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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή Μωραγιάννη 

Δημοσθένη υπό την επίβλεψη του Δρ. Ηρακλή Χατζηπαρασίδη. 

Στόχος της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η τεχνική αλλά και η οικονομική δυνατότητα της 

χρήσης τεχνολογιών Προσθετικής Κατασκευής σε ένα προϊόν για το οποίο το 

ανταγωνιστικότερο πλεονέκτημα είναι το χαμηλότερο κόστος και η ευκολία εγκατάστασης. Ως 

αντικείμενο της εργασίας επιλέχθηκε να είναι ο σχεδιασμός μιας βάσης μηχανής μηχανικού 

ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο. Η νέα βάση μηχανής μελετήθηκε και σχεδιάστηκε έτσι ώστε 

να κατασκευασθεί μέσω Additive Manufacturing (Προσθετικής Κατασκευής). Επιλέχθηκε η 

βάση ως αντικείμενο σχεδιασμού γιατί : α) δέχεται μεγάλες καταπονήσεις και β)πρέπει να 

τοποθετηθεί στην πιο δυσπρόσιτη θέση του φρεατίου του ανελκυστήρα. Στόχος του νέου 

σχεδιασμού ήταν να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή μείωση της μάζας μέσω της βελτιστοποίησης 

της γεωμετρίας.  

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται 

μια ανασκόπηση των διαφορετικών τεχνολογιών Additive Manufacturing. Καταγράφεται ο 

τρόπος λειτουργίας, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εκάστοτε τεχνολογίας ενώ 

παράλληλα παρουσιάζονται τα εργαζόμενα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Στο 

δεύτερο μέρος γίνεται μια παρουσίαση των βασικών στοιχείων ενός μηχανικού ανελκυστήρα 

και των υφιστάμενων προβλημάτων κατά την εγκατάσταση της βάσης μηχανής ώστε να 

μπορέσει να τεκμηριωθεί ο λόγος της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, παρουσιάζεται ο αναλυτικός σχεδιασμός και η μελέτη 

αντοχής της βάσης μηχανής του ανελκυστήρα με την μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων.  
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Abstract 

This paper was made out at the Department of Mechanical Engineering of the University of 

Western Macedonia in the framework of the student’s thesis Moragiannis Dimosthenis under the 

supervising of Dr. Chatziparasidis Iraklis. 

The project’s goal was to research the technical and economic feasibility of using Additive 

Manufacturing technologies in a product for which the most competitive advantage is the lowest 

cost and ease of installation. The study’s object was chosen to be the design of a motor’s base 

for a traction machine room less lift. The new base was designed to be manufactured through 

Additive Manufacturing process. The base was selected as part for the design because: a) it 

receives great stresses b) it must be placed in the most inaccessible position of the hoist way. 

The aim of the new design was to achieve the maximum possible mass reduction by geometry 

optimization algorithms. 

This thesis consists of the following parts: The first part presents a review of the different 

additive manufacturing technologies. The mode of operation, the advantages and disadvantages 

of each technology are written down while at the same time the materials that can be used for 

are presented. In the second part, the basic parts of a traction lift and the existing problems during 

the installation of the motor’s base are analyzed, so that the goal of this thesis can be 

substantiated. 

In the third and last part, the detailed design and the stress analysis of the lift’s motor’s base 

are presented.  
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

Αποτελώντας το νεότερο μέλος στην οικογένεια των κατασκευαστικών τεχνολογιών, το 

Additive Manufacturing, είναι ο καταλληλότερος όρος για να περιγράψει τη διαδικασία με την 

οποία εξαρτήματα κατασκευάζονται στρώμα με στρώμα από ένα ψηφιακό αρχείο. Για την 

συγκεκριμένη μέθοδο κατασκευής μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι υλικών όπως: 

κεραμικά, πολυμερή αλλά και μεταλλικά. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες συμβατικές μηχανικές 

κατεργασίες, η δημιουργία του εξαρτήματος επιτυγχάνεται από διαδοχικές στρώσεις υλικού. Οι 

διεργασίες ποικίλλουν ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιεί η μηχανή κατασκευής. 

Παρόλο που υπάρχουν διάφορα είδη μηχανών και υλικών, η διαδικασία κατασκευής ακολουθεί 

τα ίδια βασικά βήματα τα οποία είναι: α) η δημιουργία γεωμετρικών δεδομένων μέσω 

λογισμικών CAD, β) η εξαγωγή του 3D σχεδίου σε αρχείο .STL, γ) η εισαγωγή του αρχείου STL 

σε λογισμικά «Slicer» ώστε να «τεμαχιστεί» το μοντέλο και να μπορεί να διαβαστεί από την 

μηχανή, δ) η κατασκευή του εξαρτήματος από την μηχανή, ε) η περαιτέρω επεξεργασία και 

περιγράφονται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Εικόνα 1 Βασικά Στάδια Additive Manufacturing [46] 
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1.1 Ιστορική Αναδρομή 

Οι πρώτες τεχνολογίες Additive Manufacturing εμφανίστηκαν στις αρχές του 1980 όταν 

ακόμα ήταν γνωστές ως Ταχεία Πρωτοτυποποίηση (Rapid Prototyping). Η ονομασία προήλθε 

από την άποψη πως η συγκεκριμένη μέθοδος ήταν λιγότερο χρονοβόρα και οικονομικά πιο 

αποδοτική για τη δημιουργία πρωτοτύπων, στον τομέα της ανάπτυξης προϊόντων, στον χώρο 

της βιομηχανίας. Το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εντοπίζεται το 1986 και ανήκει στον Charles 

Hull. Η συμβολή του Hull ήταν ο σχεδιασμός του αρχείου STL, το οποίο χρησιμοποιείται μέχρι 

και σήμερα από τα λογισμικά που καθοδηγούν τις μηχανές Additive Manufacturing. Το 1989 o 

Scott Crump κατοχύρωσε την μέθοδο Fused Deposition Modeling (FDM), μια τεχνολογία 

εναπόθεσης υλικού, που χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα από τις περισσότερες μηχανές. Από 

τη δεκαετία του 1990 και μέχρι σήμερα εισάγονται και θα συνεχίσουν να εισάγονται καινούριες 

μέθοδοι και τεχνολογίες στην αγορά. Αυτές επικεντρώνονται ουσιαστικά στις ανάγκες της 

βιομηχανίας ενώ εξακολουθούν να αποτελούν σε μεγάλο βαθμό πρωτότυπες τεχνολογίες. 

Σήμερα, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογίες Additive Manufacturing και γι’ αυτό 

ομαδοποιούνται σε εφτά κατηγορίες που θα αναλυθούνε στη συνέχεια [3]. 

1.2 Additive Manufacturing  

Η διαδικασία ξεκινάει με τη δημιουργία γεωμετρικών δεδομένων χρησιμοποιώντας 

προγράμματα CAD ή τρισδιάστατους σαρωτές. Στην συνέχεια, το τρισδιάστατο μοντέλο CAD 

μετατρέπεται σε αρχείο STL, το οποίο στην συνέχεια χρησιμοποιείται από ένα λογισμικό 

«slicer» πριν προωθηθεί στη μηχανή για να κατασκευαστεί. 

 Κατά τον σχεδιασμό εξαρτήματος που προορίζεται να κατασκευαστεί με τεχνικές Additive 

Manufacturing υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γενικά, αυτοί 

επικεντρώνονται σε περιορισμούς γεωμετρίας, χαρακτηριστικών και απαιτήσεων υποστήριξης 

ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Πιο συγκεκριμένα, κάθε μοντέλο STL που 

προκύπτει από το αρχικό τρισδιάστατο μοντέλο CAD πρέπει να είναι πλήρως στεγανό, δηλαδή 

κάθε ακμή του σχεδίου πρέπει να συνδέεται με ακριβώς 2 πολύγωνα. Το αρχείο STL (Standard 

Triangle Language) είναι ο κλασικός τύπος αρχείου που απαιτείται για οποιαδήποτε διεργασία 

Additive Manufacturing και χρησιμοποιεί μια σειρά από τρίγωνα για να αντιπροσωπεύσει τις 

επιφάνειες τρισδιάστατου σχεδίου (εικόνα 2). Η κατανόηση των ρυθμίσεων της ανάλυσης του 

αρχείου τύπου STL είναι πολύ σημαντική για τον σχεδιαστή. Εάν επιλεχθεί μικρή ανάλυση το 

μοντέλο θα έχει ορατά τρίγωνα στην εξωτερική επιφάνεια του, ένα αποτέλεσμα δηλαδή, που τις 

περισσότερες φορές είναι μη επιθυμητό. Από την άλλη αν οι προδιαγραφές σχεδιασμού χρίζουν 

απαιτητικής ανάλυσης, τότε στην προσπάθεια προσέγγισης μιας ανάλογης τελικής επιφάνειας 
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θα χρησιμοποιηθούν περισσότερα τρίγωνα για να περιγράψουν την γεωμετρία του σχήματος. 

Ωστόσο, η αύξηση της ανάλυσης πάνω από ένα συγκεκριμένο σημείο δεν συνίσταται καθώς δεν 

ωφελεί κάπου. Οι πολύ μικρές λεπτομέρειες δεν μπορούν να κατασκευασθούν και έτσι το αρχείο 

που έχει δημιουργηθεί είναι άσκοπα «μεγάλο», κάτι που το κάνει δύσκολα επεξεργάσιμο [7].  

 

Εικόνα 2 Παράδειγμα STL αρχείου [1] 

Στη συνέχεια και για τον καλύτερο έλεγχο των κινήσεων της μηχανής, το STL αρχείο 

εισάγεται σε άλλο λογισμικό που ονομάζεται «slicer». Εκεί, το γεωμετρικό μοντέλο τυπικά 

χωρίζεται σε στρώματα, τα οποία με τη σειρά τους σαρώνονται κατά μήκος (εικόνα 3). Τα 

μοντέλα που δεν είναι πλήρως στεγανά ενδέχεται να παρερμηνευθούν από το λογισμικό «slicer». 

Ένα λάθος σχεδιασμένο εξάρτημα μπορεί να προκαλέσει ασυνεπή στρώματα, τρύπες ή άλλα 

σφάλματα, καθιστώντας το αδύνατο να κατασκευασθεί. Συχνά, τέτοια σφάλματα δεν είναι 

ορατά στο στάδιο της μοντελοποιήσης και ο πιο απλός και ασφαλής τρόπος για να ελεγχθούν 

είναι να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα λογισμικά όπως το Netfabb, MeshMixer, κ.α. Αυτά 

ανιχνεύουν τα σφάλματα και προσφέρουν επιλογές επισκευής χωρίς να επηρεάσουν τη συνολική 

γεωμετρία. Τα προγράμματα «slicer» δίνουν την ικανότητα στον σχεδιαστή να προσαρμόζει τις 

παραμέτρους κατασκευής συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης, του ύψους στρώματος και 

του προσανατολισμού του αντικειμένου. 
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Εικόνα 3 Δημιουργία στρωμάτων [4] 

Μετά την δημιουργία των «slices/layers» το αρχείο στέλνεται στην μηχανή, η οποία 

ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, εναποθέτει, συντήκει ή στερεοποιεί υλικό και 

έτσι δημιουργείται το πρώτο στρώμα του αντικειμένου. Έπειτα, η πλατφόρμα κατασκευής 

χαμηλώνει ώστε να τοποθετηθεί το επόμενο στρώμα και η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι 

να ολοκληρωθεί η κατασκευή.  

Στο τέλος, κάθε αντικείμενο απαιτεί μια ελάχιστη ή περαιτέρω επεξεργασία. Αυτή μπορεί 

να είναι η απλή αποκόλληση του αντικειμένου από τη βάση κατασκευής, η αφαίρεση δομών 

στήριξης, το βούρτσισμα ή το φινίρισμα. Το υλικό και η τεχνολογία που επιλέχθηκε, καθορίζει 

ποια μέθοδος επεξεργασίας είναι η πιο κατάλληλη (εικόνες 4 και 5).  

 

Εικόνα 4 Εξάρτημα που χρίζει Μετά- επεξεργασίας [8] 
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Εικόνα 5 Τελικό Εξάρτημα αφού έχει υποστεί Μετά- επεξεργασία [8] 

 

1.3 Πλεονεκτήματα Additive Manufacturing 

Κύριο πλεονέκτημα του Additive Manufacturing είναι ότι τα αντικείμενα μπορούν να 

κατασκευαστούν μόλις δημιουργηθεί το τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο. Με αυτό τον τρόπο, 

μειώνεται ο χρόνος κατασκευής πρωτοτύπου και εξαλείφεται η ανάγκη για ακριβό βιομηχανικό 

εξοπλισμό. Έτσι, επιταχύνεται ο κύκλος σχεδιασμού, παραγωγής και ελέγχου επιτρέποντας στον 

σχεδιαστή να αξιολογήσει άμεσα τη βιωσιμότητα ενός προϊόντος και να ενσωματώσει αλλαγές, 

όπου τυχόν απαιτούνται. Επιπλέον, η δυνατότητα παραγωγής εξατομικευμένων και περίπλοκων 

αντικειμένων χρησιμοποιώντας ακριβώς όσο υλικό είναι αναγκαίο, επιτρέπει την κατασκευή 

εξαρτημάτων σημαντικά μειωμένης μάζας, πράγμα που σε πολλές εφαρμογές είναι ιδιαίτερα 

κρίσιμο. Το Additive Manufacturing έχει νόημα για την κατασκευή προϊόντων υψηλής 

τεχνολογίας με πολύπλοκη γεωμετρία, αλλά φαίνεται να μην αποτελεί οικονομικά αποδοτική 

λύση για μια μεγάλη γραμμή παραγωγής προϊόντων. Ο συνδυασμός ταχύτητας, καινοτομίας και 

ευκολίας στην χρήση τους, έχουν στρέψει την παγκόσμια αγορά προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Επίσης, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει μια νέα βιομηχανική επανάσταση καθώς έχει τη 

δυνατότητα να κατασκευάσει προϊόντα και εξαρτήματα από διάφορα υλικά, με καλές μηχανικές 

ιδιότητες σε μια ενιαία διαδικασία κατασκευής [2]. Η κατανόηση των πλεονεκτημάτων του 

Additive Manufacturing δίνουν τη δυνατότητα στον σχεδιαστή να πάρει καλύτερες αποφάσεις 

αναφορικά με την τεχνολογία που επιθυμεί να επιλέξει. Συγκεφαλαιώνοντας τις πηγές [44] και 

[45] έχουμε: 
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Ταχύτητα 

Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα είναι η ταχύτητα με την οποία κατασκευάζονται τα 

αντικείμενα ή εξαρτήματα. Στο παρελθόν χρειάζονταν ημέρες ή ακόμα και εβδομάδες για να 

παραχθεί ένα πρωτότυπο. Πλέον, με τις τεχνικές Additive Manufacturing, ακόμα και τα πιο 

σύνθετα σχέδια απαιτούν μόνο λίγες ώρες. Η δυνατότητα παραγωγής λειτουργικών 

εξαρτημάτων, μικρών έως μεσαίων όγκων, προσφέρει ένα τεράστιο πλεονέκτημα 

εξοικονόμησης χρόνου. Οι βιομηχανικές μηχανές παραγωγής βέβαια, χρειάζονται περισσότερο 

χρόνο για να κατασκευάσουν αντικείμενα και αρκετές φορές στο τέλος, χρειάζεται να περάσουν 

από επεξεργασία. Ωστόσο, συνολικά η δημιουργία τελικού προϊόντος παραμένει ταχύτερη από 

τις υπόλοιπες αφαιρετικές τεχνικές κατασκευής. 

 

Κόστος 

Το κόστος κατασκευής μπορεί να ταξινομηθεί σε τρεις κατηγορίες, το κόστος λειτουργίας 

της μηχανής, το κόστος υλικού και το κόστος εργασίας. Όσον αφορά το κόστος λειτουργίας οι 

περισσότερες μηχανές προσωπικής χρήσης έχουν την ίδια κατανάλωση ρεύματος με έναν 

υπολογιστή. Οι βιομηχανικής χρήσης ωστόσο, καταναλώνουν σημαντική ποσότητα ενέργειας 

για την παραγωγή ενός αντικειμένου. Παρ’ όλα αυτά, η ικανότητα τους να κατασκευάσουν 

συναρμολογήματα ή αντικείμενα σύνθετης γεωμετρίας σε ένα μόνο στάδιο παραγωγής είναι 

οικονομικά αποδοτικότερη. Στην επόμενη κατηγορία, του κόστους υλικού, αυτό ποικίλει από 

τεχνολογία σε τεχνολογία. Οι μηχανές τεχνολογίας Fused Deposition Modeling χρησιμοποιούν 

νήματα που κοστίζουν περίπου 25€/ kg ενώ οι μηχανές τεχνολογίας Stereolithography 

χρησιμοποιούν ρητίνες που κοστίζουν 150€/l. Η σκόνη Nylon που χρησιμοποιούν οι Selective 

Laser Sintering μηχανές κοστίζει 70€/kg. Επομένως, το υλικό αποτελεί τον μεγαλύτερο 

συντελεστή κόστους ενός εξαρτήματος που παράγεται μέσω Additive Manufacturing. Η 

ποικιλία των διαθέσιμων υλικών όμως, καθιστά δύσκολη την οικονομική σύγκριση με τις 

παραδοσιακές τεχνικές. Τέλος, ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα στον τομέα κόστους είναι 

οι εργατοώρες που θα καταναλωθούν. Αν εξαιρεθεί η εκ των υστέρων επεξεργασία που τυχόν 

απαιτείται σε κάποιες μεθόδους, η πλειοψηφία των μηχανών χρειάζονται απλά ένα χειριστή για 

να ξεκινήσει τη διαδικασία. Στη συνέχεια, ακολουθείται αυτοματοποιημένη διαδικασία για την 

παραγωγή τελικού αντικειμένου. Αντίθετα, στις κλασικές διεργασίες κοπής απαιτούνται υψηλής 

εξειδίκευσης χειριστές, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το κόστος εργασίας. 
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 Συνοψίζοντας τα παραπάνω, το Additive Manufacturing για την παραγωγή πρωτοτύπων, 

λειτουργικών ανταλλακτικών και αντικειμένων μικρού όγκου είναι σημαντικά οικονομικά 

αποδοτικότερο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μεθόδους. Οι κλασικές τεχνικές κατασκευής 

καθίστανται αποδοτικότερες καθώς ο όγκος και η ποσότητα παραγωγής αυξάνουν και έτσι 

μπορεί να δικαιολογηθεί το υψηλό κόστος εγκαταστάσεων. 

Μείωση πιθανότητας λάθους κατασκευής 

Η παραγγελία ενός ελαττωματικού πρωτοτύπου κοστίζει χρόνο και χρήματα. Ακόμα και 

μικρές αλλαγές σε μια φόρμα-καλούπι μπορεί να έχουν μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο. Η 

δυνατότητα επαλήθευσης ενός σχεδίου κατασκευάζοντας πρωτότυπο, που θα προωθηθεί για 

μαζική παραγωγή, εξαλείφει τον κίνδυνο λάθους επένδυσης σε ακριβό εξοπλισμό. Αυτό βοηθάει 

στον σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων πριν γίνουν επενδύσεις επιπέδου μαζικής παραγωγής. 

 

Πολυπλοκότητα και ελευθερία σχεδιασμού 

Οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τις παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής δεν 

υφίστανται όταν ένα εξάρτημα πρόκειται να παραχθεί από τεχνικές Additive Manufacturing. 

Δεδομένου ότι, τα εξαρτήματα κατασκευάζονται από στρώσεις υλικού,  ένα στρώμα τη φορά, 

δεν απαιτούνται τρύπες έκχυσης, κατωφέρειες ή υποδοχές κατάλληλες στο εσωτερικό του 

στερεού για να έχουν πρόσβαση τα συμβατικά εργαλεία. Αυτό δίνει μια μεγάλη ελευθερία  στην 

σχεδίαση και επιτρέπει τη δημιουργία πολύ σύνθετων γεωμετριών. Υπάρχουν βέβαια ορισμένοι 

περιορισμοί όπως π.χ.  το ελάχιστο μέγεθος των χαρακτηριστικών του αντικείμενου,  ή οι 

περιορισμοί,  που αφορούν στον προσανατολισμό του εξαρτήματος με βέλτιστο τρόπο  για την 

μείωση δομών υποστήριξης, την μείωση της πιθανότητας αστοχίας και την επίτευξη βέλτιστων 

μηχανικών ιδιοτήτων. 

 

Πλήρης προσαρμογή στις ανάγκες του τελικού χρήστη 

Ένα άλλο σημείο στο οποίο οι τεχνολογίες Additive Manufacturing υπερέχουν είναι στην 

παραγωγή αντικειμένων που θα αξιοποιηθούν μια και μόνο φορά. Αυτό ακριβώς το 

πλεονέκτημα έχει υιοθετήσει η ιατρική και η οδοντιατρική για την κατασκευή προσθετικών 

εμφυτευμάτων και οδοντιατρικών βοηθημάτων. Το Additive Manufacturing ουσιαστικά, έκανε 

οικονομικά πιο αποδοτική την παραγωγή ενός συνόλου αντικείμενων που προσαρμόζονται 

αποκλειστικά και μόνο για έναν χρήστη. 
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Κεφάλαιο 2: Additive Manufacturing Μη Μεταλλικών Υλικών 

2.1 Εισαγωγή 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι τεχνολογιών Additive Manufacturing, οι οποίοι  χρησιμοποιούν 

διαφορετικά υλικά, με διαφορετικούς τρόπους, για να δημιουργηθεί το τελικό αντικείμενο. Η 

κύρια διαφορά τους είναι ο τρόπος που κατασκευάζουν τα στρώματα μέχρι να παραχθεί το 

τελικό αντικείμενο. Από το 2010, η ομάδα της Αμερικάνικης Εταιρείας Δοκιμών και Υλικών 

(ASTM) ανέπτυξε ένα σύνολο προτύπων που ταξινομούν τις διεργασίες- τεχνολογίες μη 

μεταλλικού Additive Manufacturing στις εξής κατηγορίες σύμφωνα με την πιστοποιημένη 

ορολογία: 

• Material Extrusion 

• Material Jetting 

• Binder Jetting 

• Vat Photopolymerization 

• Powder Bed Fusion 

• Sheet Lamination/ Selective Deposition Lamination 

Κάθε μέθοδος έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στα βασικά κριτήρια για 

την επιλογή της τεχνολογίας σύμφωνα με τις πηγές [5],[6] θα μπορούσε να συμπεριληφθεί το 

κόστος αγοράς της μηχανής, το μέγεθος και η απαιτούμενη ποιότητα των αντικειμένων, η 

ταχύτητα εκτύπωσης, το κόστος και η επιλογή του υλικού, οι απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες 

του τελικού αποτελέσματος.  

2.2 Material Extrusion 

Το Material extrusion ορίζεται στα ελληνικά ως μέθοδος εξώθησης υλικού και ο τύπος 

τεχνολογίας που χρησιμοποιείται απ’ αυτές της μηχανές κατασκευής ονομάζεται Fused 

Deposition Modeling (FDM)- Κατασκευή με Εναπόθεση Υλικού (εικόνα 6), που είναι γνωστός 

και ως Fused Filament Fabrication (FFF). Τα εργαζόμενα μέσα είναι κυρίως πολυμερή, όπως το 

πολυγαλακτικό οξύ (PLA) ή το ABS (Ακρυλονιτρίλιο- βουταδιένιο- στυρένιο). Η ακρίβεια 

διαστασιολόγησης είναι ±0.5% με κατώτερο όριο ± 0.5 mm. Το γεγονός ότι είναι αρκετά 

διαδεδομένη και ανέξοδη μέθοδος αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Επίσης, τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται έχουν καλές κατασκευαστικές ιδιότητες και είναι εύκολα προσβάσιμα στην 

αγορά. Κλείνοντας με τα μειονεκτήματα, πρέπει να αναφερθεί ότι είναι σχεδόν αδύνατο να 

δημιουργηθεί ένα τέλειο τετράγωνο ακροφύσιο, έτσι η ακτίνα του περιορίζει και μειώνει την 
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τελική ποιότητα του αντικειμένου. Γενικά πάντως, η ακρίβεια και η ταχύτητα είναι χαμηλές σε 

σύγκριση με άλλες διεργασίες [5],[ [6]. 

 

 

Εικόνα 6 Material Extrusion [5] 

 

2.2.1 Fused Deposition Modeling 

Η Fused Deposition Modeling διαδικασία κατασκευής, ξεκινάει τοποθετώντας το νήμα στο 

εσωτερικό της μηχανής. Το νήμα, μέσω κινητήριου μηχανισμού, οδηγείται στο ακροφύσιο, το 

οποίο βρίσκεται στην κεφαλή εξώθησης. Την χρονική στιγμή που το ακροφύσιο θα φτάσει την 

επιθυμητή θερμοκρασία, κάτω από σταθερή πίεση, ο κινητήριος μηχανισμός ωθεί το παγωμένο 

νήμα να περάσει μέσα από το ακροφύσιο προκαλώντας έτσι την τήξη του. Στη συνέχεια, η 

κεφαλή κατευθύνεται σύμφωνα με τις επιθυμητές συντεταγμένες, τοποθετώντας το 

υγροποιημένο υλικό στην πλατφόρμα κατασκευής, όπου ψύχεται και στερεοποιείται. Μόλις 

κάθε στρώμα κατασκευασθεί, η πλατφόρμα κινείται προς τα πάνω η προς τα κάτω για να 

τοποθετηθεί το επόμενο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι το αντικείμενο να πάρει την 

τελική του μορφή [5],[6]. Γενικά, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν 

την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Αν αυτοί οι παράγοντες ελεγχθούν σωστά, τότε το 

μοντέλο θα έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και πολλές δυνατότητες. Το σημαντικότερο λοιπόν, που 

πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι η πίεση του ακροφυσίου να παραμένει σταθερή, η ροή να είναι 
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συνεχής και η ταχύτητα της σταθερή [5]. Η εικόνα 7 παρουσιάζει ένα εξάρτημα 

κατασκευασμένο με την μέθοδο Fused Deposition Modelling.  

 

Εικόνα 7 Εξάρτημα από Fused Deposition Modeling [47] 

 

2.3 Material Jetting 

Οι μηχανές Material Jetting κατασκευάζουν αντικείμενα με παρόμοια μέθοδο ενός 

δισδιάστατου εκτυπωτή ψεκασμού μελάνης. Το υλικό απλώνεται πάνω στην πλατφόρμα 

κατασκευής είτε συνεχόμενα είτε με μια προσέγγιση που ονομάζεται Drop on Demand (DOD). 

Το υλικό εναποτίθεται με τη μορφή σταγονιδίων από το ακροφύσιο, το οποίο κινείται οριζόντια 

κατά μήκος της πλατφόρμας κατασκευής. Οι στιβάδες υλικού στερεοποιούνται 

χρησιμοποιώντας υπεριώδης ακτινοβολία (εικόνα 8). Καθώς το υλικό πρέπει να εναποτίθεται σε 

σταγόνες, ο αριθμός των διαθέσιμων προς χρήση υλικών είναι περιορισμένος. Οι πολυμερής 

ρητίνες και τα κεριά είναι κατάλληλα, λόγω του ιξώδες της φύσης τους και της ικανότητας τους 

να σχηματίζουν σταγόνες. Γενικά πάντως, το Material Jetting είναι διαφορετικό από τους άλλους 

τύπους τεχνολογίας που συντήκουν υλικό με σημειακή εναπόθεση. Η μηχανή δεν χρησιμοποιεί 

ένα μόνο σημείο για να ακολουθήσει την προκαθορισμένη διαδρομή της εγκάρσιας διατομής 

του στρώματος του αντικειμένου, αλλά εναποθέτει υλικό με γραμμικό τρόπο. Το κυριότερο 

πλεονέκτημα των μηχανών γραμμικής εναπόθεσης είναι ότι μπορούν να κατασκευάζουν 

πολλαπλά αντικείμενα σε μία γραμμή χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα κατασκευής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, αποτελεί ο χώρος μεταξύ των γραμμών 

κατασκευής να έχει βελτιστοποιηθεί και τα μοντέλα να είναι σωστά διατεταγμένα.  
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Εικόνα 8 Material Jetting [6] 

Κλείνοντας, χαρακτηρίζεται από υψηλή ακρίβεια διαστασιολόγησης της τάξεως του ± 0.1 

mm ενώ παρέχει δυνατότητα χρήσης πολλαπλών υλικών και χρωμάτων σε μια κοινή διαδικασία 

κατασκευής. Τα αντικείμενα που παράγονται μέσω αυτής της μεθόδου απαιτούν υποστήριξη, η 

οποία επιτυγχάνεται από ένα διαλυτό υλικό που αφαιρείται κατά τη διάρκεια της μετά- 

επεξεργασίας. Τέλος, δεν μπορεί να υποστηρίξει μηχανικές κατασκευές αφού δεν δύναται να 

χρησιμοποιήσει μέταλλα σαν υλικά εφοδιασμού [6]. 

 

 

Εικόνα 9 Εξαρτήματα από Material Jetting [48] 
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2.4 Binder Jetting 

Με το Binder Jetting, η κατασκευή ενός εξαρτήματος επιτυγχάνεται μέσω ενός 

συγκολλητικού υγρού (κόλας) και μεταλλικής σκόνης. Πιο συγκεκριμένα, ένα στρώμα 

μεταλλικής σκόνης μέσω κατάλληλου μηχανισμού απλώνεται στην πλατφόρμα κατασκευής. Η 

κεφαλή της μηχανής, περνώντας από πάνω και μέσω του ακροφυσίου, εναποθέτει συγκολλητικό 

υγρό σε συγκεκριμένες συντεταγμένες έτσι ώστε να σχηματιστεί η πρώτη στρώση του 

αντικειμένου. Έπειτα, η πλατφόρμα κατασκευής κατεβαίνει ένα πάχος στρώματος σε ύψος και 

ένα νέο στρώμα σκόνης απλώνεται. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα αντικείμενα 

παραμένουν στη βάση τους μέχρι να αποκτήσουν την απαραίτητη σκληρότητα ενώ 

συμπιεσμένος αέρας χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση τυχόν παραμένουσας σκόνης [7] 

(εικόνα 10).  

 

Εικόνα 10 Binder Jetting [5] 

 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη μέθοδο είναι σκόνη από πολυμερή (ABS, 

PA,PC), από γυαλί και από κεραμικά. Η ακρίβεια διαστασιολόγησης είναι ± 0.3 mm. Όπως και 

οι υπόλοιπες τεχνολογίες έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στα προτερήματα ανήκουν η 

ποικιλία χρωμάτων και υλικών που μπορούν να κατασκευασθούν τα τελικά αντικείμενα καθώς 

και η ταχύτητα κατασκευής. Στα μειονεκτήματα, η ανάγκη περεταίρω επεξεργασίας, λόγω της 
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διαδικασίας συσσωμάτωσης των δύο υλικών, πράγμα που κάνει χρονοβόρα συνολικά την 

διαδικασία [5], [6]. 

 

 

Εικόνα 11 Εξάρτημα από Binder Jetting [50] 

 

2.5 Vat Polymerization 

Vat Polymerization είναι μια διαδικασία Additive Manufacturing όπου πολυμερής ρητίνη 

είναι τοποθετημένη σε μια δεξαμενή και στερεοποιείται από μια πηγή φωτός. Οι πιο συχνοί 

τύποι πολυμερισμού που παρουσιάζονται είναι η στερεολιθογραφία και η ψηφιακή επεξεργασία 

φωτός, Stereolithography και Digital Light Processing αντίστοιχα. Η θεμελιώδης διαφορά 

μεταξύ αυτών των τύπων τεχνολογίας είναι η πηγή φωτός που χρησιμοποιούν για τη 

στερεοποίηση της ρητίνης. Οι μηχανές SLA χρησιμοποιούν σημειακό λέιζερ, σε αντίθεση με 

την προσέγγιση στοιχείων όγκου (voxel) που χρησιμοποιούνται από τις DLP. Το υλικό που 

χρησιμοποιείται είναι προφανώς η ρητίνη. Η ακρίβεια διαστασιολόγησης είναι ± 0.15% με 

κατώτερο όριο ± 0.15 mm. Το υψηλό επίπεδο ακρίβειας και το ιδανικό τελείωμα της εξωτερικής 

επιφάνειας σε συνδυασμό με την σχετικά γρήγορη διαδικασία κατασκευής αποτελούν τα 

κυριότερα πλεονεκτήματα. Στα μειονεκτήματα, ότι είναι σχετικά ακριβή μέθοδος και αρκετά 

χρονοβόρα η μετά- επεξεργασία αφού σχεδόν πάντα χρειάζονται βοηθητικές δομές στήριξης. 

Τέλος, ο αριθμός αξιοποιήσιμων υλικών είναι περιορισμένος [6]. 
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2.5.1 Stereolithography 

Οι μηχανές SLA χρησιμοποιούν καθρέφτες, γνωστούς ως γαλβανόμετρα, όπου ο ένας 

τοποθετείται στον άξονα x και ο άλλος στον άξονα y. Έτσι, εστιάζουν γρήγορα τη δέσμη λέιζερ 

στη δεξαμενή ρητίνης, σκληραίνοντας και στερεοποιώντας επιλεκτικά την εκάστοτε εγκάρσια 

διατομή του αντικειμένου στη βάση κατασκευής. Οι περισσότερες μηχανές SLA χρησιμοποιούν 

λέιζερ για να στερεοποιήσουν την ρητίνη και να κατασκευάσουν προϊόντα. Το μειονέκτημα των 

μηχανών που χρησιμοποιούν σημειακό λέιζερ είναι η απαίτηση περισσότερου χρόνου 

κατασκευής σε σύγκριση με τις DLP, αφού η ανίχνευση των διατομών γίνεται σημειακά και όχι 

ψηφιακά [6] (εικόνα 12). 

 

Εικόνα 12 Stereolithography [5] 

 

 

Εικόνα 13 Εξαρτήματα από Stereolithography [30] 
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2.5.2 Digital Light Processing 

Εξετάζοντας τις μηχανές DLP, η διαδικασία παραγωγής εξαρτήματος είναι σχεδόν ίδια με 

την SLA. Η βασική διαφορά είναι ότι το DLP χρησιμοποιεί έναν ψηφιακό προβολέα φωτός για 

να σαρωθεί ολόκληρη η εγκάρσια διατομή του στρώματος. Επειδή ο προβολέας είναι ψηφιακή 

οθόνη, η σάρωση κάθε στρώματος αποτελείται από τετράγωνα εικονοστοιχεία (pixels), με 

αποτέλεσμα το στρώμα να σχηματίζεται από μικρά ορθογώνια κουτιά που ονομάζονται voxels 

(εικόνα 14).Το DLP μπορεί να επιτύχει ταχύτερους χρόνους κατασκευής σε σύγκριση με το 

SLA. Αυτό συμβαίνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, επειδή σαρώνεται ολόκληρο το στρώμα αντί 

να εντοπίζεται σημειακά η περιοχή της εγκάρσιας διατομής από το λέιζερ. Η πηγή φωτός, που 

προκύπτει χρησιμοποιώντας οθόνες τύπου LED ή υπεριώδης ακτινοβολία, κατευθύνεται στην 

επιφάνεια κατασκευής από μια ψηφιακή συσκευή μικρό- καθρεφτών (Digital Micromirror 

Device) και προβάλλεται πάνω στη ρητίνη για να την στερεοποιήσει. Η συσκευή DMD 

αποτελείται από μια σειρά μικρό-καθρεφτών που ελέγχουν που θα προβληθεί το φως, 

παράγοντας, με αυτόν τον τρόπο, το σχέδιο στην επιφάνεια κατασκευής [6]. 

 

 

Εικόνα 14 Digital Light Processing [49] 
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2.6 Powder Bed Fusion 

Το Powder Bed Fusion είναι μια διαδικασία Additive Manufacturing, όπου μια πηγή 

θερμικής ενέργειας επιφέρει επιλεκτική σύντηξη μεταξύ των σωματιδίων σκόνης στην περιοχή 

κατασκευής, ώστε να δημιουργηθεί ένα στερεό αντικείμενο. Η διαδικασία περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες συνήθεις τεχνολογίες :  

• Selective Laser Sintering (SLS) 

• Selective Laser Melting (SLM) 

• Direct Metal Laser Sintering (DMLS) 

• Electron Beam Melting (EBM) 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται από τεχνολογία σε τεχνολογία διαφέρουν. Η SLS 

χρησιμοποιεί θερμοπλαστική σκόνη κυρίως από Nylon 6, Nylon 11, Nylon 12. Η ακρίβεια 

διαστασιολόγησης είναι ± 0.3 mm. Κατασκευάζει αντικείμενα με καλές μηχανικές ιδιότητες και 

είναι ιδανική για αρκετά σύνθετες γεωμετρίες. Ωστόσο, είναι χρονοβόρα σε σύγκριση με τις 

προηγούμενες τεχνικές θερμοπλαστικών και έχει μεγαλύτερο κόστος. Οι τεχνολογίες Selective 

Laser Melting, Direct Metal Laser Sintering και Electron Beam Melting αφορούν το μεταλλικό 

Additive Manufacturing και θα αναλυθούν μεταγενέστερα. 

2.6.1 Selective Laser Sintering 

Η παραγωγή ενός εξαρτήματος με τεχνολογία Powder Bed Fusion και σκόνη πολυμερούς 

είναι γενικά γνωστή ως Selective Laser Sintering. Η διαδικασία ξεκινάει από την θέρμανση της 

σκόνης πολυμερούς σε επίπεδο οριακά κάτω από το σημείο τήξης του. Στη συνέχεια, μια λεπίδα- 

μηχανισμός στρώσης, απλώνει το υλικό και δημιουργεί ένα πολύ λεπτό στρώμα πάχους περίπου 

0.1 mm στην πλατφόρμα κατασκευής. Έπειτα, μια ακτίνα λέιζερ CO2 αρχίζει να ανιχνεύει την 

επιφάνεια. Το λέιζερ επιλεκτικά συσσωματώνει τη σκόνη και στερεοποιεί διατομές του 

αντικειμένου. Ακριβώς όπως στο SLA, το λέιζερ εστιάζει στη σωστή θέση από ένα ζεύγος 

γαλβανόμετρων. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση ολόκληρης της διατομής, η πλατφόρμα 

κατασκευής μετακινείται προς τα κάτω κατά ένα πάχος σε ύψος. Ο μηχανισμός στρώσης 

απλώνει ένα φρέσκο στρώμα σκόνης πάνω από το στρώμα που έχει σαρωθεί πρόσφατα και το 

λέιζερ θα συσσωματώσει την επόμενη διατομή του αντικειμένου πάνω στις προηγουμένως 

στερεοποιημένες διατομές. Αυτά τα βήματα επαναλαμβάνονται μέχρι να κατασκευαστεί πλήρως 

όλο το αντικείμενο. Η σκόνη που δεν έχει στερεοποιηθεί παραμένει στη θέση της λειτουργώντας 

ως δομή υποστήριξης, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για δημιουργία περαιτέρω υποστηρίξεων 

[9] (εικόνα 15). 
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Εικόνα 15 Selective Laser Sintering [3] 

 

 

Εικόνα 16 Εξαρτήματα από Selective Laser Sintering 

 

2.7 Sheet Lamination / Selective Deposition Lamination  

Η διαδικασία περιγράφεται από την ίδια της την ονομασία. Η λέξη «επιλεκτική» 

αναφέρεται στην επιλεκτική μέθοδο που χρησιμοποιεί η μηχανή κατά την εναπόθεση της κόλλας 

για την κόλληση των φύλλων χαρτιού. Οι περισσότερες κολλητικές σταγόνες εναποτίθενται 

στην περιοχή που αντιπροσωπεύει τη γεωμετρία του τελικού προϊόντος επιτυγχάνοντας έτσι 

υψηλή πυκνότητα στο αντικείμενο. Λιγότερες εναποτίθενται στην περιοχή γύρω από αυτό, που 

λειτουργεί σαν δομή υποστήριξης. Η εναπόθεση αναφέρεται στη μέθοδο εφαρμογής των 
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σταγονιδίων της κόλλας σε ένα συνηθισμένου φύλλο χαρτιού, ακολουθώντας τη γεωμετρία 

κοψίματος του αντικειμένου. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε φύλλο χαρτιού που θα 

χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του αντικειμένου. Η πλαστικοποίηση προκύπτει από τη 

διαδικασία δημιουργίας και συγκόλλησης διαδοχικών στρωμάτων έτσι ώστε να σχηματιστεί ένα 

ανθεκτικό τελικό προϊόν (εικόνα 17) . 

 

Εικόνα 17 Selective Deposition Lamination [5] 

 

  Το SDL είναι μία από τις ελάχιστες διεργασίες Additive Manufacturing που μπορούν να 

παράγουν έγχρωμα αντικείμενα, αξιοποιώντας μια μεγάλη γκάμα χρωμάτων. Δεδομένου ότι τα 

προϊόντα προέκυψαν από χαρτί, το οποίο μπορεί να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία 

χρησιμοποιώντας μερικές κλασσικές τεχνικές κατεργασίας ξύλου, καθιστά την τεχνολογία 

ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον. Συνοψίζοντας, η όλη διαδικασία μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως χαμηλού κόστους. Η SDL μειονεκτεί σε σχέση με τις άλλες διεργασίες στην 

παραγωγή σύνθετων γεωμετριών και στο μέγεθος του τελικού αντικειμένου αφού περιορίζεται 

στο μέγεθος της πρώτης ύλης [9].   
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2.8 Βασικοί τύποι Μη Μεταλλικών Υλικών στο Additive Manufacturing 

2.8.1 Γενικά 

 Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι το Additive Manufacturing δεν 

αποτελεί ισοτροπική διαδικασία κατασκευής και κανείς δεν εγγυάται το τελικό αποτέλεσμα. 

Τυχαίνει πολλές φορές αντικείμενα κατασκευασμένα από την ίδια μέθοδο αλλά διαφορετικής 

εταιρείας μηχανή να μην έχουν κοινές μηχανικές ιδιότητες. Για τα μη μεταλλικά υλικά, που δεν 

αποτελούν αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, οι πίνακες είναι ενδεικτικοί και 

προέκυψαν από διαφορετικές πηγές- κατασκευάστριες εταιρείες. Ως επακόλουθο, το 

αποτέλεσμα θα είναι ανάλογο των αναγραφόμενων τιμών εφόσον χρησιμοποιηθεί η ίδια μηχανή 

με της πηγής και εφόσον αυτή είναι ρυθμισμένη με τον ίδιο τρόπο. 

 

2.8.2 Πλαστικά υλικά 

2.8.2.1 Ακρυλονιτρίλιο Βουταδιένιο Στυρένιο (ABS) 

Το πολυμερές ABS είναι ένα θερμοπλαστικό υλικό χαμηλού κόστους που χρησιμοποιείται 

στη μηχανική αφού διαμορφώνεται και επεξεργάζεται εύκολα ενώ έχει εξαιρετικές ιδιότητες. 

Αποτελεί εργαζόμενο μέσο των τεχνολογιών Material Extrusion, Material Jetting και Binder 

Jetting.  Προσφέρει πολύ καλή ισορροπία μεταξύ θερμικής και χημικής αντοχής, σταθερότητας 

διαστάσεων, αντοχής εφελκυσμού, σκληρότητας επιφάνειας, ακαμψίας και ηλεκτρικών 

χαρακτηριστικών. Επίσης, θεωρείται θερμοπλαστικό τροφίμων και είναι ασφαλής η χρήση του 

για την επεξεργασία τροφίμων. Τέλος, η παρατεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως προκαλεί 

αλλαγές χρώματος, μειώνει την σκληρότητα, την αντοχή σε κρούση και την ελαστικότητα [24]. 

 

Εικόνα 18 Ακρυλονιτρίλιο Βουταδιένιο Στυρένιο (ABS) by Stratasys Μηχανικές ιδιότητες [25] 
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2.8.2.2 Πολυγαλακτικό Οξύ (PLA) 

Το PLA είναι ένα από τα πιο δημοφιλή υλικά που χρησιμοποιούνται στο Additive 

Manufacturing και αποτελεί την προκαθορισμένη επιλογή για τις περισσότερες μηχανές που 

βασίζονται στη Material Extrusion διεργασία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να εξαχθεί 

σε χαμηλή θερμοκρασία και δεν απαιτεί προθέρμανση της πλάκας κατασκευής. Το PLA είναι 

ένα από τα πρώτα υλικά που χρησιμοποιεί κάποιος καθώς μαθαίνει για το Additive 

Manufacturing επειδή είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί, πολύ φθηνό και δημιουργεί προϊόντα 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες εφαρμογές. Η ιδανική θερμοκρασία του 

ακροφυσίου είναι μεταξύ 210°C και 220 °C. Τα αντικείμενα που δημιουργούνται από PLA, 

λόγω του χαμηλού σημείου τήξεως του υλικού, είναι ακατάλληλα για περιβάλλον με υψηλές 

θερμοκρασίες ενώ πρέπει να αποφεύγεται και η έκθεση των αντικείμενων στο ηλιακό φως [2]. 

Τέλος, παρατίθεται ο πίνακας με τις μηχανικές ιδιότητες του υλικού. 

 

 

Εικόνα 19 Πολυγαλακτικό Οξύ (PLA) by Stratasys Μηχανικές ιδιότητες [25] 
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2.8.2.3 Πολυαμίδη (PA) 

Η πολυαμίδη είναι ένα γραμμικό συνθετικό θερμοπλαστικό, γνωστό ως νάιλον στην αγορά 

και αποτελεί το πιο κοινό πλαστικό στον χώρο της βιομηχανίας. Είναι από τα πιο δημοφιλή και 

αξιοποιήσιμα υλικά στο Additive Manufacturing λόγω της ευκαμψίας, της ανθεκτικότητας, της 

χαμηλής τριβής και αντοχής στη διάβρωση που παρουσιάζει. Είναι κατάλληλο για χρήση όταν 

απαιτούνται σύνθετες και πολύπλοκες γεωμετρίες. Χρησιμοποιείται κυρίως από μηχανές Fused 

Deposition Modeling αλλά και Selective Laser Sintering [26]. Τα νήματα από νάιλον τυπικά 

απαιτούν θερμοκρασίες εξώθησης κοντά στους 250 °C , ωστόσο ορισμένα επιτρέπουν την 

εξώθηση σε χαμηλότερες θερμοκρασίας ήτοι στους 220 °C λόγω της χημικής σύνθεσης τους. 

Πολλές μηχανές δεν περιλαμβάνουν ακροφύσια που μπορούν να φτάσουν τους 250 °C, οπότε 

οι τελευταίοι τύποι νάιλον που αναφέρθηκαν μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμοι και 

ενδεχομένως να κάνουν το χρήστη να αποφύγει την αναβάθμιση του ακροφυσίου της μηχανής. 

Το πρόβλημα με τα νήματα νάιλον εγείρεται στο ότι είναι υγροσκοπικά, πράγμα που σημαίνει 

ότι απορροφούν εύκολα την υγρασία από το περιβάλλον που βρίσκονται. Μια τέτοια περίπτωση 

μπορεί να οδηγήσει σε πολλά προβλήματα ποιότητας, επομένως η αποθήκευση του νήματος σε 

ξηρό περιβάλλον καθίσταται πολύ σημαντική και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Τα πιο εμπορικά 

νάιλον προς αξιοποίηση αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι τα Nylon 6, Nylon 11, Nylon 12. 

Παρατίθενται πίνακες με τις μηχανικές ιδιότητες του καθενός [27]. 

 

 

Εικόνα 20 Πολυαμίδη (PA6) by Stratasys Μηχανικές ιδιότητες [25] 
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Εικόνα 21 Πολυαμίδη (PA11) by Stratasys Μηχανικές ιδιότητες [25] 

 

Εικόνα 22 Πολυαμίδη (PA12) by Stratasys Μηχανικές Ιδιότητες [25] 

 

  



24 

 

2.8.2.4 Πολυκαρμπονικό (PC) 

Το πολυκαρμπονικό νήμα είναι ένα διαφανές, σκληρό θερμοπλαστικό υλικό που είναι 

κατάλληλο για εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών, χάρη στην πολύ υψηλή θερμοκρασία 

μετάβασης του (περίπου 150 °C). Εκτός των άλλων είναι ένα εύκαμπτο υλικό, οπότε μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε μια τεράστια ποικιλία περιστάσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων όπου η 

διαδικασία κατασκευής θα υποστεί μεγάλες τάσεις. Χρησιμοποιείται κυρίως από μηχανές 

Binder Jetting. Ωστόσο, το νήμα PC είναι και αυτό υγροσκοπικό, απορροφά δηλαδή την υγρασία 

από το περιβάλλον που είναι αποθηκευμένο. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για αποθήκευση σε 

αεροστεγές περιβάλλον ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα στρέβλωσης ή ακόμα και ο 

διαχωρισμός των στρώσεων του αντικειμένου σε ορισμένες περιπτώσεις [28]. 

 

 

Εικόνα 23 Πολυκαρμπονικό (PC) Μηχανικές ιδιότητες [25] 
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2.8.2.5 Ρητίνη 

Η ρητίνη αποτελεί ένα από τα πιο χρησιμοποιούμενα υλικά στο Additive Manufacturing 

και χρησιμοποιείται από μηχανές τεχνολογίας SLA και DLP. Η διαδικασία κατασκευής 

αντικείμενων από ρητίνη έχει εξελιχθεί ραγδαία και για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε η ανάγκη 

ανάπτυξης ενός ευρέος φάσματος ρητινών με πολύ διαφορετικές ιδιότητες και εφαρμογές. Οι 

περισσότεροι χρήστες έχουν γνώση σχετικά με τους υπόλοιπους τύπους υλικών αλλά 

αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα όταν καλούνται να χρησιμοποιήσουν μηχανές ρητίνης. 

Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες ρητίνης σύμφωνα με την βιβλιογραφία [29], οι τυπικές και 

οι προηγμένες. 

 

Τυπικές ρητίνες 

Ονομάζονται οι ρητίνες που χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθούν αντικείμενα γενικής 

χρήσης από οποιαδήποτε μηχανή. Οι ρητίνες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία έχουν καλό 

αποτέλεσμα στην τελική εξωτερική επιφάνεια του αντικειμένου και μέτριες μηχανικές ιδιότητες, 

παρόμοιες με το ABS. 

 

Εικόνα 24 Τυπική Ρητίνη by Formlabs Μηχανικές ιδιότητες [30] 
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Προηγμένες ρητίνες 

Όλες οι ρητίνες που προσφέρουν ιδανικές μηχανικές ιδιότητες για πρακτικές εφαρμογές 

και ιδιαίτερη ποιότητα, πολλές φορές απαραίτητη για διάφορες τεχνικές εφαρμογές, ανήκουν 

στην κατηγορία αυτή. Μέσα σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν τρεις διαφορετικές ομάδες 

ρητινών: οι μηχανικές, οι οδοντιατρικές και οι χυτές. 

Οι μηχανικές ρητίνες χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση πολύπλοκων απαιτήσεων 

κατασκευής χάρη στην ιδιαιτερότητα των χαρακτηριστικών τους. Η Grey Pro Resin, για 

παράδειγμα, συνδυάζει πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες, υψηλή γεωμετρική ακρίβεια και πολύ 

καλό τελείωμα επιφάνειας. Υπάρχουν επίσης εύκαμπτες ρητίνες (Elastic Resin, Flexible Resin), 

οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλή αντοχή εφελκυσμού και υψηλό μέτρο επιμήκυνσης, κατάλληλες 

ιδιότητες για κατασκευή διάφορων εξαρτημάτων όπως αποσβεστήρες, συσκευασίες, εύκαμπτα 

ή εργονομικά αντικείμενα. Ακόμα, υπάρχουν ρητίνες υψηλής θερμικής αντοχής (High 

Temperature Resins), οι οποίες, με τη χαμηλή θερμική τους διαστολή και το υψηλό μέτρο 

εφελκυσμού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή μοντέλων περιβαλλοντικών 

δοκιμών, καλουπιών, εργασιών χυτηρίου και θέρμο- διαμόρφωσης πολύ πιο γρήγορα, 

οικονομικά και με μεγαλύτερη ακρίβεια από τις συμβατικές μεθόδους. Τέλος, υλικά μεγάλης 

σημασίας για τον τομέα μηχανικών ρητινών είναι οι ενισχυμένες ρητίνες με ίνες γυαλιού για να 

αντέχουν μεγάλες κρούσεις (Rigid resin- Άκαμπτη Ρητίνη) και οι ρητίνες χαμηλού συντελεστή 

τριβής και υψηλής επιμήκυνσης (Durable Resin- Ανθεκτική Ρητίνη).  

 

 Εικόνα 25 Ρητίνη Grey Pro by Formlabs Μηχανικές ιδιότητες [30] 
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Εικόνα 26 Ρητίνη Elastic by Formlabs Μηχανικές ιδιότητες [30] 

 

Εικόνα 27 Ρητίνη High Temp by Formlabs Μηχανικές ιδιότητες [30] 

 

 

Εικόνα 28 Ρητίνη Tough and Rigid by Formlabs Μηχανικές ιδιότητες [30] 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι προηγμένες ρητίνες είναι εξειδικευμένα υλικά, με πιο σαφές 

παράδειγμα τις οδοντιατρικές ρητίνες. Όλες αυτές έχουν πιστοποίηση βίο- συμβατότητας για 

να εξασφαλίζεται η καταλληλόλητα των αντικειμένων προς οδοντιατρική χρήση. Μπορούν να 

δημιουργηθούν οδοντιατρικές στεφάνες και γέφυρες (Dental Sand A1- A2 Resin), χειρουργικοί 

οδηγοί (Dental SG Resin), νάρθηκες (Dental LT Clear Resin) με απίστευτη ακρίβεια και κόστος 

κατασκευής πολύ κατώτερο από αυτό που θα πρόκυπτε από τις συμβατικές μεθόδους. 

 

Εικόνα 29 Ρητίνη Dental LT by Formlabs Μηχανικές ιδιότητες [30]  

 

 

Εικόνα 30 Ρητίνη Dental SG by Formlabs Μηχανικές ιδιότητες [30] 
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Κλείνοντας με το πεδίο των προηγμένων ρητινών, απέμειναν οι ρητίνες χύτευσης που 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μεταλλικών μερών μέσω της διαδικασίας lost wax. Οι 

ρητίνες χύτευσης σε συνδυασμό με τις μηχανές Additive Manufacturing είναι το ιδανικό σύνολο 

για την κατασκευή μικρών μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλής λεπτομέρειας, γρήγορα, εύκολα 

και πιο οικονομικά σε σχέση με τις υπόλοιπες κατασκευαστικές τεχνολογίες. 

 

 

Εικόνα 31 Ρητίνη Castable Wax by Formlabs Μηχανικές ιδιότητες [30] 

 

 

Εικόνα 32 Ρητίνη Castable by Formlabs Μηχανικές ιδιότητες [30] 
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2.8.3 Κεραμικά 

Τα κεραμικά υψηλής απόδοσης, που ονομάζονται επίσης τεχνικά κεραμικά, είναι ένα υλικό 

που σε αντίθεση με τα διακοσμητικά κεραμικά έχει βελτιστοποιηθεί για την αξιοποίηση του σε 

απαιτητικές τεχνικές εφαρμογές. Σαν υλικό βάσης χρησιμοποιείται οξείδιο του ζιρκονίου, 

νιτρίδιο του πυριτίου και οξείδιο του αργιλίου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του αφορούν την 

αντοχή στη θερμότητα, τη μηχανική σταθερότητα και τη σταθερότητα των διαστάσεων. Στο 

Additive Manufacturing οι ιδιότητες του τελικού εξαρτήματος μπορεί να διαφέρουν από τις 

ιδιότητες του υλικού που χρησιμοποιήθηκε. Χρησιμοποιείται κυρίως από μηχανές τεχνολογίας 

Binder Jetting. Σε αντίθεση λοιπόν με τα μεταλλικά εξαρτήματα, τα κεραμικά υψηλής απόδοσης 

δεν αποκτούν τις ιδιότητές τους κατά τη διαδικασία κατασκευής τους. Ως εκ τούτου, τα 

κεραμικά υψηλής απόδοσης γίνονται σιγά σιγά κατάλληλα για εξαρτήματα μηχανών υψηλής 

πίεσης, για χρήση σε εργοστάσια και διάφορες άλλες συσκευές όπως ακροφύσια ή κοπτικά 

εργαλεία [31]. 

 

 

Εικόνα 33 Τεχνικά Κεραμικά by DOCERAM Μηχανικές ιδιότητες [31] 
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2.8.4 Κερί 

 Το κερί χρησιμοποιείται στο Additive Manufacturing για τη δημιουργία καλουπιών ώστε 

στη συνέχεια να δημιουργηθούν πρωτότυπα μέσω της διαδικασίας χύτευσης. Επομένως δεν θα 

γίνει εκτενής αναφορά για τις ιδιότητες που έχει το κερί σαν υλικό αλλά θα περιγράφει η 

διαδικασία lost wax. 

Η τεχνική lost wax είναι μία μέθοδος χύτευσης σε καλούπι, κατά την οποία η επιθυμητή 

μορφή κατασκευάζεται από κερί μέσω τεχνολογιών Additive Manufacturing, καλύπτεται με 

πηλό ή κάποιο υλικό υψηλής θερμικής αντίστασης και ψήνεται σε φούρνο. Ο πηλός 

στερεοποιείται ενώ το κερί διαφεύγει από ειδικά διαμορφωμένες οπές και τη θέση του παίρνει 

λιωμένο μέταλλο. Μετά την ψύξη του μετάλλου, ο πηλός θραύεται και αποκαλύπτει το μέταλλο, 

κάτι που σημαίνει ότι το συγκεκριμένο καλούπι στη συγκεκριμένη συμπαγή χύτευση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά [32]. 

 

Εικόνα 34 Τεχνική Lost wax [32] 
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Κεφάλαιο 3 : Additive Manufacturing Μεταλλικών Υλικών 

3.1 Εισαγωγή στο μεταλλικό Additive Manufacturing 

Η κατασκευή μεταλλικών εξαρτημάτων μέσω Additive Manufacturing μπορεί να 

επιτευχθεί από μηχανές που στηρίζονται στις διεργασίας Powder Bed Fusion και Directed 

Energy Deposition. To Selective Laser Melting και το Direct Metal Laser Sintering είναι δυο 

τεχνολογίες που ανήκουν στην κατηγορία του Powder Bed Fusion και έχουν πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιούν laser για να σαρώσουν και να λιώσουν την μεταλλική σκόνη, 

συσσωματώνοντας τους κόκκους σε μια διαδικασία κατασκευής στρώμα με στρώμα. Η διαφορά 

μεταξύ SLM και DMLS έγκειται στην βασική αρχή διεργασίας δέσμευσης των σωματιδίων 

σκόνης. Στο SLM χρησιμοποιείται μεταλλική σκόνη κοινής θερμοκρασίας τήξεως ενώ στο 

DMLS η σκόνη αποτελείται από υλικά διαφορετικών θερμοκρασιών τήξης, που 

συσσωματώνονται σε μοριακό επίπεδο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.  

Το Electron Beam Melting αποτελεί και αυτό μια Powder Bed Fusion τεχνολογία και 

κατασκευάζει πλήρους πυκνότητας εξαρτήματα από τιτάνιο, κράματα τιτανίου και κράματα 

χρωμίου κοβαλτίου. Η πηγή υψηλής ενέργειας που χρησιμοποιείται έχει μοναδικές ικανότητες. 

Η γρήγορη εναλλαγή της ηλεκτρονικής καθοδήγησης των δεσμών (multibeam), η θέρμανση, η 

τήξη και η πλήρης ζέση της μεταλλικής σκόνης είναι οι κυριότερες. Επιπλέον, η δέσμη 

ηλεκτρονίων που χρησιμοποιείται θερμαίνει σε υψηλότερες θερμοκρασίες τα στρώματα από τις 

SLM και DMLS. Αξίζει να αναφερθεί ότι με την προσθήκη κατασκευαστικού θαλάμου η 

διαδικασία πραγματοποιείται υπό μερικό κενό. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται η μεταφορά της 

θερμότητας, επιτυγχάνοντας μικρότερες θερμικές αποκλίσεις στο εσωτερικό του αντικειμένου. 

Έτσι, αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις ή παραμορφώσεις από τις παραμένουσες θερμικές 

τάσεις που αναπτύσσονται.  

Το Binder Jetting μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μεταλλικών 

εξαρτημάτων. Το εργαζόμενο μέσο δεσμεύεται από ένα κολλητικό υγρό που εξωθείται με τη 

μορφή σταγονιδίων. Σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνικές κατασκευής, η παραγωγή 

σύνθετων γεωμετρικά μεταλλικών αντικειμένων με χρήση του Binder Jetting, καθίσταται πιο 

εφικτή. Ωστόσο, τα παραχθέντα εξαρτήματα για να είναι λειτουργικά πρέπει να υποστούν 

περεταίρω επεξεργασία όπως η διείσδυση ή η πυροσυσσωμάτωση. Το κόστος και η απαιτούμενη 

ποιότητα του τελικού αποτελέσματος καθορίζουν γενικά ποια δευτερεύουσα μέθοδος είναι η 

καταλληλότερη για την εκάστοτε κατασκευή. Χωρίς αυτά τα πρόσθετα βήματα, ένα μεταλλικό 
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εξάρτημα από Binder Jetting θα έχει φτωχές μηχανικές ιδιότητες και δεν συνίσταται η 

αξιοποίηση του για μηχανολογικές εφαρμογές [6]. 

Κλείνοντας, η τεχνολογία Directed Energy Deposition επιτρέπει την κατασκευή ή την 

επισκευή εξαρτημάτων καθώς το υλικό εναποτίθεται. Παρόλο που η μέθοδος δύναται να 

υλοποιήσει κατασκευές από πολυμερή και κεραμικά συνηθίζεται να χρησιμοποιείται κυρίως για 

μέταλλα. Για τον λόγο αυτό, συνήθως αναφέρεται ως τεχνολογία εναπόθεσης μετάλλου. Σε 

αντίθεση με τις Powder Bed Fusion τεχνολογίες, η τεχνολογία DED δεν θερμαίνει το υλικό πάνω 

στη βάση που βρίσκεται. Διοχετεύει άμεσα ενέργεια σε μια στενή περιοχή για να θερμάνει το 

υπόστρωμα, μέχρι να αγγίξει τη θερμοκρασία τήξεως του υλικού, ενώ ταυτοχρόνως εξωθεί 

εργαζόμενο μέσο. Η πηγή θερμότητας συνήθως είναι λέιζερ ή δέσμη ηλεκτρονίων και 

κατασκευάζει εξαρτήματα με παρόμοιο τρόπο με την τεχνική του Material Extrusion. Οι 

σύνθετες γεωμετρίες απαιτούν είτε υποστήριξη είτε κεφαλή εναπόθεσης πολλών αξόνων [9]. 

Στις επόμενες σελίδες αυτού του κεφαλαίου θα γίνει μια εκτενής αναφορά των τεχνολογιών, 

των παραμέτρων και των περιορισμών που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον μηχανικό-

σχεδιαστή για την κατασκευή λειτουργικών πρωτοτύπων μέσω των μεταλλικών μεθόδων 

Additive Manufacturing. Πιο συγκεκριμένα και με την σειρά, θα αναπτυχθούν οι τεχνολογίες, 

οι γεωμετρικοί περιορισμοί του μοντέλου, ο παράγοντας της ακρίβειας των διαστάσεων του 

σχεδίου, η σημαντικότητα των βοηθητικών δομών στήριξης, η ρύθμιση του ύψους στρώματος, 

ο προσανατολισμός του εξαρτήματος και οι τυχόν απαραίτητες διαδικασίες μετά- επεξεργασίας.  

3.2 Binder Jetting 

Στην τεχνολογία Binder Jetting, ένα υγρό συγκολλητικό μέσο συνδέει επιλεκτικά περιοχές 

μιας κλίνης σκόνης. Η κεφαλή της μηχανής κινείται πάνω από την επιφάνεια σκόνης κατά μήκος 

των αξόνων x και y, εναποθέτοντας σταγονίδια συνδετικού υλικού. Αυτά τα σταγονίδια, τυπικής 

διαμέτρου 80 μm (microns), δεσμεύουν τα σωματίδια σκόνης για να δημιουργήσουν τα 

στρώματα του αντικειμένου. Μόλις ολοκληρωθεί ένα στρώμα, η πλατφόρμας κατασκευής 

χαμηλώνει και ένα νέο στρώμα σκόνης απλώνεται πάνω από το πρόσφατα τυπωμένο στρώμα. 

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να σχηματιστεί ένα πλήρες αντικείμενο. Στη συνέχεια, η 

κατασκευή αφήνεται στη σκόνη για να σκληρύνει. Όταν έρθει η ώρα να απομακρυνθεί από την 

βάση του, η τυχόν μη δεσμευμένη σκόνη αφαιρείται χρησιμοποιώντας συμπιεσμένο αέρα. Τα 

όρια ανοχών για τα μεταλλικά εξαρτήματα πρέπει να είναι ± 0.2 mm . Η ταχύτητα και η 

δυνατότητα μεγάλου όγκου κατασκευής είναι τα κυριότερα πλεονεκτήματα. Επίσης, προσφέρει 

εξαιρετική ελευθερία σχεδιασμού, καθώς τα προϊόντα κατασκευάζονται σε χαμηλές 

θερμοκρασίες. Τα σφάλματα που προκύπτουν στις υπόλοιπες τεχνολογίες από θερμικά φορτία 
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εδώ δεν υπάρχουν. Τέλος, τα εξαρτήματα υποστηρίζονται από τη γύρω σκόνη και έτσι δεν 

υπάρχει ανάγκη για υποστηρικτικές δομές.  

Στα μειονεκτήματα, ότι η μέθοδος δεν είναι η πιο κατάλληλη για την δημιουργία 

μηχανολογικών αντικειμένων λόγω της διαδικασίας συσσωμάτωσης των δύο υλικών. Τέλος, η 

μετά- επεξεργασία που απαιτείται κάνει συνολικά τη διαδικασία χρονοβόρα και οικονομικά 

λιγότερο αποδοτική[5], [6]. 

3.3 Powder Bed Fusion 

Οι Selective Laser Melting, Direct Metal Laser Sintering και Electron Beam Melting 

αφορούν τεχνολογίες της τεχνικής Powder Bed Fusion και χρησιμοποιούν ως εργαζόμενα μέσα 

πούδρες μετάλλων από ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, τιτάνιο, χαλκό και κράματα χρωμίου- 

κοβαλτίου. Η ακρίβεια διαστασιολόγησης είναι ± 0.1 mm. Λόγω της ικανότητας παραγωγής 

σύνθετων γεωμετρικά αντικειμένων με καλές μηχανικές ιδιότητες βρίσκει εφαρμογή στη 

μηχανική, στην αεροδιαστημική και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ωστόσο, σαν τεχνική η 

Powder Bed Fusion παράγει μικρού όγκου αντικείμενα και είναι η πιο ακριβή μέθοδος Additive 

Manufacturing [9].  

 

Εικόνα 35 Powder Bed Fusion [5] 

3.3.1 Selective Laser Melting 

Το SLM χρησιμοποιεί λέιζερ για να επιτύχει πλήρης τήξη της μεταλλικής σκόνης και να 

σχηματίσει ένα ομοιογενές αντικείμενο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την κατασκευή ενός 

εξαρτήματος κοινής θερμοκρασίας τήξεως και πυκνότητας σχεδόν 100%. Με αυτόν τον τρόπο, 

επιτυγχάνονται μηχανικές ιδιότητες που ταιριάζουν ή και υπερτερούν των συμβατικά 
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κατασκευασμένων προϊόντων. Η SLM επιτρέπει την παραγωγή σχεδόν απεριόριστα σύνθετων 

γεωμετριών χωρίς την ανάγκη αξιοποίησης ειδικών εργαλείων ή υπέρογκο κόστος παραγωγής. 

Αρχικά, το μοντέλο, που σχεδιάστηκε σε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα CAD, αναλύεται σε 

στρώματα και μεταφέρεται στη μηχανή SLM. Στη συνέχεια, το υλικό σε μορφή σκόνης 

εναποτίθεται ως ένα προκαθορισμένο λεπτό στρώμα επί ενός υποστρώματος. Οι γεωμετρικές 

πληροφορίες μεταδίδονται με ακτίνα λέιζερ στο στρώμα σκόνης, όπου έχει σαρωθεί, 

στερεοποιώντας έτσι τη διατομή του αντικειμένου που πρόκειται να παραχθεί (εικόνα 35). Η 

μέθοδος SLM απαιτεί δομές υποστήριξης, προκειμένου να περιοριστεί η πιθανότητα 

οποιασδήποτε παραμόρφωσης που μπορεί να συμβεί, παρά το γεγονός, ότι η περιβάλλουσα 

σκόνη παρέχει φυσική στήριξη. Τέλος, επειδή υπάρχει κίνδυνος στρέβλωσης λόγω των τάσεων 

που αναπτύσσονται εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών κατά τη διαδικασία, συνηθίζεται η 

πλατφόρμα κατασκευής να προθερμαίνεται για να περιορίσει το πρόβλημα. Τα τελικά 

αντικείμενα τυπικά υφίστανται θερμική επεξεργασία για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων [9]. 

 

Εικόνα 36 Εξάρτημα Selective Laser Melting [39] 

3.3.2 Direct Metal Laser Sintering 

Η τεχνική του Direct Metal Laser Sintering ενώ δημιουργεί αντικείμενα σχεδόν με τον ίδιο 

τρόπο με την SLM, έχει μια κύρια διαφορά. Η διαφορά μεταξύ SLM και DMLS, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, κατατάσσεται στην βασική αρχή της διαδικασίας συγκόλλησης των σωματιδίων. Η 

SLM χρησιμοποιεί μεταλλικές σκόνες κοινής θερμοκρασίας τήξεως και λιώνει πλήρως τα 

σωματίδια ενώ η DMLS χρησιμοποιεί εργαζόμενα μέσα διαφορετικών θερμοκρασιών τήξης. 

Στη μέθοδο DMLS δηλαδή, θερμαίνεται η μεταλλική σκόνη σε τέτοιο σημείο που να μπορεί να 
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συγχωνευθεί σε μοριακό επίπεδο. Χρησιμοποιεί λέιζερ ως πηγή ενέργειας, το οποίο στοχεύει 

πάνω στην κλίνη σκόνης ιχνηλατώντας εγκάρσιες διατομές του αντικειμένου. Στην διάταξη της 

μηχανής υπάρχει μια πλατφόρμα διανομής υλικού και μια πλατφόρμα κατασκευής. Για τη 

μετακίνηση της σκόνης από την πλατφόρμα διανομής πάνω στην πλατφόρμα κατασκευής 

χρησιμοποιείται κατάλληλος μηχανισμός (εικόνα 35). Όπως η SLM έτσι και η DMLS χρήζει 

δομών υποστήριξης ενώ και σε αυτή τη μέθοδο υπάρχει κίνδυνος στρεβλώσεων και για αυτό 

ακολουθεί την ίδια θερμική προετοιμασία και μετά- επεξεργασία [9].  

Το DMLS έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες τεχνολογίες Additive 

Manufacturing αλλά και τις κλασικές αφαιρετικές τεχνικές κατασκευής. Χρησιμοποιεί κράματα 

μετάλλων ως εργαζόμενα μέσα, πράγμα που σημαίνει ότι τα πρωτότυπα θα αποτελούνται από 

τα ίδια υλικά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Για τον ίδιο λόγο, είναι μία από τις λίγες 

τεχνολογίες Additive Manufacturing που μπορεί να αξιοποιηθεί σε μια γραμμή παραγωγής. 

Σύνθετες γεωμετρίες και πολλών εξαρτημάτων συναρμολογήματα μπορούν να απλοποιηθούν 

και να γίνουν οικονομικά πιο αποδοτικά. Tα αντικείμενα που κατασκευάζονται από την 

τεχνολογία DMLS είναι ανθεκτικά στη θερμοκρασία και με την κατάλληλη μετά- επεξεργασία 

μπορούν να αποκτήσουν ιδανικές μηχανικές ιδιότητες που να εκπληρώνουν τις προδιαγραφές 

των εκάστοτε απαιτήσεων. Κλείνοντας, αποτελεί την τεχνολογία που κοστίζει συνήθως πολύ 

περισσότερο από τις υπόλοιπες και ανάλογα με τη γεωμετρία των εξαρτημάτων παρουσιάζει 

σχεδιαστικούς περιορισμούς όσον αφορά το μέγεθος [6]. Παρατίθεται εικόνα ενός εξαρτήματος 

κατασκευασμένο από κλασικές μέθοδούς κατεργασίας και από Direct Metal Laser Sintering. 

 

Εικόνα 37 Εξάρτημα Direct Metal Laser Sintering [40] 
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3.3.3 Electron Beam Melting 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ένας αγωγός υψηλής τάσης εκπέμπει μια δέσμη 

ηλεκτρόνιων υψηλής ταχύτητας και ενέργειας που ελέγχεται από δύο πηνία, ένα πηνίο εστίασης 

και ένα πηνίο εκτροπής. Το πηνίο εστίασης λειτουργεί ως μαγνητικός φακός και διαμορφώνει 

τη διάμετρο της δέσμης στο κατάλληλο μέγεθος, ενώ το πηνίο εκτροπής την εκτρέπει στα 

επιθυμητά σημεία για να αποτυπώσει τη διατομή στο στρώμα σκόνης. Όταν η δέσμη 

ηλεκτρόνιων υψηλής ταχύτητας πέσει στο στρώμα σκόνης, η κινητική της ενέργεια 

μετατρέπεται σε θερμική, λιώνοντας τη σκόνη. Κάθε στρώμα σαρώνεται σε δύο στάδια, το 

στάδιο προθέρμανσης και το στάδιο τήξης. Μια δέσμη υψηλού ρεύματος και μεγάλης ταχύτητας 

σάρωσης χρησιμοποιείται για την προθέρμανση της κλίνης σκόνης κάνοντας πολλαπλά 

περάσματα. Στο στάδιο τήξης της σκόνης, χρησιμοποιείται δέσμη χαμηλού ρεύματος με μικρή 

ταχύτητα σάρωσης. Όταν ολοκληρωθεί το εκάστοτε στρώμα, η πλατφόρμα κατασκευής 

χαμηλώνει και μια άλλη στρώση απλώνεται. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να 

δημιουργηθεί το τελικό αντικείμενο (εικόνα 38). Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η 

παροχή ηλίου αέριου στον κατασκευαστικό θάλαμο μειώνει την πίεση κενού, ομαλοποιώντας 

την ψύξη του αντικειμένου και προσφέροντας σταθερότητα στη δέσμη.  

 

Εικόνα 38 Electron Beam Melting 

Αυτή η τεχνολογία δύναται να κατασκευάσει μεταλλικά μέρη πυκνότητας που αγγίζουν το 

100%, με αποτέλεσμα να μπορούν να διατηρηθούν οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού που 
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χρησιμοποιήθηκε. Ωστόσο, λόγω της γρήγορης θέρμανσης και ψύξης των στρωμάτων σκόνης 

αναπτύσσονται διάφορες παραμένουσες τάσεις. Η υψηλή θερμοκρασία του θαλάμου 

κατασκευής διατηρείται με προθέρμανση της κλίνης σκόνης. Αυτή η προθέρμανση, σε 

συνδυασμό ότι η διαδικασία πραγματοποιείται υπό μερικό κενό, μειώνει την θερμική απόκλιση 

μεταξύ της κλίνης σκόνης και του σαρωμένου στρώματος. Έτσι, περιορίζεται το πρόβλημα των 

παραμενουσών τάσεων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του αντικειμένου. 

Τέλος, η προθέρμανση διατηρεί τα σωματίδια σκόνης και μπορούν να λειτουργήσουν ως 

δομές υποστήριξης στα προεξέχοντα κατασκευαστικά μέρη. Η ανάγκη για δομές υποστήριξης 

στη μέθοδο EBM είναι περισσότερο για λόγους θερμικής αγωγιμότητας παρά για δομικούς. 

Αυτό μειώνει τον αριθμό των στηριγμάτων που απαιτούνται επιτρέποντας έτσι την κατασκευή 

πολύπλοκων γεωμετριών [9]. 

 

Εικόνα 39 Εξάρτημα Electron Beam Melting [41] 

3.4 Directed Energy Deposition 

Η Directed Energy Deposition (DED) είναι μια πιο σύνθετη διαδικασία- τεχνολογία 

μεταλλικού Additive Manufacturing. Αν και είναι απολύτως δυνατή η κατασκευή εξαρτημάτων 

από την αρχή, αυτή η τεχνολογία συνήθως χρησιμοποιείται για την επισκευή ή προσθήκη υλικού 

σε ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα βιομηχανικών εφαρμογών. Όπως και στις υπόλοιπες τεχνικές 

PBF, η τεχνολογία Directed Energy Deposition χρησιμοποιεί μια πηγή εστιασμένης ενέργειας, 

για την ακρίβεια λέιζερ ή δέσμη ηλεκτρονίων, για να λιώσει το εργαζόμενο μέσο. Το υλικό 

βρίσκεται σε μορφή σκόνης ή σύρματος και εναποτίθεται πάνω στη βάση κατασκευής ή του 

εξαρτήματος προς επισκευή, μέσω ενός ακροφυσίου που είναι τοποθετημένο στην άκρη ενός 

βραχίονα. Καθώς το υλικό εξωθείται από το ακροφύσιο, ταυτοχρόνως τήκεται από την πηγή 

ενέργειας. Σ’ αυτή την τεχνολογία, η χρήση βραχίονα δίνει την δυνατότητα στο ακροφύσιο να 
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κινείται σε πολλαπλούς άξονες (εικόνα 40). Οι τεχνικές DED, που βασίζονται σε λέιζερ ως πηγή 

ενέργειας, απαιτούν τη χρήση αδρανών αερίων για την τήξη των εργαζόμενων μέσων και την 

αποφυγή τυχόν αντιδράσεων του μετάλλου. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη σημαντικής 

ποσότητας αερίου και χρόνου για την επίτευξη των επιθυμητών επιπέδων οξυγόνου. Στην 

περίπτωση χρήσης δέσμης ηλεκτρονίων, η διαδικασία πρέπει να πραγματοποιείται σε θάλαμο 

κενού αέρος για την αποφυγή αλληλεπίδρασης ή η εκτροπής των ηλεκτρονίων από τα μόρια του 

αέρα. Η διάφορα της DED με τις τεχνολογίες SLM, DMLS και BJ είναι ότι η μεταλλική σκόνη 

δεν απλώνεται στην πλατφόρμα κατασκευής αλλά τήκεται καθώς εξωθείται. Κατά κάποιο 

τρόπο, η τεχνολογία DED θα μπορούσε να πει κάποιος ότι κατατάσσεται στα όρια του Material 

Extrusion και των τεχνικών Powder Bed Fusion [11]. Τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι 

αλουμίνιο, χαλκός, τιτάνιο, ανοξείδωτος χάλυβας, κράματα νικελίου χαλκού και διάφορα 

κράματα χάλυβα [43]. Χωρίζεται στις τεχνολογίες Laser Engineered Net Shape (LENS) και σε 

Electron Beam Additive Manufacture (EBAM).  

 

Εικόνα 40 Directed Energy Deposition [11] 

 

 

Εικόνα 41 Εξαρτήματα Directed Energy Deposition [13] 
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3.4.1 Laser Engineered Net Shape (LENS) 

Η τεχνολογία LENS χρησιμοποιεί μία κεφαλή εναπόθεσης, η οποία αποτελείται από ένα 

λέιζερ, ακροφύσια διανομής σκόνης και σωλήνα αδρανούς αερίου, ώστε να λιώσει τη σκόνη 

καθώς εκτοξεύεται από τα ακροφύσια. Το λέιζερ εστιάζει στην περιοχή κατασκευής 

θερμαίνοντας το υπόστρωμα ενώ η σκόνη ψεκάζεται στο υπόστρωμα όπου λιώνει και 

στερεοποιείται. Το υπόστρωμα είναι συνήθως μια επίπεδη μεταλλική πλάκα [43]. 

3.4.2 Electron Beam Additive Manufacture (EBAM) 

Το EBAM χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μεταλλικών αντικειμένων χρησιμοποιώντας 

σκόνη ή σύρμα μετάλλου. Η συγκόλληση των στρωμάτων σκόνης ή σύρματος πραγματοποιείται 

χρησιμοποιώντας μια δέσμη ηλεκτρονίων ως πηγή θερμότητας. Κατασκευάζοντας πρωτότυπα 

με τον ίδιο τρόπο σχεδόν όπως η LENS, η δέσμη ηλεκτρονίων είναι πιο αποτελεσματική από το 

λέιζερ. Τέλος, η διεργασία πραγματοποιείται υπό κενό αέρα [43]. 

3.5 Ανάλυση Μεταλλικού Additive Manufacturing 

3.5.1 Γεωμετρικοί Περιορισμοί 

Σε αυτή την ενότητα θα αναλυθεί το μέγεθος και οι γεωμετρικοί περιορισμοί που πρέπει να 

συμπεριληφθούν για να κρίνει κάποιος εάν το μοντέλο είναι κατάλληλο για να κατασκευασθεί 

μέσω Additive Manufacturing. Οι θεωρήσεις που θα καταγραφούν ισχύουν για οποιοδήποτε 

μοντέλο, από ένα κλασικό μηχανικό εξάρτημα μέχρι το πιο σύνθετο αρχιτεκτονικά αντικείμενο. 

Φυσικό Μέγεθος 

Η καταλληλόλητα ενός εξαρτήματος που προορίζεται για κατασκευή μέσω Additive 

Manufacturing, κρίνεται άμεσα από το φυσικό μέγεθος του. Στην ουσία, ο μέγιστος ικανός όγκος 

κατασκευής που μπορεί η μηχανή να διεκπεραιώσει, είναι αυτός που καθορίζει έναν από τους 

γεωμετρικούς περιορισμούς. Ο μηχανικός από την μεριά του θα αποφασίσει αν το επιθυμητό 

εξάρτημα για να είναι λειτουργικό μπορεί να παραχθεί υπό κλίμακα ή πρέπει να διαιρεθεί σε 

περαιτέρω κομμάτια. Για τις βιομηχανικές μηχανές των τεχνολογιών SLM και DMLS ένας 

τυπικός εκτιμώμενος όγκος είναι 500 x 280 x 360 mm σε σύστημα συντεταγμένων αξόνων Χ 

μήκος, Υ πλάτος, Ζ ύψος. (L,W,H) Για τις BJ ο όγκος μεγαλώνει και κυμαίνεται σε 800 x 500 x 

400 mm [7]. Για τις τεχνολογίες ΕΒΜ και DED, δύο τυπικοί όγκοι μηχανών που βρέθηκαν είναι 

350 x 380 mm (Ø,H) του Arcam Q20plus της κατασκευάστριας εταιρείας Arcam και 7620 x 

2743 x 132 mm EBAM 300 της Sciaky αντίστοιχα [12], [13]. 
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Ελάχιστο Απαιτούμενο Πάχος 

Συχνά οι μηχανικοί καλούνται να σχεδιάσουν στοιχεία πολύ λεπτού πάχους πάνω σε ένα 

τρισδιάστατο μοντέλο. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι αδύνατο να κατασκευασθούν εκτός και εάν 

οι τιμές τους είναι μεγαλύτερες από το ελάχιστο μέγεθος χαρακτηριστικών που έχει ορισθεί από 

τον κατασκευαστή της μηχανής. Η οριακή τιμή πάχους των χαρακτηριστικών για τις τεχνολογίες 

DMLS και SLM είναι 0.4 mm. Για το BJ ορίζεται στα 2 mm λόγω της εύθραυστης κατάστασης 

που βρίσκονται τα αντικείμενα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας [7]. Για τις τεχνολογίες 

ΕΒΜ και DED μετά από αρκετή βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν βρέθηκαν ανάλογες 

πληροφορίες. 

Περιορισμοί διαστάσεων  

Η ακρίβεια του τελικού αποτελέσματος ενός αντικειμένου που προορίζεται να 

κατασκευασθεί μέσω Additive Manufacturing εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σχέδιο CAD 

και για να προσδιοριστεί πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να ορισθούν τρεις παράμετροι.  

Η πρώτη παράμετρος αφορά τις αναγραφόμενες τιμές ακρίβειας των μηχανημάτων που 

ορίζονται από τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές υλικών. Η τυπική ακρίβεια των 

διαστάσεων που μπορεί να επιτευχθεί από μια μηχανή είναι ± 0,1 mm. Όλες οι ανοχές και τα 

περιθώρια που αναγράφονται, αναφέρονται σε καλά σχεδιασμένα εξαρτήματα και σωστά 

βαθμονομημένα μηχανήματα. Η δεύτερη παράμετρος αφορά την ανάγκη δομών υποστήριξης. 

Για τις περισσότερες τεχνολογίες Additive Manufacturing, οι δομές υποστήριξης που θα 

χρησιμοποιηθούν καθορίζουν πόσο ακριβές θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Η τελευταία 

παράμετρος αφορά φαινόμενα στρέβλωσης και συρρίκνωσης. Οι υψηλές μεταβολές της 

θερμοκρασίας, παραδείγματος χάριν, έχουν ως αποτέλεσμα εσωτερικές καταπονήσεις που 

μπορεί να οδηγήσουν σε στρέβλωση ή συρρίκνωση. Σε αυτή την περίπτωση, ο προσανατολισμός 

του αντικειμένου επηρεάζει την ακρίβεια του εξαρτήματος [7]. 

 Σε αυτό το σημείο της εργασίας, θα αναφερθούμε στην πρώτη παράμετρο, η οποία 

εξαρτάται άμεσα από την διαστασιολόγηση του σχεδίου. Οι υπόλοιπες, λόγω του όγκου 

πληροφοριών τους και της σημαντικότητας τους, θα αποτελέσουν ξεχωριστά κεφάλαια και θα 

αναλυθούν στις επόμενες σελίδες του κεφαλαίου. Οι πίνακες, που θα παρατεθούν στη συνέχεια, 

αναφέρονται στις τεχνολογίες Selective Laser Melting, Direct Metal Laser Sintering και Binder 

Jetting. Καταγράφουν κάποιους κανόνες διαστασιολόγησης, οι οποίοι δεν έχουν υποχρεωτικό 

χαρακτήρα, αλλά όταν ακολουθούνται αυξάνεται η πιθανότητα επίτευξης καλύτερου 

αποτελέσματος. Κλείνοντας, μετά από εκτενή ανασκόπηση στην βιβλιογραφία για τις 
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τεχνολογίες EBM και DED δεν βρέθηκαν περιορισμοί διαστασιολόγησης. Οι κατασκευαστικές 

παράμετροι επικεντρώνονται στον προσανατολισμό της εκτύπωσης και στην ανάγκη 

υποστηρικτικών δομών, που όπως αναφέρθηκε θα αναλυθούν στη συνέχεια [14], [15].  

 

 

Εικόνα 42 Περιορισμοί Διαστάσεων SLM και DMLS 
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Εικόνα 42 Συνέχεια Περιορισμοί Διαστάσεων SLM και DMLS [42] 
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Εικόνα 43 Περιορισμοί Διαστάσεων Binder Jetting 
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Εικόνα 43 Συνέχεια Περιορισμοί Διαστάσεων Binder Jetting [42] 
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3.5.2 Υποστηρικτικές Δομές 

Όλες οι τεχνολογίες μεταλλικού Additive Manufacturing, χρίζουν υποστηρικτικών δομών, 

οι οποίες εξυπηρετούν τρεις διαφορετικούς σκοπούς. Αρχικά, η πολύ υψηλή θερμοκρασία του 

υλικού αλλά και η φύση της διαδικασίας απαιτεί κάτι στερεό για να βασιστεί, οπότε προσφέρουν 

το κατάλληλο υπόστρωμα για την κατασκευή του επόμενου. Δεύτερον, διατηρούν 

προσκολλημένο το εξάρτημα στη βάση κατασκευής και εμποδίζουν φαινόμενα στρέβλωσης. 

Τέλος, οι παραμένουσες τάσεις που προκύπτουν από την θερμοκρασιακή διαφορά τείνουν να 

παραμορφώσουν- στρεβλώσουν τα στρώματα. Η προσθήκη υποστήριξης λειτουργεί ως ψήκτρα, 

απορροφώντας θερμότητα από το προϊόν και διοχετεύοντας την στην πλάκα κατασκευής. Με 

αυτό τον τρόπο, οι παραμένουσες θερμοκρασιακές τάσεις εκτονώνονται με πιο ελεγχόμενο 

ρυθμό.  

Κλείνοντας, η υποστήριξη προσθέτει έξτρα κόστος στην διαδικασία κατασκευής αφού 

χρησιμοποιείται το ίδιο εργαζόμενο μέσο, το οποίο μάλιστα μετά πρέπει να αφαιρεθεί με μετά- 

επεξεργασία. Επειδή το κόστος της διαδικασίας είναι ήδη υψηλό, χρησιμοποιούνται κατάλληλα 

λογισμικά (topology optimization) για να ελαχιστοποιήσουν την ανάγκη υποστήριξης και την 

πιθανότητα στρέβλωσης [7], [14], [15]. 

 

Εικόνα 44 Παράδειγμα Υποστηρικτικών Δομών [51] 
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3.5.3 Ύψος στρώματος 

Tο ύψος κάθε στρώματος προσδιορίζει την ανάλυση μιας κατασκευής με παρόμοιο τρόπο 

που ο αριθμός των pixel καθορίζει την 

ανάλυση μιας οθόνης. Ουσιαστικά, 

προσδιορίζει τo βαθμό λείας 

επιφάνειας αλλά και το ελάχιστο 

μέγεθος ενός αντικειμένου στον άξονα 

Ζ. Για παράδειγμα, για την κατασκευή 

μιας κυλινδρικής επιφάνειας κατά 

μήκος του άξονα Χ, το λογισμικό της 

μηχανής πρέπει να «τεμαχίσει» την οπή σε πολλαπλά στρώματα και στη συνέχεια να τα 

τοποθετήσει το ένα πάνω στο άλλο. Χρησιμοποιώντας μικρό ύψος στρώματος δημιουργούνται 

πιο ακριβής καμπύλες και μειώνεται το φαινόμενο «stair stepping» (εικόνα 45). Αντίθετα, 

χρησιμοποιώντας μεγαλύτερο ύψος στρώματος βελτιώνονται οι μηχανικές ιδιότητες και 

μειώνεται σημαντικά ο χρόνος κατασκευής αφού γίνονται λιγότερες διαδρομές. 

 Για το Binder Jetting συνηθίζεται να χρησιμοποιείται ύψος στρώματος 35~50 microns ενώ 

για τις υπόλοιπες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται τιμές μεταξύ 20~50 microns. Γενικά πάντως, η 

βιβλιογραφία αναφέρει ότι δεν αποτελεί ουσιαστικό πρόβλημα αφού η ρύθμιση του συνήθως 

είναι προεπιλεγμένη και προκαθορισμένη από τους κατασκευαστές των μηχανών [7].  

3.5.4 Παραμένουσες Τάσεις 

Οι παραμένουσες τάσεις στο μεταλλικό Additive Manufacturing αναπτύσσονται από την 

γρήγορη θερμοκρασιακή εναλλαγή (θέρμανση- ψύξη) που συνήθως οδηγεί σε ανάπτυξη 

ρωγμών ή παραμόρφωση των προϊόντων. Καθώς το λέιζερ εστιάζει εξαιτίας της υψηλής 

θερμοκρασίας τα στρώματα υλικού διαστέλλονται και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ψύξης 

συστέλλονται. Ωστόσο, καθώς η διαστολή και η συστολή των στρωμάτων που δέχθηκαν 

ακτινοβολία, εμποδίζεται από τα περιβάλλοντα στρώματα, αναπόφευκτα αναπτύσσονται 

υψηλές εσωτερικές παραμένουσες τάσεις. Η θερμοκρασιακή διαφορά του υπό ακτινοβολίας 

υλικού και του υλικού που περιβάλλεται καθορίζει τον βαθμό του προβλήματος [32]. Γενικά, 

κάνοντας ερεύνα κάποιος στην βιβλιογραφία, οι παράγοντες που οδηγούν στο φαινόμενο θα 

μπορούσε να πει, ότι είναι η ταχύτητα σάρωσης, η ενέργεια του λέιζερ και ο προσανατολισμός 

του εξαρτήματος. Στην προσπάθεια προσδιορισμού και επίλυσης του προβλήματος έγιναν 

διάφορες  έρευνες. Η πρώτη εξ’ αυτών, ασχολήθηκε με τον τρόπο σάρωσης του λέιζερ και 

Εικόνα 45 Φαινόμενο «Stair Stepping» [10]  
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κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι η εναπόθεση των στρωμάτων σε μορφή «σκάκι» (chessboard 

pattern) θα οδηγήσει σε λιγότερες παραμορφώσεις σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη τεχνική [17], 

[18]. Στην επόμενη ωστόσο, αναφερόταν ότι η στρατηγική σάρωσης 5 x 5 mm2 που 

εφαρμόσθηκε, ήταν η βέλτιστη για να κατασκευασθεί μεγαλύτερης πυκνότητας αντικείμενο. Με 

αυτό τον τρόπο, θα επιτευχθούν καλύτερες μηχανικές ιδιότητες που θα οδηγήσουν σε λιγότερες 

παραμένουσες τάσεις [17], [19]. Στην τρίτη αποδείχθηκε ότι οι εσωτερικές παραμένουσες τάσεις 

που αναπτύσσονται, είναι υψηλότερες στο οριζόντιο επίπεδο σε σύγκριση με το κάθετο. Πιο 

συγκεκριμένα, λόγω της κατεύθυνσης σάρωσης το πρόβλημα παρουσιάζει μέγιστες τιμές στο 

επίπεδο που εφάπτεται η βάση κατασκευής με το υπόστρωμα (εικόνα 46,47 και 48). Στην ίδια 

δημοσίευση αποδείχθηκε ότι στην τεχνολογία ΕΒΜ το φαινόμενο είναι πολύ μικρότερο σε 

σύγκριση με τις SLM και DMLS. Αυτό οφείλεται στην προθέρμανση της σκόνης και του 

αδρανούς περιβάλλοντος που απαιτείται για την αποφυγή οξείδωσης των αντιδρώντων 

κραμάτων[17], [20].  

 

 

Εικόνα 46 Μέθοδος Σάρωσης Δοκιμίου από Ανοξείδωτο Ατσάλι 316L [20] 
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Εικόνα 47 Παραμένουσες Τάσεις στο πρώτο στρώμα κατασκευής [20] 

 

 

Εικόνα 48 Παραμένουσες Τάσεις στο πέμπτο στρώμα κατασκευής [20] 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένου ότι το κόστος του μεταλλικού Additive 

Manufacturing είναι υψηλό, χρησιμοποιούνται προσομοιώσεις για την πρόβλεψη της 

συμπεριφοράς του εξαρτήματος πριν την έναρξη της διαδικασίας. Επιπλέον, αλγόριθμοι 

βελτιστοποίησης τοπολογίας (topology optimization) χρησιμοποιούνται, όχι μόνο για τη 

μεγιστοποίηση της μηχανικής συμπεριφοράς και τη δημιουργία ελαφρών εξαρτημάτων, αλλά 

και για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας στρέβλωσης- παραμόρφωσης. 

 Κλείνοντας, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί πως η περαιτέρω επεξεργασία του 

αντικείμενου είναι καθοριστικός παράγοντας για την ομογενοποιήση της μικροδομής του, την 
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βελτιστοποίηση των μηχανικών ιδιοτήτων του και την εκτόνωση των παραμενουσών 

εσωτερικών τάσεων. Η ανόπτηση, για παράδειγμα, αποδείχθηκε ότι θα οδηγούσε σε μείωση του 

φαινομένου κατά 70% [17], [21].  

3.5.5 Προσανατολισμός Κατασκευής 

Προσανατολισμός ορίζεται ως ο προσδιορισμός μιας θέσης ως προς ένα σύστημα 

συντεταγμένων. Τα ορθογώνια και μη συμμετρικά στερεά χρειάζονται τρία γράμματα- άξονες 

(X,Y,Z) για έναν πλήρη προσδιορισμό προσανατολισμού. Σύμφωνα με την πηγή [22] και το 

πρότυπο του ASTM για το Additive Manufacturing, ο άξονας Ζ είναι πάντα o κατακόρυφος και 

ορίζει πάντα την κατεύθυνση κατασκευής. Ο άξονας Χ είναι παράλληλος στο μπροστινό μέρος 

της μηχανής και κάθετος στον Ζ. Ο άξονας Υ είναι κάθετος στον Ζ και στον Χ, με θετική φόρα 

αυτήν που καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού. Το πρώτο γράμμα αντιπροσωπεύει 

τον άξονα που είναι παράλληλος στην μεγαλύτερη διάσταση του αντικειμένου. Το δεύτερο 

γράμμα προσδιορίζει την αμέσως μικρότερη διάσταση και το τρίτο την επόμενη (εικόνα 49). Για 

τις κυλινδρικές επιφάνειες σύμφωνα με αυτό το πρότυπο απαιτείται μόνο ένα γράμμα. Το 

γράμμα του άξονα που είναι παράλληλος με τη μεγαλύτερη διάσταση του κυλίνδρου (εικόνα 

49). Ωστόσο, η ASTM εξετάζει πιθανές τροποποιήσεις στον ορισμό του προτύπου με τρόπο 

τέτοιο, που να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες μηχανικές ιδιότητες.  

 

Εικόνα 49 Παραδείγματα Προσανατολισμού [22] 
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Δεδομένου ότι ο προσανατολισμός επηρεάζει την τελική επιφάνεια, τον χρόνο κατασκευής 

αλλά και τις μηχανικές ιδιότητες, οι τροποποιήσεις των εξελισσόμενων προτύπων μπορεί να 

είναι απαραίτητες για την καθιέρωση ενός μοναδικού και σωστού προσανατολισμού 

κατασκευής των εξαρτημάτων. Για την καλύτερη περιγραφή της σημαντικότητας του 

προβλήματος θα χρησιμοποιηθεί ένας κύλινδρος εξωτερικής διαμέτρου 100 mm, εσωτερικής 80 

mm και μήκους 200 mm προσανατολισμένος στον άξονα Ζ. Σ’ αυτή την περίπτωση, το 

εξάρτημα θα κατασκευασθεί από μια σειρά στρωμάτων, διατομής ομόκεντρου κύκλου έχοντας 

ως αποτέλεσμα μια σχετικά ομαλή εξωτερική επιφάνεια. Αντίθετα, αν προσανατολιστεί στον 

άξονα Χ, η μηχανή θα τον κατασκευάσει από μια σειρά τετράγωνων στρωμάτων διαφορετικού 

πλάτους. Με αυτό τον τρόπο, η επιφάνεια του κυλίνδρου που εφάπτεται στη βάση κατασκευής 

θα είναι επίπεδη λόγω των πρώτων στρωμάτων. 

 Εύκολα συμπεραίνει κανείς, ότι οι διαφορετικοί προσανατολισμοί επηρεάζουν την 

εξωτερική επιφάνεια των εξαρτημάτων. Στο ίδιο παράδειγμα, αν υποθέσει κανείς ρύθμιση 

στρώματος στα 20μm θα καταλάβει πόσο σημαντικά λιγότερος χρόνος κατασκευής απαιτείται 

στην κάθε περίπτωση (10.000 και 5.000 στρώματα αντίστοιχα). Τέλος, ο πιο σημαντικός ρόλος 

του προσανατολισμού είναι η επίδραση στις μηχανικές ιδιότητες του αντικειμένου. Οι 

περισσότεροι κατασκευαστές μηχανών δίνουν διαφορετικά όρια διαρροής ανάλογα με τον 

προσανατολισμό κάθε εξαρτήματος. Για την παραγωγή λειτουργικών κατασκευών, είναι 

σημαντικό τα εφελκυστικά φορτία που ασκούνται ή αναπτύσσονται να εφαρμόζονται 

παράλληλα στη διεύθυνση των στρωμάτων. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η πιθανότητα 

στρέβλωσης- παραμόρφωσης και αυξάνεται η μηχανική αντοχή.  

 

 

Εικόνα 50 Εφελκυστικά Φορτία [7] 
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3.5.6 Μετά- επεξεργασία 

Στις τεχνολογίες SLS, DMLS,EBM και DED διάφορες τεχνικές μετά- επεξεργασίας 

χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων, της ακρίβειας και της εμφάνισης 

των αντικειμένων. Τα υποχρεωτικά βήματα περιλαμβάνουν την αφαίρεση της μη δεσμευμένης 

σκόνης και των δομών υποστήριξης. Οι θερμικές επεξεργασίες πραγματοποιούνται για την 

εκτόνωση των παραμενουσών τάσεων και την αποκατάσταση της μικροδομής των κραμάτων, 

που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν στην επίτευξη ιδανικών μηχανικών ιδιοτήτων. 

Για τις τεχνολογίες Selective Laser Melting, Direct Metal Laser Sintering, Electron Beam 

Melting και Directed Energy Deposition η ανόπτηση αποτελεί ένα παράδειγμα θερμικής 

επεξεργασίας. Ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία θέρμανσης του εξαρτήματος για 

ορισμένο χρονικό διάστημα και πραγματοποιείται συνήθως σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 

αυτή της ανά- κρυστάλλωσης. Στόχος είναι η εξάλειψη των εσωτερικών τάσεων και η 

αποκατάσταση της μικροδομής του κράματος [23]. Σύμφωνα με την πηγή [21], έχει αποδειχθεί 

ότι μειώνει κατά 70% τις παραμένουσες τάσεις. Η θερμική ισοστατική συμπίεση (HIP) είναι 

άλλο ένα παράδειγμα που χρησιμοποιείται για να μειώσει το πορώδες των μετάλλων. Σε ένα 

θάλαμο συγκράτησης υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας το μέταλλο υπόκειται ισοστατική πίεση 

μέσω ενός αερίου, συνήθως του αργού. Η αμμοβολή, η επιμετάλλωση και η στίλβωση είναι 

παραδείγματα που βελτιώνουν την εξωτερική επιφάνεια και την αντοχή σε κόπωση του 

αντικειμένου. Τέλος, μηχανές CNC χρησιμοποιούνται για την δημιουργία σπειρωμάτων ή οπών 

[23]. 

Η παραγωγή λειτουργικών μηχανολογικών κατασκευών μέσω της τεχνολογίας Binder 

Jetting μπορεί να επιτευχθεί μόνο με περεταίρω επεξεργασία όπως η διείσδυση ή η 

πυροσυσσωμάτωση. Η διείσδυση εφαρμόζεται την στιγμή που το εξάρτημα βρίσκεται σε 

εύθραυστη κατάσταση και αποκολλάται από τη βάση κατασκευής του. Αρχικά, τοποθετείται σε 

κλίβανο όπου το συνδετικό υγρό λιώνει και μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων οπών 

απομακρύνεται. Η διαδικασία αυτή θα δημιουργήσει ένα αντικείμενο 60% πυκνότητας με 

διάφορους αυλούς στο εσωτερικό του. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται μπρούντζος που διαχύετε 

εντός των αυλακιών και επιτυγχάνεται ένα προϊόν 90% πυκνότητας και μεγαλύτερης αντοχής. 

Αντίθετα, η πυροσυσσωμάτωση μπορεί να εφαρμοσθεί σε μεταλλικά αντικείμενα που δεν έχουν 

υποστεί διαδικασία διείσδυσης. Αφού έχει τελειώσει η διαδικασία κατασκευής το εξάρτημα 

τοποθετείται σε φούρνο για να σκληρύνει. Έπειτα, τοποθετείται σε κλίβανο υψηλής 

θερμοκρασίας για να φτάσει η πυκνότητα του στο 97% [6]. 
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 Το πρόβλημα με τη διείσδυση και την πυροσυσσωμάτωση έγκειται στο γεγονός ότι 

εμφανίζουν φαινόμενα συρρίκνωσης που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την 

σχεδίαση του προϊόντος. Αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γεωμετρία του εξαρτήματος. 

Κατά κανόνα, τα μέρη με μήκος 25-75 mm συρρικνώνονται από 0,8 έως και 2%, ενώ τα 

μεγαλύτερη μέρη έχουν εκτιμώμενη μέση συρρίκνωση 3%. Επίσης, τα μεταλλικά προϊόντα από 

Binder Jetting θα έχουν τυπικά κάποιο εσωτερικό πορώδες ακόμα και μετά τη διείσδυση ή την 

πυροσυσσωμάτωση. Αυτό σημαίνει ότι οι μηχανικές τους ιδιότητες θα είναι κατώτερες από το 

υλικό που χρησιμοποιήθηκε ή από εξαρτήματα που κατασκευάστηκαν από τις DMLS και SLM 

[7].  

3.6 Βασικά Μεταλλικά Υλικά στο Additive Manufacturing 

3.6.1 Γενικά 

Με το πέρασμα των χρόνων, το Additive Manufacturing σημείωσε τεράστια πρόοδο και 

συνεχίζει ακόμα και τώρα να εξελίσσεται. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος 

υλικών που ο μηχανικός καλείται να διαλέξει για να υλοποιήσει τους στόχους του. Κάθε 

εργαζόμενο μέσο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες όπως ο τύπος, η υφή, η αντοχή, το κόστος κ.λπ. που πρέπει 

να ληφθούν υπόψη για την αποφυγή σφάλματων και αστοχιών του εξαρτήματος. Αποτελεί 

επιτακτική ανάγκη λοιπόν, για τους μηχανικούς και τους επιστήμονες των υλικών η κατανόηση 

της μέτρησης των διάφορων μηχανικών ιδιοτήτων και τι αυτές αναπαριστούν. Σημαντικές 

μηχανικές ιδιότητες είναι η αντοχή σε εφελκυσμό, η σκληρότητα, η ελαστικότητα και η 

ολκιμότητα που προσδιορίζουν διάφορες σχέσεις μεταξύ της παραμόρφωσης και του 

εφαρμοζόμενου φορτίου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στον κλάδο της μηχανικής, που 

ασχολείται με την παρασκευή και βιομηχανική παραγωγή εξαρτημάτων και κατασκευών, πρέπει 

να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των ανάλογων απαιτήσεων.  

Στη συνεχεία του κεφαλαίου παρατίθενται τα υλικά και οι μηχανικές ιδιότητες τους, ώστε 

η επιλογή του εργαζόμενου μέσου να προκύψει στοχεύοντας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Δεδομένου ότι το Additive Manufacturing δεν αποτελεί ισοτροπική διεργασία, το αποτέλεσμα 

από μηχανή σε μηχανή διαφέρει. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως πηγή η 

κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία πιστεύεται ότι η μηχανή της θα μπορούσε να ικανοποιήσει 

τον στόχο της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 
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3.6.2 Υλικά και Μηχανικές Ιδιότητες 

Αλουμίνιο 

Το κράμα AlSi10Mg χαρακτηρίζεται από καλή αντοχή και σκληρότητα, καθώς και υψηλή 

δυναμική φέρουσα ικανότητα, επομένως χρησιμοποιείται για εξαρτήματα που υπόκεινται σε 

υψηλά φορτία. Τυπικά, χρησιμοποιείται σε διαδικασίες χύτευσης για την παραγωγή τμημάτων 

με λεπτά τοιχώματα και περίπλοκης γεωμετρίας. Εξαρτήματα κατασκευασμένα από το EOS 

AlSi10Mg είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν συνδυασμό καλών θερμικών ιδιοτήτων 

και χαμηλού βάρους. Μπορούν να υποστούν μηχανική κατεργασία, να τεμαχιστούν ηλεκτρικά 

και να ήλεκτρο- συγκολληθούν. Η επεξεργασία σκόνης αλουμινίου EOS AlSi10Mg σε 

θερμοκρασία της τάξεως των 165 ° C της πλατφόρμας κατασκευής ελαχιστοποιεί τις εσωτερικές 

καταπονήσεις, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές στην τεχνολογία DMLS [33]. 

 

 

 

 

Εικόνα 51 Κράμα Αλουμίνιο AlSi10Mg by EOS Μηχανικές ιδιότητες [33] 
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Ανοξείδωτος Χάλυβας 17-4PH 

Οι χάλυβες χρησιμοποιούνται ευρέως στη μηχανική σε διάφορες εφαρμογές που απαιτούν 

υψηλές προδιαγραφές. Τα εξαρτήματα που κατασκευάζονται από το συγκεκριμένο κράμα 

μπορούν να επεξεργαστούν είτε στο τέλος της διαδικασίας είτε αφού έχουν υποστεί την 

απαραίτητη θερμική επεξεργασία για την αποκατάσταση της μικροδομής τους. Η ανόπτηση και 

διάφορες μηχανουργικές κατεργασίες σκλήρυνσης είναι απαραίτητες για την ενίσχυση των 

μηχανικών ιδιοτήτων, που κατασκευάζονται από το συγκεκριμένο κράμα [33]. 

 

Εικόνα 52 Ανοξείδωτος Χάλυβας 17-4PH by EOS Μηχανικές ιδιότητες [33] 
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Ανοξείδωτος Χάλυβας CX 

To EOS Stainless Steel CX είναι σκόνη κράματος βασισμένη στο σίδηρο, που 

χαρακτηρίζεται από υψηλή σκληρότητα, αντοχή και ανθεκτικότητα στη διάβρωση. Το υλικό 

είναι ιδανικό για την κατασκευή εξαρτημάτων μέσω καλουπιών έγχυσης και για οποιαδήποτε 

άλλη εφαρμογή που απαιτεί υψηλή αντοχή και σκληρότητα. Τα προϊόντα μπορούν να 

επεξεργαστούν είτε στο τέλος ή αφού περάσουν από θερμική επεξεργασία [33]. 

 

 

Εικόνα 53 Ανοξείδωτος Χάλυβας CX by EOS Μηχανικές ιδιότητες [33] 
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Ανοξείδωτος Χάλυβας PH1 

Το ΕΟS Stainless Steel PH1, χημικής σύνθεσης που αντιστοιχεί σε αυτή του UNS S1500, 

χαρακτηρίζεται από εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες. Αυτός ο τύπος χάλυβα χρησιμοποιείται 

ευρέως στην ιατρική, την αεροδιαστημική και στη μηχανική σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλή 

αντοχή και σκληρότητα. Είναι ιδανικός για την κατασκευή λειτουργικών πρωτότυπων, μικρών 

προϊόντων και εξατομικευμένων ανταλλακτικών [33]. 

 

Εικόνα 54 Ανοξείδωτος Χάλυβας PH1 by EOS Μηχανικές ιδιότητες [33] 
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Ανοξείδωτος Χάλυβας 316L 

To EOS Stainless Steel 316L έχει χημική σύνθεση που αντιστοιχεί στο UNS S31673 και 

στις προδιαγραφές του πρότυπου ASTM F138. Χαρακτηρίζεται από καλές μηχανικές ιδιότητες 

και είναι ιδανικό κράμα για εφαρμογές της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροδιαστημικής και 

γενικά σαν υλικό κατασκευής πρωτοτύπων μέσω DMLS. Τα εξαρτήματα που κατασκευάζονται 

από το EOS Stainless Steel 316L μπορούν να κατεργαστούν, να γυαλιστούν και να υποστούν 

διαδικασίες εκτόνωσης των παραμενουσών τάσεων. Η ανόπτηση δεν είναι απαραίτητη γιατί οι 

μηχανικές ιδιότητες είναι σε επιθυμητά επίπεδα [33]. 

 

 

Εικόνα 55 Ανοξείδωτος Χάλυβας 316L by EOS Μηχανικές ιδιότητες [33] 
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Χάλυβας MS1 

Αυτό το είδος χάλυβα χαρακτηρίζεται από πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες και δυνατότητα 

εύκολης θερμικής επεξεργασίας. Με μια απλή θέρμανση στους 490 °C για 6 ώρες το αντικείμενο 

αποκτά εξαιρετική σκληρότητα και αντοχή. Τα εξαρτήματα που κατασκευάζονται από το EOS 

Maraging Steel 1 μπορούν να ήλεκτρο- συγκολληθούν, να λειανθούν και να επιστρωθούν χωρίς 

κανένα απολύτως πρόβλημα [33]. 

 

 

Εικόνα 56 Χάλυβας MS1 by EOS Μηχανικές ιδιότητες [33] 
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Κράμα Νικελίου HX 

Το EOS Nickel Alloy HX είναι κράμα νικελίου, χρωμίου, σιδήρου και μολυβδαινίου σε 

μορφή λεπτής σκόνης. Η σύνθεση του αντιστοιχεί σε αυτή του UNS N06002. Tο τελικό 

αποτέλεσμα στα αντικείμενα, που κατασκευάσθηκαν μέσω των κλασσικών τεχνικών από το 

συγκεκριμένο κράμα, πιστώνεται στην διαδικασία της ανόπτησης που υπόκεινται. Ωστόσο, η 

εκδοχή του αποτελέσματος της κατασκευής μέσω DMLS εμφανίζει υψηλή αντοχή και κάλο 

μέτρο επιμήκυνσης, ήδη από το τέλος της διαδικασίας. Η ανόπτηση χρησιμοποιείται για να 

ομογενοποιηθεί η μικροδομή του αντικειμένου και η εκτόνωση των εσωτερικών παραμενουσών 

τάσεων. Γενικά, αυτός ο τύπος κράματος χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα 

σε υψηλές θερμοκρασίας (συχνά μέχρι τους 1200 °C). Επομένως, βρίσκει εφαρμογή σε 

εξαιρετικά περίτεχνες μηχανικές επιστήμες. Μπορεί να συγκοληθεί, να λειανθεί, να γυαλιστεί 

και να επικαλυφθεί χωρίς να προκληθούν αστοχίες [33]. 

 

 

 

Εικόνα 57 Κράμα Νικελίου HX by EOS Μηχανικές ιδιότητες [33] 
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Κράμα Νικελίου IN625 

Χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή εφελκυσμού, ερπυσμού και θραύσης και η σύνθεση του 

αντιστοιχεί σε αυτή του UNS N06625. Επίσης, τα εξαρτήματα που παράγονται από συμβατικές 

μεθόδους κατασκευής με το συγκεκριμένο κράμα, έχουν υψηλή αντοχή στην κόπωση και την 

διάβρωση. Ωστόσο, λόγω της φύσης της διαδικασίας του Additive Manufacturing τα 

εξαρτήματα από το συγκεκριμένο εργαζόμενο μέσο της EOS υποβάλλονται σε θερμική 

επεξεργασία και οι ιδιότητες τους ποικίλουν εντός ενός εύρους. Τα εξαρτήματα μπορούν να 

ήλεκτρο- συγκολληθούν, να κατεργασθούν, να γυαλισθούν κ.λπ. [33].  

 

 

Εικόνα 58 Κράμα Νικελίου IN625 by EOS Μηχανικές ιδιότητες [33] 
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Κράμα Νικελίου IN718 

Το EOS Nickel Alloy IN718 είναι κράμα ανθεκτικό στη θερμότητα, με βάση το νικέλιο. Η 

σύνθεση του αντιστοιχεί σε αυτή του UNS N07718. Χαρακτηρίζεται από καλή αντοχή σε 

εφελκυσμό, κόπωση, ερπυσμό και θραύση σε θερμοκρασίες έως 700°C. Επίσης, παρουσιάζει 

εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και βρίσκει εφαρμογή σε βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας 

[33]. 

 

 

Εικόνα 59 Κράμα Νικελίου IN718 by EOS Μηχανικές ιδιότητες [33] 
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Τιτάνιο Ti64- Ti6Al4V 

Το EOS Ti64 είναι σκόνη κράματος τιτανίου του οποίου η χημική σύνθεση ανταποκρίνεται 

στα πρότυπα του ASTM F1472 και ASTM F2924. Είναι ευρέως διαδεδομένο και 

χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές ιδιότητες. Το χαμηλό ειδικό βάρος του, το κάνει ιδανικό 

για πολλές εφαρμογές υψηλής απόδοσης. Τα εξαρτήματα που κατασκευάζονται από αυτό το 

κράμα μπορούν να υποστούν μηχανικές κατεργασίες είτε στο τέλος της διαδικασίας κατασκευής 

είτε αφού αποκτήσουν την απαραίτητη σκληρότητα μέσω θερμικής επεξεργασίας [33]. 

 

 

Εικόνα 60 Κράμα Τιτανίου Ti64 by EOS Μηχανικές Ιδιότητες [33] 
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Τιτάνιο Ti64ELI 

ΤΟ EOS Ti64ELI έχει χημική σύνθεση που αντιστοιχεί στα πρότυπα ASTM F136 και 

ASTM F3001. Είναι διαδεδομένο και ελαφρύ κράμα, εξαιρετικών μηχανικών ιδιοτήτων. Κύρια 

χαρακτηριστικά του αποτελούν η υψηλή ανθεκτικότητα στη διάβρωση και το ειδικό χαμηλό 

βάρος. Τα παραχθέντα εξαρτήματα του συγκεκριμένου εργαζόμενου μέσου μπορούν να 

υποστούν μηχανικές κατεργασίας είτε επιτόπου είτε αφού αποκτήσουν την απαραίτητη 

σκληρότητα μέσω θερμικών επεξεργασιών [33]. 

 

 

Εικόνα 61 Κράμα Τιτανίου Ti64ELI by EOS Μηχανικές ιδιότητες [33] 
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Τιτάνιο TiCP grade 2 

Η σκόνη TiCP της EOS έχει χημική σύνθεση που αντιστοιχεί στις προδιαγραφές του 

προτύπου ASTM F67. Τα προϊόντα που κατασκευάζονται από αυτό το υλικό έχουν καλή 

αναλογία αντοχής- βάρους, εξαιρετική ανθεκτικότητα στη διάβρωση και ευκαμψία. Τέλος, 

μπορούν να υποστούν οποιαδήποτε μηχανική κατεργασία [33]. 

 

 

Εικόνα 62 TiCP Grade 2 by EOS Μηχανικές ιδιότητες [33] 
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Χρώμιο Κοβαλτίου MP1 

Τα πρωτότυπα, που κατασκευάζονται από EOS Cobalt Chrome MP1, έχουν χημική 

σύνθεση UNS R31538 υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Δεν περιέχουν νικέλιο και 

χαρακτηρίζονται από ομοιόμορφή δομή κρυσταλλικών κόκκων. Το συγκεκριμένο κράμα όπως 

κατασκευάστηκε από την EOS ικανοποιεί τις προδιαγραφές του ASTM F1537 εκτός της 

απαιτούμενης επιμήκυνσης. Αυτή μπορεί να αυξηθεί, για να ικανοποιήσει πλήρως τις 

προδιαγραφές του προτύπου, μέσω θερμής ισοστατικής συμπίεσης (HIP). Επίσης, οι 

παραμένουσες τάσεις μπορούν να εκτονωθούν μέσω θερμικών επεξεργασιών Τα εξαρτήματα 

που κατασκευάζονται από αυτό το κράμα μπορούν να μετά- επεξεργαστούν, να ήλεκτρο- 

συγκολληθούν και να επικαλυφθούν χωρίς να προκληθούν αστοχίες.. Με την κατάλληλη 

πιστοποίηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για βιοϊατρικές εφαρμογές [33]. 

 

 

Εικόνα 63 Κράμα Χρωμίου Κοβαλτίου (MP1) by EOS Μηχανικές ιδιότητες [33] 
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Βολφράμιο 

Το βολφράμιο είναι το χημικό στοιχείο με σύμβολο W και ατομικό αριθμό 74. Ανήκει στην 

ομάδα της τρίτης κύριας σειράς των στοιχείων μετάπτωσης. Σε κανονικές συνθήκες 

περιβάλλοντος είναι σκληρό και σπάνιο στερεό μέταλλο. Στη Γη βρίσκεται σχεδόν 

αποκλειστικά με μορφή χημικών ενώσεων. Στη στοιχειακή του μορφή είναι αξιοσημείωτο για 

την αντοχή του, αλλά ιδιαίτερα για το γεγονός ότι έχει την υψηλότερη θερμοκρασία τήξης 3410 

± 20°C από όλα τα χημικά στοιχεία και έχει πολύ υψηλή πυκνότητα 19.300 kg /m³. Το 

βολφράμιο σχηματίζει κράματα που έχουν πολλές εφαρμογές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

είναι τα νήματα λαμπτήρων πυρακτώσεως, οι σωλήνες ακτινών Χ, τα ηλεκτρόδια συγκόλλησης 

ενώ ενώσεις του βολφραμίου χρησιμοποιούνται συχνά σε βιομηχανικές εφαρμογές [34]. 

 

 

Εικόνα 64 Κράμα Βολφραμίου Μπρούντζου by ExOne Μηχανικές ιδιότητες [35] 
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Σύνοψη των κεφαλαίων 2 και 3 

Γνωρίζοντας πλέον τις διάφορες τεχνολογίες Additive Manufacturing και τα διάφορα υλικά 

που μπορούν να αξιοποιηθούν, σε αυτό το σημείο της εργασίας παραπείθονται διάφορες 

διευκρινίσεις που θα καθοδηγήσουν τον σχεδιαστή ανάλογα με τις ανάγκες του στην επιλογή 

της κατάλληλης τεχνολογίας- διαδικασίας κατασκευής. Η επιλογή μπορεί να προσεγγιστεί από 

τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες: α) βάσει του επιθυμητού υλικού, β) βάσει των τεχνικών 

χαρακτηριστικών του τελικού  εξαρτήματος και γ) βάσει  των δυνατοτήτων που προσφέρει η 

κάθε τεχνολογία. 

Επιλογή τεχνολογίας μέσω υλικού 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι νήματα, σκόνες ή ρητίνες. Τα πολυμερή και 

τα μέταλλα είναι τα δύο κύρια είδη που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν τα υλικά, αν και 

χρησιμοποιούνται και άλλα όπως κεραμικά ή συνθετικά. Επίσης, τα πολυμερή μπορούν να 

χωριστούν σε θερμοπλαστικά και θερμό συνθετικά. Εάν λοιπόν το απαιτούμενο υλικό είναι ήδη 

γνωστό, η επιλογή τεχνολογίας είναι σχετικά εύκολη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιλογή 

γίνεται σύμφωνα με τη σύγκριση κόστους και ιδιοτήτων που απαιτεί το τελικό αποτέλεσμα. 

 

 Εικόνα 65 Επιλογή Τεχνολογίας μέσω Υλικού [7] 
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Επιλογή τεχνολογίας λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών του αποτελέσματος 

Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί κατά τη διαδικασία επιλογής τεχνολογίας, αν το 

επιθυμητό αποτέλεσμα της βασικής μελέτης του σχεδιασμού είναι η λειτουργικότητα ή η 

οπτική εμφάνιση. Αν αποφασιστεί από τον σχεδιαστή, ότι ο σκοπός παραγωγής ενός  

εξαρτήματος είναι η λειτουργικότητα, τότε θα πρέπει να συμπεριλάβει αρκετά κριτήρια για την 

επιλογή του. Όταν, παραδείγματος χάριν, σχεδιάζεται ένα πρωτότυπο- συναρμολόγημα είναι 

σημαντικό να οριστούν τα απαραίτητα όρια ανοχών. Κατά κανόνα, αυτό συνεπάγεται την 

επιλογή μιας διαδικασίας που προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια αποτελέσματος. Επίσης, η 

συνολική αντοχή ενός αντικείμενου προφανώς εξαρτάται από τις διάφορες μηχανικές και 

φυσικές ιδιότητες του εργαζόμενου μέσου. Για να προσδιορισθεί η διαδικασία επιλογής σε μια 

τέτοια περίπτωση, το όριο διαρροής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασική παράμετρος. Τέλος, 

για οποιαδήποτε άλλη απαίτηση, υπάρχουν διαθέσιμες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν ανάλογα 

υλικά, για την επίτευξη των επιθυμητών προδιαγραφών. 

 

Εικόνα 66 Επιλογή Τεχνολογίας λόγω των Τεχνικών Χαρακτηριστικών του Αποτελέσματος [7] 
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Επιλογή τεχνολογίας μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει 

Όταν ο σχεδιασμός ενός μοντέλου ολοκληρωθεί, οι δυνατότητες που προσφέρει η 

τεχνολογία κατασκευής αποτελούν σημαντικό κριτήριο για την απόφαση του σχεδιαστή. Είναι 

σημαντικό να έχει κάποιος μια γενική εικόνα των βασικών δυνατοτήτων κάθε τεχνολογίας ώστε 

να κατανοήσει πλήρως τα βασικά πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της. Η ακρίβεια της 

διαστασιολόγησης συνδέεται με το επίπεδο λεπτομέρειας και ποιότητας που κάθε διαδικασία 

μπορεί να επιτύχει. Οι διαδικασίες που προσφέρουν υψηλή ακρίβεια μπορούν συνήθως να 

δημιουργήσουν αντικείμενα με καλύτερα χαρακτηριστικά. Ακόμα, το μέγεθος του όγκου που 

μπορεί να κατασκευασθεί καθορίζει τις μέγιστες διαστάσεις ενός εξαρτήματος. Τα εξαρτήματα 

που ξεπερνούν αυτό τον όγκο διαιρούνται σε κομμάτια και συναρμολογούνται αργότερα. 

Επίσης, η ανάγκη δομών υποστήριξης περιορίζει το επίπεδο της ελευθερίας σχεδιασμού. Οι 

τεχνολογίες που δεν χρειάζονται υποστηρικτικές δομές ή αυτές είναι διαλυτές, μπορούν να 

κατασκευάσουν αντικείμενα ελεύθερης μορφής πιο εύκολα. 

 

Εικόνα 67 Επιλογή Τεχνολογίας μέσω των Δυνατοτήτων που προσφέρει [7] 
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Κεφάλαιο 4: Βασικά Στοιχεία Ανελκυστήρα Έλξεως 

4.1 Εισαγωγή 

Για λόγους πληρότητας, σε αυτό το σημείο θα πραγματοποιηθεί μια στοιχειώδης περιγραφή 

ενός ανελκυστήρα έλξεως τύπου MRL. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παραθέσει την αρχή 

λειτουργίας του, ένα μέρος των στοιχείων που τον απαρτίζουν καθώς και τα υφιστάμενα 

προβλήματα κατά την διαδικασία τοποθέτησης της βάσης. Αναλύοντας τα παραπάνω θα 

μπορέσει να τεκμηριωθεί ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Ουσιαστικά, οι ανελκυστήρες είναι συστήματα που εξυπηρετούν την κατακόρυφη 

μεταφορά ανθρώπων ή φορτίων και χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την αρχή λειτουργίας 

τους (έλξεως ή υδραυλικοί) ή με τις ανάγκες που έχουν να καλύψουν (επιβατηγούς ή 

φορτηγούς). Ανελκυστήρας έλξεως είναι αυτός στον οποίο η κίνηση οφείλεται στην τριβή που 

αναπτύσσεται μεταξύ των συρματόσχοινων ανάρτησης και των αυλάκων της τροχαλίας του 

κινητήριου μηχανισμού [36].  

Τέλος, η ονομασία MRL οφείλεται στη σύμπτυξη των λέξεων Machine Room Less δηλαδή 

χωρίς μηχανοστάσιο. Αυτός ο τύπος ανελκυστήρα αποτέλεσε απόρροια της ανάγκης που 

δημιουργήθηκε από τους εργολάβους να εκμεταλλευτούν όσο το δυνατό περισσότερο ωφέλιμο 

εμβαδό των κτιρίων. Η αρχή και ο τρόπος λειτουργίας του δεν διαφέρει από τον έλξεως παρόλο 

που κάποια εξαρτήματα αντικαταστάθηκαν με νέα ή δεν εγκαθίστανται καθόλου. Τα κυριότερη 

μέρη από τα οποία αποτελείται ένας ανελκυστήρας είναι οι οδηγοί, η βάση μηχανής, το 

αντίβαρο, το πλαίσιο του θαλάμου, ο θάλαμος, τα συρματόσχοινα, ο κινητήρας, ο πίνακας 

ελέγχου, τα διάφορα ηλεκτρολογικά κυκλώματα και τα επιμέρους αυτών.  
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Εικόνα 68 Ανελκυστήρας Έλξεως MRL [38] 
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4.2 Φρέαρ 

Το φρέαρ είναι ο χώρος μέσα στον οποίο κινείται ο θάλαμος και το αντίβαρο του 

ανελκυστήρα. Πρέπει να περιβάλλεται από τοιχώματα, δάπεδο και οροφή, εκτός των 

επιτρεπόμενων από τη νομοθεσία ανοιγμάτων (πχ. θύρες) και να τηρεί τις απαραίτητες 

απολήξεις στα ακραία σημεία της διαδρομής του ανελκυστήρα. Συνίσταται να κατασκευάζεται, 

ή τουλάχιστον τα μέρη στα οποία γίνεται η στήριξη των κατευθυντήριων ράβδων, από 

οπλισμένο σκυρόδεμα ή κατάλληλη μεταλλική κατασκευή. Πρέπει να είναι εσωτερικά λείο και 

να παρουσιάζει την απαραίτητη αντοχή για τις καταπονήσεις που δέχεται, τόσο κατά την ομαλή 

λειτουργία του ανελκυστήρα όσο και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (πχ. λειτουργία της 

διάταξης αρπάγης) [36]. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 81-20 τα τοιχώματα πρέπει να έχουν 

μηχανική αντοχή τέτοια, ώστε με την εφαρμογή μιας ομοιόμορφα κατανεμημένης δύναμης 

1.000 Ν σε επιφάνεια τετραγωνικής ή κυκλικής διατομής 300mm x 300mm να αντέχουν σε : 

• Μόνιμη παραμόρφωση μεγαλύτερη από 1 mm 

• Ελαστική παραμόρφωση μεγαλύτερη από 15 mm 

Παράλληλα, το δάπεδο της κάτω απόληξης του φρέατος πρέπει να είναι σε θέση να αντέχει 

τη δύναμη που προκύπτει από τη μάζα των κατευθυντήριων ράβδων προσαυξημένη από 

οποιοδήποτε εξάρτημα είναι στερεωμένο πάνω τους καθώς και οποιαδήποτε πρόσθετη δύναμη 

προκύψει κατά τη διάρκεια ακινητοποιήσεων έκτακτης ανάγκης. Επίσης, πρέπει να αντέχει, 

κάτω από τις βάσεις στήριξης των προσκρουστήρων, 4 φορές το στατικό φορτίο που 

επιβάλλεται από έναν πλήρη φορτωμένο θάλαμο και της μάζας του αντιβάρου, ομοιόμορφα 

κατανεμημένο μεταξύ τους [37]. 

4.3 Οδηγοί 

Οι οδηγοί εξασφαλίζουν την κατακόρυφη καθοδήγηση του 

πλαισίου του θαλάμου και του αντιβάρου (εικόνα 68 οδηγοί). Στους 

MRL ανελκυστήρες συνήθως τοποθετούνται από τον πυθμένα προς 

την οροφή του φρεατίου και στηρίζονται κατά διαστήματα στα 

τοιχώματα με τη βοήθεια μεταλλικών γωνιακών ή κατάλληλα 

προσαρμοσμένων πλαϊνών (εικόνα 68), αριστερής ή δεξιάς διάταξης, 

στηριγμάτων. Είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα St37 ή St 52 

και λόγω του προφίλ τους συμβολίζονται με Τ b x h x k (εικόνα 

69). Οι τυποποιημένες τιμές των b, h και k διαφέρουν ανάλογα με τους υπολογισμούς της 

μελέτης. Το πρώτο γράμμα αφορά το μήκος της πλάτης του οδηγού, το δεύτερο το μήκος του 

Εικόνα 69 Προφίλ Οδηγού [36] 
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νεύρου και το τελευταίο το πάχος του νεύρου. Η τοποθέτηση τους κατέχει πρωτεύοντα ρόλο 

στην εγκατάσταση του ανελκυστήρα και τυχόν αστοχίες οδηγούν σε μια σειρά μη επιθυμητών 

αποτελεσμάτων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η ανάπτυξη δυνάμεων τριβής που 

αφενός σημαίνει απώλειες ισχύος και αφετέρου συντελεί στην καταστροφή εξαρτημάτων του 

ανελκυστήρα (πχ. ολισθητήρων οδήγησης) [36]. 

4.4 Αντίβαρο 

Το αντίβαρο σε μια εγκατάσταση ανελκυστήρα ισοσταθμίζει ένα μέρος του ονομαστικού 

φορτίου και του απόβαρου (εικόνα 68 αντίβαρο). Για τον λόγο αυτό, η μάζα των αντιβάρων 

επιλέγεται έτσι ώστε να ισχύει ο παρακάτω τύπος: 

𝐺 = 𝐹 +
𝑄

2
 

Όπου G η μάζα του αντίβαρου, F του θαλάμου και φέροντος πλαισίου και Q το ωφέλιμο φορτίο 

των επιβατών. Αποτελείται από πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο ή σκυρόδεμα, 

τοποθετημένα σε μεταλλικό πλαίσιο. Το πλαίσιο κινείται μέσω κατάλληλων πλαστικών 

«πέδιλων ολίσθησης» κατακόρυφα στις κατευθυντήριες ράβδους του αντιβάρου [36]. 

4.5 Πλαίσιο Θαλάμου  

Το πλαίσιο του ανελκυστήρα (εικόνα 68 πλαίσιο- σασί ανελκυστήρα) είναι 

κατασκευασμένο από δοκούς σιδήρου και ανάλογα με τη μορφολογία του φρέατος και των 

επιθυμητών θυρών μπορεί να διαφέρει (μορφή L ή κανονικό). Η σωστή κίνηση πάνω στις 

κατευθυντήριες ράβδους επιτυγχάνεται μέσω «πέδιλων ολίσθησης», που είναι ενσωματωμένα 

σε κατάλληλες υποδοχές των κατακόρυφων δοκών του. Η κατακόρυφη κίνηση οφείλεται αφενός 

στον κινητήριο μηχανισμό και αφετέρου στα συρματόσχοινα. Το πλαίσιο αναρτάται στα 

τελευταία μέσω κατάλληλων συνδέσμων κατευθείαν ή ανάλογα με τη σχέση μετάδοσης μέσω 

τροχαλιών παρέκκλισης. Τέλος, πάνω στο πλαίσιο τοποθετείται ο θάλαμος και μέσω ήλεκτρο- 

συγκόλλησης ή κοχλιό σύνδεσης σταθεροποιείται. Συνηθίζεται να παρεμβάλλεται πλαστικό 

ελαστικό υλικό μεταξύ τους για την απόσβεση των κραδασμών.  
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4.6 Συρματόσχοινα 

Τα συρματόσχοινα στους ανελκυστήρες χρησιμοποιούνται για την ανάρτηση, η οποία 

διακρίνεται σε άμεση και έμμεση, του πλαισίου και του αντιβάρου Στην πρώτη περίπτωση, 

συνήθως η γωνία περιέλιξης της τροχαλίας τριβής είναι 

180˚ χωρίς να παρεμβάλλεται τροχαλία παρέκκλισης. 

Ουσιαστικά, από τη μια μεριά της τροχαλίας τριβής 

αναρτάται το πλαίσιο και από την άλλη το αντίβαρο. 

Στην έμμεση ανάρτηση (εικόνα 70), τα πράγματα είναι 

πιο σύνθετα. Αρχικά, τα συρματόσχοινα προσδένονται 

σε κατάλληλη υποδοχή που βρίσκεται στο άνω ακραίο 

σημείο της απόληξης των κατευθυντήριων ράβδων. 

Κατακόρυφα περνάνε μέσα από τους αυλούς της 

τροχαλίας παρέκκλισης του αντιβάρου και οδηγούνται 

ξανά προς τα πάνω, στην τροχαλία τριβής. Από εκεί 

φεύγουν ξανά κάθετα προς τα κάτω στις τροχαλίες 

παρέκκλισης του θαλάμου, οι οποίες θα τα οδηγήσουν 

στις αντίστοιχες άνω υποδοχές. 

4.7 Βάση Μηχανής 

Στην περίπτωση των MRL ανελκυστήρων, η εγκατάσταση της βάσης μηχανής αποτελεί 

ιδιάζουσα περίπτωση αφού δεν υπάρχει μηχανοστάσιο. Συνήθως στηρίζεται είτε πάνω στους 

οδηγούς αποκλειστικά είτε στους οδηγούς και στο φρεάτιο. . Η βάση μηχανής τοποθετείται στο 

υψηλότερο σημείο (εικόνα 68) του φρεατίου και πρέπει να ανυψωθεί μέχρι το κατάλληλο σημείο 

τοποθέτησης της μέσω κατάλληλων εργαλείων (ηλεκτρικό ή παλάγκο χειρός). Ανάμεσα στην 

βάση μηχανής και το υπόλοιπο σύστημα μεσολαβούν ελαστικά πέλματα, τα οποία απορροφούν 

τους κραδασμούς που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του κινητήρα και εξομαλύνουν το θόρυβο 

που παράγεται αφού ο κινητήριος μηχανισμός βρίσκεται εντός του φρέατος και όχι σε ξεχωριστό 

δώμα.  

Κλείνοντας, η βάση της μηχανής πρέπει να έχει μηχανική αντοχή τέτοια που να μπορεί να 

αντέχει το βάρος του κινητήρα, όλων των εξαρτημάτων που αναρτώνται από την τροχαλία 

τριβής και τυχόν αντιδράσεων που μπορεί να προκύπτουν κατά την εκκίνηση ή το σταμάτημα 

του ανελκυστήρα.  

Εικόνα 70 Έμμεση Ανάρτηση 

Συρματόσχοινων [36] 
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Εικόνα 71 Βάση Μηχανής [38] 
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Κεφάλαιο 5: Σχεδιασμός Βάσης Μηχανής 

5.1 Εισαγωγή 

Το πειραματικό μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφορά τον σχεδιασμό μιας 

πρωτότυπης βάσης μηχανής ανελκυστήρα που να μπορεί να κατασκευαστεί μέσω τεχνολογιών 

Additive Manufacturing. Βασικός στόχος της είναι η μείωση της μάζας της, η οποία αποτελεί το 

κυριότερο πρόβλημα κατά την εγκατάσταση της. Ως αντικείμενο πιλότος επιλέχθηκε μια βάση 

μηχανής από ένα υφιστάμενο μοντέλο ανελκυστήρα που κατασκευάζεται από την εταιρεία 

KLEEMANN. Οι σχεδιαστικές απαιτήσεις όπως π.χ. διαστάσεις, σημεία σύνδεσης με την 

μηχανή, σημεία σύνδεσης με τους οδηγούς κλπ. δόθηκαν από την εταιρεία. Τέλος, το ωφέλιμο 

φορτίο στο οποίο πρέπει να αντέχει η νέα βάση μηχανής καθορίστηκε από την εταιρεία στα 

25.000N. 

Επίσης, η επιλογή της μηχανής EOSINT M280 καθόρισε ένα  μεγάλο μέρος των 

σχεδιαστικών περιορισμών καθώς και την επιλογή του υλικού το οποίο είναι το EOS Maraging 

Steel. 

  

Εικόνα 72 Μηχανή EOSINT M280 [33] 

Έτσι λόγω των περιορισμών της παραπάνω μηχανής η οποία μπορεί να κατασκευάσει 

αντικείμενα όγκου  250x250x325 mm η νέα βάση σχεδιάστηκε σε τρία κομμάτια. Η τεχνολογία 

που χρησιμοποιεί  είναι η Direct Metal Sintering. 
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5.2 Σχεδιασμός Εξαρτημάτων Αρχικού Συναρμολογήματος 

Το αρχικό συναρμολόγημα, αποτελείται από δύο γωνίες στήριξης, μια οριζόντια δοκό και 

μια μεταλλική πλάκα που ακουμπάει πάνω ο κινητήρας του ανελκυστήρα.  

 

Εικόνα 73 Βάση Μηχανής Ανελκυστήρα [38] 

 

 

Εικόνα 74 Αρχικό Συναρμολόγημα 
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5.3 Βελτιστοποίηση Γεωμετρίας 

Επειδή από την κατασκευάστρια εταιρεία δόθηκε το συναρμολόγημα σε μορφή STEP 

υπήρξε η ανάγκη να ανασχεδιαστεί η υφιστάμενη βάση ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί 

από τους αλγόριθμους βελτιστοποίησης γεωμετρίας του Inventor οι οποίοι μπορούν να 

εφαρμοσθούν μόνο σε αρχείο τύπου part. Για να μετατραπεί το αρχείο assembly που 

ανασχεδιάστηκε σε ένα ενιαίο αρχείο εξαρτήματος Part, χρησιμοποιήθηκε η εντολή Derive. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στον τύπο Derive εφαρμόσθηκε η επιλογή Single Solid Body. Για να 

ξεκινήσει η διαδικασία της μελέτης πρέπει ο χρήστης μέσω της καρτέλας Stress Analysis και με 

τις εντολές Create Study> Shape Generator να δημιουργήσει μια νέα. Πρώτο βήμα είναι η 

επιλογή του υλικού, το οποίο επιτυγχάνεται με τη χρήση της εντολής Assign. Στη συνέχεια, 

απαιτείται να οριστούν οι βαθμοί ελευθερίας του συστήματος. Στην προκειμένη περίπτωση, από 

τo μενού «Constraints» επιλέχθηκε το Fixed στις δύο γωνίες στήριξης. Ουσιαστικά, με αυτό τον 

τρόπο περιορίστηκαν όλες οι κινήσεις των δύο πελμάτων σε οποιοδήποτε άξονα. Ακολούθως, 

με την εντολή Force και την επιλογή της σωστής επιφάνειας και μέτρου, η εισαγωγή του φορτίου 

που καταπονεί την κατασκευή η οποία στο παρόν πρόβλημα αντιστοιχεί στην τιμή των 25.000 

Ν. Εν κατακλείδι, με το Preserve Region δίδεται στο χρήστη η δυνατότητα να εξαιρέσει περιοχές 

από την διαδικασία της βελτιστοποίησης γεωμετρίας ενώ από το μενού Shape Generator Settings 

ρυθμίζεται η ανάλυση της ποιότητας του αλγόριθμου αλλά και το ποσοστό επιθυμητής μείωσης 

μάζας. Στην περίπτωση της συγκεκριμένης μελέτης επιλέχθηκε μείωση μάζας κατά 60% και 

ανάλυση 1.5.  

 

Εικόνα 75 Μελέτη Shape Generator  
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Μετά την εφαρμογή των παραπάνω παραμέτρων, μέσω της εντολής Generate Shape> Run 

ο αλγόριθμος ξεκινά να υπολογίζει και να βελτιστοποιεί την γεωμετρία της προς μελέτη 

κατασκευής. Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το τελικό αποτέλεσμα. 

 

 

Εικόνα 76 Προτεινόμενη Γεωμετρία Συναρμολογήματος 

Χρησιμοποιώντας την εντολή Promote Shape> Current Part File η προτεινόμενη γεωμετρία 

προβάλλεται στην ήδη υπάρχουσα διάταξη. Αξιοποιώντας την σαν οδηγό, ο σχεδιαστής μπορεί 

να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε τροποποίηση επιθυμεί. Επιπλέον, μέσα από την καρτέλα του 

View υπάρχει δυνατότητα επιλογής διάφορων οπτικών τρόπων για μεγαλύτερη διευκόλυνση. 

Διαλέγοντας επιφάνεια σχεδιασμού ή δημιουργώντας την μέσω της εντολής Plane και 

χρησιμοποιώντας τις εντολές Project Geometry, Line και Circle σκιαγραφείται το προτεινόμενο 

σχέδιο. Στη συνέχεια με την εντολή Extrude>Cut γίνεται η αφαίρεση του ανεπιθύμητου όγκου.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, λόγω της επιθυμίας κατασκευής της βάσης μέσω 

τεχνολογιών Additive Manufacturing και λόγω των περιορισμών που προκύπτουν στον ενιαίο 

όγκο κατασκευής που μπορεί να επιτευχθεί, δεν ακολουθήθηκε η αφαιρετική διαδικασία. Αυτό 

οφείλεται στο ότι η βάση πρέπει να διαιρεθεί σε περαιτέρω κομμάτια αφού ξεπερνά σε μήκος 
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το όριο που ορίζει ο κατασκευαστής της μηχανής. Επίσης, για να μπορεί να ελεγχθεί αξιόπιστα 

η αντοχή της βάσης και να δεχθεί εύκολα τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις, αφού ελέγχθηκε ο 

αλγόριθμος βελτιστοποίησης γεωμετρίας, η βάση σχεδιάστηκε από την αρχή σε τρία κομμάτια. 

 Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι πριν προχωρήσει ο σχεδιασμός της βάσης 

ελέγχθηκε τι προτείνουν και αλγόριθμοι Generative Design που μπορούν να εφαρμοστούν σε 

άλλα σχεδιαστικά προγράμματα. 

 

 

Εικόνα 77 Γεωμετρία Generative Design  
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5.4 Σχεδιασμός Βάσης 

Λόγω του περιορισμένου όγκου κατασκευής από την μηχανή που επιλέχθηκε 

(250x250x325 mm) η βάση διαιρέθηκε σε τρία κομμάτια. 

 

 

Εικόνα 78 Νέα Βάση Μηχανής Exploded View 
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Εικόνα 79 Ισομετρική Όψη Νέας Βάσης Μηχανής 

Το πρώτο κομμάτι έχει μέγιστο μήκος τα 230 mm (Χ άξονας) έτσι ώστε να υπάρχει 

περιθώριο αριστερά και δεξιά από την πλατφόρμα κατασκευής της μηχανής. To πλάτος 

ορίστηκε στα 240 mm αφού η μηχανή μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα ακόμα και με 

περιθώριο 3 mm από τα ακραία σημεία της. Το δεύτερο κομμάτι έχει μήκος 123 mm και πλάτος 

175 mm ώστε να μην παρεμποδίζονται τα συρματόσχοινα. Το τελευταίο κομμάτι έχει μήκος 

220,5 mm και πλάτος 240mm. To ύψος του συναρμολογήματος ανέρχεται στα 136 mm και η 

σύνδεση του πραγματοποιείται με κοχλίες. 

5.4.1 Σχεδιασμός Πρώτου Κομματιού της Βάσης 

Στο πρόγραμμα Inventor δημιουργήσαμε ένα καινούριο αρχείο τύπου .ipt. Με την εντολή 

Sketch και την επιλογή κατάλληλου επιπέδου σχεδίασης ξεκίνησε η διαδικασία. 

Χρησιμοποιώντας τις εντολές Line, Circle, Mirror δημιουργήσαμε το απαραίτητο σχέδιο, που 

στη συνέχεια με τη εντολή Extrude προσθέσαμε τον απαραίτητο όγκο. Έπειτα στις κατάλληλες 

συντεταγμένες, δημιουργήθηκε ένα νέο επίπεδο σχεδιασμού με τη βοήθεια του οποίου 

σχεδιάστηκε το επόμενο βήμα. Για να προχωρήσει η υλοποίηση της κατασκευής με την εντολή 

Plane> Offset Plane δημιουργήθηκε το κατάλληλο επίπεδου και με την εντολή Project Geometry 

προβλήθηκαν οι απαραίτητες ακμές στο επίπεδου σχεδιασμού. Η δημιουργία των τόξων- 

στηριγμάτων πραγματοποιήθηκε με το σχεδιασμό δύο κύκλων διαμέτρου 800mm. Στη συνέχεια, 



86 

 

με την εντολή Coincident Constraint προσαρμόστηκαν οι κύκλοι στα επιθυμητά σημεία. Για την 

βέλτιστη τοποθεσία τους και τον απαραίτητο όγκο τους έγινα αλλεπάλληλοι έλεγχοι αντοχής 

μέσω της κατάλληλης δυνατότητας που προσφέρει το πρόγραμμα. Τέλος, για λόγους εμφάνισης 

αλλά κυρίως ενίσχυσης της αντοχής του αντικειμένου έγιναν τα απαραίτητα στρογγυλέματα και 

κοψίματα με την εντολή Fillet και Chamfer. 

 

 

Εικόνα 80  Πρώτο Κομμάτι Α Όψη 

 

 

Εικόνα 81 Πρώτο Κομμάτι Β Όψη 
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Εικόνα 82 Πρώτο Κομμάτι Γ Όψη 

 

5.4.2 Σχεδιασμός Δεύτερου Κομματιού της Βάσης 

Ο σχεδιασμός του δεύτερου κομματιού ακολούθησε την ίδια βασική διαδικασία με αυτή 

του πρώτου κομματιού. Κατά την πορεία του σχεδιασμού και μέσω επαναληπτικών ελέγχων 

πραγματοποιούνταν προσθήκη ή αφαίρεση όγκου σε συγκεκριμένα σημεία. Σε αυτό το κομμάτι 

χρησιμοποιήθηκε η εντολή Hole για τη δημιουργία των κατάλληλων οπών που θα συντελέσουνε 

στη σύνδεση των τριών κομματιών. Εφαρμόσθηκε στα κατάλληλα σημεία ρυθμίζοντας τον 

κατάλληλο τύπο οπής, τη διάμετρο και το απαραίτητο βάθος. Με την εντολή Chamfer και Fillet 

έγιναν τα απαραίτητα στρογγυλέματα και κοψίματα  για λόγους ενίσχυσης, εμφάνισης αλλά και 

μείωσης της μάζας του κομματιού. 
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Εικόνα 83 Δεύτερο Κομμάτι Α Όψη 

 

 

Εικόνα 84 Δεύτερο Κομμάτι Β Όψη  



89 

 

5.4.3 Σχεδιασμός Τρίτου Κομματιού της Βάσης 

Ο σχεδιασμός του τρίτου κομματιού ξεκίνησε με τη δημιουργία των υποδοχών σύνδεσης. 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε η εντολή Hole για τη δημιουργία οπών και με την Mirror και το 

κατάλληλο Plane κατασκευάστηκε η δεύτερη αναγκαία υποδοχή σύνδεσης. Επόμενο βήμα ήταν 

ο σχεδιασμός των τόξων στήριξης των υποδοχών με τα πέλματα βάσης του τρίτου κομματιού. 

Για την κατασκευή των πελμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα lines και circles στις σωστές 

συντεταγμένες. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε η εντολή Extrude για να δοθεί όγκος, Chamfer 

για να γίνουν τα απαιραίτητα κοψίματα ή ενισχυσεις και τέλος η εντολή Mirror. Τέλος, με τις 

ίδες ακριβώς εντολές σχεδιάστηκαν τα σημεία που θα ακουμπήσει ο κινητήριος μηχανισμός. 

 

 

Εικόνα 85 Ολοκληρωμένο Τρίτο Κομμάτι Α Όψη 
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Εικόνα 86 Ολοκληρωμένο Τρίτο Κομμάτι Β Όψη 

 

Εικόνα 87 Ολοκληρωμένο Τρίτο Κομμάτι Γ Όψη 
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5.4.4 Τελικό Συναρμολόγημα 

Για να αποδειχθεί η λειτουργικότητα της παραπάνω κατασκευής, πρέπει να δημιουργηθεί 

το τελικό συναρμολόγημα και να γίνει έλεγχος της αντοχής του. Η διαδικασία ξεκίνησε με την 

δημιουργία ενός αρχείου assembly. Χρησιμοποιώντας την εντολή Place εισήχθησαν ένα τη φορά 

τα τρία κομμάτια και με την εντολή Rotate στρίφθηκαν με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι σωστά 

κατανεμημένα και προσανατολισμένα στο χώρο. Έπειτα, χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα 

Constraints για να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες ώστε να συνδεθούν σωστά οι 

επιφάνειες των κομματιών. 

 

 

Εικόνα 88 Τελικό Συναρμολόγημα Α Όψη 
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Εικόνα 89 Τελικό Συναρμολόγημα Β Όψη 

 

Εικόνα 90 Τελικό Συναρμολόγημα Γ Όψη 
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Εικόνα 91 Ιδιότητες Νέας Βάσης 
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5.5 Έλεγχος Αντοχής της Βάσης 

Για τον έλεγχο της αντοχής της βάσης χρησιμοποιήθηκε η αντίστοιχη δυνατότητα του 

προγράμματος σε αρχείο τύπου assembly. Στην καρτέλα Simulation και με την εντολή Stress 

Analysis> Create Study> Static Analysis ξεκινάει η διαδικασία. Εάν δεν έχει καθοριστεί ήδη το 

υλικό που είναι κατασκευασμένο το εκάστοτε εξάρτημα, με την εντολή Assign> Override 

Material γίνεται η επιλογή του υλικού.   

 

Εικόνα 92 Επιλογή υλικού 

Για την συγκεκριμένη κατασκευή δημιουργήθηκε ένα καινούριο υλικό στη βιβλιοθήκη το 

Inventor σύμφωνα με τις μηχανικές ιδιότητες που αναγράφονται στους πίνακες του 

κατασκευαστή.  

 

Εικόνα 93 Δημιουργία Υλικού Maraging Steel  
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Στη συνέχεια, εφαρμόστηκαν από την καρτέλα Constraints οι περιορισμοί των βαθμών 

ελευθερίας στις επιφάνειες που ήταν απαραίτητο. Ουσιαστικά, επιλέχθηκε ο περιορισμός Fixed 

στα τέσσερα πέλματα της βάσης μηχανής. Με αυτό τον τρόπο, περιορίζονται όλοι οι βαθμοί 

ελευθερίας αφού ουσιαστικά σε αυτά τα τέσσερα σημεία η βάση είναι βιδωμένη και δεν μπορεί 

να μετακινηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.  

 

 

Εικόνα 94 Fixed Περιορισμοί 
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Με την εντολή Loads> Force τοποθετήσαμε το ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο 25.000Ν 

που πρέπει να αντέχει η κατασκευή.  

 

Εικόνα 95 Φορτίο Καταπόνησης της Βάσης Μηχανής 

 

Τέλος, με την εντολή Simulate> Run και με κριτήριο το όριο διαρροής έτρεξε ο αλγόριθμος 

που έβγαλε τα παρακάτω αποτελέσματα. 
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Von Mises Stresses 

 

Εικόνα 96 Von Mises Stress Διάγραμμα Α Όψη 

 

 

Εικόνα 97 Von Mises Stress Διάγραμμα Β Όψη 

Στα παραπάνω διαγράμματα  η αριστερά στήλη χρωμάτων μας δείχνει τις τάσεις που 

υπολογίστηκαν από τον αλγόριθμο κατά της διάρκεια της επίλυσης. 
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Μετατόπιση 

 

Εικόνα 98 Διάγραμμα Μετατόπισης 

 

Στο διάγραμμα της εικόνας 98 παρουσιάζεται η παραμόρφωση που θα δεχτεί η βάση 

μηχανής. Οι τιμές παραμόρφωσης της αριστερής στήλης αντιστοιχούν στις σκιαγραφημένες 

επιφάνειες. 
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Συντελεστής Ασφαλείας 

 

 

Εικόνα 99 Διάγραμμα Συντελεστή Ασφαλείας 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα εμφανίζεται η τιμή του συντελεστή ασφαλείας της κατασκευής 

που στην περίπτωση μας είναι 7.29 το ελάχιστο στο σημείο που δείχνει το βέλος. 
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Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα 

Στην εισαγωγή της παρούσας διπλωματικής εργασίας περιγράφονται τα βασικά στάδια της 

διαδικασίας του Additive Manufacturing καθώς και τα γενικότερα πλεονεκτήματα που αυτό 

προφέρει. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που καταγράφηκαν αποτελούν εργαλεία για την 

κατανόηση των κεφαλαίων που έπονται. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο, διενεργείται μια ανασκόπηση των τεχνολογιών μη μεταλλικού 

Additive Manufacturing καθώς και των βασικών μη μεταλλικών υλικών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. Σκοπός του κεφαλαίου ήταν να παρουσιάσει στον αναγνώστη όλη την 

απαραίτητη πληροφορία ώστε να σχηματίσει μια εμπεριστατωμένη άποψη για το μη μεταλλικό 

Additive Manufacturing. 

  Στο τρίτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται εκτενής ανάλυση του μεταλλικού Additive 

Manufacturing. Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζονται η αρχή λειτουργίας όλων των τεχνολογιών 

καθώς και τα πλεονεκτήματα που αυτές προσφέρουν. Παράλληλα, καταγράφονται όλες οι 

απαραίτητες παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψιν όπως οι γεωμετρικοί περιορισμοί, οι 

υποστηρικτικές δομές, ο προσανατολισμός του αντικειμένου, οι παραμένουσες τάσεις, η μετά- 

επεξεργασία κατά το σχεδιασμό μηχανολογικών προϊόντων. Η κατανόηση των παραπάνω 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον σχεδιασμό και την κατασκευή λειτουργικών πρωτοτύπων. 

Στη συνέχεια, μελετήθηκε ποια τεχνολογία- μηχανή θα μπορούσε να υλοποιήσει τον στόχο της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας. Αποφασίστηκε η βάση να σχεδιαστεί, για λόγους 

οικονομικούς (κόστος αγοράς της μηχανής) αλλά και λειτουργικούς (εάν αποφασιστεί η 

προώθηση για κατασκευή), με κριτήριο τη μηχανή EOSINT M280 η οποία βρίσκεται στο ΑΠΘ. 

Στο κλείσιμο του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα εργαζόμενα μέσα που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από την μηχανή της κατασκευάστριας εταιρείας καθώς και οι μηχανικές τους 

ιδιότητες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία προέκυψε και η εκλογή του επιθυμητού υλικού. 

 Στο επόμενο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η βασική αρχή λειτουργείας ενός ανελκυστήρα 

έλξεως καθώς και τα βασικά μηχανολογικά εξαρτήματα που τον απαρτίζουν. Επίσης, 

παρουσιάζονται τα υφιστάμενα προβλήματα που υπάρχουν κατά την τοποθέτηση της βάσης 

μηχανής του ανελκυστήρα. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο αναλυτικός σχεδιασμός της βάσης καθώς και τα 

αποτελέσματα από τον έλεγχο αντοχής που πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των 

Πεπερασμένων Στοιχείων. Επιλέχθηκε η βάση ως εξάρτημα ανασχεδιασμού γιατί: α) δέχεται 

μεγάλες καταπονήσεις, β) τοποθετείται στο πιο δυσπρόσιτο σημείο του φρεατίου, γ) η μάζα της 
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είναι σημαντικός παράγοντας που δυσκολεύει την εγκατάσταση της. Για τον ανασχεδιασμό της 

βάσης μελετήθηκαν τόσο αλγόριθμοι βελτιστοποίησης γεωμετρίας όσο και αλγόριθμοι 

generative design. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν ως οδηγοί για να σχεδιαστεί η νέα βάση 

μηχανής εφ’ όσον λάβαμε υπόψη και τους γεωμετρικούς περιορισμούς της τεχνολογίας που 

χρησιμοποιήθηκε. Με αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε μια μείωση μάζας της τάξεως του 60%. Η 

νέα βάση μηχανής ζυγίσει 6.3kg σε σύγκριση με την αρχική των 16.3kg. Επίσης, απλοποιήθηκε 

η διαδικασία συναρμολόγησης αφού καταργήθηκαν οι συγκολλήσεις και αντικαταστάθηκαν με 

κοχλίες. Τα διαγράμματα του ελέγχου αντοχής εμφανίζουν ικανοποιητικές μέγιστες τιμές 

καταπόνησης και μετατόπισης. Λαμβάνοντας υπόψη και το διάγραμμα του συντελεστή 

ασφαλείας που εμφανίζει ελάχιστη τιμή 7.29 εξάγεται το συμπέρασμα ότι η βάση πληροί τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις. 

Τέλος,  σχετικά με το θέμα του κόστους και του οφέλους, θα πρέπει κανείς να εξετάσει μια 

σειρά από περίπλοκους παράγοντες για να μπορέσει να συμπεράνει εάν οι τεχνολογίες Additive 

Manufacturing αποτελούν μια βιώσιμη εναλλακτική παραγωγής εξαρτημάτων. Ως αντιστάθμιση 

στο αυξημένο κατασκευαστικό κόστος των τεχνολογιών Additive Manufacturing θα πρέπει 

κανείς να λάβει υπόψη του όλα τα υπόλοιπα κόστη που μειώνονται όπως π.χ. μείωση των 

αποθεμάτων, μείωση των εξαρτημάτων, μείωση του κόστους διαχείρισης, μείωση των πρώτων 

υλών, μείωση του κόστους συναρμολόγησης κλπ. Θα χρειαζόταν μια εκτενής μελέτη, η οποία 

είναι πέραν του σκοπού αυτής της εργασίας, για να μπορέσει κάποιος να δει σε τι βαθμό θα 

πρέπει να υιοθετηθούν οι συγκεκριμένοι μέθοδοι από μια κατασκευαστική εταιρεία ώστε τα 

παραπάνω οφέλη να ισοσταθμίσουν το αυξημένο κόστος που συνεπάγονται μέχρι στιγμής οι 

τεχνολογίες Additive Manufacturing.   
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