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ÖZET
Açık kaynak kodlu geliştirici platformların piyasaya sürülmesi ile birlikte, geliştiriciler
tarafından birçok yenilikçi buluşlara imza atıldı. Üç boyutlu yazılar bu buluşlar içerisinde en çok
ses getireniydi kuşkusuz. “Artık kendi oyuncağını kendin üretebilirsin” sloganıyla piyasaya giren
bu teknoloji, sloganı biraz sönük kaldı ve tam olarak neler yapılabileceği hayal edilemedi. Kalıp
ile üretim çok daha hızlı ve ucuz olması polimer ürün üretiminin vazgeçilmez üretim yöntemlerinin
başında gelir fikri çok güçlüydü. Öyle ki bu fikir hala daha doğruluğunu korur niteliktedir. Fakat
üç boyutlu yazıcıların farklı bir yönde ihtiyaç duyulmasının anlaşılması bu teknolojinin gelişmesini
ve yaygınlaşmasını hızlandırdı.
Bugün gelinen noktada üç boyutlu yazıcı teknolojisi mühendislik projeleri maket üretimi,
hobi alanı, dişçilik, tıp malzemeleri gibi birçok alanda kullanımı giderek artmakta ve artan talep ile
birlikte üreticiler bu teknolojiyi geliştirmeye devam etmektedirler.

Elbette bu yazıların sarf malzemesi olan filament, baskı malzemesi, mukavemet, yüzey
kalitesi ve baskı kalitesini belirleyen en önemli parçalarından birisidir. Filament dairesel kesitli
genel polimer temelli tel biçimine sahip uzun bir parçadır. Polimerlerin eritilmesi ile oluşan akışkan
özelliklerine bağlı olarak filament üretimi birtakım zorlukları doğurmakta ve bu durum
geliştirilmeye ihtiyaç duyulan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu tez çalışmasında üç boyutlu yazıcıların sarf malzemesi olarak kullanılan filament
üretimini gerçekleştirecek makine tasarımı yapılmış ve üretimi gerçekleştirilmiş olup, filament
üretimi için gereken bilgi ve tecrübe alt yapısı oluşturulmuştur
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ABSTRACT
With the launch of open source developer platforms, many innovative innovations have
been launched by developers. Of course, the three-dimensional texts were the most attractive
among these inventions. The technology that entered the market by saying "you can produce your
own game now" is a bit off the slogan and it can not be imagined exactly what can be done. Mold
production was much faster and cheaper, and the idea of coming up at the top of the indispensable
production methods of polymer production was very strong. So much so that the idea is still more
correct. But understanding the need for a different dimension of three-dimensional printers
accelerated the widespread development of this technology.
Today, there are many uses of field, such as model production, hobby area, dentistry,
medical materials, engineering projects of three-dimensional printer technology, and with the
increasing demand, the producers are continuing to develop this technology.

Of course, the filament, which is the consumable material of these letters, is one of the most
important parts that determines the printing material, strength, surface quality and print quality.
The filament is a long piece with a general polymer-based wire form with circular cross-section.
Depending on the fluid properties resulting from the dissolution of the polymers, filament
production presents some difficulties, and this presents a challenge as an area that needs to be
improved.

In this thesis, a machine designed to produce the filament which is used as the consumable
material of the three-dimensional printers has been designed and manufactured, and the necessary
knowledge and experience for filament production has been created.
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1. BÖLÜM 1 GİRİŞ
Üç boyutlu yazıcı teknolojisi hızlı bir biçimde gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Bu
teknolojinin kendine özgü yenilikçi yönü, kullanım alanlarını her geçen gün
genişletmektedir. Dişçilik, kalıpçılık, inşaat, havacılık, hobi gibi birçok alanda
kullanılmaktadır. Üç boyutlu polimer yazıcı teknolojisinin sarf malzemesi ve en önemli
parçası olan filamentin üretimini sağlayacak prototip makinanın tasarımı ve üretimi
gerçekleştirilecektir.
Bu proje kapsamında filament üretim makinesini en ideal boyutta tasarlayıp ve üretmek
hedeflenmiştir. Üretilecek olan makine mobil (taşınabilir) olacak olup, tasarım yapılırken
analizler bu doğrultuda gerçekleştirilecektir. Bu tasarım temelde plastik ekstrüdür
makinesinin çalışma prensibini içerir. Şekil 1’de gösterilen ekstrüdür şemasında polimer
hammaddesi granül olarak kovan içerisine yerleştirilir ve ısıtıcı ile ergitilip, vidalı mil
vasıtasıyla kalıptan ekstrüd edilir. İstenilen kalıp profiline sahip polimer ürün elde edilir.
Bu ekstrüd kalıbı dairesel ve uygun çapta olması durumda filament üretimi
gerçekleştirilmiş olur. Proje hedefleri;
•
•
•
•

1,75 ve 2,85 mm çap ölçülerine sahip ve yapısal sürekliliği olan filement
üretebilecek,
Mobil kullanıma uygun (Taşınabilir) olması,
Özgün ve kullanıcı dostu yazılıma sahip olması,
Açık Mimarili Tasarıma Sahip Olması

Bu fikirlerden yola çıkarak filament üretimi için gerekli koşullar aşağıda
hedeflendiği gibi gerçekleştirilecektir.
Öncelikle teorik değerler doğrultusunda planlanan üretim kapasitesine sahip makine
için ön değerlendirme yapılacaktır. Elde edilecek değerler doğrultusunda katı
modelleme yapılacak, paket programlarla bilgisayar ortamında analiz
gerçekleştirilecektir. Üretim aşaması kısmi olarak aşama aşama gerçekleştirilecektir.
Üretimine karar verilecek olan ilk parça (mil-kovan sistemi) proje süresince prototip
deney sistemi olarak kullanılacak ve diğer aksamların tasarım ve üretiminde referans
olarak kullanılacaktır. Böylece deneyim ve teorik bilgi bütünleştirilip daha kesin
sonuçlar elde edilecek, zamandan ve maliyetten tasarruf edilecektir.
Projede hareket sistemi, termal sistem ve sensör sistemi kurulurken makine için
geliştirilmeye başlanacak olan yazılım ve otomasyon sistemi, tamamen bu projeye özgü
olacak, kullanıcıya değer atama gibi olanakları sunabilecek açık opsiyona sahip
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olacaktır. Böylelikle kullanıcı istediği polimer hammaddesine göre ayar yapabilecek,
özgün fikirleri hayata geçirebilecektir.
Tasarım
aşamasında
makinenin
sanayiye
uygun
olarak
tasarımı
gerçekleştirilecektir. Bu makinenin üretim maliyeti düşük, geliştirilmeye açık ve yeni
fikirlere öncü olması hedeflenmektedir. Üç boyutlu yazıcı teknolojisine önemli bir katkı
sağlayacağını düşündüğümüz bu proje aynı zamanda ülkemizin üretim kapasitesini
arttıracaktır.

2. BÖLÜM 2 | ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
En yaygın üretim yöntemi olan ekstrüzyon filament üretimi için en uygun
seçeneklerin başında gelmekte ve ayrıca en etkili üretim yöntemi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Filamentin teknik özelliklerinin iyileştirilmesi ve yeni ürün üretmek için
ideal bir üretim yöntemi olan ekstrüzyon, aynı zamanda imalat maliyeti açısından
oldukça uygun olduğu görülmektedir. Buradan yola çıkarak ekstrüzton üretim
yönteminin nasıl yapıldığını “Harold F. Giles_ Jr._ John R. Wagner_ Jr._ Eldridge M.
Mount_ III Extrusion the definitive processing guide and handbook 2007” kaynağında
aşağıdaki şekilde bölümleri incelenmiştir.

2.1

Ekstrüzyon

Kovan olarak adlandırılan dairesel kesitli ve içi boş makine parçasının içerisinde
vida profilli milin dairesel hareketi sonucu polimer hammaddesinin ilerlemesi sağlanır.
Kovan üzerinde bulunan ısıtıcılar sayesinde polimer eritilip kovan içerisinde gerekli
basınç sağlanır. Bu basınç eriyik polimerin istenen profile sahip kalıp içerisinden
geçirilip istenen profile sahip bitmiş ürün elde edilmesini sağlar. Bu işlem ektrüzyon
olarak isimlendirilir. Ekstrüzyon üretim yöntemi iki farklı yöntem ile yapılabilmektedir.
Bunlar tek vida milli ve çift vida milli ekstrüzyon üretim yöntemleridir. [1][3]

2.1.1 Tek Vida Milli Ekstrüzyon
Kovan içerisinde bir adet vidalı mil bulunan ekstrüzyon sistemidir. Bu sistem,
granül haldeki polimerin ektsrüdüne uygun olması, kolay ve ekonomik olması gibi
başlıca avantajlara sahiptir. Ekstrüzyon işleminde sistem, doğru homojen erime
sıcaklığı, doğru ve homojen erime basıncı ve karıştırma işlemlerine sahip olması
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beklenir. Bu amaç doğrultusunda tasarımı yapılan sistemde uygun üretim kalitesine
sahip ürün elde edilmiş olur. [1][3]
Tek vida milli ekstrüzyon siteminin temel ekipmanları Şekil 1’de görüldüğü gibi;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kovan ve Vidalı Mil
Kalıp
Isıtıcı ünite
Besleme
Vidalı Mil Tahrik Sistemi
Vidalı Mil Yatak Rulmanları
Soğutma Sistemi

Şekil 1 Tek Vida Milli Ekstrüzyon

2.1.2 Çift Vida Milli Ekstrüzyon
Tek vida milli Ekstrüzyon sisteminden farklı olarak kovan içerisinde iki adet eş veya
test çalışan vidalı mile sahip ekstrüzyon sistemidir. Bu miller birbirleriyle aynı veya test
doğrultuda dönerek iki farklı çalışma biçime sahip tasarımlar yapılabilir. Bu sistem
karmaşık yapısı, maliyet ve iri taneli polimer hammaddesini Ekstrüdüne uygun
olmaması belli başlı dezavantajlarındandır. Diğer yandan homojen ve yüksek kalitede
polimer Ekstrüd etmek için oldukça uygun yapıya sahiptir. [1][3]
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Şekil 2 Çift vida Milli Ekstrüzyon Eş çift dişli ve ters çift Dişli

2.1.3 Vidalı Mil Tahrik Sistemi
Ekstrüzyon işlemi için vidalı mil için gereken torkun sağlayan ve sabit hıza
sahip tahrik sistemine ihtiyaç vardır. Hızın değişimi ürünün geometrik yapısını
değiştirmektedir. Hız değişimleri elektriksel değişimler, polimer granül yapısındaki
farklıklar ve yetersin güce sahip motor kullanılması gibi parametrelere bağlıdır.
En yaygın tahrik sistemi devir düşürücü redüktöre sahip DC motorlardır.
Motorlar en yüksek tork üretmek için maksimum devirde (1750 dev//dk)
çalıştırılırlar. Kullanılan motorlar standart DC motor ve fırçasız DC motorlardır. AC
motorlar ise daha küçük sistemlerde kullanılırlar. Gelişen teknoloji ile AC motor
sürücüleri kullanılarak istenen devirlerde maksimum tork elde edilebilen
sistemlerin oluşturulması mümkün olabilmektedir. Fakat bu sistemler daha pahalı
olduklarından kullanımı pek yaygın değildir. [1]
Direkt ve endirekt tahrik sistemleri ile motor devri vidalı mile
aktarılmaktadır. Şekil 3’de görülen direkt tahrik sistemi, motordan mil hareketini
dişliler vasıtasıyla devir düşürülerek vidalı mile aktarımı gerçekleşmektedir.

Şekil 3 Direkt Tahrik Sistemi

Endirekt tahrik sisteminin görüldüğü Şekil 4’de, motordan alınan mil
hareketi kayış kasnak mekanizmasına aktarıldıktan sonra dişlere ve vidalı mile
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aktarımı gerçekleşmektedir. Kasnakların deştirilmesi ile sistemin devir hızının da
değişimi amaçlanmaktadır.

Şekil 4 Endirekt Tahrik Sistemi

2.1.4 Besleme
Bu bölüm granül veya toz halindeki polimer hammaddesinin vidalı mil kovan
mekanizmasına aktarım biçimidir. Bu sistem yerçekimi ile gerçekleştirilen Şekil
5’de görülen haznedeki (Hopper) polimer hammaddesinin kovan üzerinde bulunan
kanaldan sistem beslenir. Bu işlem ısıtma bölümünden önce gerçekleştirilir ve
soğutma sistemi ile soğuması sağlanır. Bu işlemin amacı malzemenin ısınarak
yapışkan hale gelmesinin önlenmesidir.

Şekil 5 Polimer Besleme

2.1.5 Vidalı Mil
Şekil 6’da tek vidalı mil ekstrüdür sisteminin vidalı mili görülmektedir. Vidalı
mil üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar besleme, ilerleme ve erime bölümleridir.
Besleme bölümünde katı tanecikli polimerin ilerletilmesi sağlanmakta ve giderek
daralan diş yüksekliği ile ilerleme bölümüne aktarımı gerçekleşmektedir. Besleme
bölümünde düş yüksekliğinin büyük olması ile katı tanecikli yapıya sahip polimerin
kolay ilerlemesi aynı zamanda tanecikler arasındaki boşluklardan kaynaklı
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beseleme eksikliği giderilmiş olur. İlerleme bölümünde düşük ısı ile ısıtma
gerçekleştirilir ve en son diş yüksekliğinin en düşük olduğu bölüm olan erime
bölümde malzeme erir ve yeterli basınç kovan içerinde gerçekleştirilmiş olur. Bu
basın eriyik malzemenin kalıptan dışarı atılmasını sağlar. [1]

Şekil 6 Vidalı Mil

2.1.6 Kovan
Kovanlar nitrürleme işlemine uygun karbon çeliklerinden imal edilirler.
Nitrürasyon işlemi ile kovan iç yüzeyi parlaklık verilebilecek yapıya sahip olur ve
aynı zamanda sertleşen yüzeyin aşınma problemi giderilmiş olur. Yüzey parlaklığı
polimerin rahatlıkla ilerlemesini sağlar ve aynı zamanda düzgün geometri ile basınç
kayıpları azaltılır. Kovan üzerinde polimerden çıkan gazların tahliyesi için gaz alma
delikleri bulunur. Bu işlem çıkan malzemenin iç yapısındaki boşlukların oluşması
engellemektedir. [1][3]

2.2

Filament Üretim Makinası Hakkında Önceki Çalışmalar

Teterin E., Zhuravlev D., Berchuk D. Department of Integrated Computer Control
Systems Tomsk Polytechnic University Tomsk, Lenin Avenue 30, Russia, “Mobile
Extrusion Machine for the Production of Composite Filaments for 3D Printing”, adlı
çalışmada Ekstrüzyon üretim yöntemine dayalı tasarım yapılıp, otomatik kontrol için
arduino açık kaynak kodlu platform kullanılmıştır. Çeşitli delik çaplarına sahip
kalıplar kullanılarak çıkan filament çapları kaydedilmiştir. Burada elde edilen ölçüm
sonuçlarına göre filament çapı, kalıp delik çapından daha büyük olduğu
görülmektedir.
Harımalaırajan.k, Sadhananthan.s, Sakthıvel Murugan.R, “Development of Plastıc
Fılament Extruder for 3D Prıntıng”, adlı çalışmada ise yine ekstrüyon üretim yöntemi
kullanılmış olup kalıp çapı referans olarak kullanılıp filament üretimi
gerçekleştirilmiştir. Yani bu tasarımda otomasyon sistemi kullanılmamıştır. Bunun
yerine direkt kalıp çıkış çap ölçüsü ayarlanarak filament üretimi gerçekleştirilmiştir.
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3 BÖLÜM 3 | HESAPLAMALAR
Şekil 7’ de görüldüğü gibi flement üretimi için gerekli temel üretim şeması
görülmektedir. Buradan Ekstrüzyon ısıtma sistemi için gerekli ısıl enerjinin, vidalı mil
tahrik sitemi için gerekli mekanik gücün ve soğutma-katılaştırma işlemi için gerekli ısı alma
hesaplarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Diğer sistemlerin (Fialment makara
sarım, fialmet toplama) hız hesaplamaları çalışma yapılarının elektronik olarak istenilen
şekilde aylanması düşünüldüğünden üretim bölümünde değerlendirilmeleri yapılcaktır.

Şekil 7 - Flement Üretimi Temel Şeması

3.1

Gerekli Isı Enerjisi Miktarının Hesaplanması

Filament üretiminde kullanılan en yaygın polimer malzemeler olan PLA , ABS,
Nylon 6 , PC Polycarbonate gibi polimer çeşitlerinin özgül sıcaklıklarına ve yoğunluklarına
göre gerekli ısı enerjisi miktarı;
Q=m.Cp.ΔT +m∆H

(3.1)
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Formül 3.1 ile hesaplanabilir. Burada Q, gerekli ısı miktarı (J/sn), m, kütlesel debi
(kg/sn), Cp, malzemenin özgül ısı değeri (J/Kg/K), ΔT malzemenin erime sıcaklığı ile oda
sıcaklığı arasındaki fark ve ∆H füzyon gizli ısısıdır. Bu amorfuz malzemeler için sıfırdır.
Formül 3.1 kullanılarak 1.75 mm çapında polimer elde etmek için değişken hızlarda
çıkış durumunda, bazı polimer malzemelere ait gerekli eritme ısıl enerji tablosu Tablo 2’de
aşağıdaki gibidir:

Malzeme

Çıkış
Hızı
(m/s)

Yoğunluk
(kg/m3)

Hacimsel
Debi (m3/s)

ABS

0,05

1020

1,20264E-07

T(erime) = 230
0,07
- 250 C

1020

1,6837E-07

0,12

1020

2,88634E-07

0,17

1020

4,08898E-07

0,22

1020

5,29162E-07

0,27

1020

6,49426E-07

0,32

1020

7,6969E-07

0,37

1020

8,89954E-07

0,42

1020

1,01022E-06

0,47

1020

1,13048E-06

0,52

1020

1,25075E-06

Çıkış
Hızı
(m/s)

Yoğunluk
(kg/m3)

Hacimsel
Debi (m3/s)

1300

1,20264E-07

1300

1,6837E-07

1300

2,16475E-07

PLA

T(erime) = 180
- 210 C
0,05
0,07
0,09

Kütlesel
Debi (kg/s)
0,00012266
9
0,00017173
7
0,00029440
7
0,00041707
6
0,00053974
5
0,00066241
5
0,00078508
4
0,00090775
3
0,00103042
3
0,00115309
2
0,00127576
2
Kütlesel
Debi(kg/s)
0,00015634
3
0,00021888
1
0,00028141
8

Cp(j/k Gerekli
Isı
g.C)
Enerjisi(W)
1400

36,92348207

1400

51,6928749

1400

88,61635697

1400

125,539839

1400

162,4633211

1400

199,3868032

1400

236,3102852

1400

273,2337673

1400

310,1572494

1400

347,0807315

1400

384,0042135

Cp(J/k Gerekli
Isı
g.K)
Enerjisi(W)
1800

54,87650599

1800

76,82710838

1800

98,77771078

8

0,00034395
5
0,00040649
3

1300

2,64581E-07

1300

3,12687E-07

1300

3,60792E-07

1300

4,08898E-07

1300

4,57004E-07

1300

5,05109E-07

1300

5,53215E-07

1300

6,0132E-07

Yoğunluk
(kg/m3)

Hacimsel
Debi (m3/s)

Kütlesel
Debi(kg/s)

Cp(J/k Gerekli
Isı
g.K)
Enerjisi(W)

T(erime)
=
2550- 275 C
0,05

1147

1,20264E-07

0,00013794
3

1670

61,04663728

0,07

1147

1,6837E-07

0,00019312

1670

85,46529219

1147

2,16475E-07

1670

109,8839471

1147

2,64581E-07

1670

134,302602

1147

3,12687E-07

1670

158,7212569

1147

3,60792E-07

1670

183,1399118

1147

4,08898E-07

1670

207,5585667

1147

4,57004E-07

1670

231,9772217

1147

5,05109E-07

1670

256,3958766

1147

5,53215E-07

1670

280,8145315

1147

6,0132E-07

1670

305,2331864

Yoğunluk
(kg/m3)

Hacimsel
Debi (m3/s)

0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,21
0,23

Nylon

0,25
Çıkış
Hızı
(m/s)

0,09
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,21
0,23
0,25

PC
Polycarbo
nate

Çıkış
Hızı
(m/s)

0,00046903
0,00053156
7
0,00059410
5
0,00065664
2
0,00071917
9
0,00078171
7

0,00024829
7
0,00030347
4
0,00035865
2
0,00041382
9
0,00046900
6
0,00052418
3
0,00057936
0,00063453
7
0,00068971
5
Kütlesel
Debi(kg/s)

1800

120,7283132

1800

142,6789156

1800

164,629518

1800

186,5801204

1800

208,5307228

1800

230,4813251

1800

252,4319275

1800

274,3825299

Cp(J/k Gerekli
Isı
g.K)
Enerjisi(W)
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T(erime) = 310
C
0,05
0,07
0,09
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,21
0,23
0,25

1200

1,20264E-07

1200

1,6837E-07

1200

2,16475E-07

0,00014431
7
0,00020204
4
0,00025977

431,43 18,05616722
431,43 25,2786341
431,43 32,50110099

0,00031749
431,43 39,72356787
7
0,00037522
1200
3,12687E-07
431,43 46,94603476
4
0,00043295
1200
3,60792E-07
431,43 54,16850165
1
0,00049067
1200
4,08898E-07
431,43 61,39096853
8
0,00054840
1200
4,57004E-07
431,43 68,61343542
4
0,00060613
1200
5,05109E-07
431,43 75,8359023
1
0,00066385
1200
5,53215E-07
431,43 83,05836919
8
0,00072158
1200
6,0132E-07
431,43 90,28083608
5
Tablo 2 Bazı Polimerlere ait Gerekli Eritme Isıl Enerjileri
1200

2,64581E-07

Buna göre Ekstrüzyon işleminin farklı malzemeler ve hızlarda gerekli ısıl enerji
miktarlarını görebilmekteyiz. Eritme ısıl enerjisinin en yüksek olduğu malzeme ABS
olduğu görülmektedir. Seçimi yapılacak ısı enerjisi kaynağına göre vidalı mil hızı
düşürülerek sistemin çalışması sağlanabilir. Diğer yandan en düşük ısıl enerji
gereksinimine sahip olan PC Polycarbonat diğer polimerlere oranla daha yüksek hızlarda
üretimi gerçekleştirilebilmektedir.

3.2

Vidalı Mile Etkiyen Kuvvetlerin Hesabı

Vidalı milin kovan içerisinde polimeri ilerletilip kalıptan erimiş halde çıkarabilmesi
için tahrik sisteminin gerekli güç ve torka sahip olması gerekmektedir. Bu sistemin optimal
gerekli şartları sağlayabilmesi gerekli hesapların polimerin katı ilerletilmesi ve eriyik halde
ilerletilmesi işlemlerinden doğacak itme ve döndürme kuvvetlerinin hesaplanması
gerekmektedir. Şekil 8‘de vidalı milin ölçü parametreleri görülmektedir. Her bir
parametrenin neyi ifade ettiği aşağıda verilmiştir.
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Şekil 8 Vidalı Milin Ölçü Parametreleri

L: Vidalı Mil Uzunluğu ( Besleme kısmından sonraki uzunluk)
W: Adım genişliği
D: Vidalı mil dış Çapı
H : Vidalı Mil diş yüksekliği
N: Vidalı mil döndürme devri
a: Helis açısı

Gerekli mekanik enerji:

E= (Dn+2Nn+1L)/hn

(3.2)

Formül 3.2 ile hesaplanmaktadır. Burada n: güç kanunu endeksi ve h: kanal
derinliğidir.

Buna göre gerekli mekanik güç D = 20mm, L= 225 mm, n= 0,25 (Tablo 2 ABS),
h= 6mm ve değişken N (Vidalı Mil Devri) değerleri için gerekli mekanik güç tablosu Tablo
1’de gösterilmektedir.
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ABS n=0,25
N dev/dk
120
110
100
90
80
70
60
50
40

E (kW)
0,048299068
0,043321457
0,038455831
0,033710511
0,029095423
0,024622647
0,020307257
0,016168685
0,012233119

Tork N.m
3,843800853
3,76109011
3,67253182
3,577059752
3,473266153
3,359232608
3,232238359
3,088218842
2,920657057

Tablo 1 ABS için Değişken Devirlerde Gerekli Mekanik Güç

Aynı şekilde PLA için de aynı hesaplamayı yapabiliriz. PLA için ortalama güç
kanunu endeksi n=0,49 (Tablo … ) alınırsa mekanik güç tablosu Tablo 2’deki gibi
oluşturulur.

PLA n=0,49
N dev/dk E (kW)
120
0,203438503
110
0,178701499
100
0,155043333
90
0,132517866
80
0,11118781
70
0,091127441
60
0,07242666
50
0,055197372
40
0,039584256

Tork N.m
16,19031419
15,51453923
14,80663826
14,06161801
13,27304479
12,43238658
11,52791004
10,54269805
9,450741013

Tablo 2 PLA İçin Değişken Devirlerde Gerekli Mekanik Güç ve Tork

Tablo 1 ve Tablo 2’de elde edilen değerlerin vidalı mil tahrik sisteminde
kullanılacak motorun sahip olması gereken gücün belirlenmesi için önemlidir. Burada
tork hesaplaması
T=9550N/n

(3.3)

Formül 3.3 de temel mühendislik formülü ile elde edilmiştir. N: Güç (kW); n: devir
(dev/dk); T: Tork (N.m)
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Sistemde kullanılması gereken motorun gücünü dişli sitemin verimi dikkate
alınarak (%90 – 95) ve hesaplamalardan elde edilen en yüksek değer ile belirlenir. Böylece
sistem için gereken motor gücü, P=203W/0,90 = 225,5 W olarak belirlenmiştir.
Vidalı mil için gerekli devir polimerin çıkış hızına bağlı olarak optimal bir değer
belirlenebilir. Ve bu çıkış hızını belirleyen en önemli faktör ise polimerin eritilme
kabiliyetidir. Isıl enerji tablolarından elde edilen veriler doğrultusunda bir değerlendirme
yapılabilir. Bu değerlendirme yapılırken ısı iletimi ve kayıplar göz önünde bulundurularak
gerekli hesaplamaların yapılması gerekmektedir.

3.3

Polimer Soğutma Sistemi

Kalıptan eriyik halde çıkan polimer akış halinde soğuyup katılaşması gerekmektedir.
Bu işlemin toplama merdaneleri ile polimer çıkış noktası arasında gerçekleşmesi
gerekmektedir. Polimerin erime sıcaklığından katılaşma sıcaklığına gelmesi için gereken
ısı çekme miktarının belirlenmesi gerekmektedir. Bazı polimer hammaddelerinin erime ve
kristalizasyon sıcaklıkları Tablo 3’de verilmiştir. Kristalizasyon sıcaklığı filamentin üç
boyutlu yazıcıda tablaya yapışması için gereken en büyük sıcaklık olarak kabul edilmiştir.
[https://rigid.ink/pages/filament-comparison-guide]
Silindirik kesit alana sahip olan filamentin katılaşması için çekilmesi gereken ısı
miktarı;
Q=

To−Tk
𝑅

(3.4)

Formül 3.4 ile belirlenir. Burada To Ortalama Erime Sıcaklığı, Tk Kristalizasyon
sıcaklığı ve R Toplam ısı direnci,
R=

1
ℎ×2×𝜋×𝑟×𝐿

+

ln(𝑟2/𝑟1)
2×𝜋×𝑘×𝐿

(3.5)

Formül 3.5 ile belirlenir. Burada r1 filament yarı çapının yarısı olarak kabul edilecektir.
Yani filament çapının yarısı kadar katılaşması istenen katılaşma aşamasını gerçekleştirmiş
olacağı kabul edilmiştir. h filamentin ilişkili olduğu akışkanın taşınım katsayısını ifade
etmektedir. k polimerin ısı iletim katsayısı ve L polimerin soğutulma ilişkisi uzunluğu. [
Heat Transfer]
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Polimer

Ortalama
Erime
Sıcaklığı
C

Kristaalizasyon
Sıcaklığı C

PLA

190

45

ABS

240

95

PLA +

230

50

ABS Ultra

260

110

Nylon 12

265

110

Polycarbonat

300+

100

Pet-G

232

80

Tablo 3 Bazı Polimerlere ait Ortalama Erime ve Kristalizasyon sıcaklıkları

Tablo 3’de bazı polimerlere ait Kristalizasyon ve erime sıcaklıkları verilmiştir.
Buradan yola çıkarak soğutma yükü içi sıcaklık farkı değerleri elde edilir. Soğutma işlemi
su ve hava ile olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

3.3.1 Su ile Soğutma
Kalıptan çıkışta su ile ilişkilendirilerek ısısı alınacak olan polimerin ısı iletim katsayısı ve
suyun taşınım katsayısı ile ilişkili olarak gerçekleşecektir. Suyun filament üzerindeki
hareketine bağlı olarak gelişen taşınım katsayısının hesaplanması gerekmektedir. Bu
hesaplama aşağıdaki gibi gerçekleştirilir;
h = NuD(k/D)

NuD= 0,3 +

1
1 3
0,62𝑅𝑒 2 Pr.
1
2
( ) 4
[1+(0,4𝑃𝑟) 3 ]

(3.6)

[1+(

ReD =

𝑅𝑒𝐷

282000

𝑉𝐷
𝑣

4
5 5
8

)]

(3.7)

(3.8)

Formül 3.6 da akışkan taşınım katsayısı, Formül 3.7 Nusselt sayısı ve Formül 3.8 de ise
Reynold sayısının hesaplama formülleri verilmiştir. Burada V: akışkan hızı, v: Akışkan
vizkozitesidir.
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Suya ait bazı özellikler şu şekildedir:
Pr: 6,62 (295 K)
v = 1,001x10-3 m3/kg
k = 606x10-3 W/mK [heat Transfer]

ReD
0,08741
0,17483
0,26224
0,34965
0,43706

ABS
NuD
0,33211
0,46969
0,57527
0,66428
0,74270

h W/m2K
115,00391
162,64612
199,20606
230,02951
257,18707

R m2K/W
8,500534
6,441431
5,529207
4,985409
4,614301

Q (W)
17,05775
22,51053
26,22438
29,08487
31,42404

0,05000
0,10000
0,15000
0,20000
0,25000

0,08741
0,17483
0,26224
0,34965
0,43706

0,33211
0,46969
0,57527
0,66428
0,74270

115,00391
162,64612
199,20606
230,02951
257,18707

8,132797
6,073694
5,161470
4,617672
4,246564

17,82904
23,87344
28,09277
31,4011
34,14525

0,05000
0,10000
0,15000
0,20000
0,25000

0,08741
0,17483
0,26224
0,34965
0,43706

0,33211
0,46969
0,57527
0,66428
0,74270

115,00391
162,64612
199,20606
230,02951
257,18707

7,912155
5,853052
4,940828
4,397030
4,025922

18,32623
24,7734
29,34731
32,9768
36,01659

Su (295 K)
V (m/s)
0,05000
0,10000
0,15000
0,20000
0,25000

0,4

0,5

L (m)
0,3

Tablo 4 ABS için Farklı hız ve uzunluklarda Su ile Soğutma Yükü

Çapı 1,75 mm olan filament için farklı hızlarda ABS için gerekli soğutma uzunluğu ve
yük ilişkisi Tablo 4 ‘de gösterilmiştir. Burada V suyun filament üzerindeki dik hareket
hızını temsil etmekte ve ABS içi ısı iletim katsayısı k = 0,25 olarak EkTablo 1 ‘den
alınmıştır. Böylece suyun hızı arttıkça filamentten atılan ısı enerjisi o kadar fazla olacaktır.
Diğer taraftan filamentin suyla olan ilişkisinin uzunluğu L ile verilmiştir. Uzunluğun
artması ısı transferine pek fazla etki etmediğini görebilmekteyiz. Bu durumda suyun
hareketli olması ısı transferi açısından oldukça önem arz etmektedir.

Tablo 5’de PLA için farklı hız ve uzunluklarda su ile soğutma enerji yükü görülmektedir.
ABS’ ye göre iletkenlik katsayısının (k =0,13 W/m.K EkTablo 2) daha küçük olması
soğutma kabiliyetini düşürmektedir.
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Su (295 K)
V (m/s)
0,05000
0,10000
0,15000
0,20000
0,25000

0,4

0,5

L (m)
0,3

ReD
0,08741
0,17483
0,26224
0,34965
0,43706

PLA
NuD
0,33211
0,46969
0,57527
0,66428
0,74270

h W/m2K
115,00391
162,64612
199,20606
230,02951
257,18707

R m2K/W
7,765060
5,705957
4,793733
4,249935
3,878827

Q (W)
18,67339
25,41204
30,24782
34,11817
37,38243

0,05000
0,10000
0,15000
0,20000
0,25000

0,08741
0,17483
0,26224
0,34965
0,43706

0,33211
0,46969
0,57527
0,66428
0,74270

115,00391
162,64612
199,20606
230,02951
257,18707

7,581192
5,522089
4,609865
4,066067
3,694959

19,12628
26,25818
31,45428
35,661
39,24266

0,05000
0,10000
0,15000
0,20000
0,25000

0,08741
0,17483
0,26224
0,34965
0,43706

0,33211
0,46969
0,57527
0,66428
0,74270

115,00391
162,64612
199,20606
230,02951
257,18707

7,470871
5,411768
4,499544
3,955746
3,584638

19,40872
26,79346
32,22549
36,65554
40,45039

Tablo 5 PLA için Farklı hız ve uzunluklarda Su ile Soğutma Yükü

3.3.2 Hava İle Soğutma
Hava ile soğutma işlemi su ile soğutma işleminde olduğu akışkan özelliklerine bağlı olarak
ısı iletim hesaplarının yapılması gerekmektedir. Formül 3.6, 3.7,3.8 formüllerinden
yararlanarak hava için değerlendirme yapılır. Havanın taşınım katsayısının düşük olması
soğutma kapasitesini düşüreceği öngörülen bir sonuçtur. Diğer yandan hava hızı suya göre
daha yüksek olması bu durumu iyileştireceği görülür bir sonuçtur.
Havaya ait bazı özellikler şu şekildedir:
Pr: 0,707 (300 K)
v = 15,89x10-6 m3/kg
k = 26,3x10-3 W/mK [heat Transfer]

Verilenlere göre ABS için düşük hızda hava akımında soğutma yükü Tablo 6’da
görülmektedir. Burada elde edilen en fazla ısı atım gücü 18,75 W olduğu görülmektedir.
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Hava (300K)
V (m/s)
1,00000
1,50000
2,00000
2,50000
3,00000

0,4

0,5

L (m)
0,3

ReD
110,13216
165,19824
220,26432
275,33040
330,39648

ABS
NuD
5,11836
6,27932
7,26154
8,12962
8,91671

h W/m2K
76,921623
94,369209
109,130525
122,176650
134,005360

R m2K/W
13,338532
11,395415
10,236662
9,445639
8,861563

Q (W)
10,87076
12,72442
14,16477
15,351
16,3628

1,00000
1,50000
2,00000
2,50000
3,00000

110,13216
165,19824
220,26432
275,33040
330,39648

5,11836
6,27932
7,26154
8,12962
8,91671

76,921623
94,369209
109,130525
122,176650
134,005360

12,631346
10,688229
9,529476
8,738452
8,154376

11,47938
13,56633
15,21595
16,59333
17,78186

1,00000
1,50000
2,00000
2,50000
3,00000

110,13216
165,19824
220,26432
275,33040
330,39648

5,11836
6,27932
7,26154
8,12962
8,91671

76,921623
94,369209
109,130525
122,176650
134,005360

12,207034
10,263917
9,105164
8,314141
7,730065

11,8784
14,12716
15,92503
17,44017
18,75793

Tablo 6 ABS'nin Düşük Hızda Hava İle soğutma Yükü

Diğer taraftan havanın hızının artması durumunda Tablo 7’de görüldüğü gibi
soğutma yükü 27 W civarlarına ulaştığı görülmektedir.
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Hava (300K)
V (m/s)
4,00000
5,00000
6,00000
7,00000
8,00000

0,4

0,5

L (m)
0,3

ReD
440,52863
550,66079
660,79295
770,92511
881,05727

ABS
NuD
10,31966
11,56165
12,68943
13,73076
14,70373

h W/m2K
155,089751
173,755037
190,703984
206,353779
220,976072

R m2K/W
8,041403
7,481444
7,067932
6,746434
6,487195

Q (W)
18,03168
19,38129
20,51519
21,49284
22,35173

4,00000
5,00000
6,00000
7,00000
8,00000

440,52863
550,66079
660,79295
770,92511
881,05727

10,31966
11,56165
12,68943
13,73076
14,70373

155,089751
173,755037
190,703984
206,353779
220,976072

7,334217
6,774258
6,360746
6,039248
5,780009

19,77034
21,40456
22,79607
24,00961
25,08647

4,00000
5,00000
6,00000
7,00000
8,00000

440,52863
550,66079
660,79295
770,92511
881,05727

10,31966
11,56165
12,68943
13,73076
14,70373

155,089751
173,755037
190,703984
206,353779
220,976072

6,909905
6,349946
5,936434
5,614936
5,355697

20,98437
22,83484
24,42544
25,82398
27,07397

Tablo 7 ABS'nin Yüksek Hızda Hava İle soğutma Yükü

Aynı Şekilde PLA için değerlendirme yaparsak Tablo 8’de görüldüğü gibi hava ile
soğutulması durumda soğutma yük değerleri elde edilir.
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Hava (300K)
V (m/s)
1,000000
1,500000
2,000000
2,500000
3,000000

0,4

0,5

L (m)
0,30

ReD
110,132159
165,198238
220,264317
275,330396
330,396476

PLA
NuD
h W/m2K
5,118359 76,921623
6,279320 94,369209
7,261537 109,130525
8,129625 122,176650
8,916706 134,005360

R m2K/W
13,338532
11,395415
10,236662
9,445639
8,861563

Q (W)
10,870761
12,724416
14,164773
15,351000
16,362803

1,000000
1,50000
1,55000
1,60000
1,65000

110,132159
165,198238
170,704846
176,211454
181,718062

5,118359
6,279320
6,384117
6,487273
6,588864

76,921623
94,369209
95,944161
97,494447
99,021216

12,631346
10,688229
10,547605
10,413620
10,285768

11,479378
13,56633
13,7472
13,92407
14,09715

1,000000
1,50000
2,00000
2,50000
3,00000

110,132159
165,198238
220,264317
275,330396
330,396476

5,118359 76,921623
6,279320 94,369209
7,261537 109,130525
8,129625 122,176650
8,916706 134,005360

12,207034
10,263917
9,105164
8,314141
7,730065

11,878397
14,12716
15,92503
17,44017
18,75793

Tablo 8 PLA'nın Düşük Hızda Hava İle soğutma Yükü

Havanın suya göre soğutma yeteneği düşük olduğu görülmektedir. Su ile soğutma
sistemde birtakım zorlukları beraberinde getirmektedir. Bu zorluklar suyun hareketli olması
gerektirmesi, soğutulması ve devir daim sistemi şeklinde sıralanabilir. Hava ile soğutma
işlemi sisteme eklenecek bir veya daha fazla fan ile gerçekleştirilmesi kolay olabilmektedir.
Hangi sistemin kullanılacağına karar verileceği polimerden gerekli ısıl enerjinin
çekilebilmesi ile ilişkilidir. Bu işlem polimerin erime sıcaklığından Kristalizasyon
sıcaklığına kadar düşecek kadar ısı vermesiyle açıklanabilir. Bu durumu Tablo 9’da
gösterilmiştir.
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Çıkış
Hacimsel
Yoğunluk
Malzeme Hızı
Debi
(kg/m3)
(m/s)
(m3/s)
9,01981E0,05 1020
ABS
08
T(erime) =
1,26277E230 - 250 0,07 1020
07
C
2,16475E0,12 1020
07
3,06673E0,17 1020
07
3,96872E0,22 1020
07
4,8707E0,27 1020
07
5,77268E0,32 1020
07
6,67466E0,37 1020
07
7,57664E0,42 1020
07
8,47862E0,47 1020
07
9,3806E0,52 1020
07

PLA

Kütlesel
Gerekli
Isı
Debi (r/2) Cp(j/kg.C)
Enerjisi(W)
(kg/s)
9,2002E-05

1400

18,03239822

0,000128803 1400

25,24535751

0,000220805 1400

43,27775573

0,000312807 1400

61,31015395

0,000404809 1400

79,34255217

0,000496811 1400

97,37495039

0,000588813 1400

115,4073486

0,000680815 1400

133,4397468

0,000772817 1400

151,472145

0,000864819 1400

169,5045433

0,000956821 1400

187,5369415

Çıkış
Hacimsel
Yoğunluk
Kütlesel
Hızı
Debi
(kg/m3)
Debi(kg/s)
(m/s)
(m3/s)

T(erime) =
180 - 210
C
0,05
0,07
0,09
0,11
0,13
0,15

1300
1300
1300
1300
1300
1300

Cp(J/kg.K)

9,01981E0,000117257 1800
08
1,26277E07
1,62357E07
1,98436E07
2,34515E07
2,70594E07

0,00016416

Gerekli
Isı
Enerjisi(W)
41,15737949

1800

57,62033129

0,000211063 1800

74,08328308

0,000257966 1800

90,54623488

0,000304869 1800

107,0091867

0,000351772 1800

123,4721385
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0,17
0,19
0,21
0,23
0,25

1300
1300
1300
1300
1300

3,06673E07
3,42753E07
3,78832E07
4,14911E07
4,5099E07

0,000398675 1800

139,9350903

0,000445578 1800

156,3980421

0,000492481 1800

172,8609939

0,000539384 1800

189,3239457

0,000586287 1800

205,7868975

Tablo 9 ABS ve PLA için Gerekli Soğutma Enerjisi

Sistemin filament üretim hızına bağlı olarak değişen soğutma enerjisi, tercih
edilecek soğutma sisteminin projeye en uygun sistem olması bakımından yol gösterici
niteliktedir. Filament üretim hızı Ekstrüd edilme hızıdır ve bu hız vidalı mil tahrik hızı
erime hızı ve tasarım mukavemeti gibi faktörlere göre değişiklik gösterecektir. Eğer üretim
hızı düşükse soğutmada hava kullanılması en uygun yöntem olacaktır.

4 BÖLÜM 4 | TASARIM VE ÜRETİM
4.1

Ekstrüzyon
Ekstrüzyon, polimer hammaddesinin vidalı mil vasıtasıyla kovan içerisinden
geçirilip, kontrollü ısı enerjisi verilerek ergitilip uygun kalıptan geçirilen üretim
metodudur. Flement üretim makinesinin en önemli kısımlarından birisi olan
ekstrüzyon, vidalı mil, ısıtıcı, ekstrüzyon kalıbı, hammadde girişi ve kovan olmak
üzere temel beş parçadan oluşmaktadır.

4.1.1 Vidalı Mil
Polimer hammaddesinin kovan içerinde ilerlemesini, karıştırılmasını ve
eritilen malzemeyi kovan içerisinde basınç oluşturarak kalıptan dışarı çıkarılmasını
sağlayan parçadır. RESİM 1’de görüldüğü üzere test makinasında vidalı mil olarak
kullanılacak olan SDS ahşap için matkap ucu tercih edilmiştir.
SDS ahşap matkap ucunun vidalı mil olarak tercih edilmesinin avantajlarını
şu şekilde sıralaya biliriz.
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Ekonomik olması ve kolay buluna bilmesi
Vidalı mil profile benzer yapıda olması
Yüzey sertliğinin aşınmaya karşı uygun olması (48HRC)
Adım derinliğinin büyük olması; iri taneli polimer hammaddesinin
kovan içerisinde rahatlıkla ilerletilmesini sağlar
5. Hazır kama yuvasına sahip olması; kasnak veya doğrudan tahrik miline
bağlantı gerçekleştirilebilmeyi sağlar
1.
2.
3.
4.

RESİM 1 Ahşap İçin Matkap Ucu

4.1.2 Vidalı Mil Tahrik Sitemi
Vidalı mile gerekli mekanik gücün sağlanması için elektrik motoru ve dişli sistemi,
piyasada hazır bulunan redüktörlü motorların kullanılması ekonomiklik ve iş gücü
açısından en uygun tercihtir. Bunun için Şekil 11’de görülen 24 Volt ve 150 W güce sahip,
80 dev/dk mil devrine sahip DC redüktörlü motor kullanılması uygun görülmüştür.

Şekil 9 24 V Redüktörlü DC motor 200W
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4.1.3 Vidalı Mil Yataklama
Vidalı milin kovan giriş ile motor arasında eksenel ve radyal yüklerin
karşılanması için yaltaklanması gerekmektedir. Tercih edilen vidalı milin
yataklanacak kısmın çap ölçüsü 10 mm’dir. Piyasada hazır yataklı olarak bulanan,
Köprü yataklı KP000 model kodlu rulman kullanılması uygun görülmüştür.

Şekil 10 Hazır Yataklı KP000 Model Numaralı Rulman

4.1.4 Kovan
Polimer hammaddesinin vidalı mil vasıtasıyla içerisinden geçirilerek ısıtılıp
eritilmesinin sağlandığı parçadır. Çoğunlukla nitrasyona uygun olan çeliklerden
imal edilen kovan, aşınmaya dayanıklı, yüzey parlatıla bilirliği yüksek ve ısı iletimi
iyi olması istenir. Test makinasında kullanılmak üzere Resim 2’de görülen AISI
304 Paslanmaz çelik boru kullanılması uygun görülmüştür.
AISI 304 Paslanmaz Çelik borunun kovan olarak tercih edilmesinin başlıca
avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz.
1.
2.
3.
4.

Çelik

Piyasada kolayca bulunabilir ve ucuz olması
Yüzey sertliğinin Yüksek olması (Maksimum 92 HRC)
Korozif etkiye dayanıklı olması
Diğer paslanmaz çelik çeşitlerine göre kolay işlenebilir olması

RESİM 2 304
Paslanmaz
Boru
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4.1.5 Kovan Kelepçesi
Kovanın makina gövdesine sabitlemek için hazır mil tutucu olarak piyasada
bulunan SK25 model numaralı mil tutucu kullanılmıştır. Ekler bölümünde teknik resmi
bulunan bu parça, Alüminyum alaşım malzemeye sahiptir ve üzerinde bulunan sıkma
cıvatası kovanı sıkıştırıp kavramayı sağlar. Böylece kovanın makine gövdesine
sabitlenmesi sağlanır.

4.1.6 Ekstrüzyon Kalıbı
Erimiş haldeki polimer uygun geometriye sahip olan kalıptan geçirilerek
istenilen profilin elde edilmemesinin sağlandığı kısımdır. Polimer bu aşamadan
hemen sonra soğutulup katı hale getirilmesi gerekmektedir. Böylece istenilen
profile sahip parça üretimi gerçekleşmiş olur.
Filament için gerek geometrik şekil 1,75 mm çapına sahip dairesel kesitli
kalıp gerekmektedir. Bunun için piyasada su tesisatlarında kullanılan pirinç
malzemeden imal edilmiş boru tapası kullanılması uygun görülmüştür. Bu
tapanın mil iç çapına vidalı olarak yerleştirilecek olan kalıp yuvası tasarımının
yapılıp tornada vida dişleri açılmıştır. Böylece piyasada bol ve ucuz bulunan su
tapaları alınıp uygun çaplarda delinip kullanılması kolaylaşmıştır.

4.1.7 Isıtıcı
Polimer hammaddesinin eritilecek sıcaklığa ısıtılmasını sağlayan
kontrollü ısı kaynağıdır. Mikrodenetleyeci tarafından kontrol edilen sıcaklık
değerlerine göre çalışması sağlanır ve sıcaklığı istenilen aralıkta sabit
kalması istenir. Böylece polimer için gerekli ısı miktarı sağlanmış olur.
RESİM 3’de görüldüğü gibi kelepçe tipi ısıtıcılar piyasada hazır üretimi
gerçekleştirilmiş olup bu tür amaçlarda kullanım kolaylığı sağlamaktadırlar.
Geniş ölçü aralığına ve ısıtma gücüne sahip bu ısıtıcılar ekonomik olması
kolay kullanılması yönünden tercih edilmiştir.
Her biri 70 W güce sahip olan ısıtıcılar kovan üzerine gerekli sayıda
takılabilmektedir. Bölüm 3’de gerekli ısıl enerji tablosuna göre 2 adet
toplam 140 W lık ısı enerjisi sağlanacak şekilde tercih edilmiştir.
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RESİM 3 Kelepçe Tipi Isıtıcı

4.1.8 Besleme Silosu
Polimer hammaddesinin granül halde içinde bulunduran ve vidalı milin
sürekli olarak beslemesini sağlayan yapı olarak tanımlanabilir. Bu kap konik
biçimde olması malzemenin yerçekimi etkisiyle rahatlıkla içerinde akmasını
sağlayacaktır. Tasarımı gerçekleştirilen silo Şekil 22’de görülmektedir. Bu parça,
üç boyutlu yazıcı ile PLA malzemesinden imal edilmiştir.

4.1.9 Sıcaklık Kontrol Devresi
Polimerler sabit sıcaklıkta eritilmesi polimer iç yapısı açısından oldukça
önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için sıcaklık kontrol cihazına gereksinim vardır.
Proje kapsamında devresi özel olarak tasarlanıp yazılımı oluşturulan mikro
denetleyici tarafından kontrol edilecektir.
Bu projede Resim 4’de görülen ARM mimarisine sahip ST firmasının
geliştirmiş olduğu STM32F103C8T6 model numaralı 72 MHz işlemcisine sahip
mikro denetleyici kullanılmıştır.
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RESİM 4 STM32F103C8 Mikro denetleyici

Diğer yardımcı donanımlar:
SSR: AC akımın kontrol edilmesini sağlayan SSR (Solid State Relay) düşük
voltaj DC akımla anahtarlama görevi görmektedir. Bu projede Omron 220V 2A
değerlerine sahip SSR kullanılacaktır.
Sıcaklık göstergesi: Sıcaklık değerinin anlık olarak takip edilmesi
sağlayacak olan gösterge 4 haneli dijital gösterge tercih edilmiştir.
Termokupl : Sıcaklık ölçümünün sağlanmasında kullanılan devre
elemanıdır. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olması sebebiyle K Tipi (iki iletken tel
uçlu) termokupl tercih edilmiştir.
Termokupl okuyucu modül: İki iletkenin sıcaklık artışı sonucu üretmiş
olduğu mV mertebesindeki gerilimi okuyarak dijital bilgiye dönüştüren ara modüle
ihtiyaç vardır. Bu projede 1023 ̊C ye kadar 0,25 hassasiyetle sıcaklığı okuması ve
aynı zamanda fiyatının uygun olması sebebiyle MAX6675 entegresine sahip modül
tercih edilmiştir.
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4.1.9.1 Sıcaklık Kontrol Devresini Kurulumu ve Çalışma Prensibi
ST32F103C8T6 mikro denetleyiciyi programlayabilmek için öncelikle bilgisayar
ortamında ARM işlemcileri için uygun derleyici ve mikro denetleyici iletişim
sağlayabilecek (Debbugger) programa ihtiyaç vardır. ARM firmasına ait KEIL vision
Programı 32 kByte kadar ücretsiz olan versiyonu internetten (http://www.keil.com/)
indirilip kurulumu yapılmıştır. ST32F103C8T6 ile bilgisayar arasında iletişimi sağlamak
için ST Link cihazı temin edilip gerekli programı kurulup mikro denetleyici bağlantısı
sağlanmıştır.
Şekil 9’da görüldüğü gibi sıcaklık kontrol şemasında mikro denetleyici termokupl
modülü ile iletişim halinde olup buradan alınan verilerin işlenip dijital göstergeye sayısal
değer olarak yansıtılması gerekmektedir. Bu sayısal veriler sıcaklık ölçü birimi olan celcius
olarak değerlendirilip rölenin çalışması için sinyal üretmiş olur. Bu sinyal röleyi açıp
kapatma işlemi yapar ve böylece ısıtıcı rezistansa giden AC akım kontrol edilmiş olur.
Diğer yandan mikro denetleyici içerisinde sıcaklık sınır değerlerinin kullanıcı tarafından
kontrol edilebilmesi önem arz etmektedir. Bunun için sisteme sıcaklık ayar butonları
konulup gerekli olan yazılım yapılarak dışardan kullanıcının rahatlıkla kontrol edebileceği
bir sıcaklık kontrol sistemi oluşturulmuş olur.

Şekil 11 Sıcaklık Kontrol Devresi Şeması

4.1.9.2 4 Haneli Dijital gösterge Görüntü Algoritması ve Yazılımın
Oluşturulması
Dijital gösterge panelinde bulunan rakamların okunabilmesi için hane üzerinde
bulunan ledlerin doğru sırayla yanması ile mümkündür. Şekil 14’da 4 haneli dijital
göstergenin şeması görülmektedir. Bu na göre her hanede 7 adet led ve toplamda
göstergede 28 adet led bulunmaktadır. Her hanenin ledlerinin katotları (pozitif kutup)
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ortak bir bacakta bulunup 4 adet ayrı katot bulunur. Anot bağlantılar ise hanede bulunan
her led için ayrıdır ve 7 adettir. Bir adet katot da “nokta” işareti için olmak üzere toplam
12 bağlantı noktası bulunmaktadır.

Şekil 12 4 haneli Dijital Gösterge Şeması

Şekil 13 Dijital Hanedeki Ledlerin Pin Numaraları Şeması

Şekil 15’de dijital hanede bulunan haneye ait ledlerin pin numaraları görülmektedir.
Bu şemada belirtilen pinler ledlerin katot kutup bağlantılarını ifade etmektedirler. Her bir
led bağlantısının mikro denetleyiciye bağlantısı Tablo 10’da görülmektedir.

Led Pinleri
1
2
4
5
7
10
11

Mikro Denetleyici Pinleri
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
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Tablo 10 Dijital Hane Led Pinleri ve Mikro Denetleyici Bağlantısı
Dijital göstergede rakamların gözükmesi ilgili ledlerin yanması ile mümkün
olabilmektedir. Sekil 16’da iki (2) rakamının oluşması için aktif olan ledler ve pin
numaraları görülmektedir. Buna göre onluk sistemdeki tüm rakamlar için gösterim tablosu
oluşturulabilir.

Şekil 14 İki (2) Rakamının oluşturulması örneği

Rakam
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Led
Pin
Numaraları
11,10,1,2,4,7
7,4
11,7,5,1,2
11,7,5,4,2
10,5,7,4
11,10,5,4,2
10,5,4,2,1
11,7,4
11,10,7,5,1,2,4
11,10,5,7,4

Mikro Denetleyici Pin
numaraları
B9,B8,B3,b4,B5,B7
B7,B5
B9,B7,B6,B3,B4
B9,B7,B6,B5,B4
B8,B6,B7,B5
B9,B8,B6,B5,B4
B8,B6,B5,B4,B3
B9,B7,B5
B9,B8,B7,B6,B3,B4,B5
B9,B8,B6,B5

Tablo 11 Her Rakama karşılık gelen Led Pin ve mikro denetleyici pin numaraları

Tablo 11’de her rakama karşılık gelen led pin numaraları ve mikro denetleyici pin
numaraları tablosu görlmektedir. Burada görülen bağlantılar katot (negatif) kutup olup
sadece bir hanedeki gösterim içindir. 4 haneli bir gösterimin için Şekil 17’de dört hane için
anot bağlantı pin numraları sırayla aktif olması durumuda her hane için istenilen rakam
yazdırılmış olacaktır.
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Şekil 15 Dört Hane için Anot Bağlantı Pin Numaraları

Bu durumu daha da genişletip bir örnek ile özetlersek;
Ekranda dört haneli bir rakam görüntülemek istiyorsak örneğin “1234” yazdırmak
istersek işlemcinin görüntü algoritması şu şekilde olması gerekir:
•
•
•
•
•
•
•
•

“1” rakamı için uygun led pinleri için katot pin bağlantılarını yani
B9,B8,B3,b4,B5,B7 (11,10,1,2,4,7) numaralı pinleri aktif edilir
12 numaralı pin için anot yani pozitif değer gönderilir ve 1. Hanede “1” rakamı
görülür.
Ardından 12 numaralı pin devre dışı bırakılır 2. Hane için “2” rakamının katot
pinleri aktif edilir
9 numaralı pin için anot yani pozitif değer gönderilir ve 2. Hanede “2” rakamı
görülür.
Ardından 9 numaralı pin devre dışı bırakılır 3. Hane için “3” rakamının katot pinleri
aktif edilir
8 numaralı pin için anot yani pozitif değer gönderilir ve 3. Hanede “3” rakamı
görülür
Ardından 8 numaralı pin devre dışı bırakılır 4. Hane için “4” rakamının katot pinleri
aktif edilir
6 numaralı pin için anot yani pozitif değer gönderilir ve 4. Hanede “4” rakamı
görülür

Döngü böylece tamamlanmış olur. Yukarıdaki döngüde her rakam işlemcinin
çalışma frekansı olan 72 Mhz ile aktif – deaktif edildiği için insan gözü bu frekanstaki
yanıp sönme ve geçiş işlemini fark edemez. Dolayısıyla ekranda sırayla beliren
rakamları sanki hep aynı anda beliriyormuş gibi görür ve görüntü oluşmuş olur.
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4.1.9.3 Görüntü Yazılımında Rakam Oluşturma Algoritmasının
Oluşturulması
Bilgisayar çalışma prensibi doğru akımın iki kutba sahip olması prensibinden doğan
(pozitif ve negatif) ikili sisteme dayanır. Biz insanlar yaşamımızda kullanmaya alıştığımız
onluk sistemin oluşturulması anlaşılabilirlik ve kullanım açısından kolaylık sağlar.
Yazılımda elde edilen onluk tabanda ve dört haneli bir sayının görüntü biriminde
işlenmesi gerekip oluşan her sayının basamak rakamlarının elde edilmesi gerekmektedir.
İşlemcinin Max6675 termokupl modülünden seri iletişim ile elde ettiği veriler ikili tabanda
bir ve sıfırlardan oluşmaktadır. Bu verilerin onluk sisteme çevrilmesi ve bu oluşan sayının
kalibrasyon katsayısıyla çapılıp santigrat biriminden sayı elde edilmesi gerekmektedir. Bu
izlenimden yola çıkarak max6675 ile mikro denetleyici arasında seri iletişim programının
yazılması gerekmektedir.

Şekil 16 max6675 Entegresinin Çıkış Pinlerinin Gösterimi

Şekil 18’de max6675 entegresinin çıkış pinlerini gösteren şema görülmektedir
[Max6675 datasheet]. Burada her pinin görevi şu şekilde tanımlanır:
1 GND : Negatif bağlantı
2 ve 3 (T-,T+): Termokupl bağlantı
4 (Vcc) : Çalışma Gerilimi
5 SCK : Seri sinyal Girişi (Serial Clock Input)
6 CS: Çip aktifleştirme
7 SO: Seri iletişim Çıkışı (Serial Data Output)
8 N.C: Bağlantı yok (No Connection)
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Bağlantı pinlerine ait görev tanımlamalarının verildiği bilgi doğrultusunda seri
iletişim için kullanılacak üç pine ihtiyaç vardır. Bunlar SCK, CS ve SO pinleridir. Seri
iletişim protokolünün Şekil 8’de görüldüğü üzere toplam 16 bitlik veri iletişimini
gerektirecek bir yapıya sahiptir. Bu verilerden bazıları çeşitli görev tanımları içerdiği için
sıcaklık okumak için 10 bitlik veri üzerinden bilgi alışverişi yapılmasına olanak
sağlanmıştır. Böylece elde edilecek sıcaklık aralığı:
210 = 1024
Olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şekil 17 Max6675 Seri İletişim Protokolü

Şekil 19’da görüldüğü gibi üç bağlantıdan seri iletişim gerçekleştirilebilmektedir.
Burada CS pini negatif yani sıfır biti döndürüldüğü anda entegre çalışmaya başlar. 100ns
süre içerinde SCK pini bir “1” bit sinyal üretir ve SO pininde D15 veri işlenir ve kaydedilir
( 1 veya 0). SCK pininden 100ns aralıklarla toplam 16 adet sinyal gönderilerek SO pininden
16 adet veri okunur. Böylece elde edilen verilerin sıcaklıkla ilişkili olanları ikili tabandan
onluk sayı sistemine çevrilip kalibrasyon katsayısıyla çarpılmasıyla santigrat biriminden
sıcaklık değeri okunmuş olur.
Elde edilen bu onluk sistemdeki sayının rakamlarına ayrılması gerekmektedir. Bu
işlem için düşünülen algoritma oluşan sayısı 10’a bölerek kalan rakam 1. Basamak, 100 e
bölümünden kalan iki basamaklı sayının 10 a bölüm sonucunda elde edilen tam sayı 2.
Basamak, 1000’e bölünüp elde edilen iki basamaklı sayının 100’e bölüm sonucundaki tam
sayı ise 3. Basamak ve 1000 e bölüm sonucunun tam sayı değeri ise 4. Basamağı verecektir.
Bu şekilde tasarlamış olduğum algoritma bilgisayarda kodunu yazılarak başarılı bir şekilde
çalıştırılmıştır.
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4.2

Filament Çekici Merdane Sisteminin Tasarımı ve Üretimi

Ekstrüd edilen eriyik haldeki polimerin soğutma sisteminin sonunda sabit hızda
(vidalı mil hızı ile sabit orantılı) çekilmesi gerekmektedir. Böylece katılaşıp filament
istenilen geometriye sahip ürün elde edilmiş olacaktır.
Şekil 20’de tasarımı görülen sistemin, filamentin geometrik şeklini bozmadan en
küçük baskı kuvveti ile polimeri iki merdanenin eş dönmesi ile sabit hızda çekmesi
gerekmektedir. Eski fotoğraf baskı makinesinden elde ettiğimiz kâğıt ilerletme merdanesi
görevi gören eş çaplı kauçuk yapıdaki iki merdanenin kullanılması uygun düşünülmüştür.
Bu iki merdanenin tahrik motoru, kararlı sabit hıza sahip oldukları ve istenilen hızda kontrol
edilebildikleri için adım motor (step motor) tercih edilmiştir. Tasarımın gövdesi sac metal
üretim yöntemine uygun tasarlanıp lazer kesim ve abkant büküm ile üretilmiştir.

Şekil 18 Filament Çekici Merdane Sistemi

4.2.1 Adım Motor Seçimi ve Sürücü Devre Tasarımı
Adım motoru olarak RESİM 6’da görülen Nema 23 modelinde adım motor ve iki merdane
için uyumlu birleştirme için gövde tasarımı yapılmıştır. Gövde tasarımı sac metal üretim
yöntemi uygun görülmüş ve tasarım bu üretim modeline göre yapılmıştır.
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RESİM 5 Nema 23 Adım Motoru

Adım motorlarının çalışma prensibi kontrol edilebilir manyetik alanlar
oluşturularak rotorun tasarlanan adım açısı kadar dönmesi prensibine göre çalışır. Her
manyetik alan değişimi motorun bir adım (Nema 23 için 1,8 derece) dönmesini
sağlayacaktır. Adım motoru bir tam tur dönebilmesi için 360 tam tur açısının Adım açısına
bölünmesi ile elde edilir
Nema 23 adım motorunun adım açısı 1,8 derecedir. Bu da;
Adım sayısı: 360/1,8 = 200 adım

Şekil 19 Adım Motorunun Sargı Şeması

Şekil 21’de unipolar adım motorunun sargı şeması görülmektedir. Unipolar adım
motorları altı çıkış kablosuna sahiptirler. Üçlü bağlantılara sahip iki gruptan istenilen tork
için (B ve E seçilirse yüksek tork) birer uç tercih edilip uçlar birleştirilir. Ortaya beş kablolu
bir bağlantı çıkar. Ortak iki bağlantı herhangi bir kutba bağlanıp diğer bağlantıların her
birine kare dalga akım gönderilip motor sürülmüş olur.
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Diğer sürüş şekli olan bipolar sürüş şekli yine unipolardaki gibi ortak bağlantı
yapılır. Fakat bu sürüşte ortak bağlantı herhangi bir kutba bağlanmaz. Sürüş dört kablo ile
gerçekleştirilir. Tablo 12’de adım motorunun çalışma sinyalinin yapısı ve iki sürüş şekli
için bağlantı ve akım şeması görülmektedir.

Unipolar
B ve E
A
D
C
F
Bipolar
B ve E
A
D
C
F

1. Adım 1,8̊

2. Adım 3,6̊

3. Adım
5,4 ̊
Negatif
Negatif
Negatif
+
Nötr
Nötr
Nötr
+
Nötr
Nötr
Nötr
+
Nötr
Nötr
Nötr
1. Adım
2. Adım
3. Adım
1,8̊
3,6̊
5,4 ̊
Nötr
Nötr
Nötr
+
Nötr
Nötr
+
Nötr
+
Nötr
Nötr
Nötr

4. Adım 7,2̊
Negatif
Nötr
Nötr
Nötr
+
4. Adım
7,2̊
Nötr
Nötr
Nötr
+

Tablo 12 Adım Motorunun Çalışma Sinyali

Adım motoru sürücü için piyasada hazır bulunan RESİM 7 görülen TB6600 model
numaralı adım motor sürücüsü tercih edilmiştir. Bu sürücülerin dışardan gelen kare dalga
akım ile hızları, dönüş yönü ve frenleme gibi işlevler kontrol edilebilirler.

RESİM 6 TB6600 Adım motor sürücüsü

Adım motorunun kontrolünü elle yapmak filament çıkış hızına bağlı olarak elde
edilecek filament çapı bu şekilde ayarlanmış olacaktır. Bunun için potansiyometre ile
kontrol edilebilen kare dalga üretici bir elektronik devreye ihtiyaç vardır. Bu devrenin
tasarım şeması Şekil 22’ de görülmektedir.
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Şekil 20 Adım motor Sürücüsü için Kare dalga Üretici Devresi

Bu devrede kullanılan 555 entegresi ile kontrol edilebilir kare dalga sinyali üretimi
gerçekleştirilmiştir. Kare dalga boylarının eşit olması için C1 ve C2 kapasitörleri eş sığalı
olup 0,22 uF’dır. R direnci 1k ohm, bir adet 50k potansiyometre ve motor yönü için
kaydırılabilir anahtar (Sw) kullanılmıştır. Devresini çalışma gerilimi 14 Volta kadar
çıkabilmektedir fakat TB6600 için gereken sinyal gerilimi en fazla 5 volt ile sınırlıdır. Bu
nedenle bu devrenin çalışma gerilimi bu sistem için 5 volttur.

4.3

Filament Sarım Sistemin Tasarımı

Üretimi gerçekleştirilen filament bir makaraya sarılarak toplanması gerekmektedir.
İşlemi gerçekleştirecek sistemin tasarımı Şekil 23’de görülmektedir. Sistem için gerekli
olan temel şart makaranın sabit sarma hızında dönmesini sağlamaktır. Böylece üretim
hızına paralel olarak sarım işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Bunun için Nema 34 adım motoru
kullanılması uygun görülmüştür. Adım motoru milinin kaplin ile makara tutucu miline tork
aktarımı gerçekleştirilmiş olup, diğer taraftan makaranın sarım işlemi tamamlandığında
kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için uygun yataklama ve makara tutucu tasarımı
yapılmıştır.
Sistemin Çalışması filament toplayıcı sisteminde kullanılan TB6600 model adım
motor sürücüsü ve sürücü hız kontrol devresi kullanılmıştır
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Şekil 21 Filament Sarım Sistemi

5 BÖLÜM SONUÇ
5.1

Genel Tasarım ve Görünüm

Şekil 24’te görüldüğü gibi tamamen özgün tasarlanıp üretimi gerçekleştirilmiş olan
filament üretim makinası sıcaklık kontrol sisteminin tüm yazılımı oluşturulmuş ve
elektronik devresi oluşturulmuştur. Diğer taraftan adım motorları için sinyal üretici devresi
tasarlanmış üretimi gerçekleştirilmiştir.

Üretilen bu sitemlerin birleştirilmesi ile oluşturulan filament üretim makinesi, ABS
polimerinden filamenti piyasa kalitesine yakın ürün üretmeyi başarmıştır. Makinanın her
bir kısmının tasarlanabilmesi için ayrı alanlarda bilgi gereksinimine ihtiyaç olduğu
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görülmektedir. Bu alanların en önemlilerinden olan, hatta makinanın kalbi diyebileceğimiz
mikro denetleyici ve yazılım kısmı, kuşkusuz çağımızın belirleyicisi olmuştur.

Mekanik kısımlar, ısı enerjisi, akışkanlar mekaniği ve üretim yöntemleri gibi
makina mühendisliği alan konularını bünyesinde barındıran bu tez çalışmasında, billgisayar
ve elektronik alanlarında çalışmalar eklenerek mühendisliklerin birleşimi gerçekleşmiştir.
Bilgisayar ve elektronik, makineler için artık vazgeçilmez öneme sahip olduğunu
görülmekte olup, bu bilimleri makine bilimiyle birleştirmeyi başarmak yüksek teknolojiye
sahip ürün üretmeyi başarmanın en temel anahtarıdır.

Şekil 22 Filament Üretim Makinesi Tasarımı Genel Görünümü
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RESİM 7 Filament Üretim Makinesini Genel Görünümü

Üretimi tamamlanan filament üretim makinası RESİM 7’de görülmektedir. Daha
önceki tasarımda kullanılan 100W gücüne sahip redüktörlü DC motor değiştirip 240W
gücüne sahip DC motor kullanılmıştır. Elde edilen bu deneyimler doğrultusunda filament
üretim makinesi tasarımda göz önünde bulundurulması gereken diğer önemli noktaları şu
şekilde sıralayabiliriz:
1. Mil kovan tasarımı yapılırken Ekstrüd edilecek polimerlere ait termal, akışkan ve
mekanik özelliklerin güvenilir kaynaklardan elde etmek veya test gerçekleştirilerek
elde etmek ve bu değerler uygun tasarım yapılması
2. Kullanılacak polimer hammaddesinin uygun kalite ve boyutta seçilmiş olması
3. Filament çapını sürekli kontrol edecek sistemin bulunması
4. Makine gövdesinin yeterince rijit malzemeden tasarlanıp üretilmesi
5. Polimer malzemesine uygun devri değiştirilebilir vidalı mil tahrik motorunun tercih
edilmesi
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5.2

Elde edilen Ürün

RESİM 8’de üretimi tamamlanmış filament üretim makinasının ABS filament üretimini
gerçekleştirirken görülmektedir. Üretilen filament 1.75 mm çap ölçüsünde, yüzey ve malzeme iç
yapısı düzgün olduğu görülmektedir. RESİM 9’da ise üretilen filamenti görmekteyiz.

RESİM 8 ABS Filament Üretimi Gerçekleştirilirken

RESİM 9 ABS ile Üretimi Gerçekleştirilen Filament

40

6 EKLER
6.1

Teknik Resimler
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6.2

Ek Tablolar

EkTablo 1 Bazı Polimerlere Ait Özellikler [1]
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PLATechnical

Data Sheet

(Polylactic Acid)

Tensile Properties
ASTM D638 - Type V
Property

Imperial

Toughness* 7.7 ft·lb/in2
Tensile Modulus 293000 psi

Metric
16.2 KJ/m2
2.3 GPa

Ultimate Tensile Strength 7080 psi

26.4 MPa

Tensile Strength at Yield 8840 psi

35.9 MPa

Elongation at Yield 2%

2%

Elongation at Break 4%

4%

3D Printing Properties
Property

Imperial

Expected Max Linear Print Speed 3.54 in/s
Hardness, ASTM D2240 95D

Metric
90 mm/s
95D

Solid Density, ASTM D792 4.48 x 10-2 lb/in3

1.24 g/cc

Impact Properties
Property

Imperial

Notched Izod (machined), 23 C, ASTM D256 0.3 f·lb/in
Gardner Impact, 23 C, ASTM D5420 10.3 ft·lb

Metric
16 J/m
14 J

Thermal Properties
Property

Imperial

Metric

Glass Transition by DSC, ASTM E1356 134 F

57 C

Glass Transition by DMA, ASTM D792 145 F

63 C

Heat Deflection Temperature, ASTM D648 121 F

49 C

Coefficient of Thermal Expansion, ASTM E832 23 x 10-6 in/inR
Heat Capacity, ASTM E1269 0.43 Btu/lb/°F
Thermal Conductivity, ASTM C518 0.9 Btu·in/hr/ft²/°F

41 x 10-6 m/m·K
1,800 J/kg·K
0.13 W/m·K

Available Colors
Black, Blue, Green, Grey, Natural, Orange, Red, White, Yellow
Suggested Uses

EkTablo 2 PLA'a Ait Özellikler
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EkTablo 2 Bazı Polimer Malzemelere Ait Isıl Özellikler [2]
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