
Cilt: 54
Sayı: 641Mühendis ve Makina 27

İmalat

Additive Manufacturing1

ve kaynaklanmasını gerektirdiği için, 
bu emek-yoğun süreçte malzemelerin 
büyük bir bölümünün ıskartaya çık-
ması söz konusu oluyordu. Şimdi ise 
parçanın bir kobalt-krom toz yatağın-
dan üretimi gerçekleşecek. Bilgisayar 
kontrollü lazerlerle yatağa nokta atışla-
rı yapılarak istenilen bölgelerde metal 
alaşımları eritiliyor ve bu yolla her biri 
20 mikrometre kalınlığında katmanla-
rın tek tek oluşturulması olanaklı olu-
yor. Makineler tam belirtilen sürede iş-
lem yapabildiği için karmaşık şekilleri 
oluşturma açısından bu süreç çok daha 
hızlı ilerleyebiliyor. Ayrıca aditif üretim 
genel olarak malzeme korunumunu da 
sağlıyor, çünkü yazıcı gereksiz artıkları 
ortadan kaldıran biçimleri şekillendire-
biliyor ve üretimi tipik artıklardan kaçı-
narak sağlıyor.  

Şu an sadece rakipleri değil GE’nin di-
ğer departmanları da bu süreci dikkatle 
izliyor. Büyük gaz ve rüzgâr türbinleri 
imal eden GE Enerji & Su, aditif süreçle 
üretebileceği parçaları şimdiden belirle-
miş durumda. GE Sağlık Hizmetleri de 
ultrason makinelerinde kullanılan paha-

Aditif İmalat

G eneral Electric (GE) gelenek-
sel üretim yöntemlerinden 
köktenci bir kopuşu gerçek-

leştiriyor. Dünyanın en büyük jet mo-
torları tedarikçisi olan şirketin havacı-
lık bölümü, yeni bir uçak motoru için 
üreteceği bir parçayı, yakıt memesini 
metal döküm ve eritme yolu yerine 
lazer baskı aracılığıyla üretmeye ha-
zırlanıyor. Ürünü malzemeye tek tek 
olağanüstü ince katmanlar ekleyerek 
oluşturduğu için aditif üretim adı veri-
len bu teknik, GE’nin ürettiği, gaz tür-
binlerinden ultrason makinelerine dek 
her şeyde kullanılan çok sayıda karma-
şık parçayı tasarımlama ve üretme bi-
çimini büyük bir dönüşüme uğratabilir.

3 boyutlu baskının endüstriyel alandaki 
uyarlaması olan aditif üretim, tıbbi imp-
lantlar gibi bazı niş parçaların yapımı 
ile mühendisler ve tasarımcıların plastik 
prototipler üretmesi için zaten kullanıl-
maktaydı. Ancak binlerce jet motorun-
da kullanılacak kritik bir metal alaşımlı 
parçanın seri üretim kararının alınması, 
bu teknoloji açısından önemli bir dö-
nem noktası olma özelliği taşıyor. Gü-
nümüzde tüketiciler ve küçük girişim-
cilerde azımsanmayacak bir tanınırlık 
kazanan 3 boyutlu baskı teknolojisinin 
en önemli ticari etkisi gelecekte imalat 
sektöründe görülebilir. (Bu konuda bkz: 
“The Difference Between Makers and 
Manufacturers” [Kendisi İçin Yapanlar 
ile Piyasa İçin Yapanların Farkı], Ocak/
Şubat 2013, MIT Technology Review) 

General Electric geçtiğimiz sonbaharda 
otomatikleştirilmiş hassaslıkta metal 
imalatı alanında teknik bilgi ve uzman-
lık sahibi iki şirketi satın aldı ve hemen 

1	 MIT	Technology	Review’de	yayımlanan	bu	yazı	dilimize	Barış	Gönülşen	tarafından	çevrilmiştir.	Yazının	orijinaline	http://www.technologyreview.
com/featuredstory/513716/additive-manufacturing/	bağlantısından	ulaşılabilir.

ardından da bu teknolojiyi GE Havacı-
lık operasyonlarına katma çalışmaları-
na başladı. Grubun bu yeni teknolojinin 
geniş ölçekte kullanılabileceğini uzun 
uzun sergilemeye yetecek kadar zamanı 
yoktu. GE’nin Fransız Snecma ile müş-
terek girişimi olan CFM International, 
3-D baskıyla hazırlanacak memeleri 
LEAP jet motorunda kullanacak ve bu 
motorların 2015’in sonu veya 2016’nın 
başında uçaklarda kullanılması hedef-
lenmekte (CFM şimdiden bu alanda 22 
milyar $’lık bir taahhütte bulunmuş du-
rumda). Her motorda 10 ila 20 meme 
kullanılacak ve GE’nin üç yıl içerisinde 
yıllık 25.000 meme üretim ihtiyacına 
ulaşması bekleniyor. 

GE’nin memelerin imalatında aditif 
süreci tercih etmesinin altında, bu tek-
nolojide alışılagelmiş tekniklere oranla 
daha az malzeme kullanılıyor olması 
yatıyor. Bu durum GE’nin üretim ma-
liyetlerini düşürüyor ve parçalar daha 
hafif olacağı için de uçaklardaki yakıt 
harcamalarında önemli bir düşüş ola-
nağı sağlıyor. Konvansiyonel teknik-
ler yaklaşık 20 küçük parçanın lehim 

Dünyanın en büyük imalatçılarından olan General 
Electric (GE), jet parçası üretiminde 3 Boyutlu Baskı 
Kullanmaya başlıyor.

Uçak motorlarında kullanılmak üzere tasarlanmış fotoğraftaki kelepçe 
prototipleri, aditif üretim yoluyla bütün ayrıntılarıyla tasarımlanmış kar-
maşık şekillerin üretilebileceğini gösteriyor.
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Realistic	Simulation,	On	the	Shop	Floor2

Üretim Bölümünde Gerçekçi Simülasyon

M obil bilgisayarlar imalat 
yazılımları alanında hızlı 
bir gelişme gösteriyorlar. 

Geçtiğimiz günlerde Spring Technolo-
gies şirketi, NC simülasyon yazılım ge-
liştiricilerinin piyasaya sürdükleri son 
ürün aracılığıyla kullanıcılara ilk kez 
mobil işlevsellik sunduğunu duyurdu.

Ocak ayında piyasaya sürülen (Win-
dows 8 Pro ve Intel sertifikalı) NC Si-
mul Machine 9, Spring Technologies 
şirketinin makine simülasyonu alanında 
en büyük önem atfedilen yazılım prog-
ramı. Geliştiricisi programı şöyle tanı-
tıyor: “Daha gerçekçi, daha entegre ve 
daha akıllı, … İmalatçıların gerçek ve 
sanal makineyle işleme çevrimlerinde 
tam bir gerçek zamanlı senkronizasyo-
na ulaşabilecekleri bir üretim ortamına 
ulaşmaları yolunda bir kilometre taşı.” 

Artık operatörler, çalışan bir makine-
nin yanında durdukları koşullarda bile, 
gerçek zamanlı olarak makineyle işleme 
sürecinin ve diğer ilgili verilerin ger-
çekçi bir grafik sunumuna ulaşabiliyor 
olacaklar. 

Spring Technologies şirketinin ABD 
genel müdürü Silver Proisy’ye göre 
“Birçok durumda alet - işlenen par-
ça arayüzünde ne olduğunu görmek 
imkânsızdır, kapılar kapalıdır ve yüksek 
basınçlı soğutucunun kabinin içinde et-
rafa çarpma sesini duyarsınız sadece.” 

“NC Simul 9 sayesinde” diye devam 
ediyor, “müşteriler Windows 8 ve 

2	 American	Machinist’te		yayımlanan	bu	yazı	dilimize	Barış	Gönülşen	tarafından	çevrilmiştir.	Yazının	orijinaline	http://americanmachinist.com/cad-
cam-software/realistic-simulation-shop-floor	bağlantısından	ulaşılabilir.

lı seramik problar olan güç çeviricileri 
basmak için bir yöntem geliştirmiş bile. 
GE’nin teknoloji baş sorumlusu Mark 
Little bu durumu “Bu yeni durum bizim 
şirket hakkında düşünme biçimimizi te-
melden değişikliğe uğratıyor” diyerek 
değerlendiriyor. 

Malzeme dökümü ve makineyle işleme 
gibi geleneksel imalat teknikleriyle tüm 
ilişkilerini koparmak GE ürün tasarım-
cılarına çok büyük bir esneklik tanıyor. 
Aditif imalat makineleri doğrudan bir 
bilgisayar modelinden hayata uzanıyor, 
dolayısıyla insanlar varolan imalat sı-
nırlamalarına dikkat etmek zorunda kal-
maksızın tamamıyla yeni biçimler geliş-

tirme olanağına sahip oluyorlar. Little 
bu durumu “Daha önce yapamadığımız 
yapılandırmaları hayata geçirebiliyo-
ruz” diyerek vurguluyor. 

GE mühendisleri şu anda aditif imalat 
kullanımını nasıl daha geniş bir me-
tal alaşım aralığına taşıyabileceklerini 
araştırmaya başlamış durumdalar, bu 
araştırmalara özellikle 3 boyutlu baskı 
için tasarımlanmış bazı malzemeler de 
dâhil edilmiş durumda. Örneğin GE Ha-
vacılık titanyum, alüminyum ve nikel-
krom alaşımları kullanım olanaklarını 
araştırıyor. Tekil bir parçanın çok sayı-
da alaşımdan yapılması olası ve bu da 
tasarımcıların malzeme karakteristik-

lerini kalıp dökümde olanaklı olmaya-
cak tarzda belirleyebilmesini mümkün 
kılıyor. Örneğin bir motor veya türbin 
kanadı farklı malzemelerle yapılabilirse 
eğer, bu durumda kanadın bir ucu kuv-
vet diğer ucu ısı dayanıklılığı optimize 
edilecek şekilde üretilebilir. 

Tüm bunlar tabii kâğıt üzerinde veya 
ürün geliştirme mühendislerinin bilgi-
sayar tasarımlarında henüz. Şu an için 
kesin olan şu: GE’nin motor memesi 
(avuç içine sığacak küçüklükte bir par-
ça), aditif imalatın yüksek performanslı 
karmaşık ürünlerin üretilme biçiminde 
devrimci bir değişim yaratıp yaratma-
yacağının ilk büyük sınaması olacak.

Spring şirketinin NC Player’i (NC si-
mülasyon görüntüleyicisi) yüklenmiş 
dokunmatik tablet PC’leriyle üretim 
bölümünde yerlerini alabilir ve prog-
ramın tüm özelliklerine; kesme takımı 
kitaplıkları, mevcut kesme koşulları, 
simülasyon, diğer parça programları ve 
tüm ilgili basılı dokümanlara ulaşabilir-
ler.” 

NC Simul Machine 9 kullanıcıları, makineyle işleme sürecinin ve 
takım tezgâhında kullanılabilecek tüm diğer NC Simul ürünlerinin 
gerçekçi bir grafik sunumuna sahip oluyorlar.

Bir makine simülasyon 
programı olan NC Si-
mul 9, artık NC Player 
uygulaması kullanılan 
dokunmatik tablet 
PC’lerde çalışabilir 
durumda. Programın 
tüm özelliklerine; kesme 
takımı kitaplıkları, 
mevcut kesme koşul-
ları, simülasyon, diğer 
parça programları ve 
tüm ilgili dokümanlara 
ulaşılabiliyor.


