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1. GİRİŞ

Üretim, genelde hammaddenin çeşitli imalat yöntemle-
rinden geçerek son halini alması şeklinde ilerlemektedir. 
Savunma ve havacılık sektörlerinde birçok üretim yön-
temi kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden talaşlı imalat, 
lazer kesim, robotik kaynak yöntemi vb. gibi yöntemler 
temelde bilgisayar tabanlı yöntemlerdir. En yaygın kul-
lanılan yöntemlerden talaşlı imalatı ele alınacak olursa; 
CAD/CAM (Bilgisayar Destekli Tasarım/Bilgisayar Des-
tekli Üretim) teknolojilerinin piyasaya entegre olmasıyla 

üreticiler eskiye göre daha hızlı, daha hassas ölçülerde 
ve daha ekonomik üretim kabiliyetine sahip olmuşlardır. 
Bundan dolayı sanayide üretilen ürünlerin daha ekono-
mik ve daha hatasız üretimleri mümkün olmuştur. Kul-
lanılan talaşlı imalat yöntemlerinde fire oluşmaktadır ve 
bundan dolayı kullanılan hammaddenin bir kısmı hurda 
olarak düşük ücretlerle de olsa elden çıkartılarak zararın 
minimum olmasına çalışılmaktadır. Ancak havacılık gibi 
yüksek teknoloji kullanılan sektörlerde oluşan fireler çok 
büyük bir maliyet demektir. Özellikle havacılık sektörün-
de kullanılan ham malzemelerin özel seri aluminyumlar 
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ve titanyum alaşımları gibi pahalı ham malzemeler olma-
sı oluşan fire maliyetlerinin yüksek olmasının sebebidir. 
Bunlar göz önünde bulundurulduğunda araştırmalar 3D 
yazıcı teknolojileri üzerine yoğunlaşmıştır. Başlarda 3D 
yazıcılarda hammadde olarak genelde plastik türevle-
ri kullanılsa da, metal üretim yapan 3D yazıcılarda gün 
geçtikçe artmaktadır. 

2. ÖRNEK BİR UYGULAMA VE BU UYGULAMANIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Katmanlı imalat sayesinde, 3D model verisi kullanılarak 
malzemelerin genelde katmanlar halinde üst üste ekle-
nerek birleştirilmesi sayesinde fonksiyonel parçaların, 
prototiplerin veya kalıpların oluşturulması veya aşınmış 
parçalar üstünde gerekli ilave malzemelerin eklenmesi ile 
tamiri sağlanmaktadır. Metal malzemeler için kullanılan 
katmanlı imalat teknolojilerine bakıldığında, Yönlendi-
rilmiş Enerji Yığma Yöntemi (‘’Direct Energy Deposition’’) 
bu parçalar özelinde uygun yöntem olarak belirlenmiştir. 
Çok eksenli robotik uygulamaları ile serbestlik derecesi 
açısından sınırlandırılmamış olması, tamir ve unsur ekle-
me için uygunluk, tek parça üzerinde çok malzeme kulla-
nım imkanı ve yüksek yığma hızlarından dolayı özellikle 
büyük parçalar açısından avantajlı proseslerdir. 

Yönlendirilmiş Enerji Yığma yöntemi prensibine sahip 
tel besleme tabanlı Tel Beslemeli Ark Eklemeli İmalat 
(WAAM3) yöntemi kök pasodan itibaren bindirmeli kay-
naklar halinde taban malzeme üzerine koruyucu gaz 
atmosferi altında gerçekleştirilen metal eklemeli imalat 
yöntemidir.

Literatürde bu konu üzerine birçok akademik ve endüst-
riyel çalışma olduğu görülmektedir. Güncel çalışmalar 
göz önüne alındığında metal ürün üretiminde kaynak 
teknolojisi üzerine yapılan çalışmalar dikkat çekmektedir.  

Damen Shipyards Group, Ramlab Promarin, Autodesk 
ve Bureau Veritas’ın ortak bir çalışmayla, gemiye itici güç 
sağlayan pervane prototipini (Şekil 3) Tel Beslemeli Ark 
Eklemeli İmalat kullanarak üretimini gerçekleştirmeyi ba-
şardıklarından bahsetmiştir. Çalışma kapsamında çeşitli 
araştırma ve laboratuvar testlerinden sonra sistemin son 
hale geldiği ve üretimi süren ikinci pervanenin üretimi ta-
mamlandığında kıyı römorkörlerine monte edilebilecek 
kalitede olacağının öngörüldüğü belirtilmektedir [3].

 

 Şekil 1. Metal Eklemeli İmalat Yapan 3D Yazıcı [1]

 

 Şekil 2. Tel Beslemeli Ark Eklemeli İmalat Yöntemiyle 
Kaynağı Yapılan Örnek Parça [2]

3 “Wire Arc Additive Manufacturing”

 

 Şekil 3. Tel Beslemeli Ark Eklemeli İmalat Yöntemiyle 
Kaynağı Yapılan Pervane Prototipi [3]
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2.1 Uygulama

CMT yöntemi ile teçhiz edilmiş bir kaynak makinası kul-
lanılarak aşağıda teknik özellikleri belirtilen Deneme Par-
çası imalatı gerçekleştirilmiştir.

Deneme parçası imalatı sırasında dolgu malzemesi ola-
rak AlMg5 (5356) dolgu malzemesi kullanılmıştır. İlave 
malzeme özellikleri aşağıda yer almaktadır 
• Mn = 0,125
• Cr = 0,125
• Mg = 4,75
• Akma Dayanımı (N/mm²) = > 110
• Çekme Dayanımı (N/mm²) = > 235
• Uzama (%) = > 17  

İşlem koruyucu gaz atmosferinde Argon gazı kullanılarak 
gerçekleştirilmiş olup kaynak parametresi olarak aşağıda 
belirtilen değerlerde çalışılmıştır ;
• Amper = 180A - 200A

• Voltaj = 22V - 23V

• Tel Sürme = 9 - 10 m/dk

Tel Beslemeli Ark Eklemeli İmalat yöntemlerinde eklemeli 
imalat sistemlerinden farklı şekilde elektrik arkı ısı kay-
nağı olarak tel beslemesi de hammadde olarak kullanıl-
maktadır. Bu sistemde kaynak yöntemi olarak MIG/MAG, 
TIG, Plazma veya CMT4 kullanılabilmektedir. CMT yöntemi 
Soğuk Metal Transferi diye de adlandırılıyor olup, kaynak 
makinası özel bir torç ve özel bir tel sürme mekanizma-
sına sahiptir. Bu çalışmada diğer yöntemlere göre aşağı-
da belirtilen çeşitli avantajlarından dolayı Soğuk Metal 
Transferi kullanılmıştır. 

• İşlem sırasında kaynak sıçrantısı olmaması,

• Yüksek kalitede ürün üretiyor olması,

• Düşük sıcaklıkta çalışması,

• Neredeyse hiç cüruf oluşturmaması olarak sıralanabilir.

4 “Cold Metal Transfer”

 

 Şekil 4. Soğuk Metal Transferi ile Tel Beslemeli Ark Eklemeli 
İmalat Yöntemi Sırasında Çekilmiş Olan Yakın Görüntü [4]

 

 
Şekil 5. Soğuk Metal Transferi ile Tel Beslemeli Ark Eklemeli İmalat Yöntemiyle Üretilmiş Olan Deneme Parçası ve Mikro 
İnceleme için Kesilen Parça

DENEME PARÇASI

Boy: 380 mm

Bo
y:

 1
50

 m
m



29

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  AĞUSTOS 2020  www.mmo.org.tr  

 

 

 

 Şekil 6. Kesitten Elde Edilen Mikro Yapı Görüntüsü 

Tablo 1. Test Çubuklarından Elde Edilen Sonuçlar

Numune No 

(Test specimen 

No)

Boyutlar 

(Dimensions) 

mm

Maksimum Yük 

(Maximum load 

Fm) N

Çekmek Dayancı 

(Tensile strenght 

Rm) N/mm2

Akma Dayancı 

(Yield strenght) 

Rp 0.2 N/mm2

A%Uzama (% 

Elongation)

Notlar, Çatlak, Kırılma 

Görünüşü (Remarks e.g. 

fracture apperance)

T1 4,20x20,00 14525 172,9 121,0 7,6
Süreksizlik yok 

(No imperfections)

T2 3,87x19,98 13284 171,8 113,6 7,5
Süreksizlik Yok 

(No imperfections)

 

 

Şekil 8. Soğuk Metal Transferi ile Tel Beslemeli Ark Eklemeli İmalat Yöntemiyle İmal Edilmiş Olan Test Numunesinden Çıkartılan 
Çekme Çubukları

Şekil 7. Kesitten Elde Edilen Vickers Sertlik Grafiği
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2.2 Test ve Sonuçları

Yaptığımız uygulamada, Fronius firmasıyla beraber 
bir deneme parçası üzerinde çalışılmıştır. Soğuk Metal 
Transferi ile Tel Beslemeli Ark Eklemeli imalat yöntemiy-
le kaynatılmış deneme parçası üzerinden, mikro/makro 
yapı testleri için akma dayancı, çekme dayancı gibi de-
ğerlerin belirlenmesi amaçlı 2 adet çekme çubuğu ve 1 
adet sertlik değerlerinin belirlenmesi için kesit çıkarıl-
mıştır.

3. TEKNİĞİN FİRMA İÇERİSİNDE KULLANIMI

• Çalışmanın ilerleyen safhalarında, fabrikamız bünye-
sinde üretilen zırhlı araçlar üzerine montajlanan bir 
parçanın Soğuk Metal Transferi ile Tel Beslemeli Ark 
Eklemeli İmalat Yöntemiyle üretilip gerçek parça olma 
durumunun Ar-Ge departmanımızla değerlendirilme-
si hedeflenmektedir.

• Çalışmanın ilerleyen safhalarında,  araç üzerine mon-
tajlanan ve balistik isteri olan zırh çeliğinden imal 
edilmiş bir parçanın yerine, yapı çeliğinden üretilmiş 
olan bir malzemeye uygun bir dolgu teli kullanılarak 
Soğuk Metal Transferi ile Tel Beslemeli Ark Eklemeli 
İmalat Yöntemiyle kaplama kaynağı yapılması ve ba-
listik özellik kazandırılmaya çalışılması hedeflenmek-
tedir.

4. SONUÇ / DEĞERLENDİRME

Yapılan deneme üretimlerinden alınmış olan numunele-
rin testleri sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır :

• Test numunesi gözle muayeneye tabi tutulduğunda 
kaynak dikişlerinin görüntüsünün her yerde eşit ve 
düzgün olduğu gözlemlenmiştir.

• Çekme testi sonucunda akma değeri sonuçları, dol-
gu malzemesinin nominal değerlerine yakın çıkmış, 
çekme ve uzama değerleri düşük çıkmıştır. Bu sonuç, 
çekme testi esnasında numunede çentik etkisine da-
yalı bir kırılma olduğu ve bu sebeple çekme ve uzama 
değerlerinin düşük çıktığı şeklinde yorumlanmıştır.

• Testlere tabi tutulan iki numunede de benzer değerle-
rin gözlemlenmesi parçaların kararlı mekanik özellik-
leri olduğunu göstermektedir.

• Mikro yapı fotoğrafından görüleceği üzere Soğuk Me-
tal Transferi ile Tel Beslemeli Ark Eklemeli İmalat yön-
temiyle üretilen parçanın homojen bir yapıda olduğu 
ve porozitenin oldukça düşük olduğu gözlemlenmiş-
tir.

• Yapılan araştırmalar ve değerlendirmeler neticesinde 
Soğuk Metal Transferi ile Tel Beslemeli Ark Eklemeli 
İmalat Yöntemi, hızlı protipleme imalatları ve karma-
şık geometriye sahip parçaların imalatında kullanıla-
bileceği görüşüne ulaşılmıştır.
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