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Metal ürünler elde etmek için 3D Baskıyı kullanma 

Son on yılda 3D Baskının atanabilir büyümesi, bu yükselen süreçlerde daha muhafazakar 

endüstrilerin dikkatini çekti. Tipik olarak polimerik bileşenlerle ilişkilendirilmesine rağmen, eklemeli 

imalat proseslerinin metalik transformasyon tekniklerinin elde edemediği sayısız avantajı vardı. 

Günümüzde, anında kullanıma hazır metalik parçalar üretmek için 3D baskı teknikleri bir gerçektir. 

Mevcut teknolojiler, bazı küçük değişikliklerle halihazırda geliştirilmiş olan polimerik yöntemlerden 

esinlenmiştir. Hammaddenin durumuna ve ciltleme teknolojisine göre değişen tüm prosesler dünya 

çapında başarıyla ticarileştirilmektedir. Daha iyi bilinen yöntemler şunlardır: 

 Toz Yatak Füzyon; 

 Doğrudan Enerji Biriktirme; 

 Bağlayıcı Püskürtme; 

 Bağlı Toz Ekstrüzyonu. 

 

Toz Yatak Füzyon 

 Toz Yatak Füzyonun ana prensibi, bir enerji kaynağının seçici olarak tozun belirli noktalarını erittiği 

bir baskı alanı üzerine yerleştirilmiş ince bir toz tabakasına dayanır. Enerji kaynakları lazer ışınları 

veya elektron ışınları olabilir. Bu yöntem, baskı boşluğunu doldurmak için gerekli olan önemli 

miktarda ham madde nedeniyle maliyetlidir. Doğal olarak, bu yöntem destek gerektirmez. 
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Doğrudan Enerji Biriktirme  

Toz yatağı füzyonunun aksine, doğrudan enerji biriktirme, daha önce tasvir edilen aşırı 

malzeme kullanımından kaçınarak, her katman için yalnızca erime noktalarında kesin bir malzeme 

birikimi kullanır. Enerji kaynağı aynı zamanda bir lazer ışını veya bir koaksiyel nozülü (resim A) veya 

çift kafalı bir sistemi (resim B) paylaşma olasılığı olan bir elektron ışınıdır. Malzeme, biriktirme 

sırasında güç kaynağı tarafından eritilmiş bir tel veya toz olarak beslenebilir. Bu işlem, uygulamaların 

çoğunda arka ısıl işlem gerektirir. 

 

Bağlayıcı Püskürtme 

Bağlayıcı püskürtme, malzeme 

birleştirmeden önce bir toz 

tabakası yayma konseptini 

kullanır; bununla birlikte, 

hammaddeyi birleştirmek için 

eriyen bir form kullanmak yerine, 

geleneksel bir 2D yazıcının enine 

kesiti için taklit edilen şekle sahip 

bir polimerik bağlayıcı kullanır. 

Sonuçta katmanlar 
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tamamlandıktan sonra, bağlayıcı malzeme yandıkça “yeşil kısım”ın tamamen metalik hale 

gelmesi için sinterlenmesi gerekir. Tipik olarak, baskı kafası birden çok bağlayıcı jetten oluşur. 

Bağlanmış Toz Ekstrüzyon 

Bu yöntem, sunulanların en yenisidir ve öncekilerin her birinin ilkelerini toplar. Hammadde, metalik 

tozların dağıldığı bir polimer matrisinden oluşur. Genellikle malzeme, geleneksel bir 3D yazıcıya 

benzer şekilde, biriktirme üzerine eriyen bir telden beslenir. Polimer bağlayıcının baskıdan sonra 

çıkarılması ve çıkarıldığında tam olarak işlevsel hale gelmesi için parçanın sinterlenmesi gerekir. 

 

 

3D baskılı metal bileşenlerin kullanımı 

Metalik 3D baskılı parçalara olan talep önemli ölçüde arttı ve uygulamalar tıbbi implantlardan uçak 

bileşenlerine kadar çeşitlilik gösteriyor. Ürünler yüksek hassasiyet, karmaşık şekiller ve yüksek 

düzeyde ayrıntı gerektirdiğinde, istenen işlem 3D baskıdır. Bir CAD modelinden nihai ürüne 

dönüştürme, bir parti için azaltılmış parçalar için düşük maliyetlerle basitleştirilmiştir. 


