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3B Çikolata Yazıcı
İki dönem süren bitirme projemi-

zin amacı günümüz dünyasında 
önemi artan 3B baskı işlemine 

yeni bir boyutun kazandırılmasıydı. 
Plastik yerine başka bir malzeme kul-
lanma fikri zaten piyasada çok fazla 
plastik FDM yazıcı bulunduğu için 
mantıklı bir fikir olarak düşünüldü 
ve materyal seçimi çikolatadan yana 
kullanıldı. Konsept belirlendikten 
sonra çikolata kullanan FDM yazıcı-
ların araştırmasına başlanıldı ve hali-
hazırda ismi çok duyulmamış birkaç 
ürün olduğu görüldü. Bu ürünlerle 
ilgili çok fazla teknik detaya ulaşıla-
madı çünkü zor bir konsept olduğu 
için kimse bilgi vermek istemedi 
ama aletlerin çalışırken çekilmiş vi-
deoları izlendi ve var olan fotoğrafla-
rı incelendi. Ne gibi teknik özelliklere 
sahip oldukları keşfedilmeye çalışıldı 
ve projeye sıfırdan başlamak yerine 
var olan projelerdeki güçlü ve zayıf 
yönler belirlendi. 

Projemiz ile ilgili yararlı araştırma 
yazılarında (Engmann & Mackley, 

2006) [1] çikolata maddesinin çıkar-
ma işlemindeki akışkan mekaniği 
ve mikro-yapısındaki değişiklikler 
incelenmiştir. Varılan sonuçlarda 
maddedeki kakao yağının oranıyla, 
çıkartma işlemi için gerekli basıncın 
ters orantılı olduğu görülmüştür. 

Sistemde kullanılacak ısıtma ve so-
ğutma çözümüne karar verilirken 
temel termodinamik formülleri kul-
lanılarak hesaplandı. İlk aşamada 
yapılan analiz, sistemde kullanıla-
cak materyal haznesinin ısı direnci 
hesabının yapılmasıydı. Bununla 
birlikte kullanılacak maddenin öz ısı 
ve ısı iletkenliği değerlerini referans 
araştırmalar (Dreger, v. d.) [2] örnek 
alınarak mantıklı bir tahminde bulu-
nuldu ve ideal koşullardaki eritme ısı 
gereksinimi hesaplandı.

Sistemi hayata geçirmeden önce 
Star CCM+ adlı hesaplamalı akışkan-
lar mekaniği programı kullanılarak 
çikolatanın eritme haznesinde ne 
kadar sürede eridiğini ve çikolata 

ittirme mekanizmasının düzgün ça-
lışıp çalışmadığının analizi yapıldı. 
Bu analizler fiziksel olarak projeyi ha-
yata geçirmeye başlamadan birkaç 
hatanın fark edilmesinde yardımcı 
oldu ve aynı zamanda çikolatanın 
termofiziksel özelliklerinin idrak 
edilmesine yardımcı oldu. 3B baskı 
için planlanan 1 mm nozul çapından 
istenilen hızda çikolata çıkartmak 
için nasıl bir tasarıma ihtiyaç duyul-
duğunun belirlenmesinde yardımcı 
oldu.

Belirlenen şekildeki basılacak çikola-
ta sarf maddesinin soğutma gerek-
sinimi hesaplanırken temel olarak; 
çikolatanın hacim akış hızı, katılaşma 
sıcaklığı ile olan sıcaklık farkı ve ön-
ceki adımda kullanılan madde öz ısı 
değeri ile ideal koşullardaki sistemin 
soğutma yükü hesaplandı. Bu hesap 
ile pratik olarak uygulanabilecek bir 
soğutma çözümü üretildi.

Çikolata ile çalışmanın zor yanların-
dan birisi temperli bir şekilde üretil-
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mesidir. Çikolatanın temperlenmesi 
belli sıcaklık değerlerine ısıtılıp ora-
dan belli bir sıcaklığa düzgün bir 
şekilde soğutulması ile gerçekleşir. 
Düzgün ısıtma ve soğutma işlemi, 
çikolata donarken düzgün bir krista-
lize yapıda kalmasını sağlar ve mar-
ketlerde satılan çikolatalar gibi rafta 
bozulmadan ve görsel olarak bir de-
ğişime uğramadan kalmasını sağlar. 
Bu işlemi yazıcıya uygulamak zor ve 
zaman alan bir süreçti. Özyeğin Üni-
versitesi aracılığı ile dünyaca ünlü çi-
kolata şeflerine makinemiz tanıtıldı 
ve düzgün ısıtma ve soğutma sıcak-

lıkları öğrenilerek temper-
leme işlemi öğrenildi.

Temperleme ile birlikte projenin zor 
kısımlarından biri ise basılan çikola-
tanın bir an önce soğutulup dondu-
rulmasıydı. Üzerine soğuk hava üf-
lense bile çikolatanın düşük termal 
iletkenliği yüzünden istenilen soğut-
ma sağlanamadı. Bu işlem çok daha 
soğuk hava üfleyerek yapılabilirdi 
ama bu sefer ise temperleme işlemi 
başarılı olmazdı. Bu hesapların çer-
çevesinde yenilikçi bir soğutma tek-
niği geliştirildi ve çikolatanın erime 
haznesindeki sıcaklığı ve nozıldan 
çıkış sıcaklığı ayrı ayrı ayarlanabilir 
hale getirildi. Örneğin 45oC'de eriti-
len çikolata 30oC olacak şekilde no-

zuldan çıkartılabiliyor. Geliştirilen bu 
yöntem ile basılan çikolatanın kalite-
si için kritik olan temperleme süreci 
hem de  nozuldan çıkan çikolatanın 
kolay soğutulması sağlanmış oldu.

Yakın gelecekte projenin herkes ta-
rafından kullanılabilen, stabil ve ger-
çekten almaya değer bir ürün olması 
hedefleniyor. Normal bir bireyin alıp 

zorlanmadan kullanabileceği ve ka-
liteli sonuçlar alabileceği bir sistem 
kurma çalışmalarımız devam etmek-
tedir.
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