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3B YAZICI İLE ÜRETİM PARAMETRELERİ DENEYİ FÖYÜ 

 

3B YAZICI İLE ÜRETİM  

Özellikle bilgisayar teknolojisinin son elli yılda çok hızlı gelişmesiyle insan yaşamı çok ciddi anlamda 

değişikliğe uğradı. Günümüzde insanlar artık bilgiye çok daha hızlı erişiyor ve bu bilgileri teknolojik 

uygulamalara çok hızlı dönüştürüyor. 3 Boyutlu yazıcı, bu dönüşümün çok önemli bir örneğini teşkil 

etmektedir. Artık herkes kendi evinde masa başında hayal ettiği ve katı modelleme programlarıyla sanal 

modele dönüştürdüğü tasarımlarını, 3 Boyutlu yazıcılar sayesinde gerçek dokunulabilir ürünlere 

dönüştürebilecek hale gelmiştir.   

3B Yazıcı Teknolojileri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 

 Stereolitografi (SLA),  

 Digital Light Processing(DLP), 

 Seçici lazer sinterleme (SLS),  

 Selective laser melting (SLM), 

 Electronic Beam Melting (EBM) 

 Laminated object manufacturing (LOM) 

 color-jet baskı (CJP),  

 Fusion Deposition Modelling (FDM),  

 multi-jet baskı (MJP). 

Her bir teknolojide 3 boyutlu dijital veri alınıp, kullanılan sarf malzeme aracılığıyla katman katman 3 

boyutlu katı cisim meydana getirilir. Sistemler kullandıkları sarf malzeme, baskı teknikleri, baskı 

kapasitesi ve uygulamalarıyla birbirinden ayrılır. 

Bu deneyde FDM Tekniğini kullanan CoreXY hareket mekanizmasına sahip açık kabin bir yazıcı (Şekil 

1) kullanılarak numuneler üretilmiştir. Plaka olarak papyon şeklinde katı modeli hazırlanan numuneler, 

önce STL formatında kaydedilmiştir. Daha sonra Cura dilimleme programı kullanılarak, farklı baskı 

parametreleri ile Yazıcının ihtiyaç duyduğu G-code dosyaları üretilmiştir (Şekil 2).  

 



 

 

Şekil 1. Numunelerin basılmasında kullanılacak CoreXY tipinde ve Eriyik Yığma Tekniği ile çalışan 

açık kabin 3B yazıcı. 

 

Şekil 2. Plaka papyon şeklinde farklı baskı parametreleri ile üretilen numuneler. 

 

 



 

DENEYİN YAPILIŞI 

Bu deney sonucunda farklı sıcaklık, farklı desen tipi, farklı dolgu oranı, farklı baskı hızı gibi 

parametrelerle üretilen numunelerin öncelikle yoğunlukları tespit edilecektir. Bu amaçla her bir grup 

kendi numunesinin kütlesini hassas terazi (Şekil 3) kullanarak belirleyecek ve cismin hacmine bu değeri 

bölecektir. Numunenin hacmini belirlerken, Şekil 4’de verilen ölçülerin her biri ölçülerek not 

edilmelidir. Numuneler termoplastikten yapıldığı için, malzeme özelliklerini değiştireceği için sıvı 

temasından kaçınılmalıdır.   

Daha sonra önceki deneylerde kullanılan çekme cihazında düz plakalara uygun çene aparatları 

yerleştirilecektir. Numuneler çekme çenelerine tam dik olacak şekilde yerleştirildikten sonra, dakikada 

5 mm deplasman uygulayarak numuneler kopana kadar çekilecektir. Çekme deneyi sonucunda 

numunenin kırılma tokluğu hesap edilecektir. 

Kopan her bir numunenin kopma ağızları resimlenecektir. 

 

Şekil 3. Numunelerin kütlesini ölçmede kullanılacak hassas terazi. 

 

 

Şekil 4. Numune şekli ve ölçüm parametreleri. 

 

ÖLÇÜMLER VE DENEY SONUÇLARI 

Her bir deney için aşağıdaki ölçümler yapılıp, numunenin yoğunluğu hesaplanacaktır. Kırılma tokluğu 

hesabı için Şekil 5’te gösterilen grafiğe benzer bir hesap yapılacaktır. Şekilde gösterilen eğrinin 

denklemi Excel programında polinom tipinde eğilim çizgisi eklenerek bulunabilir (Şekil 6). Daha sonra 



bu denklemin başlangıç ve kopma birim şekil değiştirmeleri arasındaki integrali, tokluk değerini 

verecektir.  

 

 
Şekil 5. Tokluk gerilme-şekil değiştirme eğirişi altındaki alandır. 

 

 
Şekil 6. Tokluk hesabında Gerilme-Şekil Değiştirme eğrisi denkleminin Excel programında 

bulunması. 

 

 

Ölçümler  

 

Numune kalınlığı (T)=  

Numune Genişliği (Wc) =  

Ölçüm uzunluğu (L) =  

İki çene arası uzunluk (D)= 

Çene Tutma Genişliği (Wo)= 

Toplam boy (LO)= 



Kalınlık düşürme yarıçapı (R)= 

Numune kütlesi (m)= 

 

Sonuçlar  

 

Numune özkütlesi (yoğunluk)=  

Kopma yüzeyi= 

Kırılma Tokluğu= 

Malzeme Plastik Davranış (Gevrek mi, Sünek mi)= 

 

Değerlendirme 
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