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3D baskı çevre dostu mu? 

Bu makale, 3D baskının çevresel sürdürülebilirliği sorusunu ele alacaktır. Bu sorunun cevabını 

aramak için bazı popüler konuları gündeme getirmeye değer: 

1. 3D baskıdan kaynaklanan atıklar; 

2. 3D baskı sırasında enerji tüketimi; 

3. 3D baskı sırasında üretilen toksinler. 

Bu makaledeki ilk noktaya, yani "3D baskıdan kaynaklanan atıklar"a gelince durum oldukça 

karmaşıktır. Bir yandan, yazdırma sırasında nispeten büyük miktarda atık üretilir (destekler + 

atık/artık, kesintiler). Bu kuşkusuz olumsuzdur ve elbette desteksiz yazdırma önerilebilir, ancak bu 

muhtemelen önemli değişiklik değildir. Ancak anahtar, 3D baskı ürününü yapmak için kullanılan 

malzemelerin seçimi olabilir. 3D baskıyı esas olarak plastikle ilişkilendiriyoruz, ancak 

oluşturabileceğimiz daha fazla malzeme olduğunu ve bunların çeşitli sıra dışı özelliklere sahip 

olduğunu belirtmekte fayda var. İlk olarak, gübrelenebilir (biyolojik olarak parçalanabilir ile 

karıştırılmamalıdır)! Kompostlanabilir plastik, kimyasal bileşiklere (karbon dioksit, su, biyokütle gibi) 

ve zamana, parçalanması gereken ortama ve saldığı toksinlere parçalanma konusunda belirli 

özelliklere sahip olacaktır.Daha fazla bilgiyi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz,  

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/biodegradable-and-compostable-

plastics-challenges 

Bu nedenle bir yol, daha çevre dostu filamentler kullanmak olabilir. Standart 3D ürününüze destek 

yazdırmak için PVA veya HIPS gibi suda çözünür filamentleri de kullanabilirsiniz. 

Popüler filamentler arasında ne biyolojik olarak parçalanabilen ne de kompostlanabilen ABS'den 

bahsedebiliriz. Ancak yeniden kullanılması mümkündür. Bunun için bir filament geri dönüştürücü 

satın almanız gerekir. 

Bir başka popüler filament - PLA, kompost yapmak mümkündür. Bozulması yaklaşık 1-3 ay sürer 

(çöp kutusuna atmak kesinlikle cesaret kırıcı olsa da, endüstriyel tesisi kullanmak çok daha iyidir). 

Ancak 3D baskının enerji tüketimi söz konusu olduğunda, araştırmalar aynı nesneyi üretmek için 50 

ila 100 kat daha fazla enerji kullandığını gösteriyor. Bu tatmin edici bir sonuç değil. Ancak seri 

üretimde 3D baskı kullanıldığında bunun değişebileceğine dair göstergeler var. 

3D baskının toksisitesi söz konusu olduğunda, birkaç faktöre bağlıdır. Her şeyden önce, evet - 3D baskı 

sırasında bazı zehirli dumanlar üretilir. Ancak ne tür bir malzeme ve ne tür bir 3D yazıcı kullanıldığı 

önemlidir. Kapalı bir yazıcı kullanmak daha iyi bir karar olacaktır. 

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/biodegradable-and-compostable-plastics-challenges
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3D baskının bu kadar sert bir değerlendirmesine 

rağmen, bu teknolojinin ekolojik çözümleri 

destekleyebileceğini belirtmekte fayda var. Bunun için 

gelişmeye devam etmesi gerekir. 

Yaygınlaştırılması ve yeni çözümleriyle, nihai varış 

noktasında ürünler yaratarak karbon ayak izini (diğer 

şeylerin yanı sıra lojistik/malzeme taşımacılığı 

nedeniyle) azaltmak mümkün olacaktır. 3D baskı 

ürünleri de genellikle daha hafiftir (bu da lojistiği de 

etkiler). Buna ek olarak, mühendisler, yukarıda 

bahsedilen çevre sorunlarıyla ilgili çevre sorunlarıyla 

mücadele etmek için giderek daha fazla yeni yollar 

sunuyor. Bunlar, üretim için yeni, daha sürdürülebilir 

malzemeleri, atıkları/dumanları filtrelemenin yeni 

yollarını içerir. Üreticileri ürünlerini nasıl 

etiketlediklerini (üretim standartları) değiştirmeye zorlamak için siyasi bir mücadele de var. 

Şu anda, geri dönüştürülmüş malzemelerden baskı alanında aşağıdakiler tarafından çok yüksek 

düzeyde sonuçlar gerçekleştirilmektedir: 

 Nefilatek (Kanada) – malzemelerin geri dönüşüm seviyesi - %98 

 Lancashire 3D (İngiltere) – malzemelerin geri dönüşüm seviyesi - %95 

 Danimarkalı şirket Aage Vestergaard Larsen ve Aarhus üniversitesi %100 geri dönüştürülmüş 

filament sunmak için çalışıyor. 

Bu makale, ayrıntılara girmeden yalnızca soruna genel bir bakış sunar. 3D baskı endüstrisindeki 

durum çok dinamik bir şekilde değişiyor ve sürekli olarak yeni çözümler geliştiriliyor. 

 


