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1. GİRİŞ
Hızlı Prototipleme teknolojisi bilgisayar ortamında bulunan 

3 Boyutlu model verisinden elle tutulur somut modeller 

üreten cihazların teknolojisine verilen isimdir. Günümüzde 

bu alanda başta metal parçaların üretimi olmak üzerine bir-

çok teknik geliştirilirken bu tekniklerin temeli aynı mantığa 

dayanmaktadır [1]. Teknolojinin ortaya çıkışı Charles Hull 

tarafından gerçekleştirilmiştir, “3D Systems” firmasını ku-

ran Hull 1986 yılında “Stereolithography Apparatus” ismiy-

le sistemin patentini almıştır. Bu sistemde tasarlanmış olan 

3 boyutlu objenin katmanlar halinde kesitleri alınarak orta 

yoğunluktaki sıvı içerisinde farklı işlemler (kimyasal reaksi-

yon, parçacık bombardımanı gibi) uygulanarak parçanın 3 

boyutlu elde tutulur objeye dönüşmesi prensine dayanır[2].  

Micheal Feygin’in tasarladığı ve 1994 yılında patentini aldığı 

sistemde ise prensip 3 boyutlu objenin ince tabaka haline 

getirilmiş malzemelerin (metal sac, toz esaslı malzeme vb.)  

kesilmesi ve birleştirilmesidir [3]. 

İmalat sektöründe yaygın olarak kullanılan 
geleneksel imalat yöntemleri prototip ve 
numune üretimlerinde ciddi sıkıntılara 

yol açmaktadır. Bu sıkıntıların en başında 
prototip ve numune üretimleri için gerekli 

olan makine ve kalıp tedarikinin uzun sürmesi 
ve daha sonrasında olası tasarım değişikliği 
sebebiyle kalıplarda revizyon veya değişim 

maliyetlerinin yüksekliği gelmektedir. 
Günümüzde geleneksel imalat yöntemlerinin, 

modern imalat teknolojisinin gerisinde kalması 
sebebi ile özel imalat yöntemleri gelişmeye 

başlamıştır. Hızlı prototipleme bir diğer adıyla 
eklemeli imalat teknolojisi sektörün günümüz 

ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bu yazıda; 
hızlı prototiplemenin ortaya çıkışı, gelişimi 

incelenerek, diğer imalat yöntemlerine göre 
avantajları ortaya konulacaktır.
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Zaman içerisinde benzer mantığa dayalı 
çeşitli sistemler geliştirilmiştir, farklı mal-
zemelerin kullanılmasına olanak sağlayan 
bu sistemler birçok çalışmanın temelini 
oluşturmuştur. Ahn ve arkadaşları tabaka-
lı parça imalatında yüzey pürüzlülüğünün 
ölçümü ile ilgili çalışma gerçekleştirmişler-
dir. Bu çalışmada; parçaların yüzey profilleri incelenmiş, ta-
bakalı parça imalatı işlem faktörü geometrik olarak dikkate 
alınarak bir taslak oluşturularak yüzey açısı varyasyonuna 
göre ortalama yüzey pürüzlülüğünü ölçmek için teorik bir 
yaklaşım sunulmuştur. Gerekli sayısal veriler oluşturulmuş 
ve Ölçülen veriler ile hesaplanan değerler karşılaştırılarak, 
önerilen yaklaşım doğrulanmıştır. Ayrıca, yüzey kalitesiyle 
ilgili süreç değişkenlerinin etkileri değerlendirilmiş ve analiz 
edilmiştir [4]. Baş ve Yapıcı ise yaptıkları çalışmada ergono-
mik ürün tasarım ve üretim aşamasında hızlı prototipleme 
yöntemini kullanımını araştırarak, hızlı prototipleme tekno-
lojisinin kullanımının çok büyük bir hız ve avantaj sağlaya-
cağı sonucuna varmışlardır [5]. Doğan yaptığı çalışmada; 
mikro hızlı prototipleme, nano hızlı prototipleme yöntemle-
ri incelenmiş ve mikro hızlı prototipleme tekniği olan elektro 
biriktirme yöntemiyle mikro boyutta parça üretim çalışması 
yapılmıştır [6]. Apak’ın çalışmasında ise; hızlı prototipleme 
cihazlarında üretilmesi planlanan parçalara uygun cihazın 
tespiti için kullanılan “üretim zamanı ve maliyet” etkilerini 
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir [7].  Durgun ve Doruk 
hızlı donma prototipleme yöntemi ile parça üretimi üzerine 
çalışmalar gerçekleştirerek bu yöntemin diğer hızlı proto-
tipleme yöntemlerine göre daha ucuz, çevreci, düşük enerji 
tüketimine sahip bir hızlı prototipleme yöntemi olduğu so-
nucuna varmışlardır [8].

2. HIZLI PROTOTİPLEME TEKNOLOJİSİ 
Hızlı Prototipleme, 1980’li yılların ortasında ortaya çıkan 
bir teknolojidir. Günümüzde farklı cihazlar ve malzemeler 
ile üretim yapılan bu sistemlerin temel mantığı bilgisayar 
ortamında bulunan 3 Boyutlu model verisini kullanarak 
elle tutulur çıktıların ortaya konmasıdır. Bu hızlı prototiple-
me cihazları geleneksel imalat yöntemlerinde ki gibi dolu 
malzemeden talaş kaldırma prensibiyle değil, sıfırdan kat-
manlar şeklinde üretim yaparak ve bu katmanların üst üste 
eklenmesi ile prototip üretirler [9]. Genel olarak bu prototip 
üretiminin temel amacı; üretime geçilmeden önce, gerçek-

leştirilmiş tasarımda hata olup olmadığını, estetik duruşunu 
ve işlevsel olarak yeterliliğinin incelenmesi, üretilebilirlik 
analizinin yapılması, montaj ve demontaj olanaklarının de-
ğerlendirilebilmesidir (Şekil 1)[10].

Hızlı prototipleme teknolojileri, ürün tasarlama ve geliştir-
me süreçlerinde yaşanan problemlere çözümler getirmek-
tedir. Hızlı prototipleme olmadan bir tasarımın prototipinin 
üretilmesi için gerekli makinaların temini, kalıp imalatlar, 
ikinci işlemler vb. gibi birçok adım, maliyet ve zaman har-
canmaktadır. Bilgisayarda çizilen tasarımların seri üretime 
geçmeden önce hızlı prototipleme yöntemi ile üretilmesi 
ve bu üretilen prototiplerin çeşitli testlerden geçmesi söz 
konusudur.  Bu işlem basamakları geleneksel yöntemlerile 
yapıldığında günler hatta haftalarca sürebilirken hızlı pro-
totipleme ile bu süreç çok kısalmaktadır (birkaç saat gibi), 
bu kısa sürede elde edilen prototipler ile hem görsel hemde 
işlevsel açıdan incelemeler ve testler gerçekleştirilebilmek-
tedir (Şekil 2). Gerekli olan tasarım değişikliklerine bu proto-
tipler üzerinden karar verilerek gerekli değişiklikler çok kısa 
süre içerisinde uygulanabilir. [12].

2.1  Hızlı Prototipleme Yönteminde Üretim Aşamaları
Genelde proseste toplam 5 adım vardır (Şekil 3);

• Üç boyutlu modelleme

• Veri transferi ve çevrimi

•  Kontrol ve hazırlama

•  İnşa etme

• Son işlem uygulama 

 

 Şekil 1.  Hızlı Prototipleme Örnekleri [28-29]

 

 Şekil 2.  Hızlı Prototipleme Örnekleri [30]
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Hızlı prototipleme yönteminde bilgisayar ortamında üç bo-
yutlu modeli bulunan parçanın yaklaşık 0,1 mm katmanlar 
şeklinde tabandan başlayarak katmanlar halinde birbiri ile 
bütün oluşturacak şekilde üretilmesi yöntemidir. Bu kat-
manlarda çok çeşitli malzemeler kullanılabilir, en yaygınları 
plastik esaslı tozlar, metaller ve kağıtlardır. Bunlara ek olarak 
günümüzde yapılan çalışmalarda yapay kemik tozundan 
implat üretimleri üzerine de çalışılmaktadır.

2.2 Hızlı Prototipleme Teknolojisinin Gelişimi
Hızlı ptototipleme günümüzde birçok sektörde kullanılmak-
tadır, hem zaman hem de maddi açıdan büyük kolaylık sağ-
layan bu teknolojide bilgisayar ortamında üç boyutlu çizimi 
yapılmış her türlü ürünün birebir modelini saatler içerisinde 
elde etme imkânı bulunmaktadır. Bir çok hızlı prototipleme 
cihazı bulunması ve bu cihazların kendi içlerinde farklılıklar 
göstermelerine karşın temel prensipleri aynıdır. Bu cihazla-
rın tamamında fiziksel modeller tabandan başlayarak taba-
kalar halinde yüzeylerin üst üste eklenmesiyle oluşturulur. 
Bu yöntemler prototip oluşturmanın yanı sıra az sayıda ger-
çekleştirilecek üretimlerde de daha ekonomik olduğu için 
kullanılmaktadır. [9-10]. Hızlı Prototipleme ile geleneksel 
metal prototiplere üstünlük sağlanabilir. Örneğin Porsche 
911 GT modelinin vites kutusundaki bir akışkan incelemesi 
için vites kutusunun Stereolithography ile şeffaf bir modeli 
yapılmış ve böylece yapılması çok zor bir test kolayca ger-
çekleşmiştir [14]. Snecma isimli bir Fransız türbin firmasını 

ise tirbündeki kanatlardaki gerilmeleri şeffaf Stereolithog-
raphy numunesinin üzerindeki ışık kırılmaları ile bulmuştur 
(Şekil 4)[14].  

2.3 Hızlı Prototipleme Teknolojisi Uygulama Alanları ve 
Teknik Yeterlilikler

Bu teknoloji birçok sektörde prototip üretimi aşamasın-
da tercih edilmesinin yanı sıra az sayıda üretilmesi istenen 
parçaların üretiminde de tercih edilebilmektedir. Ürünlerin 
görsel kontrollerinin yapılması ve ortaya çıkan hataların be-
lirlenmesi, birden çok parça içeren mekanizmalarda parça-
ların birbirleri ile uyumlu çalışıp çalışmadığının incelenmesi, 
çok parçalı bazı parçaların tek seferde üretilip çalıştırılması 
ve seri üretim öncesi üretilen bu parçaların seri üretim için 
model olarak kullanılması (hassas döküm modelleri vb.) ve 
mimari çalışmaların görsellerinin hazırlanması (Şekil 5) gibi 
birçok alanda kullanılabilmektedir [13].

Hızlı prototipleme teknolojisinin birçok alanda tercih edil-
mesinin bir sebebi de bilgisayar çizimi olan her şeyin bu tek-
noloji ile üretilebilmesidir. Parçanın hacmi, et kalınlığı veya 
formu diğer birçok üretim yönteminin aksine bu yöntem-
de sınırlama oluşturmaz. Malzeme seçimi olarak de ihtiyaç 
duyulan çoğu malzeme bu yöntemde kullanılabilmektedir. 
Farklı renklerde, esnek-rijit, şeffaf/mat parçalar üretilebil-
mektedir. Parçalar istenildiği gibi boyanabilir, kesilebilir, 
zımparalanabilir veya yapıştırılabilir istendiğinde direk nihai 
ürün olarak kullanılabilir. Farklı termal veya mekanik özellik-
ler gösteren ürünler ortaya konabilir [15].   

3. HIZLI PROTOTİPLEME ÇEŞİTLERİ
1986 yılında alınan ilk patent ile birlikte teknoloji dünyanın 
birçok yerinde kullanılmaya ve geliştirilmeye başlandı.  Tara-
yarak ışıkla kürleme tekniğinden sonra başta, polyjet, eriyik 
biriktirme modelleme, tabaka yapıştırmalı parça imalatı, se-
çici lazer sinterleme ve elektron ışınlı ergitme olmak üzere 

Şekil 4. Türbin Modeli [14]
  

 

 

Şekil 5. Mimari 3D Model [31]

 

 
Şekil 3. Hızlı Prototipleme Basamakları [30]
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farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu altı yöntemin genel özel-
likleri de şu şekilde sıralanabilir.

3.1 Tarayarak Işıkla Kürleme (SLA)
1980’lerde ultraviyole ışığına duyarlı polimerlerin lazer ışın-
ları ile katmanlar halinde kürlenmesi ile Tarayarak Işıkla Kür-
leme (SLA –  Stereo Lithography Apparatus - Stereolitografy) 
yöntemi ortaya çıkmıştır. Bu yöntemin bulunması ile hızlı 
prototipleme endüstrisi başlamıştır [19]. Şekil 6’da patent 
başvurusunda bulunan cihaza ait resim bulunmaktadır.

Bu yöntemde fotopolimer sıvı kullanılır, fotopolimer reçine-
nin bir hazne içerisine doldurulması ve bir hareketli platfor-
mun sıvı reçine yüzeyinin hemen altında yer alması ile baş-
lar. Bilgisayar kontrolü ile daha önceden belirlenen bölümler 
UV lazer ile sıvı reçine yüzeyinde katılaşma gerçekleştirir. Bu 
yöntemde katman kalınlıkları yaklaşık olarak 0,025-0,5mm 
aralığında değişmektedir. Her katman tamamlanması ile 
platform katman kalınlığı kadar aşağıya iner boş kalan hac-
me vakumlu bıçak yardımı ile sıvı fotopolimer kaplanır ve 

yeni katman aynı şekilde tekrar katılaştırılır. Bu yöntemde 
kullanılan reçinenin yapışkanlığı sayesinde katmanlar bir-
birlerine rahatlıkla tutunurlar. Katmanların inşası süresince 
parçanın altlarında boş olan kısımlara parçanın oynamaması 
için destekler inşa edilir. İşlem sonrası destekler asıl parça-
dan ayrılırlar (Şekil 7) [9]. 

Bu Stereolithography teknolojisinde ana malzeme olarak bu 
yönteme özgü fotopolimer reçineler kullanılır. Bazı malze-
melerde istenilen özelliklere göre ilave kürleştirme gereke-
bilmektedir ve bunlar ultraviyole banyosunda ikincil bir işle-
me tabi tutulmaktadırlar. Üretim sonrası parçalar temizlenir 
ve fırınlanırlar. Bu üretim yönteminde düzgün yüzey kalite-
sine sahip parçalar üretilmektedir [9].

3.2 Polyjet
Bu yöntemde de sıvı formda bulunan fotopolimer reçine 
kullanılmaktadır.  Diğer yöntemden farklı olarak iki eksen-
de hareket eden enjeksiyon bloğu bilgisayar destekli üretim 
(CAM) yazılımı ile yürütülür. Bloklar üzerinde enjeksiyon 
kafaları bulunmaktadır cihazlara göre farklılık göstererek 
4 veya 8 kafa bulunur. Her bir kafa üzerinde de 1536 adet 
meme (16 micron çapında) bulunmaktadır. Tabla ürerine bu 
memelerden tabakalar halinde reçine püskürtülür, ve püs-
kürtülen reçine ultraviyole lambalar ile katılaştırılır.(Şekil 8). 
Polyjet ile üretim mantığı SLA ya benzemekle birlikte birbir-
lerinden çok farklı cihaz teknolojisi kullanılmaktadır.

Bu proseste katmanlar püskürtme kafaları ve ultraviyole 
lambalar ile oluşturulur. Katman kalınlıkları yaklaşık olarak 
16 μm dir, her katman üretiminden sonra tabla katman ka-
lınlığı kadar aşağıya iner. Yani kafaların düşey eksendeki ko-
numu değişmezken tabla aşağıya inmektedir. Bu yöntemde 
de üretim sırasında parçanın üretimini kolaylaştıracak des-
tek elemenları kullanılır, bu elemanlar üretim bittikten sonra 
su jeti ile parçadan uzaklaştırılır.

 

Şekil 6. İlk Tasarlanan SLA Cihazının Patentte Geçen Çizimi 
[2]

 

 
Şekil 7. SLA Cihazı ve Üretilen Ürünler [32]
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Polyjet yöntemi ile çok çeşitli malzemeler kullanılarak ger-
çeğe yakın ürünler üretilebilmektedir. Kauçuk gibi yumuşak 
veya sert malzemler, yüksek mukavemetli veya sıcaklığa da-
yanıklı plastikler, dental veya medikal gibi birçok malzeme 
ile üretim mümkündür. Bunlara ek olarak da cihaz kullanımı 
oldukça kolay olduğu için operatör eğitimi konusunda so-
run yaşanmamaktadır [9,11]. Bu yöntemde yaklaşık parça 
toleransları 0,1-0,3mm arasında değişirken, 500x400x200 
mm (x,y,z) ölçülerinde parça üretimine olanak vermektedir.

3.3 Ergiyik Biriktirme Modelleme (FDM)
Ergiyik biriktirme modelleme (FDM, Fused Deposition Mo-
deling) yönteminde plastik ve mum malzemeler kullanıl-
maktadır, malzeme yine diğer yöntemlerdeki gibi kesitler 
halinde üretilir ve bu yöntemde ekstrüzyon nozul içerisinde 
aktarılarak gerçekleştirilir. Kullanılan malzemeler filament 
veya plastik granül şeklinde bulunurlar. ABS, polikarbonat, 
poliamid, polipropilen, polietilen, ve hassas döküm mumu 
bu yöntemde kullanılan malzemelerdir. Bu malzemeleri ak-
taracak olan nozul termoplastik ergime noktasının üstünde 
bir sıcaklığa sahiptir, bu sayede malzeme nozul içersinde 
akarak tabakaları oluşturur. Kullanılan plastik veya mum 
malzeme nozulden aktıktan sonra alt katmana yapışarak 
sertleşir.  Her katman oluşumdan sonra platform katman ka-
lınlığı kadar aşağıya iner ve katman oluşumu devam eder. 
Nozul çapı. katman kalınlığı ve parça toleransını etkiler. 
Nozul çağpları değişiklik göstermekle birlikte 0,178 mm ile 
0,356 mm arasında değişir. Ayrıca bu yöntemde x-y düz-
lemşnde yaklaşık 0,025 mm tolerans söz konusudur [7,9].

Bu yöntem ile birden fazla parçaya sahip, hareketli ve kar-
maşık parçaların üretimi gerçekleştirilebilir. Model üretimi 
sırasında üretimi kolaylaştırabilmek için destek malzemesi 
kullanılır, bu destek malzemesi için şekil 9’da görüldüğü gibi 
ikinci nozul kullanılır. Üretim sonrası bükülme, esnemei kı-
rılma, uzamaya dayanımlı suya karşı dirençli be düşük mali-
yetli parçalar elde edilir [7,9]. Bu sebeplerden dolayı yaygın 
kullanıma sahip bir yöntemdir. 

3.4 Tabaka Yapıştırmalı Parça İmalatı (LOM)
Tabaka Yapıştırmalı Parça İmalatı (LOM - Laminated Object 

Manufacturing) fiyat ve zaman konusunda yüksek verimi 
sebebiyle en çok tercih edilen hızlı prototipleme yöntem-
lerinden biridir [21]. Bu yöntemde ince levhaların besleme 
mekanizmaları ile ileriye itilmesi, her tabakanın alt tabaka ile 
birleşmesi için basınç ve ısı uygulayan silindir ve her taba-
kanın dış hatlarını kesmeye yarayan lazer bulunur. Bu yön-
temde kesilen ince levhalara öncesinde yapışkan kaplama 
işlemi uygulanır. Katmanların birbiri üzerine kesilmesi ve ya-
pıştırılması ile parça elde edilir (Şekil 11). Her katman üretimi 
sonrası bu yöntemde de tabla tabaka kalınlığı kadar aşağıya 
iner. Bu yöntemde kullanılan ince levha kalınlıkları yaklaşık 
olarak 0,05-0,5 mm aralığında değişir. Bu kalınlıkta parçanın 
tolerans hassasiyetini belirler. Bu yöntemde her katman son-
rası tabaka kesildikten sonra kalan yan malzemeler üretim 
boyunca tabla üzerinde kalır, bu malzemeler üretim süresin-
ce destek görevi görürler (Şekil 10) [7,9].

Bu üretim yönteminde birçok malzeme kullanılabilir bu mal-
zemerler; plastik esaslı köpük malzemeler, kağıt ve türevleri 
olabileceği gibi metal veya seramik tozu emdirilmiş malze-
meler de kullanılabilmektedir. Bu yöntemin tercih edilme 
sebepleri ise üretim maliyetinin düşüklüğü ve hammadde 
temininin kolaylığıdır. Düzgün tasarım ve üretim paramet-
relerinin belirlenmesi ile her boyutta ve hassasiyette üretim 
yapılması mümkündür. Yöntemin diğer yöntemlere oranla 
en büyük avantajı ise büyük hacme sahip parçaları diğer 
yöntemlere göre daha kısa sürede üretebilmesidir. Bunun 
yanı sıra yöntem çevre dostu bir teknolojidir [9].

 

 
Şekil 8. Polyjet Sisteminin Çalışma Prensibi ve Bu Yöntemle 
Üretilmiş Parçalar [33-34]

 
 Şekil 10. LOM Sisteminin Çalışma Prensibi [32]

 

 Şekil 9. FDM Sisteminin Çalışma Prensibi ve Bu Yöntemle Üretilmiş 
Parçalar [34, 35]
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Bu tekniğin diğer bir özelliği ise kalıntı gerilmeli parçalar 
üretilebilmesidir. Yöntemde ek katılaşma gerekmez. Üretim 
malzemesi olarak kağıt kullanıldığında şekil 11’de verilenler 
gibi polywood ahşap benzeri ürün de elde edilebilmektedir. 
Ancak kağıt malzeme kullanılan durumlarda nem emilimini 
ve aşırı aşınmayı önlemek için parçalara üretim sonrası kap-
lama uygulanması gerekebilir [22-24].

3.5 Seçici Lazer Sinterleme (SLS)

Seçici Lazer Sinterlemede (SLS - Selective Laser Sintering) 
(Şekil 12);  teknolojisinde toz halinde bulunan plastik malze-
me kullanılır. Bu malzeme bilgisayar destekli üretim (CAM) 
yazılımına göre hareket eden lazer ışını ile taranır. Parçanın 
ilk tabakası lazer tarama sonrası oluşan sinterlenen bölgede 
gerçekleşir. Daha sonra diğer katman inşası için tabla kat-
man kalınlığı kadar aşağıya çekilir. İkinci toz katmanı ilkinin 
üzerine sıvanır. Sinterleme işlemi tekrarlanarak katmanlar 
halinde parça üretimi sağlanır. Bu işlem model oluşuncaya 
kadar devam eder.  Katmanlar halinde parça oluşturulduk-
tan sonra toz havuzundan alınır. Bu teknolojide destek yapı-
sı olarak tozlar kullanılır (Şekil 13).  Sinterlenen bölge dışında 
kalan havuz içerisindeki tozun yeniden kullanımını sağlayan 

geri dönüşüm sistemi bulunmaktadır.   Üretim 
malzemesi olarak çoğunlukla poliamid, seramik ve 
metal tozları kullanılabilmektedir [9,16].

Bu yöntemde kullanılabilen malzemeleri gruplan-
dırmak gerekirse; plastik malzemeler (poliamid, 
karbon-fiber, polistren, poliamid vb.), metal ala-
şımları (kobalt krom, paslanmaz çelik, titanyum, 
nikel krom vb.) ve seramikler (kalıp kumu vb.) 
sayılabilir. Bu teknikte mukavemetli parçalar üre-
tilebilir, bu sayede model parçalarının yanı sıra 
fonksiyonel parçaların üretimi de mümkündür. Bu 
yöntemde kumlama gibi ikinci işlemler minimum-
da uygulanır. Lazerle sinterlenmiş parça katı form-
dadır ve kürleme gibi bir işleme gerek duyulmaz. 
Bunların yanında üretilen parçaların çarpılmaması 
için soğumaya bırakılması gibi bir dezavantajı var-
dır [9]. Üretilen parçaların yaklaşık toleransları ± 
0.3 mm’dir. Üretilecek parçanın maksimum boyut-
ları ise 650 x 330 x 560 mm’dir.

Bu yöntemin diğer yöntemlere göre avantajları 
söz konusudur bunlar; birim zamandaki üretilen 
parça miktarı nispeten diğer yöntemlere göre yük-
sektir. Kullanılan toz malzemeler oldukça kolay ve 
hassas bir şekilde işlenebildiğinden bu eknik ve-
rimlidir. Kullanılan polikarbonatlar, naylon, plastik, 

mum, metal veya seramik tozları kullanılabileceği gibi mu 
malzemelerin karışımlarından oluşan kompozit tozlarında 
kullanılabilir. Bu yöntem ile imal edilmiş model için gerekli 
inşa sonrası işlemler minimum seviyededir. Böylece, toplam 
üretim zamanında fayda sağlamaktadır [25].

3.6 Elektron Işınlı Ergitme (EBM)

Elekton ışınlı ergitme (EBM – Electron BeamMelting) yönte-
mi toz halinde bulunan metallerin ısıtılması, ergitilmesi ve 
birleştirilmesi prensibine dayanır. Yüksek sıcaklıktaki elekt-
ronlar vakum ortamındaki metal tozlarına bilgisayar destekli 
program yardımı ile aktarılması ve tabakaların oluşması ve 
her tabaka oluşumu sonrası tablanın aşağıya çekilmesi, yeni 
tozun serilmesi vebu işlemlerin parçanın tamamı oluşana 
kadar devam etmesi şeklinde gerçekleşir. Yöntem seçici la-
zer sinterleme yöntemine göre daha verimli bir yöntemdir. 
Bu yöntem ile gözeneksiz ve yoğun parçaların üretilmesi 
için idealdir. Metal malzeme ile üretim gerçekleştirildiği için 
ortamda azot veya oksijen bulunması istenmez, bu sebeple 
vakum prtamında üretim gerçekleştirilir  (Şekil 14) [27].

Bu yöntem ile yüksek hassasiyete sahip metal parçaların üre-
timi gerçekleştirilebilir, özellikle sağlık sektöründe titanyum 

 
 Şekil 11. LOM Yöntemiyle Üretilmiş Parçalar [36]

 
 Şekil 12. SLS Sisteminin Çalışma Prensibi [16]

 
 Şekil 13. SLS  Yöntemiyle Üretilmiş Parçalar [37-38]
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alaşımı implantlardan başlayarak, havacılık sektöründeki 
parçaların üretime kadar imkân sağlar. İsveçli Arcam AB tara-
fında 2001 yılında ticarileştirilen bu teknik, beridir Chalmers 
Teknik Üniversitesi ile 1995 yılından geliştirilmiştir [27]. 

4. HIZLI PROTOTİPLEME TEKNOLOJİLERİ KULLANIM 
ALANLARI
Hızlı prototipleme teknolojisi günümüzde birçok alanda kul-
lanılmaktadır. En çok tercih edildiği alanlar ise;

Mühendislik: Seri üretim öncesi prototip üretimi ile parça-
ların doğruluğu ve birlikte çalışacak paröaların uyumunun 
kontrolü, az sayıda üretimi istenen parçalar için düşük mali-
yetli ürün üretimi, kalıp tasarımlarının geliştirilmesi için üre-
tim, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, kompleks ve üretimi 
diğer yöntemler ile mümkün olmayan parçaların üretimi, 
mevcut ürünlerin ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi.

Mimarlık: Yapılan çalışmaların müşterilere görsel olarak su-
nulabilmesi ve topoğrafik modelleme.

Medikal ve Dental: Protezz ve implant üretimi.

Kuyumculuk: Yapımı zahmetli veya el ile yapılması mümkün 
olmayan karışık yapıya sahip mücevherlerin kısa sürede mo-
dellerinin üretimi. 

Sanat: Kuyumculuktaki gibi el ile imalatı mümkün olmayan 
ya da zor üretimen sanat eserlerinin yapılması.

Arkeoloji: Arkeolojik kalıntı ve buluntuların birebir modelle-
rinin üretilmesinde.
Matematik, Fizik, Kimya ve Eğitim: Üç boyutlu parçaların 
üretimi ve karışık ve anlaşılması zor molekül vb. yapıların üre-
tilmesi ve eğitim amaçlı kullanılabilmesi [9].

5. GENEL DEĞERLENDİRMELER
Hızlı prototipleme yöntemi geleneksel üretim yöntemlere 
göre imalat sektörü başta olmak üzere birçok sektörde üs-
tünlük sağlamaktadır. Bilgisayar ortamında 3 boyutlu mode-

li olan (3 boyutlu tarayıcı ile katı modellerde bilgisayar orta-
mına 3 boyutlu aktarılabilirler) her parçanın üretimi çok kısa 
sürede söz konusu olabilir. 

Kalıp masrafı ve kalıp hazırlama süresi yoktur, bu yöntem 
prototip üretimlerinde çok ciddi vakit ve maddi kazanç sağ-
lar. Model üzerinde değişiklikler direk uygulanabilir, bu sa-
yede ikinci bir üretime gerek duyulmamaktadır. 

Az sayıda üretilecek ürün için kalıp masrafı ortadan kalkarak 
direk üretim yapılabilir, bu duurum da maliyet ve zaman ka-
zancı sağlar.

Karşılıklı çalışan parçalar üretilip direk montajı yapılarak, 
montaj edilebilirlik, karşılıklı çalışma (dişili çarklar gibi.) 
kontrolü gerçekleştirilebilir. 

Hızlı prototipleme teknolojisi geleneksel imalat yöntemleri-
ne göre üstünlük sağladığı bigi bu yöntemlerin birbirlerine 
göre avantaj ve dezavantajları vardır. Bu avantaj ve dezavan-
tajları kıyaslayan çalışmalar da bulunmaktadır [27,9].

Bizim çalışmamızdan yola çıkarak yaptığımız değerlendir-
meler ise şu şekildedir;

• Polyjet yöntemi; ofis ortamında kullanılabilen, destek 
parçası kullanılan ve bunun uzaklaştırılması için ikinci bir 
işlem gerektiren, düzgün yüzeye sahip, düşük mukave-
metli ürünler elde edilir.

• SLS yöntemi; geniş malzeme yelpazesi bulunur (metal 
üretimi dahil), yüzey kalitesi çok iyi değildir,  destek mal-
zemesi bulunmaz, ama destek görevi gören tozdan arın-
dırmak gerekir, mukavemeti yüksek parçalar üretilebilir.

• SLA yöntemi; en yaygın kullanılan yöntemdir, destek 
malzemesi kullanılır ve uzaklaştırılması gerekir, fonksiyo-
nel model oluşturulabilir, malzemede bazı durumlarda 
çarpılma büzülme söz konusu olabilir.

• FDM yöntemi; ofis ortamlarında rahatlıkla kullanılan 
bir yöntemdir, destek parçası kullanılır ve ikinci işlemle 
parçadan uzaklaştırılır, fonksiyonel modeller oluşturulup 
mukavemet gerektiren yerlerde kullanılabilir, yüzey kali-
tesi çok iyi değildir.

• EBM yöntemi; birçok alanda kullanılır özellikle medi-
kal, havacılık, uzay ve otomotiv, metal parça üretiminde 
kullanılır, yüksek mukavemetli, iyi yüzey kalitesine sahip 
parçalar üretilir.

• LOM yöntemi; büyük ölçülerdeki parçaların üretimini 
çok hızlı bir şekilde gerçekleştirir, parçaların mekanik 
özellikleri iyi olmamakla birlikte yüzey kalitesi orta sevi-
yededir.

  
 Şekil 14. EBM Yöntemi ve  Bu Yöntemle Üretilmiş Parça [39-40]
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Geleneksel imalat yöntemlerinin yetersiz kalmaya başladığı 
günümüzde, özel imalat yöntemleri artarak gelişmekte gös-
termektedir. Özel imalat yöntemlerinden biri olan hızlı proto-
tipleme, günümüz ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Her ge-
çen gün geliştirilen bu yöntem, üretim cihazlarındaki küçük 
değişiklikler ile her geçen gün yeni malzemelerin kullanılma-
sına ve yeni ürünlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır.
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