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Εκτύπωση 3D 

Τι είναι; 

Πλεονεκτήματα 

και 

μειονεκτήματα 

 

 

 

 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση ή προσθετική κατασκευή είναι η διαδικασία μέσω της οποίας είναι 

δυνατή η δημιουργία/κατασκευή τρισδιάστατων στερεών αντικειμένων από ένα ψηφιακό αρχείο. 

Η διαδικασία συνίσταται στη χρήση προσθετικών διεργασιών- το αντικείμενο δημιουργείται με 

την τοποθέτηση διαδοχικών στρωμάτων υλικών μέχρι να δημιουργηθεί το αντικείμενο, οπότε κάθε 

μεταγενέστερο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια λεπτή τομή του αντικειμένου.  

Το σημείο εκκίνησης μπορεί να είναι η επιλογή του τρισδιάστατου μοντέλου, το οποίο μπορεί να 

δημιουργηθεί ή να ληφθεί από μια τρισδιάστατη βιβλιοθήκη. Όσον αφορά το λογισμικό, υπάρχουν 

διάφορα διαθέσιμα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από βιομηχανική χάρη έως 

ανοικτού κώδικα. Ωστόσο, συνήθως για τους αρχάριους συνιστάται να ξεκινήσουν με το Tinkercad, 

το οποίο λειτουργεί στο πρόγραμμα περιήγησης και δωρεάν, καθώς και προσφέρει μαθήματα για 

αρχάριους και μια ενσωματωμένη δυνατότητα εξαγωγής του μοντέλου ως εκτυπώσιμο αρχείο. 

Επομένως, το επόμενο βήμα είναι το λεγόμενο slicing, δηλαδή ο τεμαχισμός ενός τρισδιάστατου 

μοντέλου σε εκατοντάδες ή χιλιάδες στρώματα με ένα λογισμικό τεμαχισμού. Το αρχείο πρέπει να 

τεμαχιστεί για να είναι δυνατή η τρισδιάστατη εκτύπωση στρώμα προς στρώμα.  

Η τρισδιάστατη εκτύπωση περιλαμβάνει πολλές μορφές τεχνολογιών και υλικών, καθώς 

χρησιμοποιείται σε πολλές διαφορετικές βιομηχανίες. Επιπλέον, μετασχηματίζεται με ταχείς 
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ρυθμούς από το να είναι για την κατασκευή πρωτοτύπων και μεμονωμένων κατασκευών στα 

αρχικά στάδια, σε μια τεχνολογία παραγωγής.  

Η τρισδιάστατη εκτύπωση συνεπάγεται πολλά διαφορετικά πλεονεκτήματα αλλά και 

μειονεκτήματα. Τα κύρια πλεονεκτήματα είναι η δυνατότητα δημιουργίας ευέλικτων σχεδίων και 

η διαδικασία ταχείας πρωτοτυποποίησης, καθώς είναι φθηνή και ταχύτερη στη δημιουργία 

εξαρτημάτων και εκτυπώνεται κατά παραγγελία, αποφεύγοντας την απογραφή αποθεμάτων. 

Επιπλέον, η τρισδιάστατη εκτύπωση, ανάλογα με 

το σχέδιο και την πολυπλοκότητά του, μπορεί να 

είναι μια πολύ γρήγορη διαδικασία σχεδιασμού 

και παραγωγής, ταχύτερη από τα χυτευμένα ή 

κατεργασμένα εξαρτήματα. Η διαδικασία και η 

τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μια διαδικασία 

παραγωγής που απαιτεί τα υλικά που 

απαιτούνται για τη δημιουργία του ίδιου του 

κάθε εξαρτήματος, με την ελαχιστοποίηση ή τη 

μηδενική σπατάλη που δημιουργείται σε 

σύγκριση με τις εναλλακτικές μεθόδους. 

Ωστόσο, η τρισδιάστατη εκτύπωση παρουσιάζει 

ορισμένους περιορισμούς και μειονεκτήματα. 

Καθώς η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μια 

διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένα υλικά, δεν 

μπορούν να ελεγχθεί η θερμοκρασία όλων των 

μετάλλων ή των πλαστικών και ορισμένα από τα 

υλικά δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Επιπλέον, το μέγεθος των εκτυπωτών είναι περιορισμένο 

και για κάθε αντικείμενο που είναι μεγαλύτερο, όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα θα πρέπει να 

εκτυπωθούν ξεχωριστά και να ενωθούν μεταξύ τους μετά την παραγωγή.  

Η τρισδιάστατη εκτύπωση εφαρμόζεται σε διάφορους τομείς και βιομηχανίες και η τρισδιάστατη 

εκτύπωση εισάγεται στην εκπαίδευση, όπου οι μαθητές από σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία για να κατανοήσουν τη νέα 

τεχνολογία και να δημιουργήσουν διαφορετικά σχέδια που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την 

εκπαιδευτική μεθοδολογία. Τα ακόλουθα σημεία αντιπροσωπεύουν τα διάφορα οφέλη που 

προσφέρει η τρισδιάστατη εκτύπωση στη νεολαία και την εκπαίδευσή της: 

1. Δημιουργία εφευρετών 

2. Επαναφορά της τέχνης 
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3. Ενεργοποίηση απρόθυμων μαθητών 

4. Δημιουργία υπεύθυνων ψηφιακών πολιτών 

5. Κάνοντας τα πάντα πρακτικά 

6. Δημιουργία σχολικής συντροφικότητας 

7. Επίλυση πραγματικών προβλημάτων 

 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μια τεχνολογία που είναι παρούσα και θα χρησιμοποιείται 

συνεχώς για την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργία διαφόρων προϊόντων. Μπορείτε να 

βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την τρισδιάστατη εκτύπωση, συμπεριλαμβανομένων των 

εφαρμογών, των τάσεων και των πλεονεκτημάτων της για την Εκπαίδευση στο "3DP TEACHERS' 

GUIDEBOOK". 

 


