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Τι είναι οι εκτυπωτές 3D

• Είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την τρισδιάστατη εκτύπωση 
(3D printing) και την κατασκευή τριών διαστάσεων στερεών αντικειμένων, 
που θα προέλθουν  από ένα ψηφιακό αρχείο.

• Η διαδικασία εκτύπωσης ονομάζετε εναπόθεση υλικού σε διαδοχικές 
στρώσεις (Fused Filament Fabrication).

• Ο 3D εκτυπωτής ελεγχόμενος από έναν υπολογιστή εκτελεί μια σειρά 
κινήσεων οι οποίες βασίζονται σε ένα τρισδιάστατο σχέδιο.

• Το υλικό που έχουμε τοποθετήσει θερμαίνεται μέχρι να λιώσει και ο 
εκτυπωτής να μπορέσει να εναποθέσει μια λεπτή στρώση υλικού για να 
κατασκευάσει το αντικείμενο.

• Στο τέλος έχουμε ένα αντικείμενο το οποίο είναι η ακριβής εκτέλεση του 
τρισδιάστατου σχεδίου μας.



Που χρησιμοποιούμε 3D εκτυπωτές
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Κατασκευαστικό 
τομέα – Large 
Scale 3D Printers



Ιατρικός τομέας



Αεροναυπηγική



Μηχανολογικός τομέας



Αρχιτεκτονικές Μακέτες



Κατηγορίες εκτυπωτών 3D

• Fused deposition modeling (FDM)

• Stereolithography (SLA)

• Digital Light Processing (DLP)

• Liquid Crystal Diplay (LCD

• Selective Laser Sintering (SLS)

• Selective Laser Melting (SLM)

• Laminated Object Manufacturing (LOM)

• Digital Beam Melting (EBM)



Fused Deposition Modeling

Ανοιχτό πλαίσιο Κλειστό πλαίσιο



Stereolithography (SLA)



Διαφορά SLA, 
DLP, LCD



Τα βασικά μέρη ενός FFF/FFD 3D printer



Nozzles – Μύτες



Υλικό 
εκτύπωσης 
– Filament

• PLA

• ABS

• Nylon, Wood, Metal, Flex και άλλα



ABS vs PLA



Copper Filament



Wood Filament



Flexible filament



Λογισμικό – Software
3D Modeling Software

• Tinkercad

• Blender

• BRL-CAD

• DesignSpark
Mechanical

• FreeCAD

• OpenSCAD

• Wings3D

• 3D Slash

• SketchUP

• Fusion 360

• Modo

• Cinema 4D

• SolidWorks

• Maya

• 3DS Max

• MoI 3D

• Rhino3D



Επεκτάσεις αρχείων

• .STL (Stereolithography)

• .OBJ

• .gcode

• .VRML (Virtual Reality Modeling Language)

• .3MF

• .X3G

• .AMF (Additive Manufacturing File Format)

• .FBX

• .PLY (Polygon File Format) 



Fusion 360



FreeCAD



TinkerCAD



OpenSCAD



Λογισμικό – Software
Slicers & 3D Printer Hosts

• Ultimaker Cura

• PrusaSlicer

• Simplify3D

• Slic3r

• Repetier

• KISSlicer

• ideaMaker

• OctoPrint

• 3DPrinterOS



Ultimaker Cura



PrusaSlicer



ideaMaker



OctoPrint
Manage printer remotely



Resources

• 3D printing basics
https://www.prusa3d.com/ebook-basics-of-3d-printing-
with-josef-prusa/

https://www.prusa3d.com/ebook-basics-of-3d-printing-with-josef-prusa/


3D libraries 
& hubs

https://www.thingiverse.com/

https://cults3d.com/en

https://www.youmagine.com/

https://www.myminifactory.com/

https://prusaprinters.org/

https://www.thingiverse.com/
https://cults3d.com/en
https://www.youmagine.com/
https://www.myminifactory.com/
https://prusaprinters.org/


Specialty 
3D libraries

Smithsonian
https://3d.si.edu/explore

National Institute of Health
https://3dprint.nih.gov/

Engineering
https://grabcad.com/library

Mechanical Components
https://www.traceparts.com/

https://3dprint.nih.gov/
https://3dprint.nih.gov/
https://grabcad.com/library
https://www.traceparts.com/


Youtubers

• Makers Muse
https://www.youtube.com/c/MakersMuse/featured
https://www.makersmuse.com

• CHEP – Filament Friday
https://www.youtube.com/user/beginnerelectronics

https://www.youtube.com/c/MakersMuse/featured
https://www.makersmuse.com/
https://www.youtube.com/user/beginnerelectronics


Προβλήματα 
& λύσεις



Προβλήματα και λύσεις

• Τα μοντέλα ξεκολλάνε από τη βάση

• Τα μοντέλα λυγίζουν η σπάνε εύκολα

• Οι στρώσεις είναι πολύ εμφανείς

• Οι στρώσεις στο αντικείμενο δεν έχουν το ίδιο πάχος 
ή αφήνουν κενά ή δεν είναι ίσιες

• Τα μοντέλα μου έχουν πολλές "τρίχες" (stringing)



Προβλήματα και λύσεις

• Κατά την εκτύπωση οι γωνίες του μοντέλου μου σηκώνονται από 
τη βάση (warping)

• Τα μοντέλα μου έχουν τρύπες και μοιάζουν με "σφουγάρι" 
(spongy)

• Τα μοντέλα μου έχουν κενά στο επάνω μέρος ή στις τελευταίες 
στρώσεις (pillowing)

• Τα μοντέλα μου έχουν μικρές μπίλιες σε όλη την επιφάνειά τους 
(blobs)



Τα μοντέλα ξεκολλάνε 
από τη βάση

• Συνήθως ξεκολλάει η πρώτη στρώση

• Η μύτη ακουμπάει το αντικείμενο και 
το μετακινεί

• Συμβαίνει όταν τυπώνουμε μαζί 
πολλά αντικείμενα

• Ενεργοποιούμε την επιλογή
Z Hop When Retracted

• Τοποθετούμε κόλλα ή ταινία στο 
κρεβάτι - βάση



Τα μοντέλα λυγίζουν η σπάνε εύκολα

Αυτό πολλές φορές οφείλεται στο "γέμισμα" (infill)



Οι στρώσεις 
είναι πολύ 
εμφανείς

• Οφείλετε στην ποιότητα 
εκτύπωσης

• Αυξάνουμε τη ποιότητα 
εκτύπωσης μειώνοντας τη τιμή 
στο Layer height



Οι στρώσεις στο 
αντικείμενο δεν έχουν το 
ίδιο πάχος ή αφήνουν 
κενά ή δεν είναι ίσιες

• Οι στρώσεις μας δε βγαίνουν 
ομοιόμορφες

• Το νήμα δε προλαβαίνει να 
κρυώσει

• Μειώνουμε τη ταχύτητα 
εκτύπωσης

https://1.bp.blogspot.com/-nXCoLaKN8Pw/XQHmMgLyMoI/AAAAAAABL28/ROxF9uamfmgSBdspzdXHYQZhsehu2nqPwCEwYBhgL/s1600/3D-Print-with-various-speeds.jpg


Τα μοντέλα μου 
έχουν πολλές 
"τρίχες" (stringing)

Η μύτη ταξιδεύει από το ένα 
σημείο στο άλλο (συνήθως όταν 
τελειώνει τη μία στρώση και 
πηγαίνει στην αρχή για να 
ξεκινήσει την επόμενη), αφήνοντας 
υλικό ενώ κανονικά δε θα έπρεπε.

Το πρόβλημα λύνετε 
ενεργοποιώντας τη ρύθμιση του 
Retraction.

https://1.bp.blogspot.com/-h9kWeTogo3g/XQHmL_beGCI/AAAAAAABL2w/fASt35_YoV4uJA6-AnAgLMH0GXFIvDUBACEwYBhgL/s1600/3D-Print-stringing.jpg


Κατά την εκτύπωση οι 
γωνίες του μοντέλου μου 
σηκώνονται από τη βάση 
(warping)

• Ζεσταίνουμε το κρεβάτι

• Εφαρμόζουμε κόλλα

• Αποφεύγουμε ρεύματα αέρα

• Τυπώνουμε το μοντέλο μας 
ενεργοποιώντας το "Brim"



Τα μοντέλα μου έχουν 
τρύπες και μοιάζουν με 
"σφουγγάρι" (spongy)

• Πρόβλημα με τη τροφοδοσία του 
νήματος

• Λάθος ρυθμίσεις

• Βουλωμένη κεφαλή

• Προβληματικό νήμα



Τα μοντέλα μου έχουν κενά στο 
επάνω μέρος ή στις τελευταίες 
στρώσεις (pillowing)

• Εμφανίζετε στις τελευταίες στρώσεις ή τις άκρες – τοιχώματα

• Οφείλετε στη λεπτή στρώση εκτύπωσης

• Ενεργοποιούμε το support

• Αυξάνουμε το Infill

• Ενεργοποιούμε το Top layer ironing

https://1.bp.blogspot.com/-H7HZcL5VLQk/XQHmLA9UoAI/AAAAAAABL3E/4jqaxE8__tIOhkoKVBb85xULvjp77MJvACEwYBhgL/s1600/3D-Print-pillowing.jpg


Τα μοντέλα μου έχουν 
μικρές μπίλιες σε όλη την 
επιφάνειά τους (blobs)

• Τα μοντέλα μας να έχουν περισσότερο υλικό από όσο θα 
έπρεπε.

• Λάθος μέγεθος νήμα ή κεφαλής.

• Κακής ποιότητας νήμα.

• Λάθος ρυθμίσεις



Post 
Processing



Τεχνικές βελτίωσης
post processing 

• Γυάλισμα με τη τεχνική vapor - Χρήση 
ακετόνης σε ABS

• Χρήση θερμοκρασίας σε άλλα υλικά

• Εφαρμογή με γυαλόχαρτο

• Επάλειψη με κόλλα – ρητίνη

• Βάψιμο



Τεχνικές βελτίωσης, 
post processing 
• Βάψιμο με πινέλο ή αερογράφο

• Χρήση λιαντήρα ή εργαλείο χειρός τύπου 
Dremel



Πηγές

• https://3dprinting.com

• https://makerbot.com

• https://all3dp.com

• https://www.3dexpert.gr

• https://www.doctorandroid.gr

https://3dprinting.com/
https://makerbot.com/
https://all3dp.com/
https://www.3dexpert.gr/
https://www.doctorandroid.gr/

