
  

Πώς η τρισδιάστατη εκτύπωση βελτιώνει την ποιότητα της 

ζωής μας 
  

Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται όλο και πιο αποτελεσματικά 

σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας. Πώς μπορούμε όμως να νιώσουμε τον θετικό της αντίκτυπο;  

Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, είναι καλό να παρουσιάσουμε παραδείγματα όπου η 

τρισδιάστατη εκτύπωση και τα επιτεύγματα των μηχανικών έχουν επιφέρει αισθητές βελτιώσεις 

σε προϊόντα, αυξάνοντας την ποιότητά τους, μειώνοντας την τιμή τους ή προσδίδοντάς τους νέες 

καινοτόμες ιδιότητες.  

Αναζητώντας τομείς που μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην ανθρώπινη 

ζωή, υπάρχει σίγουρα η ιατρική και τα επιτεύγματά της όσον αφορά την αύξηση της διάρκειας και 

της ποιότητας της ζωής. Η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει επίσης τη θέση της εδώ. Ένα ενδιαφέρον 

παράδειγμα επιρροής σε αυτόν τον τομέα είναι τα επιτεύγματά της στον τομέα της ορθοπεδικής.   

Ωστόσο, πώς μπορούν οι προθέσεις, οι ορθώσεις και άλλες εξειδικευμένες συσκευές, εκτυπωμένες 

με την τρισδιάστατη τεχνολογία, να είναι καλύτερες ή τουλάχιστον κατά κάποιο τρόπο 

ανταγωνιστικές σε σχέση με αυτές που ήδη παράγονται;  

Λοιπόν, πάνω απ' όλα, η παραγωγή τους είναι πολύ ταχύτερη. Υπολογίζεται ότι χάρη στη χρήση 

της τρισδιάστατης τεχνολογίας παράγονται έως και 35% ταχύτερα από ό,τι με άλλες τεχνικές 

παραγωγής. Η μείωση του χρόνου παραγωγής είναι ένα πράγμα. Ένα άλλο είναι το γεγονός ότι η 

ποιότητα αυτής της πρόθεσης και ο τρόπος κατασκευής τους επιτρέπει επίσης τη συντόμευση του 

χρόνου εργασίας των γιατρών και των προσθετικών. Εκτός από τα πλεονεκτήματα που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορεί να παρατηρηθεί ότι είναι όλο και πιο οικονομικά αποδοτικές 1.   

 

1 ORTEZY I PROTEZY DRUKOWANE W TECHNOLOGII HP MULTI JET FUSION 3D NAPRAWDĘ POPRAWIAJĄ JAKOŚĆ ŻYCIA! 

(n.d.). Retrieved from: https://hp3d.pl/blog/ortezy-i-protezy-drukowane-w-technologii-hp-multi-jet-fusion-

3dnaprawde-poprawiaja-jakosc-zycia/  
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Figure 1 - Prosthesis. Source: https://www.pikist.com/free-photo-sewqc  

  

  

  

Άλλα παραδείγματα που δείχνουν πώς η τρισδιάστατη τεχνολογία επηρεάζει αυτόν τον τομέα 

περιλαμβάνουν: συσκευές ακοής, εκτυπωμένα τμήματα σιαγόνων, οστών ή ακόμη και κρανίων.  

Απαραίτητη για την ιατρική είναι φυσικά η εκπαίδευση. Η τρισδιάστατη εκτύπωση στην ιατρική 

εκπαίδευση, παρέχοντας στους σπουδαστές πρωτότυπα μέρη του σώματος, επιτρέπει την 

καλύτερη εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία. Αυτό τους επιτρέπει να αποκτήσουν πρακτικές 

δεξιότητες και να κατανοήσουν καλύτερα την ανατομία των οργάνων που παρασκευάζονται με 

τρισδιάστατη εκτύπωση. Βέβαια, υπάρχουν ακόμη πολλά όρια που πρέπει να ξεπεραστούν, όπως, 

για παράδειγμα, αυτά που αφορούν την κατάλληλη δομή των προϊόντων που μιμούνται τα 

ανθρώπινα όργανα (αν και ήδη χρησιμοποιούνται εύκαμπτα υλικά όπως η σιλικόνη στην 

εκτύπωση) και επιτρέπουν την προσομοίωση ιατρικών πράξεων σε αυτά (όπως η κοπή και η 

ραφή)2 , αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνολογίας αυτής είναι πολύ γρήγορος και οι προβλέψεις 

για το ποιες εφαρμογές της τεχνολογίας αυτής στο ευρύτερο πλαίσιο της εκπαίδευσης των 

φοιτητών είναι πολύ καλές.    

 Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση, 

συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών, των τάσεων και των πλεονεκτημάτων της για την 

Εκπαίδευση στο "3DP TEACHERS' GUIDEBOOK". Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τη σελίδα του έργου 

"3DP TEACHER - Εφαρμογή της τρισδιάστατης εκτύπωσης στη μελλοντική εκπαίδευση" στο 

Facebook page,  project’s website. 

 

                                                                                                     

https://www.facebook.com/3dpTeacher/
https://www.facebook.com/3dpTeacher/
https://3dp-teacher.erasmus.site/
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