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Πρόιογος 

Η παξαθάησ πηπρηαθή εξγαζία μεθίλεζε κε ηελ θαηαζθεπή ησλ δνθηκίσλ ABS θαη 

ABSplus κε ηε κέζνδν Rapid Prototype (RP) από ηηο κεραλέο BST 768 θαη Elite 

αληίζηνηρα πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ ξνκπνηηθήο. ηε ζπλέρεηα 

ζπλζιίςακε ηα δνθίκηα ζηελ πξέζα ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα λα πάξνπκε ηηο 

κεηξήζεηο πνπ ρξεηαδόκαζηαλ. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ ζπκθνηηεηή κνπ Αληξέα Καζζειάθε γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ δνθηκίσλ, ηνλ θαζεγεηή Μάξθν Πεηνύζε γηα ηελ θαζνδήγεζή ηνπ 

ζηελ θαηαζθεπή ησλ δνθηκίσλ θαη ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή Κσλζηαληίλν 

αββάθε γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηνπ ζε όιε ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο 

πηπρηαθήο. 

Δπηπξνζζέησο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όιε ηελ νηθνγέλεηά κνπ, θαη θπξίσο 

ηελ αδεξθή κνπ Βαζηιίλα πνπ κε βνήζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πηπρηαθήο. 

Σέινο, ηνπο θίινπο θαη ζπκθνηηεηέο κνπ γηα ηα ππέξνρα ρξόληα πνπ πεξάζακε 

ζην Ηξάθιεην, θαη ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ ΣΔΙ πνπ ζηήξημαλ ηελ πξνζπάζεηά κνπ. 
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Abstract 

This paper examines the compressive strength of Engineering Plastics 

(engineering plastic) ABS and ABS plus. The specimens used were made by the 

method of Rapid Prototype (RP) in the laboratories of the department and printed 

with different orientations. 

The purpose of this work is to study the compressive strength , to compare the 

results and interpret them with the results in tensile and bending three points 

made with tests on specimens which have been made from the same material 

and printed with the RP method with the same orientation. 

The material under the trade name ABS belongs to the class of engineering 

polymers and consisting of acrylonitrile, butadiene and styrene. Its properties are 

manifold while it is a material used in various applications, often encountered in 

everyday objects. It is a durable material, exact on its use. 
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Εισαγωγή 

ηελ εξγαζία απηή εμεηάδεηαη ε αληνρή ζε ζιίςε ησλ Μεραλνινγηθώλ πιαζηηθώλ 

(engineering plastic) ΑΒS θαη ABS plus. Σα δνθίκηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηε κέζνδν Rapid Prototype (RP) ζηα εξγαζηήξηα ηνπ 

ηκήκαηνο θαη ηππώζεθαλ κε δηαθόξνπο πξνζαλαηνιηζκνύο. 

θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα κειεηεζεί ε αληνρή ζε ζιίςε θαη ηα απνηειέζκαηα 

απηά λα ζπγθξηζνύλ θαη λα εξκελεπηνύλ κε ηα απνηειέζκαηα ζε εθειθπζκνύ θαη 

θάκςεο ηξηώλ ζεκείσλ πνπ έγηλαλ κε δνθηκαζίεο ζε δνθίκηα ηα όπνηα 

θαηαζθεπάζηεθαλ  από ίδην πιηθό θαη ηππώζεθαλ κε ηελ κέζνδν RP κε ίδην 

πξνζαλαηνιηζκό. 

Σν πιηθό κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία ABS αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

κεραλνινγηθώλ πνιπκεξώλ θαη απνηειείηαη από ην Αθξπινληηξίιην, ην 

Βνπηαδηέλην θαη ην ηπξέλην. Οη ηδηόηεηέο ηνπ είλαη πνιιαπιέο ελώ ηαπηόρξνλα 

είλαη έλα πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο, πνπ ζπρλά ηηο 

ζπλαληάκε ζε αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο. Δίλαη έλα αλζεθηηθό πιηθό 

αθξηβέο ζηε ρξήζε ηνπ. 

Παξάιιεια ππάξρνπλ δηάθνξα εκπνξηθά παξάγσγα ηνπ ABS κε δηαθνξεηηθέο 

ηδηόηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά κεηαμύ ηνπο, θαη ην θάζε έλα από απηά είλαη 

θαηάιιειν γηα δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. 

Όπσο αλέθεξα θαη παξαπάλσ, ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ ε Rapid 

Prototyping πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηνλ θόζκν ηεο 

βηνκεραλίαο, θαη ηα επηιέγνπλ πνιινί θαζώο εκθαλίδεη πνιιά ζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

Σν ABS είλαη επίζεο έλα πιηθό πνπ κπνξεί λα αλαθπθισζεί θαη πξνηηκάηαη από 

ηηο βηνκεραλίεο, θαζώο όηαλ ην παίξλνπλ αλαθπθισκέλν ην αγνξάδνπλ ζε 

ρακειόηεξν θόζηνο.  

ην ηέινο αθνινπζνύλ ην πεηξακαηηθό κέξνο, ηα απνηειέζκαηά ηνπ θαη ε 

ζπδήηεζή ηνπο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Υεκηθή ύλζεζε θαη παραγφγή ηοσ 

ζσκποισκερούς 
 

Σν ABS είλαη έλα από ηα γλσζηόηεξα ηξνπνπνηεκέλα ζπκπνιπκεξέο θαη 

απνηειείηαη από ην αθξπινληηξίιην, βνπηαδηέλην θαη ην ζηπξέλην. Δκθαλίδεη κηθξή 

αληνρή επηκήθπλζεο αιιά δηαζέηεη κεγάιε αληνρή θξνύζεο. Δίλαη, επίζεο, έλα 

από ηα πην δηαδεδνκέλα ζεξκνπιαζηηθά θαζώο έρεη θαιέο κεραληθέο ηδηόηεηεο θαη 

ηαπηόρξνλα πνιύ πςειή ρεκηθή αληίζηαζε. Αληηζέησο έρεη δπζθνιίεο σο πξνο ηε 

κνξθνπνίεζή ηνπ θαζώο ην επεξεάδεη ε ξεπζηόηεηα πνπ έρεη ην πιηθό. 

 

 

 

 

ρήκα 1.1: Γνκή ηνπ ABS 
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Δπηπιένλ ην ζπκπνιπκεξέο ABS παξάγεηαη από ηνλ πνιπκεξηζκό ζηπξελίνπ, 

αθξπινληηξηιίνπ θαη βνπηαδηελίνπ. Οη αλαινγίεο ησλ ζπζηαηηθώλ πνηθίινπλ από 

15% έσο 35% ην αθξπινληηξίιην, 5% έσο 30% ην βνπηαδηέλην θαη 40% έσο 60% 

ην ζηπξέλην. Σν ζπκπνιπκεξέο επεξεάδεηαη από ην ζύλνιν ησλ ηδηνηήησλ ηνπ 

θάζε ζπζηαηηθνύ μερσξηζηά. Απνθηά ρεκηθή αληνρή θαη ζεξκηθή ζηαζεξόηεηα 

από ην αθξπινληηξίιην, επίζεο, αληνρή, ηζρύ ζηελ θξνύζε θαη ειαζηηθόηεηα 

αθόκα θαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο από ην βνπηαδηέλην θαη ηέινο δπζθακςία, 

ηθαλόηεηα κνξθνπνίεζεο θαη ιεία αδηαπέξαζηε επηθάλεηα από ην ζηπξέλην. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από 25℃ κέρξη θαη 60℃. 

 

 

 

ρήκα 1.2: πλζεηηθά ηνπ ABS 
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Σα ζπκπνιπκεξή ABS είλαη αλζεθηηθά ζε πδαηηθά δηαιύκαηα νμέσλ, ππθλό 

πδξνρισξηθό θαη θσζθνξηθό νμύ, αιθάιηα, αιθνόιεο θαη δσηθά, θπηηθά θαη 

νξπθηά έιαηα, αιιά δηνγθώλνληαη από ην νμηθό νμύ, ηνλ ηεηξαρισξάλζξαθα θαη 

ηνπο αξσκαηηθνύο πδξνγνλάλζξαθεο θαη πξνζβάιινληαη από ζπκππθλσκέλν 

ζεηηθό θαη ληηξηθό νμύ. Δίλαη δηαιπηά ζε εζηέξεο, θεηόλεο, δηρισξηνύρν αηζπιέλην 

θαη αθεηόλε. Δπηπιένλ ε πεξηεθηηθόηεηα ζε βνπηαδηέλην επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 

αληνρή ηνπ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο γηα απηό θαη πξνζζέηνληαη αληηνμεηδσηηθά γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ. 

 

 

 

ρήκα 1.3: Υεκηθή έλσζε ηνπ αθξπινληηξηιίνπ, βνπηαδηελίνπ θαη ζηπξελίνπ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ην ABS πξνέξρεηαη από ην αθξπινληηξίιην, ην 

βνπηαδηέλην θαη ην ζηπξέλην. Αξρηθά ην αθξπινληηξίιην είλαη έλα ζπλζεηηθό 

κνλνκεξέο πνπ παξάγεηαη από πξνππιέλην θαη ακκσλία, ην βνπηαδηέλην είλαη 

έλαο πεηξειατθόο πδξνγνλάλζξαθαο από ππξόιπζε αηκνύ, ελώ ηέινο ην 

ζηπξέλην γίλεηαη κε αθπδξνγόλσζε ηνπ αηζπινβελδνιίνπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Ιδηόηεηες 
Σν ABS είλαη έλα ηζρπξό, κε αλζεθηηθή παξαγσγηθή βαζκίδα, ζεξκνπιαζηηθό πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο βηνκεραλίεο. Δπηπιένλ είλαη έλα ηδαληθό πιηθό γηα ηελ 

θαηαζθεπή πξσηνηύπσλ κέζσ ηεο επαιήζεπζεο ηνπ ζρεδηαζκνύ από ηελ άκεζε 

ςεθηαθή παξαγσγή. 

Η έλσζε ηνπ ABS κε ηελ FDM ηερλνινγία καο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε πξαγκαηηθά αληηθείκελα από ςεθηαθά αξρεία, ζε ηππηθά θαη 

πξνζαξκνζκέλα ρξώκαηα πνπ πνηθίινπλ. Σν πιηθό απηό είλαη ηδαληθό γηα ηελ 

ηαρεία παξαγσγή πξσηνηύπσλ, εξγαιείσλ θαη ηελ άκεζε θαηαζθεπή (ρσξίο 

εξγαιεία) ησλ ηκεκάησλ παξαγσγήο. 

 

Mechanical 
Properties 

Test Method Metric Imperial 

Tensile Strength, 
Type 1, 0.125  

ASTM D638  22 MPa  3,200 psi  

Tensile Modulus, 
Type 1, 0.125  

ASTM D638  1,627 Mpa  236,000 psi  

Tensile 
Elongation, Type 
1, 0.125  

ASTM D638  6 %  6 %  

Flexural Strength  ASTM D790  41 MPa  6,000 psi  

Flexural Modulus  ASTM D790  1,834 MPa  266,000 psi  

IZOD Impact, 
notched  

ASTM D256  106.78 J/a  2 ft-lb/in  

IZOD Impact, un-
notched  

ASTM D256  213.56 J/a  4 ft-lb/in  

 

Πίλαθαο  2.1: Μεραληθέο ηδηόηεηεο 

 

Σν ABS ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο είλαη απαξαίηεηε ε 

αληνρή θξνύζεο θαη ε δνκηθή αληνρή. Δπηπξνζζέησο ην ABS απνηειεί έλα 

αθξηβέο αλζεθηηθό θαη αξθεηά εύξσζην πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα δνθηκέο θαη 

επηδείμεηο κνλάδσλ. Λόγσ εμαηξεηηθήο ζηαζεξόηεηαο, είλαη ηδαληθό γηα ηελ ηαρεία 

πξνπαξαγσγή πξσηνηύπσλ θαη κπνξεί λα πξνβιέςεη κε αθξίβεηα ηνλ ηξόπν 

έγρπζεο ηνπ πιηθνύ ώζηε λα πάξεη κνξθή ην δνθίκην. 
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Έρνληαο πξναλαθέξεη όηη νη ζεκαληηθόηεξεο κεραληθέο ηδηόηεηεο ηνπ ABS είλαη ε 

αληνρή ζε θξνύζε θαη ε ζθιεξόηεηα, ζα ήηαλ ζεκαληηθό λα πξνζηεζεί επίζεο ε 

πνηθηιία ηξνπνπνηήζεσλ πνπ κπνξεί λα γίλεη γηα ηε βειηίσζή ηνπο, αιιά θαη γηα 

ηε βειηίσζε ηεο ζεξκηθήο αληνρήο ηνπ. Η αληνρή ζε θξνύζε κπνξεί λα εληζρπζεί 

κε ηελ αύμεζε ησλ αλαινγηώλ ηνπ βνπηαδηελίνπ ζε ζρέζε κε ην ζηπξέλην θαη ην 

αθξπινληηξίιην, αλ θαη απηό ίζσο πξνθαιέζεη αιιαγέο ζε άιιεο ηδηόηεηεο. Όηαλ ην 

ABS βξεζεί ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ε αληνρή ζηε θξνύζε δελ πέθηεη 

ηαρύξπζκα. Όηαλ ην θνξηίν είλαη πεξηνξηζκέλν έρεη εμαηξεηηθή ζηαζεξόηεηα. 

πλεπώο αιιάδνληαο ηηο αλαινγίεο ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ  ABS κπνξνύλ λα 

παξαζθεπαζηνύλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο από απηό. Γύν κεγάιεο θαηεγνξίεο πνπ 

δεκηνπξγνύληαη είλαη νη αθόινπζεο. Η πξώηε αθνξά ην ABS γηα ηελ εμώζεζε θαη 

ην ABS γηα ηε ρύηεπζε  κε έγρπζε, ελώ ε δεύηεξε θαηεγνξία ζρεηίδεηαη κε ην αλ ε 

αληνρή ζηελ θξνύζε είλαη πςειή κέζε. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ABS είλαη ρξήζηκα 

όηαλ βξίζθνληαη ζε πεξηνρή ζεξκνθξαζίαο από -20℃ έσο 80℃ (-4℉ έσο 176℉). 

 

Thermal Properties  Test Method  Metric  Imperial  

Heat Deflection 
Temperature @ 66 
psi  

ASTM D648  90° C  195° F  

Heat Deflection 
Temperature @ 264 
psi  

ASTM D648  76° C  169° F  

Glass Transition 
Temperature (Tg)  

DMA (SSYS)  104° C  219° F  

Coefficient of 
Thermal Expansion  

ASTM D696  - - - - -  5.60E-05 in/in/F  

Melt Point  - - - - - - - - -  Not Applicable  Not Applicable  

 

Πίλαθαο 2.2: Θεξκηθέο ηδηόηεηεο 
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Δπίζεο ζεκαληηθό παξάγνληα απνηεινύλ νη ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο ην πιηθό 

επεμεξγάδεηαη θαη επεξεάδνπλ ηηο ηειηθέο ηδηόηεηέο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ρύηεπζε ζε πςειή ζεξκνθξαζία βειηηώλεη ηε γπαιάδα θαη ηελ αληνρή ηνπ 

πξντόληνο ζηε ζεξκόηεηα, ελώ όηαλ ε ρύηεπζε γίλεηαη ζε ρακειή ζεξκνθξαζία ην 

πξντόλ απνθηά πςειόηεξε αληνρή θαη δύλακε. Ίλεο θαη άιια πιηθά κπνξνύλ λα 

αλακηρζνύλ ζε ζθαηξίδηα ξεηίλεο ώζηε ην ηειηθό πξντόλ λα γίλεη ηζρπξό θαη λα 

απμήζεη ην εύξνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε πνιύ πςειό επίπεδν έσο θαη 80℃ (176℉). 

Δπίζεο κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ ρξσζηηθέο νπζίεο ώζηε λα ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθέο επηινγέο ρξσκάησλ. 

 

Electrical Properties Test Method Value Range 

Volume Resistivity ASTM D257 4.0x10e14 – 
5.0x10e13 ohms 

Dielectric Constant ASTM D150-98 2.9 – 2.7 

Dissipation Factor ASTM D150-98 .0052 – .0049 

Dielectric Strength ASTM D149-09, Method A 370 – 71 V/mil 
 

Πίλαθαο 2.3: Ηιεθηξηθέο ηδηόηεηεο 

 

Other  Test Method  Value  

Specific Gravity  ASTM D792  1.05  

Flame Classification  UL 94  HB  

Rockwell Hardness  ASTM D785  R105  

Dielectric Strength 
kV/mm  

IEC 60112  32  

Dielectric Constant @ 
60Mhz  

IEC 60250  2.4  

 

Πίλαθαο 2.4: Πξόζζεηεο ηδηόηεηεο 
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2.2 Κίλδσλος γηα ηολ άλζρφπο 
Μηα επηπιένλ ηδηόηεηα ηνπ ABS είλαη έλα πιηθό ρακειήο επηθηλδπλόηεηαο αιιά 

ππάξρεη ε πεξίπησζε λα παξνπζηάζεη θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία θαη νθείινπκε λα 

παίξλνπκε θάπνηεο πξνθπιάμεηο. 

Όηαλ δεζηαίλεηαη ην ABS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο (ζε ρύηεπζε, εμώζεζε 

θαη ζε 3D εθηύπσζε), κπνξεί λα παξαρζνύλ αλαζπκηάζεηο από ην 

αθξπινληηξίιην. Τπάξρεη ε αλεζπρία όηη ην αθξπινληηξίιην κπνξεί λα είλαη 

θαξθηλνγόλν γηα ηνλ άλζξσπν, ην βνπηαδηέλην είλαη έλα γλσζηό θαξθηλνγόλν ελώ 

ην ζηπξέλην ελδέρεηαη λα έρεη θαη απηό θαξθηλνγόλεο ηδηόηεηεο. Έηζη είλαη 

θαιύηεξν λα απνθεύγεηαη ε άκεζε επαθή κε ην πιηθό θαη ε εηζπλνή ηνπ. Γηα 

απηνύο ηνπο ιόγνπο ε δηαδηθαζία παξαγσγήο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ρώξνπο κε ηνλ 

θαηάιιειν εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη, ώζηε λα κεηξηάδνληαη νη θίλδπλνη. 

Σν ABS κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνζήθεπζε θξύσλ ηξνθίκσλ, 

σζηόζν ην αιθνόι κπνξεί λα παξάμεη κηα αληίδξαζε παξόκνηα κε ζέξκαλζε θαη 

ηα ζπζηαηηθά λα αλαπηύμνπλ θαξθηλνγόλεο νπζίεο. 

Δπίζεο ην ABS δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηαηξηθώλ 

εκθπηεπκάησλ.  

  



ει. 13 
Ηξάθιεην 2014 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Εκπορηθά παράγφγα ΑΒS 

3.1  ABS-M30 
Σν ABS-M30 είλαη 25-70% δπλαηόηεξν από όηη ην πξόηππν ABS θαη είλαη έλα 

ηδαληθό πιηθό γηα ηελ ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή πξσηνηύπσλ, ηελ επαιήζεπζε 

κηαο κειέηεο θαη ηελ άκεζε ςεθηαθή παξαγσγή. Δπίζεο έρεη κεγαιύηεξε αληνρή 

θαη κεγαιύηεξε δύλακε ζηελ πξόζθξνπζε θαη ζηελ θάκςε από ην πξόηππν. Σν 

ζηξώκα ζπγθόιιεζεο είλαη ηζρπξόηεξν από εθείλν ηνπ πξόηππνπ ABS γηα έλα 

πην αλζεθηηθό κέξνο, πνπ απηό νδεγεί ζε θαιύηεξεο δνθηκέο ιεηηνπξγίαο θαη ζε 

πην πνηνηηθά απνηειέζκαηα. 

 

 

 

Δηθόλα 3.1.1: Βαζηθά ρξώκαηα ηνπ ABS-M30 
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Σν ABS-M30 είλαη ηδαληθό γηα νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο εθαξκνγέο: 

 ζην ζρεκαηηζκό πξσηνηύπσλ, 

 ηε πξνζαξκνγή ηνπο, 

 ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

 γηα ηα ιεπηνκεξή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δνθηκίνπ 

 γηα δνθηκέο ζξαύζεο πξσηνηύπσλ 

 ηελ ειεθηξνιπηηθή επηκεηάιισζε ηνπ δνθηκίνπ 

 ηε δηαδηθαζία κνληεινπνίεζεο ηνπ 

 θαη ηέινο είλαη βαζηθό ζπζηαηηθό γηα ηε ρύηεπζε ελ θελό, πνπ απνηειεί ηελ 

ηαρεία θαηαζθεπή πξσηνηύπσλ. 

 

 

 

Δηθόλα 3.1.2: Πξόηππε αλάξηεζε απηνθηλήηνπ από ABS-M30 
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Δηθόλα 3.1.3: Πξόηππν δηζθόθξελν από ζεξκνπιαζηηθό ABS-M30 

 

Mechanical Properties Test Method English Metric 

Tensile Strength (Type 1, 
0.125”, 0.2”/min) 

ASTM D638 5,200 psi 36 MPa 

Tensile Modulus (Type 1, 
0.125”, 0.2”/min) 

ASTM D638 350,000 psi 2,400 MPa 

Tensile Elongation (Type 1, 
0.125”, 0.2”/min) 

ASTM D638 4% 4% 

Flexural Strength (Method 1, 
0.05”/min) 

ASTM D790 8,800 psi 61 MPa 

Flexural Modulus (Method 1, 
0.05”/min) 

ASTM D790 336,000 psi 2,300 MPa 

IZOD Impact, notched 
(Method A, 23°C) 

ASTM D256 2.6 ft-lb/in 139 J/m 

IZOD Impact, un-notched 
(Method A, 23°C) 

ASTM D256 5.3 ft-lb/in 283 J/m 

 

Πίλαθαο 3.1.1: Μεραληθέο ηδηόηεηεο   
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Thermal Properties Test Method English Metric 

Heat Deflection (HDT) @ 66 
psi, 0.125″ unannealed 

ASTM D648 204°F 96°C 

Heat Deflection (HDT) @ 264 
psi, 0.125″ unannealed 

ASTM D648 180°F 82°C 

Vicat Softening Temperature 
(Rate B/50) 

ASTM D1525 210°F 99°C 

Glass Transition (Tg) DSC (SSYS) 226°F 108°C 

Coefficient of Thermal 
Expansion (flow) 

ASTM E831 4.9E-05 
in/in/°F 

8.82E-05 
mm/mm/°C 

Coefficient of Thermal 
Expansion (xflow) 

ASTM E831 4.7E-05 
in/in/°F 

8.46E-05 
mm/mm/°C 

Melt Point - – - – - – - – - Not Applicable Not 
Applicable 

 

Πίλαθαο 3.1.2:Θεξκηθέο ηδηόηεηεο 

 

Electrical Properties Test Method Value Range 

Volume Resistivity ASTM D257 4.0x10e14 – 5.0x10e13 ohms 

Dielectric Constant ASTM D150-98 2.9 – 2.7 

Dissipation Factor ASTM D150-98 .0052 – .0049 

Dielectric Strength ASTM D149-09, 
Method A 

370 – 71 V/mil 

 

Πίλαθαο 3.1.3: Ηιεθηξηθέο ηδηόηεηεο 

 

Other Test Method Value 

Specific Gravity ASTM D792 1.04 

Flame Classification UL94 HB (0.09″, 2.50 mm) 

Rockwell Hardness ASTM D785 109.5 

UL File Number - – - – - – - – - E345258 
 

Πίλαθαο 3.1.4: Πξόζζεηεο ηδηόηεηεο 
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3.2  ABS-M30i 
Σν ABS-M30i είλαη έλα πιηθό πςειήο αληνρήο θαηάιιειν γηα ηελ ηαηξηθή θαη ηε 

ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ. Σα κέξε πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν πιηθό 

είλαη βηνζπκβαηά (ISO 10993) θαη κπνξνύλ λα απνζηεηξώλνληαη κε αθηηλνβνιία 

γ. Παξάιιεια όηαλ ην ABS-M30i ζπλδπάδεηαη κε ην ζύζηεκα FDM ηεο ζεηξάο 

Stratasys mctm (ε νπνία είλαη κηα εηαηξία πνπ θαηαζθεπάδεη 3D εθηππσηέο θαη 

ζπζηήκαηα παξαγσγήο 3D κε βάζε ηε ηαρεία πξνηππνπνίεζε) όπνπ καο δίλεη 

βηνζπκβαηά πξαγκαηηθά κέξε κε εμαηξεηηθέο κεραληθέο ηδηόηεηεο, πνπ είλαη 

θαηάιιεια γηα ηελ πξνηππνπνίεζε θαη ηελ άκεζε ςεθηαθή παξαγσγή. 

 

 

 

                                 Δηθόλα 3.2.1: Βαζηθό ρξώκα ABS-M30i 

 

Σν ABS-M30i είλαη θαηάιιειν γηα νπνηαδήπνηε από ηηο παξαθάησ εθαξκνγέο: 

 ηε θαηαζθεπή ηαηξηθώλ κεξώλ 

 ζε ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ 

 ζην ζρεκαηηζκό πξσηνηύπσλ, 

 ηε πξνζαξκνγή ηνπο, 

 ηε ιεηηνπξγία ηνπο  
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 γηα ηα ιεπηνκεξή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δνθηκίνπ 

 γηα δνθηκέο ζξαύζεο πξσηνηύπσλ 

 ηελ ειεθηξνιπηηθή επηκεηάιισζε ηνπ δνθηκίνπ 

 ηε δηαδηθαζία κνληεινπνίεζεο ηνπ 

 θαη ηέινο είλαη βαζηθό ζπζηαηηθό γηα ηε ρύηεπζε ελ θελό, πνπ απνηειεί ηελ 

ηαρεία θαηαζθεπή πξσηνηύπσλ. 

 

 

 

Δηθόλα 3.2.2: Κόθαια παηνύζαο από ABS-M30i 
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Δηθόλα 3.2.3: Μέξε αλζξώπηλνπ ζώκαηνο από ABS-M30i 

 

Mechanical Properties Test Method English Metric 

Tensile Strength (Type 1, 
0.125”, 0.2”/min) 

ASTM D638 5,200 psi 36 MPa 

Tensile Modulus (Type 1, 
0.125”, 0.2”/min) 

ASTM D638 350,000 psi 2,400 MPa 

Tensile Elongation (Type 
1, 0.125”, 0.2”/min) 

ASTM D638 4% 4% 

Flexural Strength 
(Method 1, 0.05”/min) 

ASTM D790 8,800 psi 61 MPa 

Flexural Modulus 
(Method 1, 0.05”/min) 

ASTM D790 336,000 psi 2,300 MPa 

IZOD Impact, notched 
(Method A, 23°C) 

ASTM D256 2.6 ft-lb/in 139 J/m 

IZOD Impact, un-notched 
(Method A, 23°C) 

ASTM D256 5.3 ft-lb/in 283 J/m 

 

Πίλαθαο 3.2.1: Μεραληθέο ηδηόηεηεο 
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Thermal Properties Test Method English Metric 

Heat Deflection (HDT) @ 
66 psi, 0.125″ 
unannealed 

ASTM D648 204°F 96°C 

Heat Deflection (HDT) @ 
264 psi, 0.125″ 
unannealed 

ASTM D648 180°F 82°C 

Vicat Softening Temp. 
(Rate B/50) 

ASTM D1525 210°F 99°C 

Coefficient of Thermal 
Expansion (.flow) 

ASTM E831 4.9E-05 in/in/°F 8.82E-05 
mm/mm/°C 

Coefficient of Thermal 
Expansion (xflow) 

ASTM E831 4.7E-05 in/in/°F 8.46E-05 
mm/mm/°C 

Glass Transition (Tg) DSC (SSYS) 226°F 108°C 

Melt Point - – - – - – - – - Not Applicable Not Applicable 
 

Πίλαθαο 3.2.2: Θεξκηθέο ηδηόηεηεο 

 

Electrical Properties Test Method Value Range 

Volume Resistivity ASTM D257 1.5x10e14-6.0x10e13 ohms 

Dielectric Constant ASTM D150-98 2.9-2.7 

Dissipation Factor ASTM D150-98 .0053 – .0051 

Dielectric Strength ASTM D149-09, 
Method A 

370-80 V/mil 

 

Πίλαθαο 3.2.3: Ηιεθηξηθέο ηδηόηεηεο 

 

Other Test Method Value 

Specific Gravity ASTM D792 1.04 

Flame Classification UL94 HB (0.06″, 1.5 mm) 

Rockwell Hardness ASTM D785 109.5 
 

Πίλαθαο 3.2.4: Πξόζζεηεο ηδηόηεηεο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 Μέζοδος Rapid prototyping 
Η ηαρεία θαηαζθεπή πξσηνηύπσλ (RP) πξνηηκάηαη από ηνπο πξνγξακκαηηζηέο νη 

νπνίνη επηζπκνύλ λα θηηάρλνπλ γξήγνξα ηα παξαγόκελα εμαξηήκαηα, αιιά κε 

αθξίβεηα ζηε κνξθή θαη ηελ πξνζαξκνγή. Καζώο ινηπόλ ηα πξντόληα 

εμειίζζνληαη ε αγνξά απνθηά πεξηζζόηεξεο απαηηήζεηο, κε απνηέιεζκα θαη νη 

κεραληθνί γηα λα ηηο θαιύςνπλ απαηηνύλ κε ηε ζεηξά ηνπο, πεξηζζόηεξα από ηα 

πξσηόηππά ηνπο. Έηζη, επηιέγνπλ RP εμαξηήκαηα θαζώο εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξε 

ιεηηνπξγηθόηεηα, αληνρή, αθξίβεηα θαη βειηησκέλε εκθάληζε. Γηα λα επηηεπρζνύλ 

όκσο ηα παξαπάλσ αηηήκαηα είλαη αλαγθαία ε ζπλερήο θαηλνηνκία ζην ρώξν ησλ 

RP πιηθώλ. Σα ηειεπηαία ρξόληα νη βηνκεραλίεο έρνπλ θαηαθέξεη λα θηάζνπλ ζε 

έλα επηζπκεηό επίπεδν παξαγσγήο πνπ πιεζηάδεη ην ηδαληθό. 

 

 

 

Δηθόλα 4.1.1: Μεραλέο 3D εθηύπσζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ 
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Η ηαρεία θαηαζθεπή πξσηνηύπσλ επηηπγράλεηαη από έλα επξύ θάζκα ησλ 

ηερλνινγηώλ. Μεξηθέο από ηηο πην επξέσο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ηελ ηαρεία θαηαζθεπή είλαη ε FDM (Fused Deposition Modeling) πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε, ε ζηεξενιηζνγξαθία (Stereolithography), ε SLS (Selective 

Laser Sintering) θαη ε Polyjet. 

Η ηαρεία πξνηππνπνίεζε είλαη επίζεο γλσζηή θαη σο 3D εθηύπσζε, κηα 

πξόζζεηε ηερλνινγία θαηαζθεπήο. Η κέζνδνο αξρίδεη κε ηε ιήςε ελόο εηθνληθνύ 

ζρεδηαζκνύ πνπ γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία κνληεινπνίεζεο ή κε ηε βνήζεηα 

ζρεδηαζηηθνύ ινγηζκηθνύ (CAD) από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. ηε ζπλέρεηα ε 

κεραλή εθηύπσζεο 3D δηαβάδεη ηα δεδνκέλα από ην ζρέδην CAD θαη θαζνξίδεη 

ηηο δηαδνρηθέο ζηξώζεηο από πγξό, ζθόλε ή θύιιν πιηθνύ δεκηνπξγώληαο έλα 

θπζηθό κνληέιν από κηα ζεηξά δηαηνκώλ. Απηά ηα ζηξώκαηα ελώλνληαη απηόκαηα 

καδί, ζηαπξσηά, γηα λα δεκηνπξγεζεί ην ηειηθό ζρήκα. 

 

 

Δηθόλα 4.1.2: Κεθαιή 3D εθηππσηή 
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ρήκα 4.1.1: Γηαδηθαζία παξαγσγήο RP 

 

Η ηαρεία πξνηππνπνίεζε ρξεζηκνπνηεί κηα ηππηθή δηαζύλδεζε δεδνκέλσλ, πνπ 

πινπνηείηαη σο κνξθή αξρείνπ STL, θαη ην κεηαθέξεη από ην ινγηζκηθό CAD ζην 

3D κεράλεκα εθηύπσζεο. Σν αξρείν STL πξνζεγγίδεη ην ζρήκα κηαο πεξηνρήο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηξηγσληθέο πιεπξέο. πλήζσο, ηα ζπζηήκαηα RP κπνξνύλ λα 

παξάγνπλ 3D κνληέια κέζα ζε ειάρηζηεο ώξεο. Όκσο, απηό είλαη ζρεηηθό 

αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο κεραλήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαζώο θαη ην κέγεζνο θαη 

ηνλ αξηζκό ησλ κνληέισλ πνπ παξάγνληαη. 
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4.2 Σετλοιογία FDM 
Η κέζνδνο κνξθνπνίεζεο ηνπ ABS πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ηερλνινγία FDM 

(Fused Deposition Modeling). Η δηαδηθαζία απηή αλαπηύρζεθε από ηελ εηαηξεία 

Stratasys inc. Ο ηξόπνο πινπνίεζήο ηεο γίλεηαη εμσζώληαο ιεησκέλν πιηθό 

δηακέζνπ ελόο ειεγρόκελνπ ζηνκίνπ πνπ θηλείηαη ζε x-y άμνλεο, πάλσ ζε έλα 

αθξώδεο ππόζηξσκα. Σν πιηθό έξρεηαη ζε λεκαηώδε κνξθή κέζσ ελόο 

θαξνπιηνύ, ην νπνίν ηξνθνδνηείηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο κεραλήο. ηε ζπλέρεηα ην 

λήκα σζείηαη κέζσ ζεξκαηλόκελσλ άθξσλ ζην ζηόκην θαζώο απηό θηλείηαη θαη 

έηζη ην λήκα εμσζείηαη. Η θίλεζε θαη ε πξνέθηαζε ηεο θεθαιήο ειέγρνληαη έηζη 

ώζηε ην πιηθό λα ηνπνζεηείηαη ζρεκαηίδνληαο δηαδνρηθά ζηξώκαηα ελόο 

ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ. 

 

 

Δηθόλα 4.2.1: Λεηηνπξγηθά κέξε γηα ηελ FDM ηερλνινγία 
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Η θεθαιή εμώζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πεξηέρεη κηα κνλάδα ειέγρνπ Ηιεθηξν-

καγληηηθήο θίλεζεο θαη θηλείηαη πάλσ από ηελ κεηαιιηθή πιάθα. Η θεθαιή 

απσζείηαη από ηελ πιάθα από έλα θύκα αέξα γηα λα δηαηεξείηαη ζην επηζπκεηό 

ύςνο. Απηόο ν ηξόπνο επηηξέπεη ζηελ θεθαιή λα θηλείηαη κε κεγάιεο ηαρύηεηεο, 

όηαλ νη πξνζηξηβέο ηείλνπλ ζην κεδέλ. Σν ζύζηεκα Quantum έρεη ηε δπλαηόηεηα 

λα θαηαζθεπάζεη κνληέια κε δηαζηάζεηο έσο 600x500x600 mm. 

 

 

Δηθόλα 4.2.2: Σξόπνο ελαπόζεζεο πιηθνύ ηερλνινγίαο FDM 

 

Η FDM απνηειεί κηα εμέρνπζα κνξθή ηνπ rapid prototyping, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ πξνηππνπνίεζε θαη ηαρεία θαηαζθεπή. Η ηαρεία πξσηνηππνπνίεζε 

δηεπθνιύλεη ηηο επαλαιακβαλόκελεο  δνθηκέο θαζώο έρεη ζύληνκε δηαδηθαζία, θαη 

είλαη ζρεηηθά κηα αλέμνδε ελαιιαθηηθή ιύζε. 

Δπίζεο ε ηερλνινγία FDM ρξεζηκνπνηεί ην ζεξκνπιαζηηθό ABS, Absi, 

πνιπθαηλπιζνπθόλε (PPSF), πνιπαλζξαθηθό (PC) θαη Ultem 9085 κεηαμύ άιισλ 

πνιιώλ. Απηά ηα πιηθά ρξεζηκνπνηνύληαη ράξε ζηηο ηδηόηεηέο ηνπο ζε ζεξκηθή 

αληνρή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Αλαθύθιφζε σιηθώλ ΑΒS 
 

Σν ζπκπνιπκεξέο ρξεζηκνπνηείηε θαηά πνιύ ζηελ θαηαζθεπή θζελώλ θαη 

αλζεθηηθώλ πξντόλησλ. Η αλζεθηηθόηεηα ηνπ ABS ην θαηέζηεζε έλα πξσηνγελέο 

πιηθό γηα ηελ θαηαζθεπή πξντόλησλ, όπσο πεξηβιήκαηα ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ, ηειενξάζεσλ, νζνλώλ ππνινγηζηώλ, θαη εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ 

θαη ζε άιιεο θαζεκεξηλέο ρξήζηκεο ζπζθεπέο. 

Σν αλόζεπην ABS είλαη έλα αθξηβό πιηθό, ελώ ην αλαθπθισκέλν είλαη νηθνλνκηθά 

πην ειθπζηηθό. Αλακηγλύνληαο ην αλαθπθισκέλν ABS κε ην αλόζεπην παξάγνληαη 

πξντόληα ρακειόηεξνπ θόζηνπο, δηαηεξώληαο παξάιιεια ηελ πςειή πνηόηεηά 

ηνπο. 

 

 

Δηθόλα 5.1: ήκα αλαθύθισζεο ABS  
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Η δηαδηθαζία αλαθύθισζεο είλαη ε αθόινπζε: 

Αξρηθά ηα πξντόληα ηεκαρίδνληαη θαη ηα αλεπηζύκεηα κέηαιια θαη πιαζηηθά 

απνκαθξύλνληαη από ην επεμεξγαδόκελν πιηθό γηα λα απνκείλεη ην πιαζηηθό 

ABS. Απηή ε δηαδηθαζία δηαρσξηζκνύ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ελόο 

ζπζηήκαηνο λεξνύ πνπ έρεη δηαθνξεηηθά ξεύκαηα ηαρύηεηαο. Αθνύ έρεη 

δηαρσξηζηεί ην πιαζηηθό θαη έρεη αλαθηεζεί ην ABS ηόηε αλακηγλύεηαη κε 

αλόζεπην ABS θαη έηζη παξάγνπκε ην επηζπκεηό αλαθπθισκέλν πιαζηηθό. 

 

 

 

Δηθόλα 5.2: Μεράλεκα αλαθύθισζεο ζεξκνπιαζηηθώλ από ηελ Απζηξία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6.1 Περηγραθή Πεηράκαηος 
 

ηελ εξγαζία απηή κνπ αλαηέζεθε λα κειεηήζσ ηε κεραληθή ζπκπεξηθνξά ζε 

ζιίςε δνθηκίσλ από πιηθό ABS. Σν ABS όπσο αλαθέξζεθε ζην ζεσξεηηθό κέξνο 

είλαη έλα ζπκπνιπκεξέο Αθξπινληηξηιίνπ – Βνπηαδηελίνπ – ηπξελίνπ. 

Αξρηθά έγηλε ε εύξεζε ηνπ πξόηππνπ γηα ηε ζπκπίεζε (ζιίςε) ASTM D-695-77 

γηα λα βξνύκε ην ζρήκα ηνπ δνθηκίνπ πνπ είλαη νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν θαη 

ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 12,7 x 12,7 x 50,8 πνπ θαίλνληαη ζηελ Δηθόλα 6.1.1, πνπ είλαη 

νη θαηάιιειεο γηα λα ππνινγίζνπκε ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο θαη ηελ ηάζε εθεί πνπ 

μεθηλάεη ε πιαζηηθή πεξηνρή. 

 

 

 

Δηθόλα 6.1.1: Γηαζηάζεηο δνθηκίνπ ζιίςεο 

 

Σα δνθίκηα θαηαζθεπάζηεθαλ ζην εξγαζηήξην ξνκπνηηθήο ηνπ ηκήκαηνο 

Μεραλνινγίαο ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Γξ. Μάξθν Πεηνύζε επηζηεκνληθνύ 

ζπλεξγάηε ηνπ εξγαζηεξίνπ. 
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ηε ζπλέρεηα ζρεδηάζακε ην δνθίκην ζην Creo Parametric, ην απνζεθεύζακε ζε 

STL αξρείν θαη ην αλνίμακε κε ην πξόγξακκα Catalyst-x ηεο Stratasys θαη 

επηιέμακε λα ηππώζεη ζηνλ άμνλα x θαη κε 45 κνίξεο σο πξνο ηελ ηξάπεδα ηνπ 

εθηππσηή. Έπεηηα ηα ζπκπηέζακε ζηελ πξέζα ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη πήξακε ηηο 

κεηξήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

 

 

 

Δηθόλα 6.1.2: ρέδην ζην Creo Parametric 
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6.2 Τιηθά 

 

 Δηθόλα 6.2.1: Καζεηίλα πιηθνύ ABS 

 

Δηθόλα 6.2.2: Σνπνζέηεζε θαζεηίλαο θπξίσο πιηθνύ, από θάησ ηνπνζεηείηε ε θαζεηίλα γηα ην 

πιηθό ππνζηήξημεο  
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6.2.1 ABSplus κε πάτος ζηρώζες 

εθηύπφζες 0,17mm 
 

 

 Δηθόλα 6.2.1.1: Σξόπνο ελαπόζεζεο πιηθνύ ππνζηήξημεο 

 

 

Δηθόλα 6.2.1.2: Γνθίκηα από Dimension elite κε πάρνο ζηξώζεο 0,17mm 
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Δηθόλα 6.2.1.3: Σα δνθίκηα αθαηξνύληαη από ηελ ηξάπεδα 

 

 

Δηθόλα 6.2.1.4: Σα δνθίκηα έηνηκα γηα λα κπνπλ ζηελ πξέζα 
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Δηθόλα 6.2.1.5: Γνθίκην ABSplus ζπκπηέδεηαη ζηελ πξέζα 

 

 

 

Δηθόλα 6.2.1.6: Σα δνθίκηα από ηελ Elite κε 0,17mm πάρνο ζηξώζεο κεηά ην πείξακα 
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6.2.2 ABSplus κε πάτος ζηρώζες 

εθηύπφζες 0,25mm 

 

Δηθόλα 6.2.2.1: Καηαζθεπή δνθηκίσλ από Dimension elite κε πάρνο ζηξώζεο 0,25 mm 

 

 

Δηθόλα 6.2.2.2: Η ηξάπεδα έρεη θαηέβεη γηα ηελ αθαίξεζε ησλ έηνηκσλ δνθηκίσλ 



ει. 35 
Ηξάθιεην 2014 

 

Δηθόλα 6.2.2.3: Γνθίκηα πξηλ εηζαρζνύλ ζηελ πξέζα 

 

 

Δηθόλα 6.2.2.4: πκπίεζε ελόο δνθηκίνπ ABSplus κε πάρνο ζηξώζεο 0,25mm 
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Δηθόλα 6.2.2.5: Σα δνθίκηα από ηελ Elite κε 0,25mm πάρνο ζηξώζεο κεηά ην πείξακα 

 

 

 

Δηθόλα 6.2.2.6: Μία από ηηο κέγηζηεο ηηκέο δύλακεο πνπ θαηαγξάςακε από δνθίκην ABSplus 
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6.2.3 ABS κε πάτος ζηρώζες εθηύπφζες 

0,25mm 
 

 

Δηθόλα 6.2.3.1: Σνπνζέηεζε πιηθνύ από ηνλ εθηππσηή Dimension BST 768 κε πάρνο ζηξώζεο 

0,25 mm 

 

 

Δηθόλα 6.2.3.2: Έηνηκα δνθίκηα γηα ηελ απνθόιιεζή ηνπο από ηελ ηξάπεδα 
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Δηθόλα 6.2.3.3: Γνθίκην ABS κε πάρνο ζηξώζεο 0,25mm ελ ώξα ζπκπίεζεο 
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Δηθόλα 6.2.3.4: Γνθίκηα  ABS κε πάρνο ζηξώζεο 0,25mm έηνηκα γηα ηη πείξακα 

 

 

 

Δηθόλα 6.2.3.5: Σα δνθίκηα από ηελ BST 768 κε 0,25mm πάρνο ζηξώζεο κεηά ην πείξακα 
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6.2.4 ABS κε πάτος ζηρώζες εθηύπφζες 

0,33 mm 
 

 

Δηθόλα 6.2.4.1: Καηαζθεπή δνθηκίσλ ABS κε πάρνο ζηξώζεο 0,33 mm 

 

Δηθόλα 6.2.4.2: Έηνηκα δνθίκηα γηα αθαίξεζε από ηελ ηξάπεδα 
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Δηθόλα 6.2.4.3: Σα δνθίκηα έηνηκα γηα ην πείξακα 

 

 

Δηθόλα 6.2.4.4: ABS 0,33mm ζε ζπκπίεζε θαη θάησ δεμηά ε δύλακε πνπ ηνπ αζθείηαη 
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Δηθόλα 6.2.4.5: Σα δνθίκηα από ηελ BST 768 κε 0,33mm πάρνο ζηξώζεο κεηά ην πείξακα 
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6.3 Περηγραθή ζσζθεσώλ 

6.3.1 Σρηζδηάζηαηοη εθησπφηές 
 

Η 3D εθηύπσζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ 

από έλα ςεθηαθό αξρείν ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ εθηππσηή θαη πιηθά, κε ηξόπν 

παξόκνην κε ηελ εθηύπσζε εηθόλσλ ζε ραξηί. 

ρεηηθά κε ην θόζηνο ησλ 3D εθηππσηώλ, απηό έρεη κεησζεί θαζώο από ην 2003 

ππήξμε αύμεζε ζηελ πώιεζή ηνπο. Σελ ηερλνινγία απηή ηε ζπλαληάκε ζε 

πνιινύο ηνκείο όπσο ηνπ θνζκήκαηνο, ησλ ππνδεκάησλ, ηνπ βηνκεραληθνύ 

ζρεδηαζκνύ, ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηεο κεραληθήο, ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ηεο 

αεξνδηαζηεκηθήο, όπσο επίζεο θαη ζηελ νδνληηαηξηθή, ηελ ηαηξηθή, ηελ 

εθπαίδεπζε, ηα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ, ηα έξγα πνιηηηθνύ 

κεραληθνύ θαη ζε πνιινύο άιινπο ηνκείο. 

 

 

Δηθόλα 6.3.1.1: Δθηππσηέο ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε 
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Οη εθηππσηέο Dimension εγθαζίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνύλ εύθνια, θαζώο 

ρξεζηκνπνηνύλ ην ινγηζκηθό EX ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ ρσξίο επηηήξεζε, 

απηόκαηα θαη αζόξπβα. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό ην γεγνλόο όηη δελ ππάξρνπλ 

επηβιαβείο αλαζπκηάζεηο ή ηνμηθά πιηθά πνπ λα απαηηνύλ εμαεξηζκό ή θάπνηνλ 

άιιν εηδηθό ρεηξηζκό. 

 

  

 

Δηθόλα 6.3.1.2: Καηαζθεπή από 3D εθηππσηή κε ηε κέζνδν rapid prototyping 
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Δθηππσηήο Dimension BST 768 

 

 

 

Δηθόλα 6.3.1.3: Dimension BST 768 

 

Ο εθηππσηήο Dimension BST 768 είλαη έλα κεράλεκα 3D εθηύπσζεο ην νπνίν 

είλαη θαηάιιειν γηα πεξίπινθα κνληέια θαη ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα, θαη ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηαηξηθώλ ζπζθεπώλ, νξγάλσλ αθξηβείαο θαη 

ειεθηξηθώλ εηδώλ. Η ηερλνινγία ηνπ εθηππσηή εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο 

κηθξνζθνπηθώλ θνκκαηηώλ πνπ απαηηνύλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ιεπηνκέξεηα. 
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Πξνδηαγξαθέο Dimension BST 768 

 

Μέγεζνο 
θαηαζθεπήο 

Μέγηζην κέγεζνο 203 × 203 × 305 ρηιηνζηά 
(8 × 8 × 12 ίληζεο) 

Αθξίβεηα + -0,127 ρηιηνζηά (βάζε γεσκεηξίαο) 

Μέγεζνο κεραλήο 
(Π x Μ x Τ) 

686 × 914 × 1041 ρηιηνζηά (27 × 36 × 41 ίληζεο) 

Βάξνο κεραλήο 136 θηιά (300 ιίβξεο.) 

Τιηθά Πιαζηηθό ABS ζε πξόηππν ιεπθό, κπιε, θίηξηλν, καύξν, 
θόθθηλν, πξάζηλν θαη γθξη ρξώκαηα. Γηαζέζηκα θαη 
πξνζαξκνζκέλα ρξώκαηα. 

Πάρνο ζηξώζεο 0,254 ρηιηνζηά (0,010 ίληζεο) ή 0,33 ρηιηνζηά (0,013 ίληζεο) 
κε αθξίβεηα γηα λα θαηαηεζεί ην ABS θαη ην πιηθό 
ππνζηήξημεο. 

Λνγηζκηθνύ θαη 
ππνζηήξημεο 
αθαίξεζε 

Σν ινγηζκηθό Catalyst™ δεκηνπξγεί απηόκαηα ηε δνκή 
ππνζηήξημεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα νινθιεξσζεί ην θνκκάηη. 
Η Dimension BST 768 πξνζθέξεη κηα εύθνιε δηαδηθαζία 
αθαίξεζεο ηεο ππνζηήξημεο κε ηα ρέξηα. 
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Δθηππσηήο Dimension Elite 

 

 

 

Δηθόλα 6.3.1.4: Dimension Elite 

 

Ο εθηππσηήο Dimension Elite παξέρεη ηζρπξόηεξα ιεηηνπξγηθά κνληέια κε 

ιεπηνκεξή ραξαθηεξηζηηθά θαη βειηησκέλν θηλίξηζκα επηθάλεηαο, θαζώο 

ρξεζηκνπνηεί έλα ηζρπξόηεξν πιηθό ην ABS plus. 
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Πξνδηαγξαθέο Dimension Elite 

 

Μέγεζνο 
θαηαζθεπήο 

Μέγηζην κέγεζνο 203 × 203 × 305 ρηιηνζηά 
(8 × 8 × 12 ίληζεο) 

Αθξίβεηα + -0,127 ρηιηνζηά (βάζε γεσκεηξίαο) 

Μέγεζνο κεραλήο 
(Π x Μ x Τ) 

686 × 914 × 1041 ρηιηνζηά (27 × 36 × 41 ίληζεο) 

Βάξνο κεραλήο 136 θηιά (300 ιίβξεο.) 

Τιηθά ABS plus 

Πάρνο ζηξώζεο 0,178 ρηιηνζηά (0,007 ίληζεο) ή 0,254 ρηιηνζηά (0,010 ίληζεο) 
κε αθξίβεηα γηα λα θαηαηεζεί ην ABS θαη ην πιηθό 
ππνζηήξημεο. 

Λνγηζκηθνύ θαη 
ππνζηήξημεο 
αθαίξεζε 

Σν ινγηζκηθό Catalyst™ δεκηνπξγεί απηόκαηα ηε δνκή 
ππνζηήξημεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα νινθιεξσζεί ην θνκκάηη. 
Η Dimension Elite πξνζθέξεη κηα εύθνιε δηαδηθαζία 
αθαίξεζεο ηεο ππνζηήξημεο κε ηα ρέξηα. 
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6.3.2 Μεταλή δοθηκαζίας ζιίυες 
 

ηελ εηθόλα 6.3.2.1 θαίλεηαη ε θσηνγξαθία ηεο κεραλήο ζιίςεο – εθειθπζκνύ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

 

Δηθόλα 6.3.2.1:  Φσηνγξαθία πδξαπιηθήο πξέζαο εθειθπζκνύ ζιίςεο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

ηερλνινγίαο πιηθώλ 

 

Η κεραλή ζιίςεο είλαη ζπλδεκέλε κε έλαλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ θνξηίσλ θαη ηεο κεηαβνιήο ηνπ κήθνπο ησλ δνθηκίσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θάξηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαη ην πξόγξακκα Lab view. Η 

θαηαγξαθή γίλεηαη ζε αξρείν text. Σν θνξηίν θαηαγξάθεθε κε αθξίβεηα ±1kp 

(10N) θαη ηε κεηαβνιή ηνπ κήθνπο κε αθξίβεηα ±0,01mm. Σα text αξρεία ζηε 

ζπλέρεηα ηα επεμεξγαζηήθακε κε ην πξόγξακκα origin 8.5 γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

δηαγξακκάησλ θνξηίνπ – επηκήθπλζεο αιιά θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ 

ησλ ειάρηζησλ ηεηξαγώλσλ γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ θιίζε από ηελ νπνία ζηε 

ζπλέρεηα ππνινγίζακε ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο.   



ει. 50 
Ηξάθιεην 2014 

 

Δηθόλα 6.3.2.2: Δδώ θηηάρλεηαη ε πξέζα θαηάιιεια γηα λα γίλεη ην πείξακα 

 

 

Δηθόλα 6.3.2.3: Σν πξόγξακκα Lab View ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ 

από ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή 
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Δηθόλα 6.3.2.4: Μεθπλζηόκεηξν κεραλήο εθειθπζκνύ/ζιίςεο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

7.1 Αποηειέζκαηα 
 

Η δνθηκαζία ζιίςεο καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηδηόηεηεο ζιίςεο (compressive 

properties) ζθιεξώλ θαη δύζθακπησλ δνθηκώλ όπσο είλαη ην ABS θαη ηα 

παξάγσγά ηνπ. Σέηνηεο ηδηόηεηεο είλαη ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο (modulus of 

elastic), ε ηάζε δηαξξνήο ζιίςεο, ε αληνρή παξακόξθσζεο ζιίςεο (yield 

strength), ηελ παξακόξθσζε πέξαλ ηνπ ζεκείνπ δηαξξνήο θαη ηελ αληνρή ζιίςεο 

(compressive strength) όηαλ απηό είλαη δπλαηόλ. 

Από ηε κνξθή ησλ δηαγξακκάησλ θνξηίνπ – κεηαβνιήο κήθνπο είδακε όηη ηα 

πιηθά καο δελ είραλ επαλαιακβαλόκελε ζπκπεξηθνξά κεηά ην όξην δηαξξνήο, θαη 

έηζη ππνινγίζακε γηα όια ηα δνθίκηα καο ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο θαη ηελ ηάζε 

δηαξξνήο ζιίςεο ή αληνρή παξακόξθσζεο ζιίςεο. 

Η δνθηκαζία ζιίςεο είλαη κηα πξόηππε δνθηκαζία ε νπνία καο δίλεη δεδνκέλα γηα 

εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο θαη αλάπηπμεο πιηθώλ, γηα έιεγρν πνηόηεηαο γηα ηελ 

απνδνρή ή απόξξηςε πιηθνύ ζύκθσλα κε πξνδηαγξαθέο θαη γηα εηδηθνύο 

ζθνπνύο. Η δνθηκαζία ζιίςεο γηα ηα πιαζηηθά δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα 

κεραλνινγηθό ζρεδηαζκό εθαξκνγώλ, γηαηί δελ εκπεξηέρεη ηε ρξνληθή εμάξηεζε 

αληνρήο ηνπ πιηθνύ. Οη πεξηπηώζεηο απηέο απαηηνύλ πξόζζεηεο δνθηκαζίεο όπσο 

ε δνθηκαζία εξππζκνύ θαη ε θόπσζε. Οη δύν κεραληθέο παξάκεηξνη πνπ 

πξνζδηνξίζηεθαλ γηα όια ηα δνθίκηα έγηλαλ κε ηαρύηεηα ζιίςεο 5 mm/min 

ζύκθσλα κε ην πξόηππν ASTM D695.  

Ο ππνινγηζκόο ηεο ηάζεο δηαξξνήο έγηλε κε ηελ ζρέζε:  

𝜎 =  
𝐹

𝐴
    ( 𝑁/𝑚2ή 𝑃𝑎) 

Η ηάζε δηαξξνήο ή αληνρή παξακόξθσζεο ζιίςεο ππνινγίζηεθε ζε MPa. 

 

Ο ππνινγηζκόο ηνπ κέηξνπ ειαζηηθόηεηαο E έγηλε από ηε ζρέζε: 

𝜎 = 𝜀 ∙ 𝛦  =>  𝛦 =
𝜎

𝜀
  => 𝛦 =

𝐹∙𝑙

𝐴∙𝛥𝑙
  ( 

𝑁

𝑚2
= 𝑃𝑎)  

Οη ηηκέο ηνπ κέηξνπ ειαζηηθόηεηαο εθθξάδνληαη ζε GPa  
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίδνληαη νη ηηκέο πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα όια ηα δνθίκηα 

θαη νη αξηζκεηηθνί κέζνη όξνη γηα ηηο δύν παξακέηξνπο γηα θάζε θαηεγνξία 

δνθηκίσλ. 

 

 

 

Δηθόλα 7.1.1: Πίλαθαο απνηειεζκάησλ 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη έλα αληηπξνζσπεπηηθό δηάγξακκα θνξηίνπ (ζιίςεο) 

– κεηαβνιήο κήθνπο  θαη ππνινγηζκνύ ηνπ κέηξνπ ειαζηηθόηεηαο γηα θάζε 

θαηεγνξία πιηθώλ. 

  

Είδη 

Δοκιμίων

Πάχος 

(mm)

Πλάτος 

(mm)

Μήκος 

(mm)

Φορτίο 

Παραμορφωσης 

(N)

Κλίση 

(N/mm)

Αντοχή θλιψης 

(Mpa)

Μέτρο 

Ελαστικότητας 

(Gpa)

Μέγιστη 

αντοχή 

(MPa)

Ολική 

Παραμόρφωση 

(mm)
- - - - - - - - - -

ABS25-1 12,7 12,7 50,8 2321,01 2025,70 14,39 0,95 21,75 0,16

ABS25-2 12,7 12,7 50,8 1941,17 1974,85 12,04 0,96 19,20 0,10

ABS25-3 12,7 12,7 50,8 2233,51 2911,42 13,85 0,92 24,78 0,07

ABS25-4 12,7 12,7 50,8 2049,02 3171,11 12,70 1,00 25,97 0,18

Μέσος όρος: 13,24 0,96 22,92 0,13

- - - - - - - - - -

ABS33-1 12,7 12,7 50,8 1805,40 2462,14 11,19 0,78 18,93 0,07

ABS33-2 12,7 12,7 50,8 1718,51 2386,11 10,65 0,75 21,18 0,26

ABS33-3 12,7 12,7 50,8 1939,73 2565,33 12,03 0,81 22,46 0,20

ABS33-4 12,7 12,7 50,8 1935,51 2534,72 12,00 0,80 19,12 0,21

ABS33-5 12,7 12,7 50,8 1817,00 2276,01 11,27 0,77 18,47 0,19

Μέσος όρος: 11,43 0,78 20,03 0,19

- - - - - - - - - -

ABSplus17-1 12,7 12,7 50,8 3140,99 5581,41 19,47 1,76 41,09 0,06

ABSplus17-2 12,7 12,7 50,8 3199,18 5520,19 19,83 1,74 41,46 0,06

ABSplus17-3 12,7 12,7 50,8 3222,25 5920,59 19,98 1,86 42,42 0,06

ABSplus17-4 12,7 12,7 50,8 3196,42 6035,13 19,82 1,90 41,65 0,06

ABSplus17-5 12,7 12,7 50,8 3087,09 6049,94 19,14 1,91 41,85 0,06

Μέσος όρος: 19,65 1,83 41,69 0,06

- - - - - - - - - -

ABSplus25-1 12,7 12,7 50,8 3085,97 5667,81 19,13 1,79 41,78 0,06

ABSplus25-2 12,7 12,7 50,8 3184,13 5499,95 19,74 1,73 38,95 0,05

ABSplus25-3 12,7 12,7 50,8 2845,45 5417,00 18,90 1,71 38,06 0,06

ABSplus25-4 12,7 12,7 50,8 2995,05 6152,63 18,57 1,94 40,67 0,06

ABSplus25-5 12,7 12,7 50,8 3120,17 6171,39 19,35 1,94 41,16 0,06

Μέσος όρος: 19,20 1,82 40,12 0,06
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Δηθόλα 7.1.2: Σππηθά δηαγξάκκαηα ζιίςεο θαη ππνινγηζκνύ θιίζεο γηα δνθίκηα ABS κε πάρνο 

ζηξώζεο εθηύπσζεο 0,33 
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Δηθόλα 7.1.3: Σππηθά δηαγξάκκαηα ζιίςεο θαη ππνινγηζκνύ θιίζεο γηα δνθίκηα ABS κε πάρνο 

ζηξώζεο εθηύπσζεο  0.25 
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Δηθόλα 7.1.4: Σππηθά δηαγξάκκαηα ζιίςεο θαη ππνινγηζκνύ θιίζεο γηα δνθίκηα ABSplus κε πάρνο 

ζηξώζεο εθηύπσζεο 0,17 
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Δηθόλα 7.1.5: Σππηθά δηαγξάκκαηα ζιίςεο θαη ππνινγηζκνύ θιίζεο γηα δνθίκηα ABSplus κε πάρνο 

ζηξώζεο εθηύπσζεο 0,25 
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7.2 σδήηεζε ηφλ αποηειεζκάηφλ 
 

πγθξίλνληαο ηηο ηηκέο ησλ δπν παξακέηξσλ γηα δνθίκηα ηνπ πιηθνύ ABS 

παξαηεξνύκε όηη ε εθηύπσζε ABS κε 0,25mm πάρνο ζηξώζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εθηύπσζε ABS κε 0,33mm πάρνο ζηξώζεο νδεγεί ζε πιηθό κε πςειόηεξε 

αληνρή δηαξξνήο θαηά ~14% θαη κέηξν ειαζηηθόηεηαο πςειόηεξν θαηά 20%. 

Απηό ζεκαίλεη όηη ε εθηύπσζε κε πάρνο ζηξώζεο 0,25mm νδεγεί ζε πην 

ζπλζεηηθή δνκή κε απνηέιεζκα ην πιηθό απηό λα είλαη αλζεθηηθόηεξν ζε ζιίςε θαη 

ιηγόηεξν ειαζηηθό αθνύ έρεη κεγαιύηεξν κέηξν ειαζηηθόηεηαο. 

Αληηζέησο, ζπγθξίλνληαο κεηαμύ ηνπο ηηο ηηκέο ησλ δνθηκίσλ ABSplus 

παξαηεξνύκε όηη δελ δηαθξίλεηαη αμηνζεκείσηε δηαθνξνπνίεζε ιόγσ 

δηαθνξεηηθήο εθηύπσζεο. Σα δνθίκηα ABSplus κε 0,17mm πάρνο ζηξώζεο θαη 

ABSplus κε 0,25mm πάρνο ζηξώζεο παξνπζίαδαλ ηηκέο αληνρήο δηαξξνήο 

ζιίςεο κε δηαθνξά κηθξόηεξε ηνπ 2% ελώ ίδηα εηθόλα δίλνπλ θαη ηηκέο ηνπ κέηξνπ 

ειαζηηθόηεηαο. 

Σα απνηειέζκαηα καο επίζεο δείρλνπλ όηη ηα δνθίκηα ABSplus κε πάρνο 

ζηξώζεο 0,25mm κε ίδηα εθηύπσζε κε ηα δνθίκηα ABS κε πάρνο ζηξώζεο 

0,25mm παξνπζηάδνπλ πςειόηεξε αληνρή θαηά ~35% θαη ζην κέηξν 

ειαζηηθόηεηαο κεγαιύηεξν θαηά ~50%. 

ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ απνηππώλνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 
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Δηθόλα 7.2.1: πγθξηηηθή παξνπζίαζε ηηκώλ αληνρήο δηαξξνήο ζιίςεο 

 

 

Δηθόλα 7.2.2: πγθξηηηθή παξνπζίαζε ηηκώλ κέηξνπ ειαζηηθόηεηαο 
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7.3 σκπεράζκαηα 
 

1. Σα δνθίκηα κε πάρνο ζηξώζεο εθηύπσζεο 0,25mm γηα ην πιηθό ABS έρνπλ 

κεγαιύηεξε αληνρή δηαξξνήο ζιίςεο 14% από ηα δνθίκηα κε πάρνο ζηξώζεο 

εθηύπσζεο 0,33mm. 

2. Σα δνθίκηα κε πάρνο ζηξώζεο εθηύπσζεο 0,25mm γηα ην πιηθό ABS έρνπλ 

κεγαιύηεξν κέηξν ειαζηηθόηεηαο 20% από ηα δνθίκηα κε πάρνο ζηξώζεο 

εθηύπσζεο 0,33mm. 

3. Σα δνθίκηα κε πιηθό ABSplus δελ παξνπζίαζαλ αμηνζεκείσηε κεηαβνιή ζην 

κέηξν ειαζηηθόηεηαο θαη ζηελ αληνρή δηαξξνήο εθηύπσζεο. Η δηαθνξνπνίεζε 

ησλ ηηκώλ ησλ παξακέηξσλ γηα εθηύπσζε 0,17mm θαη 0,25mm ήηαλ πνιύ κηθξή 

θαη δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί. 

4. Η δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκώλ ησλ δπν παξακέηξσλ κεηαμύ ησλ δνθηκίσλ ABS 

θαη ABSplus ήηαλ όπσο αλακελόηαλ ζεκαληηθή γηα ηελ αληνρή δηαξξνήο ζιίςεο 

35% θαη γηα ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο 50%. 

5. Σα απνηειέζκαηα γηα ην ABS είλαη ζπκβαηά κε απηή ηεο βηβιηνγξαθίαο όπνπ 

γηα ABS κνξθνπνηεκέλν κε ρύηεπζε κε έγρπζε (injection molding). Γηα ην κέηξν 

ειαζηηθόηεηαο δίλεηαη έλα εύξνο 0,9 – 1,5 GPa. Η ηηκή καο γηα εθηύπσζε 

0,25mm είλαη 0,958 GPa. ηε βηβιηνγξαθία δίδεηαη ε ηηκή αληνρήο ζιίςεο δειαδή 

ε κέγηζηε ηηκή πξηλ από ηε ζξαύζε. Δκείο ζύκθσλα κε ην πξόηππν 

πξνζδηνξίζακε ηελ ηηκή αληνρήο δηαξξνήο πνπ είλαη ζεκαληηθά ρακειόηεξε. 

Όκσο ε εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ καο θαη ησλ γξαθεκάησλ δείρλεη όηη γηα ηα 

δνθίκηα πνπ εμειίρζεθε νκαιά ε θακπύιε ζιίςεο, ε κέγηζηε ηηκή πξηλ από ηε 

ζξαύζε είλαη ~33 Mpa. ηε βηβιηνγξαθία ην εύξνο ηηκώλ πνπ δίλεηαη 30–35 MPa. 

6. ε όιεο ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ππνγξάθεηαη όηη ηα δνθίκηα ABSplus 

είλαη ~50% αλζεθηηθόηεξν από ην ABS. Σα απνηειέζκαηά καο επηβεβαηώλνπλ 

απηή ηελ δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ABSplus θαη ABS. 
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