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Bu çalışmada; önceleri hızlı prototipleme, şimdilerde ise 3 boyutlu baskı yöntemi, aditif imalat gibi
isimlerle bilinen ve seçmeli lazer eritmesi, elektron ışınıyla eritme gibi yöntemlerden oluşan katmanlı
imalat teknolojisi irdelenmiş; dünyayı değiştirebilecek sanayi devrimlerinden birisi olarak değerlendirilen bu teknolojinin kapsamından, tarihçesinden, nihai metal parça üretebildiği bugünkü durumundan
bahsedilmiş; titanyum, alüminyum ve paslanmaz çelik gibi malzemelerin kullanımı değerlendirilmiştir. Parçaların, bloklardan malzeme azaltarak oluşturulduğu klasik talaşlı imalatın aksine bu teknolojide malzeme katman eklenerek ürünler oluşturulmaktadır ki bu küçük farkın çok büyük anlam ifade
ettiği bu yazıda anlatılmıştır.
Bu teknolojinin neden havacılık alanında gelecek vadeden bir yöntem olduğu, havacılık sektörüne
uygunluğu, sektördeki uygulamaları ve bu uygulamaların getirdiği avantajlarla birlikte içerdiği zorluklar açıklanmıştır. Tasarım ve imalata farklı bir yaklaşımın sergilendiği katmanlı imalat konusunda
havacılık ve diğer sektörler açısından ülkemizdeki durum değerlendirilmiş; özellikle havacılık alanında dünyada bu teknolojiye verilen önemin ışığında ülkemizde de zaman kaybetmeden bir yol haritası
çıkarılmasının ve kurumlar oluşturulmasının gerekliliği belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Katmanlı imalat, 3 boyutlu baskı, havacılık, malzeme

Use of Additive Manufacturing Technology in Aviation Industry
ABSTRACT
In this study a traction gaining technology, which was previously known as rapid prototyping and
nowadays named as additive manufacturing is investigated and potential impact of this transformative technology is evaluated. The history, development and current level of producing final metal
parts of additive manufacturing, which is seen as an industry revolution that may change the World
are explained. Materials like titanium, inconel and aluminium are reviewed. and methods like selective laser melting and electron beam melting included by this emerging 3D print technology, that
builds products layer-by-layer-additively-rather than by subtracting material from a larger piece of
material like cutting out a landing gear from a block of titanium-that is, “subtractive” manufacturing
are mentioned. As explained in this brief, this seemingly small distinction (adding rather than subtracting) meanss everything.
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1. GİRİŞ

8. yüzyılın sonlarında İngiltere’de tekstil sektörüyle başlayan 1.sanayi devriminin ardından 20. yüzyılın
başlarında Henry Ford’un hareketli seri montaj hattı ile
2.sanayi devrimi gerçekleşmişti. Şimdilerde ise dijital imalat
(3 boyutlu imalat, katmanlı imalat) ile gelen 3. sanayi devriminden söz edilmektedir [1]. Sanayide geçerli olan azaltarak
imalata (subtractive manufacturing) henüz rakip olamasa da,
katmanlı veya ekleyerek imalatın (additive manufacturing)
payı özellikle havacılık ve tıp alanında hızla artmaya başlamıştır. Boeing, Airbus, GE Aviation gibi büyük havacılık
şirketleri, katmanlı imalat proseslerini ve malzemelerini uçuş
için kalifiye etmek amacıyla yoğun olarak çalışmaktadırlar.
Örneğin Boeing şu anda F15 Silent Eagle gibi askeri ve 787
Dreamliner gibi sivil jetler dahil 10 platformda 200’den fazla
katmanlı imalat parçası kullanmaktadır [2]. Büyük bir potansiyeli olduğu ve artık ciddi bir imalat yöntemi olarak düşünülmeye başlandığı halde henüz yeterince yaygınlaşamadığı
için lambadaki cine benzetilen bu imalat metoduyla ilgili bütün dünyada geliştirme çalışmaları vardır. Nitekim katmanlı
imalat, ‘Advanced Manufacturing Partnership’ tarafından
Amerika’nın imalat kabiliyetlerini ileriye taşıma potansiyeli
en yüksek teknoloji olarak belirlenmiş ve yaygınlaştırılmaya
başlanmıştır.

2. KATMANLI İMALAT NEDİR?
Bloktan keserek malzeme azaltmaya dayalı geleneksel talaşlı
imalatın aksine parçaların, eritilmiş birçok ince tabakayı üst
üste sererek malzeme ekleme yöntemiyle elde edildiği bir
grup teknoloji olup, ASTM F2792 standardı ile terminolojisi
oluşturulmuştur (Additive Manufacturing Technology Standards) [3]. Katmanlı imalat, mühendislik dizayn dosyalarını
değişik malzemelerden oluşan tamamen fonksiyonel ve dayanıklı objelere dönüştürmek için 3 boyutlu baskı yöntemini
kullanmaktadır. Bir tabakanın partikülleri ısı veya kimyasallarla yapıştırılır yapıştırılmaz yeni tabaka eklenmekte ve yapıştırma işlemi tekrarlanmaktadır. Her bir tabakanın 3 boyutlu
CAD modelle belirlenmiş geometriyi kusursuz olarak oluş-
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Geçmişte katmanlı imalat daha çok görsellik sağlayan modeller yapmak, parçaların yerine uyduğunu ve düzgün çalıştığını görme amaçlı prototipler yapmak ve takım/kalıp yapmak
için kullanılırken, artık birçok organizasyon çalışmasını nihai
ürünlere giden parçalar yapmaya yoğunlaştırmaktadır. Şu an
3 boyutlu baskı makinalarıyla imal edilen parçaların %20’sinin ürüne takılan nihai parça olduğu hesaplanmıştır. Bu oranın 2020 yılına kadar %50’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir
[4]. Özellikle havacılık endüstrisi bu uygulamayı 20 yıldır
pratikleştirerek anladığı ve sürekli iyileştirdiği için, katmanlı
imalatı prototip yapımında kullanmak halen çok popüler olup,
yeni hedefin ise özellikle metal parçaların üretimini ve kullanımını yaygınlaştırmak olduğu söylenebilir.
Katmanlı imalat günümüzde kullanım alanlarına ve fiyatlarına göre 3 ana kategoride gelişmektedir:
- Daha çok kavramsal ürün tasarım denemeleri, hızlı prototipleme sistemleri,
- Fonksiyon ve uyum uygulamaları ve mastar modeller ve
son olarak hızlı imalat sistemleri,
- Doğrudan son kullanım parçaların üretimi.
Kullanım amaçları farklı olan parçalar değişik firmalarda geliştirilmiş farklı bazı yöntemlerle imal edilmektedir. Bu yöntemlerin en yaygın olanları seçmeli lazer eritmesi (selective
laser melting, SLM), elektron ışınıyla eritme (electron beam
melting, EBM), seçmeli lazer sinterleme (selected laser sintering, SLS), direkt metal lazer sinterleme (direct metal laser
sintering, DMLS), elektron ışınıyla serbest şekil verme (electron beam free form fabrication, EBFFF), lazer tasarlanmış net
şekillendirme (laser engineered net shaping, LENS) ve direkt
metal çökeltisidir (Direct Metal Deposition, DMD).
Aslında hızlı prototipleme teknolojisi konusunda son 100 senedir çeşitli çalışmalar yapılmasına rağmen bilgisayar ve diğer teknoloji sahalarında varılan seviye yardımıyla ancak son
15 yılda gelişmiş cihazlar ticari olarak üretilmektedirler [6].
1987 yılında ultraviole ışığına duyarlı polimerlerin lazer ile
katman kürlenmesi, hızlı prototipleme endüstrisinin başlangıcı olmuştur.

It is explained that although there ara some challenges, the situation is very promising especially for
the aviation industry, The applications in our country are reviewed and it is emphasized that a road
map should be prepared and related institutions should be founded without loosing time.
Geliş tarihi

turacak şekilde eritildiği bu teknolojide, herhangi bir takım
veya fikstür kullanılmadan ve atık malzeme ortaya çıkmadan
oldukça karmaşık geometriye sahip parçaların imalatı mümkün olmaktadır.

Şekil 1. Katmanlı İmalat, Ürünlerin Yapılış Şeklini ve Fabrika Kavramını
Değiştirebilir [1]

1988 yılında “STereoLithography” anlamına gelen ve her türlü 3D geometriyi birbirine bağlı üçgen şeklindeki düz yüzeylerle ifade eden STL formatı geliştirilmiş ve kullanım kolaylığı sebebiyle kısa sürede yaygınlaşarak piyasada bir standart
haline gelmiştir. Eğimli yüzeylere sahip bir parçanın üçgenlerle ifade edilmesi belli bir hata payı oluşturur ama üçgen sayısının yeterince fazla tutulması sayesinde CAD dosyasındaki
hata payı üretim hatasının altına indirilebilmektedir [7].
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hem de çevreye daha az zarar verilmektedir
[11]. Örneğin EADS şirketinde 20-30 mikron (0.02-0.03 mm) kalınlığındaki titanyum
tozu tabakası 3 boyutlu baskı makinasında
serilip lazer veya elektron ışınıyla eritilerek
titanyum parça elde edilmektedir.

Şekil 2. Genelleştirilmiş Katmanlı İmalat Prosesi [5]

Şekil 4. CFM Firmasının Geliştirdiği LEAP Motorunun
Bazı Parçalarının da 3 Boyutlu Baskı Yöntemiyle İmal
Edilmesi Düşünülmektedir [10]

lığıyla kurulan CFM şirketinin geliştirdiği
Leap motorunun bazı parçalarını katmanlı
imalat yöntemiyle imal etmeyi düşünmektedir. Yüksek ısıya dayanıklı yeni malzemelerin kullanılacağı ve %15 yakıt tasarrufu sağlayacak olan bu jet motoru Airbus A320neo
serisi için de güç kaynağı opsiyonlarından
birisi olarak düşünülmektedir [9].

Şekil 3. İlk Uygulamalardan Birisi Olan Prat ve Whitney Parçaları [8]

Bugün hızlı prototipleme, birçok değişik sistem üreticisi ve
tüm dünyada binlerce sistem kurulumuyla, milyar dolarlar
mertebesinde bir endüstri haline dönüşmüştür. Bu sistem kurulumlarının çoğunun son yıllarda gerçekleşmiş olması, teknolojinin önümüzdeki günlerde ne kadar daha büyüyeceğinin
önemli bir göstergesidir.
Katmanlı imalat sistemlerinin yüzde 39’u ABD’de, yüzde
12’si Japonya’da, yüzde 8’i Almanya’da kuruludur. İsrail de
bu teknoloji ve uygulamaları konusunda başı çeken ülkelerdendir.

3. KATMANLI İMALATIN HAVACILIK
ALANINDAKİ KULLANIMI
Havacılık şirketleri katmanlı imalat teknolojisine çok önem
vermektedir. Örneğin GE Aviation, 2012 yılının kasım ayında
bu konuda uzman olan Morris Technologies firmasını satın
almıştır. Morris Technologies; GE Aviation ve Snecma ortak-
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En önemli avantajlardan birisi, oldukça
karmaşık şekillerin ve geometrik özelliklerin imal edilebilmesidir. Hemen hemen
istisnasız olarak eğer bir parça bilgisayarda 3 boyutlu olarak modellenebiliyorsa,
bu sistemde dilimlenerek tabakalar halinde
basılabilmektedir. Bu özellik tasarımcılara
yenilikçi dizaynlar geliştirme imkanı sağlamaktadır.
Son birkaç yılda elde edilen bir gelişmenin
sonucu olarak malzeme avantajları heyecan verici duruma
gelmiştir. Örneğin Renishaw firması 316L ve 17-4PH paslanmaz çelik, Al-Si-a0 ve Al-Sİ-12 alüminyum alaşımları, H12
takım çeliği, titanyum CP, Ti6Al4V ve Ti6Al7Nb titanyum
alaşımları, cobalt- chrome (ASTM75), 718 ve 625 inconel
kullanarak metal parçalar üretmektedir. Ti6Al4V ve Inconel
718 kullanılan parçaların ısıl işlemden sonraki özelliklerinin,
dövme yöntemiyle imal edilen parçalardan çok daha iyi olduğu gözlenmiştir. Son zamanlarda geliştirilen ve lazer yardımıyla eritilmiş Ti6Al4V, TiCP, 17-4, 316L paslanmaz çelik
gibi metal tozlarının kullanıldığı metal esaslı katmanlı imalat
teknolojisi, havacılık sanayi tarafından kucaklanmış durumdadır. Uçakların gövdelerinde kullanılmasının yanında, motor
firmaları bu yöntemle karmaşık parçaların imalatını yapmaktadırlar.
Yapısal uçak parçaları geometrik olarak çok zor parçalar olmamakla birlikte bazı şirketler menteşe gibi özel ve nispeten
karmaşık parçaları üretmektedir. Son yıllarda uçak imalatında

Motor parçalarında Inconel 718 ve Inconel 625 gibi malzemeler, gövde ve yapısal
parçalarda ise Ti6Al4V daha fazla kullanılmaktadır. Parça için kritik olan malzeme
özellikleri katmanlı imalat yöntemiyle elde
edilebildiğinden, örneğin GE Aviation türbinli motorların sıcak kısımlarına uygun bazı
Şekil 5. Northrop Grumman Firmasının İklimlendirme Sistemi İçin Kullandığı Katmalı İmalat Boruları [2]
parçaları bu teknoloji yardımıyla imal etmeyi tercih etmektedir.
Ayrıca, tek parça içinde değişik kısımlarda farklı malzemeler
kullanılabilmektedir ki asıl bu, katmanlı imalat teknolojisinin
ileriye yönelik büyük bir potansiyelini teşkil etmektedir. Örneğin plastik metal karışımı parçalar imal edilebilmektedir.
Bu teknolojiyle örneğin: Dış yüzeyi paslanmaz çelik, iç kısımları da bakır olan parçalar imal edilebilmektedir.

Şekil 6. Klasik (üstte) ve Aditif Yöntemlerle İmal Edilmiş Uçak Motor Kapağı
Menteşesi [2]

Şekil 7.Yeterince Küçük Parçalar Aynı Üretim Hattında Seri Üretimle Elde
Edilebilir [12]

hafif kompozit parçalar metallerin yerini almaya başlamıştır.
Buna rağmen halen küçük bir yolcu uçağında birkaç ton titanyum kullanılmaktadır. Bu parçalar çoğunlukla talaşlı imalatla
elde edilirken, proses esnasında malzemenin %90’ı kesilip
atılmaktadır. Katmanlı imalatla, talaşlı imalattaki malzeme
sarfiyatından da kaçınılarak hem enerji tasarrufu sağlanmakta,

Havacılık sanayinde katmanlı imalat; zaman, yetkin çalışan
(örneğin kalıp yapımında) ve hurdaya çıkan malzeme miktarının çokluğundan dolayı pahalıya mal olan döküm, dövme ve
talaşlı imalat parçalarının yüksek fiyatlarına göre daha avantajlı olmaktadır. Ayrıca kalıp/fikstür ihtiyacını azaltarak, hatta
bazen tamamen ortadan kaldırarak yeni parçaların geliştirilme fazını da hızlandırmaktadır. Tasarım hatalarını düzeltme,
montaj kolaylığı sağlama veya uçak versiyon değişikliği gibi
sebeplerle sık sık mevcut parçaların dizaynında değişikliğe
gidilmekte ve bu değişikliği imalata yansıtmak için genellikle
yeni takım veya fikstür yapılmaktadır. Bu teknolojide ise sadece 3 boyutlu modeli değiştirerek, takım masrafı olmadan
parçanın konfigürasyon değişikliğini sağlamak mümkündür.
Yedek parça açısından da katmanlı imalat potansiyel bir çözüm olarak değerlendirilmektedir. Hava araçları genellikle
öngörülen ömürlerinden daha uzun süre kullanıldıkları için
ayrı bir önemi olan yedek parçaların yönetilmesi karmaşık,
zaman alıcı ve pahalıdır. Bu yedek parçaların birçoğu da ihtiyaç duyulduğunda üretimden kalkmış olmakta ve klasik yöntemlerle yeniden imal edilmeleri uzun sürebildiği için hava
araçlarının yerde kalmasına da neden olabilmektedir. Parça
yerine dijital dizayn göndermek kuşkusuz envanterde tutulan
parça sayısını azaltarak lojistik verimi artıracaktır. Bu yöntem
hasar görmüş değerli parça ve takımların tamiri için de kullanılabilecektir [12]. Aynı şekilde bakım, test ve servis amaçlı
kullanılan yer destek ekipmanları da hızla üretilebilecektir.
Öte yandan tersine mühendislik yöntemi de bu teknolojinin
kullanımına çok uygundur. Halihazırda var olan bir parçanın
yedeğini oluşturmak için parça veya modelinin tomografi gibi
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üç boyutlu tarayıcılarla taranmasıyla elde edilen veri kullanılarak parça imal edilebilmektedir.
Havacılık sektöründe üretim oranının daha düşük oluşu, seri
üretimde kullanılması için pahalı olan bu teknolojiyi havacılıkla ilgili uygulamalarda popüler duruma getirmektedir.
Otomotiv sektöründe yılda 100.000 parça üretim anlamına
gelirken, havacılıkta 50 ile 100 parça üretim sayılabilmektedir [12].
Bir hava aracının performansını belirleyen en önemli parametrelerden birisi ağırlık olduğu için uçak imalatında ağırlık
kritiktir. Bir yolcu uçağındaki 1 kg’lık azalma yılda yaklaşık
olarak 3000 $ değerinde yakıt tasarrufu sağlarken, karbondioksit emisyonlarını da azaltmaktadır. Katmanlı imalatın sağladığı faydalardan birisi de ağırlık konusunda olup, katmanlı
imalat parçaları mevcut parçaların dayanımını yarı ağırlıkla
verebilmektedir. Ayrıca birden fazla detay parçalardan oluşan
alt montaj yerine tek bir katmanlı imalat parçası imal etmek
mümkün olmaktadır.

4. KATMANLI İMALATLA İLGİLİ
MEVCUT ZORLUKLAR VE
SINIRLAMALAR
Bu teknolojinin özellikle havacılık alanında seri olarak kullanılması için halen halledilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bunlardan birisi sertifikasyondur. Federal Aviation Regulations, Title 14, Section 25, Subpart D, Subsection 25.605
uçaklarda kullanılan malzemelerle ilgili sınırlama getirmektedir. Buna göre emniyet açısından önemli olan parçaların
yapıldığı malzemenin uygunluğu ve dayanımı testler veya
tecrübelerle ispatlanmalı, endüstriyel veya askeri spesifikasyonlar, teknik standart emirler gibi onaylı spesifikasyonlara
uygun olmalı, hava aracının uçuşu esnasında maruz kalacağı
sıcaklık ve nem gibi çevresel şartların etkileri dikkate alınarak
seçilmiş olmalıdır. Katmanlı imalat teknolojisiyle elde edilen
parçaların hava araçlarında kullanılabilmesi için bu şartları
sağladığının gösterilmesi gerekmektedir [13].
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sı dolayısıyla parçada iç gerilmeler oluşmaktadır. Parçaların
iç kısımları, NC parçalarda görülmeyen ısı ve termal genleşmeye maruz kalırken, kalın parçalar tipik olarak daha yüksek
stres ve potansiyel distorsiyonlar görülmektedir. Bu nedenle
gerilim giderme amacıyla parçaya bağlı olarak solüsyon ısıl
işlem veya sıcak izostatik presleme teknikleri uygulanmaktadır [14].
Öte yandan kalite gereksinimleri bu teknolojinin kullanımında önemli bir rol oynamaktadır. Parçanın özellikleri ve yüzey
işlemleri metal döküm parçalarla kıyaslanabilir seviyede olmakla birlikte, CNC parçaların yüzey kalitesine henüz ulaşılamamaktadır.
3 boyutlu baskı makinaları adım adım 20 mikrometre gibi tabakaları oluşturarak imalat yaptığı için, nispeten yavaş çalışmaktadırlar [15].

5. ÜLKEMİZDEKİ DURUM
Türkiye’de havacılık alanındaki uygulama yok denecek kadar
azdır. TUSAŞ’ta prototip atölyesinde bulunan 3D baskı makinalarıyla parçalar üretilmektedir.
Diğer sektörlerde kurulu sistemler ise dünya genelinin yüzde 1’ini oluşturmaktadır. Bu sektörlerde cihazların bir kısmı
devletin verdiği AR-GE teşvikiyle alınmıştır. İlk kez 1993 yılında Arçelik firması 1 adet SLA-250 alarak AR-GE bölümünün hızlı prototip kısmını kurmuştur. Günümüzde, Arçelik’e
ait oto inşa makine parkı, çok sayıda ve farklı cihazların bir
arada bulunması sebebiyle Avrupa’nın sayılı merkezlerinden
biri haline gelmiştir. Goldaş firması geliştirdiği ürünlerin metal, plastik ve mum malzemeden 3D prototiplerini üretmekte
ve kalıp imalatı öncesi tasarlanan ürünlerin fonksiyonellik ve
ergonomi testlerini yapmaktadır [16].

ürün geliştirme çalışmalarına paralel olarak özellikle havacılık alanında daha da yaygınlaşması gerekmektedir.
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Her geçen gün piyasaya katmanlı imalat için kullanılacak yeni
malzemelerin sürülmesi, 3 boyutlu baskı ekipmanının CNC
tezgahlar gibi tekrarlanabilen kontrollü prosesler gerçekleştirebilecek seviyeye getirilmesi ve analiz metotlarının genişletilmesi gibi adımlarla birlikte bu teknoloji gittikçe yaygınlaşacaktır. Ülkemizde son yıllarda TUSAŞ’ın önderliğinde yıldızı
parlayan ve yan sanayisi hızla gelişmeye başlayan hava aracı
ve komponentlerinin imalatı, modernizasyonu ve sistem entegrasyonu alanında bu gibi yeni teknolojilerin takip edilerek
uygulanması ve geliştirilmesi şirketlerimizin pazar payını ve
rekabet gücünü artıracaktır. Boeing’in St. Louis’deki ‘Additive Manufacturing R&D group’ adındaki AR-GE kuruluşu
veya ABD hükümetinin Ohio’da 2012 yılının ağustos ayında kurduğu ‘National Additive Manufacturing Innovation
Institute (NAMII) adındaki kurumu, ABD’de bu teknolojiye
verilen önemi göstermektedir. Henüz mevcut sınırlamalarının analiz edildiği ve standartlarının belirlenme aşamasında
olduğu 3 boyutlu imalat yöntemleriyle ilgili batıdakine benzer kurumlar oluşturularak faaliyetlere geç kalınmadan dahil
olunması ülkemizdeki havacılık sanayinin gelişimi açısından
önem arz etmektedir.
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Ülkemizin dünya ekonomisindeki payı dikkate alındığında
katmanlı imalat uygulamalarının artan AR-GE, inovasyon ve

3 boyutlu baskı makinalarıyla imal edilen parçalar tasarımcılara büyük bir serbestlik sağlamaktadır; ancak halen katmanlı
imalat için yapılan tasarımlar, bu yöntemle imal edilebilecek
parçalar yerine talaşlı imalat yöntemine uygun olmakta, bu
durum da katmanlı imalattan elde edilen verimi düşürmektedir.
Katmanlı imalatta kullanılan malzemelerle ilgili de problemler vardır; kullanılan malzemelerin maliyeti yüksektir. Ayrıca
katmanlı imalat makinalarında elde edilen parçanın karakteristikleri kullanılan malzemeninkinden farklı olabilmektedir.
Özelliklerdeki fark daha iyi bir sertlik veya tokluk gereken
uygulamalarda fayda sağlayacağı gibi, sünekliği azalttığı için
dezavantaj da yaratabilmektedir.
Bir başka konu da elde edilen parçanın mekanik özellikleridir. Şekil 8. TUSAŞ’ta Bulunan 3 Boyutlu Baskı Makinası ve Bu Makine ile Elde Edilen
Prosesin esasında adım adım yapılan bir kaynak işlemi olma- Bazı Prototip Parçaları
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