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ÖZET

Bu çalışmada 3 boyutlu (3B) yazıcıda yazdırılmaya uygun olmayan ketçabın peyn r altı suyu prote n kullanarak elde
ed len m krojel katkısıyla basılab l r hale get r lmes amaçlanmıştır. M krojeller ketçapla karıştırılmış ve ön denemeler
le deal oran (%50 ketçap, %50 m krojel karışımı ve %15 oranında saf su) tesp t ed lm şt r. Bu orana sah p karışım
kullanılarak s l nd r k yapıda çark şekl 25°C sıcaklıkta, %5 akış hızında ve 35mm/s baskı hızında yazdırılmıştır. Kumpas
yardımı le yazdırılan şekl n ölçüler n n b lg sayar ortamındak ölçülere yakın değerlerde olduğu bel rlenm şt r. Görsel
değerlend rmeler le de yazdırılan şek lde bar z dağılmaların/çökmeler n olmadığı da gözlemlenm şt r. Çalışma
sonuçlarına göre peyn r altı suyu prote n nden elde ed len m krojeller n ketçap b leş m nde kullanılması le 3 boyutlu
yazma şlem ne uygun ve bes n çer ğ açısından zeng nleşt r lm ş ürün elde ed leb leceğ görülmüştür.

Materyaller ve Yöntem

Bulgular ve Tartışma

Çalışmada kullanılan ketçap b r
süpermarketten
satın
alındı
(M gros,Türk ye).

Farklı yöntemlerle hazırlanan peyn r altı suyu prote n
m krojeller nden basılab l rl k ç n uygun olan m krojel
seç lm şt r.M krojel farklı oranda ketçapla karıştırılmış
ve ön denemeler le deal oran (%50 ketçap, %50
m krojel karışımı ve %15 oranında saf su) tesp t
ed lm şt r.
Opt mum karışım bel rlenen baskı parametreler nde
basıldığında, b lg sayar ortamındak ölçülere kıyasla
sadece %4,7’l k sapma olduğu gözlenm şt r.Karışım,
sorunsuz b r şek lde enjektörden akab l r ve
basıldıktan sonra şekl n yapısını koruyab l r
n tel kted r. Aynı zamanda son ürün sten len homojen
görünüm kal tes nded r.

ALFASOL marka konsantre peyn r
altı suyu prote n e-t caret yoluyla
tem n ed ld . Karışımlarda kullanılan
su se saf sudur.
Toplamda dört farklı formülasyonda
peyn r altı suyu prote n m krojel
hazırlanmıştır.
M krojel Üret m

Şek l 1. Çalışmada kullanılan
3B yazıcı

1.Hazırlanan prote n tozu-saf su karışımı sıcak su
banyosunda 90°C ’de 30dk ısıtıldı.
2.Sıcak su banyosundan çıkarılan beher oda sıcaklığına
geld kten sonra 24 saat beklet lmek üzere buzdolabına
kondu.
3.Buzdolabından çıkarılan peyn r altı suyu m krojel ne 500
mL’ye tamamlanmak suret yle saf su lave ed ld ve
manyet k karıştırıcıda parçalandı.
4.Vakum blender le 23000 rpm hızında 5 dak ka
homojen ze ed ld .

a)

b)

c)

d)

Santr füj le su fazından ayrılan m krojeller ketçap le farklı
oranlarda karıştırıldı.

Şek l 4. a) S l nd r k çark şekl n n b lg sayar model , b) 3B
baskı: %100 ketçap , c) 3B baskı: %50 ketçap-%50 m krojel
karışımı,d) 3B baskı: %42.5 ketçap, %42.5 m krojel ve %15 su

Sonuç
Şek l 2. Hazırlanan peyn r altı
suyu jel görüntüsü

Şek l 3. Peyn r altı suyu prote n
ve santr füj le su fazından
ayrılan m krojeller

Sonuç olarak, peyn r altı suyu prote n nden elde ed len
m krojeller n ketçap b leş m nde kullanılması le 3
boyutlu yazma şlem ne uygun ve bes n çer ğ
açısından zeng nleşt r lm ş ürün elde ed leb leceğ
görülmüştür.

