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Geleneksel kalıpların düz açılmış 
kanallarından farklı olarak, kon-

formal enjeksiyon kalıplarda oluştu-
rulan şeklin dış çizgilerini takip eden 
soğutma kanalları vardır. Bu ısının 
daha hızlı bir şekilde atılmasını ve 
fabrikaların vardiya başına daha faz-
la kalıp döngüsü gerçekleştirmesini 
sağlıyor.

Konformal kalıplar, on yıllar boyunca 
eklemeli imalatın mihenk taşı olmuş-
tur. Son yıllarda, eklemeli imalat şir-
ketleri, geleneksel kalıp bloklarının 
konformal kalıp gibi davranmasını 
sağlayan, maliyet etkinliği yüksek 
takma parçalar sunmaya başlamıştır.

Almanya, Georgensg-münd şehrin-
de bulunan MBFZ toolcraft ise bunu 
bir adım ileri taşıdı. Şirket, başlı ba-
şına bir kalıbı 3B yazdırarak, kütleyi 
yarıya indirdi. Isıtılması ve soğutul-
ması gereken daha düşük bir kütle 
sayesinde, bu konformal kalıplar ge-
leneksel seçeneklere kıyasla döngü 
zamanını yüzde 30 azalttı.

300 çalışanı bulunan şirket, bu ka-
lıbı üretmek için tasarım, sonlu ele-
man analizi ve 3B üretim arasında 
entegrasyon sağlayan, entegre bir 
bilgisayar araçları seti (Siemens NX) 
kullandı. Bu set, MBFZ toolcraft'ın 
kalıbın özelliklerini test etme ve ta-
sarım sırasında sanal olarak bir plan 
oluşturma imkanı sağladı.

Projenin başındaki tasarım mü-
hendisi Ralf Domider, “Süreç zinciri 
boyunca yalnızca tek bir dosya üze-
rinde çalışıyoruz” diyor. “Bu daha az 
karmaşıklık sağlıyor. Daha kısa za-

manda ve daha düşük bir hata ora-
nıyla çalışmanızı sağlıyor.”

Böylece, MBFZ toolcraft ilk deneme-
sinde, maliyeti geleneksel kalıplarla 
aynı olan, kullanılabilir bir kalıp yaz-
dırmayı başardı.

Proje, kamera üreticisi Leica tekrar 
tasarlanmak üzere bir kalıp gön-
derdiğinde başladı. 60 kg'lık kalıp, 
enjeksiyon kalıp makinesine bağ-
lanacak çeşitli takma parçalardan, 
plakalardan ve bileşenlerden oluşu-
yordu.

Topolojiyi optimize etmek için, ekip 
ilk olarak bir dizi sınırlama uyguladı.

Örneğin, tasarımın yüksek kalıpla-
ma basınçlarına ve sıcaklıklarına da-
yanmak için yeterince mukavemet 
göstermesi, ancak aynı zamanda 
(CNC finisaj için) çeşitli konektör ve 
bağlantı yüzeylerinin de hesaba ka-
tılması gerekiyordu.

Topoloji optimizasyon sistemi ile bir 
dizi tekrarlı hesaplama yapıldı ve 
nihayetinde bu sınırlamalar karşıla-
nırken, kütle de azaltıldı. Domider, 

kalıbın mukavemetini ve davranışını 
doğrulamak için sonlu eleman anali-
zini kullandı.

Ardından soğutma kanallarını ek-
ledi. Bunların 8 mm'den küçük ol-
ması gerekiyordu, zira daha büyük 
kanallar destek olmadan çökebilirdi 
(sarma pasajının derininde bulunan 
destekleri işlemek mümkün değildi). 
Dominder daha sonra eşit ısıtma ve 
soğutmanın sağlandığından emin 
olmak için kalıbın termal özelliklerini 
simüle etti ve süreç boyunca tasa-
rımda ayarlamalar yaptı.

MBFZ toolcraft'ın 3B metal yazıcı-
larının mühendislik ve simülasyon 
işlemlerinden sorumlu Benedikt 
Altmann, "Projenin en zor kısmı, kalı-
bın 3B yazdırılmasıydı" diyor. Lazerli 
metal yazdırmada, yüksek sıcaklıklar 
söz konusu. Şirketin kalıp inşası sıra-
sında kalıbın eğilmeyeceğinden ya 
da bozulmayacağından emin olması 
için yazdırma sürecini simüle etmesi 
gerekiyordu.

Sonuçta ortaya çıkan kalıp, aşağı yu-
karı orijinal kalıbın boyutlarındaydı, 
ancak ağırlığı yarısı kadar, yalnızca 
30 kg'dı.

Altmann, "Müşteri sonuçlardan 
memnun kaldı, MBFZ toolcraft da 
öyle" diyor.

"Mühendislik kısmı hızlı bir şekil-
de halledildi ve üretim zamanımız 
azaldı. Eklemeli' imalat kalıbının 
toplam maliyeti, geleneksel bir ka-
lıpla hemen hemen aynıydı ve ek-
lemeli kalıbımız geleneksel bir kalı-
ba kıyasla çok daha iyi performans 
gösteriyor."

3D Yazdırılmış Konformal Enjeksiyon Kalıbı
İNOVATÖR: MBFZ toolcraft; Mühendis Ralf Domider ve Benedikt Altmann, metal lazerli eritme ve simülasyon.

İNOVASYON: Topoloji optimizasyonu ve 3B yazdırmayı bir araya getirerek, mühendisler kalıp kütlesini yarıya indir-
di ve ısıtma-soğutma döngüsü zamanını yüzde 30 azalttı.

ETKİ: Bu proje, verimliliği artıran ve maliyeti orijinal kalıbı aşmayan bir kalıp ortaya koyarak, topoloji optimizasyo-
nu ve 3B yazdırmanın gücünü gösterdi.
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