne olduğu ile ilgili fikir alışverişleri gerçekleştireceklerdir. Bu 

sayede analitik düşünme becerisi öğrencilerde gelişecek ve eğitim seviyesi bir üst 

noktaya erişecektir. 

 

 Şekil 2. 8. Üç boyutlu yazıcının eğitime etkisi (All3DP) 
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2.3.7 Mühendislik 

 Parçanın üretilmesi için uzun süreç gerektiren klasik imalat yöntemleri yerine 

üç boyutlu yazıcının kullanılması ile mühendisler anında üretebildikleri prototiplerle 

birlikte optimum çözüm için çalışmalar gerçekleştirebilecekler. Mühendis ürettiği 

parçada değişiklik yapmak istediğinde sadece tasarımını değiştirecek ve ürünü vakit 

kaybetmeden üretebilecektir. Fakat bu durum klasik imalat yöntemleri ile oldukça 

uzun vakit almaktadır. Mühendis tasarımını yaparken her şeyi detaylı bir şekilde 

düşünmesi gereklidir aksi takdirde yapacağı değişiklik ile ürünün üretilmesi süreci 

oldukça sarkacaktır. Aynı şekilde malzeme alanında gelişen teknolojiler ile birlikte 

mekanik dayanımı yüksek parçalar üretilebildiğinden dolayı son ürünü de üç boyutlu 

yazıcı kullanarak üretebileceklerdir. Üretilen parça klasik imalat yöntemlerine göre 

avantajlara sahip olabilmektedir. Dayanımı yüksek ve hafif parçalarda 

üretilebildiğinden (Şekil 2.9), mühendislik alanında oldukça fazla bir şekilde 

kullanılmaktadır (SolidSmack). 

 

 

 Şekil 2. 9. Üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş dişli mekanizmaları (SolidSmack) 
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2.3.8 Ayakkabı  

 Şekil 2.10 da gösterilen Adidas firması tarafından geliştirilen spor 

ayakkabısının alt tabanı üç boyutlu yazıcıda üretilmiş ve bu durum bir ilk özelliğini 

taşımaktadır (Materialise nv). Bu şekilde artık kişiye özgü ayakkabıların üretimi 

gerçekleştirilecek ve ayakkabı üretimi için gerekli olan üretim süreci oldukça 

kısalacaktır. Aynı zamanda kullanılan ağır malzemeler yerine hafif malzemeler üç 

boyutlu yazıcı ile üretilebilecektir. 

 

 

Şekil 2. 10. Adidas firması tarafından üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş spor ayakkabı tabanı  

(Materialise nv) 

2.4 Kullanılan Malzemeler 

2.4.1 Plastikler 

 ABS malzeme fused deposition modeling (FDM) teknolojisinde filament 

formunda yaygın bir şekilde kullanılan plastik çeşididir (Şekil 2.11). ABS plastikleri 

işlenmesi kolay, dayanımı yüksek, metale alternatif oluşturabilecek, çeşitli 

sektörlerde kullanılan bir plastik çeşididir. Erime sıcaklığı 240 ile 260 derece 

arasındadır. ABS malzemenin yapısında bulunan Akrilonitril açık hava koşullarına 

karşı direnç özelliği kazandırmakta ve malzemenin ısı dayanımını arttırmaktadır. 

Stiren sertlik ve rijitlik kazandırırken butadien ise düşük ortam sıcaklıklarında darbe 

dayanımını sağlar. ABS malzemeler dışarıda kaldıklarında fiziksel özelliklerinde 

azalma meydana gelmektedir (Teknik Bilgi Hazinesi). 
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 PLA malzeme aynı şekilde fused deposition modeling(FDM) teknolojisinde 

filament formunda yaygın bir şekilde kullanılan plastiktir. Fakat reçine formunda 

digital light processing(DLP) ve stereolithography(SL) teknolojisinde 

kullanılmaktadır. Nişasta içeren ürünlerden meydana gelen ve doğada çözülebilen bir 

malzemedir. ABS ye nazaran çevre dostu malzemedir. Medikal alanda protez ve 

implant alanında kullanılmakta ve insan vücudu içerisinde parçalanması yaklaşık 6 

ay ila 2 yıl arasında değişmektedir. Aynı zamanda yiyecek sektöründe paketleme 

sistemlerinde kullanılmaktadır. Erime sıcaklığı 160-220 derece arasında olmaktadır 

(3D Yazıcı Nedir?). 

 Naylon malzemede FDM tekniğinde filament formunda kullanılırken, 

sinterleme tekniklerinde toz halinde yer almaktadır. Malzeme güçlü, esnek ve 

dayanımı yüksek bir yapıya sahip plastik malzemedir. Normal olarak beyaz renkte 

yer almakta fakat boyama gibi ek işlemlerle renkleri değiştirilebilir. Bu malzeme toz 

halindeki alüminyum ile birleştirildiğinde Alumide adı verilen alüminyum 

görünümlü, yüksek mekanik özelliklere sahip malzeme üretilebilir (3D Yazıcı 

Nedir?). 

 

 

 Şekil 2. 11. Üç boyutlu yazıcı ile Nylon, PLA ve ABS malzemeden üretilmiş  

numune parçalar (3D Yazıcı Nedir?) 
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2.4.2 Metaller 

 Endüstride metal ve metal matrisli kompozit malzemelerin kullanımı büyük 

hacimde üretim yapan üç boyutlu yazıcılar tarafından kullanılmaktadır. En yaygın 

olarak kullanılan malzemeler alüminyum ve kobalt türevleridir. 

 Üç boyutlu yazıcılarda kullanılan en kuvvetli ve bu sebeple en yaygın olarak 

kullanılan metal, toz halinde yer alan ve sinterleme, eritme ve elektron ışını ile eritme 

tekniklerinde kullanılan paslanmaz çeliktir. Son zamanlarda ise altın ve gümüş 

malzemeden parçalar üretilmiş ve doğrudan kuyumculuk sektöründe kullanılmaya 

başlamıştır. Bu şekilde üretimin gerçekleşmesi için altın ve gümüşün toz halinde 

olması gerekmektedir (3DR Holdings). 

 Metaller içerisinde belki de en güçlü metal olan titanyum malzemede toz 

halinde bulunarak sinterleme, eritme ve elektron ışını ile eritme prosesleri ile üretimi 

gerçekleşebilmektedir (Şekil 2.12). 

 

 

 Şekil 2. 12. Üç boyutlu yazıcı ile titanyum malzemeden üretilmiş parça 

 (3DR Holdings) 
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2.4.3 Seramik 

 Üç boyutlu yazıcılarda seramik malzeme ile üretim son zamanlarda ortaya 

çıkmış ve üretimin geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir (Şekil 2.13). Bu 

malzemeler ile ilgili en önemli nokta ise klasik yollarla seramik üretimde gerekli 

olan ek işlemlere üç boyutlu yazıcı sonucu elde edilen seramik malzemede de ihtiyaç 

duyulmasıdır (3ders). 

 

 

 Şekil 2. 13. Üç boyutlu yazıcı ile seramik malzemeden üretilmiş parça (3ders) 

 

2.4.4 Kâğıt 

 Günümüzde kullanmış olduğumuz A4 fotokopi kâğıdı ile üç boyutlu 

yazıcıdan üretim mümkün olmaktadır (Şekil 2.14). Fakat bu teknoloji emekleme 

aşamasında olup bu malzeme ile çalışan birkaç firma yer almaktadır. Kâğıt 

malzemeden üretim gerçekleştiğinde güvenli, çevreye zararı olmayan, geri 

dönüşümü mümkün ve ek işlem gerektirmeyen bir proses gerçekleşmiş olmaktadır 

(Dusharme, Quality Digest Magazine). 
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 Şekil 2. 14. Üç boyutlu yazıcı ile kağıt malzemeden üretilmiş parça  

(Dusharme, Quality Digest Magazine) 

 

2.4.5 Bio Malzemeler 

 Şu anda üzerinden yoğun bir şekilde çalışılan malzeme biyo malzemelerdir 

(on3dprinting). Şekil 2.15' de gösterilen kulak üç boyutlu yazıcı ile üretilmiştir. Bu 

alanda çalışmalar devam etmektedir. 

 

 

 Şekil 2. 15. Üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş kulak (Telegraph Media Group Limited) 
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2.4.6 Gıda Malzemeleri 

 Günümüzde şekil 2.16'da gösterildiği gibi çikolata ve şeker malzemeleri ile 

üretimler gerçekleşmekte bunun yanında ise et ve pasta malzemelerinin üretimi ile 

ilgili deneyler yapılmaktadır. Bu alanda çalışmalar devam etmekte olup insanların 

sağlıklı bir şekilde yiyebileceği tüm gıda ürünlerinin üretilmesi düşünülmektedir (3D 

Printing Systems). 

 

 

 Şekil 2. 16. Üç boyutlu yazıcı ile çikolata malzemeden üretim (3D Printing Systems) 

 

2.5 CNC ve Katmanlı Üretim Arasındaki Farklar 

 CNC ile eklemeli üretim teknoloji arasındaki en temel ortak özellik ikisinin 

de bilgisayar tabanlı olmasıdır. İki teknolojide harf ve rakamlardan meydana gelen g-

kodları kullanarak hareket etmektedir. En temel fark CNC teknolojisinde parçadan 

çıkarım işlemi gerçekleştirilirken, eklemeli üretim teknolojisinde parça üretimi 

gerçekleşmektedir (Gibson vd., 2010). Yani sıfırdan katman katman ekleye ekleye 

ürün meydana getirilir. Bu yönüyle bile artan malzeme olmaması sebebiyle malzeme 

verimliliği açısından katmanlı üretim öne çıkmaktadır. Çünkü CNC teknolojisinin 

kullanılabilmesi için ilk olarak bir blok malzeme olması gerekmektedir. Bu blok 

malzemenin büyüklüğü, üretilecek parçanın büyüklüğüne bağlı olarak doğru orantılı 

şekilde seçilir. Malzeme seçimi gerçekleştirildikten sonra CNC ile parçadan çıkarma 

işlemi gerçekleştirilir. Klasik imalat yöntemlerinde özellikle döküm işleminde süreç 

karmaşık bir hal almakta ve bunun yanında döküm işlemi için birçok kalıba ihtiyaç 
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duyulmaktadır. Gene aynı şekilde elle oyma prosesi ise zahmetli ve hassasiyetin 

ayarlanması oldukça zor bir işlemdir (Gibson vd., 2010). 

2.5.1 Malzeme ve Hız 

 Eklemeli üretim teknolojisinde başlangıçta malzeme olarak polimer malzeme 

yaygın bir şekilde kullanılırken daha sonrasında kompozit, metal ve seramik 

malzemeler kullanılmıştır. CNC işlemede ise geniş bir malzeme çeşitliliği mevcuttur. 

Örneğin; mdf (Medium Density Fiberboard), işlenebilir foam malzeme, termoplastik, 

metal alaşımları (pirinç, bakır, çelik alaşımları) gibi malzemeler. Bu malzemelerin 

her biri için farklı kafalar kullanılmaktadır.  Aynı hacimde malzemenin üretilme hızı 

olarak,  CNC işleme eklemeli üretime göre avantajlıdır. Fakat parçanın 

üretilmesinden önceki ve sonraki süreçler göz önüne alındığında eklemeli üretim 

toplam süre olarak CNC mekanizmasının önüne geçmektedir. Çünkü eklemeli üretim 

teknolojisi tek aşamada gerçekleşmekte bunun aksine CNC teknolojisinde proses 

planlanması, makinanın ayarlarının dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

Özellikle kompleks geometriye sahip parçalar için CNC işlemede süreç uzamaktadır. 

CNC işlemede; parçanın konumlandırılması, yerinin ayarlanması gibi farklı işlemler 

mevcuttur. Bu işlemler CNC işleme ile haftalarca sürebilecekken, eklemeli üretim 

teknolojisi ile birkaç saat sürmektedir. Aynı şekilde montajlı bir halde eklemeli 

üretim teknolojisi ile tek seferde çıkabilecek parça, CNC işleme ile tek seferde 

çıkamamakta ve başka işlemler gerektirmektedir (Gibson vd., 2010) 

2.5.2 Ürün Kompleks Yapısı 

 Eklemeli üretimin CNC işlemeden ayrıldığı en önemli özellik montaj 

halindeki parçaları tek seferde çıkarabilme yeteneğidir. CNC işlemede böyle bir 

karmaşık geometriyi üretmek için ilk olarak montajlı parça kendisini oluşturan 

parçalara ayrılarak daha sonra birleştirme şeklinde yapılabilir. Örneğin içinde gemi 

olan bir şişeyi üretmeye kalkıştığımızda bunu CNC ile üretmek imkânsızken 

eklemeli üretim ile bunu gerçekleştirmek kolaydır (Gibson vd., 2010). 
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2.5.3 Hassasiyet 

 Eklemeli üretim teknolojisinde şu anda yaklaşık 10 mikron seviyelerinde 

çözünürlüğe sahip parçalar üretilmektedir. Bu hassasiyetler teknolojinin farklılığına 

bağlı olarak değişebilmektedir. Aynı zamanda farklı eksenlere bağlı olarak çeşitli 

çözünürlükler sunulmaktadır. Bu teknolojide dikey olarak inşa edilmiş eksen tabaka 

kalınlığını temsil etmekte ve diğer iki eksene kıyasla en düşük çözünürlüğün olduğu 

eksendir. Yapının hassasiyeti pozisyonlama mekanizmasına bağlı olarak 

hesaplanmakta ve bu yapılar için genellikle motor kullanılmakta ve motorun 

özelliğine göre çözünürlük değerleri değişmektedir (Gibson vd., 2010). Fakat bazı 

mekanizmalarda motor dışında da farklı yapılar mevcuttur.  Örneğin SL 

(Stereolithography) teknolojisinde parça üretmek için lazer teknolojisi 

kullanılmaktadır. Lazer hareketli galvanometrik ayna tarafından yansıtılarak 

fotopolimer malzemenin kürleştirme işlemi yapılmaktadır. Burada genel çözünürlüğe 

etki eden faktör galvanometrenin çözünürlüğüdür. Lazer ışınının çapı ise tabaka 

kalınlığı için gerekli minimum kalınlık hakkında bilgi vermektedir. CNC işlemede 

ise aynı şekilde orotgonal eksenlerin pozisyonlama çözünürlükleri ve döner kesici 

aletin çapı hassasiyeti belirlemede önemlidir. Örneğin motora bağlı milin hatvesi 2 

mm ve motorun adım sayısı 200 (1,8 derece) ise bu eksende hassasiyet: 2/200=0,01 

mm şeklinde bulunur (Gibson vd., 2010). 
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3. LİTERATÜR TARAMASI 

3.1 Katmanlı Üretim Tarihçesi 

 Katmanlı üretim ilk olarak 1987 yılında 3D Systems firması tarafından 

stereplithrography (SL) adını verdiğimiz teknoloji ile ortaya çıkmıştır. Bu 

teknolojide, lazer kullanılarak sıvı foto polimer malzemenin katman katman 

katılaştırılması ile ürün meydana gelmektedir. Dünya'da eklemeli üretim ile 

ticarileşmiş ilk makinanın ismi ise SLA-1 adını almıştır (Wohlers ve Gornet, 2014). 

1988 yılına geldiğimizde, 3D Systems ile Ciba-Geigy firmaları birleşerek SL 

malzemesinin gelişmesi ve ticarileşmesi için çalışmalar gerçekleştirmiş ve akrilat 

reçine adı verilen malzeme üretmişlerdir. Aynı yılda DuPont's Somos firması 

tarafından SL teknolojisi ile ilgili makine ve malzeme üzerine çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. 1989 yılında 3D Systems tarafından ticarileştirilen SL 

teknolojisi, Japonya'da bulunan NTT Data CMET firması tarafından farklı versiyonu 

geliştirilip, bu sistem solid object ultraviolet (SOUP)  adını almıştır. 1990 yılında 

Almanya' da bulunan EOS adlı firma tarafından Dünya'da ilk Stereos SL sistemi 

üretilmiştir. Aynı yıl Quadrax foto polimer reçine malzemesini kullanan Mark 1000 

SL adlı sistemi tanıtmıştır. 1991 yılına gelindiğinde SL teknolojisi dışında üç farklı 

katmanlı üretime ait olan teknolojinin tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Bu teknolojiler; 

Stratasys tarafından tanıtılan fused deposition modeling (FDM), Cubical firması 

tarafından tanıtılan solid ground curing (SGC) ve Helisys tarafından geliştirilen 

laminated object manufacturing (LOM). Stratasys tarafından geliştirilen FDM 

teknolojisi, extruder vasıtasıyla filament formunda bulunan termoplastik malzemenin 

belirli sıcaklıkla eritilerek katman katman biriktirilmesi prensibine dayanmaktadır 

(Wohlers ve Gornet, 2014). İlerleyen bölümlerde bu teknolojiden detaylı bir şekilde 

bahsedilecektir. Helisys tarafından geliştirilen LOM ise; kâğıt, plastik, metal veya 

laminantların birbirine yapışarak lazer ile kesilmesi sonucu ürünün oluşturulduğu 

teknolojidir (Wikipedia). Bu proseste tabaka çözünürlüğünü malzemenin ham 

maddesi belirlemekte ve genellikle kalınlık bir veya birkaç yaprak kağıt inceliğinde 

(0.0508-0.508 mm) olmaktadır (Wikipedia; Live Science). Proses ilk olarak 

kullanılacak olan malzemenin makara aracılığıyla sisteme sağlanmasıyla 
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başlamaktadır. Seçilen malzemenin yüzeyi yapışkan madde ile kaplanır. Malzeme 

sıcak merdane ile ısıtılarak basınçla birlikte yüzeye yapıştırılır. Noktasal ışık kaynağı 

ile üretilmesi istenen bölgeler taranarak kürlenir. Noktasal ışık kaynağı, aynalar ile 

yönlendirilen lazer ışını sayesinde sağlanır. Arta kalan  kısımlar ise "waste roller" adı 

verilen merdane ile  diğer tarafta toplanır. Kullanılmayan malzemeler  üretim 

sırasında destek malzeme olurlar ve üretim bittikten sonra ayırma işlemi kolay olsun 

diye üretim sırasında küçük parçalara bölünmesi gerekir (Sinerji Yayıncılık, Tanıtım 

ve Danışmanlık Hizmetleri). Orta kısımda lazer işleminin yapıldığı kısımda yer alan  

platform,  her kesimden  sonra  malzemenin  kalınlığına bağlı olarak aşağıya doğru 

hareket eder ve bu süreç istenen ürün elde edilinceye kadar devam  eder (Wikipedia; 

Live Science; CustomPartNet).  Malzeme oluştuktan sonra işleme veya delme gibi 

ekstra işlemler gerekebilir (Live Science). Bu teknoloji ile üretilen malzemenin 

kalitesi SLA ve SLS teknolojileriyle üretilmiş olan ürünler kadar iyi değildir. 

Kimyasal bir reaksiyon gerektirmeden işlem yapması sebebiyle kapalı bir ortama 

ihtiyaç duymaz ve büyük ölçekte ürünler elde edilebilir. Fakat yüksek kalitede üretim 

mevcut olmadığından dolayı karmaşık geometriye sahip ürünleri elde etmek 

mümkün değildir. Bu teknoloji ile tasarım için kullanılacak olan konsept prototipler 

elde edilebilir (CustomPartNet). Cubital tarafından tanıtılan solid ground curing 

(SGC) teknolojisinde ise fotopolimer malzeme ve ultraviyole ışık kullanılmaktadır. 

Bu proseste ilk olarak yüzeye ince tabaka fotopolimer püskürtülür. Bu işlem 

gerçekleştirilirken diğer tarafta cam plaka üzerine lazer yazıcılarda kullanılan yöntem 

ile maske oluşturulur ve bu maske ışığı geçirmemesi için siyah toner kullanılarak 

yapılır. Daha sonra cam plaka, reçine malzemenin üzerine getirilerek yukarıdan 

sisteme ultraviyole ışık verilir. Işık verildikten sonra maskelenmemiş tüm kısımlar 

kürlenmiş olur. Kürlenmemiş kısımlar vakum kafası ile emilerek depoya gider ve bu 

kısımlar tekrar kullanılabilir. Vakumla çekildikten sonra boşalan kısımlar mum 

malzeme ile doldurularak destek oluşturulur. Mum malzemenin çabuk sertleşmesi 

için sıvı soğutma sistemine sahip olan metal plaka mumun üzerine bastırılır ve 

soğutma işlemi gerçekleştirilir. En son olarak ise yüzeyin düzleşmesi için freeze 

çakısı kullanılarak tıraşlama işlemi gerçekleştirilir. Üretilecek olan parçanın CAD 

datasından faydalanılarak reçinenin yüzeyinin üzerine yerleştirilmiş olan cama 

maske oluşturulmaktadır (Wikipedia, the free encyclopedia). Parça üretiminde 

kürleme işlemi tek seferde olması dolayısıyla üretim zamanının kısa olması ve üretim 

bittikten sonra ek işlem gerektirmemesi bu prosesin bazı avantajlarındandır. Fakat 
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çalışması sırasında gürültü meydana getirmesi ve sürekli olarak bir insanın başında 

beklemesi gibi dezavantajlara da sahiptir. 1992 yılında ise DTM firması tarafından 

selective laser sintering (SLS) teknolojisi ve Teijin Seiki firması tarafından soliform 

stereolithography teknolojisi tanıtıldı.  SLS teknolojisinde temel olarak yüksek güçte 

lazer tarafından ısı sağlanarak toz halindeki malzemeler birbirlerine 

kaynaştırılmaktadır (Wohlers ve Gornet, 2014). Lazer kaynağı olarak karbondioksit 

kullanılmakta ve programlanmış olan ayna sayesinde lazer ışınları istenilen şekilde 

platforma yansıtılır. İlk katman toz şeklinde serildiğinde lazer aracılığı ile istenen 

bölgeler katılaştırıldıktan sonra platform aşağıya doğru hareket edip hizalama 

merdanesi ile üst tarafta boşalan kısma besleme yapılır. Bu süreç istenen parça elde 

edilinceye kadar devam eder (Zamiska vd., 2013). Stereolithography teknolojisinden 

farklı olarak bu sistemde özel olarak destek malzemeye ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Lazer ile eritilmeyen bölgeler parçanın kendisine destek oluşturmaktadır 

(CustomPartNet). Teijin Seiki firmasına ait olan soliform teknolojisinde ise temel 

olarak foto-kürlenebilir reçine malzeme kullanılmaktadır. Firmanın geliştirmiş 

olduğu reçine 40.000 x 10−3 Pa.s dinamik viskozite ve 52.3 Mpa bükülme modülüne 

sahiptir. Bu teknolojide tasarımı yapılmış olan parça soliform programında stl 

formatına çevrilip işlem başlatılır. İstenilen parça, argon iyon lazer kaynağı 

aracılığıyla programlanmış ayna tarafından istenilen bölgelerin katılaştırılması ile 

gerçekleştirilir. Enjeksiyon kalıplama, vakum kalıplama ve döküm gibi alanlarda 

tercih edilmektedir (Chua vd., 2003). 

 Bu sistemin avantajlarına bakacak olursak: 

 Diğer hızlı prototipleme teknolojilerine oranla yüksek hızda tarama özelliğine 

sahiptir. Aynı zamanda dijital enkodere sahip servo motor teknolojisi 

kullanılarak hassas tarama gerçekleştirmektedir. 

 Üretim sonunda hassasiyeti yüksek parçalar elde edilmektedir (Chua vd., 

2003). 

 Bunların yanında sistemin sahip olduğu bazı dezavantajlarda mevcuttur: 

 Üretim gerçekleştirilirken destek malzemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Üretim 

bittikten sonra parça temizlemek ile alakalı ek işlemler gerekir. Destek 

malzemenin ve istenmeyen malzemelerin çıkartılması bu işlemlere örnek 

olarak gösterilebilir (Chua vd., 2003). 
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 1993 yılında Soligen firması tarafından DSPC (direct shell production 

casting, direk kabuk imalatıyla döküm) adı verilen teknoloji ticarileştirilmiştir. Bu 

teknolojinin icadı ve patenti MIT' den Emanuel Sachs'a aittir. Bu teknolojide inkjet 

mekanizması kullanılmış ve sıvı bağlayıcı madde seramik tozlarının üzerine 

yerleştirilerek hassas kalıba döküm prosesi için çeşitli formlarda kabukların 

üretilmesi sağlanmaya çalışılmıştır (Wohlers ve Gornet, 2014). 

 

 

 Şekil 3. 1. Direk kabuk imalatıyla döküm prosesi (Maxfac) 

 

 DSPC prosesinde, ilk olarak parçanın CAD dosyası oluşturulup kabuk 

oluşturma ünitesine bu dosya aktarılır. Daha sonra döküm için gerekli olan kalıbın 

hazırlanması için tüm bileşenler hazırlanır. Örneğin kabukta meydana gelebilecek 

çekme veya büzülme gibi etkileri karşılamak için kabuğun ölçüleri daha büyük 

ölçüde ayarlanmaktadır. Bu işlemlerden sonra her bir kabuk için gerekli boşluğun 

hesaplanması, yolluklar ve kalıp boşluğu gibi kalıp için gerekli diğer parametrelerin 
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hesabı gerçekleştirilir (Chua vd., 2003). Tüm bu işlemler tamamlandığında parçanın 

hassas döküm ağacı ve kabuk yapısı bilgisayar ortamında tasarlanmış olmaktadır. 

Şekil 3.1' de görüldüğü gibi üretim ilk olarak ince tabakalar halindeki seramik 

tozlarının kabuk yapısının oluşturulduğu yüzeye serpilmesi ile başlar. Daha sonra ise 

normal yazıcılarda bulunan ink-jet yazıcı başlığı tarafından yapıştırıcı sıvı malzeme 

arzulanan yerlere püskürtülerek, seramik tozlarının birbirine bağlanması sağlanır. İlk 

katman bittikten sonra hareketli platform aşağıya doğru hareket eder ve üst tarafta 

oluşan boşluk, merdane yardımıyla tekrar sisteme seramik tozlarının ince katman 

şeklinde yerleştirilmesi ile eşitlenmiş olur. Bu proses döküm ağacı oluşuncaya kadar 

devam eder. Destek malzeme görevini üstlenen sıvı yapışkan malzemeye maruz 

kalmayan tozlar işlem bittikten sonra temizlenir (Chua vd., 2003). Sonuç olarak, 

normal şartlarda hassas kalıba döküm için gerekli olan mum malzemesine gerek 

kalmadan direk olarak seramik tozlarıyla üretilmiş ve hassas kalıba döküm için 

gerekli olan seramik kabuk üretilmiş olur (Chua vd., 2003). 1994 yılında eklemeli 

üretim ile ilgili birçok farklı teknoloji tanıtılmıştır. Solidscape firması tarafından 

üretilen ModelMaker, ink-jet yazıcı kafası tarafından mum malzemeleri püskürten 

bir teknolojiye sahiptir. Kira Corp. adlı firma ise Solid Center adını verdiği ve lazer 

yazıcı motorunu ve tonerini kullanıp, bıçakla tahta benzeri modelleri üretmiştir. 1996 

yılında 3D Systems firması strereolithography teknolojisinden farklı olarak ink-jet 

mekanizması kullanılarak mum malzemesinin katman katman serpiştirilmesi 

prosesine sahip olan yazıcısını tanıtmıştır (Chua vd., 2003). 1997 yılında AeroMet 

adlı firma tarfından geliştirilen laser additive manufacturing (LAM) prosesinde 

yüksek voltajlı karbondioksit lazer ve toz besleme sistemine sahip bir yapı 

bulunmaktadır. Malzeme olarak tozlaştırılmış titanyum alaşımları kullanılmaktaydı. 

Bu firma özellikle havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalara hizmet etmiştir 

(Kobryn vd., 2006). 1999 yılında Fockele&Schwarze firması Fraunhofer Institute ile 

yaptığı çalışmalar sonucunda kendilerine ait olan çelik toz tabanlı selective laser 

melting (SLM) teknolojisini tanıtmışlardır (Wohlers ve Gornet, 2014). Bu sistemde 

temel olarak yüksek güçte lazer ışınları kullanılarak metal tozlarının eritilmesi 

gerçekleştirilmektedir. 2000 yılına gelindiğinde Stratasys firması fused deposition 

modelling (FDM) teknolojisi ile ABS plastik malzemeden parça üretimi 

gerçekleştirmiştir (Wohlers ve Gornet, 2014). 2001 yılında stereolithography metodu 

kullanılarak sıvı olmayan foto kürlenebilir (fotopolimer reçine malzeme) malzemeler 

OptoForm firması tarafından geliştirildi. Bu teknoloji ile seramik, metal ve macun 



29 

 

kıvamında olan kompozit malzemelerin, hafif ve ağır malzemelerin kullanımı 

gerçekleştirilebiliyordu. Stereolithography teknolojisinde olduğu gibi, ultraviyole 

ışık kaynağı kullanılarak malzeme sertleştirilip son parça elde edilmektedir (Wohlers 

ve Gornet, 2014). 2001 yılında Generis GmbH firması kum tozlarını ink-jet yazıcı 

teknolojisini kullanarak eritip, metal döküm için kullanılacak kumdan dolgu ve kalıp 

için çalışmalar gerçekleştirdi (Wohlers ve Gornet, 2014). Günümüze gelindiğinde ise 

firmalar teknolojilerini geliştirmekte ve üretilen parçaların kullanım alanları 

genişlemektedir. 2007 yılına gelindiğinde Reprap adıyla ilk açık kaynak kodlu 

yazıcılar piyasaya çıkmaya başlamıştır. Reprap tanıtıldıktan sonra üç boyutlu 

yazıcıların gelişimi oldukça hızlanmıştır. 2008 yılında Object Geometries firması, 

Connex500 makinesi ile aynı anda farklı malzemeler kullanarak ürün üretebilen üç 

boyutlu yazıcısını tanıtmıştır. 2009 yılından itibaren Makerbot ve 3D Systems‟in 

geliştirmiş olduğu Cubify gibi modeller ile birlikte her eve girebilecek üç boyutlu 

yazıcıların sayısı artmıştır. 2012 yılında Orgonovo Holdings ve Autodesk firması ilk 

3 boyutlu biyo yazıcı yazılımını oluşturmak için iş birliğine gitmişlerdir ve ilk testler 

Orgonovo firmasına ait olan NovoGen MMX biyo yazıcısında olacaktır. 2013 yılında 

Envisiontec firması tarından 3Dent makinesi tanıtılmış ve diş sağlığı sektörü hedef 

alınmıştır. 2013 yılında Arcam firması tarafından tanıtılan Arcam Q10 makinesi ile 

tıbbı implant sektörü hedef alınmıştır. Aynı yıl içerisinde Materialise firması 

tarafından HeartPrint servis hizmeti duyurulmuş böylece hastanın ameliyat öncesi 

kardiyovasküler (Kalp ve kan damarları hastalıkları) modelinin oluşturularak 

ameliyat öncesi plan oluşturulması ve tıbbi cihaz test edilmesi sağlanmıştır (Wohlers 

ve Gornet, 2014). 

3.1.1 FDM Prosesiyle İlgili Yapılan Çalışmalar 

 Hızlı üretim teknolojisi alanında büyük potansiyeli olan FDM prosesi ile ilgili 

oldukça fazla sayıda araştırma yapılmaktadır. Prosesin nasıl kullanıldığı, optimize 

etme yöntemleri, prosesin geliştirilerek fonksiyonel parçaların üretiminin sağlanması 

gibi konularda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu alanlardan en fazla çalışma yapılan 

kısım parça kalitesini geliştirmek için olanlardır. 
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 Masood (1996) yapmış olduğu çalışma ile FDM prosesinin verimliliğini ve 

etkinliğini artırmak için akıllı hızlı prototipleme yapısını tanıtmıştır. Bu yapı ile 

sisteme bağlı olarak çalışan bilgi tabanlı yazılım bulunmakta ve yapı kullanılarak 

tasarım için en iyi koşulun bulunması gerçekleşmektedir. Çalışma sonucunda alınan 

verilere göre üretilen parçaların kalitesinde ilerleme gösterilmiş ve tasarım için 

optimum çözümler bulunmuştur. 

 Agarwala vd. (1996),  FDM prosesi ile üretilmiş seramik ve metal 

parçalarının yapısal kalitesini araştırmışlardır. Katı serbest formda imalat adı verilen, 

ikincil uygulamalarda kullanılmak üzere mum ve polimer parçalarının üretiminin 

geliştirilmesini sağlayan teknik ile üretilen parçalarda iç kusurların meydana geldiği 

gözlenmiştir. Bu durum üretilen parçanın yapısal özelliklerinde sınırlamalar meydana 

getirmektedir. Böyle kusurlar gerçekleştiğinde kullanılan parça işe yaramaz hale 

gelmektedir. Yapılmış olan çalışma ile FDM prosesi kullanılarak bu kusurların 

bulunarak uygun çözümlerin sisteme uygulanabileceği görülmüştür. Gerekli 

stratejiler uygulandığında kusurların ortadan kaldırılarak parçanın yapısal 

özelliklerinde iyileşmeler görülebilmektedir. 

 Langrana vd. (2000), FDM parçalarının sanal simülasyon ve video mikroskop 

sistemi ile kalitesinin eş zamanlı olarak izlenebileceği sistem geliştirmişlerdir. Bu 

sistem ile katmanlı üretim için ayarlanması gereken parametreler simülasyon 

ortamında farklı değerler ile birlikte test ve kontrol edilebilmekte ve en optimum 

çözüm değeri her bir parametre için bulunabilmektedir. Burada donanım kısmı 

dökümün gerçekleştiği yerin üst kısmına yerleştirilerek dökme işlemi sürekli olarak 

kaydedilmektedir. Bu çalışmada mum, silisyum nitrür ve PZT seramik malzeme 

kullanılmıştır. 

 Anitha vd. (2001) yapmış oldukları çalışma ile FDM teknolojisi ile üretilen 

parçaların yüzey kalitesinin, Taguchi tekniği kullanılarak proses parametrelerinin 

etkisiyle olan ilişkisini ortaya koymuşlardır. Taguchi tekniği ile üretim planlama ve 

ürün tasarımı süreci optimize edilmektedir. Bu çalışmada yol genişliği, katman 

kalınlığı ve malzemenin döküm hızı gibi parametrelerle çalışılmıştır. Bu parametreler 

ile sinyal gürültü oranı analizi, ANOVA analizi, korelasyon analizi ve geri çekilme 

analizi yapılarak yüzey kalitesi için en uygun değerler saptanmaya çalışılmıştır. 

Sinyal gürültü oranı analizine göre tabaka kalınlığı 0,3556 mm seviyelerinde en etkili 
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olurken yol genişliği 0,537 mm de en etkili döküm hızı da 200 mm seviyelerinde 

etkili olmaktadır. 

 Han vd. (2003), algoritmalar geliştirerek araç yolu tabanlı döküm planlaması 

yöntemi ile katman düzgünlüğünü ve kalitesini optimize etmişlerdir. Katmanlı üretim 

ile klasik imalat yöntemlerine göre daha hızlı bir şekilde üretim gerçekleşse de 

üretim zaman yapılan çalışmalar ile azaltılabilir. Tabaka kalınlığı, tabla hızı ve yol 

genişliği zamanı etkileyen faktörlerdir. Geliştirilen araç yolu tabanlı döküm 

planlaması yöntemi ile segment uzunluğu ve silindir hızı arasında matematiksel ilişki 

ortaya konmuş ve bu yöntem ile tabaka halindeki segment gruplarının her biri için en 

uygun silindir hızı bulunarak en iyi kalitede parça üretimi gerçekleştirilmesi 

planlanmıştır. 

 Bellini ve Güçeri (2003), FDM tekniği ile üretilmiş parça için rijitlik matrisi 

belirleyen yöntem üzerine çalışma gerçekleştirmişlerdir. Ortotrop malzeme olarak 

modellenen parçalar yoluyla FDM parçaları nitelendirilerek son ürün için uygun 

malzeme sabitleri bulunmuştur. Bu çalışmayla birlikte FDM tekniği ile üretilen 

parçaların sadece prototip amacıyla değil son ürün olarak kullanılması 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmada son ürünün mekanik özellikleri, 

seçilmiş olan parçanın üretilme yönü ve seçilmiş dökme yolu gibi iki önemli 

modelleme aşamasına bağlı olduğu anlaşılmıştır. 

  Rodriguez vd. (1997), FDM tekniği ile üretilmiş parçaların mekanik 

performanslarının optimize edilmesi için kullanılacak olan tasarım araçlarını 

geliştirmeye yönelik birçok çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmalar kapsamında 

ilk olarak FDM tekniğinde kullanılan ABS malzemenin mikro yapısı incelenmiş 

daha sonra ise ABS malzemenin bağ kuvvet yapısı araştırılmış ve son olarak ABS 

malzemenin sertliğini ve kuvvetini tahmin eden bir model geliştirilmiştir (Rodriguez 

vd.,  1997, 1999, 2003). 

  Pennington vd. (2004), FDM tekniği ile ABS malzemeden üretilen parçaların 

boyutsal doğruluğu üzerinde çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Ölçümler koordinat 

ölçme makinesi ve dijital mikrometre ile yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda 

parça boyutunun, çalışma hacminin sıcaklığının ve çalışma hacmi içerisinde parçanın 

konumunun boyutsal doğruluğa olan etkileri hesaplanabilmiştir. 
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 Sood vd. (2009), Grey Taguchi yöntemini kullanmışlar ve dikdörtgen 

biçiminde basmış oldukları bloklar üzerinden tabaka kalınlığı, parça yönü, raster 

açısı, yol genişliği ve hava boşluğunun parça kalitesi üzerine etkileri ile ilgili 

çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Çalışmalar sonucunda parçanın, tabaka kalınlığı için 

0,178 mm, parça yönelimi için 0° , raster açısının 0°, yol genişliğinin 0,4564 mm ve 

hava boşluğunun 0,008 mm olduğu durumda boyutsal doğruluğun geliştiği 

görülmektedir. 

 Galantucci vd. (2009) tarafından yapılan çalışmada, yüzey kalitesini etkileyen 

temel faktörlerin raster genişliği ve CAD modelin dilimleme yüksekliği olduğu 

sonucuna varılmıştır. Ayrıca parça üretimi gerçekleştikten sonra parça üzerinde 

yapılacak kimyasal işlemlerin yüzey kalitesini geliştirdiği ortaya çıkmıştır. 

 Pandey vd. (2003) tarafından yapılan çalışmada, yüzey kalitesinin 

geliştirilmesi için parça üzerinde meydana gelen merdiven adımı etkisinin azaltılması 

gerektiği ortaya konmuş ve bu kapsamda sıcak kesme aleti ile parçadan malzeme 

kaldırılması tekniğini uygulamışlardır. Yapılan bu uygulama ile yüzey kalitesinde 

ilerleme görülmüştür. 

 Yang vd. (2003) katmanlı üretim teknolojisinde sarkan veya çıkıntı şeklinde 

olan yapılarda kullanılması gereken destek malzemenin miktarını azaltacak bir 

yöntem geliştirmişlerdir. Çoklu yönelimsel döküm yöntemi adını verdiği metod ile 

çok eksenli bir robot kolu ile hem yatayda hem de dikeyde malzeme dökerek destek 

malzemenin kullanımını azaltmıştır. Normal koşullarda destek malzemenin fazla 

kullanımı hem üretim zamanını artırmakta hem de üretim bittikten sonra parçanın 

yüzey kalitesini etkilemektedir. Bu çalışma sonucu destek malzeme miktarı 

azaltılarak üretim süresi azalmış ve oluşan parçada yüzey kalitesinde gelişmeler 

ortaya çıkmıştır. 

 Lee vd. (2007) tarafından yapılan çalışmada FDM, toz ve nano kompozit 

döküm sistemi gibi birbirinden farklı olan teknikler ile üretilmiş olan parçaların 

basınç dayanımları araştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda bu üç teknik ile ortaya 

çıkan parçaların anizotropik özelliklere sahip olduğu ve basınç dayanımı testlerine 

göre parçanın üretim yönünün mekanik özelliklere büyük etki gösterdiği ortaya 

konmuştur. Toz teknolojisi ile üretilmiş olan parçanın basınç dayanımının düşük 
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olduğu ve FDM tekniği ile üretilmiş parçanın ise en yüksek basınç dayanımına sahip 

olduğu görülmüştür. Aynı zamanda FDM tekniği ile üretimde parça basımının 

eksenel yönde olduğu durumda basınç dayanımı 41,26 MPa çıkmış ve bu değer enine 

bir şekilde basım gerçekleştirilen parçaya göre %11,6 daha fazla dayanıma sahip 

olduğu bulunmuştur. Toz teknolojisi ile üretimde ise çapraz bir şekilde döküm 

gerçekleştiğinde en yüksek basınç dayanımı değeri elde edilmiş ve bu değer 9,16 

MPa olarak bulunmuştur. Bu teknoloji ile en düşük basınç dayanımı değeri ise 

eksenel olarak döküm şeklinde gerçekleşmiştir. Nano kompozit döküm tekniği ile 

üretilen parçalarda FDM tekniği ile üretilen parçalardaki gibi eksenel döküm 

şeklinde en yüksek değer okunmuş ve bu değer 39,57 MPa olarak kaydedilmiştir. 

 Costa vd. (2014) yaptığı çalışmada, ısı transferinin FDM tekniğindeki 

proseslere olan katkılarını incelemişlerdir. Bu kapsamda çevre ile konveksiyonel ve 

ışınım, destek ve komşu filamentler arasındaki iletim, komşu filamentler arasındaki 

ışınım ve sıkışmış olan havadaki konveksiyonel ısı transferleri incelenmiş bunlar 

sonucunda çevre ile olan konveksiyonel ve komşu filamentler ile destek malzeme 

arasındaki iletim transferi tarafından ısı değişimleri en büyük faktör olarak 

görülmüştür. Çevre ile ışınım tarafından gerçekleşen ısı değişiminin önemi,  ısı 

transfer katsayısının büyüklüğüne bağlı olmaktadır. 

 Cunico (2013), FDM tekniği ile üretimi yapılacak olan parçanın gerekli 

parametreler belirlenerek, destek malzemeye ihtiyaç duyulmadan üretilmesi ve bu 

parametreler ile katmanlar arasındaki bağlılığın optimum olması için çalışma 

gerçekleştirmişlerdir. Yapılan çalışmada döküm sıcaklığı, ekztrüzyon ve döküm hızı 

gibi parametreler değiştirilmiş buna karşın nozzle çapı ve döküm yüksekliği gibi 

parametreler sabit kalmıştır. Çalışmada köprü yapıları incelenmiş ve malzeme olarak 

ABS termoplastik malzeme seçilmiştir. 
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 Şekil 3. 2. Deneyde kullanılan örnek parça (Cunico, 2013) 

 

Şekilde 3.2' de görülen örnek parça kullanılarak destek malzeme işlemi yapılmadan 

parça üretimi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda döküm 

sıcaklığı için 210 ℃,  döküm hızı için 16mm/s ve ekztrüzyon hızı için 0,9141 mm/s 

değerleri sağlandığında destek malzeme dökülmeden kaliteli bir şekilde köprü 

yapılarının üretimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca üretilen parçanın kalite değeri 3,48 ve 

gerilme değeri 2360 kPa olarak gözlenmiştir. 

 Lee vd. (2005) Taguchi yöntemini kullanarak FDM tekniği ile üretilecek 

kaliteli parça için gerekli optimum parametre değerleri için çalışma 

gerçekleştirmişlerdir. Yapılan çalışmada sinyal-gürültü oranı ve varyans analiz 

(ANOVA) metodları uygulanarak ABS malzemeden üretilen parça için optimum 

elastik performans değerleri bulunmuş ve tabaka kalınlığı, raster açısı ve hava 

boşluklarının malzemenin elastik özelliklerini doğrudan etkilediği görülmüştür. 10°  

deplasman açısında hava boşlukları maksimum katkı sağlamakta, 15 ° deplasman 

açısında tabaka kalınlığı ve raster açısı maksimum katkı sağlamakta ve 20 ° 

deplasman açısında sadece tabaka kalınlığı maksimum katkı sağlamaktadır. 

 Duran vd. (2015) masaüstü üç boyutlu yazıcılarda çift kafaya sahip 

sistemlerde kullanılan, suda çözünebilen PVA destek malzemesinin kullanımındaki 

zorlukları ve bu zorlukların önüne geçilmesi için gerekli olan optimum ayarların ve 

tekniklerin bulunması ile ilgili araştırma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada PVA 

malzemenin suda çözünürlüğünü etkileyen suda kalma zamanı, su sıcaklığı, 

karıştırma hızı ve PVA yüzey alanı gibi dört faktör üzerinde durulmuştur. Yapılan 

çalışma sonucunda ilk olarak PVA malzemenin suda kalma süresine bağlı olarak 
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çözünme miktarı incelenmiştir. Suda kaldığı süre içerisinde 45. dakika içerisinde en 

fazla çözülmenin gerçekleştiği görülmüştür. Bunun sebebinin ABS malzemenin PVA 

malzemeden ayrılmaya başlaması ve PVA malzemenin suyla temas eden yüzey 

alanının artması olduğu anlaşılmıştır. Daha sonraki testte ise çözünme için gerekli 

optimum su sıcaklığı saptanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda 60-69 °C, 70-79 °C ve 

80-89 °C değerleri arasında çözünme lineer bir davranış sergilemiş fakat 80-89 °C' 

den 90-99 °C arasında çözünmede fazla bir şekilde artış gerçekleşmiştir. Diğer 

yapılan testte ise karıştırma plakasının etkisi incelenmiştir. Sisteme tahrik 

uygulandığında veya çalkalandığında çözünmenin arttığı gözlemlenmiştir. 

 Çelik vd. (2013), hızlı prototiplemeye ait olan 10 adet teknolojinin kullanım 

alanlarını, özelliklerini, bu teknolojilerden üretilen parçaların mukavemet, 

çözünürlük ve pürüzlülük özelliklerini karşılaştırmış bunun yanında bu 

teknolojilerdeki ön ve son işlemleri açıklayan bir çalışma yapmıştır. Yapılan çalışma 

sonucunda en yaygın kullanılan teknolojinin SLA olduğu, mukavemeti yüksek 

parçalar istendiğinde SLS, FDM, EBM ve SDM teknolojileri tercih edilmesi 

gerektiği, büyük ölçekli parçalar istendiğinde LOM tekniği kullanılması gerektiği, 

yüzey pürüzlülüğü iyi olan parçaların MJM tekniği ile üretildiğini ve son olarak 

fonksiyonel parça üretiminde SLS, SLA, FDM, EBM ve SDM tekniklerinin tercih 

edilmesinde yarar görüldüğü yargısına varılmıştır. 

 Yıldırım ve Bayındır (2013) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, hızlı 

prototipleme teknolojilerinden olan SLS VE SLM tekniklerinin özellikleri, 

avantajları ve dezavantajları incelenmiş ve sonuç olarak bu teknolojilerin özellikle 

diş sağlığında kullanımının mümkün olduğu, protetik tedavide zaman ve 

malzemeden tasarrufun sağlanabildiği ayrıca yüksek yoğunluklu ve çok iyi mekanik 

özelliklere sahip metallerin direkt yolla üretiminin sağlandığı sonucuna varılmıştır. 

 Kara (2013), katmanlı üretim teknolojilerinin araştırılması, kullanılan 

titanyum, alüminyum ve paslanmaz çelik malzemelerinin uygulama alanları ve 

katmanlı üretim teknolojisinin havacılık sektöründeki kullanım şekilleri ile ilgili 

çalışma gerçekleştirmiştir. Yapılan çalışmada, lazer kullanılarak eritilmiş Ti6Al4V, 

TiCP, 17-4, 316L paslanmaz çelik gibi metal tozlarının kullanıldığı metal esaslı 

katmanlı imalat teknolojisi, havacılık sanayi tarafından oldukça fazla bir şekilde 

kullanıldığı ve motor firmalarının bu yöntemle karmaşık parçaların imalatını 
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yaptıkları açıklanmıştır. Özellikle küçük bir yolcu uçağında bile birkaç ton titanyum 

kullanılmakta olduğu ve bu üretimin talaşlı imalatla yapıldığında malzemenin %90 

oranında kesilip atıldığı fakat katmanlı üretim teknolojisi ile çıkarma işlemi 

yapılmadığından dolayı malzemeden tasarruf sağlandığı ortaya konmuştur. Özellikle 

seri üretim için pahalı olan katmanlı üretim teknolojisi havacılık sektöründe seri 

üretim oranının düşük olmasından dolayı oldukça avantajlı olduğu açıklanmıştır. Bir 

diğer önemli konunun uçak imalatında ağırlık olduğu ve ağırlığın azaltıldığında 

yakıttan tasarruf sağlandığı ve katmanlı üretim teknolojisi ile yarı ağırlıkta aynı 

dayanıma sahip özellikte parçaların üretilebildiği ortaya konmuştur. Fakat bazı 

malzemelerin kullanımı için birçok testten geçmesi gerektiği ve bazı parçaların 

imalatının klasik imalat yöntemleri ile gerçekleşmesi gerektiği, katmanlı üretimin bu 

noktada verimsiz kaldığı açıklanmıştır. Ayrıca üretilen parçaların yüzey kalitesi 

metal döküm ile elde edilen parçaların yüzey kalitesine göre iyi olmakta fakat CNC 

parçaların yüzey kalitesine göre düşük kalmakta olduğu ve katmanlı üretim 

teknolojisinin üretimde yavaş kaldığı açıklanmıştır. 

 Delikanlı vd. (2005), hızlı prototipleme ve hızlı imalat teknolojilerinin 

kullanım alanları, gelişim süreci, katmanlı üretim tekniklerinden olan SLS ve SLM 

yöntemleri ile üretilmiş malzemelerin endüstride kullanım şekilleri ve bu teknik ile 

üretilen malzemelerin kullanım alanları üzerine araştırma gerçekleştirmiştir. 

Araştırma sonucunda SLS ve SLM yöntemleri ile klasik imalat yöntemlerine göre 

daha hızlı ve kolay bir şekilde üretimin gerçekleştiği ayrıca üretimi klasik imalat 

yöntemleri ile imkânsız olan parçaların SLS ve SLM teknikleri ile rahatlıkla 

üretilebildiği açıklanmıştır.  

 Karabük Üniversitesi'nde Çelik (2015) yapmış olduğu yüksek lisans tez 

çalışmasında, üç boyutlu yazıcı tasarımı ve imalatı gerçekleştirilmiş, yapılan üç 

boyutlu yazıcıdan üretilmiş olan parçanın yüzey pürüzlülük ve yüzey sertlik değerleri 

ölçülmüştür. Yapılan çalışmada üretilen parça, 60°C derece tabla sıcaklığında, % 40 

doluluk oranı, 190°C extruder sıcaklığı ve 30 mm/s yazdırma hızı ile siyah PLA 

malzemeden gerçekleştirilmiştir. 

 



37 

 

Uludağ Üniversitesi'nden Durgun ve Ertan (2014), FDM tekniğini kullanarak farklı 

yönlerde ve farklı raster açılarında gerçekleştirilen üretimin, parçanın yüzey 

pürüzlülüğüne, mekanik davranışa ve üretim maliyetine etkisini incelemişlerdir. 

Deney için ABS malzeme kullanılmış, şekil 3.3' de görüldüğü gibi raster açısı olarak 

0°, 30°, 45°, 60° ve 90° değerleri seçilmiş ve yön olarak ise yatay, düşey ve dik 

konumları seçilerek araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Üretilen parçalara yüzey 

pürüzlülüğü, gerilim dayanımı ve bükülme dayanımı testleri yapılmıştır. Yapılan 

testler sonucunda parçanın basım yönünün, raster açısına göre yüzey pürüzlülüğü ve 

mekanik davranışında daha önemli rol oynadığı gözlenmiştir. Ayrıca dikey yönde 

basım şeklinin dökülen malzemeler arasındaki zayıf bağlanmadan ötürü tercih 

edilmeyeceği ve küçük raster açısında yani 0° de her pozisyondaki üretim için 

dayanım direnci artmaktadır. Çıkarılan en önemli sonuç ise 0° raster açısında ve 

yatay konumdaki üretimde yüzey pürüzlülüğü, mekanik davranış, üretim zamanı ve 

maliyet için optimum değerlerin sağlandığı gözlenmiştir. 

 

 

 Şekil 3. 3. Numune parçaların basılma açıları gösterimi (Durgun ve Ertan 2014) 
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 Özuğur vd. (2010), ısıtarak toz bağlama, yapıştırıcı ile toz bağlama, sıvayarak 

harç yığma ve tarayarak ışıkla kür teknikleri kullanılarak üretilmiş olan parçaların 

yüzey pürüzlülüğü, mekanik dayanımı gibi özelliklerinin karşılaştırılarak parçaların 

üretilebilirliği konusunda araştırma gerçekleştirmişlerdir. Bu kapsamda ısıtarak toz 

bağlama tekniğinde PA2200, yapıştırıcı ile toz bağlama tekniğinde ZB63, sıvıyarak 

harç yığma tekniğinde ABS P400 ve tarayarak ışıkla kür tekniğinde ise Somos 14120 

White malzemeleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Tarayarak Işıkla Kür, 

Isıtarak Toz Bağlama ve Yapıştırıcı ile Toz Bağlama teknikleri ile üretilen parçaların 

üretilebilir parça olma özelliğinin iyi olduğu gözlemlenmiştir. Isıtarak toz bağlama 

tekniği ile model parçaya ait olan silindirik ve düzlemsel yapılardaki açısal 

yüzeylerin üretilebilirliği en iyi sonucu vermiştir. Ayrıca üretimde toz sistemini 

kullanan tekniklerle üretilen parçaların mukavemet değerlerinin diğer teknik ile 

üretilen parçalara göre daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bunların yanında, hızlı 

prototipleme ile üretim sistemlerinde üretilebilirlik kalitesinin ve doğruluğunun, 

kullanılan cihazın kabiliyetine, kullanılan malzemenin teknik özelliklerine, katman 

kalınlığına, lazer kullanılan sistemlerde lazer tarama aralığına ve son olarak 

yapıştırıcı kullanan sistemlerde yapıştırıcının özelliklerine bağlı olduğu sonucuna 

varılmıştır. Bu teknikler ile gerçekleştirilen üretim hızlarının, inşa hızına, tarama 

hızı, tarama genişliği ve tabaka kalınlığına bağlı olarak değiştiği de ortaya 

konmuştur. 
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4. KATMANLI ÜRETİM (ÜÇ BOYUTLU YAZICI) 

TEKNİKLERİ 

4.1 Giriş 

 Eklemeli üretime ait teknolojiler hangi tipte malzeme kullandığı, dökme 

şekline ve malzemenin hangi şekilde kaynaştırıldığı veya sertleştirildiğine göre yedi 

alanda toplanmaktadır. Bu sıralama American Society for Testing and Materials 

(ASTM)  International Comittee F42 tarafından 2012 yılında belirlenmiştir (ASTM 

International). Yapılan sıralamaya göre şu şekilde teknolojiler sınıflandırılmıştır 

(University of Twente): 

 Photopolymerization (Fotopolimerizasyon) 

 Material Jetting (Malzeme Püskürtme) 

 Binder  Jetting (Yapıştırıcı Püskürtme) 

 Sheet lamination(Levha Laminasyon) 

 Material Extrusion (Malzeme Ekstrüzyon) 

 Powder Bed Fusion (Toz Zeminde Füzyon) 

 Direct Energy Deposition (Yönlendirilmiş Enerji Biriktirme) 

 Bu bölümde eklemeli üretime ait olan bu proseslerin çalışma şeklini inceleyip 

her bir teknolojide hangi tür malzemelerin kullanıldığını, proseslerin avantajları ve 

dezavantajlarını ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olacağız.  

4.2 Fotopolimerizasyon Tekniği (Photopolymerization) 

 Bu proses de temel olarak sıvı halde ve kür edilmemiş özellikte olan 

fotopolimer malzeme kullanılmaktadır (Gibson vd., 2010). Işık enerjisi ile katman 

şeklinde bulunan fotopolimer malzemenin istenilen bölgeleri kür edilir. Fotopolimer 

malzemeler ışığa maruz kaldıklarında kimyasal reaksiyona uğrayıp mekanik ve 

kimyasal yapılarında değişiklik meydana gelmektedir. Fotopolimerler türlerine göre 
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farklı dalga boylarındaki ışıklarda aktivite olmakta ve ışığın gücüne ve süresine bağlı 

olarak temasta bulunduğu enerji miktarı kür seviyesini değiştirmektedir (Sinerji 

Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri). Bu proses de gama ışınları, X-ray, 

elektron ışınları ve UV gibi görünmeyen dalga boylarındaki ışık kaynakları tercih 

edilmektedir (Gibson vd., 2010). Bu sınıflandırmada yer alan iki önemli proses yer 

almaktadır. 

4.2.1 Tarayarak Işıkla Kürleme Tekniği (SLA, Stereolithography) 

 Bu proseste şekil 4.1' de gösterildiği gibi temel olarak sıvı halde bulunan 

fotopolimer reçine malzemenin CAD modelinin datasına bağlı olarak, istenilen 

yerlerinin ultraviyole lazer kullanılarak sertleştirilmesi işlemi gerçekleştirilir 

(CustomPartNet).  Eklemeli üretim yapan proseslerin birçoğunda parçanın elde 

dilmesi,  kesiti alınmış malzemenin katmanlar halinde üst üste oluşturulması ile 

sağlanır. Bu katmanlar ise parçanın CAD modeline ait olan iki boyutlu görüntüsünün 

lazer tarafından fotopolimer malzemeye taranması ile oluşur. Şekil 4.1' de görüldüğü 

gibi içinde fotopolimer malzeme bulunan kabın içerisine hareketli bir platform 

yerleştirilir. Her bir katmanın lazer ile sertleştirilmesi yapıldıktan sonra platform 

aşağıya doğru hareket edip hizalama aracı ile yeni bir katman yayılır ve lazer ile 

CAD modele ait olan diğer tabakanın tarama işlemi gerçekleştirilir. Parçanın 

üretilmesi için gerekli olan birkaç önemli adım vardır. İlk olarak üretilmesi planlanan 

parçanın CAD modelinin oluşturulması sağlanır. Daha sonra yazılım kısmında 

parçanın gerekli yerlerinde kullanılması için destek malzemenin oluşturulması ve 

oluşturulan parçanın dilimlenmesi işlemi gerçekleştirilir. Son olarak lazer tarafından 

iki boyutta kesit şeklinde dilimlerin taranması yapılır (Gibson vd., 2010). Bu teknik 

ile seramik, plastik ve mum malzemelerden üretim gerçekleşebilmektedir (Additively 

Ltd.). SLA tekniği kullanılarak esnek, dayanıklı ve darbe direnci yüksek ürünler elde 

edilebilmektedir. Bu teknik ile şu anda 0,05 mm ile 0,15 mm arasında katman 

kalınlığına sahip ürünler elde edilebilmektedir. Bu kadar düşük katman kalınlığını 

FDM tekniği ile sağlamak mümkün olmamaktadır. 
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 Şekil 4. 1. Tarayarak ışıkla kürleme tekniği (CustomPartNet) 

 

 Bu teknoloji kullanılarak, kompleks geometriye ve pürüzsüz yüzeylere sahip 

detaylı parça üretimi gerçekleştirilir. Uzun süre herhangi bir müdahale olmadan 

sistem çalışabilmektedir. Üretilen parçanın hassasiyeti iyi olup, bu sayede birçok 

farklı alanda tercih edilmektedir. Yüzey kalitesi diğer eklemeli üretim yapan 

teknolojilere göre oldukça iyidir. Birçok farklı malzeme ile çalışabilme olanağı 

vardır. Malzeme üretiminde destek malzemeye ihtiyaç duyulmaktadır. SLA tekniği 

ile üretilen parçalar diğer tekniklerle üretilen parçalara göre daha kırılgan bir yapı 

ortaya koymaktadır ve bu durum üretilen parçanın fonksiyonel testler için uygun 

olmadığını göstermektedir. Kullanılan malzeme UV ile kürlenmeye devam ettiğinden 

gün ışığından etkilenmekte ve zamanla kırılgan bir yapıya sahip olmaktadır (Puri vd., 

2012). Parça üretimi bittikten sonra destek malzemenin kaldırılması, istenmeyen 

malzemelerin temizlenmesi gibi ek işlemlere ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca üretim 

bittikten sonra kürleme işlemi fazla yeterli olmadığından dolayı ekstra kürleme 

işlemine ihtiyaç duymaktadır (Jacobs, 1992). Bu işlemi gerçekleştirmek için UV 

(morötesi) ışığın yer aldığı özel bir fırın kullanılmaktadır. 
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 Kullanım Alanları: 

 Yüksek hassasiyette ve pürüzsüz yüzeyler elde edildiğinden dolayı döküm 

için kalıpların oluşturulmasında 

 Prototip üretiminde  

 Mimarlık sektöründe maket yapımında 

 Anatomik modellerin oluşturulmasında 

 Geniş hassas döküm desenlerinin elde edilmesinde 

 Hafif konsept modellerin oluşturulmasında kullanılmaktadır (Additively 

Ltd.). 

 Endüstriyel anlamda tercih edilen malzemeler: 

 3D Systems firmasına ait Accura 25 plastik malzemesi: 

 Yüksek esnekliğe sahip, çözünürlüğü ve doğruluğu oldukça iyi bir 

malzemedir. Yüksek üretim hızına sahiptir. Otomotiv, tüketici elektroniği parçaları 

ve oyuncak sektöründe rahatlıkla kullanılabilir. Silikon kalıp için master modellerin 

oluşturulmasında, enjeksiyon kalıp parçalarının benzerlerinin elde edilmesinde tercih 

edilmektedir (3D Systems, Inc.). 

 

 3D Systems firmasına ait Accura 48HTR plastik malzemesi: 

 

 Sıcaklık dayanımı 130 °C ve nem ile rutubete karşı dayanımı yüksek bir 

malzemedir. 

Düşük viskoziteye ve yüksek rijit bir yapıya sahiptir. Yüksek rijitlik gerektiren 

yerlerde, hava tünel modellerinin oluşturulmasında, elektronik kontrol panellerinde 

ve uzun yaşam süresi beklenen prototiplerde tercih edilmektedir. Otomotiv 

sektöründe test şartlarında kullanılmaktadır (3D Systems, Inc.). 

 

 

 3D Systems firmasına ait Accura 48HTR plastik malzemesi: 

 

 Dayanıklı, rijit, yüksek doğruluk, yüksek üretim hızı, tamamıyla geliştirilmiş 

ve test edilebilir yapıya sahip bir malzemedir. Otomotiv sektöründe iç kısımları 

oluşturan parçaların üretiminde, elektronik bileşenlerin üretiminde, fonksiyonel 

montajların test edilmesinde, konsept ve pazara uygun modellerin üretiminde tercih 

edilmektedir (3D Systems, Inc.). 
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 3D Systems firmasına ait Accura CastPro reçine malzemesi: 

 

 Düşük viskozite, nem ve rutubete karşı istikrarlı ve termal genleşme karakteri 

geliştirilmiş bir malzemedir. Dökümhane uygulamalarında kullanılmaktadır. Hassas 

döküm üretiminde, hassas döküm prototipleri ve birçok metalle uyumlu olarak 

çalışabilecek modeller üretilebilmektedir. Bu malzeme ile boyutsal olarak sabit ve 

yüksek doğrulukta modeller üretilebilir (3D Systems, Inc.). 

 

 Stratasys firmasına ait olan Somos® ProtoGen 18420 malzemesi: 

 

 Sıcaklık ve neme karşı dayanımı yüksek bir malzemedir. Gerilme dayanımı 

43 MPa ve ısıl sapma sıcaklığı 96°C değerindedir (3D Systems, Inc.). 

 

 Stratasys firmasına ait olan Somos® WaterClear Ultra 10122 malzemesi: 

  

 Renksiz bir malzeme özelliğine sahip olduğu için lensler ve elektronik 

kaplamalarda tercih edilmektedir.  Gerilme dayanımı 56 MPa ve 5 atm basınçta ısıl 

sapma sıcaklığı 47°C değerindedir (3D Systems, Inc.). 

 

 Stratasys firmasına ait olan Somos® WaterShed XC 11122 malzemesi: 

 

 Bu malzeme ile yüksek ayrıntıya sahip parçaların üretimi temiz bir şekilde 

yapılabilmektedir. Gerilme dayanımı 50,4 MPa ve 5 atm basınçta ısıl sapma sıcaklığı 

50°C değerindedir (3D Systems, Inc.). 

 

 Stratasys firmasına ait olan Somos® NeXt malzemesi: 

 

 Standart stereolithography reçine malzemelerine göre yüksek etki dayanımı 

mevcuttur. Bunun yanında rutubete dayanımı olan bir malzemedir. Yüksek 

çözünürlüğe sahip doğru parçaların üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Kompleks 

geometriye sahip parçaların üretimi gerçekleştirilmektedir. Gerilme dayanımı 53 

MPa ve 5 atm basınçta ısıl sapma sıcaklığı 53°C değerindedir. Bu malzeme 

otomotiv, uzay, medikal ve tüketici elektroniği sektörlerinde tercih edilmektedir (3D 

Systems, Inc.). 
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4.2.2 Dijital Işık Prosesi Tekniği (DLP, Digital Light Processing) 

 Bu proses de temel olarak stereolithography prosesine benzerlik 

göstermektedir fakat buradaki temel fark kullanılan ışık kaynağıdır.  

 

 

 Şekil 4. 2. Dijital ışık prosesi gösterimi (3D Printing Industry) 

 

 DLP prosesinde şekil 4.2' de görüldüğü gibi geleneksel ışık kaynaklarından 

projektör ışığı ile birlikte sıvı kristal ekran veya deforme aynalar tercih edilmektedir 

(3D Printing Industry). Bu proseste üretilecek olan parçanın kesitinin iki boyutlu 

görüntüsünün, sıvı halde yer alan fotopolimer malzemenin yüzeyine, projektör ışığı 

vasıtasıyla yansıtılması ve bu şekilde görüntünün olduğu kısımların sertleştirilmesi 

ile parçanın üretimi gerçekleştirilir. 30 mikronun altında çözünürlüğe sahip 

parçaların üretimi gerçekleşmekte olup FDM teknolojisine göre daha iyi kalitede 

ürün elde etmek mümkündür (3D Printer Pro®, Inc.; Katal vd., 2013). Şekil 4.2' de 

görüldüğü gibi ışık sistemi aşağıda yer almakta olup (SL) prosesine göre ters yönde 

çalışmaktadır. Burada fotopolimer malzemenin yer aldığı hareketli kap her katman 

sertleştirildiğinde katman kalınlığı kadar yukarı yönde hareketini gerçekleştirir.  Bu 

işlemler (SL) prosesine göre daha hızlı gerçekleşmektedir. 
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 Avantajları ve dezavantajlarına bakacak olursak: 

 SL prosesinde elde edilen parçalar gibi bu proseste de üretilen parçalar 

yüksek çözünürlükle beraber yüksek hassasiyete sahiptir. 

 Bu proseste de parçanın gerekli yerlerine destek malzeme atılmaktadır. 

 Üretim bittikten sonra ekstra olarak kürleme işlemleri yapılmaktadır. 

 Parçanın geometrisine bağlı olarak destek malzemenin çıkartılması işleminde 

gerekli zorluklarla karşılaşılmaktadır (3D Printing Industry; 3D Printer Pro®, 

Inc.).  

 Kullanım Alanları: 

 Prototip üretiminde 

 Enjeksiyon kalıplama ve metal döküm için modelin oluşturulmasında 

kullanılmaktadır (3D Printer Pro®, Inc.). 

4.3 Malzeme Püskürtme Tekniği (Material Jetting) 

 Bu proseste, şekil 4.3' de gösterildiği gibi mürekkep püskürtme kafası 

kullanılarak daha önceden ısıtılarak sıvı hale getirilmiş olan mum veya polimer 

malzemenin, kafa yardımıyla tane şeklinde noktasal olarak yüzeye püskürtülmesi 

işlemi yapılır ve püskürtme işlemi gerçekleştikten sonra malzeme katılaşarak 

sertleşir. Yazıcı kafası yatay bir şekilde x ve y ekseninde hareketini yapar ve 

malzemenin püskürtüldüğü hareketli platform sertleşme işlemi tamamlandıktan sonra 

aşağıya doğru hareket eder (Loughborough University). Bu işlem istenilen parça elde 

edilinceye kadar devam eder. Köprü gibi sarkan yapılarda jel benzeri destek 

malzeme kullanılmaktadır. Bu proses de çalışma süresince kullanılan malzemede 

değişiklik yapılabilir. Mum ve plastik malzemelerden üretim gerçekleştirilebilir 

(Loughborough University). 
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 Şekil 4. 3. Malzeme püskürtme tekniği gösterimi (Additively Ltd.) 

 

4.3.1 PolyJet Tekniği 

 Bu proseste şekil 4.4' de gösterildiği gibi fotopolimer reçine malzemenin, 

mürekkep püskürtme kafası kullanılarak katman katman yüzeye püskürtülmesi ile 

parça üretimi gerçekleştirilir. Bu proses de püskürtülen parçanın kürlenmesi işlemi 

UV ışık kullanılarak sağlanır. Kullanılan teknikte farklı türden malzemelerin bir 

arada üretilmesi mümkün olmaktadır. Parçanın sertlik gerektiren kısımları o özelliğe 

sahip malzeme ile rijitlik gerektirmeyen kısımları başka bir malzeme ile üretilebilir. 

Üretilen parçanın hassasiyeti 0,1-0,2 mm arasında olmaktadır (Cazon vd., 2014).  

 

 Şekil 4. 4. Polyjet tekniği gösterimi (3D Additive Fabrication, Inc.) 
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 Avantajları ve dezavantajları: 

 Bu proses ile farklı malzemelerin birlikte üretimi mevcuttur. 

 Yüksek kalitede, hassas ve yüzey kalitesi iyi parçalar elde edilir. 

 Parça üretimi hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. 

 Parça üretimi bittikten sonra ek işlemlerin süreci oldukça kısadır. (Parça bir 

sıvıya atılıp elle istenilmeyen kısımlar çıkarılabilir.) 

 Uygulama Alanları: 

 Prototipleme yapmak için tercih edilmektedir. 

 Döküm modelinin oluşturulması için kullanılabilmektedir (3D Additive 

Fabrication, Inc.). 

4.3.2 Üç Boyutlu Yazıcı Tekniği (3D Plotting) 

 Bu proseste şekil 4.5' de gösterildiği gibi mürekkep püskürtme kafasında iki 

hazne bulunmaktadır. İlk haznede üretilecek olan polimer malzeme diğer haznede ise 

eritilmiş olan ve destek malzemesi görevi görecek olan mum malzemesi yer 

almaktadır. Üretilecek parça CAD verisine bağlı olarak, mürekkep püskürtme 

kafasından eritilmiş olan malzemenin püskürtülmesi ve bu işlemin katman katman 

devam etmesi ile sağlanır. Her bir katman bittiğinde hareketli platform aşağıya doğru 

hareket etmektedir. Bu proseste önemli olan parametreler; polimer malzeme, 

mürekkep püskürtme kafası, x ve y eksenindeki hareketin kontrolü ve z eksenindeki 

kontroldür (Chua vd., 2003). 

 

 

 Şekil 4. 5. Üç boyutlu yazıcı tekniği gösterimi (Solidscape, (3D Plotting)) 
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 Avantaj ve dezavantajları: 

 Yüksek doğruluk: Bu sistem ile x, y ve z ekseninde 0.025 mm değerinde 

çözünürlük sağlanmaktadır. 

 Üretim bittikten sonra fazla ek işlem gerektirmez. 

 Üretim hacmi küçük kalmaktadır. Yaklaşık 300x150x210 mm ölçülerinde 

sistemler mevcuttur. 

 Üretim hızı diğer sistemlere göre yavaş kalmaktadır (Chua vd., 2003). 

 Uygulama Alanları: 

 Prototip 

 Kalıp oluşturma 

 Kuyumculuk sektöründe 

 Biyomedikal araştırmalarda 

 Mikro hassasiyette döküm 

 Mimarlık sektöründe maket yapımında tercih edilmektedir (Chua vd., 2003). 

4.3.3 Çok Jetli Modelleme Tekniği (MJM, Multi-Jet Modeling) 

 3D Systems firması tarafından geliştirilen bu teknolojide şekil 4.6' da 

gösterildiği gibi mürekkep püskürtmeli kafa kullanılarak termoplolimer malzemenin 

püskürtülerek, parçanın katman katman oluşması sağlanır.  3D Systems ait olan 

ThermoJet adındaki makinede mürekkep püskürtme kafasında toplamda 352 tane 

meme bulunmakta ve bu sayede hızlı üretim elde edilmektedir. Mürekkep püskürtme 

kafasından noktasal olarak püskürtme işlemi gerçekleştikten sonra ilk katman 

tamamlanır ve hareketli platform aşağı yönde hareket eder ve diğer katmanın 

püskürtme işlemi başlar (Chua vd., 2003). Şu anki teknoloji ile tabaka kalınlığı 16 

mikron seviyelerinde olan parçalar üretilmektedir. 
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 Şekil 4. 6. Çok jetli modelleme tekniği gösterimi (3D-LABS GmbH) 

 

 Avantaj ve dezavantajları: 

 Hızlı üretim gerçekleşmektedir. 

 Maliyet olarak uygundur çünkü kullandığı fotopolimer malzeme ucuz bir 

malzemedir. 

 Üretim sonucunda yüzey pürüzlülüğü oldukça iyi parçalar ede edildiğinden 

desen ve kalıp üretiminde tercih edilmektedir 

 Düşük hacimde üretim gerçekleşmektedir. 

 Malzeme çeşitliliği azdır (Chua vd., 2003). 

 Uygulama Alanları: 

 Prototip yapma işlemlerinde 

 Yüksek hassasiyet ve dayanım gerektiren uygulamalarda 

 Çevreye karşı rahatsız oluşturacak bir durum teşkil etmediğinden her yerde 

rahatça kullanılabilir (Chua vd., 2003). 

 Konsept modellerin oluşturulmasında 

 Ölçüm modellerinin tasarlanmasında tercih edilmektedir (3D Systems, Inc.). 
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4.4 Yapıştırıcı Püskürtme Tekniği (Binder Jetting) Teknolojisi 

 Üç boyutlu yazıcı teknolojilerinde yaygın olarak kullanılan Binder-jetting, ilk 

olarak MIT tarafından 1990 yıllarında geliştirildi (Sach vd., 1990). Bu teknoloji ile 

toz haline getirilebilen her türlü malzemeyi üretmek mümkündür. 

 Bu teknolojide yapıda yer alan temel elemanlar: 

 Sıvı Yapışkan Destek Malzeme 

 Inkjet Print Head 

 Levelling Roller 

 Powder Supply 

 Built Parts 

 Powder Bed 

 Build Platform (Sachs vd., 1990) 

 Bu proseste şekil 4.7' de gösterildiği gibi toz haline getirilmiş olan 

malzemenin belirli bölgelerine (parçanın CAD datasına bağlı olarak) mürekkep 

püskürtme kafası yardımı ile noktasal olarak bağlayıcı malzeme püskürtülüp toz 

parçacıklarının birbirine bağlanması sağlanarak parça üretimi gerçekleştirilir (Xu vd., 

2014). 

 

 

 Şekil 4. 7. Yapıştırıcı püskürtme tekniği gösterimi (3D Printing Industry) 

 

 İlk olarak parçanın üretiminin gerçekleştiği hareketli piston en üst noktada 

iken sisteme toz sağlayıcı tarafından ilk katmanın tozları serilir. Mürekkep 
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püskürtme kafasından bağlayıcı malzeme gerekli kısımlara püskürtülerek tozların 

sertleştirilmesi sağlanır. İlk katmanın püskürtme işlemi bittikten sonra hareketli 

piston aşağıya doğru hareket eder ve diğer kısımda toz sağlama ünitesi bir kademe 

yukarı çıkarak hizalama merdanesi tarafından sisteme tekrar toz serilir. Bu işlem 

parçanın son kesitine kadar devam eder (Additively Ltd.). Üretim gerçekleştirilirken 

destek malzeme için herhangi bir şekilde ayarlama yapılmaz çünkü mürekkep 

püskürtme kafası tarafından püskürtülmeyen tozlar parçaya destek görevi görür. Bu 

teknolojide toz haline getirilebilen hemen hemen tüm malzemelerin kullanımı 

mevcuttur. Kum, cam malzemesi ve seramik malzemelerin üretimi 

gerçekleşebilmektedir. 

 Tabaka kalınlığı diğer eklemeli üretim teknolojilerinde olduğu gibi bu 

proseste de önemli bir parametre olmaktadır. Hareketli platformun her katman 

üretildikten sonra aşağıya inme miktarı tabaka kalınlığı parametresine göre 

belirlenmektedir. Bu teknolojide tabaka kalınlığı 0,05 mm' ye kadar ulaşmaktadır. 

Tabakanın kalınlığı ne kadar ince olursa üretilecek olan parçanın kalitesi de o kadar 

yüksek olmaktadır fakat üretim süreside buna bağlı olarak artmaktadır (Chen ve 

Zhao, 2016). 

 Avantajları ve dezavantajları: 

 Destek malzemeye ihtiyaç duymaz çünkü sistemde bağlayıcı malzeme 

püskürtülmeyen kısımlar parçaya destek görevi görmektedir. 

 Renkli baskı almak mümkündür. 

 Birçok farklı malzeme ile çalışma olanağı vardır. 

 Eklemeli üretim yapan diğer teknolojilere göre sağlam malzeme üretimi 

gerçekleşemez çünkü parça üretimi yapıştırma temelli olmaktadır bu durum 

mekanik özellik olarak kırılgan bir yapı sağlar. Bu yüzden ek işlemler ile 

parçanın mukavemetinin artırılması gerekmektedir (Sinterleme işlemi gibi). 

 Parça üretimi oldukça hızlıdır. 

 Yüksek kalitede parçalar elde edilir (Additively Ltd.). 
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 Uygulama Alanları: 

 Prototipleme 

 Döküm modelinin oluşturulmasında tercih edilmektedir (Additively Ltd.). 

Z-Corparation ve Voxeljet bu teknoloji ile üretim yapan önemli firmalardır.  Z-

Corparation firmasının sağlamış olduğu teknoloji, Adidas firması tarafından 

kullanılmış ve üreteceği spor ayakkabısının ürün geliştirme sürecini azaltmıştır 

(Gibson vd., 2010; Chua vd., 2003). 

4.5 Levha Laminasyon Tekniği  (Sheet Lamination) 

 Bu teknoloji ile çalışan en önemli proses Laminated Object Manufacturing 

(LOM) adı verilen tekniktir. 

4.5.1 Tabakalı Yapıştırmalı Parça İmalatı Tekniği (LOM, Laminated 

Object Manufacturing) 

 Bu proses levha halindeki malzemenin,  üretilecek parçanın CAD 

ortamındaki datalarına bağlı olarak çeperlerinin karbondioksit lazer veya bıçak 

kullanılarak kesilmesi ve bu işlemin katman katman üst üste konulması ile 

gerçekleşir.  Levha şeklindeki malzemenin bir tarafı termoplastik kaplama ile 

kaplanmakta ve sisteme makara aracılığı ile verilmektedir. Yapışkan destekli 

malzeme ısıtma merdanesi ile temas ederek bir önceki katmana yapışması sağlanır. 

Kullanılmayan kısımlar diğer tarafta bulunan ve harcanmayan malzemelerin 

sistemden uzaklaştırılmasını sağlayan makara aracılığı ile toplanır. Üretimin 

gerçekleştiği platform her katmanın kesim işlemi tamamlandıktan sonra aşağı yönde 

hareket eder ve sisteme tekrar saç halindeki malzeme sokulur. Malzeme geldikten 

sonra platform tekrar yükselip merdanenin basınçlı bir şekilde geçmesine olanak 

sağlar.  Malzeme olarak kâğıt, plastik ve metal kullanılabilmektedir. Burada önemli 

olan kullanılacak malzemenin sıcaklıkla yapışkan özelliğini kazanabilecek durumda 

olması gerekir. Genellikle polietilen tabanlı defalarca dönüştürülüp kullanılabilen 
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çevre dostu ve maliyeti az olan Kraft kâğıdı (ambalaj kâğıdı) tercih edilmektedir 

(Gibson vd., 2010; Chua vd., 2003). 

 

 Şekil 4. 8. Tabakalı yapıştırmalı parça imalatı tekniği (Cerasis) 

 

Bu sürecin gerçekleşmesinde iki farklı yöntem bulunmaktadır: 

 Yapıştırma ve sonrasında kesme işlemi:  Tek tarafı termoplastik malzeme 

ile kaplanmış olan levha halindeki malzeme,  her bir katman oluştuktan sonra 

merdane ile etkileşime geçip ısıtılarak yapışkan özelliği kazanır. Yapışma işlemi 

gerçekleştikten sonra lazer ile parçanın çeperleri kesilir. Kullanılmayan kısımlar 

destek görevi görmektedir. Fakat parçanın üretimi bittikten sonra kolay 

çıkarılabilmesi için levha halindeki malzemenin etrafı küçük parçalara bölünür. 

Parça üretimi gerçekleştikten sonra istenmeyen kısımların çıkması için malzeme 

fırına sokulmalıdır çünkü soğuk bir şekilde çıkarmak oldukça zordur (Gibson vd., 

2010). 

 Kesme ve  sonrasında yapıştırma işlemi:  Bu işlemde saç halindeki 

malzemenin ilk olarak istenilen şekilde kesimi gerçekleştirilip daha sonrasında ise 

yüzeye bağlanması sağlanır. Bu işlem özellikle seramik ve metal malzemeler için 

tercih edilmektedir. Bu işlemde destek malzemesi için farklı malzeme 

konulabilmektedir. Böylece işlem bittikten sonra yapıştırma ve sonrasında kesme 

işlemine göre daha kolay çıkarılabilen bir yapı elde edilir. Üretim sırasında kesilip 

yapıştırma prosesi, hareketli bir bantta işlem yapıldığından dolayı hassas üretime 

uygun olmamaktadır (Gibson vd., 2010). 
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 Avantajları ve dezavantajları: 

 Yaprak formuna gelebilecek tüm malzemeler ile üretim mevcuttur. 

 Hızlı üretim gerçekleşmektedir. Bunun sebebi parça üretilirken yalnızca 

parçanın çevresi kesilerek işlem yapılmasıdır. 

 Yüksek kalitede parça üretimi gerçekleşmektedir. 0,127 mm çözünürlükte 

işlemler yapılabilmektedir. 

 Destek malzemeye ihtiyaç duyulmamaktadır. 

 Lazer ile kontrolün hassas bir şekilde gerçekleşmesi gerekir. 

 Tüm sistem yapışkan ile birbirine tutturulduğundan dolayı yapışkanın 

kalitesine bağlı olarak mekanik özelliklerinde sınırlamalar meydana gelir 

(Gibson vd., 2010). 

4.6 Malzeme Ekztrüzyon – Ergiyik Biriktirme Modelleme Tekniği 

(FDM, Fused Deposition Modelling) 

 Bu yöntemde şekil 4.9' da gösterildiği gibi katı halde bulunan polimer 

malzemenin nozzle adı verilen meme ucundan ısıtılarak yüzeye ince katmanlar 

halinde dökülmesi ile üretim gerçekleşmektedir. 

 

 Şekil 4. 9. Malzeme ekztrüzyon – Ergiyik biriktirme modelleme tekniği gösterimi 

(Solidfill) 
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 Bu proseste genel olarak ABS ve PLA adı verilen polimer malzemeler 

kullanılmaktadır.  X ve Y ekseninde hareket eden bir kafa ve Z ekseninde hareket 

eden bir platform yer almaktadır. Her bir katman inşa edildikten sonra parçanın 

tabaka kalınlığı kadar Z ekseninde aşağıya doğru hareket gerçekleşir. Kullanılan 

malzemeye göre nozzle sıcaklığı değişiklik göstermektedir. ABS malzeme 240-260 

°C eritilirken, PLA malzeme için bu değer yaklaşık 180 ile 200 °C arasındadır 

(Solidfill). 

 Parçanın üretiminde kullanılacak olan malzemenin sisteme kazandırılması 

sıkıştırma silindiri yardımıyla sağlanmaktadır. Malzemenin sisteme sürekli verilmesi 

önemli bir konudur. Bu teknik ile genel olarak PLA ve ABS gibi termoplastikler, 

filament formunda yer alıp makara ile birlikte sistemde kullanılmaktadır bu sayede 

süreklilik sağlanmış olmaktadır. Sıkıştırma silindiri mekanizması ile filament 

formundaki malzeme erime haznesinin tabanına itilir. Bu mekanizma sadece plastik 

malzemeyi hazneye itmekle kalmayıp aynı zamanda malzemenin nozzle ucundan 

itilmesini sağlamak için gerekli olan basıncı kontrol etmektedir. Besleme 

mekanizması ile hazneye verilen katı haldeki malzemenin erimesi hazne etrafına 

veya içerisine yerleştirilen ısıtıcı bobin aracılığı ile sağlanmakta ve bobin sıcaklığı 

kullanılan malzemenin erime sıcaklığına bağlı olarak belirli bir sıcaklıkta sabit 

kalmaktadır. Kullanılan haznenin büyük olması, ısı transferinde problem çıkmasına, 

erimiş malzemenin fiziksel durumunda değişiklik olmasına ve sıcaklık sensörünün 

yerleşiminde problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Haznenin sıcaklığı 

kontrol edilmesi gerekmekte çünkü hazne içerisinin yüksek sıcaklıklara çıkması 

içeride erimiş halde bulunan plastiğin yanmasına ve bir sonraki aşamada nozzle 

ucundan çıkacak olan plastiğin kirletilmesine neden olmaktadır. Bu sistemlerde aynı 

zamanda harici olarak fan ile soğutma sağlanmaktadır. Plastiğin son olarak çıktığı 

nozzle (meme) çapı malzemenin kalitesini etkilemektedir. Çap istenildiği kadar 

büyük tutulabilir fakat bu durum üretilecek malzemenin hassasiyetini düşürmektedir. 

Nozzle çapı ne kadar küçük olursa o kadar hassas ürünün çıkma olasılığı artmaktadır. 

Malzemenin nozzle kısmından akışının kontrolü, çevreleyen atmosfer ile hazne 

arasındaki basıncın azalması ile gerçekleşir (Gibson vd., 2010). 

 FDM yöntemi ile besleme mekanizmasında sıkıştırma silindirlerinden bir 

tanesi motora bağlı olmaktadır ve sıkıştırma silindirlerinin yapışı dişli şeklinde 



56 

 

seçilmektedir. Bunun nedeni filament formundaki plastiğin sisteme beslenirken 

herhangi bir şekilde kaymasının istenmemesidir. Siteme verilen plastik malzemenin 

ısı akısı ve beslenme hızı,  erimenin gerçekleştiği sıvılaştırma haznesindeki malzeme 

miktarını belirlemektedir. Malzemenin yüksek sıcaklıklara maruz kalması, erimiş 

kitlenin viskozitesini düşürmekte ve basınç azalması ile birlikte nozzle kısmından 

kolay bir şekilde akmasına olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda yüksek sıcaklıkla 

birlikte malzemenin baskı yüzeyine daha kolay bağlanması sağlanır böylece mekanik 

özellikleri yüksek parçalar üretilebilir. Fakat bunların yanında yüksek sıcaklıkla 

birlikte polimer malzemenin yapısında bozulmalar gerçekleşir ve erime haznesinde 

kalıntıların kalmasına yol açar. Yazıcı kafasının geometrisi ile erimiş kitlenin 

viskozitesi sistemdeki basınç azalmasını belirleyen faktörlerdir. Üretilecek olan son 

parçanın çözünürlüğünü yazıcı kafasının çapı belirlemektedir (Turner vd., 2014). 

Yazıcı kafasından dökülen malzemenin baskı yüzeyine yapışması çok önemlidir. 

Bunun için baskı platformu gerekli sıcaklık değerinde ısıtılmalıdır. Böylece döküm 

işlemi gerçekleşirken malzemenin zeminden kaymasının önüne geçilmektedir. Açık 

kaynak ile kullanılan ekstrüzyon temelli sistemlerde kapton tape adı verilen bant ile 

sistem kaplanmaktadır.  Bu bantlar 280 °C' ye kadar dayanabilmektedirler. Gelişmiş 

sistemlerde malzeme döküm işlemi gerçekleşirken eş zamanlı olarak dökülen 

malzemeyi anında soğutmak için fan kullanılmaktadır. Köprü yapıları ve boşluklu 

yapıların düzgün bir şekilde oluşturulabilmesi için destek malzemeye ihtiyaç vardır. 

Burada destek malzemenin sağlanması için değişik yöntemler kullanılmaktadır. 

Bunlardan ilki ikinci bir nozzle yapısının sisteme adapte edilmesidir. Bu yapı 

sağlanarak bir nozzle ucundan model malzeme dökülürken diğer nozzle ucundan 

destek malzeme dökülmektedir ve son parçada bulunan destek yapıları kimyasal 

çözücüler ile çıkarılabilmektedir. Diğer kullanılan yöntem ise tek nozzle kullanılarak 

destek malzeme oluşturulmasıdır. Burada dilimleme programına bağlı olarak destek 

gereken yerlerin doldurulması seyrek bir şekilde yapılarak üretim bittikten sonra bu 

kısımların kolayca çıkarılması sağlanır. Fakat bu işlem gerçekleştikten sonra 

yapılacak çıkarma işlemlerinde parçanın yüzey kalitesi hasar görebilmektedir.  

 Parça üretimi gerçekleştikten sonra pürüzsüz bir yüzey elde edebilmek için 

iki tane yaklaşım gerçekleştirilmektedir. Bunlardan ilki olan kimyasal düzleştirme 

işleminde yüzey kalitesi, üretilmiş parça çözücü buharlara maruz bırakılarak pürüzlü 

yüzeyin yoğunlaştırılıp kısmi olarak eritilmesi ile sağlanmaktadır. Diğer bir yöntem 
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olan mekanik düzleştirme işleminde oluşan parçanın yüzeyi kaplanarak pürüzsüz 

yüzey elde etmek mümkün olmaktadır. Bu kapsamda yüzeyin boyanması ve 

elektrolitik metal kaplama yöntemleri yapılabilmektedir (Turner vd., 2014). 

Elektrolitik metal kaplama, metalik veya metalik olmayan bir malzeme yüzeyinin 

elektro-kimyasal yöntemlerde metalik film oluşturularak kaplanması işlemidir (Alp, 

2013). 

 FDM prosesinde, besleme mekanizması, sıvılaştırıcının dinamiği, baskı 

yüzeyine bırakılan malzemenin yayılması ve dökülen komşu halindeki malzemenin 

birbirine bağlanma durumu önemli rol oynamaktadır (Turner vd., 2014). 

4.6.1 FDM prosesinin modellenmesi 

4.6.1.1 Besleme Mekanizması 

 Filament besleme mekanizmasının üst kısmında iken gergin halde yer 

almakta,  sıkıştırma silindiri mekanizmasının altında iken dar açıklığı olan nozzle 

ucuna karşı itilmekte olduğu için sıkıştırılmış bir halde yer almaktadır. Malzemenin 

nozzle ucundan sabit hacimsel akışının sürdürülebilmesi için ilerleme hızı kontrol 

edilmektedir (Agarwala vd., 1996; Bellini vd., 2004). Malzemenin ilerleme hızı, yol 

genişliği ve tabaka kalınlığı arasında (4.1) eşitliği ile şu şekilde gerçekleşmektedir: 

 

                                                𝜗 =
𝑄

𝑊𝐻
                                                                (4.1) 

Burada: 

𝜗 = Filament lineer besleme hızı 

Q = Filament nozzle ucundan çıkıştaki hacimsel akış hızı 

W= Yol genişliği 

H= Tabaka kalınlığı 
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 Filament besleme hızı sıkıştırma silindiri mekanizmasına bağlı olmaktadır ve 

bu mekanizma ile sıkı bir şekilde temas halinde (kaymaya müsaade etmeden) 

olduğunu düşünerek aşağıdaki (4.2) eşitliğini yazabiliriz: 

 

𝜗 = 𝜔𝑟𝑅𝑟                                                           (4.2) 

 

Bu denklemde  𝜔𝑟 ile gösterilen kısım açısal hızı, 𝑅𝑟 ile gösterilen kısım ise silindir 

çapını ifade etmektedir (Turner vd., 2014). Filament formundaki malzeme ile 

besleme mekanizmasında yer alan sıkıştırma silindiri arasında kayma işlemi 

gerçekleştiğinde nozzle ucundan çıkan malzeme yetersiz kalmakta ve bu durum 

dökülen komşu yolların birbirine yeteri kadar tutunamamasına yol açmaktadır            

(Agarwala vd., 1996). Kayma işleminin ana kaynakları, filament yüzeyi ile silindir 

yüzeyinin eşleşememesi ve silindirlerde gerekli oyuk yapının sağlanamamasıdır. 

Sıvılaştırma haznesinden erimiş malzemenin ittirilmesi için gerekli olan kuvvetin (F) 

hesaplanabilmesi için sıvılaştırma haznesindeki basıncın (∆P) bilinmesi gereklidir. 

Bu durum (4.3) eşitliği yazılarak açıklanmaktadır: 

 

𝐹 = ∆𝑃𝐴                                                  (4.3) 

 

 Burada A ile gösterilen kısım filament kesit alanını temsil etmektedir. 

Yapılan hesaplamada filament kesit alanı sıvılaştırma haznesinin kesit alanına eşit 

olduğu varsayılmaktadır (Bellini vd., 2004). Bu dönüşüm ile gerekli tork (4.4) eşitliği 

ile şu şekilde hesaplanmaktadır: 

𝜏 =  
𝐹

2
𝑅𝑟                                                          (4.4) 
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Tork hesaplanması gerçekleştiğinde gerekli olan güç hesabıda (4.5) eşitliği ile 

yapılabilmektedir: 

 

𝑃𝑚𝑜𝑡 =  𝜔𝑟𝜏                                                     (4.5) 

 

 Besleme mekanizması ile sıvılaştırma haznesi arasındaki bölümde basınçlı bir 

halde olan filament için eğer basınç değeri kritik seviyenin üzerine çıkarsa bu 

kısımda burkulma meydana gelmektedir (Şekil 4.10). 

 

 

 Şekil 4. 10. FDM prosesinde filament malzemede gerçekleşen burkulma  

(Venkataraman vd., 1999) 

 

 

Bu burkulmanın gerçekleşmemesi için gerekli olan basınç değeri (4.6) eşitliğindeki 

Euler burkulma analizi ile hesaplanabilmektedir: 

 

𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝑑𝑓

2

16𝐿𝑓
2                                                      (4.6) 
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Bu denklemde E ile gösterilen kısım filament elastikiyet modülü,  𝑑𝑓 filament çapı 

ve 𝐿𝑓  sıkıştırma silindirinden sıvılaştırma haznesinin giriş kısmına kadar olan 

filament uzunluğunu göstermektedir (Yardımcı vd., 1997). Bu denklemin yanında 

Venkataraman adlı araştırmacı yapmış olduğu deneylerde, kullanılan ham maddenin 

elastikiyet modülünün erime viskozitesine oranın 3x 105  ile 5x 105  𝑠−1  arasında 

olduğu değerlerde burkulma olayının gerçekleşmediğini öne sürmüştür. 

4.6.2 Sıvılaştırma Dinamiği 

 Sıvılaştırma dinamiği oldukça kopleks ve modellemesi zor bir yapıdır. Bunun 

sebebi erimiş malzemenin özelliklerinin,  kayma hızının ve sıcaklığın non-lineer bir 

fonksiyonu olmasındandır. Filament formundaki malzemenin besleme 

mekanizmasından sıvılaştırma haznesine kadar olan iletim hızı ve nozzle ucundan 

dökülme hızı, nozzle içerisinde gerçekleşen basınç kaybından dolayı 

kısıtlanmaktadır. Hazne içerisinde yer alan mevcut erimiş malzeme miktarı, erimiş 

malzemenin sıcaklığı, erimiş malzemenin viskozitesi ve yüzey gerilimi besleme 

hızından dolayı farklılık göstermektedir (Agarwala vd., 1996).  

4.6.2.1 Eriyik Malzeme Özellikleri 

Sıvılaştırma haznesinin ve nozzle ekstrüzyonun davranışının açıklanması için, 

sıvılaştırıcıda yer alan eriyik malzemenin viskoz davranışı kritik olmaktadır. 

Besleme mekanizması ile çalışan katmanlı üretim teknikleri, malzeme yapısında 

incelmenin görüldüğü ve newton tipi olmayan akışkanlarda kullanılan kuvvet kanunu 

ile açıklanmaktadır. Bu tip akışkanlarda kayma gerilmesi ile şekil değiştirme hızı 

doğrusal değildir.  

Ayrıca bu tip akışkanlar ne kadar hızlı şekil değişimine uğrarlarsa o miktarda 

daha az viskoz duruma gelmektedirler. Kuvvet kanuna göre modellendiğinde: 

𝜂 = 𝐾(�̇�)𝑛−1                                                    (4.7) 
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(4.7) eşitliği yazılabilir. Burada 𝜂  viskoziteyi, �̇�  kayma hızını ve 𝐾  ile n 

değerleri kuvvet kanunu sabitlerini göstermektedir (Turner vd.,, 2014). Sıcaklığa 

bağlı viskozitenin ise: 

𝜂 = 𝐻(𝑇)𝜂𝑇0
(�̇�)                                              (4.8) 

 

(4.8) eşitliği ile gösterilmektedir. Burada 𝐻(𝑇)  ile gösterilen kısım ise 

sıcaklık ile viskozitenin arasındaki ilişkiyi açıklayan Arrhenius eşitliği ile 

bulunabilmektedir (Turner vd., 2014).  

Bu kapsamda: 

𝐻(𝑇) = 𝑒𝑥𝑝 [𝛼 (
1

𝑇
−

1

𝑇0
)]                                      (4.9) 

 

(4.9) eşitliği yazılmaktadır. Burada gösterilen 𝛼 aktivasyon enerjisini göstermektedir 

(Turner vd., 2014).  

FDM tekniğinde kullanılan sıvılaştırma mekanizmasının modellenmesi için 

kuvvet kanununun tercih edilmesinin nedeni, polimer malzemelerin karakteristik 

özelliklerinden olan akma dayanımının bu modelde ihmal edilmesi ve matematiksel 

modelinin daha basit olmasıdır. 

4.6.2.2 Sıvılaştırma Haznesi ve Nozzle Geometrisi 

 Haznenin ve nozzle yapısının geometrisi, hazne içerisinde erimiş halde 

bulunan malzemenin davranışını önemli bir şekilde etkilemektedir. Çoğu sistemde 

düz bir silindir yapı ve bunla bağlantılı olan ucu kesilmiş konik şeklindeki dar ağız 

açıklığa sahip nozzle yapısı kullanılmaktadır (Agarwala vd., 1996). Haznenin 

tasarlanabilmesi için yapıyı üç kısımda incelememiz gereklidir. 
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Şekil 4. 11. Üç kısma ayrılmış nozzle yapısı (Ramanath vd., 2008) 

 

Şekil 4.11' de görülen (1) nolu kısımda yer alan 𝐿1 hazne uzunluğunu, 𝐷1 filament 

veya hazne çapını, 𝛽 nozzle açısını, 𝐷2  nozzle çapını ve 𝐿2  ise nozzle uzunluğunu 

göstermektedir. Genellikle nozzle çapları 200 ile 500 𝜇𝑚 arasında olmakta ve nozzle 

açısı ise 120° tercih edilmektedir. 

4.6.2.3 Isıtıcı Haznesinin Girişindeki ve Nozzle Çıkışındaki Isı Taşınımı 

 Sonu elamanlar yöntemi kullanılarak hazne içerisindeki sıcaklık eğilimi 

açıklanmaktadır. Bu yöntem ile hazne girişi ve nozzle çıkışındaki çalışma çevresi ile 

olan ısı taşınımını incelenmektedir. Bu yöntem ile hesaplanırken ısı taşınım katsayısı 

ℎ değeri hazne girişinde 10 W/𝑚2𝐾 iken, nozzle çıkışında 100 W/𝑚2𝐾 olmaktadır 

(Turner vd., 2014).  

4.6.2.4 Tahmini Basınç Kaybı 

 Haznedeki momentum dengesinden, erimiş malzemenin viskozitesi, basınç 

kaybı ve kayma gerilimi tahmini yapılabilmektedir.   
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 Üç kısma ayrılmış olan sıvılaştırıcının yapısı göz önüne alındığında ve 

power-law viskozite metodu kullanılarak her bir kısımdaki basınç kaybı analitik 

çözümün ile şu şekilde hesaplanmaktadır: 

∆𝑃1 = 2𝐿1 (
𝜗

∅
)

1/𝑚

 (
𝑚+3

(𝐷1/2)𝑚+1
)

1/𝑚

 exp [𝛼 (
1

𝑇
−

1

𝑇𝛼
)]           (4.10) 

∆𝑃2 = (
2𝑚

3𝑡𝑎𝑛(𝛽/2)
) (

1

𝐷2
3/𝑚 −

1

𝐷1
3/𝑚) ((

𝐷1

2
)

2
(𝑚 + 3)2𝑚+3)

1/𝑚

𝑒𝑥𝑝 [𝛼 (
1

𝑇
−

1

𝑇𝛼
)]   (4.11) 

∆𝑃3 = 2𝐿3 (
𝜗

∅
)

1/𝑚

(
(𝑚+3)(𝐷1/2)2

(𝐷2/2)𝑚+3 )
1/𝑚

𝑒𝑥𝑝 [𝛼 (
1

𝑇
−

1

𝑇𝛼
)]        (4.12) 

 

Burada (4.10), (4.11), (4.12) eşitliklerinde gösterilen 𝐿1 , 𝐿3, 𝐷1 ve 𝐷2  sıvılaştıırıcı 

yapısındaki değerlere karşılık gelmektedir. 𝛽 ile gösterilen kısım nozzle açısını, 𝑚 ve 

∅ ise power-law parametrelerini göstermektedir. Sıvılaştırma haznesindeki toplam 

basınç kaybı ise: 

∆𝑃 = ∆𝑃1 + ∆𝑃2 + ∆𝑃3                                          (4.13) 

 

(4.13) eşitliği ile bulunmaktadır (Agarwala vd., 1996). Formüllerden anlaşılacağı 

üzere nozzle çapının artması basınç kaybını azaltmakta ve besleme hızının artması 

basınç kaybını artırmaktadır. 

4.6.2.5 Nozzle Açısının Etkisi 

 Birçok sistemde nozzle açısı 120° olarak belirlenmiştir. Nozzle açısı 

sistemdeki basınç kaybını etkileyen faktördür. Ramanath tarafından yapılan 

çalışmada basınç kaybının azalabilmesi için nozzle açısının artırılması gerektiği 

görülmüştür (Ramanath vd., 2008). 
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4.6.2.6 Yol Biriktirme, Yayılma ve Bağlanma 

 Erimiş halde ısıtıcı haznesinden nozzle ucuna gelen polimer malzeme, nozzle 

ucundan tanecik formunda ayrılarak platforma dökülür. Nozzle ucunda gerçekleşen 

akış Hagen-Poiseuille akışı ile açıklanmaktadır. Üç kısma ayrılmış sıvılaştırıcı yapısı 

dikkate alındığında (4.14) eşitliği elde edilmektedir: 

𝑄 =
𝜋(

𝐷2
2

)
4

∆𝑃

8𝜂𝐿2
                                               (4.14) 

 

Burada Q ile gösterilen kısım hacimsel akış hızını göstermekte, ∆𝑃 toplam basınç 

kaybı,  𝐷2  nozzle çapını, 𝐿2  ise nozzle uzunluğunu göstermektedir (Turner vd., 

2014). 

 Damla kesit alanı, hacimsel akış hızının yazıcı kafasının hızına oranı (4.15) 

eşitliği ile bulunmaktadır: 

𝐴 =
𝑄

𝜈𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡
                                                 (4.15) 

 

Burada yazıcı kafasının çok hızlı olması durumunda damla yapısı kararsız ve 

kesintili bir yapıya sahip olmaktadır (Turner vd., 2014). Bu yüzden tanecik yapısının 

uygun bir şekilde sağlanması için gerekli maksimum yazıcı kafası hızı (4.16) eşitliği 

ile hesaplanmaktadır: 

𝜈𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡 <
𝑄𝜋

ℎ2
                                              (4.16) 

 

bunun yanında minimum kesit alanı ise: 

𝐴𝑚𝑖𝑛 =
ℎ2

𝜋
                                               (4.17) 
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(4.17) eşitliği ile hesaplanmaktadır. Burada h ile gösterilen kısım platform ile nozzle 

ucu arasındaki mesafedir. Formülden anlaşılacağı gibi minimum kesit alanı 

mesafenin karesi ile doğru orantılı bir şekilde değişmektedir (Turner vd., 2014). 

 Bir diğer önemli nokta ise nozzle ucundan çıkışında damla yapısının 

yayılmasıdır. Burada polimer malzeme nozzle ucundan çıkışta yayılma hızı ile 

birlikte dikdörtgen benzeri bir geometriye sahip olarak burayı terk eder. Son şekil ise 

erimiş haldeki malzemenin viskozitesine, tane yapısının bağıl yüzey enerjisine ve 

baskı yapılan platformun yüzeyine bağlı olarak değişmektedir. Nozzle ucunda 

yayılma gerçekleşirken aynı zamanda soğumakta ve katı forma geçene kadar 

viskozitesi artmaktadır. Sonunda oluşan yol genişliği baskı çözünürlüğünü 

belirlemektedir. Yuvarlak ve dikdörtgen benzeri bir geometriye sahip olan damla 

yapısı beraberinde parçada küçük boşlukların oluşmasına neden olmaktadır. 

Biriktirme işlemi gerçekleşirken komşu yollar arasındaki bağlılığın sağlamlığı, damla 

yapılarının birbiriyle olan temas alanına ve boşlukların büyüklüğüne bağlı olmaktadır 

(Turner vd., 2014).  

 Ekstrüzyon ile eritme prosesinde üretilen parçanın mekanik özelliklerinin iyi 

olmasındaki en önemli etken komşu damlacık yapılarının birbirine güçlü bir şekilde 

bağlı (yapışmış) olmasıdır. Bu bağlılığın sağlanabilmesi ise damlalar arasındaki 

temas alanına bağlı olmaktadır. Damlacık yapılarının birbiriyle yapışması sinterleme 

prosesi ile meydana gelmektedir. Sinterleme prosesinin gerçekleşebilmesi için 

polimerin malzemenin cama geçiş sıcaklığının 𝑇𝑔  üzerinde olması gerekmektedir. 

Polimer malzeme sıvılaştırıcı hazneden ayrılırken bu sıcaklığın üzerindedir fakat 

nozzle ucundan ayrıldıktan sonra çevre ile temasa geçtiğinden dolayı bu sıcaklık 

tekrar düşecektir. Burada malzemenin ısıl iletkenliği ve ısı kapasitesi proses için 

geçerli olan şartların tanımlanabilmesi için önem taşımaktadır.  Hava ile 

konveksiyonel ısı transferi ve yollar arasında iletim yoluyla ısı transferi gerçekleşir 

böylece yollardan ısı kaybı meydana gelir. Platforma dökülen yolun tahmini ısıl 

davranışı hakkında birkaç model geliştirilmiştir. Thomas ve Rodriguez adlı 

araştırmacılar dökülen yolu dikdörtgen bir geometride kabul ederek yolun 2B ısıl 

modelini geliştirmişlerdir (Turner vd., 2014). 
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Bu modele göre ortalama filament sıcaklığı: 

𝑇𝑎𝑣𝑒(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝑇𝐸 [1 + ∑ ∑ (𝛼𝑚𝑛 sin(𝜆𝑚𝛾) cos(𝛽𝑛𝑥))∞
𝑛=1

∞
𝑚=1 × 𝑒𝑥𝑝 (− (

𝑘

𝐶𝑝
)

2
(𝜆𝑚

2 +

𝛽𝑚
2 )𝑡)]                                                           (4.18) 

 

(4.18) eşitliği ile yazılmakta ve denklemde yer alan bazı kısımlar (4.19), (4.20), 

(4.21) eşitlikleri ile bulunabilmektedir: 

𝛼𝑚𝑛 =
4𝑇𝐿

∗

𝐸𝑚
2 𝐹𝑛

2𝜆𝑚𝛽𝑛
sin (

9𝜆𝑚𝐻

2
) sin (

𝜆𝑚𝐻

2
) sin (

𝛽𝑛𝑊

2
)               (4.19) 

𝐸𝑚
2 =

1

2
(5𝐻 −

sin(10𝜆_𝑚 𝐻)

2𝜆𝑚
)                                                 (4.20) 

𝐹𝑛
2 =

1

2
(𝜔 −

sin(𝜆𝑚𝛽𝑛𝑊)

𝛽𝑛
)                                                     (4.21) 

 

Denklemlerde yer alan 𝑡 zamanı, 𝐶 ısı kapasitesini ve 𝑘 ısıl iletkenliği göstermektedir 

(Thomas ve Rodriguez, 2000). 

 Yapılan bu analizler ışığında sıvılaştırıcı davranışı katmanlı üretim 

teknolojisinde ekstrüzyon yöntemi ile döküm işleminde önemli bir rol oynamaktadır. 

Biriktirilen malzemeler arasındaki kuvvetli bağlanma formunun sağlanması için 

gerekli olan ısıl enerjiye sahip damlacık yapısının oluşturulması ve yazıcı kafası ile 

besleme hızının değiştirilerek sabit yol genişliğinin sürdürülebilmesi için sıvılaştırıcı 

dinamiğinin kontrol edilmesi gerekmektedir.  Burada ilk olarak önemli olan eriyik 

haldeki malzemenin davranışıdır. 
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4.6.3 FDM Prosesinde Kullanılan Malzemeler 

 FDM prosesi ile kullanılan malzeme çeşitliği günümüzde gittikçe 

artmaktadır.  Havacılık, tıp ve otomotiv endüstrisinde bu malzemelerin kullanımı 

mevcuttur.  ABS, polilaktik asit (PLA), polikarbonat, poliamit, polistiren ve 

polietilen malzemeler çoğunlukla kullanımda olan malzemelerdir (Boparai vd., 

2016). Bu malzemeler yüksek sertlik ve sıcaklığa karşı direnç gösteren 

malzemelerdir (Smith ve Dean, 2013). Bu malzemelerin yanında yapılan 

çalışmalarda, mum malzeme, kağit, naylon, metal kaplamalı ABS ve seramik 

malzemelerinin FDM prosesi ile elde edildiği görülmüştür. Kullanılan temel FDM 

malzemelerinin özelliklerine bakacak olursak: 

 ABS plus termoplastik malzeme: 

 Çevresel etkenlere karşı stabil bir yapısı bulunmaktadır.  Yapısında kısalma, 

büzülme veya nemi emme gibi problemlerle karşılaşılmaz. Standart olarak kullanılan 

ABS malzemeden %40 daha güçlüdür (Marcincinova ve Kuric, 2012). 

 ABS-M30 termoplastik malzeme: 

 Gerilme, darbe ve eğilme dayanımı diğer malzemelere göre daha iyidir. 

Katmanların birbirine bağlılığı daha kuvvetlidir. Standart olarak kullanılan ABS 

malzemeden %20-70 daha güçlüdür (Marcincinova ve Kuric, 2012). 

 ABS-M30i termoplastik malzeme: 

 Tıp, ilaç ve yemek paketleme endüstrisinde l-kullanıma uygun bir 

malzemedir. Biyo uyumlu bir malzemedir. Gama ışını ve etilen oksit sterilize 

yöntemi ile sterilize edilmektedir (Marcincinova ve Kuric, 2012). 

 ABSi termoplastik malzeme: 

 Arabalarda kullanılan stop lambası gibi uygulamalarda tercih edilmektedir. 

Yarı saydam bir malzemedir.  Mekanik ve estetik özellik bakımından iyi 

harmanlanmış bir malzemedir (Marcincinova ve Kuric, 2012). 
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 PC-ABS Termoplastik Malzeme: 

 Polikarbonat ve ABS malzemenin özelliklerini bir arada taşıyan malzeme 

türüdür. Üstün mekanik özellikler ve polikarbonat malzemenin ısı direncine sahiptir. 

Yüksek darbe dayanımı mevcuttur (Marcincinova ve Kuric, 2012). 

 PC Termoplastik Malzeme: 

 Endüstriyel anlamda en çok kullanılan termoplastik malzemedir. Dayanımı 

yüksek güçlü parçalar için hassas, dayanıklı ve kesin özelliklere sahiptir. Üstün 

mekanik özelliklere ve ısı direncine sahiptir. Gerilme direnci yüksek malzeme 

türüdür (Marcincinova ve Kuric, 2012). 

 FDM Termoplastik Malzeme- ULTEM 9085: 

 Bu malzeme ilk olarak havacılık endüstrisi için üretilmiştir. Bu malzeme 

güçlü, hafif ve alev geciktirici özelliklerine sahip bir malzeme olup uçakların iç 

kısımlarında kullanılmaktadır. Yüksek ısı sapma sıcaklığına sahip (160℃) ve ağırlık 

oranına göre yüksek dayanımı mevcut olan bir malzemedir (Marcincinova ve Kuric, 

2012). 

 Bu malzemeler dışında kompozit malzemeler ve fiberglass malzemeden 

üretim elde edilebilmektedir. Bu proses sonucunda üretilmiş olan ileri seviye 

malzemelerle ilgili çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Rutgers Üniversitesi tarafından 

yapılan çalışmada, silikon nitrat, zirkonat titanat, alüminyum oksit, hidroksiapatit ve 

paslanmaz çelik gibi metalik ve seramik malzemelerin çeşitli bileşenleri kullanılarak 

biyo-seramik ve elektro-seramik gibi uygulamalarda kullanılmak üzere malzeme 

üretim işlemleri gerçekleştirilmiştir (Agarwala vd., 1996). 

4.6.4 Üretim Sonrası İşlemler 

 FDM prosesinin sahip olduğu birçok avantaja rağmen üretim sonrası elde 

edilen parçanın yüzey kalitesinde zayıflıklar meydana gelmektedir. Yüzey kalitesini 

etkileyen faktörler için birçok araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda tabaka 

kalınlığı, inşaa yönü, yol genişliği ve raster açısı gibi faktörlerin etkisi araştırılmıştır 
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(Armillotta, 2006). Katmanlı üretimde CAD modelin dilimlenmesi işlemi büyük 

önem taşımaktadır. Dilimleme işleminde tabaka kalınlığı küçük seçildiğinde yüzey 

kalitesi artmakta fakat buna karşın üretim süresi uzamaktadır. Aynı şekilde 

zamandan kazanmak için büyük tabaka kalınlığının seçildiği durumda yüzey kalitesi 

düşmekte ve yüzeyde merdiven basamakları şeklinde yapılar oluşmaktadır. İki faktör 

için optimum değerin bulunması için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.  Dilimleme 

ile alakalı algoritmalar gerçekleştirilerek yüzey kaliteli yüzey elde edilmeye 

çalışılmaktadır. Bu kapsamda özellikle genetik algoritma uygulamaları kullanılarak 

tabakaların oluşması için gerekli minimum yol bulunması işlemleri 

gerçekleştirilmektedir (Percoco ve Galantucci, 2008).  

 Yüzey kalitesini etkileyen faktörlere göz atarsak: 

 Merdiven basamak etkisi 

 Makinenin doğruluğu 

 Malzemenin akış hızı 

 Katılaşma ve soğumadan dolayı ortaya çıkan büzülme ve artık gerilmeler 

 Destek malzemenin parça üzerindeki izleri (Armillotta, 2006) 

 Yüzey kalitesini artırmak için kimyasal ve mekanik yöntemler mevcuttur. 

Mekanik olarak zımparalama, işleme, aşındırma ve titreşim gibi yöntemler 

kullanılırken kimyasal olarak ise boyama, kaplama, ısıtma ve buhar biriktirme 

yöntemleri tercih edilmektedir ( Boparai vd., 2016). 

 Hızlı üretim teknolojisinin hızlı kalıpçılık prosesine etkisi oldukça büyük 

önem taşımaktadır. Hızlı üretim prosesinin sağlamış olduğu maliyet ve zamandan 

kazanım gibi avantajlar hızlı kalıplama prosesinin gelişimine katkıda bulunmaktadır.  

CAD modelinden direk olarak üretilen kalıbın, maliyeti azaltma anlamında önemli 

bir yöntem olduğu dikkate alınmalıdır. Hızlı üretim ile ürün geliştirme süresi 

azaltılırken hızlı kalıplama ile üretim zamanı kısalmaktadır (+90 3B Dijital Fabrika). 

 FDM prosesi döküm uygulamaları (kum döküm, vakum döküm ve hassas 

döküm) ve enjeksiyon kalıplama uygulamalarında ticari bir şekilde kullanılmaktadır. 

Hızlı üretim prosesi ile üretilmiş olan hassas döküm desenleri ısıya, neme ve üretim 

sonrası kürleme işlemlerine karşı direnç göstermektedir (Onagoruwa vd., 2001). 
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 Hassas döküm uygulamalarında FDM ve MJM tekniği çoğunlukla tercih 

edilmektedir ( Boparai vd., 2016).  

 Enjeksiyon kalıplama uygulamalarında hızlı kalıplama yöntemi 

kullanıldığında malzeme şekli, doğruluğu ve yüzey kalitesi bakımından bazı 

kısıtlamalarla karşılaşılmaktadır. Fakat CAD tabanlı hızlı kalıplama yöntemi ile 

enjeksiyon kalıplama için gereken kritik özellikler hesaplanabilmekte ve parçanın 

üretilebilirliği, daha iyi kalitede olması, düşük maliyetli ve kısa zamanda 

gerçekleşmesi için bu kritik özellikler değiştirilebilmektedir (Nagahanumaiah vd., 

2008). 

4.6.5 Filament Halinde Malzemenin Üretimi 

 FDM prosesinde kullanılan filament formundaki malzemenin üretimi için 

piston ekztrüzyon ve vida ekztrüzyon olmak üzere iki yöntem mevcuttur. Piston 

ekztrüzyon yöntemi ile küçük miktarda filament üretimi gerçekleşmekte, vida 

ekztrüzyon yöntemi ile fazla miktarda filamentin üretimi gerçekleşmektedir. Bu 

yapının büyüklüğü vida çapına bağlı olarak değişmektedir. Tek vidalı ekztrüzyon 

düşük maliyetli olmakta ve filamentin pompalanması ve eritilmesi için en etkili 

yöntemdir.  Vida hızı, varil sıcaklığı, basınçlı döküm kalıbının sıcaklığı, su tankının 

sıcaklığı ve malzeme alma ünitesinin hızı, tek vidalı ekztrüzyon prosesinin önemli 

parametreleridir (Boparai vd., 2016). Bu parametrelerin dikkatli bir şekilde kontrol 

edilmesi ile sürekli, homojen ve tutarlı çapta esnek filament üretimi 

gerçekleştirilebilir.  Bu yapının çeşitli kısımlarında termokupl (sıcaklık sensörü) 

kullanılarak sıcaklıklar kontrol edilmektedir.  Bu sayede her sekmedeki sıcaklık 

monitör aracılığı ile bilinmekte ve buna göre değişiklik yapılabilmektedir. FDM 

prosesinde kullanılmak üzere filament 1.75 mm çapında istenmektedir. Tek vidalı 

ekztrüzyon prosesinde şekilde görüldüğü gibi PLC ünitesi, vida ekztrüzyon 

mekanizması, su tankı ve malzemenin sisteme katılmasını sağlayan take-up ünitesi 

olmak üzere dört ünite mevcuttur. Filament hammaddesi malzemenin beslenmesini 

ve piston gibi davranarak malzemenin kılcal tüp içerisinden itilmesini sağlamaktadır. 

İstenen çap değerinden daha düşük bir değer elde edildiğinde, sıvılaştırıcı kafasının 

içerisindeki malzeme akış hızı düşer, küçük genişlikte ve kalınlıkta yollar oluşturur. 
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Bu durumun meydana gelmesi komşu yollar arasındaki bağlılığın azalmasına ve 

boşlukların oluşmasına neden olur. Böylece parçaların mekanik dayanımı ve yüzey 

kalitesi azalır. Aksi durumda ise yani istenilen çaptan daha büyük bir çap elde 

edilmesi durumunda, malzeme kılcal tüp içerisinden sıvılaştırıcı hazne içerisine iyi 

bir şekilde beslenemez ve malzeme akış hızı artar böylece parçanın boyutsal 

doğruluğu ve yüzey kalitesi azalır ( Boparai vd., 2016). 

 

 

 Şekil 4. 12. Filament formundaki malzemenin üretim hattı (Boparai vd., 2016) 

 

 PLC ünitesi elektrik devreleri ve servo sürücülerden meydana gelmektedir. 

Bu proseste en önemli kısım olan vida mekanizması ise şekilde görüldüğü gibi 

besleme, sıkıştırma ve ölçüm kısımlarından meydana gelmektedir. Malzeme şekil 

4.13' de görüldüğü gibi ilk olarak varil içerisine besleme hunisinden geçerek 

girmektedir. Besleme kısmında malzeme besleme hunisi ve önceden ısıtılmış 

kısımdan hareket eder. Buradan sonra ısıtılmış olan malzeme sıkıştırma kısmına 

geldiğinde sıkıştırılır. Malzeme bu kısımda akışkan konuma geçer ve pelet ile 

karıştırılan hava eriyikten çıkartılır. Ölçüm kısmına gelindiğinde eriyik malzemenin 

birçok bileşeni homojen bir şekilde karıştırılır ve kalıp başlangıcına doğru itilmesi 

için gerekli basınç sağlanır. Varil içerisinde yüksek basıncın oluşmasından dolayı 

eriyik malzeme kalıp alanına doğru zorlanır. Malzeme kalıba ulaşmadan önce 

filtreleme sistemi ile karşılaşır. Bu sistem sayesinde kirletici maddeler arındırılır ve 

ölçüm kısmında, ekztrüzyon prosesinin gerçekleşmesi için gerekli olan yeterli 

basıncın oluşturulması sağlanır. Ekztrüzyon süresince çeşitli kısımlarda basınç 

değişimleri gözlenmektedir (Boparai vd., 2016). 
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Şekil 4. 13. Vida mekanizması (Boparai vd., 2016) 

 

 Avantajları ve Dezavantajları: 

 Bu teknik ile gerçek mühendislik malzemelerinden parça üretimi 

gerçekleştirilebilir. 

 Farklı özelliklerde birçok malzemenin kullanılmasından dolayı dayanıklık, 

yanmazlık ve biyo-uyumluluk gibi özelliklere sahip parçalar üretilebilir. 

 FDM tekniği ile aynı tasarıma ait parçanın her farklı üretiminde aynı sonuç 

alınabilmektedir. Bu da FDM tekniğinin tekrarlanabilir olduğunu 

göstermektedir. 

 Büyük parçaların üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Bunun sayesinde motor 

blokları, buzdolabı kapakları, televizyon kasaları ve kontrol panelleri gibi 

büyük hacim tutan parçalar tek seferde elde edilebilmektedir (+90 3B Dijital 

Fabrika ) 

 Fonksiyonel parçaların üretimi gerçekleştirilebilmektedir. 

 Destek malzemelerin çözücü sıvı yardımıyla çıkarılması mümkündür. 

 Kullanım Alanları: 

 Havacılık 

 Otomotiv 

 Dayanıklı tüketim malları 

 Oyuncak sektörü 

 Medikal sektöründe 

 Biyomedikal araştırmalarda ve plastik cerrahinde bu teknik ile üretilmiş 

parçalar kullanılabilmektedir. 
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4.7 Toz Zeminde Füzyon Tekniği (Powder Bed Fusion) 

 Bu proses de farklı teknikte üretimler gerçekleşmektedir. Bunlar: 

 Direct Metal Laser Sintering (DMLS) 

 Electron Beam Melting (EBM) 

 Selective Laser Melting  (SLM) 

 Selective Laser Sintering (SLS) 

 Bu proseste temel olarak, serilmiş olan metal tozlarının elektron ışını veya 

lazer kullanılarak eritilmesi ve birbirine kaynatılması sağlanmaktadır. 

4.7.1 Direk Metal Lazer Sinterleme (DMLS, Direct Metal Laser 

Sintering) 

 Bu teknik ile selective laser sintering tekniği birbirine benzemektedir fakat 

burada malzeme olarak plastik tozlar yerine metal tozlar kullanılmaktadır. Lazer 

tarama ile tozlar katman katman birleştirilir. Her katmanın lazer ile birleştirilmesi 

gerçekleştirildikten sonra hareketli platform katman kalınlığı kadar aşağıya doğru 

hareket eder. Platformun aşağı doğru hareket etmesi ile üst katmanda boşalan kısım 

üst tarafta bulunan haznedeki metal tozlarının sisteme dökülmesi ile dolar ve bu 

işlem parça üretilene kadar devam ederi. Buradaki en temel farklardan biri merdane 

ile sisteme toz beslemesi yerine üst tarafta hazne içerisinde bulunan metal tozların 

platforma dökülmesi işlemi gerçekleşmektedir.   

 Kullanılan malzemeler: 

 Paslanmaz Çelik 17-4 PH: 

 Kaynaklanabilme özelliği yüksek ve korozyon dayanımı iyi bir malzemedir. 

Nihai gerilme mukavemeti yaklaşık 980  ± 50 Mpa değerindedir (Stratasys Direct, 

Inc.). 
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 Paslanmaz Çelik 316L: 

 Kaynaklanabilme yeteneği ve korozyon dayanımı çok iyi malzemedir. Nihai 

gerilme mukavemeti yaklaşık 640  ± 50 Mpa değerindedir (Stratasys Direct, Inc.). 

 Alüminyum AlSi10Mg: 

 Hafif, yüksek dayanım ve ısıl özellikleri iyi olan bir malzemedir. Nihai 

gerilme mukavemeti yaklaşık 379  ± 50 Mpa ve maksimum işletme sıcaklığı 400 °C 

civarındadır (Stratasys Direct, Inc.). 

 Inconel 625: 

 Yüksek gerilim, sürtünme ve kırılma dayanımına sahip bir malzemedir. Nihai 

gerilme mukavemeti yaklaşık 900  ± 50 Mpa ve maksimum işletme sıcaklığı 650 °C 

civarındadır (Stratasys Direct, Inc.). 

 Inconel 718: 

 İyi gerilim ve yorulma dayanımına sahip bir malzemedir. Nihai gerilme 

mukavemeti yaklaşık 980  ± 50 Mpa, maksimum işletme sıcaklığı 650 °C civarında 

ve akma dayanımı ise 634 ± 50 Mpa dır (Stratasys Direct, Inc.). 

 Titanyum Ti64: 

 Biyo-uyumlu ve korozyon dayanımına sahip bir malzemedir. Nihai gerilme 

mukavemeti yaklaşık 1150  ± 60 Mpa ve maksimum işletme sıcaklığı 350 °C 

civarındadır (Stratasys Direct, Inc.).   

 Kobalt Krom CoCrMo: 

 Yüksek gerilme dayanımı ve sertliğe sahip ayrıca biyo-uyumlu bir 

malzemedir. Nihai gerilme mukavemeti yaklaşık 1200  ± 150 Mpa ve maksimum 

işletme sıcaklığı 1150 °C civarındadır (Stratasys Direct, Inc.). 
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 Avantajları ve Dezavantajları: 

 Kompleks geometriye sahip parçaların metal malzemelerden üretimi 

gerçekleşebilmektedir. 

 Kullanılan malzemelerden dolayı mekanik özellikleri güçlü parçalar elde 

edilebilmektedir. 

 Isı dayanımı yüksek ve dayanıklı parçalar üretilebilmektedir. 

 Hassas döküm ile elde edilen metal parçalarına göre daha yoğun metal 

parçalar elde edilebilmektedir. 

 Başka imalat prosesleri ile üretilmesi zor parçalar bu teknik ile 

üretilebilmektedir. 

 Fonksiyonel parçalar hızlı bir şekilde üretilebilmektedir. 

 Bu teknik hala pahalı olmakla beraber yüzey kalitesi ve toleranslar 

bakımından kısıtlı kalmaktadır.  Yaklaşık 200 ile 400 µin Ra arasında 

pürüzlülük değerine sahip parçalar üretilmektedir. Fakat parçalar üretildikten 

sonra gerekli ek işlemlerle bu problemler ortadan kalkmaktadır. 

 Bu teknik ile yaklaşık 0.02 mm tabaka kalınlığında parçalar 

üretilebilmektedir. Bu değer malzemenin çözünürlük değerini ortaya 

koymaktadır (Proto Labs). 

 Kullanım Alanları: 

 Havacılık sektöründe 

 Medikal sektöründe 

 Son kullanım metal parçalarının kullanımının gerekli olduğu yerlerde tercih 

edilmektedir (Proto Labs). 

4.7.2 Elektron Işınlı Ergitme  Tekniği (EBM, Electron Beam Melting) 

 Şekil 4.14' de gösterildiği gibi metal tozlarının elektron ışını ile eritilerek 

katman katman oluşturulması işlemi gerçekleştirilmektedir. Katmanlar üretilecek 

olan parçanın CAD ortamındaki modelinin geometrisine bağlı olarak eritilmektedir 

(3D Yazıcı Nedir?).   
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Şekil 4. 14. Elektron ışınlı ergitme tekniği şematik gösterimi (Murr vd., 2012) 

 

 Bu işlemde yüksek erime kapasitesi için gerekli olan enerjiyi sağlayan güçlü 

elektron ışını kullanılmaktadır. Bu değer yaklaşık olarak 4 kW olmaktadır. 

Elektronlar filaman adını verdiğimiz yapı sayesinde 2500 °C dereceden daha fazla 

bir sıcaklığa erişerek sisteme ulaşır. Elektronların metal tozlarına temas etmesiyle 

kinetik enerji ısıya dönüşmekte ve dönüşen ısı metali eritebilmektedir. Elektronlar 

ışık hızının yarısı kadar hızla katottan anot bölgesine doğru hareket edip, 

elektromanyetik bobinler aracılığıyla hızlı ve doğru şekilde metal tozları ile temas 

eder. Her katmanın eritme işlemi tamamlandıktan sonra üretim yapılan tabla aşağı 

yönde hareket edip, bir üst katmana tekrar metal tozları serilmektedir ve bu işlem 

parçanın son katmanın üretilmesine kadar devam eder.  Elektron ışını ile eritilmeyen 

kısımlar destek malzeme görevi görmektedir. Üretilen parçanın katman kalınlığı 0,05 

ile 0,20 mm arasında ve tozların kalınlığı ise 0,02-0,33 mm arasında değişmektedir. 

Bu işlemin gerçekleşmesinde vakum ve sıcaklık önemli bir rol oynamaktadır. Vakum 

sistemi üretim gerçekleşirken   <5x10−4 mbar basınç sisteme sağlamaktadır (Li vd., 

2008). 
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 Kullanılan Malzemeler: 

 Metal (kobalt krom ve titanyum alaşımları) : Titanum Ti6AI4V, Titanium 

Ti6AI4V ELI, Titanum Grade 2, Cobalt-Chrome, ASTM F75. Bu 

malzemelerden en çok kullanılan Titanum Ti6AI4V mekanik özellikleri ise; 

1020 MPa gerilme direnci, 33 HRC Rockwell sertlik değeri ve 120 GPa 

elastikiyet modülü şeklindedir (Arcam AB). 

 Seramik Malzeme  

 Avantajları ve Dezavantajları : 

 Yüksek kalitede titanyumdan parçalar elde edilebilmektedir. Bazı üretilen 

parçalar sağlık sektöründe kullanılmaktadır (Murr vd., 2012). 

 Üretim hacmi yüksek olduğundan dolayı büyük ölçekli parçaların üretimi 

mümkündür. 

 Üretimi biten parça için az miktarda ek işlem gerektiğinden zaman ve maliyet 

olarak büyük kazanç sağlanmaktadır. Uzun ve maliyetli süren işleme ve 

talaşlı imalat işleri gibi proseslere ihtiyaç duyulmamaktadır. 

 Kullanılan malzemeye bağlı olarak esnek yapıya sahip parçalarında üretimi 

bu yöntemle gerçekleşebilmektedir. 

 Büyük hacimde yer kaplaması problem oluşturabilmektedir. 

 Bu üretim tekniği ile yalnızca metal ve titanyum malzemelerinden parça 

üretimi gerçekleştiğinden dolayı malzeme anlamında çeşitlilik çok azdır 

(Chua vd., 2003). 

 Kullanım Alanları: 

 Havacılık: Türbin kanatlarının parçaları bu teknoloji ile üretilebilmektedir. 

 Sağlık Sektörü: Yüksek mukavemetli, düşük yoğunluklu ve üstün korozyon 

direncine sahip titanyum ve alaşımlarının sağlık sektöründe kullanılmaktadır. 

Hastaya takılacak olan implantların üretimi bu şekilde 

gerçekleştirilebilmektedir (Chua vd., 2003). 
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4.7.3 Seçici Lazer Eritme Tekniği (SLM, Selective Laser Melting) 

 Şekil 4.15' de gösterildiği gibi ince katmanlar halinde platforma yerleştirilen 

metal tozlarının katmanlar halinde lazer vasıtası ile gerekli kısımların eritilmesi 

işlemi gerçekleşmektedir. Her katman lazer tarafından eritildikten sonra hareketli 

platform aşağı doğru hareket ederek diğer katman metal tozları ile kaplanmaktadır. 

Sisteme metal tozlarının sağlanması hizalama sistemi ile olmaktadır. Lazer 

ışınlarının X ve Y ekseninde yönelebilmesi için optik sistem kullanılmaktadır (Chua 

vd., 2003). Bu proses ile toz parçacıklarının tamamı lazer ile eritilmektedir ve yüksek 

yoğunlukta parça üretimi gerçekleştiğinden dolayı ek işlemlere ihtiyaç 

duymamaktadır. Diğer tekniklerden farklı olarak bu proseste belirli bir kısım eritme 

veya katılaşma işlemi yerine toz parçacıklarının bütünüyle eritilmesi gerçekleşir 

(Kruth vd., 2004). Bu teknikte şu malzemeler kullanılmaktadır: Çinko, bronz, 

paslanmaz çelik, kalıp çeliği, titanyum, krom-kobalt, silikon karbit, alüminyum oksit 

tozları (Kruth vd., 2015). 

 

 Şekil 4. 15. Seçici lazer eritme tekniği gösterimi (Louvis vd., 2011) 

 

 Üretim sırasında toz parçacıklarının bütünüyle eritilmesi gerçekleştiğinden 

malzemede artık gerilmeler ve deformasyonlar meydana gelir (Kruth vd., 2015). 
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 Avantajları ve Dezavantajları: 

 Hızlı bir şekilde üretim gerçekleşmektedir. 

 Yüksek verimliliğe ve kolay kullanıma sahiptir. 

 Düşük işletme maliyetine ve en güncel teknolojiye sahiptir. 

 Üretilen parçalar iyi işlenebilme, iyi biyo-uyumluluk, yüksek mukavemet, 

düşük termal genleşme, yüksek korozyon dayanımı ve hafif olma 

özelliklerine sahiptir. 

 Üretilen parçaların yüzey pürüzlülüğü ve toleranslarında sınırlamalar 

mevcuttur fakat bu zayıflıklar üretim sonrası ek işlemlerle 

düzeltilebilmektedir (Additively Ltd). 

 Kullanım Alanları: 

 Otomotiv sektöründe 

 Uzay ve havacılıkta 

 Takı ve mücevharat 

 Tıp sektöründe özellikle implant üretiminde 

 Savunma sanayisinde tercih edilip kullanılmaktadır (Additively Ltd). 

4.7.4 Seçici Lazer Sinterleme Tekniği (SLS, Selective Laser Sintering) 

 

 

 Şekil 4. 16. Seçici lazer sinterleme tekniği gösterimi (Wikipedia) 
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 Toz tabanlı hızlı prototipleme teknolojisi olan SLS, temel olarak şekil 4.16' 

da görüldüğü gibi, merdane (sisteme ince katmanlar halinde toz sağlayan), sisteme 

sürekli toz servis edilmesi için gerekli olan ve yukarı yönde hareket eden piston, 

karbondioksit lazer, tarama sistemi ve malzemenin üretiminin gerçekleştiği ve her 

katmanda aşağı yönde hareket eden piston gibi elemanlardan meydana gelmektedir 

(Chua vd., 2003). İlk olarak üretilmesi planlanan parçanın CAD ortamında çizimi 

gerçekleştirilir. CAD ortamında çizimi gerçekleştirilen parçanın stl formatına 

dönüştürülmesi yapılır. Stl format daha sonra üretimin gerçekleşeceği makinaya 

transfer edilerek burada parçanın dilimleme işlemi gerçekleştirilir. Dilimleme işlemi 

ile birlikte parçanın üretimine başlanır. İlk olarak sıcaklıkla eriyebilen toz şeklinde 

bulunan malzeme, ince katman halinde parçanın üretileceği platforma yerleştirilir. 

Karbondioksit lazer ışını ile ince katmanlar halinde yer alan tozlar temasa geçip 

erime noktasına kadar sıcaklık yükseltilir. Erime sağlandıktan sonra toz 

parçacıklarının birbirlerine kaynaşması sağlanarak katı kütle şeklinde form 

oluşturulur. Lazer ışınlarının değmediği kısımlara dokunulmaz çünkü bu kısımlar 

üretilecek olan parça için destek görevi görürler. Kesiti alınan parçanın ilk 

katmanının eritme işlemi tamamlandığında platform aşağı yönde hareket ederek üst 

tarafta boşalan kısım, diğer kısımda yer alan merdane yardımı ile ince katman 

halindeki tozların sisteme verilmesi ile doldurulur (Chua vd., 2003). Sisteme toz 

parçacıklarının servisini sağlayan piston ile üretimin gerçekleştiği piston çalışma 

sırasında birbirlerinden zıt yönde hareket etmektedirler. 

 Seçici lazer ile sinterleme tekniğinde üretilen parçanın kaliteli olması için, toz 

malzemenin boyutları, boşluk miktarları, toz tanelerinin birbirini ıslatması ve yüzey 

gerilimleri gibi parametreler önemli rol oynamaktadır. 

 Kullanılan Malzemeler: 

 Metal 

 Plastik 

 Cam 

 Poliamid Malzeme 

 Polikarbonat 

 Naylon 

 Son zamanlarda geliştirilen süper alaşımlar (Chua vd., 2003) 
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 Avantajları ve Dezavantajları: 

 Selective laser melting ile sağlam parçalar elde etmek mümkündür. 

 Proses ve malzemeye bağlı olarak son ürün direk olarak elde edilir. Ürün 

bittikten sonra herhangi bir işleme ihtiyaç duymaz yalnızca zımparalama veya 

ihtiyaca göre boyama işlemleri gibi prosesler gerekli olabilmektedir. 

 Geniş yelpazede malzemeler ile çalışmaktadır. 

 Bu teknoloji ile esnek malzemelerin üretimi gerçekleştirilebilir. 

 Herhangi bir şekilde programda destek malzeme ayarlanmasına ihtiyaç 

duymaz ve bu da zamandan oldukça kazanç sağlamaktadır. 

 Üretim sonrası kürleme gibi sertleştirme işlemlerine ihtiyaç yoktur çünkü 

oluşan parça zaten gerekli sertliğe sahiptir. 

 Bunların yanında makinenin büyük hacim yer kaplaması ve yüksek güçte 

lazer için sistemin çok fazla güç gerektirmesi dezavantajlar arasında yer 

almaktadır (Chua vd., 2003). 

 Kullanım Alanları: 

 Konsept Tasarımların görülebilmesi için tercih edilebilmektedir. Bu teknik ile 

üretilen parça üzerinde tasarım değişiklikleri yapılabilecek ve son ürün elde 

edilebilecek. 

 Çalışan, fonksiyonel parçaların üretimi mümkün olmaktadır. 

 Bu teknik ile kısa üretim hatları için kalıp araçları üretilmektedir. 

 Hassas döküm prosesinde model olarak kullanılan mum malzeme yerine bu 

teknik ile polikarbonat malzemeden modeller oluşturularak metal parça 

üretimi hızlanacaktır. Ayrıca kullanılan polikarbonat malzeme dayanıklı ve 

sıya karşı direnci yüksektir (Chua vd., 2003). 
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4.8 Yönlendirilmiş Enerji Biriktirme Tekniği (Direct Energy 

Deposition) 

 Bu proseste material extrusion tekniğine benzer olarak nozzle kısmından 

malzemenin sisteme kazandırılması sağlanmaktadır. Sisteme verilen malzemenin 

elektron veya lazer ışınları kullanılarak eritilip yüzeye katman katman biriktirilmesi 

sağlanır. Malzeme püskürtme sisteminden farklı olarak nozzle yapısı sabit bir yapı 

yerine hareketli bir yapı üzerine yerleştirilip birden fazla eksende hareket 

edebilmektedir (Şekil 4.17). 4 veya 5 eksenli makineler olduğundan dolayı malzeme 

her açıdan eritilerek yüzeye yerleştirilmektedir (Loughborough University).  

 

 

 Şekil 4. 17. Yönlendirilmiş enerji biriktirme tekniği gösterimi  

 (Loughborough University) 

 

 Yönlendirilmiş enerji biriktirme metodunda malzeme olarak genellikle metal 

tercih edilmektedir fakat plastik ve seramik malzemelerin üretimi de 

gerçekleşebilmektedir.  

 Araştırılan teknikler göz önüne alındığında SLA tekniği ile üretilen 

parçalarda yüksek doğrulukta ve çeşitli renk seçeneği ile üretim gerçekleşmekte fakat 

buna karşın malzemede büzülmeler meydana gelmekte ve metal parçaların üretimi 

gerçekleşmemektedir. Dayanımı yüksek parçalar istendiğinde ise EBM, FDM, SLS 
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ve SLA tekniği tercih edilmektedir. Özellikle metal parçaların üretimi istendiğinde 

EBM ve SLS tekniği ön plana çıkmaktadır. MJM ve 3DP tekniği yüksek üretim 

hızına sahip olmaktadır. Eğer fonksiyonel parça üretimi gerçekleştirilecekse EBM, 

FDM, SLS ve SLA teknikleri kullanılmakta hareket eden parçalar için FDM avantaj 

sağlamaktadır. Diğer teknikleri kullanan üç boyutlu yazıcılar geniş hacimde yer 

kaplamakta ve bakım maliyetleri oldukça yüksek olmaktadır (Çelik vd., 2013). 

 Malzeme kıyaslaması yapıldığında reçine veya mum malzemesinin SLA, 

DLP ve Multijet tekniklerinde kullanıldığı, metal malzeme tercih edilmek 

istendiğinde ise DLP, SLS, DMLS ve EBM tekniklerinin ön plana çıktığı, renkli 

baskı alabilmek için Binder jetting, LOM ve Polyjet tekniklerinin kullanıldığı 

anlaşılmıştır (Çelik vd., 2013).  

 FDM tekniği ile üretim sonucunda yüksek dayanıma sahip parçaların 

üretilebildiği buna karşın oluşan parçada yüzey kalite değerlerinin diğer tekniklere 

göre daha düşük ve üretim hızının yavaş olduğu bunun yanında köprü sistemleri gibi 

yapılarda destek malzemeye ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır.  
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5. AÇIK KAYNAK ÜÇ BOYUTLU YAZICI 

MEKANİZMALARI 

5.1 Üç Boyutlu Yazıcı Mekanizmaları 

5.1.1 Kartezyen Üç Boyutlu Yazıcılar 

 Kartezyen üç boyutlu yazıcılar Kartezyen koordinat sistemini kullanarak x, y 

ve z ekseninde (aşağı-yukarı, sağa-sola ve öne-arkaya)  hareket etmektedirler (Şekil 

5.1). Her düzlemde yapılan harekette düz bir rota izlendiğinden dolayı bir nesneyi bir 

noktadan diğer noktaya götürmenin en kolay yoludur. Diğer sistemlerle 

karşılaştırıldığında mekanik yapısı daha basittir ve bu yüzden sistemin kontrolü daha 

rahat gerçekleşmektedir. Kartezyen koordinat sistemleri özellikle CNC işleme ve 

günümüz kâğıt yazıcılarında kullanılmaktadır. Bu sistemlerde tablanın hareketi z 

ekseninde (aşağı-yukarı) ve y ekseninde (öne-arkaya) gerçekleşmektedir. 

 

 

 Şekil 5. 1. Kartezyen koordinat çalışma şekli (PwC) 
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 Kartezyen koordinat sistemi ile çalışan farklı türde mekanizmalarda 

mevcuttur. Bunlar: 

 x ve y eksenlerinin birlikte hareket ettiği Kartezyen üç boyutlu yazıcılar: Bu 

sisteme sahip yazıcılardan en önemlileri h-bot diye adlandırılan mekanizmaya 

sahip üç boyutlu yazıcılardır. 

 

 

 Şekil 5. 2. H-bot mekanizması (Weikert vd., 2011) 

 

 İki motora bağlı tek kayış ile x ve y ekseninde hareketin sağlandığı yazıcılar 

h-bot olarak adlandırılmaktadır (Şekil 5.2). Burada iki motorun aynı yönde dönmesi 

x ekseninde hareketi, zıt yönde dönmesi ise y ekseninde hareketi sağlamaktadır. Aynı 

zamanda motorun dönme miktarları farklı olduğunda sistem hem x hem y ekseninde 

yani çapraz yönde hareketini sağlamaktadır. Şekilde gösterilen 5, 6, 7 ve 8 nolu 

kısımlar kasnak parçasını göstermekte olup dişli kayış ile temas halinde olduğundan 

dolayı 9 nolu parça x ekseninde hareket etmektedir. Extruder yapısının bulunduğu 10 

nolu kısım ise y ekseninde hareket eder.  3 ve 4 nolu kısımda yer alan parçalarda 

makara yerleştirilmekte böylece kayışın rahat bir şekilde hareket etmesi 

sağlanmaktadır. Bu sistemi kullanan üç boyutlu yazıcılarda z eksenindeki hareket 

ayrı bir motorla ve sistemden bağımsız olarak yukarı-aşağı yönde hareket edilmesi 

ile sağlanmaktadır.  
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 Elektronik ve mekanik kısımlarını tamamladığımız h-bot mekanizması ile 

çalışan üç boyutlu yazıcımız şekil 5.3' te gösterilmektedir.  

 

 

 Şekil 5. 3. H-bot üç boyutlu yazıcı katı modellemesi 

 

 Bir diğer x ve y ekseninin birlikte hareket ettiği sistem CoreXY diye 

adlandırılan mekanizmadır (Şekil 5.4). Burada üstten bakıldığında x şeklinin 

oluşmasından dolayı bu isim verilmiştir. Motorların aynı yönde dönmesi 

sistemi yatay yönde yani y ekseninde hareket ettirmekte, motorların zıt yönde 

dönmesi ise dikey yönde yani x ekseninde hareket ettirmektedir. Bu sistemde 

h-bot mekanizmasından farklı olarak bütün bir kayış yerine iki adet kayış 

kullanılmaktadır (Core[X,Y]). 

 

 

 Şekil 5. 4. CoreXY mekanizması (Core[X,Y]) 
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 Darwin, RepMan, Ultimaker, Uconduit, FoldaRap2 ve Create yazıcılar x ve y 

eksenlerinin birlikte hareket ettiği Kartezyen üç boyutlu yazıcılardır (RepRap). 

 x ve z eksenlerinin birlikte hareket ettiği Kartezyen üç boyutlu yazıcılar: 

Mendel, Huxley, Prusa i3 ve x eksenindeki hareketin yatay bir şekilde olduğu 

diğer yazıcılar. Bu sistemi kullanan yazıcılar piyasada çoğunlukla 

kullanılmaktadır (RepRap). 

5.1.2 Delta Üç Boyutlu Yazıcılar 

 Delta üç boyutlu yazıcılar delta robot çalışma prensibine göre çalışmaktadır. 

Delta robot, her biri taban kısmına sabitlenen step motor tarafından tahriklenen,  

birbirinin aynı yapıda olan üç adet paralel kinematik zincirle bağlanan hareketli uç 

kısımdan meydana gelmektedir(Şekil 5.5). Her bir zincir motor tarafından 

tahriklenen üst kol ve hareketli uç kısma bağlı paralel kollardan meyana gelmektedir. 

Paralel kolların olması nedeniyle uç kafa zemine paralel bir şekilde hareket 

etmektedir (Kunt vd., 2010). Üç boyutlu yazıcılarda uç kafa extruder görevi 

görmektedir. Endüstride özellikle paketleme sistemlerinde kullanılmaktadır. Hafif ve 

küçük objelerin taşınmasında tercih edildiğinden dolayı üç boyutlu yazıcılarda 

kullanılabilmektedir. 

 

 

 Şekil 5. 5. Delta robot mekanizması (PwC) 
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 Delta üç boyutlu yazıcılarda tabla hareketi gerçekleşmediğinden ürün kalitesi 

daha iyi olmaktadır.  Kartezyen üç boyutlu yazıcılarda her eksendeki hareket tek 

başına ve birbirinden bağımsız olmakta bu durumda her eksenin farklı hız ve 

doğrulukta çalışmasına neden olmaktadır. Fakat delta üç boyutlu yazıcıda üç tane 

birbirine eş yapıda kollar ile birlikte hareket söz konusudur yani eksenel farklılıklar 

meydana gelmez (3 boyutlu yazıcı). Delta üç boyutlu yazıcılar ile ilgili cok fazla 

bilginin olmayışı ve montajında ortaya çıkan zorluklar kartezyen üç boyutlu yazıcıya 

olan ilgiyi artırmıştır. 

 Rostock, Kossel, Cerberus,Delta-Pi ve Trap yazıcılar delta robot 

mekanizmasını kullanarak üretim gerçekleştirebilen üç boyutlu yazıcılardır 

(RepRap). 

 

 

 Şekil 5. 6. Delta robot mekanizması ile çalışan üç boyutlu yazıcı 

 

 

 Delta tipi üç boyutlu yazıcı çalışmam ile ilgili mekanik ve elektronik 

altyapılar tamamlanış olup yazılım konusunda çalışmalar devam etmektedir (Şekil 

5.6). Sistemin kontrolü raspberry pi mini bilgisayar sistemi ile sağlanmaktadır. 
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5.1.3 Polar Üç Boyutlu Yazıcılar 

 Bu sistemde polar koordinat sistemi kullanılmaktadır. Kartezyen koordinat ile 

çalışan mekanizmaya benzemekte fakat bu sistemde yatak kısmı dairesel olmakta ve 

koordinat düzlemi burayı referans almaktadır (Şekil 5.7).  

 

 

 Şekil 5. 7. Polar üç boyutlu yazıcı (3DR Holdings) 

 

 Dairesel yatak dönme ve öne-arkaya gitme hareketini gerçekleştirmektedir. 

Extruder kafasının olduğu yer ise aşağı-yukarı yönde hareket etmektedir. Kartezyen 

koordinat ile çalışan sistemlerde her eksende kullanılmak üzere üç adet veya dört 

adet step motor gerekmekte fakat bu sistem iki adet step motor kullanmaktadır.  

Küçük hacimde yer kaplamasına rağmen yüksek hacimde üretim 

gerçekleşebilmektedir.  Fakat dönme işlemi için gerekli olan matematiksel işlemler 

karışık olmakla birlikte yatak kısmının oldukça hareketli olması tablanın ısıtılmasına 

engel olmakta ve bu üç boyutlu yazıcılarda istenmeyen bir durumdur (PrintSpace 

3D). Polar 3D ve RepOlaRap yazıcıları polar koordinat sistemini kullanarak üretim 

gerçekleştiren yazıcılardır (RepRap). 

5.1.4  Scara Üç Boyutlu Yazıcılar 

 Scara robotlar endüstride ağırlığı az olan elektronik ve mekanik parçaların 

montajında tercih edilmektedir. Yapısına bakacak olursak; bileğin konumlandırılması 

için iki adet döner eklem yer almakta ve aşağı-yukarı hareketi sağlamak içinde bir 

eklem bulunmaktadır. İki tane döner eklemin hareketi ile ileri-geri yönde hareket 
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gerçekleşir (Şekil 5.8). Üç boyutlu yazıcılarda bilek kısmı plastik malzemenin 

döküldüğü nozzle kısmından meydana gelmektedir.  

  Diğer mekanizmalara göre kurulumu oldukça basittir.  Aynı zamanda delta üç 

boyutlu yazıcılara göre matematiksel hesaplamaları daha kolaydır. Montaj sırasında 

kullanılacak olan kolların uzunluğu baskısı alınacak olan parçanın büyüklüğünü 

etkilemektedir (3ders).  

 

 

 Şekil 5. 8. Scara robot mekanizması (3ders) 

 

 RepRap Morgan, Wally ve Helium Frog Scara yazıcılar, scara robot 

mekanizmasını kullanarak üretim gerçekleştirebilen amatör yazıcılardır (RepRap). 

5.2 Üç Boyutlu Yazıcıları Oluşturan Kısımlar 

5.2.1 Elektronik Kısım 

5.2.1.1 Kontrol Kartı 

 Üç boyutlu yazıcılarda kullanılan kontrol kartları sistemde beyin görevini 

görmektedir.  Genel olarak amatör üç boyutlu yazıcılar Arduino mikroişlemcisini 

kullanmakta ve bu kartlar içerisinde var olan yazılım ile iletişime geçerek gerekli 

komutları sisteme vermektedir (3 boyutlu yazicilar).  
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 Şu anda çoğunlukla kullanılan kontrol kartlarına bakacak olursak: 

 RepRap Arduino Mega Pololu Shield(RAMPS) 

 Sanguinololu 

 Printrboard 

 Her bir kontrol kartı içerisindeki yazılımla özelleşmiştir. Üç boyutlu yazıcının 

çalışabilmesi için kontrol kartındaki var olan yazılım ile g-kodun üretilmesi gerekir. 

Kontrol kartlarında kullanılan yazılımlara bakacak olursak: 

 Sprinter 

 Marlin 

 SJFW 

 MakerBot 

5.2.1.2 Step Motor 

 Üç boyutlu yazıcılarda x, y ve z ekseninde hareketi, ayrıca extruder 

mekanizmasında filamentin sürülebilmesi için step motor kullanılmaktadır. Step 

motor orta kısmında metalden veya mıknatıstan oluşan rotor ve statoru çevreleyen 

bobinlerden meydana gelmektedir (Şekil 5.9). Bobinlere sürücü devresi tarafından 

sinyaller gönderilerek elektromanyetik etki oluşturulup step motorun az miktarda 

dönüş yapması sağlanır. Bu süreç her bobine sinyal verilip step motorun adım 

şeklinde hareket etmesiyle devam etmektedir (Athani, 1997). Step motorlar hassas 

kontrol edilebilir olmaları, adımlarındaki hata sayısının düşük olması, verilen sinyale 

anında cevap vermesi ve dijital olarak rahat bir şekilde kontrol edilebiliyor olmaları 

yüzünden üç boyutlu yazıcılarda tercih edilmektedirler. 
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 Şekil 5. 9. Step motor gösterimi (ScienceProg) 

 

 Step motorun 360 derecelik bir dönüşü için gerekli adım sayısı, statora sarılan 

sargıların faz sayısına ve motor rotorunun çıkıntılı kutup sayısına bağlıdır. Bu durum 

(5.1) eşitliği ile açıklanmaktadır: 

𝜃𝑠 =  
360°

𝑁𝑠 .𝑁𝑟 
                                                            (5.1) 

 

Formülde yer alan: 

Qs= Step motorun adım açısını 

Ns= Step motor faz sayısını 

Nr= Rotorun çıkıntılı kutup sayısını ifade etmektedir (Teknobeyin). 

Step motorların bir devri için gerekli adım sayısı aşağıdaki formül ile 

bulunabilmektedir: 

 

𝑆 =  
360°

𝜃𝑠
                                                             (5.2) 

 

 

Formülde yer alan: 

S= Motorun bir devir (360 derece) için gerekli adım sayısını 

Qs= Step motorun adım açısını ifade etmektedir (Teknobeyin). 
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5.2.1.3 Step Motor Sürücü 

 Step motorlarda istenen çalışma düzeni sürücü devresi yoluyla kutuplara 

darbe sinyalleri şeklinde iletilir. Sürücü devresi sayesinde sinyallerin frekansının 

değiştirilmesi ile motor hızı dolayısıyla tork kontrol edilebilir. Uygulanan sinyallerin 

sırası değiştirilerek motorun yönü saat yönünde veya saat yönünün tersinde 

ayarlanarak hareket ettirilmektedir. 

5.2.1.4 Sınır Anahtarı (End Stop) 

 Sınır anahtarları üç boyutlu yazıcının hareket eksenlerine yerleştirilerek 

eksenin sonuna gelindiğinde sistemin durması için kullanılmaktadır. Mekanik 

switchler optik sensörlere göre daha ucuz ve daha basit bir yapıya sahiptir. Devreye 

ihtiyaç duymadan iki kablo ile bağlantısı yapılmaktadır. Switch ile temas 

gerçekleştiğinde mekaniksel olarak kapanmakta ve bu sinyali kontrol kartına 

göndermektedir. Gönderilen sinyal ile eksenin sonuna gelindiği anlaşılmaktadır 

(RepRap). 

 

 

 Şekil 5. 10. Endstop şematik gösterimi (RepRap) 

 

 Şekil 5.10' da şematik çizimi olan anahtar devresinde, anahtar kapalı 

durumdayken sinyal ile ground birleşmiş konumda olup, anahtar açık durumdayken 

toprak bağlantısı kesilerek sinyal ile +5v pull up direnci ile birleşmektedir (RepRap). 

Üç boyutlu yazıcılarda z eksenindeki anahtarın konumu çok önemlidir. Çünkü 
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malzemenin basılacağı yükseklik iyi ayarlanmalıdır. Diğer eksenlerde anahtarın 

hassaslığı sistemin düzgün çalışmasını etkilemez. 

5.2.1.5 Isıtıcı Tabla 

 Üç boyutlu yazıcılarda ısıtıcı tabla, malzemenin sıkıldığı kısım olmakta ve 

sıkılan malzemenin türüne göre sıcaklığı değişmektedir (Şekil 5.11). PLA malzeme 

için bu sıcaklık 50-60 derece arasında olmakla beraber ABS malzeme için bu değer 

120 dereceye kadar çıkmaktadır. PLA malzeme için ısıta gerekmeyebilir fakat ABS 

malzeme ısıtıcı tablaya döküldüğünde eğer gerekli ısı sağlanmamış ise plastik 

parçanın zeminden kalkması gibi sorunlar meydana gelmektedir. Isıtıcı tabla yapıları 

farklı olmakla beraber en yaygın kullanımı baskılı devre şeklinde olanıdır (RepRap).  

 

 

 Şekil 5. 11. Isıtıcı tabla (RepRap) 

 

5.2.1.6 Termistör 

 Isıtıcı tablada ve malzemenin eritilmesi işleminin yapıldığı hotend bölümünde 

sıcaklığın ölçülebilmesi için 100k lık NTC termistör kullanılmaktadır (Şekil 5.12). 

Termistör ısı etkisi ile direnci değişen bir direnç çeşididir. Sıcaklık arttıkça direnç 

değerinin azaldığı termistörler ise NTC termistör olarak bilinmektedir (RepRap).  
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 Şekil 5. 12. Termistör (RepRap) 

 

5.2.1.7 Isıtıcı Fişek 

 Extuder hotend kısmında malzemenin eritilmesi için sıcaklık gerekmektedir 

(Şekil 5.13). Kullanılan ısıtıcı fişek maksimum 300° 𝐶  ye kadar çıkabilmektedir. 

 

 

 

 Şekil 5. 13. Isıtıcı fişek (RepRap ApS) 
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5.2.2 Mekanik Kısım 

 Üç boyutlu yazıcılarda hareket iletiminin gerçekleşmesi için iki yöntem 

kullanılmaktadır.  

5.2.2.1 Vidalı Mil ve Somun 

 Üç boyutlu yazıcılarda motora bağlı olan bu kısım, motordan gelen dönme 

hareketini üzerinde hareket eden somun sayesinde doğrusal harekete çevirerek 

eksende ilerleme gerçekleştirir. Vida, silindirik veya konik yüzeylerin dış ve iç 

yüzeylerine açılan helis şeklindeki kanaldır (Şekil 5.14).  

 Teorik olarak helisi belirleyen üç faktör bulunmaktadır. Bunlar: Çap(d), 

hatve(h) ve helis açısı (𝛽).  Helisel eğrinin açılımı üçgen oluşturduğundan (5.3) 

eşitliği yazılabilmektedir: 

 

 

 Şekil 5. 14. Helis ve helis açılımı (Akkurt, 2005) 

 

 

𝑡𝑎𝑛𝛽 =
ℎ

𝜋.𝑑
                                                                  (5.3) 

 

 Hatve kinematik olarak, cıvatanın tam dönüşü yaptığı zaman buna karşılık 

gelen eksenel yöndeki ilerleme olarak tanımlanmaktadır. Vidanın çalışma ilkesi eğik 

düzlem ilkesine dayanmakta ve kullanılan somun, eğik düzlemde bir yükün 
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kaldırılmasına benzemektedir. Hareket sırasında meydana gelen cıvata ile somun 

arasındaki sürtünme eğik düzlem ile parça arasındaki sürtünmeye karşılık 

gelmektedir (Akkurt, 2005). 

 Üç boyutlu yazıcılarda sıradan vidalı miller tercih edilmemektedir. Bu vidalı 

millerin aşınması kolay olmakla beraber sürekli yağlamaya ihtiyaç duymaktadırlar. 

Verimlilikleri  %20 ile %30 arasında olmakta ve bu değerler oldukça düşüktür. Vida 

mekanizmaları metrik vidalara göre daha çok aşınma tehlikesine maruz kalacakları 

için üçgen diş profili yerine daha az sürtünme gösterecek Trapez vida tercih edilir. 

5.2.2.2 Dişli Kayış ve Kasnak 

 Üç boyutlu yazıcılarda genellikle X ve Y eksenlerindeki hareket için zaman 

kayışları tercih edilmektedir. Kayışla sürme mekanizması şu kısımlardan meydana 

gelmektedir: 

 Zaman kayışı 

 Kasnak ( Motora bağlı olan kısım) 

 Kayışa bağlı ve hareket eden parça 

 Motora bağlı olan kasnak sayesinde motorun dönme hareketi kayışa 

aktarılarak doğrusal hareket gerçekleştirilmektedir.  Kayış kasnak mekanizmalarında 

tork iletimi kayış ile kasnak arasındaki dişler ile sağlanmakta ve hareketi sağlayan 

kasnaklar izafi olarak hep aynı konumdadır (Şekil 5.15). Dişli kayışlar küçük çapta 

bulunan kasnaklarda düşük sarma açıları ile kullanılmaktadır. Dişli kayış kasnağa 

düşük sarma açısı ile sarıldığı için zincirlerdeki gibi çevre hızında dalgalanma 

(poligon etkisi) ihmal edilebilir. En az altı dişin kavranması ile tam kapasite tork 

iletimi sağlanmış olur.  

 Gerekli gerginlik miktarı az olmakta ve bu sebeple yataklara daha küçük 

kuvvetler gelmektedir. Mekanik kayıplar oldukça azdır (verim: %98...99). 

 



98 

 

 

 Şekil 5. 15. Dişli kayış ve kasnak gösterimi (Belevi) 

 

 Dişli Kayışın çevrim oranı (5.4) eşitliğindeki gibi yazılmaktadır: 

 

𝑖 =
𝑍2

𝑍1
=

𝑑𝑝2

𝑑𝑝1
=

𝑛1

𝑛2
                                                        (5.4) 

 

 

 𝑍2  𝑣𝑒 𝑍1 = Kasnakların Diş Sayıları 

 𝑑𝑝 = Kasnak Taksimat Dairesi Çapı (Temiz) 

 Kansak taksimat dairesi çapı, kasnağın dış çapından büyüktür ve taksimat 

dairesi çapı ile taksimat arasında (5.5) eşitliği yazılmaktadır: 

 

𝑑𝑝 =
𝑍.𝑝

𝜋
                                                              (5.5) 
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 Şekil 5. 16. Dişli kayış gösterimi (Temiz) 

 

 

 

 Şekil 5. 17. Standart dişli kayış ölçüleri (Temiz) 

 

 Dişli kayışlar standart kesit ve boylarda imal edildiğinden dolayı sadece kayış 

genişliğinin kontrolünü yapmak yeterli olmaktadır (Şekil 5.16 ve Şekil 5.17). Dişli 

kayış düzgün bir şekilde gerildiğinde sabit hızda çalışırken kasnak ile arasında 

herhangi bir şekilde kayma meydana gelmez. Kayış-kasnak mekanizmalarının, 

aktarma vidalarına göre daha uygun bir fiyata sahip olmaları, uzun mesafelerde 

hareket istenen yerlerde rahatlıkla kullanılabilir olmaları, aktarma vidalarına göre 

daha az miktarda bakım gerektirmeleri, yüksek hızlarda çalışabiliyor olmaları, 

aktarma vidalarında görülen backlash (boşluk) sorununun kayış-kasnak 

mekanizmasında daha az görülmesi sahip olduğu avantajlardır (Dabbletron Labs). 

Bunların yanında çevrim oranının sabit olması, hareketin hassas olarak 

gerçekleştirilebilmesi, küçük çapta kasnaklar ile kullanılıyor olmaları ve hafif yapı 

işlemlerinin yapıldığı sistemlerde kullanılabilir olmaları diğer avantajlarındandır. 

Fakat kayış-kasnak mekanizmalarında bazı dezavantajlarda görülmektedir. Hareket 

iletiminde azda olsa kaymalar mevcuttur. Sıcaklığın ve rutubetin etkisiyle kayışın 

esnekliğinde değişimler gözlenir. Kayışta meydana gelen uzama veya kısalma 
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olaylarını göz önünde bulundurarak sistemde bu eksiklikleri giderecek düzenekler 

olması gerekir. Sürtünme katsayısı rutubet ve sürtünme ile değişmektedir (Belevi). 

 Dişli kayışlar için gerekli mukavemet hesabı için (5.6) ve (5.7) eşitlikleri 

yazılabilmektedir:  

𝑝 =
𝑐.𝐹𝑡

𝑧𝑘..ℎ𝑧.𝑏
≤ 𝑝𝑒𝑚                                            (5.6) 

𝑏 ≥
𝑐.𝐹𝑡

𝑧𝑘.ℎ𝑧.𝑝𝑒𝑚
                                                     (5.7) 

 

 Formülde yer alan b: kayış genişliği (mm), c: çalışma faktörü (C49),  𝑝𝑒𝑚 : 

diş profili emniyetli yüzey basıncı (N/𝑚𝑚2), 𝐹𝑡: teğetsel kuvveti (çekme kuvveti), 

ℎ𝑧: diş yüksekliğini göstermektedir (Belevi). 

 Teğetsel kuvvet ise (5.8) ve (5.9) eşitlikleri ile bulunabilmektedir: 

 

𝐹𝑡 =
2𝑀𝑏1

𝑑01
=

2
𝑃

𝑤1

𝑑01
=

𝑃

𝑣
                                         (5.8) 

𝑣 = 𝑤1
𝑑01

2
= 𝑤2

𝑑02

2
                                          (5.9) 

 

 Kayışın toplam diş sayısı 𝑧𝑟 ise 𝐿𝑤 = 𝑧𝑟 . 𝜋. 𝑚 formülü ile bulunur (Belevi). 
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5.2.2.3 Aktarma Vidaları ( Trapez Vida) 

 Hareket cıvataları, dönme hareketini doğrusal harekete çeviren 

mekanizmalardır. Bu mekanizmalar kuvvet iletiminde veya kuvvetin 

oluşturulmasında kullanılır. Hareket cıvatalarının malzemeleri mukavemet ve 

aşınmaya dayanıklı olmasına göre seçilir ve daha çok St50 den başlayarak alaşımlı 

çelikler kullanılır. Üzerinde kayan somunun ise bronz veya dökme demir 

kullanılabilmektedir. Hareket cıvatalarında, cıvata dönme hareketini 

gerçekleştirirken eksenel yönde sabit tutulur ve üzerindeki somun doğrusal hareket 

yapmaktadır. Bu şekilde hareket cıvatalarında hareket iletimi gerçekleşmektedir. Bu 

mekanizmalarda somun ile vida arasındaki hareket yük altında gerçekleşmektedir 

(Şekil 5.19).  Hareket cıvatalarında, cıvataya uygulanan moment burulma 

(döndürme) momenti ve uygulanan F kuvveti ise nominal kuvvettir.  Bu sistemlerde 

iki türlü sürtünme meydana gelmektedir. Cıvata dişleri ile somun arasında 

gerçekleşen sürtünme  𝑀𝑆1 ve yataklama sisteminde meydana gelen sürtünme 𝑀𝑆2 

şeklinde belirtilir. Döndürme momentinin bu iki sürtünmeyi yenmesi gerekir 

(Akkurt, 2005). 

 

 

 Şekil 5. 18. Sıkma ve çözme momenti (Akkurt, 2005) 

 



102 

 

 

 Şekil 5. 19. Hareket cıvatasının çalışma prensibi (Akkurt, 2005) 

 

 Sıkma ve çözme moment denklemine göre (Şekil 5.18): 

 

𝑀𝑆1 =  𝐹ö𝑛
𝑑2

2
 

𝑡𝑎𝑛𝛽+𝜇′

1− 𝜇𝑡𝑎𝑛𝛽
                                          (5.10) 

  

 (5.10) eşitliği yazılır ve gerekli döndürme momenti denklemleri yazılırsa: 

 

𝑀𝑆1 = 𝐹
𝑑2

2
tan (𝛽 + 𝜌′)                                       (5.11) 

𝑀𝑆2 = 𝜇0𝐹
𝑑0

2
                                                       (5.12) 

 

 (5.11) ve (5.12) eşitliği elde edilmektedir. Burada belirtilen 𝑑0 : yatağın çapı, 

𝜇0 : yataktaki sürtünme katsayısıdır (Akkurt, 2005). 

 



103 

 

 Cıvata mekanizmasının verimi: 

𝜂 =
𝑀𝑏0

𝑀𝑏
=

𝑡𝑎𝑛𝛽

tan(𝛽+𝜌′)+𝜇0(
𝑑0

2𝑑2
)
                                  (5.13) 

 

 (5.13) eşitliği ile bulunur. Cıvata somununa ait verim ise: 

𝜂 =
𝑀𝑏0

𝑀𝑆1
=

𝑡𝑎𝑛𝛽

tan (𝛽+𝜌′)
                                             (5.14) 

 

 (5.14) eşitliği ile ifade edilir. Bu denklemden anlaşılacağı gibi verim, 

sürtünme (𝜌′) ve helis (𝛽) açısına bağlıdır (Akkurt, 2005). 

 Hareket cıvatalarında hareket yük altında yapıldığından dolayı cıvata 

basmaya ve burulmaya zorlanmaktadır (Akkurt, 2005). 

 Trapez vida ise tepe açısı 30° olan yamuk profile sahip bir hareketli vidadır. 

Genellikle tek yönden gelen kuvvetin olduğu uygulamalarda tercih edilmektedir. 

 

 

 Şekil 5. 20. Trapez vida gösterimi (Akkurt, 2005) 

 

 Aynı zamanda bu sistemler fren sistemine gerek kalmadan kendilerini 

kitleyebilir olmaları, üretimlerinin kolay olmaları, hız, doğruluk, rijitlik ve hassasiyet 

gerektiren yerlerde kullanılabilir olmalarından dolayı üç boyutlu yazıcılarda da tercih 



104 

 

edilmektedir. Normal vidalı millere göre backlash olayı daha az seviyelerdedir. 

Bunların yanında sistemin yağlanması gerekmekte ve maliyeti normal vidalı millere 

göre daha fazladır (Mühendis Beyinler). 

5.2.2.4 Baskı Yatağı 

 Bu sistem üst levha ve alt levha olmak üzere iki kısımdan meydana 

gelmektedir.  Üst levha kısmında PCB yapısında ve gerektiğinde ısıtılan 

gerekmediğinde ısıtılmayan ve malzemenin döküldüğü yer bulunmaktadır.  Üst levha 

yay ile alt levhayla bağlantılı şekilde yer almaktadır. Kullanılan yaylar sayesinde 

yatağın hizalama ayarı yapılabilmektedir. Aynı zamanda bu zemin üzeri kapton tape 

adı verilen ısıya karşı dayanıklı bir band ile kaplanarak dökülen malzemenin yatakta 

yapışarak hareket etmesinin önüne geçilir. Alt levha ise eksendeki hareketi sağlamak 

amacıyla mekanizmaya doğrudan bağlı olmaktadır.  Eksende hareketi sağlamak için 

kullanılan dişli kayış-kasnak veya aktarma vidasının kullanımına bağlı olarak alt 

levhanın mekanizmaya tutunma yapısı değişmektedir. Yatağın hareketi y ekseninde 

olabildiği gibi z ekseninde de hareket gerçekleştirilmektedir. 

5.2.2.5 Extruder Mekanizması 

 Üç boyutlu yazıcılarda extruder mekanizması filament formunda bulunan 

malzemenin nozzle kısmına doğru itilmesini ve orada eritilerek baskı yatağına 

dökülmesini sağlamaktadır. Extruder mekanizması iki kısımda incelenmektedir. 

Bunlar: 

 Malzemenin nozzle a iletilmesini sağlayan mekanik kısım (coldend) 

 Malzemenin en son eritildiği kısım (hotend) 

 Malzemenin sisteme beslenmesini sağlayan ilk kısım ile eritmenin 

gerçekleştiği kısım, nozzle kısmındaki yüksek sıcaklığın üst tarafa geçmemesi için 

sıcaklığı dağıtan ve azaltan bir yapı ile birleşmektedir.  Bu yapı genellikle PEEK 

plastik malzemeden veya PTFE ile birlikte kullanılan paslanmaz çelik malzemeden 

olmaktadır. PEEK yüksek sıcaklıklarda dahi (250°C-310°C) çok iyi mekanik 
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özellikleri olan bir termoplastiktir. Paslanmaz çelik ile kullanılan PTFE yani bilinen 

adıyla teflon malzeme ise tüm sanayi plastikleri arasında en geniş çalışma sıcaklığına 

(-260 ile +270 °C) sahip ayrıca dinamik ve statik sürtünme katsayısı oldukça düşük 

bir malzemedir. Bu sebeple nozzle tarafında gerçekleşen sıcaklığın üst kısımlara 

iletilmemesi için boru şeklindeki PTFE malzeme tercih edilmektedir (RepRap).  

  Malzemenin nozzle tarafına iletilmesini sağlamak için çoğunlukla kullanılan 

yapılar: 

 Wade's Geared Extruder (Şekil5.21) 

 

 

 Şekil 5. 21. Wade's geared extruder (RepRap) 

 

 Tüm sistem plastik malzemeden oluştuğu için maliyeti oldukça düşüktür. 

Aynı zamanda diğer extruder yapılarına göre hızlı bir şekilde baskı yapabilmektedir. 

 Greg's Hinged Extruder 

 Greg's Wade's Reloaded Extruder 

 Malzemenin eritildiği blok kısmı ise ısıtıcı fişek ve sıcaklık ölçümünü 

sağlayan termistörden meydana gelmektedir. Bu kısmın gerçekleşmesini sağlayan 

birçok yapı mevcuttur (Şekil 5.22). Bu kısmın tasarlanması için bazı terimleri bilmek 

gerekmektedir.  

 Termoplastik malzemeler camlaşma sıcaklığı Tg (donma sıcaklığı) denilen 

bölgenin altındaki sıcaklıklarda yüksek katılık (elastikiyet modülü ve kayma modülü 
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yüksektir) göstermektedirler (RepRap). Termoplastiklerin sıcaklığı bu bölgenin 

üzerine çıktığında ise zincir molekülleri ısıl hareketlilik kazanarak sünek bir yapıya 

geçer. Eğer sıcaklık git gide artırılırsa termoplastiğin erime noktası sıcaklığına erişilir 

ve plastik artık sıvı forma girer böylece itme mekanizması ile nozzle ucundan 

dökülmeye başlar.  Camlaşma sıcaklığı ile erime sıcaklığı arasındaki bölge kritik bir 

bölge olmaktadır.  Plastik bu bölge arasındayken lastik kıvamında olmakta ve lastiğe 

geçiş durumunda genişleyerek erime haznesine yerleşmektedir. Bu işlem 

gerçekleştiğinde itme mekanizmasına karşı direnç meydana gelir ve bu durum erime 

haznesindeki sıkışma olasılığını artırmaktadır. Bunun düzeltilmesi için erime 

haznesinin hacminin küçültülmesi ve haznenin içerisinde plastik ile iç duvar 

arasındaki sürtünmenin en aza indirilmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır. Lastik 

kıvamındaki yapı ile ilgili problem daha çok PLA plastik malzemeden ortaya 

çıkmaktadır çünkü PLA malzemenin camlaşma sıcaklığı (Tg) 60°C civarındadır 

(RepRap). 

 

 

 Şekil 5. 22. Farklı yapılara sahip extruder hotend ve coldend yapıları (RepRap) 

5.2.3 Malzeme 

 Açık kaynak üç boyutlu yazıcılarda en çok kullanılan malzemeler ABS ve 

PLA termoplastikleridir. Bu malzemelerin nemden etkilenmemesi için atmosfer 

ortamında uzak tutulmaları gerekmektedir. ABS malzeme eğer nemli bir yapıda 

olursa, nozzle ucundan fışkırma şeklinde çıkar ve üretilen parçanın yüzey kalitesinde 

sorunlar ortaya çıkar. PLA malzemede ise fışkırmanın yanında renk değişimi 

gözlenir ve parçanın özelliklerinde azalma meydana gelir. İki malzemede işlem 
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gerçekleşirken etrafa koku yayabilir. ABS malzemenin tablaya tutunabilmesi için 

tablanın yeterince ısıtılması gerekmekte bunlara ilave olarak tablaya aseton sürme ve 

sprey sıkma gibi ek işlemlerde yapılabilmektedir. PLA malzeme için tablanın 

ısıtılmasına gerek kalmadan boyacı bandı ile tabla kaplanarak kaliteli malzemeler 

üretilebilmektedir. Bunlar doğrultusunda ABS malzeme dayanımının yüksek olması 

ve yüksek sıcaklıklara dayanabilmesi sebebiyle mühendisler ve profesyoneller 

tarafından tercih edilmekte, PLA malzeme ise yüksek yazma hızlarına ve daha düşük 

katman kalınlığında yazma kabiliyetine sahip olduğundan dolayı hobiciler, öğrenciler 

ve ev tipi yazıcı kullanıcıları tarafından tercih edilmektedir (4B Muhendislik ). 

5.2.4 Dilimleme Programı 

 Üç boyutlu yazıcılarda üretilecek olan parçanın üç boyutlu katı modeli çizim 

programlarında gerçekleştikten sonra katman katman dilimleme işlemi yapılması 

gerekir. Şu anda çoğunlukla kullanılan dilimleme programları: 

 Skeinforge 

 Slic3r 

 Cura  

 Bu dilimleme programlarında önemli parametrelerin anlaşılması 

gerekmektedir. Şekil 5.24' de görülen Slic3r programı kullanılarak önemli 

parametrelerin anlaşılması sağlanacaktır (Slic3r).  
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 Şekil 5. 23. Slic3r arayüzü (Slic3r) 

 

 Layer height (Tabaka Yüksekliği): İşlem sırasında dökülen katman katman 

malzemenin her bir katmanının hangi yükseklikte olacağını göstermektedir. 

Aynı zamanda her bir katmanda dikey eksen boyunca ne kadar adım 

gidilmesi gerektiğini de göstermektedir.  Burada tabaka kalınlığı ile parçanın 

çözünürlüğün iyi olup olmaması ve üretim hızı gibi faktörler etkilenmektedir. 

Eğer yüksek çözünürlük parça isteniyorsa bu değer düşük seçilmelidir. 

Yüksek çözünürlükte yapılan parçada şerit kısımlar daha az fark 

edilmektedir. Fakat bu değerin küçük seçilmesi daha fazla katman 

yapılmasına yol açtığı için üretim zamanını oldukça uzatmaktadır.  Ayrıca 

tabaka yüksekliğinin ince seçilmesi yatay eksendeki çizgilerin kalınlaşmasına 

yol açar. İki eksende çözünürlüğün yüksek olması istendiğinde nozzle ucunun 

küçük çaplı olması gerekir (Slic3r). 

 First layer height (İlk katman kalınlığı): İlk tabaka yüksekliği için çoğunlukla 

tabaka yüksekliğinden daha büyük bir değer seçilir. Bunun nedeni parçanın 

taban kısmının yatak kısmına iyi bir şekilde tutulmasını sağlamaktır (Slic3er). 

 Perimeters (Dikey Kabuk):  Baskının kabuk kalınlığını belirlemektedir. 

Baskısı yapılan parçanın karmaşık geometrisine bağlı olarak kalınlığı 

değişmektedir. Kompleks geometrilerde daha kalın atılması gerekmektedir 

(Slic3r). 

 Solid layers (Yatay Kabuk): Parçanın taban ve üst kısmının ne kadar sayıda 

tamamen doldurularak oluşturulması gerektiğini belirtmektedir. Bu parametre 

için 3 değeri uygun olmakta ve 6 değerinin üzerine kesinlikle çıkılmaması 

gerekmektedir (Slic3r). 
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 Fill density (Doldurma Yoğunluğu): Bu parametre ile parçanın iç kısmının ne 

kadar dolu olması gerektiğine karar verilir. Verilen değer 0 olduğunda sadece 

parçanın dış kabuğu oluşmakta eğer 100 değeri verilirse parça tam dolu 

olmaktadır. Parçanın yoğunluğu arttıkça kullanılan malzemede o oranda 

artmaktadır ve bu da üretim sürecini uzatmaktadır. Yaklaşık %40 

değerlerinde baskı süresi, parça mukavemeti, baskı kalitesi ve harcanan 

filament bakımından dengeli bir oran yakalanmış olur. Burada en önemli 

nokta parçanın doldurma yoğunluğunu artırıp mukavemetini artırmak yerine 

tabaka kalınlığını düşürerek aynı sonuca ulaşılabiliyor olmasıdır. Şekil 5.25' 

te farklı yoğunlukta üretimleri gerçekleşmiş numuneler görülebilmektedir 

(Slic3r). 

 

 Şekil 5. 24. Farklı doldurma yoğunluğuna sahip numuneler (Slic3r) 

 

 Fill pattern (Doldurma yöntemi): Parçanın iç kısımlarının nasıl 

doldurulacağının seçildiği parametredir. Şekil 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28 ve 

5.29 da doldurma seçenekleri gösterilmektedir: 
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 Şekil 5. 25. Çizgi doldurma şekli (Slic3r) 

 

 

 Şekil 5. 26. Düz çizgili doldurma şekli (Slic3r) 

 

 

 Şekil 5. 27. Concentric doldurma şekli (Slic3r) 
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 Şekil 5. 28. Honeycomb doldurma şekli (Slic3r) 

 

 

 Şekil 5. 29. Hilbert curve doldurma şekli (Slic3r) 

 

 

 Şekil 5. 30. Archimedean Chords doldurma şekli (Slic3r) 
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 Combine infill every (Dolguyu… Her katmanda birleştirme) : Bu işlemde kaç 

katmanda bir dolgu işlemini yapacağını göstermektedir. Verilen katman 

sayısı değerine orantılı olarak ekstrüzyon işlemi daha kalın gerçekleştirilir ve 

dolgu tek seferde yapılır. Bu işlem ile çözünürlük etkilenmeden daha kısa 

sürede üretim gerçekleştirilir (Slic3r). 

 Fill angle (Dolgu açısı): Burada dolgu işleminin X ekseni ile yaptığı açıyı 

temsil etmektedir. Çeperlerle dolgu malzemesinin iyi bir şekilde kaynaşması 

için bu değer 45° seçilmelidir (Slic3r). 

 Only retract when crossing perimeters (Sadece çeperler yapılırken geri çekme 

yapılsın):  Ekstrüzyon işleminin bitti yerlerde nozzle ucundan malzeme 

dökümü basınçtan dolayı bir miktar devam eder. Bu durumun gerçekleşmesi 

bir sonraki ekstrüzyon çalışmasında kirli malzemenin yüzeye dökülmesine 

yol açmaktadır. Bunun önüne geçmek için malzeme bir miktar yukarı çekilir 

ve böylece basınç düşer ve filament kaçağının önüne geçilir. Bu seçenekte 

parçanın görünür yüzeylerinin basımı sırasında nozzle ucundan filament 

formundaki malzemenin geri çekilmesi sağlanarak böylece parça yüzeyinin 

kirletilmesinin önüne geçilir. Parçanın iç kısımlarında ise geri çekme olayı 

gerçekleştirmez (Slic3r). 

 Infill before perimeters (Çeperlerden önce doldur): Bu seçenekte normalde 

tercih edilen, ilk olarak çeperlerin yapılması ardından dolgu işlemi yerine ilk 

olarak dolgu işlemini gerçekleştirirken daha sonrasında çeperler oluşturulur. 

Fakat bu tercih çoğunlukla tercih edilmemektedir (Slic3r). 

 Loops: Bu parametrede üretilecek olan parçanın etrafına ne kadar sayıda etek 

yapısının oluşturulması istendiği sorulmaktadır. Büyük yapıdaki parçaların 

zemine sığması için bu değer sıfır seçilebilir fakat nozzle ucundan çıkan kirli 

plastiğin boş bir yere atılması ve aynı zamanda parçanın basılacağı zeminin 

yüksekliğinin görülerek uygun ayarlamaların yapılmasını sağladığından 

dolayı bu sayı arttırılmalıdır. Bu parametre için minimum değer 1 olmalıdır 

(Slic3r). 

 Distance from object:  Bu parametre ile üretilecek olan parçanın 

kenarlarından ne kadar uzaklıkta etek yapısının oluşturulmak istendiği 

sorulmaktadır. Etek sayısı fazla olduğunda bu değer 1 olarak seçilmelidir 

(Slic3r). 
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 Skirt height (Etek yüksekliği): Model parçanın çevresindeki etek yapısının 

yüksekliğini belirlemektedir. Sıcaklıktan dolayı oluşacak çarpılmalara karşı 

önlem olarak bu değer artırılabilir fakat normal bir değer için 1 tercihi 

yapılmaktadır (Slic3r). 

 Brim widht (Kenar genişliği): Basılacak kenar genişliğini göstermektedir. 

 Generate support material (Destek malzemesi oluşturma): Bu seçenek 

seçildiğinde slic3r programı sarkma ve köprü yapıları gibi gerekli yerlerde 

destek malzemesi oluşturmaktadır (Slic3r).   

 Perimeters speed (Çeper Hızı):  Çeperlerin oluşturulma hızını mm/sn 

cinsinden göstermektedir (Slic3r). 

 Small perimeters speed (Küçük çeperlerin hızı): Burada parça içerisinde yer 

alan delik ve benzeri yapıların çeperleri kastedilmektedir. Bu kısımların daha 

düşük bir hızla yapılması gerekmektedir. Bu seçenekte çeper hızının yüzdesi 

veya mm/sn cinsinden değer girilir (Slic3r). 

 External perimeters speed (Dış çeperlerin hızı):  Parçanın en dış kabuğunun 

hızını belirtmektedir. Gözle görülebilen bir kısım olduğu için yavaş yapılması 

gerekmektedir (Slic3r).  

 Infill speed (Dolgu hızı): Dolgu gerçekleştirilirken yazıcı kafasının hızını 

belirtmektedir. Gözle görülen bir kısım olmadığı için hızlı yapılabilir (Slic3r). 

 Support material speed(Destek malzeme hızı): Destek malzeme gereken 

yerlerde atılacak destek malzemenin hızını belirtmektedir.  Model bittikten 

sonra atılacağı için hızlı yapılmasında problem oluşturmaz (Slic3r). 

 Bridges speed (Köprüler): İki tarafı dolu fakat alt kısmı boş olan kısımlar 

köprü olarak adlandırılmaktadır. Bu yapının gerçekleştirilmesi için birçok 

etken bulunmaktadır. Hızın yavaş yapılması durumda plastik sarkmakta, hızlı 

olduğunda ise plastikte kopmalar meydana gelmektedir. Ayrıca ekstrüzyon 

sıcaklığı ve filament malzemenin özellikleri bu yapının oluşmasında etkilidir 

(Slic3r). 

 Travel speed (Boşta gezme hızı):  Boşta gezme hızı, ekstrüzyon yapılmadı 

yerlerde bir noktadan diğer noktaya hareket etme hızıdır. Döküm işlemi 

gerçekleşmediği için bu seçenek için yüksek hızlar (1000 mm/sn gibi) 

seçilebilir (Slic3r).  

 First layer speed (İlk katman hızı): İlk katman hızı döküm işlemi için en 

önemli kısımlardan biridir. Bu kısmın düzgün yapılması ile ilk katmanın 
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baskı yüzeyine yapışarak malzemenin platformdan ayrılmasının önüne 

geçilir. Bu sebeple ilk katman hızının düşük seçilmesi gerekmektedir (Slic3r). 

 Brim widht (Kenar genişliği): Basılacak kenar genişliğini göstermektedir 

(Slic3r). 
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6. ERGİYİK BİRİKTİRME MODELLEME TEKNİĞİNİ 

(FDM, FUSED DEPOSİTİON MODELİNG) KULLANAN 

ÜÇ BOYUTLU YAZICI TASARIMININ VE 

PROTOTİPİNİN YAPILMASI 

Yapılan çalışma ile kartezyen koordinat sistemi mekanizmasını kullanan ve 

140 mm x 70 mm x 130 mm baskı hacmine sahip üç boyutlu yazıcı prototipinin 

imalatı gerçekleşmiştir. Üç boyutlu yazıcının iskelet kısmı sigma profiller tarafından 

oluşturulmuş, x, y ve z eksenindeki hareketin iletimi için trapez başlı vida 

kullanılmıştır. Üç boyutlu yazıcıyı oluşturan parçaların büyük kısmı profesyonel bir 

üç boyutlu yazıcıdan çıkartılmış böylece klasik imalat yöntemleri ile üretilmesi zor 

olan parçaların üretimi daha kolay bir şekilde gerçekleşmiştir.  

 

 

 Şekil 6. 1. Üçboyutlu yazıcı katı modeli 
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 Şekil 6. 2. Üç boyutlu yazıcı prototipi 

 

6.1 Üç Boyutlu Yazıcı Bağlantı Parçaları 

 Üç boyutlu yazıcının parçaları, Solidworks 2016' da modellenip, Zortrax 

M200 marka üç boyutlu yazıcı kullanılarak ABS ultrat malzemeden parçaların 

üretimi gerçekleştirildi.  Z ultrat malzemenin sahip olduğu özelliklerle, enjeksiyonla 

kalıplama teknolojisi ile üretilen ürünlerin özelliklerine benzer özelliklerde prototip 

parçalar elde edilebilir. Aynı zamanda mekanik ve kimyasal üretim sonrası işlemler 

için uygundur.  Elastikiyeti, etki dayanımı orta düzeyde, gerilme dayanımı düşük ve 

sertlik değeri ise yüksek seviyelerdedir. Fonksiyonel prototip parçalarının, son 

kullanıcı parçalarının, mekanik parçaların üretiminde tercih edilmektedir. Üç boyutlu 

yazıcının şekil 6.3' de önden, yandan, üstten ve izometrik olarak görünümü  

gösterilmektedir.  
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a) 

 

 

b) 

 

Şekil 6. 3. Üç boyutlu yazıcı görünümleri a) önden b) yandan c) üstten d) izometrik  
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c) 

 

 

d) 

 Şekil 6. 3. Üç boyutlu yazıcı görünümleri a) önden b) yandan c) üstten d)  

izometrik (devam) 

6.1.1 Mil Üzerinde Hareket Eden Bağlantı Parçası (X Ekseni) 

 X ekseninde hareket eden parçanın tasarımı Solidworks ortamında 

modellenmiş ve Zortrax Z – Suit ara yüzü kullanılarak baskı parametreleri olan 

tabaka kalınlıkları ve doldurma parametreleri seçilip, Zortrax M200 marka üç 

boyutlu yazıcıdan 1,75 mm çapında filament halindeki ABS ultrat malzemesi 

kullanılarak parçanın üretimi gerçekleşmiştir. Bu kapsamda tabaka kalınlığı 0,19 
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mm, doldurma seçeneği ise full seçilmiştir. Parça üzerine yerleştirilecek extruder 

mekanizması yüzünden parçada meydana gelecek gerilmelerin önüne geçebilmek 

için parçanın içerisi tam dolgu şeklinde yapılmıştır. Parça tasarımı yapılırken 

hareketli vida üzerinde ilerlemesini sağlayan somun için yer ayarlanmış ayrıca alt ve 

üst kısımda yer alan krom kaplı indüksiyon mil üzerinde rahatça hareket edebilmesi 

için toplamda dört adet LME08 UU rulman yeri tasarlanmıştır. Parçada kullanılan 

somunun bağlantısı için M3x10 mm imbus başlı cıvata kullanılmıştır. 

 

 

 Şekil 6. 4. Üç boyutlu yazıcı x ekseni mil üzerinde hareket eden parçanın katı  

modellemesi 
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a) 

 

 

b) 

 

 Şekil 6. 5. Üç boyutlu yazıcının x- eksenindeki mil üzerinde hareket eden    

parçanın Zortrax Z-Suit ara yüzü görüntüsü a) ilk hali b) destek  

malzeme atılmış hali  

 

6.1.2 Mil Üzerinde Hareket Eden Motorun Bağlı Olduğu Parça (Z 

Ekseni) 

 Z ekseninde hareket eden parçanın tasarımı Solidworks ortamında 

modellenmiş ve Zortrax Z – Suit ara yüzü kullanılarak baskı parametreleri olan 

tabaka kalınlıkları ve doldurma parametreleri seçilip, Zortrax M200 marka üç 

boyutlu yazıcıdan 1,75 mm çapında filament halindeki ABS ultrat malzemesi 

kullanılarak parçanın üretimi gerçekleşmiştir. Bu kapsamda tabaka kalınlığı 0,19 
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mm, doldurma seçeneği ise full seçilmiştir. Parça üzerine yerleştirilecek step motor 

nedeniyle parçada meydana gelecek gerilmelerin önüne geçebilmek için parçanın 

içerisi tam dolgu şeklinde yapılmıştır. Parça içerisine iki adet LME08 rulman için yer 

açılmış ayrıca hareket vidasında parçanın ilerleyebilmesi için somunun yerleşeceği 

kısımlar tasarlanmıştır. 

 

 

 

 Şekil 6. 6. Üç boyutlu yazıcı z-ekseninde mil üzerinde hareket eden motorun bağlı  

olduğu parçanın katı modellemesi 
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 Şekil 6. 7. Z-ekseninde mil üzerinde hareket eden motorun bağlı olduğu parçanın  

montaj hali 
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a) 

 

 

b) 

 

 Şekil 6. 8. Üç boyutlu yazıcının z- eksenindeki mil üzerinde hareket eden motorun  

bağlı olduğu parçasının Zortrax Z-Suit Ara yüzü görüntüsü a) ilk hali b)  

destek malzeme atılmış hali 
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6.1.3 Mil Üzerinde Hareket Eden Motorsuz Kısma Ait Parça (Z Ekseni) 

 Z ekseninde hareket eden motorsuz kısma ait parçanın tasarımı Solidworks 

ortamında modellenmiş ve Zortrax Z – Suit ara yüzü kullanılarak baskı parametreleri 

olan tabaka kalınlıkları ve doldurma parametreleri seçilip,  Zortrax M200 marka üç 

boyutlu yazıcıdan 1.75mm çapında filament halindeki ABS ultrat malzemesi 

kullanılarak parçanın üretimi gerçekleşmiştir. Bu kapsamda tabaka kalınlığı 0,19 

mm, doldurma seçeneği ise full seçilmiştir. Parça içerisine iki adet LME08 rulman 

için yer açılmış ayrıca hareket vidasında parçanın ilerleyebilmesi için somunun 

yerleşeceği kısımlar tasarlanmıştır. Ayrıca parça üzerinde endstop switch kısmı 

içinde yer tasarlanmış böylece x ekseninde hareket eden parça bu kısımda yer alan 

switch ile temas ettiğinde durabilecektir. 

 

 

 Şekil 6. 9. Üç boyutlu yazıcı z-ekseninde mil üzerinde hareket eden motorsuz  

kısma ait olan parçanın katı modellemesi 
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 Şekil 6. 10. Z-ekseninde mil üzerinde hareket eden motorsuz kısma ait olan parçanın  

montaj hali 

 

 



126 

 

 

 

a) 

 

 

b) 

 

 Şekil 6. 11. Üç boyutlu yazıcının z- eksenindeki mil üzerinde hareket eden motorsuz  

kısma ait parçasının Zortrax Z-Suit Ara yüzü görüntüsü a) ilk hali b)  

destek malzeme atılmış hali 
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6.1.4 Z Eksenine Ait Motorun Bağlı Olduğu Taban Parçası ve Motorun 

Karşı Tarafında Yer Alan Milin Tutunmasını Sağlayan Üst Kısmına 

Ait Olan Parça 

 Z eksenine ait motorun bağlı olduğu parçanın tasarımı Solidworks ortamında 

modellenmiş ve Zortrax Z – Suit ara yüzü kullanılarak baskı parametreleri olan 

tabaka kalınlıkları ve doldurma parametreleri seçilip, Zortrax M200 marka üç 

boyutlu yazıcıdan 1,75 mm çapında filament halindeki ABS ultrat malzemesi 

kullanılarak parçanın üretimi gerçekleşmiştir. Bu kapsamda tabaka kalınlığı 0,19 

mm, doldurma seçeneği ise full seçilmiştir.  

 

 

 Şekil 6. 12. Üç boyutlu yazıcının z-eksenindeki motorun yerleştiği taban kısmına ve  

motorun karşısında yer alan milin yerleştiği üst kısmına ait olan  

parçasının katı modellemesi 
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a) 

 

 

b) 

 

 Şekil 6. 13. Üç boyutlu yazıcının z-eksenindeki motorun yerleştiği taban kısmına ve  

motorun karşısında yer alan milin yerleştiği üst kısmına ait olan  

parçasının Zortrax Z-Suit ara yüzü görüntüsü a) ilk hali b) destek  

malzeme atılmış hali 
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6.1.5 Y Ekseninde Motorun Yerleştiği Kısma Ait Olan Parça 

 Y-eksenine ait motorun bağlı olduğu parçanın tasarımı Solidworks ortamında 

modellenmiş ve Zortrax Z–Suit ara yüzü kullanılarak baskı parametreleri olan tabaka 

kalınlıkları ve doldurma parametreleri seçilip, Zortrax M200 marka üç boyutlu 

yazıcıdan 1.75 mm çapında filament halindeki ABS ultrat malzemesi kullanılarak 

parçanın üretimi gerçekleşmiştir. Bu kapsamda tabaka kalınlığı 0,19 mm, doldurma 

seçeneği ise full seçilmiştir. Parça üzerine yerleştirilecek step motor nedeniyle 

parçada meydana gelecek gerilmelerin önüne geçebilmek için parçanın içerisi tam 

dolgu şeklinde yapılmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca parça üzerinde endstop switch 

kısmı içinde yer tasarlanmış böylece y-ekseninde hareket eden parça bu kısımda yer 

alan switch ile temas ettiğinde durabilecektir.  Parça içerisinde step motor için dört 

adet M3x5 mm imbus başlı vida, endstop switch için iki adet M3x8 mm imbus başlı 

vida, parçanın sigma profile tutturulabilmesi için üç adet M5x16 mm imbus başlı 

vida ve millerin parça içerisinde hareketinin önüne geçilebilmesi için iki adet M3x10 

mm setskur cıvata kullanılmıştır.  

 

 

 Şekil 6. 14. Üç boyutlu yazıcının y-ekseninde motorun yerleştiği parçasının katı  

modellemesi 
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 Şekil 6. 15. Yazıcının y-ekseninde motorun yerleştiği parçasının montaj hali 
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a) 

 

 

b) 

 

 Şekil 6. 16. Üç boyutlu yazıcının y-ekseninde motorun yerleştiği parçasının Zortrax  

Z-Suit Ara yüzü görüntüsü a) ilk hali b) destek malzeme atılmış hali 

6.1.6 Y Ekseninde Motorsuz Kısma Ait Olan Parça 

 Y-eksenine ait motorsuz kısma ait olan parçanın tasarımı Solidworks 

ortamında modellenmiş ve Zortrax Z–Suit ara yüzü kullanılarak baskı parametreleri 

olan tabaka kalınlıkları ve doldurma parametreleri seçilip,  Zortrax M200 marka üç 

boyutlu yazıcıdan 1,75 mm çapında filament halindeki ABS ultrat malzemesi 

kullanılarak parçanın üretimi gerçekleşmiştir. Bu kapsamda tabaka kalınlığı 0,19 
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mm, doldurma seçeneği ise full seçilmiştir. Parça üzerinde milin yataklanabilmesi 

için delikler açılmış ayrıca millerin hareket etmesinin önüne geçebilmek için iki adet 

M3x10 mm setskur cıvata kullanılmıştır. Parçanın sigma profile tutturulabilmesi için 

ise üç adet M5x16 mm imbus başlı cıvata kullanılmıştır. Ayrıca hareket vidasının 

rahatça dönebilmesi için 625zz rulman kullanılmış ve kullanıma uygun rulman yeri 

tasarlanmıştır. 

 

 

 Şekil 6. 17. Y –ekseninde motorsuz kısma ait olan parçanın katı modellemesi 

 

 

 

 Şekil 6. 18. Y –ekseninde motorsuz kısma ait olan parçanın montaj hali 
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a) 

 

 

b) 

 

 Şekil 6. 19. Y –ekseninde motorsuz kısma ait olan parçanın Zortrax Z-Suit ara  

yüzü görüntüsü a) ilk hali b) destek malzeme atılmış hali 

 

6.1.7 Y Ekseninde Tablanın Hareketini Sağlayan Parça 

 Y-eksenine ait hareketli vidanın somununun yerleştiği parçanın tasarımı 

Solidworks ortamında modellenmiş ve Zortrax Z–Suit ara yüzü kullanılarak baskı 

parametreleri olan tabaka kalınlıkları ve doldurma parametreleri seçilip,  Zortrax 

M200 marka üç boyutlu yazıcıdan 1,75 mm çapında filament halindeki ABS ultrat 

malzemesi kullanılarak parçanın üretimi gerçekleşmiştir. Bu kapsamda tabaka 
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kalınlığı 0,19 mm, doldurma seçeneği ise full seçilmiştir. Parçanın somun ile 

bağlantısı sağlamak amacıyla dört adet M3x15 mm imbus başlı cıvata ve parçanın 

hareketli baskı yüzeyine bağlantısını sağlamak için iki adet M4x16 mm imbus başlı 

cıvata kullanılmıştır. 

 

 Şekil 6. 20. Y-ekseninde tablanın hareketini sağlayan parçanın katı modellemesi 

 

 

 

 

 Şekil 6. 21. Y-ekseninde tablanın hareketini sağlayan parçanın montaj hali 
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a) 

 

 

b) 

 

 Şekil 6. 22. Y-ekseninde tablanın hareketini sağlayan parçanın Zortrax Z-Suit ara  

yüzü görüntüsü a) ilk hali b) destek malzeme atılmış hali 

6.1.8 Extruder Parçasının Tasarımı 

 Extruder parçasının katı modellemesi Solidworks programında yapılmış, 

Zortrax Z–Suit ara yüzü kullanılarak baskı parametreleri olan tabaka kalınlıkları ve 

doldurma parametreleri seçilip,  Zortrax M200 marka üç boyutlu yazıcıdan 1,75 mm 

çapında filament halindeki ABS-ultrat malzemesi kullanılarak parçanın üretimi 

gerçekleşmiştir. Bu kapsamda tabaka kalınlığı 0,19 mm, doldurma seçeneği ise full 

seçilmiştir. Extruder parçasının x ekseninde hareketli olan parçaya tutturulabilmesi 
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için iki adet M5x45 mm ve bir adet M6x40 mm, motorun parçaya tutturulabilmesi 

için dört adet M3x25 mm, fanın yerleştirilmesi için ise M3x16 mm imbus başlı 

cıvata kullanılmıştır. Parçanın somun ile bağlantısı sağlamak amacıyla dört adet 

M3x15 mm imbus başlı cıvata ve parçanın hareketli baskı yüzeyine bağlantısını 

sağlamak için iki adet M4x16 mm imbus başlı cıvata kullanılmıştır.  

 

 

a) 

 

 

b) 

 

c) 

 Şekil 6. 23. Extruder parçasının katı modellemesi a) extruder ana parçası b) u  

parçası c) kapatma parçası 
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 Şekil 6. 24. Extruder montaj hali 
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a) 

 

 

b) 

 Şekil 6. 25. Ekstruder parçasının Zortrax Z-Suit ara yüzü görüntüsü a) ilk hali                  

b) destek malzeme atılmış hali  
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 Şekil 6. 26. Ekstruder mekanizması ilk durum 

 

 

 

 Şekil 6. 27. Rulman ile ekstrüzyon dişli konumu 

 

Şekil 6.26' da gösterilen ekstruder mekanizmasında birinci durumda rulman 

ile motorun miline bağlı olan kasnak arasındaki mesafe 1,75 mm filament 

malzemenin geçişine uygun olacak şekilde bulunmaktadır (Şekil 6.27). Rulman şekil 

6.28' de gösterildiği şekilde mekanizmaya u şeklinde bulunan parça ile yerleşmekte 
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ve u şeklindeki parçanın yay ile sıkışması sonucunda filament formundaki 

malzemeye baskı yapabilmektedir. 

 

 

 Şekil 6. 28. Ekstruder parçasında yer alan rulmanın yerleştiği parça 

 

1,75 mm çapındaki malzemenin sıkışması durumunda ise şekil 6.29' da 

görüldüğü gibi kelebek somun saat yönünde çevrilerek vidanın dolayısıyla vidanın 

bağlı olduğu u şeklindeki parçanın ok yönünde hareket etmesini sağlamaktadır. 

Böylece sıkışma durumunda rulman baskısı azaltılarak filamentin geçişinde meydana 

gelebilecek sorun ortadan kalkmaktadır. Aynı zamanda parçanın ne kadar 

gevşetildiği yan tarafta yer alan gösterge aracılığı ile görülmekte ve buna göre 

ayarlanma yapılabilmektedir. 

 

 

 Şekil 6. 29. Kelebek somun saat yönünde çevrildikten sonra vidanın dışarı yönde 

hareketi 
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Ekstruder mekanizmasında hotend kısmı için "full metal hotend" yapısı tercih 

edilmiştir (Şekil 6.30). 

 

 

 Şekil 6. 30. Full metal hotend yapısı 

6.2 Üç Boyutlu Yazıcı Mekanik Parçalar 

6.2.1 Hareket Vidaları 

 X, Y ve Z eksenindeki hareketin iletimi için hareketli vida mekanizması 

tercih edilmiştir. Bölüm 4' te bahsedildiği gibi bu sistemlerin fren sistemine gerek 

kalmadan kendilerini kitleyebilir olmaları, üretimlerinin kolay olmaları, hız, 

doğruluk, rijitlik ve hassasiyet gerektiren yerlerde kullanılabilir olmalarından dolayı 

üç boyutlu yazıcılarda tercih edilmektedir.  Normal vidalı millere göre backlash olayı 

daha az seviyelerdedir. Zaman kayışlarının tercih edilmemesinin nedeni; sıcaklığın 

ve rutubetin etkisiyle kayışın esnekliğinde değişimlerin gözlemlenmesi ve kayışta 

meydana gelen uzama veya kısalma olaylarını göz önünde bulundurarak sistemde bu 

eksiklikleri giderecek düzeneklerin olması zorunluluğudur.  

 Yapılan çalışmada kullanılan hareket vidası trapez profile sahip olmakta ve 

motorun bir tam turunda 200 mm ilerleme gerçekleştirmektedir. Sahip olduğu 

2mm'lik vida adımı ile üzerindeki somunun bir tam turunda 8mm ilerlemesini 

sağlamaktadır. Buradan yola çıkıldığında her bir eksendeki çözünürlük 8/200=0.04 
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mm değerinde olmaktadır. Normal şartlar altında ise maksimum 30cm/s' lik hıza 

ulaşabilmektedir (Pololu Corporation).  

Motor ve motora bağlı olan trapez vidanın teknik özellikleri: 

Faz Başına Çektiği Akım: 1680mA @2.7V 

Faz Direnç Değeri: 1.65 Ohm 

Faz Endüktans Değeri: 3.2 mH 

Adım Açısı: 1.8° 

Çalışma Voltajı: 2.8V 

Tur Başına Adım Sayısı: 200 

Tutunma Torku: 3.7 kg-cm (Pololu Corporation). 

6.2.2 Lineer Rulman 

 X ve z-eksenindeki hareketli parçanın 8 mm çapındaki mil üzerinde 

sürtünmesiz rahat bir şekilde ilerlemesi için LME08 UU rulman tercih edilmiştir. Y-

eksenindeki hareket için ise SCE08 UU model rulman kullanılmıştır. Rulmanlar iç ve 

dış bileziklerinin arasında kalan yuvarlanan elemanlar vasıtasıyla minimum sürtünme 

kuvvetinde çalışan ve döner hareket yapan makine elemanlarıdır. Rulmanların 

içerisinde yer alan tane bilye ve tane masuralar yolu ile sürtünme kuvveti 

azalmaktadır. İki yüzey arasındaki sürtünme kuvveti bilyeler ve masuralar tarafından 

karşılanmaktadır. LME xx UU serisi lineer rulmanlar basit tip lineer rulmanlar 

olmasına rağmen çok sayıda kullanılan bir modeldir. Her iki tarafta bulunan keçeler 

sayesinde tozu tutulmaktadır. Dış yüzeyde bulunan 2 adet segman yeri yardımıyla 

ortaya alınan parçaya sabitlenmektedir.   

X, y ve z- ekseninde hareketli vidanın yataklandığı ve rahatça dönmesini sağlayan 5 

mm iç çapa sahip 625zz model rulman kullanılmıştır.  
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6.2.3 Bağlantı Elemanları 

 Yapılan prototip çalışmasında M3,M4,M5 ve M6 imbus başlı cıvata ve 

bunlara uygun M3,M4,M5 ve M6 somun ve pul tercih edilmekte olup yataklanan 

millerin parça içerisindeki hareketinin önüne geçilebilmesi için M3 setskur cıvatalar 

kullanılmıştır. 

6.3 Elektronik Kontrol 

6.3.1 Kontrol Kartı 

 Üç boyutlu yazıcılarda kullanılan kontrol kartları sistemde beyin görevini 

görmektedir.  Genel olarak amatör üç boyutlu yazıcılar Arduino mikroişlemcisini 

kullanmakta ve bu kartlar içerisinde var olan yazılım ile iletişime geçerek gerekli 

komutları sisteme vermektedir. Üç boyutlu yazıcının çalışabilmesi için kontrol 

kartındaki var olan yazılım ile g-kodun üretilmesi gerekir. Çoğunlukla kullanılan 

kontrol kartlarına bakacak olursak: 

 RepRap Arduino Mega Pololu Shield(RAMPS) 

 Sanguinololu 

 Printrboard 

 Yapılan çalışmada RAMPS kontrol kartı kullanılmaktadır (Şekil 6.31). Üç 

boyutlu yazıcı için gerekli duyulan tüm elektronik kontrol işlevlerini yerine getirmek 

için tasarlanmış ve bu işlevleri yerine getirebilmesi için Arduino Mega ve motor 

sürücülerine ihtiyaç duymaktadır. Üzerine yerleştirilen 5 adet step motor sürücü ile 

birlikte aynı sayıda step motor kontrolü yapılabilmektedir. Bunların yanında 3 adet 

ısıtıcı çıkışı ve 3 adet endstop switch girişi yer almaktadır (RepRap). 
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 Şekil 6. 31. RAMPS 1.4 kontrol kartı (RepRap) 

 

 

 Şekil 6. 32. Ramps 1.4 kontrol kartı bağlantı şeması 

 

Input (girdi) pinlerine bağlayacağımız algılayıcılar ile ortamdaki değişiklikler 

hakkında bilgi alınabilmekte, output (çıktı) pinleri ile ortama müdahale 

edilebilmektedir. Yapılan çalışmada kullanılan ramps 1.4 kontrol kartında, output 

pinleri tarafından x, y, z eksenindeki hareketi sağlayan step motorlar ve ekstruder 

motoru, baskının yapıldığı yatağın ısıtılmasının sağlanması ve ekstruder yapısının 

ısıtılmasını sağlayan ısıtıcı fişek kontrol edilmekte, input pinleri ile yatak kısmının ve 
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ekstruder sıcaklığının ölçülmesini sağlayan termistör ve x, y, z ekseninde minimum 

ve maksimum hareketin belirlenmesi için kullanılan endstopların kontrol edilmesi 

sağlanmaktadır (Şekil 6.32). 

Kullanılan Ramps 1.4 kontrol kartı dışında x, y ve z ekseninde hareketi 

sağladığımız kontrol kartı mevcuttur. Kontrol kartı ile yapılan çalışmalar devam 

etmektedir (Şekil 6.33). 

 

 Şekil 6. 33. Geliştirilen üç boyutlu yazıcı devresi proteus çizimi 

6.3.2  Step Motor 

 Yapılan çalışmada, iki adet z eksenindeki, bir adet x eksenindeki ve bir adet y 

eksenindeki hareketi sağlamak, extruder mekanizması ile filamentin ittirilmesi için 

bir adet extruder motor olmak üzere toplamda beş adet step motor kullanılmıştır.  

Kullanılan step motor Nema 17 olup tur başına 200 adım atabilmekte ve adım açısı 

1.8° olmaktadır. Tutunma torku ise 3.7 kg-cm' dir. 

6.3.3 Step Motor Sürücü Devresi 

 Motorların nasıl hareket etmesi gerektiğine karar veren sürücüler aynı 

zamanda işlemciden gelen sinyallerin yetersiz kalmasından dolayı bu sinyalleri 
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yükseltmek için kullanılmaktadır. Yapılan çalışmada beş adet step motor kullanıldığı 

için bununla paralel olarak beş adet A4988 model step motor sürücüsü kullanılmıştır 

(Şekil 6.34). Sürücü beş farklı mikro adım (Tam adım, yarım adım, çeyrek adım, 

sekizinci adım ve on altıncı adım) çözünürlüğüne sahiptir. 

 

 

 Şekil 6. 34. Step motor sürücü (Pololu Corporation) 

 

6.3.4 Isıtıcı Tabla 

 Üç boyutlu yazıcılarda ısıtıcı tabla, malzemenin sıkıldığı kısım olmakta ve 

sıkılan malzemenin türüne göre sıcaklığı değişmektedir (Şekil 6.35). PLA malzeme 

için bu sıcaklık 50-60 derece arasında olmakla beraber ABS malzeme için bu değer 

120 dereceye kadar çıkmaktadır. PLA malzeme için ısıtma gerekmeyebilir fakat ABS 

malzeme ısıtıcı tablaya döküldüğünde eğer gerekli ısı sağlanmamış ise plastik 

parçanın zeminden kalkması gibi sorunlar meydana gelmektedir. Isıtıcı tabla yapıları 

farklı olmakla beraber en yaygın kullanımı baskılı devre şeklinde olanıdır.  
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 Şekil 6. 35. Isıtıcı tabla (RepRap) 

6.4 Yazılım Kısmı 

Yapılan çalışmada üç boyutlu yazıcının yazılım kısmında marlin tercih 

edilmiştir. Marlin yazılımının kullanılan mekanizmaya uygun bir şekilde kalibre 

edilmesi gerekmektedir.  

6.4.1  Marlin ve Mekanik Kalibrasyon 

İlk olarak baskı yapılacak olan alanın marlin yazılımında seçilmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda x, y ve z ekseninde yer alan endstoplar minimum 

pozisyonun olacağı yerlere yerleştirilmiş olup değerleri "0" olacaktır (Şekil 6.36). 

Yapılan çalışmada üç boyutlu yazıcının maksimum hareket yönünde endstoplar 

bulunmamaktadır bunun için maksimum olan kısımlar yazılımda kullanılmayabilir. 

Bunun yanında maksimum kısımlar için, kullanılacak olan tablanın büyüklüğü 

düşünülerek değer yazılabilir. 
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 Şekil 6. 36. Marlin yazılımında baskı alanının belirlenmesi 

 

İkinci yapılması gereken kısım ise z, y, z eksenindeki ve ekstruder hızının 

bulunmasıdır. X, y ve z ekseninde hareketin aktarılmasını sağlayan kısımlar kayıştan 

meydana geliyor ise bunun hesabı için: 

steps_per_mm =
devir başına motorun adımı × sürücü mikro adım

zaman kayışı adım sayısı×kasnak diş sayısı 
            (6.1) 

 

 (6.1) eşitliğinden faydalanılmaktadır.  

 X, y ve z ekseninde aktarma vidaları tercih ediliyor ise: 

steps_per_mm =  
devir başına motor adımı×sürücü mikro adımı

vida adımı
              (6.2) 

 

 (6.2) eşitliğinden faydalanılmaktadır. 
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Bu değerler aynı zamanda Repetier-Host programının içerisinde yer alan 

hesaplama kısmından da elde edilebilmektedir. Yapılan hesaplamalar sonucunda 

bulunan değerler şekil 6.37' de gösterilen kısma yazılmaktadır. 

 

 

 Şekil 6. 37. Marlin yazılımında tüm eksenlerdeki adım sayısının bulunması 

 

Yapılan çalışmada x, y ve z ekseni için Tr8x2 modülünde aktarma vidası 

tercih edilmiştir. Kullanılan step motorun devir başına adımı 200 ve kullanılan step 

motor sürücü kartı 16 mikro adıma sahiptir. Buna göre hesaplama yapıldığında: 

 

stepspermm
=

200×16

2
= 1600  değeri elde edilmektedir. 

 

Fakat kullanılan trapez başlı vida 4 başlangıçlı olduğundan bulunan son 

değer: 

stepspermm
=  

1600

4
= 400  

 

şeklinde elde edilir. 
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 Extruder ilerleme miktarını ise: 

estepspermm
=

devir başına m.adımı×sürücü mikro adımı

kasnak çapı×π
                  (6.3) 

 

 (6.3) eşitliği ile bulabilmekteyiz.  

 Kendi sistemimizde kullanmış olduğumuz kasnak 12 mm çapında olmakta ve 

bu değere göre hesaplama yapıldığında: 

estepspermm
=

200×16

12×π
= 84.93  değeri elde edilmektedir. 
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7. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

7.1 Prototip ile Elde Edilen Baskı İşlemleri 

Üç boyutlu yazıcımız ile Repetier–Host programı kullanılarak farklı 

doldurma açıları ve doluluk oranlarında dört adet parça üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Üretilen parçanın boyutları 102 mm x 20 mm x 3 mm olmaktadır. Üretilen dört adet 

parçada ortak parametreler olarak şekil 7.1' de gösterildiği gibi parçaların perimeter 

ve infill hızları 10 mm/sn, şekil 7.2' de gösterildiği gibi tabla ilk katman sıcaklığı 60 

℃  diğer katmanlar için 50 ℃ olmakta, extruder sıcaklığı ise ilk katman ve diğer 

katmanlar için 210 ℃ olmaktadır. Üretilen parçalar için ilk katman kalınlığı 0,35 mm 

(350 mikron) diğer katmanlar ise 0,3 mm (300 mikron) olarak belirlenmiştir (Şekil 

7.3). Üretim için 1,75mm çapında filament formunda olan PLA malzeme 

kullanılmıştır. Üç boyutlu yazıcımızın nozzle çapı 0,4 mm olduğundan dolayı 

programda nozzle çapı değeri bu değere göre ayarlanmıştır (Şekil 7.4).  

 

 

 Şekil 7. 1. Perimeter ve infill hızlarının ayarlanması (Slic3r) 
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 Şekil 7. 2. Filament çapının ve extruder ile yatak sıcaklıklarının ayarlanması (Slic3r) 

 

 

 

 Şekil 7. 3. İlk katman ve katman kalınlıkları değerlerinin ayarlanması (Slic3r) 

 

 



153 

 

 

 Şekil 7. 4. Nozzle çapının ayarlanması (Slic3r) 

 

7.1.1 Birinci Parçanın Üretimi 

Üretimi yapılan ilk parça %100 doluluk oranında, 45° doldurma açısında ve 

düz çizgi doldurma deseni parametrelerine sahiptir (Şekil 7.5). Üretilen parça için 

toplamda 2179 mm (5.2 𝑐𝑚3) filament kullanılmış ve üretim zamanı 1 saat 42 dakika 

42 saniye sürmüştür (Şekil 7.6). 
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 Şekil 7. 5. Birinci parça için doldurma oranı ve doldurma açısı değerleri (Slic3r) 

 

 

 

 Şekil 7. 6. Birinci parçanın dilimleme yapıldıktan sonraki değerleri (Repetier-Host) 
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 Şekil 7. 7. Birinci parça ilk katman başlangıç g kodların gösterimi 

 

Şekil 7.7' de gösterilen baskısı yapılan ilk parçanın g kodlarının gösteriminde 

ilk olarak M107 kodu kullanılarak fanlar kapatılmaktadır. Ardından gelen M190 S60 

komutu ile baskı yatak sıcaklığının hedeflenen değere gelinceye kadar beklenilmesi 

sağlanır. S60 komutunun anlamı yatak sıcaklığının 60 ℃  değerine ayarlanmış 

olmasıdır. Bu işlem tamamlandıktan sonra gelen M104 S210 komutu ile ekstruder 

sıcaklığı hedeflenen değere gelinceye kadar beklenilmesi sağlanır. S210 ise 

ayarlanan ekstruder sıcaklığını temsil etmektedir.  G28 komutu ile tüm eksenler 

home pozisyonuna gelmektedir ve ilk katman G1 Z5 F5000 komutu ile başlar. 

Burada G1 komutu ile lineer hareketin olması gerektiği anlaşılır, Z5 ile ise z 

ekseninde 5 mm yukarı doğru hareketin olacağı belirtilir. F5000 ile ise yazıcı 

kafasının dakikada kaç mm besleme yapması gerektiği belirlenmektedir. G21 

komutu mm ölçüm biriminin kullanılması gerektiğini, M82 ekstrüzyon için gerekli 

uzaklığı tanımlamada kullanılmaktadır. 

 

 

 Şekil 7. 8. Birinci parça ikinci katmanın başlangıç g kodların gösterimi 
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Birinci parçanın ilk katmanı biterken ilk olarak şekil 7.8' de gösterilen M 140 

S50 komutu ile yatak sıcaklığı ilk katman için ayarlanan 60℃  değerinden, ikinci 

katman için gerekli olan 50℃ değerine düşmesi sağlanır. Ardından gelen G1 Z0.350 

F2400 komutu ile z ekseninde ilk katman için gerekli olan yükseklik olan 0,35 

değerinde son yükselme belirlenir. Dilimleme programında ilk katman kalınlığı 0,35 

diğer katman kalınlıkları 0,3 mm seçildiğinden dolayı ikinci katman bittiğinde 

Z0.650 değeri g kodlarda okunmaktadır (Şekil 7.9). 

 

 

 Şekil 7. 9. Birinci parça üçüncü katman başlangıç g kodların gösterimi 

 

 

 

 Şekil 7. 10. Birinci parça son katman g kodların gösterimi 

 

Son katman yapımı bittikten sonra ise tekrar M107 komutu ile fan kapatılır, 

M104 S0 ile ekstruder sıcaklığı sıfırlanır ve G28 X0 ile x ekseninde home 

pozisyonuna gelinerek M84 komutu ile bütün motorların çalışması durdurulur (Şekil 

7.10). 

Birinci parça için gösterilen g kodların başlangıç ve bitiş değerleri diğer 

parçalar içinde aynı olmakta yalnızca dilimleme programı özelliklerine bağlı olarak g 

kod üretim satır sayısı değişiklik göstermektedir. Bu sebeple diğer parçalar için 

gösterim yapılmayacaktır. 
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7.1.2 İkinci Parçanın Üretimi 

Üretimi yapılan üçüncü parça %100 doluluk oranında ve 90° doldurma açısı 

parametrelerine sahiptir (Şekil 7.11). Üretilen parça için toplamda 2167 mm (5.2 

𝑐𝑚3 ) filament kullanılmış ve üretim zamanı 1 saat dakika 41 dakika 58 saniye 

sürmüştür (Şekil 7.12). 

 

 

 Şekil 7. 11. İkinci parça için doldurma oranı ve doldurma açısı değerleri (Slic3r) 
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 Şekil 7. 12. İkinci parçanın dilimleme yapıldıktan sonraki değerleri (Repetier-Host) 

 

7.1.3 Üçüncü Parçanın Üretimi 

Üretimi yapılan ikinci parça %40 doluluk oranında ve 45° doldurma açısı 

parametrelerine sahiptir (Şekil 7.13). Üretilen parça için toplamda 1624 mm 

(3.9𝑐𝑚3) filament kullanılmış ve üretim zamanı 1 saat sürmüştür (Şekil 7.14). 

 

 Şekil 7. 13. Üçüncü parça için doldurma oranı ve doldurma açısı değerleri (Slic3r) 
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 Şekil 7. 14. Üçüncü parçanın dilimleme yapıldıktan sonraki değerleri 

 (Repetier-Host) 

7.1.4 Dördüncü Parçanın Üretimi 

Üretimi yapılan dördüncü parça %50 doluluk oranında ve 45° doldurma açısı 

parametrelerine sahiptir (Şekil 7.15). Üretilen parça için toplamda 1831 mm filament 

(4.4 𝑐𝑚3)  kullanılmış ve üretim zamanı 1 saat 19 dakika 32 saniye sürmüştür (Şekil 

7.16). 

 

 Şekil 7. 15. Dördüncü parça için doldurma oranı ve doldurma açısı değerleri (Slic3r) 
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 Şekil 7. 16. Dördüncü parçanın dilimleme yapıldıktan sonraki değerleri (Repetier-

Host) 

 

 

 

 

 Şekil 7. 17. Üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş parça örneği 
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7.2 Baskısı Yapılan Parçaların Mekanik Özellikleri  

Baskısı yapılan 102.5 mm x 20 mm x 3 mm boyutlarındaki test parçaların ilk 

olarak Acculab marka hassas terazi ile ölçümü yapılmıştır. Alınan sonuçlar şekil 

7.18' de gösterilmektedir. 

 

 Şekil 7. 18. Baskısı yapılan parçaların hassas terazi ölçüm sonuçları 

 

Şekil 7.19 ve şekil 7.20' de gösterildiği gibi parçaların her birine daha sonra çekme 

testi yapılarak mekanik özellikleri saptanmıştır.  

 

 Şekil 7. 19. Çekme deney düzeneği 

Test Parçaları Hassas Terazi Sonuçları (gr)

1 nolu parça 6,0334

2 nolu parça 5,5438

3 nolu parça 5,2460

4 nolu parça 5,4341
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 Şekil 7. 20. Çekme deneyi parçanın konumlandırılması 

 

Çekme deneyi sonucunda dört parçaya ait sonuçlar şekil 7.19' da gösterilmiştir.   

 

Test Parça No (adet) 1 2 3 4 

Genişlik (mm) 12,5 12,5 12,5 12,5 

Kalınlık (mm) 3 3 3 3 

Yükseklik (mm) 45 45 45 45 

Kesit alanı (mm²) 37,5 37,5 37,5 37,5 

Deformasyon (mm) 3,07 3,10 4,28 4,52 

Son boy (mm) 48,07 48,1 49,28 49,52 

Uzama oranı (%) 6,82 6,88 9,51 10,04 

Max. Yük (N) 1340 1310 1220 1270 

Gerilme day. (N/mm²) 35,73 34,93 32,53 33,87 

Akma yükü (N) 1090 1150 1010 1090 

Akma day. (N/mm²) 29,07 30,67 26,93 29,07 

Kopma day. (N/mm²) 14,13 13,87 12,53 13,33 

 

 Şekil 7. 21. Çekme deneyi sonuçları 
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8. SONUÇ VE ÖNERİLER 

8.1 Genel Sonuçlar 

 Yapılan çalışmada kartezyen koordinat sistemini kullanan, x, y ve z 

eksenindeki hareketin trapez başlı vida aracılığı ile sağlandığı ve PLA malzeme ile 

üretimin gerçekleştiği üç boyutlu yazıcı prototipi yapılmıştır. 

 Üretim yapılan üç boyutlu yazıcı 140 mm x 70 mm x 130 mm baskı hacmine 

sahip olmakta, x ve y ekseninde 0,04 mm hassasiyete, z ekseninde ise programda 

ayarlanacak olan katman kalınlığına bağlı olarak minimum 0,2 mm hassasiyete sahip 

olabilmektedir.  

 Yapılan çalışma kapsamında PLA malzeme kullanılarak, x, y ve z ekseninde 

her bir motor adımı değerinin 400 adım ve extruder için 130 adım değerleri ile üç 

boyutlu yazıcıdan farklı parametrelere sahip dört adet parçanın üretimi 

gerçekleşmiştir.  

İlk parça %100 doluluk oranında ve 45° doldurma açısı, ikinci parça ise 

%100 doluluk oranında ve 90° doldurma açısı parametreleri ile üretilmiştir. Yapılan 

çekme testi sonucunda 90° doldurma açısı ile yapılan parçanın kopma gerilmesinin 

1310 N olduğu buna karşılık, 45° doldurma açısı ile yapılan parçanın maksimum yük 

değerinin 1340 N olarak ölçülmüştür. 45° ile yapılan parçanın maksimum yük 

değerinin fazla olmasının nedeni sahip olduğu lif yapısından kaynaklanmaktadır. 45° 

doldurma açısı ile parçada tüm liflerin 45 derece açı ile üretilmesi sonucunda 

oluşacak çatlak ilerlemesinin yavaşlatması, 90 derece olanlarda ise ara tabakalarda ki 

yatay (0 derece) liflerin çatlak ilerlemesinde etkisinin düşük olmasının etkisi olarak 

açıklanmıştır.  

 Üretimi yapılan parçaların uzama oranları %100 doluluk oranı ve 45° ile 

basılan parçada %6,82, %100 doluluk oranı ve 90° ile basılan parçada %6,88, %40 

doluluk oranı ve 45° ile basılan parçada %9,51, %50 doluluk oranı ve 45° ile basılan 

parçada ise %10,04 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlardan görüleceği üzere doluluk 
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oranının azalması ile birlikte malzemenin uzama miktarı artmaktadır. Lifler arası 

boşluklardan dolayı liflerin hareket edebilme kabiliyeti deformasyon artışı olarak 

tespit edilmiştir. 

 Yapılan çalışmada x, y ve z ekseninde hareketin iletimi için hız, doğruluk, 

rijitlik ve hassasiyet gerektiren yerlerde kullanılabilir olmalarından dolayı aktarma 

vidası sınıfında yer alan trapez dişli vida tercih edilmiştir.  Zaman kayışlarının tercih 

edilmemesinin nedeni; sıcaklığın ve rutubetin etkisiyle kayışın esnekliğinde 

değişimlerin gözlemlenmesi ve kayışta meydana gelen uzama veya kısalma 

olaylarını göz önünde bulundurarak sistemde bu eksiklikleri giderecek düzeneklerin 

olması zorunluluğudur.   

 Geliştirilen extruder mekanizması ile daha önceki sistemlerde yer alan 

filament formundaki malzemenin ezilmesi ve yeterli miktarda malzemenin 

itilememesi gibi problemlerin önüne geçilmiştir. Yapılan mekanizma ile malzemede 

büzülme veya itme problemlerinin önüne geçilmiştir. 

 Baskı işleminde %100 doluluk oranında yazıcı sorunsuz çalışmış fakat %70 

ve %50 doluluk oranında yapılan çalışmada doldurma kısımlarının hızlı yapılması 

gerektiği için aktarma vidalarının çalışmasında problemler meydana gelmiştir. Bu 

problemlerin önüne geçilmesi için sistemin ivmesi 200 mm/s2  değerinden 100 

mm/s2  değerine düşürülerek problemin önüne geçilmiştir. Aynı zamanda boşta 

gezme hızı ilk olarak 130 mm/s ayarlanmış fakat bu hızda yapılan baskı işleminde 

eksende sapmalar meydana gelmiş bu yüzden bu değer 40 mm/s değerine 

ayarlanarak uygun çözüm bulunabilmiştir. 
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8.2 Öneriler 

 Baskı işleminde ekstruder kafasının yüksekliği iyi ayarlanmalıdır. Kafanın 

zeminden fazla yüksek olması nozzle ucundan dökülen malzemenin zemine 

yapışmasını zorlaştırmakta ve istenilen kalitede parça üretiminin 

gerçekleştirilmesinin önüne geçmektedir. Bunun yanında kafa yüksekliğinin çok az 

olması ise nozzle ucundan yeterli malzemenin dökülmesinin önüne geçmekte ve 

platforma dökülen malzemenin sıvanmasına yol açmaktadır.  

 Çift nozzle sistemi kullanılarak farklı mekanik özelliklere sahip malzeme ile 

yüksek mukavemetli parçalar üretilebilir. 

 İleride yapılacak olan çalışmalar için özellikle farklı malzeme türleri için 

farklı extruder mekanizmalarının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Metal 

kadar sağlam malzemelerin geliştirilmesi ve bu malzemeye uygun extruder 

mekanizmasının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.  

 



166 

 

9. KAYNAKLAR 

Additively Ltd., Binder Jetting (BJ), https://app.additively.com/learn/binder-

jetting#read-more, 3 Nisan 2016.   

Additively Ltd., Stereolithography (SL), https://www.additively.com/en/learn-

about/stereolithography, 18 Mart 2016.  

Additively Ltd., Laser Melting (LM), https://www.additively.com/en/learn-

about/laser-melting#read-advantages, 13 Mart 2016.  

Agarwala M, Weeren R, Bandyopadhya A, Whalen P, Safari A, Danforth S (1996) 

"Fused Deposition of Ceramics and Metals : An Overview",  Proc.Solid Freeform 

Fabrication Symp., 385-392. 

Agarwala M, Jamalabad V, Langrana N, Safari A, Whalen P, Danforth S (1996) 

"Structural quality of parts processed by fused deposition", Rapid Prototyping 

Journal, 2:4-19. 

Akkurt M (2005) Makine Elemanları Cilt: 1-2 (Cilt 1-2), Birsen Yayınevi, İstanbul. 

All3DP, 3D Printing & Education: First An Overview, https://all3dp.com/3d-

printing-education-first-an-overview/, 25 Ocak 2016.  

Alp A Elektrolitik Metal Kaplama, Sakarya Üniversitesi Müh. Fak.Metalurji ve 

Malzeme Müh. 

Anitha R, Arunachalam S, Radhakrishnan P (2001) "Critical parameters influencing 

the quality of prototypes in fused deposition modeling", Journal of Materials 

Processing Technology, 118:385-388. 

AOL Inc., Voodoo Manufacturing Taps The Power Of 3D Printing To Make Things 

On Demand, https://techcrunch.com/2015/10/06/voodoo-manufacturing-taps-the-

power-of-3d-printing-to-make-things-on-demand/, 13 Ocak 2016.  

Arcam AB, EBM-Built Materials-way beyond average, 

http://www.arcam.com/technology/electron-beam-melting/materials/, 22 Şubat 2016.  

Arcam AB, EBM Hardware, http://www.arcam.com/technology/electron-beam-

melting/hardware/, 27 Mart 2016.  

Armillotta A (2006) "Assessment of surface quality on textured FDM prototypes", 

Rapid Prototyping Journal, 12:35-41. 

+90 3B Dijital Fabrika, FDM Teknolojisi, http://www.arti90.com/3d-baski-

teknolojileri/fdm,  12 Şubat 2016.  



167 

 

ASTM International, Standart Terminology for Additive Manufacturing 

Technologies, http://www.astm.org/FULL_TEXT/F2792/HTML/F2792.html, 9 Mart 

2016  

Athani V (1997) Stepper Motors : Fundamentals, Applications And Design, New 

Age International, Bombay. 

Bartolo P, Lemos A, Tojeira A (2012) Innovative Developments in Virtual and 

Physical Prototypin, Taylor&Francis Group, Leiden. 

Bartolo P, Mateus A, Batista F, Almeida H, Matias J, Vasco J (2008) Virtual and 

Rapid Manufacturing: Advanced Research in Virtual and Rapid Prototyping (1. b.), 

Taylor&Francis Group, London. 

Belevi M Dokuz Eylül Üniversitesi,  Kayış-Kasnak Mekanizmaları: 

http://kisi.deu.edu.tr//melih.belevi/kayis-kasnak.pdf, 20 Mart 2016. 

Bellini A, Güçeri S (2003) "Mechanical characterization of parts fabricated using 

fused deposition modeling", Rapid Prototyping Journal, 9:252-264. 

Boparai K, Singh R, Singh H (2016) "Development of rapid tooling using fused 

deposition modeling: a review", Rapid Prototyping Journal, 22:281-299. 

Cazon A, Morer P, Matey L (2014) "PolyJet technology for product prototyping: 

Tensile strength and surface roughness properties", Journal of Engineering 

Manufacture, 228:1664-1675. 

Cerasis, The Power of 3D Printing in Manufacturing: An Illustrated Guide, 

http://cerasis.com/2014/12/10/3d-printing-in-manufacturing/, 2 Şubat 2016.  

Chen H, Zhao Y (2016) "Process parameters optimization for improving surface 

quality and manufacturing accuracy of binder jetting additive manufacturing 

process", Rapid Prototyping Journal, 22:527-538. 

Chua C, Leong K, Lim C (2003) Rapid Prototyping Principles and Aplications (2. 

b.),  World Scientific, Singapore. 

CNCCookbook Inc., CNCCookbook's G-Code Tutorial and Course, 

http://www.cnccookbook.com/CCCNCGCodeCourse.htm, 21 Aralık 2016.  

Core[X,Y], Principle of Operation, http://www.corexy.com/theory.html, 21 Mart 

2016.  

Costa S, Duarte F, Covas J (2014) "Thermal conditions affecting heat transfer in 

FDM/FFE: a contribution towards the numerical modelling of the process", Virtual 

and Physical Prototyping, 1-12. 



168 

 

Cunico M (2013) "Study and optimisation of FDM process parameters for support-

material-free deposition of filaments and increased layer adherence", Virtual and 

Physical Prototyping, 8:127-134. 

CustomPartNet, Stereolithography, 

http://www.custompartnet.com/wu/stereolithography, 28 Mart 2016. 

CustomPartNet, Laminated Object Manufacturing (LOM), 

www.custompartnet.com/wu/laminated-object-manufacturing, 12 Aralık 2015.  

CustomPartNet, Selective Laser Sintering, 

http://www.custompartnet.com/wu/selective-laser-sintering, 15 Şubat 2016.  

Çelik D (2015) Üç Boyutlu Yazıcı Tasarımı, Prototipi ve Tersine Mühendislik 

Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Anabilim Dalı, Karabük. 

Çelik İ, Karakoç F, Çakır M, Duysak A (2013) "Hızlı Prototipleme Teknolojileri ve 

Uygulama Alanları", Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 53-

70. 

Dabbletron Labs., 3D Printer Linear Motion Systems, http://dabbletron.com/3d-

printer-linear-motion-systems/, 22 Mart 2016.  

Dao Q, Frimodig J, Le X, Putnam S, Golda K, Foyos J (1999) "Calculation of 

Shrinkage Compensation Factors for Rapid Prototyping. ComputerApplications in 

Engineering Education", 7:186-195. 

Delikanlı K, Sofu M, Bekci U (2005) "Üretim Sektöründe Hızlı Direkt İmalat 

Sistemlerinin Yeri ve Önemi", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi,  4:33-39. 

4B Muhendislik, ABS mi PLA mı ?, http://www.4bmuhendislik.com/abs-mi-pla-mi/,             

25 Mart 2016.   

Duran C, Subbian V, Giovanetti M, Simkins J, Beyette F (2015) "Experimental 

desktop 3D printing using dual extrusion and water-soluble polyvinyl alcohol", 

Rapid Prototyping Journal, 21:528-534. 

Durgun İ, Ertan R (2014) "Experimental investigation of FDM process for 

improvement of mechanical properties and production cost", Rapid Prototyping 

Journal, 20:228-235. 

Dusharme, D (2013) 3D Printing With... Paper,     

http://www.qualitydigest.com/inside/metrology-article/3d-printing-paper.html#, 5 

Ocak 2016.  

Elektrik Rehberiniz, Termistör Nedir?, 

http://www.elektrikrehberiniz.com/role/termistor-nedir-3399/, 20 Mart 2016  



169 

 

ExtremeTech, 3D printing with metal: The final frontier of additive manufacturing, 

http://www.extremetech.com/extreme/143552-3d-printing-with-metal-the-final-

frontier-of-additive-manufacturing, 12 Ocak 2016.  

Galantucci L, Lavecchia F, Percoco G (2009) "Experimental study aiming to 

enhance the surface finish of fused deposition modeled parts", CIRP Annals-

Manufacturing Technology, 58:189-192. 

General Electric Company, The FAA Cleared the First 3D Printed Part to Fly in a 

Commercial Jet Engine from GE, http://www.gereports.com/post/116402870270/the-

faa-cleared-the-first-3d-printed-part-to-fly/, 20 Ocak 2016.  

Gibson I, Stucker B, Rosen DW (2010) Additive Manufacturing Technologies 3D 

Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing, Second Edition,  

Springer, New York. 

Gurrala P, Regalla S (2014) "Part strength evolution with bonding between filaments 

in fused deposition modelling", Virtual and Physical Prototyping, 9:141-149. 

Han W, Jafari M, Seyed K (2003) "Process speeding up via deposition planning in 

fused deposition-based layered manufacturing processes", Rapid Prototyping 

Journal, 9:212-218. 

Incisive Business Media (IP) Limited,  Ford presents a compelling case for 3D 

printing in business, http://www.v3.co.uk/v3-uk/blog-post/2436108/ford-presents-a-

compelling-case-for-3d-printing-in-business, 17 Ocak 2016.  

infoTRON, SLM Teknolojisi, http://www.prototip.org/katmanli-uretim-

teknolojileri/metal-uretim/slm-teknolojisi/, 13 Mart 2016.  

Jacobs P (1992) Rapid Prototyping & Manufacturing: Fundamentals of 

Stereolithography, First Edition, Society of Manufacturing Engineers, Miami. 

Javelin Technologies Inc., Automotive Create Assembly Aids & End Use Parts,  

http://www.javelin-tech.com/3d-printer/industry/automotive/, 23 Mart 2016.  

Javelin Technologies Inc., Architecture Create Your Scale Models Faster, 

http://www.javelin-tech.com/3d-printer/industry/architecture/, 5 Şubat 2016.  

Kara N (2013) "Havacılıkta Katmanlı İmalat Teknolojisinin Kullanımı", Mühendis 

ve Makina, 54:70-75. 

Karunakaran K, Bernard A, Suryakumar S, Dembinski L, Taillandier G (2012) 

"Rapid manufacturing of metallic objects", Rapid Prototyping Journal, 18:264-280. 

Katal G, Tyagi N, Joshi A "Digital Light Processing and its Future Applications", 

International Journal of Scientific and Research Publications, 3:1-8. 



170 

 

Kobryn A, Ontko R, Perkins P, Tiley S (2006) "Additive Manufacturing of 

Aerospace Alloys for Aircraft Structures", Ohio: RTO-MP-AVT. 

Kruth J, Badrossamay M, Yasa E, Deckers J, Thijs L, Humbeeck J (2015) "Part and 

material properties in selective laser melting of metals", 16th International 

Symposium on Electromachining, Leuven: ISEM XVI. 

Kruth J, Froyen L, Vaerenbergh J, Mercelis P, Rombouts M, Lauwers B (2004)  

"Selective laser melting of iron-based powder",  Journal of Materials Processing 

Technology, 149:616-622. 

Kruth J, Leu M, Nakagawa T (1998) "Progress in Additive Manufacturing and Rapid 

Prototyping",  Annals of the ClRP, 47:525-540, New York. 

Kulkarni P, Dutta D (1999) "Deposition Strategies and Resulting Part Stiffnesses in 

Fused Deposition Modeling",  Journal of Manufacturing Science and Engineering, 

121:93-103. 

Kunt E, Khalil I, Naskali A, Fidan K, Sabanovic A (2010) "Yüksek Hassasiyetli 

Montaj İşlemleri İçin Minyatür Delta Robot Tasarımı, En İyilemesi ve Denetimi", 

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Kocaeli. 

Langrana N, Qiu D, Bossett E, Danforth S, Jafari M, Safari A (2000) "Virtual 

simulation and video microscopy for fused deposition", Materials and Design, 75-82. 

Lee B, Abdullah J, Khan Z (2005) "Optimization of rapid prototyping parameters for 

production of flexible ABS object",  Journal of Materials Processing Technology, 

169:54-61. 

Lee C, Kim S, Kim H, Ahn S (2007) "Measurement of anisotropic compressive 

strength of rapid prototyping parts", Journal of Materials Processing Technology, 

188:627-630. 

Li X, Wang C, Zhang W, Li Y (2008) "Fabrication and characterization of porous 

Ti6Al4V parts for biomedical applications using electron beam melting process", 

Materials Letters, 63:403-405. 

Live Science, What is Laminated Object Manufacturing?,  

http://www.livescience.com/40310-laminated-object-manufacturing.html, 12 Aralık 

2016.  

Loughborough University, Material Jetting,  

http://www.lboro.ac.uk/research/amrg/about/the7categoriesofadditivemanufacturing/

materialjetting/, 29 Mart 2016.  

 

 



171 

 

Loughborough University, Additive Manufacturing Research Group Directed Energy 

Deposition, 

http://www.lboro.ac.uk/research/amrg/about/the7categoriesofadditivemanufacturing/

directedenergydeposition/, 18 Mart 2016  

Louvis E, Fox P, Sutcliffe C (2011) "Selective laser melting of aluminium 

components", Journal of Materials Processing Technology, 211:275-284. 

Marcincinova L, Kuric I (2012) "Basic and Advanced Materials for Fused 

Deposition Modeling Rapid Prototyping Technology", Manuf. and Ind. Eng., 11:24-

27. 

Marcincinova L, Kuric I (2012) "Basic and Advanced Materials for Fused 

Deposition Modeling Rapid Prototyping Technology", Manuf. and Ind. Eng, 11. 

Masood S (1996) "Intelligent rapid prototyping with fused deposition modelling", 

Rapid Prototyping Journal, 2:24-33. 

Materialise nv., adidas Futurecraft: The Ultimate 3D Printed Personalized Shoe, 

https://i.materialise.com/blog/adidas-futurecraft-the-ultimate-3d-printed-

personalized-shoe/, 3 Nisan 2016. 

Maxfac, Engineering Assisted Surgery, http://www.maxfac.com/stereosc.html,                     

15 Mart 2016.  

Meteyer S, Xu X, Perry N, Zhao Y (2014) "Energy and Material Flow Analysis of 

Binder-jetting Additive Manufacturing Processes",  Procedia CIRP, 15:19-25. 

Murr L, Gaytan S, Martinez E, Medina F, Wicker R (2012) "Next Generation 

Orthopaedic Implants by Additive Manufacturing Using Electron Beam Melting", 

International Journal of Biomaterials, 1-14. 

Mühendis Beyinler, Bilyalı Vida ile Aktarma Vidalarının Farkı, 

http://www.muhendisbeyinler.net/bilyali-vida-ile-aktarma-vidalarinin-farki/, 22 Mart 

2016 . 

mühendisce.net, Pla mı? Abs mi?, http://www.muhendisce.net/pla-mi-abs-mi,                     

15 Ocak 2016.  

Nagahanumaiah, Subburaj K, Ravi B (2008) "Computer aided rapid tooling process 

selection and manufacturability evaluation for injection mold development", 

Computers in Industry, 59:262-276. 

on3dprinting, Top 9 Medical Applications for 3D Printing – Epic List, 

http://on3dprinting.com/2013/08/30/3d-printing-and-medical-applications-a-full-

roundup/, 19 Ocak 2016.  

Onagoruwa S, Bose S, Bandyopadhyay A (2001) "Fused Deposition of Ceramics 

(FDC) and Composites", Proc.SFF, 224-231. 



172 

 

Özuğur B, Apak S, Korkut İ, Şeker U (2010) "Kompleks Yapıdaki Parçaların Farklı 

Hızlı Prototipleme Cihazlarında Üretilebilirliğin Karşılaştırılması", Ulusal Tasarım 

İmalat ve Analiz Kongresi, Balıkesir. 

Pandey P, Reddy N, Dhande S (2003) "Improvement of surface finish by staircase 

machining in fused deposition modeling",  Journal of Materials Processing 

Technology, 132:323-331. 

Park, R (2016) Education: A Key Vertical Market within the 3D Printing Industry, 

https://all3dp.com/3d-printing-education-first-an-overview/, 10 Şubat 2016.  

Pennington R, Hoekstra N, Newcomer J (2004) "Significant factors in the 

dimensional accuracy of fused deposition modelling", IMechE, 219:89-92. 

Percoco G, Galantucci L (2008) "Local-genetic slicing of point clouds for rapid 

prototyping", Rapid Prototyping Journal, 14:161-166. 

Pololu Corporation, Stepper Motor with 28cm Lead Screw, 

https://www.pololu.com/product/2268, 3 Nisan 2016 . 

Pololu Corporation, A4988 Stepper Motor Driver Carrier, 

https://www.pololu.com/product/2980, 3 Nisan 2016.  

PrintSpace 3D, Desktop Printer Styles, https://www.printspace3d.com/what-is-3d-

printing/desktop-printer-styles/, 20 Mart 2016.  

Proto Labs., Direct Metal Laser Sintering, https://www.protolabs.com/3d-

printing/direct-metal-laser-sintering/design-guidelines, 15 Şubat 2016.  

Proto Labs, Direct Metal Laser Sintering, https://www.protolabs.com/3d-

printing/direct-metal-laser-sintering/design-guidelines, 21 Mart 2016.  

Puri P, Khajuria H, Nayak B, Badiye A (2012) "Stereolithography: Potential 

Applications in Forensic Science", Research Journal of Engineering Sciences, 1:47-

50. 

PwC, The road ahead for 3-D printers, http://www.pwc.com/us/en/technology-

forecast/2014/issue2/features/future-3d-printing.html, 25 Mart 2016.  

Ramanath H, Chua C, Leong K, Shah K (2008) "Melt flow behaviour of poly-

epsilon-caprolactone in fused deposition modelling", Journal of Materials Science, 

19:2541-2550. 

RepRap, Mechanical Endstop, http://reprap.org/wiki/Mechanical_Endstop, 20 Mart 

2016.  

RepRap, PCB Heatbed, http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed, 20 Mart 2016.  

RepRap, Thermistor, http://reprap.org/wiki/Thermistor, 20 Mart 2016. 



173 

 

RepRap, Mechanical arrangement,  

http://reprap.org/wiki/Category:Mechanical_arrangement, 21 Mart 2016. 

RepRap, Wade's Geared Extruder, 

http://reprap.org/wiki/Wade%27s_Geared_Extruder, 22 Mart 2016.  

RepRap, Hot End Design Theory, http://reprap.org/wiki/Hot_End_Design_Theory,                

23 Mart 2016.  

RepRap, Hotendssrek.png, http://reprap.org/wiki/File:Hotendssrek.png, 23 Mart 

2016.  

RepRap, RAMPS 1.4, http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4, 3 Nisan 2016. 

RepRap ApS., Heater Cartridge 12V, http://reprap.me/heater-cartridge-12v.html,                

20 Mart 2016. 

Rising Media, Inc., 3D Printing Improves Dental Model Production, 

http://inside3dprinting.com/news/3d-printing-improves-dental-model-

production/13499/, 11 Ocak 2016. 

Rodriguez  J, Thomas J, Renaud J (1997) "Characterization of the mesostructure of 

fused-deposition acrylonitrile-butadienestyrene materials", CAE and Intelligent 

Processing of Polymeric Materials, 79:299-308. 

Rodriguez J, Thomas J, Renaud J (1999) "Tailoring the mechanical properties of 

fused-deposition manufactured components", Society of Manufacturing Engineers, 

3:629-643. 

Rodriguez J, Thomas J, Renaud J (2003) "Design of Fused-Deposition ABS 

Components for Stiffness and Strength", Journal of Meachanical Design, 125:545-

551. 

Sachs E, Cima M, Cornie J (1990) "Three Dimensional Printing: Rapid Tooling and 

Prototypes Directly from CAD Representation", Massachusetts Institute of 

Technology, 27-47, Cambridge. 

ScienceProg, How to drive stepper motor with Arduino motor shield, 

http://www.scienceprog.com/how-to-drive-stepper-motor-with-arduino-motor-

shield/, 2 Mart 2016.  

Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri, Bonding, 

http://www.turkcadcam.net/rapor/autofab/tech-powder_binding-bonding.html, 17 

Mart 2016.  

Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri, Lamination, 

http://www.turkcadcam.net/rapor/autofab/tech-lamination.html, 15 Mart 2016.  



174 

 

Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri, Fotopolimerler, 

http://www.turkcadcam.net/rapor/otoinsa/fotopolimer.html, 16 Mart 2016.  

Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri, Otoinşa Teknolojileri > Harç 

Yığma > Püskürterek, http://www.turkcadcam.net/rapor/otoinsa/tek-harc-yigma-

puskurterek.html, 14 Mart 2016.  

Slic3er, Slic3r Manual, http://manual.slic3r.org/, 25 Mart 2016.  

Smith, W., & Dean, R. (2013) "Structural characteristics of fused deposition 

modeling polycarbonate material", Polymer Testing, 32:1306-1312. 

Solidfill, Fused Deposition Modeling, 

http://solidfill.com/en/Fused_Deposition_Modeling/, 18 Mart 2016.  

Solidscape, (3D Plotting) TurkCADCAM.net, 

http://www.turkcadcam.net/rapor/autofab/tech-deposition-spraying.html, 10 Şubat 

2016.  

SolidSmack, Will Additive Manufacturing Ruin or Enable the next Generation of 

Engineers?, http://www.solidsmack.com/culture/will-additive-manufacturing-ruin-

or-enable-the-next-generation-of-engineers/, 25 Ocak 2016.  

Sood A (2011) Study on Parametric Optimization of Fused Deposition Modelling 

(FDM) Process,  Doctor of Philosophy, Natıonal Instıtute of Technology Rourkela, 

Rourkela.  

Sood A, Ohdar R, Mahapatra S (2009) "Improving dimensional accuracy of Fused 

Deposition Modelling processed part using grey Taguchi method", Materials and 

Design, 30:4243-4252. 

Space Exploration Technologies Corp., SpaceX Launches 3D-Printed Part to Space, 

Creates Printed Engine Chamber, http://www.spacex.com/news/2014/07/31/spacex-

launches-3d-printed-part-space-creates-printed-engine-chamber-crewed, 4 Şubat 

2016.  

Stratasys Direct, Inc., Direct Metal Laser Sintering Materials, 

https://www.stratasysdirect.com/materials/direct-metal-laser-sintering/, 23 Mart 

2016.  

Teknik Bilgi Hazinesi, Akrilonitril Bütadien Stiren (ABS), 

http://teknikbil.blogspot.com.tr/2013/11/akrilonitril-butadien-stiren-abs.html, 10 

Şubat 2016.  

Teknobeyin, Step Motorlar Hakkında Her Şey!, http://www.teknobeyin.com/step-

motorlar-hakkinda-her-sey.html, 2 Mart 2016.  



175 

 

Telegraph Media Group Limited, The next step: 3D printing the human body, 

http://www.telegraph.co.uk/technology/news/10629531/The-next-step-3D-printing-

the-human-body.html, 11 Şubat 2016.  

Temiz V, Vidalı Bağlantılar(Cıvatalar). Makine Elemanları 1. İstanbul Teknik 

Üniversitesi. 

3ders, Print like an Egyptian - UWE Bristol develops innovative 3D ceramic 

printing, http://www.3ders.org/articles/20140328-print-like-an-egyptian-uwe-bristol-

develops-simplifed-3d-ceramic-printing.html, 10 Ocak 2016.  

3ders, Low-cost SCARA robotic arm for 3D printing: 

http://www.3ders.org/articles/20140917-flx-arm-low-cost-scara-robotic-arm-for-3d-

printing.html, 20 Mart 2016.  

3D Additive Fabrication, Inc., 3DAddFab - Powered by Objet Polyjet Technology,  

http://www.3daddfab.com/technology/, 25 Şubat 2016.  

3DR Holdings, MatterFab Reveals Their Affordable Metal 3D Printer, 'An Order of 

Magnitude Cheaper, https://3dprint.com/9592/matterfab-reveals-their-affordable-

metal-3d-printer-an-order-of-magnitude-cheaper/, 13 Ocak 2016.  

3DR Holdings, Polar 3D Launches Unique Polar Coordinate-Based FFF 3D Printer 

at CES 2015, https://3dprint.com/35656/polar-3d-printer-ces-2015/, 20 Mart 2016.  

3D Hubs Inc., What is 3D Printing, https://www.3dhubs.com/what-is-3d-

printing#basics, 10 Haziran 2016.  

3D-LABS GmbH,  MultiJet – Modeling (MJM): http://3d-labs.de/mjm/?lang=en,                  

10 Şubat 2016.  

3dprint.com, CONTEXT Industry Analysis: The Power of Metal 3D Printing 

Continues to Grow Impressively, https://3dprint.com/109781/context-metal-3d-

printing/, 27 Mart 2016.     

3D Printing Industry, 3D Printing Processes, http://3dprintingindustry.com/3d-

printing-basics-free-beginners-guide/processes/, 26 Mart 2016.  

3D Printer Pro®, Inc., Digital Light Processing rapid prototyping & DLP 3D printing 

services,  http://www.3dprinterpro.com/digital-light-processing/,  28 Mart 2016.  

3D Printing Systems., Chocolate moulds, http://3dprintingsystems.com/chocolate-

moulds/, 3 Aralık 2015.  

3D Systems, Inc., Stereolithography (SLA) Material Properties, 

http://www.3dsystems.com/quickparts/prototyping-pre production/stereolithography-

sla/materials, 23 Ocak 2016.  



176 

 

3D Systems, Inc.,  MultiJet Printing,  

http://www.3dsystems.com/quickparts/prototyping-pre-production/multijet-printing-

mjp, 26 Mart 2016. 

3D Yazıcı Nedir?, PLA (Polilaktik Asit), http://3dyazicinedir.com/3d-yazici-

malzemeler/pla, 10 Şubat 2016.  

3D Yazıcı Nedir?, EBM (electron beam melting), http://3dyazicinedir.com/3d-

yazici/yontemler/ebm, 21 Şubat 2016.  

Turner B, Gold S (2015) "A review of melt extrusion additive manufacturing 

processes: II. Materials, dimensional accuracy, and surface roughness",  Rapid 

Prototyping Journal, 21:250-261. 

Turner B, Strong R, Gold S (2014) "A review of melt extrusion additive 

manufacturing processes: I. Process design and modeling",  Rapid Prototyping 

Journal, 20:192-204. 

University of Twente, Additive Manufacturing processes, 

https://www.utwente.nl/ctw/opm/research/design_engineering/rm/Additive%20Manu

facturing/overview-of-additive-manufacturing-processes/, 16 Mart 2016.  

3 boyutlu yazıcı, Kartezyen ve Delta 3D Yazıcı, http://3boyutlu-yazici.com/3b-

yazici/kartezyen-ve-delta-3d-yazici/, 20 Mart 2016.  

3 boyutlu yazicilar, 3 boyutlu yazıcı yapımı, http://3boyutluyazicilar.net/3-boyutlu-

yazici-yapimi/, 8 Mart 2016.  

Vega V, Clements J, Lam T, Abad A, Fritz B (2011) "The Effect of Layer 

Orientation on the Mechanical Properties and Microstructure of a Polymer",  Journal 

of Materials Engineering and Performance, 20:978-988. 

Weikert S, Ratnaweera R, Zirn O, Wegener K (2011) "Modelıng and Measurement 

of H-bot Kınematıc Systems",  ETH Institute for Machine Tools, Zurich. 

Wikipedia, Laminated object manufacturing,  

https://en.wikipedia.org/wiki/Laminated_object_manufacturing, 12 Aralık 2015.  

Wikipedia, Selective laser sintering, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Selective_laser_sintering, 18 Mart 2016.  

Wikipedia, the free encyclopedia, Solid Ground Curing, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Solid_Ground_Curing, 19 Mart 2016.  

Wohlers T, Gornet T (2014) "History of additive manufacturing", Wohlers 

Assocıates, Inc., Colorado. 



177 

 

Xu X, Meteyer S, Perry N, Zhao Y (2014) "Energy analysis of Binder-jetting 

Additive Manufacturing Processes",  International Journal of Production Research, 

1-11. 

Yang Y, Fuh J, Loh H, Wong Y (2003) "Multi-orientational deposition to minimize 

support in the layered manufacturing process", Journal of Manufacturing Systems, 

22:116-129. 

Yıldırım M, Bayındır F (2013) "Protetik diş tedavisinde hızlı prototip üretim 

teknolojileri", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 26:430-435. 

Zamiska P, Cole J, Lu H, Weise W (2013 ) "Literature Review 3D Printer", Saluki 

Engineering Company, Illinois. 

Zhang Y (2001) Mechanical Property ofFused Deposition Parts, Master Thesis, 

Lehigh University Graduate and Research Committee of Lehigh University in 

Candidacy for the Degree of Master of Science, Pennsylvania. 

 

 

 



178 

 

10.  ÖZGEÇMİŞ 

 

Adı Soyadı   :  Ferhat SEZEN 

Doğum Yeri ve Tarihi :  İstanbul 12.01.1990 

Lisans Üniversite  :  Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Y. Lisans Üniversite (varsa) :  Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Elektronik posta  : ferhatsezen.me@gmail.com 

Ödüller   :   Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 25-26 Mayıs 2015 

tarihinde düzenlenen "Öğrenci Proje Pazarı ve Yarışması " adlı proje yarışmasında, 

toplamda yer alan 39 proje arasından "Delta 3D Printer" projemle birincilik elde 

ettim. 

 

 

 

 

 

 

 


