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Περίληψη 

Η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης σκυροδέματος είναι μια μορφή προσθετικής 

κατασκευής που έχει κερδίσει μεγάλο ερευνητικό και εμπορικό ενδιαφέρον τα τελευταία 

χρόνια. Η εφαρμογή της στον κατασκευαστικό τομέα έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως η 

μείωση του χρόνου και του κόστους κατασκευής, η μείωση των σφαλμάτων και η 

αρχιτεκτονική ελευθερία. Ωστόσο, το κύριο μειονέκτημά της είναι η έλλειψη επίσημων 

κανονισμών ή κατευθυντήριων γραμμών, ή ακόμη και ορισμένων ορθώς καθορισμένων 

κριτηρίων για την αξιολόγηση της εκτυπωσιμότητας των υλικών. Η παρούσα μεταπτυχιακή 

εργασία εξετάζει την ανάπτυξη ενός αρχικού πλαισίου εργαστηριακών δοκιμών αξιολόγησης 

μιγμάτων εκτύπωσης με εφαρμογή κοινών μεθόδων. Πιο συγκεκριμένα, παρασκευάστηκαν  

δώδεκα διαφορετικά μείγματα προς εκτύπωση που αποτελούνταν από τσιμέντο, πυριτική 

παιπάλη και τρία διαφορετικά πρόσμικτα: επιταχυντή, επιβραδυντή και υπερρευστοποιητή. Τα 

παραπάνω μείγματα συγκρίθηκαν με ένα εκτυπώσιμο μείγμα αναφοράς που αποτελείτο μόνο 

με τσιμέντο. Οι ρεολογικές ιδιότητες των υλικών προς εκτύπωση σε νωπή κατάσταση, όπως η 

εργασιμότητα και η ικανότητα εξάπλωσης, αξιολογήθηκαν μέσω δοκιμών σε τράπεζα 

εξάπλωσης. Η ικανότητα εξώθησης και η κατασκευασιμότητα αξιολογήθηκαν μέσω μίας μη 

πρότυπης μεθόδου, προσθετικής κατασκευής, εργαστηριακής κλίμακας. Ο προσδιορισμός του 

χρόνου αρχικής πήξης των μιγμάτων έγινε με χρήση συσκεύης Vicat. Τέλος, 

πραγματοποιήθηκε μέτρηση της θλιπτικής αντοχής σε μονοαξονική θλίψη των σκληρυμένων 

μειγμάτων για την εκτίμηση των μηχανικών ιδιοτήτων τους. Γενικά, τα αποτελέσματα έδειξαν 

πως  η προσθήκη των πρόσμικτων βελτίωσε τις ρεολογικές ιδιότητες των προς εκτύπωση 

μειγμάτων τσιμέντου. Επιπλέον, εξήχθη το συμπέρασμα ότι το ιδανικό εύρος αρχικής 

παραμόρφωσης των τσιμεντοειδών μιγμάτων είναι από 0,20 έως 0,25, ανεξάρτητα από τον 

τύπο του πρόσμικτου. Πάνω από αυτό το εύρος, το υλικό προς εκτύπωση είναι λιγότερο 

«κατασκευάσιμο», πράγμα που σημαίνει ότι η ικανότητα του υλικού να διατηρεί το σχήμα του 

είναι περιορισμένη, και χαμηλότερα από αυτό το εύρος το υλικό δεν είναι εξωθήσιμο, πράγμα 

που σημαίνει ότι δεν είναι αρκετά λειτουργικό για να επιτευχθεί σταθερή εξώθηση. Η 

προσθήκη 10% πυριτικής παιπάλης και 1,5% επιβραδυντή οδήγησε σε εκτυπώσιμο υλικό με 

σταθερή παραμόρφωση εξάπλωσης ίση με 0,25 για 30' εξασφαλίζοντας σταθερή εξώθηση, με 

διπλασιασμένο χρόνο αρχικής πήξης σε σύγκριση με την πάστα τσιμέντου αναφοράς, 

δείχνοντας ταυτόχρονα την μικρότερη παραμόρφωση λόγω ιδίου βάρους και βάρους από τις 

άνωθι στρώσεις. Ωστόσο, το συγκεκριμένο μείγμα τσιμέντου παρουσίασε ελαφρώς μικρότερη 

θλιπτική αντοχή κατά 13%. Τα αποτελέσματα της εργασίας μπορούν να καταστούν εφαλτήριο 

για μελλοντική έρευνα με τελικό στόχο την ανάπτυξη ενός κατασκευαστικού πλαισίου που να 

περιλαμβάνει οδηγίες και εύρη τιμών για τις ιδιότητες των νωπών εκτυπώσιμων τσιμεντοειδών 

υλικών.  
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Abstract 

3D concrete printing technology is a form of additive manufacturing that has gained a lot of 

interest during the latest years. Its application in the building sector has many advantages 

including time and cost effectiveness, errors reduction and architectural and construction 

customizability. However, its major drawback is the lack of official regulations or guidelines, 

or even some well-defined criteria for the evaluation of materials printability. This research 

work examines the development of an initial framework for laboratory testing and evaluation 

of printing mixtures by common testing methods. More particularly, different printing 

materials were prepared that consisted of cement and four different admixtures: silica fume, 

accelerator, retarder and superplasticizer. Silica fume was a standard admixture in the mix 

when testing the other three, to improve paste’s properties and performance. Printing materials 

rheological fresh properties, such as workability and flowability, were evaluated through flow 

table testing and a lab-scale additive manufacturing process was held to check their 

extrudability and buildability properties. Α penetration device was used (Vicat) in order to 

determine the mixes’ initial setting time. Finally, compressive strength measurement was 

conducted on the harden state of the cementitious materials to estimate their mechanical 

properties. Generally, the addition of any type of admixture improved the cement printing 

properties. Moreover, results showed that the ideal initial deformation range of the 

cementitious mixtures is from 0.20 to 0.25, regardless the admixture type. Upper than this 

range, the printing material is less buildable, meaning that the structure capability to keep its 

shape is limited, and lower than this range the material is not extrudable, meaning that it is not 

workable enough to achieve a constant extrusion. The addition of 10% silica fume and 1.5% 

retarder led to printing material with a constant flowability close to 0.25 for 30 minutes 

ensuring a stable extrusion, with doubled initial setting time compared to reference cement 

paste, showing, at the same time, the least deformation due to self-weight and weight from the 

upper layers. Nevertheless, this specific cement mixture exhibited slightly worsened 

mechanical strength by 13%. This research can act as a starting point for further scientific work 

to design a standard framework and include directives and values range for fresh properties of 

cementitious printing materials.    
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης σκυροδέματος (3DCP), μια διαδικασία παραγωγής 

κατασκευών με βάση το τσιμέντο, έχει παρουσιάσει τεράστια εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, 

καθώς χαρακτηρίζεται από πολλά πλεονεκτήματα. Η αυτοματοποίηση της σκυροδέτησης 

μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της κατασκευής εξαλείφοντας την ανάγκη 

εφαρμογής ξυλοτύπων, να βελτιώσει την ανθεκτικότητα της κατασκευής παρέχοντας ακριβή 

έλεγχο των συνθέσεων σκυροδέματος και να βελτιώσει την ασφάλεια κατασκευής 

απομακρύνοντας τους ανθρώπους από επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασίας. Μέσω της ταχείας 

κατασκευής που υλοποιείται με τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης σκυροδέματος μπορούν να 

δημιουργηθούν κατοικίες σε κοινότητες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, να 

κατασκευαστούν ψηλότεροι πύργοι ανεμογεννητριών για πρόσβαση σε ανέμους υψηλότερης 

ενέργειας και να επισκευαστεί σκυρόδεμα σε περιοχές που είναι αδύνατο με την χρήση 

συμβατικού κατασκευαστικού εξοπλισμού. Μέχρι σήμερα, οι ερευνητικές εργασίες που 

αφορούν στην συγκεκριμένη τεχνολογία, περιορίζουν το ενδιαφέρον τους στην εξέλιξη των 

συστημάτων εκτύπωσης καθώς και στα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

κατασκευών υψηλής ποιότητας.  

Ωστόσο, το εκτυπώσιμο σκυρόδεμα, που ορίζεται ως ο πιο πρόσφατος ειδικός τύπος 

σκυροδέματος, στερείται σχετικών κατευθυντήριων γραμμών ή προτεινόμενων διαδικασιών 

για την αξιολόγηση μειγμάτων και νέων υλικών ή οποιοδήποτε σύνολο σαφώς καθορισμένων 

κριτηρίων όσον αφορά την ποιότητα και την απόδοσή τους. Παρόλο που, στο πρόσφατο 

παρελθόν, ένας περιορισμένος αριθμός μελετών παρείχε μια αρχική κατανόηση σχετικά με 

ορισμένες από τις επιθυμητές ιδιότητες του εκτυπώσιμου σκυροδέματος, τα πειραματικά 

δεδομένα είναι λίγα. Συγκεκριμένα, ο χαρακτηρισμός της συμπεριφοράς νωπής κατάστασης 

ενός εκτυπώσιμου μείγματος απαιτεί βαθύτερη διερεύνηση. Επομένως, πρέπει να καταρτιστεί 

ένας ολοκληρωμένος κατάλογος απαιτήσεων απόδοσης και μεθόδων δοκιμής για ένα 

εκτυπώσιμο μείγμα. 

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της ανάπτυξης ενός δομημένου πλαισίου 

εργαστηριακών δοκιμών με βάση την αξιολόγηση της απόδοσης εκτυπωμένων παστών 

τσιμέντου. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την διερεύνηση της σχέσης των ιδιοτήτων νωπής 

κατάστασης (ρεολογικές, μηχανικές κ.λπ.) και της ικανότητας των τσιμεντοειδών υλικών να 

εκτυπώνονται. Μέσω της διαδικασίας αυτής ορίζονται τα επιτρεπτά εύρη τιμών βασικών 
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δεικτών απόδοσης της ποιοτικής εκτύπωσης. Στις προτεινόμενες εργαστηριακές δοκιμές 

περιλαμβάνονται κλασσικές μέθοδοι αξιολόγησης της νωπής κατάστασης του υλικού (δοκιμή 

τράπεζας εξάπλωσης, προσδιορισμός χρόνου αρχικής πήξης με χρήση συσκευής Vicat) καθώς 

και μια απλή μη πρότυπη μέθοδο ελέγχου της ικανότητας εξώθησης.  

Η δομή της διπλωματικής εργασίας διαμορφώθηκε ως εξής: 

Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή»: Παρατίθενται εισαγωγικά στοιχεία για την εργασία. 

Κεφάλαιο 2 «Θεωρητικό μέρος»: Παρουσιάζονται θεωρητικά στοιχεία για το τσιμέντο, το 

εκτυπώσιμο τσιμέντο, τις μεθόδους και τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης καθώς και 

χαρακτηριστικά αυτών. 

Κεφάλαιο 3 «Πειραματική Διαδικασία»: Περιγράφεται αναλυτικά η πειραματική διαδικασία 

που ακολουθήθηκε. 

Κεφάλαιο 4 «Αποτελέσματα και συζήτηση αποτελεσμάτων»: Παρουσιάζονται και 

αξιολογούνται τα αποτελέσματα των δοκιμών που υποβλήθηκαν τα μείγματα προς εκτύπωση. 

Κεφάλαιο 5 «Συμπεράσματα»: Παρατίθενται τα κύρια συμπεράσματα της εργασίας. 

Τέλος, παρουσιάζεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της 

συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

2.1 Σύσταση και βασικές ιδιότητες σκυροδέματος  

Το σκυρόδεμα είναι ένα τεχνητό υλικό το οποίο προκύπτει από την σκλήρυνση ενός μείγματος 

σε κατάλληλες αναλογίες. Το μείγμα αυτό αποτελείται από το τσιμέντο, τα αδρανή υλικά, το 

νερό και τα πρόσθετα- πρόσμικτα υλικά. Σε αυτό το βασικό μείγμα που προαναφέρθηκε συχνά 

προστίθενται χημικές ουσίες με στόχο την βελτιστοποίηση των υλικών [1].  

Το σκυρόδεμα χαρακτηρίζεται από  υψηλή αντοχή του σε θλίψη σε αντίθεση με την αντοχή 

του σε εφελκυσμό και διάτμηση όπου είναι αρκετά χαμηλή. Η ενσωμάτωση του χάλυβα ή 

ενισχυτικών ινών στο σκυρόδεμα γίνεται με σκοπό την παραλαβή των εφελκυστικών τάσεων 

που δημιουργούνται.  

2.1.1 Υλικά παρασκευής σκυροδέματος 

2.1.1.1 Τσιμέντο 

Το τσιμέντο το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή σκυροδέματος, είναι ένα 

βιομηχανικό κοκκώδες υλικό (σε αντίθεση με άλλες φυσικές κονίες) με υδραυλικές ιδιότητες. 

Η πιο σημαντική ιδιότητα του τσιμέντου είναι η απορρόφηση ποσότητας νερού περίπου ίση 

με το 12-15% του βάρους όταν αναμιχθεί με αυτό. Το ευρέως χρησιμοποιούμενο τσιμέντο 

στην τεχνολογία σκυροδέματος είναι το τσιμέντο τύπου Portland. Ως τσιμέντο Portland 

ορίζεται το προϊόν που προκύπτει από την έψηση σε θερμοκρασία κλινκεροποίησης (1380-

1420°C) ενός κατάλληλα αλεσμένου και ομογενοποιημένου μείγματος που αποτελείται 

περίπου από 75% ασβεστολιθικά υλικά και 25% αργιλοπυριτικά υλικά και συνάλεση του 

προκύπτοντος προϊόντος που καλείται κλίνκερ, με την κατάλληλη ποσότητα γύψου [1–3]. 

2.1.1.2 Νερό 

Το νερό χαρακτηρίζεται ως ένα από τα κυριότερα συστατικά του σκυροδέματος, διότι 

καταλαμβάνει ένα μεγάλο ποσοστό αυτού. Μπορούν να διακριθούν διάφοροι «τύποι νερού», 

όπως: Πόσιμο νερό, νερό που ανακτάται από τις διάφορες διεργασίες στην μονάδα παραγωγής 

σκυροδέματος, επιφανειακό νερό, υπόγειο νερό, θαλασσινό ή υφάλμυρο νερό και νερό 

αποχετεύσεων. Παρά τους προαναφερθέντες «τύπους νερών» που υπάρχουν, το νερό που 

χρησιμοποιείται για το σκυρόδεμα θα πρέπει να είναι καθαρό, πόσιμο και απαλλαγμένο από 

τυχόν βλαπτικές ουσίες, διότι μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του 

σκυροδέματος με αποτέλεσμα να προκληθεί διάβρωση στον οπλισμό.  
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Στην αντοχή του σκυροδέματος παίζει σπουδαίο ρόλο η αναλογία του βάρους του νερού προς 

το βάρος του τσιμέντου (w/c). Ο λόγος του νερού προς το τσιμέντο καθορίζεται από διάφορους 

παράγοντες οι οποίοι εξαρτώνται από το είδος του σκυροδέματος που θα παραχθεί, από τις 

συνθήκες του περιβάλλοντος καθώς και από την αντοχή του τσιμέντου. Κατά την ανάμιξη των 

στερεών υλικών πρέπει να δοθεί βάση στο νερό που προστίθεται καθώς και στην υγρασία των 

αδρανών. Επομένως η ποσότητα του νερού και ο λόγος w/c έχουν καθοριστικό ρόλο. Στην 

περίπτωση όπου ο λόγος w/c είναι πολύ μικρός αναπτύσσονται αντοχές μειωμένες διότι το 

τσιμέντο δεν ενυδατώνεται με τον σωστό τρόπο. Επιπλέον από την αύξηση της εξάτμισης του 

νερού στο μείγμα σχηματίζονται πόροι σε μεγάλο βαθμό που φέρουν ως αποτέλεσμα την 

μείωση της ανθεκτικότητας του μείγματος [1–3]. 

2.1.1.3 Αδρανή υλικά 

Ως αδρανή υλικά ορίζονται τα κοκκώδη υλικά, τα οποία προκύπτουν από την επεξεργασία 

φυσικών ή βιομηχανικά παρασκευασμένων ή ανακυκλωμένων υλικών. Τα αδρανή υλικά 

καθορίζουν κυρίως το βάρος, την μεταβολή του όγκου και το μέτρο ελαστικότητας του 

σκυροδέματος. Εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες για τις ιδιότητες του σκυροδέματος είναι 

το σχήμα, το πορώδες και η υφή των αδρανών. Επιπλέον, μπορεί τα αδρανή να έχουν αρκετά 

χαμηλή τιμή μέτρου ελαστικότητας, αλλά εμφανίζουν ιδιότητες όπως είναι η σταθερότητα 

όγκου, η μηχανική αντοχή και η ανθεκτικότητα έναντι περιβαλλοντικών συνθηκών. Τέλος, για 

τα κοινά σκυροδέματα καθώς και για τις ελληνικές συνθήκες, καλύτερα αδρανή θεωρούνται 

αυτά τα οποία προέρχονται από ασβεστολιθικά ή πυριτικά πετρώματα. 

2.1.1.4 Πρόσμικτα υλικά 

Ως πρόσμικτα στην παραγωγή σκυροδέματος ορίζονται τα χημικά λεπτόκοκκα υλικά, τα οποία 

προστίθενται στο μίγμα του σκυροδέματος (κατά την διαδικασία της ανάμιξης), για την 

τροποποίηση ορισμένων χαρακτηριστικών του ή για να προσδώσουν ορισμένες ιδιότητες σε 

αυτό. Η κατηγοριοποίηση των πρόσμικτων υλικών με βάση τον σκοπό που εξυπηρετούν δεν 

είναι απλοϊκή. Για λόγους διευκόλυνσης τα πρόσμικτα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. 

 Πρόσμικτα επιφανειακής δράσης  

• Ρευστοποιητικά: Επιβραδύνουν την πήξη και χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της 

επιθυμητής εργασιμότητας αντί της προσθήκης επιπρόσθετου νερού. Η χρήση τους 

είναι ιδιαιτέρως σημαντική για σκυροδέματα υψηλής ποιότητας, καθώς κρατούν 

χαμηλό τον λόγο w/c με αποτέλεσμα την αύξηση της αντοχής και της ανθεκτικότητας 

του σκυροδέματος.  
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• Υπερρευστοποιητικά: Η χρήση τους είναι ίδια με τα προαναφερθέντα ρευστοποιητικά 

με την μόνη διαφορά ότι αντί να επιβραδύνουν την πήξη την επιταχύνουν (συνεπάγεται 

μεγαλύτερη ρευστότητα).  

• Αερακτικά: Αναπτύσσουν στη μάζα του σκληρυμένου σκυροδέματος μικροσκοπικές 

φυσαλίδες (0,02-0,2 mm) με στόχο την αύξηση του ποσοστού του αέρα και κατά 

συνέπεια την αύξηση ανθεκτικότητας του σκυροδέματος σε κύκλους θερμοκρασίας 

(ζέστης- παγετού).  

Πρόσμικτα ελέγχου της πήξης  

• Επιταχυντικά: Χαρακτηρίζονται τα υλικά που επιταχύνουν την διαδικασία της 

ενυδάτωσης του τσιμέντου. Χρησιμοποιούνται για σκυροδέτηση σε χαμηλές 

θερμοκρασίες με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας του μίγματος και την 

αύξηση της συστολής ξήρανσης.  

• Επιβραδυντικά: Χαρακτηρίζονται τα υλικά που επιβραδύνουν την εξέλιξη της 

ενυδάτωσης. Η δράση των υλικών αυτών στηρίζεται στην απομόνωση των αργιλικών 

αλάτων και κυρίως του αργιλικού τριασβεστίου του τσιμέντου και επομένως στην 

καθυστέρηση της επαφής με το νερό. Χρησιμοποιούνται για σκυροδέτηση σε ζεστές 

θερμοκρασίες με αποτέλεσμα την αύξηση της αντοχής του σκυροδέματος.  

• Στεγανοποιητικά: Η δράση των στεγανοποιητικών αποσκοπεί στην ελάττωση της 

υδατοπερατότητας και στην αποφυγή μακροσκοπικών κοιλοτήτων και ρηγματώσεων.  

• Αντιπαγετικά: Χαρακτηρίζονται τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για να μειώσουν 

ή να άρουν τις δυσάρεστες επιπτώσεις του παγετού κατά την διαδικασία της πήξεως 

και επιτρέπουν έτσι την σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η δράση του έχει ως 

αποτέλεσμα την βελτίωση άλλων ιδιοτήτων, που συντελούν στην αύξηση της αντοχής 

στον παγετό.  

• Αναστολείς διάβρωσης: Η χρήση τους έχει ως στόχο την αποφυγή διάβρωσης του 

χάλυβα. 

2.1.1.5 Πρόσθετα υλικά 

Ως πρόσθετα στην παραγωγή του σκυροδέματος ορίζονται τα λεπτόκκοκα υλικά τα οποία 

προστίθενται στο σκυρόδεμα σε αρκετά μεγάλες αναλογίες. Η χρήση τους γίνεται με στόχο να 

βελτιώσουν ή να προσδώσουν κάποιες ιδιότητες στο σκυρόδεμα. 

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 206-1 υπάρχουν δύο τύποι πρόσθετων σκυροδέματος:  
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• ΤΥΠΟΣ Ι: Είναι τα αδρανή πρόσθετα όπως οι χρωστικές ουσίες, η ασβεστολιθική 

πούδρα και η χαλαζιακή σκόνη.  

• ΤΥΠΟΣ ΙΙ: Είναι τα ποζολανικά ή τα λανθάνοντα υδραυλικά υλικά όπως η ιπτάμενη 

τέφρα, η σκωρία, οι φυσικές ποζολάνες και η πυριτική παιπάλη. 

2.2 Προσθετική κατασκευή 

Η προσθετική κατασκευή ή τριδιάστατη εκτύπωση (στα αγγλικά: additive manufacturing / 3D 

printing) είναι η διαδικασία παραγωγής αντικειμένων από μηδενική βάση ύστερα από 

επάλληλη προσθήκη δομικού υλικού υπό μορφή υγρού, σκόνης, εύπλαστου στερεού ή 

ελασμάτων σε διαδοχικά επίπεδα με τη βοήθεια ψηφιακής καθοδήγησης (Computerized 

Numerical Control-CNC). Τα τρισδιάστατα μοντέλα χωρίζονται σε αρκετά επίπεδα 2D και 

εναποτίθενται χρησιμοποιώντας κατάλληλους εκτυπωτές για την κατασκευή των 

σχεδιασμένων αντικειμένων [4]. 

Οι τεχνολογίες προσθετικής κατασκευής είναι συμβατές με μία καλή ποικιλία υλικών [5]. 

Παρόλο που αρχικά η προσθετική κατασκευή ήταν επικεντρωμένη κατά κόρον σε πλαστική 

πρώτη ύλη, πλέον χρησιμοποιείται ευρέως για μεταλλικά εξαρτήματα (με υλικά όπως το 

τιτάνιο, το αλουμίνιο, το ατσάλι και το ασήμι) [6,7], σε εφαρμογές στην αεροδιαστημική, την 

ιατρική και οδοντιατρική, και σε άλλες βιομηχανίες [8,9]. Επίσης, οι 56 τρισδιάστατοι 

εκτυπωτές είναι συμβατοί με πληθώρα νέων υλικών, όπως τα κεραμικά [7], το χαρτί, το ξύλο, 

τον φελλό, το αφρολέξ, το καουτσούκ [10], ή άλλα σύνθετα υλικά [6,11], κατάλληλα για 

πολλές εφαρμογές [5,9]. Τα χρησιμοποιούμενα δομικά υλικά ενδέχεται να είναι κεραμικά, 

πολυμερή, μέταλλα, σκυροδέματα, βρώσιμα (π.χ. ζάχαρη, ρευστή σοκολάτα, ζυμαρικά, 

κρέας), ακόμα και ανθρώπινοι ιστοί. 

2.2.1 Κατηγορίες προσθετικής κατασκευής  

Σύμφωνα με το πρότυπο ISO/ASTM52900-15, οι τεχνικές προσθετικής κατασκευής μπορούν 

να ταξινομηθούν σε επτά κατηγορίες [12], με κριτήριο την τεχνολογία που εφαρμόζεται, 

ονομαστικά (Σχ. 2-1): 

• Material extrusion, 

• Material jetting, 

• Direct energy deposition,  

• Powder bed fusion, 



16 
 

• Sheet lamination,  

• Vat Photo-polymerization, 

• Binder jetting. 

Οι κύριες διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις παραλλαγές της προσθετικής κατασκευής 

συναντώνται στα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται, στην αρχική τους μορφή καθώς και 

στην τεχνική με την οποία δημιουργείται το κάθε επίπεδο αλλά και ενώνεται με το επόμενο 

[13,14]. 

 

Σχήμα 2-1: Οι 7 κατηγορίες της Προσθετικής Κατασκευής ανάλογα με την τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται, κατά ISO/ASTM52900-15 

2.2.1.1 Material extrusion – FDM / FFF  

Η μέθοδος Material Extrusion, αποτελείται από άλλες δύο υποκατηγορίες,  

1. Fused Filament Fabrication (FFF) ή αλλιώς Fused Deposition Modelling (FDM), και  

2. 3D dispensing [15].  

Θα αναλυθεί ωστόσο μόνο η πρώτη κατηγορία, ούσα από τις πιο ευρέως υιοθετημένες 

μεθόδους προσθετικής κατασκευής που χρησιμοποιείται σε πληθώρα παραγωγικών 

διαδικασιών [5].  

Η τεχνική FDM είναι από τις πολλά υποσχόμενες τεχνικές της προσθετικής κατασκευής [16]. 

Ανακαλύφθηκε από τον Scott Crump στην εκπνοή της δεκαετίας του ’80 [5], συγκεκριμένα το 

1989 [15]. Θεωρείται μία από τις πιο γνωστές τεχνολογίες προσθετικής κατασκευής [16,17], 

και χρησιμοποιείται ευρέως λόγω της μεγάλης ποικιλίας υλικών που καλύπτει αλλά και της 
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διαθεσιμότητας απλού εξοπλισμού και φθηνών συστημάτων [18] για την χρήση της [12,19]. 

Επίσης, η πρώτη ύλη που απαιτείται είναι φθηνή, μη-τοξική και άοσμη [12]. Η FDM ξεκίνησε 

αρχικά ως τεχνολογία προτυποποίησης, πλέον όμως υιοθετείται για την παραγωγή τελικών 

εξαρτημάτων [16]. Είναι από τις πιο ταχείς μεθόδους, και μπορεί να δημιουργήσει τεμάχια 

μέσα σε λίγες μέρες, ενώ επίσης όπως όλες οι μέθοδοι προσθετικής κατασκευής διακατέχεται 

από πλήρη σχεδιαστική ελευθερία από άποψη σχήματος αντικειμένου και γεωμετρίας [7]. 

Πρόκειται για μια εξαιρετικά ευέλικτη τεχνολογία [5].  

 

Σχήμα 2-2: Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας Fused Deposition Modeling [19] 

Η βασική λογική της μεθόδου είναι πως νήματα πολυμερούς τήκονται, εξωθούνται μέσω ενός 

θερμού στομίου [19,20], και το ημι-λιωμένο υλικό εναποτίθεται σε μία πλατφόρμα [18], 

ονομαζόμενη πλάκα βάσης ή κλίνη [20], κατά τη ζητούμενη γεωμετρία [15]. Το ημι-λιωμένο 

υλικό κλειδώνει στο επίπεδο που εναποτίθεται, και ψύχεται ώστε να στερεοποιηθεί, και η 

διαδικασία συνεχίζει επίπεδο ανά επίπεδο [19] ώστε να δημιουργήσει το τρισδιάστατο 

αντικείμενο [7,20,21] (Σχ. 2-2). Είναι μία έξυπνη τεχνολογία σχετικά με τα υλικά με τα οποία 

είναι συμβατή[5]. Ως υλικό δέχεται νήματα θερμοπλαστικού υλικού, με το πιο διάσημο να 

είναι το PLA [12,22] και το ΑΒS [18], αλλά χρησιμοποιούνται και άλλοι τύποι πλαστικού 

όπως πολυανθρακικά, πολυαμίδια και πολυστυρένιο [7], συγκεκριμένα PP (πολυπροπυλένιο), 

ΡΕ (πολυαιθυλένιο) [16], τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) και πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας (HDPE) [20]. Επίσης, θερμοπλαστικά με ενισχυμένη την μηχανική τους απόδοση, 

που αποτελούνται από πληρωτικά, ίνες, και άλλα πρόσθετα [20].  
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Πρόκειται για μία τεχνολογία προσθετικής φύσης, ωστόσο, όπως είναι λογικό, έχει και 

ορισμένους περιορισμούς [5]. Θεωρείται πως κατασκευάζει αντικείμενα με κακή ποιότητα 

επιφανείας, περιορίζοντας έτσι την εφαρμογή του σε χόμπι ή προτυποποίηση τεμαχίων [17]. 

Τα περισσότερα εκτυπωμένα πολυμερή αντικείμενα ακόμα χρησιμοποιούνται περισσότερο ως 

πρωτότυπα παρά ως λειτουργικά εξαρτήματα, διότι εκλείπουν αντοχής και λειτουργικότητας 

για πλήρως κανονικές συνθήκες εργασίας. Επίσης, είναι δυνατό, κατά τη διαδικασία της 

εκτύπωσης, να συμβεί αποκόλληση στα σημεία ένωσης των στρώσεων, με αποτέλεσμα να 

σημειωθεί πρόωρη αστοχία [16], ή το αποτέλεσμα να μην είναι καλαίσθητο λόγω του 

εμφανούς διαχωρισμού των επιπέδων [7]. Οι μηχανικές τους ιδιότητες είναι σχετικά φτωχές 

λόγω της θερμοπλαστικής ρητίνης που χρησιμοποιείται, αν και η βελτιστοποίηση των 

παραμέτρων επεξεργασίας, όπως ο προσανατολισμός κατασκευής, το πάχος του στρώματος ή 

ο ρυθμός τροφοδοσίας, έχει διερευνηθεί για τη βελτίωση τους. Αυτά τα μειονεκτήματα δρουν 

ως κατασταλτικοί παράγοντες στην ευρεία υιοθέτηση της τρισδιάστατης εκτύπωσης στον 

χώρο της βιομηχανίας, οδηγώντας στην παραγωγή πρωτοτύπων ως κυρίαρχη εφαρμογή [16].  

2.2.1.2 Material Jetting  

Η μέθοδος Material Jetting χρησιμοποιεί λεπτά ακροφύσια, για να ψεκάσει με ελεγχόμενο 

τρόπο ένα κολλώδες υλικό, ώστε να κολλήσει έπειτα πούδρα στο στέρεο αντικείμενο και να 

διαμορφωθεί το ζητούμενο αποτέλεσμα [12]. 

 

Σχήμα 2-3: Σχηματική αναπαράσταση της μεθόδου Material Jetting, 

Οι van Wijk & van Wijk αναφέρουν πως κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία, ένα υγρό 

φωτοπολυμερούς εκτοξεύεται με ακρίβεια και στη συνέχεια σκληραίνεται με υπεριώδες φως 

[23] (Σχ. 2-3). Τα στρώματα στοιβάζονται διαδοχικά.  
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2.2.1.3 Direct Energy Deposition (DED)  

Το υλικό τροφοδοσίας σε αυτή τη μέθοδο είναι το μέταλλο, σε μορφή σύρματος [23] ή πούδρας 

και διαχέεται μέσω ενός στομίου [24]. Το υλικό έρχεται σε τήξη και εναποτίθεται σε επίπεδα 

κατά τη ζητούμενη γεωμετρία για να δημιουργηθεί το τελικό αντικείμενο (Σχ. 2-4) [23]. Η 

μέθοδος DED μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιδιόρθωση ή ανακατασκευή αντικειμένων [24]. 

   

Σχήμα 2-4: Σχηματική αναπαράσταση της μεθόδου Direct Energy Deposition 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν εκτός των άλλων δύο τεχνικές: 

• η Laser Engineered Net Shape (LENS) [25] και  

• η Electron Beam Direct Manufacturing (EDBM) [23]. 

Η LENS χρησιμοποιεί μεταλλική πούδρα που τροφοδοτείται με argon-shielded λέιζερ. 

Χειρίζεται μέσω ενός συστήματος πέντε αξόνων το οποίο μπορεί να τοποθετήσει διάφορα 

μέταλλα σε μία επιφάνεια, ή να δημιουργήσει εξολοκλήρου το μεταλλικό αντικείμενο και 

έπειτα να περαστεί από μηχανή κατεργασίας για το τελείωμα.  

Κατά τη διαδικασία EDBM, δέσμες ηλεκτρονίων παρέχουν την πηγή ενέργειας για την τήξη 

του μετάλλου, συνήθως σε μορφή σύρματος. Η δέσμη ηλεκτρονίων έχει πλήρως ακριβής 

εστίαση, λόγω του ότι χρησιμοποιούνται ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ελέγχεται από τον 

υπολογιστή αλλά και την κινούμενη πλατφόρμα εργασίας, ώστε να δημιουργηθεί το 

αντικείμενο επίπεδο ανά επίπεδο. Με αυτή την μέθοδο δημιουργούνται πολύ μεγάλα και 

ογκώδη αντικείμενα σε σχετικά γρήγορους ρυθμούς [23]. 

2.2.1.4 Powder Bed Fusion  

Η Powder-bed fusion τεχνική ανήκει στις μεθόδους προσθετικής κατασκευής που επιλεκτικά 

λιώνουν και έπειτα στερεοποιούν επίπεδα πούδρας κατά τη προσδοκώμενη γεωμετρία για τον 
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σχηματισμό των τρισδιάστατων εξαρτημάτων από ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα υπολογιστή 

(CAD) [26]. 

2.2.1.5 Selective Laser Melting (SLM)  

Ανάμεσα στις τεχνικές powder-bed fusion είναι και η Laser Powder-Bed Fusion (L-PBF) που 

συχνά ονομάζεται και Selective Laser Melting (SLM) [24,26], ή LBM [27]. Αυτή η μέθοδος 

είναι η πιο δημοφιλής και ευρέως χρησιμοποιούμενη για την κατασκευή μεταλλικών, 

λειτουργικών εξαρτημάτων με περίπλοκη γεωμετρία [28,29]. Στη μέθοδο αυτή, σωματίδια 

συγχωνεύονται μαζί με τη βοήθεια του λέιζερ [26]. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός περιλαμβάνει 

ένα σύστημα τροφοδοσίας του υλικού, στην περίπτωση αυτή πούδρα μετάλλου, και την 

κάμαρα κατασκευής, όπου το αντικείμενο δημιουργείται ανά επίπεδα, με τη βοήθεια υψηλής 

ενέργειας λέιζερ που επιλεκτικά λιώνει την πούδρα σύμφωνα με τη δοθείσα γεωμετρία 

σχήματος από το σχεδιαστικό μοντέλο στο CAD [28]. Συγκεκριμένα, ένα στρώμα πούδρας 

αρχικά απλώνεται και έπειτα η δέσμη λέιζερ σαρώνει επιλεκτικά την επιφάνεια για την 

στοχευμένη τήξη του υλικού κατά το ζητούμενο σχήμα [29,30]. Αφού επιτευχθεί το 

δισδιάστατο σχήμα στις δοθείσες διαστάσεις μήκους-πλάτους, η πλατφόρμα κατασκευής 

μπορεί και κατεβαίνει κατά ύψος για να επιτύχει το ζητούμενο πάχος κάθε «φέτας» που πρέπει 

να λιώσει, και η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά επίπεδο για την ολοκλήρωση του τελικού 

αντικειμένου (Σχ. 2-5) [28]. 

 

Σχήμα 2-5: Σχηματική απεικόνιση της μεθόδου Laser Powder Bed Fusion (L-PBF ή SLM) [31]. 

Μία συνεχής ροή αερίου – ασπίδας στην κάμαρα κατασκευής γύρω από το μηχάνημα, 

προστατεύει το υλικό από την οξείδωση κατά την τήξη [32]. Η SLM συνήθως χρησιμοποιείται 

για παραγωγή ανταλλακτικών εξαρτημάτων [24]. Το υλικό τροφοδοσίας είναι μέταλλο και 

συνήθως σε μορφή πούδρας ή πολύ σπάνια σύρμα. Χρησιμοποιείται μεγάλο εύρος μετάλλων 

όπως κράματα Ti ή Al, tool and stainless steels, Nickel-based super alloys, precious metals and 
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others [32]. Οι πούδρες pre-alloy, όπως stainless steel, cobalt chromium, titanium alloy 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας για την παραγωγή λειτουργικών τεμαχίων σε 

αντίθεση με την κλασσική χύτευση ή την μεταλλουργία της πούδρας. Τα χαρακτηριστικά 

ωστόσο της πούδρας είναι το κλειδί για την ποιότητα, τις ιδιότητες και την απόδοση του 

τελικού προϊόντος [33]. Η διάμετρος των κόκκων της πούδρας συνήθως δεν ξεπερνά τα 70 μm, 

επιτυγχάνονται περίπλοκες γεωμετρίες με υψηλή διαστασιολογική ακρίβεια. Επίσης είναι μια 

μέθοδος που δεν έχει μεγάλη ανάγκη για μετά-επεξεργασία, επομένως υιοθετείται ιδιαιτέρως 

στις βιομηχανίες αεροναυπηγίας, αυτοκίνησης, και βιοϊατρικής [26], για την κατασκευή 

τελικών προϊόντων [32]. 

Θα ήταν χρήσιμο ωστόσο να εξετασθούν τα πιθανά προβλήματα της αλληλεπίδρασης του 

λέιζερ με την πούδρα [28]. Εκτός από την ποιότητα της πούδρας, και άλλοι παράγοντες 

επηρεάζουν τις μηχανικές ιδιότητες και την ποιότητα του αντικειμένου όπως ο σχηματισμός 

πόρων, spatter, and denudation zones κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, που οδηγούν σε 

μειωμένες μηχανικές ιδιότητες ή τραχιά ποιότητα επιφανείας [27]. Η διαδικασία LPBF είναι 

επιρρεπής στην μόλυνση λόγω συσσωμάτωσης, στην μερική τήξη του υλικού, και την 

δημιουργία spatter particles που θα οδηγήσει σε αρνητικές επιπτώσεις στο παραγόμενου 

αντικειμένου [29]. Επίσης, οι περίπλοκοι θερμικοί κύκλοι στους οποίους εκτίθενται τα υλικά 

(δηλαδή η επαναλαμβανόμενη θέρμανση – ψύξη) προκαλεί τον σχηματισμό εναπομενουσών 

τάσεων στο αντικείμενο, που επηρεάζει αρνητικά την ακρίβεια στην διαστασιολόγηση ή 

συμβάλλει στην δημιουργία ρωγμών [27].  

2.2.1.6 Selective Laser Sintering (SLS) 

Μία άλλη διαδικασία αυτής της κατηγορίας, είναι η Selective Laser Sintering (SLS) ή σκέτο 

Laser Sintering (LS) [34], όπου πούδρα τήκεται μέσω μιας δέσμης υψηλής ενέργειας λέιζερ 

για τον σχηματισμό του επιθυμητού αντικειμένου [7]. Είναι η τρίτη δημοφιλέστερη μέθοδος 

προσθετικής κατασκευής, και συγκεκριμένα την ξεπερνάει η FDM και η SLA [11]. Στην 

διαδικασία SLS, εφαρμόζεται ένα λεπτό στρώμα πούδρας στην επιφάνεια εκτύπωσης, και 

έπειτα μία δέσμη λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα [11,35] λιώνει και εκχύει την πούδρα 

ελεγχόμενα σε περιοχές κατά την προσδοκώμενη γεωμετρία [36]. Αυτές οι «περιοχές» 

λιωμένης πούδρας η μία μετά την άλλη τελικά διαμορφώνουν το τελικό τρισδιάστατο 

αντικείμενο (Σχ.  2-6) [11,35].  
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Σχήμα 2-6: Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας Selective Laser Sintering, [34] 

Η κύρια διαφορά από τη μέθοδο SLM δεν έγκειται στην διαδικασία αλλά στο υλικό, καθότι η 

SLS χρησιμοποιεί πλαστικό και όχι μέταλλο [34]. Αν και η FDM είναι δημοφιλέστερη 

μέθοδος, η SLS είναι καλύτερη διότι κατασκευάζει πλαστικά αντικείμενα με μεγάλη αντοχή 

πιο εύκολα [18]. Είναι συμβατή με πολλά είδη πολυμερούς, και συγκριτικά με την FDM 

(επίσης πλαστική προσθετική κατασκευή) οδηγεί σε πιο λεία αντικείμενα [7]. Ωστόσο, 

σύμφωνα με τους Kumar & Czekanski έχει ορισμένους περιορισμούς: α) ακριβή πρώτη ύλη, 

β) όχι πλήρως αποδοτική χρήση υλικού και γ) υψηλή απαίτηση σε ενέργεια για την παραγωγή 

της πούδρας [18]. Συγκεκριμένα, λόγω του ότι πρέπει να καλυφθεί με πούδρα όλη η επιφάνεια 

εργασίας και έπειτα να γίνει η στοχευμένη τήξη των επιθυμητών περιοχών, ακόμα και για την 

δημιουργία ενός πολύ μικρού αντικειμένου, χρειάζεται μεγάλη ποσότητα πούδρας. Η πούδρα 

που μένει στην κάμαρα χωρίς να συμμετέχει όμως στην δημιουργία του τεμαχίου υπόκειται σε 

συνεχείς επαναλαμβανόμενους θερμικούς κύκλους και χάνει σταδιακά την ποιότητα της, με 

αντίκτυπο και στην ποιότητα του τελικού προϊόντος. Επίσης, στην κάτω επιφάνεια του 

αντικειμένου συνήθως εμφανίζεται μία κοκκώδης υφή [37]. Γενικά, ο απαραίτητος εξοπλισμός 

είναι πιο ακριβός για παράδειγμα από την FDM [7].  

2.2.1.7 Sheet Lamination  

Σε αυτή τη μέθοδο το 3D αντικείμενο δημιουργείται με το κόψιμο πολύ λεπτών φύλλων υλικού 

και την ένωση τους επίπεδο ανά επίπεδο (Σχ. 2-7).  
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Σχήμα 2-7: Απεικόνιση της μεθόδου Sheet Lamination 

Μία τέτοια τεχνική είναι η Laminated Object Manufacturing (LOM), κατά την οποία φύλλα 

χαρτιού, πλαστικού ή μετάλλου, επικαλυμμένα με κόλλα, επικολλώνται διαδοχικά μεταξύ τους 

και κόβονται σε σχήμα με μαχαίρι ή κόπτη λέιζερ [23]. 

2.2.1.8 Vat Photo Polymerization  

Οι τεχνικές Photo-polymerization-based βασίζονται στην επίπεδο ανά επίπεδο σκλήρυνση 

υγρών photo-curable resins, μέσω υπεριώδους ακτινοβολίας. H πιο σημαντική εξ αυτών είναι 

η Stereolithography (SLA) [23].  

Η SLA είναι μια διαδικασία κατά την οποία υπεριώδες φως κάνει αλυσίδες μορίων να 

σχηματίσουν πολυμερή [7], απαιτεί δηλαδή τη χρήση φωτός και curable resin, το οποίο 

σκληραίνει στις ζητούμενες από τον κατασκευαστή γεωμετρίες [7,19].  

 

Σχήμα 2-8: Η διαδικασία Stereolithography (SLA) [19,31] 
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Συγκεκριμένα, το υλικό βυθίζεται σε μία λεκάνη με υγρή ρητίνη. Τα στρώματα 

δημιουργούνται ως αποτέλεσμα βαθύτερης εμβάπτισης των δημιουργημένων στοιχείων στη 

δεξαμενή με ακρυλική ή εποξική ρητίνη. Η πρώτη στρώση τοποθετείται ελαφρώς κάτω από 

τη στάθμη υγρού. Ο πολυμερισμός συμβαίνει λόγω της ενέργειας της υπεριώδους ακτίνας 

λέιζερ, η πηγή της οποίας βρίσκεται πάνω από τη δεξαμενή. Μετά τη σκλήρυνση του 

εφαρμοζόμενου στρώματος, η διαδικασία επαναλαμβάνεται εφαρμόζοντας διαδοχικά 

στρώματα και σκλήρυνσή τους έως ότου επιτευχθεί η επιδιωκόμενη γεωμετρία του στοιχείου, 

με βάση το μοντέλο του υπολογιστή (Σχ. 2-8) [19,23].  

Αν και στα μειονεκτήματα της μεθόδου ανήκει ο ακριβός αναγκαίος εξοπλισμός [7] και η 

πιθανότητα σημαδιών στήριξης που χρειάζονται μετά-επεξεργασία [37], η SLA δύναται να 

κατασκευάσει σε ταχείς ρυθμούς, και είναι η δημοφιλέστερη πλαστική μέθοδος μετά την FDM 

[11]. Μάλιστα ο πρώτος εμπορικός τρισδιάστατος εκτυπωτής (παρόλο που δεν είχε αυτό το 

όνομα τότε) βασίστηκε στην μέθοδο αυτή [23]. Άλλες μέθοδοι αυτής της κατηγορίας είναι η 

Digital Light Processing [23,31], και η Polyjet [23]. 

2.2.1.9 Binder Jetting  

Στην διαδικασία αυτή, η πούδρα ενώνεται με ένα συνδετικό υλικό που διανέμεται από μια 

κινητή μονάδα inkjet ανά στρώση. 

 

Σχήμα 2-9: Η μέθοδος Binder Jetting 

 Η πλατφόρμα εργασίας κατεβαίνει και το επόμενο στρώμα σκόνης εφαρμόζεται και 

συντήκεται με τον ίδιο τρόπο. Είναι δυνατόν η πούδρα που δεν έχει συντηχθεί να λειτουργήσει 

ως δομή στήριξης ή και να επαναχρησιμοποιηθεί για την επόμενη εκτύπωση (Σχ. 2-9) [23]. 
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Όπως και σε άλλες διαδικασίες με βάση την πούδρα σε κλίνη (powder bed), και η Binder 

Jetting, εμφανίζει μια κοκκώδης υφή στις κάτω επιφάνειες [37]. 

Εκτός από αυτή την κατηγοριοποίηση στις επτά τεχνικές της προσθετικής κατασκευής [38], 

αυτές μπορούν να χωριστούν και με διαφορετικούς τρόπους. Πιο συγκεκριμένα, οι Pavlo et al.  

έχουν κατηγοριοποιήσει τις διαφορετικές διαδικασίες σε πέντε κατηγορίες [12], σύμφωνα με 

την μέθοδο που ακολουθείται, και ονομαστικά είναι:  

1. Laser-based processes, όπου μίας χαμηλής με μέτριας έντασης πηγή χρησιμοποιείται για 

την τήξη και έπειτα την στερεοποίηση του υλικού.  

2. Extrusion processes, όπου χρησιμοποιείται ένα θερμό ακροφύσιο για την τήξη του υλικού 

(συνήθως πλαστικό), το οποίο έπειτα εναποθέτεται μέσω ενός ακροφυσίου για την 

διαμόρφωση της επιζητούμενης γεωμετρίας.  

3. Material jetting  

4. Adhesive, όπου ένας κόφτης κόβει μία λεπτή μεμβράνη από χαρτί ή πλαστικό, σύμφωνα 

με το αντίστοιχο περίγραμμα του αντικειμένου, και έπειτα η μεμβράνη εναποτίθεται, 

πιέζεται και προσκολλάται στο προκαθορισμένο σχήμα κατά τη διαδικασία εκτύπωσης 

μέσω ενός θερμαντήρα που ενεργοποιεί την κόλλα στο κάτω μέρος της μεμβράνης. 

5. Electron beam, όπου χρησιμοποιείται μια δέσμη ηλεκτρονίων για την τήξη του υλικού και 

την διαμόρφωση του επιθυμητού αποτελέσματος.  

Επίσης, οι French et al. διακρίνουν τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο παροχής του υλικού 

πρώτης ύλης [39]:  

I. Συστήματα «κλίνης», όπου το υλικό είτε σε υγρή είτε σε μορφή πούδρας απλώνεται σε 

ένα λεπτό στρώμα στην πλατφόρμα εργασίας. 

II. Συστήματα «τροφοδοσίας», όπου το υλικό είναι συνήθως σε μορφή νήματος  (ή 

σύρματος αν πρόκειται για μέταλλο) ή ταινίας.  

III. Υβριδικά συστήματα όπου μία από τις προηγούμενες μεθόδους συνδυάζεται με 

μηχανική κατεργασία.  

Στις δύο πρώτες κατηγορίες, αφότου το αντικείμενο χτισθεί επίπεδο ανά επίπεδο, έπειτα 

εξέρχεται του συστήματος κατασκευής και προχωράει στην διαδικασία παραγωγής για post-

treatment. Στα υβριδικά συστήματα, η milling διαδικασία πραγματοποιείται μέσα στο σύστημα 
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κατασκευής, οδηγώντας σε τελικά προϊόντα που ικανοποιούν πλήρως τις ζητούμενες 

προδιαγραφές. Τα συστήματα κλίνης προτιμώνται από την αεροδιαστημική βιομηχανία, 

ωστόσο περιορίζονται σε μικρές εφαρμογές διότι απαιτείται μεγάλη ποσότητα πρώτης ύλης, 

ιδιαίτερα για μεγάλα και ογκώδη τεμάχια, πράγμα που θα οδηγούσε σε μεγάλη σπατάλη και 

οικονομικά έξοδα. 

2.3 Προσθετική κατασκευή στον κατασκευαστικό τομέα  

Η προσθετική κατασκευή σκυροδέματος, γνωστή και ως 3-D Concrete Printing (3DCP), είναι 

μια αναδυόμενη τεχνολογία στον κατασκευαστικό κλάδο που έχει τη δυνατότητα να αλλάξει 

τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα τσιμεντοειδή υλικά και να θεωρηθεί ως ένας από 

τους κύριους κινητήριους μοχλούς προς την ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού κλάδου.  

Το τρισδιάστατο εκτυπωμένο σκυρόδεμα είναι ένα ειδικό μείγμα σκυροδέματος, ειδικά 

προετοιμασμένο να ρέει με ευκολία μέσα από το ακροφύσιο του εξοπλισμού εκτύπωσης. Οι 

κατασκευές που κατασκευάζονται με τρισδιάστατο εκτυπωμένο σκυρόδεμα δημιουργούνται 

με βάση τις βασικές αρχές της στρώσης, με κάθε στρώμα να εναποτίθεται σε ένα προηγούμενο 

στρώμα αντλούμενου σκυροδέματος. Αυτή η τεχνική επαναλαμβάνεται μέχρι να εμφανιστεί η 

προτιμώμενη δομή. Τα συστατικά του μείγματος σκυροδέματος είναι παρόμοια με αυτά που 

βρίσκονται σε άλλα μείγματα σκυροδέματος: νερό, τσιμέντο και αδρανή όπως άμμος ή πέτρα.  

Η πιο επαναστατική χρήση της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης στην κατασκευή 

σκυροδέματος (3DCP) ξεκίνησε το 2014. Πριν από αυτήν την περίοδο, οι εφευρέσεις 

διαφορετικών μερών και τεχνολογιών ήταν ακόμη υπό ανάπτυξη, και μόνο μερικά έργα 

ολοκληρώθηκαν [40]. Η ανάπτυξη αυξανόμενου αριθμού έργων 3DCP στον κατασκευαστικό 

κλάδο παρουσιάστηκε από τους Buswell et al. και φαίνεται στο Σχήμα 2-10 [40]. Αυτή η 

επαναστατική ανάπτυξη εκτυπώσιμων έργων αναμένεται να αυξηθεί γρήγορα λόγω των 

μοναδικών χαρακτηριστικών του 3DP. 
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Σχήμα 2-10: Ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας 3DCP στον κατασκευαστικό κλάδο 

2.3.1 Μέθοδοι προσθετικής κατασκευής σκυροδέματος 

Οι δύο βασικές μέθοδοι που υιοθετήθηκαν στην τεχνολογία προσθετικής κατασκευής στον 

κατασκευαστικό τομέα είναι η εναπόθεση υλικού με εξώθηση (extrusion- based layering) και 

η κλίνη σύντηξης σκόνης (powder-bed) [41–44]. Η εξώθηση στρώσεων έχει την ομοιότητα 

fused deposition modelling (FDM), όπου μίγματα επιλεγμένων υλικών εναποτίθενται στρώση 

προς στρώση μέσω της κεφαλής του εκτυπωτή εξώθησης σύμφωνα με εντολή που δίνεται από 

τα εργαλεία σχεδίασης ηλ. υπολογιστή στον γερανό, ρομπότ ή ατσάλινο 3D εκτυπωτή με 

βραχίονες έξι ή τεσσάρων αξόνων [42,45–47]. Οι περισσότερες powder-bed τεχνολογίες 

πραγματοποιούνται εκτός εργοταξίου (offsite methods) και συναρμολογούνται επί τόπου (on-

site). Είναι κατάλληλες για μεγάλες και πολύπλοκες γεωμετρικές εκτυπώσιμες κατασκευές 

ακολουθώντας τη μέθοδο στερεολιθογραφίας [48]. 

2.3.1.1 Extrusion- based layering  

Η κατασκευή περιγράμματος (Contour crafting), η εκτύπωση σκυροδέματος και το 

CONPrint3D είναι τεχνικές εξωθητικής επίστρωσης, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην 

εκτύπωση κατασκευών από σκυρόδεμα με τσιμεντοειδή υλικά, αδρανή και ενισχυτικές ίνες 

[45,49–53]. Σε γενικές γραμμές, η εκτύπωση σκυροδέματος και η κατασκευή περιγράμματος, 

αποτελούν μια παρόμοια τεχνική που ονομάζεται inkjet εκτύπωση. Το μείγμα υλικών 

εξωθείται μέσω ακροφυσίων για την παραγωγή κατακόρυφων μελών [41,45,46,48,49,54,55]. 
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Η κατασκευή περιγράμματος (Contour Crafting) είναι μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε από 

τον Δρ Behrokh Khoshnevis από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και μπορεί να 

εφαρμοστεί απευθείας στο πεδίο [53,56] (Σχ. 2-11(a)). Αυτή η διαδικασία εκτύπωσης 

βασίζεται σε κάθετη εξώθηση των στρώσεων, οι οποίες μπορούν να ενισχυθούν με  δεσμούς 

χειροκίνητα [45,46]. Η μηχανή κατασκευής περιγράμματος έχει μια ευρεία ζώνη εκτύπωσης 

με φάκελο εργασίας 5m*8m*3m [53]. Αυτό το σύστημα εκτύπωσης προσφέρει καλή ποιότητα 

επιφάνειας, γρήγορη κατασκευή και διάφορα προιόντα [57]. Σε γενικές γραμμές, νήματα από 

σκυρόδεμα που έχουν πλάτος 2–5 cm και ύψος 1-3 cm εκτυπώνονται με αυτήν τη μέθοδο [55]. 

 

Σχήμα 2-11: Τυπικές διατάξεις για διάφορα συστήματα εκτύπωσης σκυροδέματος: (a) κατασκευή 

περιγράμματος, (b) D shape, (c) εκτύπωση σκυροδέματος, (d) four-axis gantry, (e) six-axis robotic 

printer, (f, g) λεπτομέρειες μεθόδου powder-bed [56–59]. 

Η εκτύπωση σκυροδέματος αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Loughborough, όπου 

χρησιμοποιήθηκε ένας εκτυπωτής διαστάσεων 4m * 1,6m * 1,5m που αναπτύχθηκε από την 

Apis Cor Company για μια επιφάνεια εκτύπωσης περίπου 132m2 [53]. Σε αυτήν τη μέθοδο 
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μπορεί να χρησιμοποιηθεί υψηλής απόδοσης χονδρόκοκκο σκυρόδεμα και οπλισμένο 

σκυρόδεμα, με αποτέλεσμα την καλή μηχανική απόδοση των τυπωμένων στοιχείων [46,60–

62]. Στη μελέτη των Rushing et al. αναφέρθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν χονδρόκοκκα αδρανή 

μεγέθους έως 9,5 mm και σκυρόδεμα C30 στην εκτύπωση μίγματος σκυροδέματος στη μελέτη 

των Rushing et al. [61,62].  

Οι τεχνικές εκτύπωσης περιγράμματος και εκτύπωσης σκυροδέματος περιορίζονται μόνο σε 

κάθετη εξώθηση και απαιτούν αρχικό ξυλότυπο, επομένως, μπορεί να προκύψει 

πολυπλοκότητα ανάλογα με τη γεωμετρία της δομής που θα εκτυπωθεί μαζί με το πρόβλημα 

του ελέγχου της υδροστατικής πίεσης και απαιτεί επιπλέον συντήρηση και λειτουργίες [42]. Η 

επί τόπου σκυροδέτηση 3DP ονομάζεται επίσης CONPrint3D, η οποία είναι η καταλληλότερη 

τεχνική εκτύπωσης σκυροδέματος που αναπτύχθηκε στην TU Dresden (Γερμανία). Σε αυτήν 

τη μέθοδο, το μέγεθος των αδρανών που χρησιμοποιούνται στο σκυρόδεμα μπορεί να είναι 

μεγαλύτερο από εκείνο που χρησιμοποιείται στη μέθοδο εκτύπωσης σκυροδέματος και της 

κατασκευής περιγράμματος (Contour Crafting) [46]. 

2.3.1.2 Powder-bed (particle-bed 3DP) 

Στη μέθοδο της κλίνης τρισδιάστατης εκτύπωσης σύντηξης σωματιδίων (particle-bed 3DP), η 

εκτύπωση μπορεί να εκτελεστεί άμεσα χρησιμοποιώντας τσιμεντοειδή υλικά ή πλήρωση του 

τυπωμένου πολυμερούς ξυλότυπου με συμβατικό φρέσκο σκυρόδεμα όπως στην τεχνική 

εξώθησης που αναλύθηκε παραπάνω (extrusion-based technique) [58]. Η ιδέα της επιλεκτικής 

εναπόθεσης σύνθετων τσιμεντοειδών  προτάθηκε από τον Dr Pegna [63]. Κατά τη διαδικασία 

αυτή, πραγματοποιείται η κατασκευή κοίλου στοιχείου ελεύθερης μορφής τοποθετώντας μια  

μήτρα στρώσεως άμμου (matrix layer of sand) επιλεκτικά καλυπτόμενη από τσιμέντο ως 

αντιδραστικό μέσο, το οποίο ενεργοποιείται χρησιμοποιώντας υδρατμούς. Η μέθοδος particle-

bed 3DP μπορεί να εξηγηθεί με τρεις τεχνικές ανάλογα με την τεχνική εφαρμογής του 

συνδετικού υλικού (binder) όπως φαίνεται στο Σχήμα 2-11(g). 

D-shape technique 

Η τεχνική σχήματος D (D-shape technique) είναι μια μέθοδος εκτύπωσης σε σκόνη (powder-

bed), όπου τα κοκκώδη υλικά σε μέγεθος σκόνης (με βάση την άμμο) εναποτίθενται και 

συγκολλούνται με στρώματα τσιμεντοειδούς υλικού που αναπτύχθηκε από τον Enrico Dini 

[43,49,57,64,65]. Αυτή η διαδικασία είναι γρήγορη και δεν απαιτεί εξωτερική υποστήριξη 

ακόμη και κατά την εκτύπωση προεξέχοντων τμημάτων [59]. Όλες οι αδέσμευτες σκόνες 

λειτουργούν ως προσωρινή υποστήριξη στα τυπωμένα στρώματα. Η κύρια πρόκληση σε αυτήν 
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τη μέθοδο είναι η αφαίρεση της μη δεσμευμένης σκόνης και η παροχή συστήματος ενίσχυσης 

[66] (Σχ. 2-11(b)). 

Emerging object  

Το αναδυόμενο αντικείμενο (Emerging object) είναι μια άλλη τεχνική της μεθόδου εκτύπωσης 

σε σκόνη (powder-bed printing method), η οποία αναπτύχθηκε από τους Ronald και San 

Fratello [67]. Κατά τη μέθοδο αυτή, μια ξηρή κλίνη τσιμέντου ενεργοποιείται με τη βοήθεια 

νερού και πολυμερούς.  

Σε όλες τις μεθόδους κλίνης με σκόνη (powder-bed method), εφαρμόστηκε μια τεχνική πτώσης 

κατ' απαίτηση για την πτώση συνδετικού διαλύματος στην κλίνη με τη σκόνη. Επομένως, 

προέκυψε ένα μη συνεχές σύστημα, το οποίο πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά. 

2.4 Χαρακτηριστικά εκτυπώσιμων τσιμεντοειδών υλικών  

Τα προς εκτύπωση υλικά θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ορισμένες ρεολογικές και 

μηχναικές ιδιότητες για να επιτραπεί η τρισδιάστατη εκτύπωση τους και να ολοκληρωθεί 

επιτυχώς. Στη μελέτη των Lu et al. παρουσιάστηκε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση σχεδιασμού 

όπου οι παράμετροι που σχετίζονται με το σχεδιασμό του υλικού στις εκτυπωμένες 

κατασκευές είναι αλληλένδετες, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2-12 [68]. 

 

Σχήμα 2-12: Σχεδίαση πολλαπλών επιπέδων για υλικό 3DP [68]. 

Αρχικά, τα υλικά προς εκτύπωση θα πρέπει να είναι θιξοτροπικά για να διασφαλιστεί η 

αντλησιμότητα, η εξώθηση και η δυνατότητα κατασκευής τους εντός του επιτρεπόμενου 

χρόνου [69–72]. Η θιξοτροπία είναι μια ένδειξη της ικανότητας ανάκτησης ιξώδους (viscosity) 

και αντιπροσωπεύει τη ρεολογία πριν και μετά την εξώθηση.  
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Η στατική και δυναμική τάση διαρροής (Static and dynamic yield stress) και το ιξώδες που 

είναι γνωστές ως ρεολογικές ιδιότητες τσιμεντοειδών μιγμάτων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

από την περιεκτικότητα σε νερό, τις ιδιότητες των αδρανών, την διαβάθμιση, τον χρόνο 

ανάμιξης, το σύστημα ανάμιξης και τη θερμοκρασία [52,73,74]. Επειδή αυτές οι παράμετροι 

ελέγχουν την κροκίδωση των σωματιδίων και την αντίδραση ενυδάτωσης στο μείγμα, κατά 

συνέπεια η ρεολογία του μείγματος [75]. Η υψηλή τάση διαρροής και το χαμηλό πλαστικό 

ιξώδες του μείγματος θα πρέπει να διατηρούνται όσο το δυνατόν περισσότερο για να 

διασφαλίζεται η δυνατότητα κατασκευής και η αντλησιμότητα αντίστοιχα, τα οποία γενικά 

εξαρτώνται από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, την απόσταση άντλησης, το μέγεθος των 

ακροφυσίων και τις συνθέσεις μιγμάτων [63,71,74].  

Η αρχική τάση διαρροής μιας εξωθημένης στρώσης εξαρτάται από την πυκνότητα, τη 

βαρύτητα και το ύψος της εξωθημένης στρώσης, όπου η ανάπτυξη της αντοχής θραύσεως ανά 

τον χρόνο και τη διαδοχική εναπόθεση στρώσεων απεικονίζεται στο Σχήμα 2-13 [75]. Αρχικά, 

απαιτείται περίπου 180-1000 Pa όριο διαρροής σε μια εξωθημένη μονή στρώση για 

σταθερότητα και η βασική στρώση θα πρέπει να έχει περίπου 12 kPa αντοχή θραύσης για να 

υποστηρίξει 1m εξωθημένης στρώσης επάνω της. 

 

 

Σχήμα 2-13: Tυπική διακύμανση στην αντοχή διαρροής του κάτω στρώματος με το ύψος κατασκευής 

[75]. 

Υλικά υψηλής απόδοσης με βάση το τσιμέντο είναι ακατάλληλα σε ρεολογικές και 

σκληρυντικές ιδιότητες, συνεπώς δεν έχουν θιξοτροπικό χαρακτήρα [76]. Τα θιξοτροπικά 

υλικά πρέπει να έχουν 10-15 λεπτά open time1 για να παρέχουν επαρκή εξώθηση και 

 
1 Η χρονική περίοδος μετά την εφαρμογή μιας κονίας που αφήνεται να στεγνώσει, κατά τη διάρκεια της οποίας 

μπορεί να επιτευχθεί ένας αποτελεσματικός δεσμός συνδέοντας τις δύο επιφάνειες. 
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δυνατότητα κατασκευής. Εν τω μεταξύ, τα τυπικά μίγματα για εκτύπωση σκυροδέματος θα 

πρέπει να έχουν open time περίπου 15-30’ [77]. Η επιλογή του open time ποικίλλει ανάλογα 

με την κλίμακα της εκτυπώσιμης κατασκευής και την ταχύτητα εκτύπωσης, αλλά πρέπει να 

ελεγθεί και να προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της μείγμας. 

Επιπλέον, απαιτείται μείγμα τσιμέντου που πρέπει να έχει μηδενικές καθιζήσεις (slumps) και 

ικανότητα αυτοσυμπίεσης, που ενώ είναι αντίθετες, πρέπει να συνπάρχουν για σκοπούς 3DP 

[73,78,79]. ένα μείγμα σκυροδέματος με μηδενική καθίζηση έχει υψηλή τάση διαρροής 

αμέσως μετά την εναπόθεση. Επομένως, η στρώση δεν παραμορφώνεται [66,71,73,79]. 

Μελέτη αποκάλυψε ότι το εκτυπώσιμο μείγμα σκυροδέματος με τιμή καθίζησης περίπου 4-8 

mm και ροή καθίζησης μεταξύ 150 mm και 190 mm δίνει ομαλή επιφάνεια μετά την εξώθηση 

και είναι αρτίως οικοδομήσιμο [80]. Ωστόσο, η τιμή καθίζησης μπορεί να βελτιστοποιηθεί με 

άλλες παραμέτρους, όπως το ιξώδες και η τάση διαρροής, κατά τη σχεδίαση υλικών. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, αρχικά, μείγμα με χαμηλή αντοχή διαρροής και υψηλό ιξώδες πρέπει 

να διατηρήσει την υψηλή πλαστικότητα και την καλή εργασιμότητα [60]. Όμως, η πιθανότητα 

σχηματισμού ψυχρών αρμών (cold joints) θα μπορούσε να αυξηθεί όταν μια πρόσφατα 

εξωθημένη στρώση έχει το ήμισυ (ή λιγότερο) της τάσης διαρροής της υποκείμενης στρώσης 

[66]. Ένα υψηλό κλάσμα στερεάς και ισχυρής αλληλεπίδρασης μεταξύ σωματιδίων μπορεί να 

προκαλέσει τοπικές διατμητικές ρωγμές σε πρώιμη κατάσταση. Επιπλέον, για να ξεπεραστεί 

η τριβή λόγω υψηλών ρεολογικών παραμέτρων απαιτείται υψηλή πίεση κατά την άντληση και 

την εξώθηση. Εντούτοις, η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει διαχωρισμό και απώλεια 

ομοιογένειας στο εκτυπώσιμο μείγμα [68]. Αυτή η τριβή μπορεί να μειωθεί προσθέτοντας 

μικρή ποσότητα χοντρόκοκκων υλικών και ως συνέπεια, συμβαίνει καλή εναπόθεση και 

ανάμιξη της στρώσης, μειώνοντας έτσι την εμπλοκή και το πρόβλημα των τοπικών 

διατμητικών ρωγμών [43]. Επιπλέον, η αύξηση της αναλογίας τσιμέντου/νερού ασκεί θετική 

επίδραση στην εξώθηση αλλά μειώνει την κατασκευαστική ικανότητα [81]. Ως εκ τούτου, 

απαιτείται εκτυπώσιμο μείγμα με υψηλή αντοχή διαρροής και απαραίτητη ικανότητα ροής 

(flowability) στη πρώιμη κατάσταση.  

Από την άλλη πλευρά, συνιστώνται μείγματα ταχείας σκλήρυνσης για ταχύτατη κατασκευή 

[47]. Προστίθενται υπερπλαστικοποιητές για την απελευθέρωση του νερού που παγιδεύεται 

μέσα στους πόρους και την αύξηση της ρεολογικής ρευστότητας (rheological fluidity) του 

μίγματος με αυξημένη μηχανική αντοχή [57]. Παρά ταύτα, η υπερβολική ποσότητα 

υπερπλαστικοποιητών μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην κατασκευαστική ικανότητα 

[81]. Προκειμένου να διατηρηθεί ο κατάλληλος open time κατά την εκτύπωση μεγάλου 
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αριθμού στρώσεων με αρκετές ομάδες νημάτων (filament groups), συνιστώταν κυρίως 1% 

υπερπλαστικοποιητής και 0,5% επιβραδυντής [82].  

Ακόμα, το σχήμα του αδρανούς μπορεί να αποτελεί εμπόδιο στην ικανότητα ροής. Τα αδρανή 

με λεία επιφάνεια μπορούν να κινηθούν εύκολα και να αυξήσουν τη ρευστότητα κατά τη 

διάρκεια της εξώθησης. Ωστόσο, ένας κατάλληλος επιβραδυντής μπορεί να απαιτείται για τη 

διατήρηση της εξώθησης ενός μίγματος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο επιβραδυντής μπορεί 

να αποτελείται από μεθυλενο-φωσφονικό οξύ, κιτρικό οξύ και φορμαλδεΰδη [77]. Η 

τριαιθανολαμίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρές ποσότητες (έως 0,05%) ως επιβραδυντής 

ενυδάτωσης τσιμέντου, μπορεί να είναι χρήσιμη για τη δημιουργία ενός μίγματος 

σκυροδέματος με setting time 20’ [83]. Όμως, οι υψηλές δόσεις τριαιθανολαμίνης μπορούν να 

επιταχύνουν το setting του τσιμέντου.  

Η προσθήκη γύψου στο τσιμέντο μπορεί να είναι χρήσιμη για τον έλεγχο ττης πήξεως του 

τσιμέντου. Αλλά, η ενυδάτωση του γύψου και η ενυδάτωση του τσιμέντου επιδεικνύουν μια 

πολύπλοκη συμπεριφορά. Σε μια προηγούμενη έρευνα, με την αντικατάσταση 20% -60% 

τσιμέντου από γύψο, ο τελικός χρόνος πήξεως (final setting time)2 του μείγματος μειώθηκε 

από 20’ σε 16’ και η θερμοκρασία αυξήθηκε από περίπου 27,72 oC σε 31,49 oC, όπου για 100% 

περιεκτικότητα γύψου καταγράφηκε ο τελικός χρόνος πήξεως 30 λεπτά [77]. Έτσι, πρέπει να 

επιλεγεί κατάλληλος επιβραδυντής ή επιταχυντής με βέλτιστο περιεχόμενο για ιδανικό χρόνο 

πήξεως του εκτυπώσιμου μίγματος. 

Η επιλογή του βέλτιστου μεγέθους υλικών εξαρτάται από τη μέθοδο και τον τύπο εκτύπωσης, 

τους τύπους εκτυπωτών και τις τεχνικές εκτύπωσης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην 

εκτύπωση σκυροδέματος παρουσιάζουν υψηλή απόδοση και είναι ενισχυμένα με ίνες, 

χονδρόκοκκο (coarse-aggregate) σκυρόδεμα, το οποίο θεωρείται ανώτερο από το μείγμα που 

χρησιμοποιείται στην κατασκευή περιγράμματος (contour crafting) όσον αφορά την αντοχή 

[46,84]. Επιπλέον, στην κατασκευή περιγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 

λεπτόκοκκο (fine-aggregate) σκυρόδεμα ή κονίαμα, αλλά το μείγμα θα πρέπει να έχει υψηλή 

συγκέντρωση κονιοποιημένων υλικών, ανόργανα πρόσθετα (πυριτική παιπάλη, ιπτάμενη 

τέφρα) και προσμείγματα που τροποποιούν το ιξώδες [53]. Το μέγιστο μέγεθος υλικών 

εξαρτάται από το μέγεθος του ακροφυσίου του εκτυπωτή και την παροχή [79] και πρέπει να 

είναι μικρότερο από το 1/10 της διαμέτρου των ακροφυσίων του εκτυπωτή, κάτι που 

 
2 είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ της προσθήκης νερού ως τη στιγμή που η τσιμεντόπαστα χάνει εντελώς την 

πλαστικότητα της 
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συνιστάται από τους Ma et al. [57]. Προηγούμενη έρευνα έδειξε ότι το μέγεθος των αδρανών 

μπορεί να φτάσει τα 2 mm για διάμετρο ακροφυσίου 2 cm. Οι αναλογίες αδρανές/τσιμέντο και 

αδρανές/άμμο προσδιορίστηκαν ως 1,28 και 2 αντίστοιχα μετά από αρκετές δοκιμές [81].  

Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές πως ρεολογικοί δείκτες όπως π.χ. η αντλησιμότητα, 

δυνατότητα εξώθησης κ.λπ. αναφέρονται κατά βάση για την περιγραφή της ποιότητας της 

νωπής κατάστασης ενός μίγματος κονιάματος κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία 

εκτύπωσης [57]. Παρόλο που αυτοί οι δείκτες μπορούν να περιγράψουν καλά τη δυνατότητα 

εκτύπωσης ενός τσιμεντοειδούς υλικού, δεν παρέχουν ποσοτικές πληροφορίες.  

Μέχρι σήμερα, ο ορισμός του τσιμεντοειδούς υλικού ως εκτυπώσιμου ή μη βασίζεται κυρίως 

στον οπτικό έλεγχο των νημάτων εκτύπωσης. Αυτή η έλλειψη διαδικασιών, μεθοδολογιών και 

δοκιμών ικανών να δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν τη δυνατότητα εκτύπωσης επηρεάζει την 

τυποποίηση της τεχνολογίας 3DPC και συνεπώς καθυστερεί την έκδοση κανονισμών και 

κανόνων. 

 

2.5 Τεχνικές ενίσχυσης εκτυπώσιμων τσιμεντοειδών υλικών  

2.5.1 Ίνες ενίσχυσης 

Η χρήση ενισχυτικών ινών για την παροχή αυξημένης ολκιμότητας, αντοχής σε εφελκυσμό, 

αντοχής στην εκτροπή και ενέργειας θραύσης σε εκτυπώσιμα τσιμεντοειδή υλικά είναι 

σημαντική [85–87]. Στις κατασκευές τρισδιάστατης εκτύπωσης σκυροδέματος 

χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι ινών. Παραδείγματα αυτών των ινών είναι οι ίνες 

πολυαιθυλενίου [50], οι ίνες πολυπροπυλενίου [85], οι ίνες πολυβινυλικής αλκοόλης [88], οι 

ίνες άνθρακα, γυαλιού και βασάλτη [89] και οι ίνες χάλυβα [86,87]. Οι ίνες δρουν ως 

γεφυρώσεις ρωγμών εντός του υπό φόρτιση τυπωμένου σκυροδέματος και αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την καθυστέρηση ανάπτυξης ρωγμών, τη μείωση του πλάτους ρωγμών και 

συνεπώς την αύξηση επίδοσης. Η προσθήκη ινών μεταβάλλει σημαντικά τις ρεολογικές 

ιδιότητες του φρέσκου μίγματος. Η προσθήκη ινών στο τσιμεντοειδές μείγμα προκαλεί υψηλή 

απαίτηση νερού, οδηγώντας έτσι σε χαμηλό ιξώδες, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει 

πρόβλημα στην αντλησιμότητα και στην εξώθηση. Επομένως, πρέπει να γίνεται έλεγχος της 

περιεκτικότητας σε ίνες στο μείγμα. Για να μειωθεί η πιθανότητα πλαστικής συρρίκνωσης, 

χρησιμοποιούνται ίνες στην εκτύπωση σκυροδέματος έως τη συνιστώμενη τιμή 1,2 kg/m3 [90]. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα εκτύπωσης και άλλα φυσικά περιεχόμενα του μείγματος, 
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1% –1,5% ίνες κατ’όγκο προτάθηκαν από προηγούμενη έρευνα [50]. Εν τω μεταξύ, η 

προσθήκη υπερβολικά πολλών ινών μπορεί να φράξει το ακροφύσιο εξώθησης και να 

αποτρέψει την ομαλή εκτύπωση [89]. Άρα, πρέπει να ενοσχύεται η εργασιμότητα του υλικού, 

είτε με την προσθήκη υπερπλαστικοποιητών είτε με κατάλληλα επεξεργασμένες ίνες. Πριν 

από τη χρήση πολυμερών ινών σε ένα μείγμα 3DPC, πρέπει να υποστούν θερμική επεξεργασία 

προκειμένου να επιτευχθεί καλή διασπορά ινών και καλή συνοχή με την τσιμεντοειδή πάστα. 

Για τις ίνες άνθρακα, η θερμική επεξεργασία πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία περίπου 400 

οC, ενώ για τις ίνες βασάλτη και  γυαλιού 500 οC [89]. Επιπλέον, η πιθανότητα μικρορωγμών 

αυξάνεται στα τυπωμένα στοιχεία σκυροδέματος με αυξανόμενο όγκο ίνας. Ωστόσο, η υψηλή 

εφελκυστική παραμόρφωση προκαλεί υψηλή ενέργεια καταπόνησης, καθώς και εφελκυστικές 

ρωγμές σε χυτευμένο καλούπι και εκτυπωμένο ινοπλισμένο σκυρόδεμα [91]. Επομένως, 

πρέπει να διατηρείται η βέλτιστη περιεκτικότητα σε ίνες. 

Ο τυχαίος προσανατολισμός των ινών στα μίγματα οδηγεί σε υψηλή αντοχή του τυπωμένου 

στρώματος. Η κατεύθυνση της παράταξης των ινών που είναι παράλληλη με την κατεύθυνση 

εξώθησης παράγει την καλύτερη εφελκυστική απόδοση αλλά τη χειρότερη θλιπτική αντοχή 

[85,88]. Έτσι, η προτιμώμενη διεύθυνση των ινών είναι παράλληλη προς την κατεύθυνση 

φόρτισης. Για τον έλεγχο της ευθυγράμμισης των ινών στο μέγιστο βαθμό, η διάμετρος του 

ακροφυσίου πρέπει να είναι μικρότερη από το μέσο μήκος της ίνας [89]. Επιπλέον, οι ίνες είναι 

αποτελεσματικές κατά την αγκύρωσή τους (pull-out test) και όχι κατά την διαρροή όπως οι 

ράβδοι από μαλακό χάλυβα. Επομένως, η απευθείας παράλληλη ευθυγράμμιση των ινών κατά 

μήκος του κύριου επιπέδου εφελκυσμού είναι ανεπαρκής [87]. Συνεπώς, απαιτείται περαιτέρω 

έρευνα όσον αφορά τον προσανατολισμό των ινών. 

 



36 
 

 

Σχήμα 2-14: (α) Τυχαία κατανεμημένες ίνες και (β) εξώθηση μίγματος σκυροδέματος σε τυπωμένες ίνες 

Η μοντελοποίηση της προσανατολισμένης διεύθυνσης οπτικών ινών προσαρμοσμένη με το 

σύστημα 3DP πραγματοποιήθηκε σε προηγούμενη έρευνα [92,93]. Συγκεκριμένα, αναφέρεται 

ότι για να μοντελοποιηθεί ο προσανατολισμός των ινών, πρέπει να εισαχθούν το μήκος της 

ίνας, η οριακή κατάσταση, οι κατευθυντικές γωνίες, η αυτοσυντηρούμενη κατάσταση 

στήριξης και η απόσταση των ινών. Στη συνέχεια, μπορεί να πραγματοποιηθεί τρισδιάστατη 

μοντελοποίηση της κατανομής ινών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2-14. 

Ωστόσο, ο κίνδυνος σχηματισμού ψυχρών αρμών αυξάνεται με την προσθήκη ινών [55]. Η 

προσθήκη ινών αυξάνει την αντοχή των τυπωμένων επιπέδων ξεχωριστά, δεν ενοποιεί τα 

διαδοχικά εναποτιθέμενα στρώματα και ούτε τις διεπαφές. Επομένως, ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δωθεί σε αυτά τα ζητήματα. Ωστόσο, η  τρισδιάστατη ειδική ενίσχυση με υφασμάτα 

μεταξύ στρώσεων σκυροδέματος αυξάνει την τραχύτητα μεταξύ των στρωμάτων που δρουν 

μέσω του δισδιάστατου πλέγματος του υφάσματος, το οποίο μπορεί να αυξήσει την αντοχή 

του δεσμού. 

Η κύρια πρόκληση στην προσθήκη ινών στην εκτύπωση σκυροδέματος είναι ο έλεγχος της 

κατεύθυνσης των ινών, η πιθανότητα αποκλεισμού και η μείωση της αντλησιμότητας και της 

εξώθησης. Αυτή η μελέτη επισκόπησης συνέστησε την προσθήκη βραχέων συνθετικών και 

εύκαμπτων ινών οι οποίες μπορεί να είναι επωφελείς. Οι φυσικές εύκαμπτες ίνες είναι επίσης 

αποτελεσματικές με σκοπό με τη βελτίωση της αντοχής του σκυροδέματος. Για παράδειγμα, 

πλαστικά, ίνες κάνναβης, βαμβακερές ίνες, μαλλί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης όσον αφορά την εκτύπωση και τη 

σταθερότητα. 
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2.5.2 Ράβδοι ενίσχυσης 

Ράβδοι ενίσχυσης μπορούν να εισαχθούν χειροκίνητα κατά την εκτύπωση αλλά και να 

προενταθούν μετά την εκτύπωση των κατασκευών από σκυρόδεμα (μετά την σκλήρυνση). 

Όμως, η τοποθέτηση οπλισμού σε ένα σύστημα άμεσης εκτύπωσης επί τόπου δεν είναι εφικτή 

με τους εκτυπωτές. Επομένως, μπορεί να γίνει εκτύπωση κοίλων κατασκευών για την 

τοποθέτηση των ράβδων ενίσχυσης εντός των κενών χώρων ανάμεσα σε στρώματα τυπωμένου 

σκυροδέματος, οι οποίοι τελικά θα αποκτήσουν συνάφεια με το σκυρόδεμα πλήρωσης [66]. 

Τυπικά συστήματα ενίσχυσης ράβδων στο σύστημα 3DPC φαίνονται στο Σχήμα 2-15 (a – g). 

Μια προσέγγιση χυτευμένου πλέγματος, η οποία αναπτύχθηκε στο ETH στη Ζυρίχη, 

εκτυπώνει πρόσθετα τον οπλισμό. Στη συνέχεια, το σκυρόδεμα προστίθεται χειροκίνητα στον 

χαλύβδινο ενισχυτικό κλοβό [94]. Ωστόσο, η διαδικασία απαιτεί μια ειδική διαδρομή του 

εργαλείου και ο σχεδιασμός του κτιρίου μπορεί να καθυστερήσει την εκτύπωση. 

Ένα άλλο σύστημα εξώθησης συρμάτων περιγράφηκε από τους Lim et al. [95] (Σχ. 2-15 (c)). 

Αυτό το σύστημα περιλαμβάνει έναν άμεσο εξωθητή, ο οποίος απαιτεί ροπή για να ωθήσει το 

σύρμα στα ακροφύσια εξώθησης. Ωστόσο, η ολίσθηση ενός χαλύβδινου σύρματος από την 

αρχική του θέση απαιτεί μείζονα μέριμνα. Η εξώθηση του σύρματος μπορεί να προκαλέσει 

επιπλέον πίεση στα πρόσφατα τυπωμένα στρώματα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την 

κατασκευασιμότητα και τη σταθερότητα του σχήματος. Ωστόσο, η εισαγωγή χαλύβδινων 

συρμάτων ή καλωδίων με ενισχυτική ίνα γεωπολυμερούς μήτρας μπορεί να βελτιώσει την 

ικανότητα εφελκυσμού των τυπωμένων στοιχείων κατά 290% [95].  

Η ενίσχυση μπορεί να εκτυπωθεί απευθείας μέσω του εκτυπωτή. Η έννοια της εκτύπωσης 

οπλισμένου σκυροδέματος περιλαμβάνει μια συσκευή εκτύπωσης συνδεδεμένη σε ένα 

περιστρεφόμενο καρούλι, η οποία μπορεί να τροφοδοτήσει την ίνα ενίσχυσης στην κεφαλή 

εκτύπωσης και στη συνέχεια να την ενσωματώσει στο σκυρόδεμα που απελευθερώνεται από 

το ακροφύσιο [96]. 
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Σχήμα 2-15: (a) Κατακόρυφος οπλισμός χάλυβα στην τεχνολογία contour crafting (WinSun), (b) 

διχαλωτή τοποθέτηση ακροφυσίων (Hua Shang Tengda Ltd.), (c) ακροφύσιο εκτύπωσης σύρματος, (d) 

παραγωγή οπλισμού, (e) τυπωμένες ράβδοι οπλισμού, (f) σύστημα ενίσχυσης τύπου αγκύρωσης και (g) 

σύστημα δεσμών 

Μια νέα προσέγγιση της εκτύπωσης χαλύβδινου οπλισμού προτάθηκε στη μελέτη [55] με βάση 

τη διαδικασία συγκόλλησης αερίου-μετάλλου-τόξου με ένα συμβατικό σύστημα τριών αξόνων 

CNC, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2-15 (d). Η ακρίβεια των διαστάσεων, η γεωμετρία, το ιξώδες 

και η επιφανειακή τάση επηρεάζονται αρνητικά από την υπερβολική θερμότητα που παράγεται 

λόγω της ταχείας εκτύπωσης των στρωμάτων. Επιπλέον, οι συγγραφείς ανέφεραν υψηλή 

ικανότητα διαρροής και παραμόρφωσης του εκτυπωμένου χαλύβδινου οπλισμού και καλή 

συνάφεια με εκτυπωμένο σκυρόδεμα, αλλά έχει περίπου 20% μικρότερη αντοχή από το 

συμβατικό χαλύβδινο οπλισμό. Ένας τυπικός εκτυπωμένος χαλύβδινος οπλισμός φαίνεται στο 

Σχήμα 2-15 (e). Όμως, η ταυτόχρονη εκτύπωση οπλισμού και σκυροδέματος δεν είναι εφικτή 
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λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που δημιουργείται από την εκτύπωση του χάλυβα, ο οποίος 

πρέπει να κρυώσει έτσι ώστε εκτυπωθεί με σκυρόδεμα [55]. Ωστόσο, η άρθρωση και η διάταξη 

του οπλισμού πρέπει να διερευνηθούν εκτενώς, καθώς η τρέχουσα γνώση της εκτύπωσης 

οπλισμού δεν επαρκεί. 

 

Σχήμα 2-16: Αρθρωτό σύστημα ενίσχυσης 

Αρκετά ειδικά συστήματα ενίσχυσης τύπου αγκύρωσης και συνδετήριες ράβδοι μπορούν 

επίσης να χρησιμοποιηθούν μεταξύ των τυπωμένων κοίλων στρωμάτων του τοιχώματος από 

σκυρόδεμα (Σχ. 2-15 (f, g)). Η αρθρωτή ρομποτική (Robotic Μodular) καθιέρωση του 

χαλύβδινου πλέγματος ενίσχυσης σε κάθε στρώση μπορεί να γίνει μέσω ρομποτικού 

συστήματος τροφοδοσίας [54] (Σχ. 2-16). Αυτό το σύστημα ενισχυτικού πλέγματος μπορεί να 

εφαρμοστεί αποτελεσματικά ταυτόχρονα με την εκτύπωση σκυροδέματος για ενίσχυση της 

διεπαφής των τυπωμένων στρωμάτων. Η παροχή εκτεταμένης λείανσης στα ενισχυτικά 

πλέγματα κατά την κατεύθυνση μεταξύ στρώσεων βελτιώνει σημαντικά την αντοχή του 

δεσμού και η καμπτική ικανότητα μπορεί να αυξηθεί έως και 290% [97] . Ωστόσο, οι κύριες 

προκλήσεις αυτής της μεθόδου είναι η συνέχεια της εκτύπωσης σε διαφορετικές κατευθύνσεις 

με διάφορα σχήματα και παροχή αρμών μεταξύ των τυπωμένων στοιχείων. 
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2.6 Πλεονεκτήματα της μεθόδου προσθετικής κατασκευής στον κατασκευαστικό 

τομέα 

Σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους, το 3DCP έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα που 

φαίνονται παρακάτω [40,48,53]: 

• Σχεδιαστική ελευθερία 

Με το 3DCP, τα έργα αρχιτεκτόνων και κατασκευαστών μπορούν να χαρακτηρίζονται από 

δημιουργικότητα, καθώς αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ακριβή κατασκευή 

περίπλοκων ή ασύμμετρων σχεδίων. Μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικά σχήματα και 

εξωθημένες επιφάνειες σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα με ελάχιστες πιθανότητες ανθρώπινου 

λάθους. Αυτό οφείλεται στην ακριβή εναπόθεση υλικού με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. 

• Αυξημένη ασφάλεια 

Ο κλάδος των κατασκευών είναι ο 9ος πιο επικίνδυνος επαγγελματικός χώρος, 

αντιπροσωπεύοντας το 21% των συνολικών θανάτων ετησίως. Η τεχνολογία 3DCP 

αντικαθιστά την ανάγκη για χειρωνακτική εργασία στα εργοτάξια με αυτοματοποιημένη 

κατασκευή. Ως εκ τούτου, οι επικίνδυνες εργασίες που διακινδυνεύουν την ασφάλεια των 

εργαζομένων στον εργοταξιακό χώρο μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως από την 

κατασκευαστική διαδικασία, όπως πχ. η εργασία σε ύψη. 

• Χαμηλότερο κόστος 

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τεχνικές, το 3DCP δεν απαιτεί από τους εργαζόμενους να 

γεμίζουν χειροκίνητα καλούπια, εξαλείφοντας ουσιαστικά την ανάγκη για χύτευση και 

πλαίσια. Με τη μείωση της απαιτούμενης ποσότητας σκυροδέματος, οι κατασκευαστές 

μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν ότι παραμένουν στον προϋπολογισμό λειτουργώντας με 

σταθερό ρυθμό, εξοικονομώντας χρόνο, κόστος υλικών και εργασίας. Σε συνδυασμό, αυτοί οι 

παράγοντες καθιστούν το 3DCP οικονομικό. 

• Άμεση Εφαρμογή 

Η δυνατότητα κατασκευής σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα καθιστά επίσης το 3DCP μια 

κατάλληλη λύση για την κατασκευή καταλυμάτων κατά τη διάρκεια κρίσεων όπως οι φυσικές 

καταστροφές. Η ανάπτυξη σκληρυμένης πάστας τσιμέντου, ανθεκτικής στο ράγισμα, μπορεί 

επίσης να αυξήσει την ανθεκτικότητα σε τρισδιάστατες εκτυπωμένες κατασκευές από 

σκυρόδεμα, καθιστώντας τις ιδανικές για έργα μαζικής κλίμακας. 
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• Περιβαλλοντική φιλικότητα- Μειωμένα οικοδομικά απόβλητα 

Σύμφωνα με προηγούμενη μελέτη, σχεδόν το 80% των συνολικών απορριμμάτων στον κόσμο 

δημιουργείται από τον κατασκευαστικό κλάδο καθώς βασίζεται σε συμβατικές τεχνικές 

δόμησης που απαιτούν ξυλότυπους. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, η 

τρισδιάστατη εκτύπωση σκυροδέματος έχει ως αποτέλεσμα ελάχιστη έως καθόλου σπατάλη 

πόρων, καθώς δεν απαιτείται πλαίσιο κατά τη διαδικασία κατασκευής. Ο εκτυπωτής που 

απαιτείται για το 3DCP εναποθέτει μια συγκεκριμένη ποσότητα τσιμέντου κάθε φορά – 

μειώνοντας έτσι τις εκπομπές CO2 και το τελικό αποτύπωμα άνθρακα. Αυτό μπορεί να 

βοηθήσει τη βιομηχανία να στραφεί προς φιλικές προς το περιβάλλον βιώσιμες πρακτικές. 

2.7 Περιορισμοί και μειονεκτήματα της μεθόδου προσθετικής κατασκευής στον 

κατασκευαστικό τομέα 

• Ελλιπής νομοθεσία 

Το νομικό πλαίσιο που σχετίζεται με τις κατασκευές 3DCP είναι επί του παρόντος 

περιορισμένο, γεγονός που έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα σχετικά με τα δικαιώματα και τις 

ευθύνες των ιδιοκτητών και των κατασκευαστών. Οι κανόνες χρειάζονται περαιτέρω ανάπτυξη 

σε θέματα όπως η ασφάλεια, οι κοινωνικές επιπτώσεις, το αποτέλεσμα στην εργασία στη 

βιομηχανία και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επί του παρόντος, από νομικής άποψης, είναι 

μια αχαρτογράφητη περιοχή. 

• Ασταθής ποιότητα λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών 

Το σκυρόδεμα αντιδρά με ασταθή τρόπο σε υψηλότερες θερμοκρασίες λόγω της διαδικασίας 

ενυδάτωσης του. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα κατά την άντληση σκυροδέματος σε λείες 

στρώσεις σε μη ελεγχόμενες καιρικές συνθήκες ή ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας. Για 

παράδειγμα, δείγματα 3DCP που δοκιμάστηκαν σε ερήμους παρουσίασαν χειρότερα 

αποτελέσματα. 

• Περιορισμοί λόγω μεγέθους του εξοπλισμού 

Για το 3DCP, οι εκτυπωτές πρέπει να είναι σημαντικού μεγέθους (ιδανικά, μεγαλύτερο από το 

έργο που κατασκευάζεται). Αυτό μπορεί να απαιτεί την ανάγκη για προσαρμοσμένου 

εξοπλισμού εκτύπωσης που είναι ειδικά σχεδιασμένος για το έργο. Επί του παρόντος, η 

τεχνολογία 3DCP βρίσκεται ακόμη σε δοκιμαστική φάση όπου δοκιμάζονται διάφορα 

πρωτότυπα τύπων, εξοπλισμού και τεχνικών. Δεδομένου ότι ο εξοπλισμός είναι το πιο ακριβό 
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στοιχείο κάθε έργου 3DCP, η κατασκευή αυτοματοποιημένων μηχανημάτων είναι μια 

δαπανηρή επένδυση. Ως εκ τούτου, προς το παρόν, οι μεγαλύτερες κατασκευές με αυτήν την 

τεχνολογία δεν είναι μια βιώσιμη επιλογή, καθιστώντας το 3DCP πιο κατάλληλο για μικρότερα 

έργα. 

 

Τα οφέλη της εφαρμογής της τεχνολογίας προσθετικής κατασκευής στον κατασκευαστικό 

τομέα δεν μπορούν να αγνοηθούν από τον μικρό αριθμό προβλημάτων που υπάρχουν επί του 

παρόντος. Ενώ τα περισσότερα από τα ήδη ολοκληρωμένα τρισδιάστατα εκτυπωμένα κτίρια 

είναι πειραματικά έργα για είναι ικανά να δείξουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας αυτής. 
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3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της ανάπτυξης ενός 

δομημένου πλαισίου εργαστηριακών δοκιμών και η αξιολόγηση της απόδοσης εκτυπώσιμης 

πάστας τσιμέντου.   

3.1 Υλικά 

Για την πειραματικής διαδικασία, έγινε χρήση των κάτωθι υλικών: 

• Τσιμέντο (C): CEM I 42.5 N Ηρακλής Μηλάκι 

• Πυριτική παιπάλη (SF): SIKA Silica Fume HRD 

• Επιταχυντής (ACC): HyCon S 3200 F BASF 

• Επιβραδυντής (RET): HyCon R 7200 F BASF 

• Υπερπλαστικοποιητής (SP): SIKA viscocrete ultra 600 

• Νερό Αντίστροφης Ώσμωσης  (W) 

Συνολικά παρήχθηκαν 16 διαφορετικές συνθέσεις με διαφορετικές αναλογίες πρόσθετων και 

πρόσμικτων των οποίων οι ποσότητες φαίνονται στον Πίνακα 3-1. 

Η ανάμιξη των υλικών έγινε σε μίξερ της Matest Mod. E094 (Σχ. 3-1). Παρακάτω φαίνονται 

αναλυτικά οι χρόνοι ανάμιξης κατά το πρότυπο ΕΝ 196 – 1. 

• Χαμηλή ταχύτητα: 01’ 

• Υψηλή ταχύτητα: 30’’ 

• Παύση: 01’.30’’ 

• Υψηλή ταχύτητα: 30’’ 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3-1: Συσκευή ανάμιξης τσιμεντόπαστας 
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Πίνακας 3-1: Κωδικοί μειγμάτων, σύσταση (%) μειγμάτων κατά βάρος και λόγοι Νερού προς Στερεά(W/B) 

CODE 

NAME 
C SF ACC RET SP W/B 

REF 100 - - - - 0.27 

SF5% 95 5 - - - 0.28 

SF10% 90 10 - - - 0.29 

SF20% 80 20 - - - 0.32 

ACC0.5% 90 10 +0.5 - - 0.29 

ACC1.0% 90 10 +1.0 - - 0.29 

ACC1.5% 90 10 +1.5 - - 0.29 

ACC2.0% 90 10 +2.0 - - 0.29 

RET0.5% 90 10 - +0.5 - 0.29 

RET1.0% 90 10 - +1.0 - 0.29 

RET1.5% 90 10 - +1.5 - 0.29 

RET2.0% 90 10 - +2.0 - 0.29 

SP0.05% 90 10 - - +0.05 0.28 

SP0.10% 90 10 - - +0.10 0.28 

SP0.15% 90 10 - - +0.15 0.28 

SP0.20% 90 10 - - +0.20 0.28 

* Ο επιταχυντής, ο επιβραδυντής και ο υπερρευστοποιητής έχουν προστεθεί σε ποσοστό(%) 

του συνδετικού υλικού 

3.2 Τεχνικές ελέγχου ρεολογικών ιδιοτήτων  

Δοκιμάστηκαν τρεις διαφορετικές τεχνικές ελέγχου των ρεολογικών ιδιοτήτων της εκάστοτε 

νωπής πάστας. Συγκεκριμένα, έγινε έλεγχος ικανότητας εξώθησης, της εργασιμότητας του 

υλικού και του χρόνου αρχικής πήξης της πάστας (initial setting time). Η σκληρυμένη πάστα 

ελέγχθηκε ως προς τις μηχανικές αντοχές σε μονοαξονική θλίψη. 

3.2.1 Έλεγχος εξώθησης υλικού 

Ως συσκευή εξώθησης χρησιμοποιήθηκε πιστόλι σιλικόνης (Σχ. 3-2) στο οποίο 

κατασκευάστηκε και προσαρτήθηκε μεταλλικό ακροφύσιο κωνικής διατομής με εσωτερική 

διάμετρο απόληξης 15.18 mm. Με την ολοκλήρωσης της διαδικασίας της ανάμιξης, 

τροφοδοτείτο η συσκευή εξώθησης και εν συνεχεία πραγματοποιείτο η εξώθηση της 1ης 
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στρώσης (χρόνος 0’). Κατά τον ίδιο τρόπο έγινε η εξώθηση της 2ης και 3ης στρώσης στα 10’ 

και 20’ αντίστοιχα. Το μίγμα συνέχιζε να αναμιγνύεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του πειράματος. 

Κατά την εξώθηση, τα μίγματα των επιλεγμένων υλικών εναποτέθηκαν στρώση προς στρώση 

μέσω του ακροφύσιου της συσκευής εξώθησης (Σχ. 3-3). Για κάθε πείραμα κατασκευάστηκαν 

3 δείγματα. Κάθε δείγμα αποτελείτο από τις τρεις προαναφερθείσες στρώσεις - επίπεδα που 

εφαρμόζονταν σταδιακά. Καθ’ όλη τη διάρκεια λαμβάνονταν στιγμιότυπα (Σχ. 3-4,3-5,3-6) με 

τα οποία, σε δεύτερο χρόνο, έγινε η επιμέτρηση των διαστάσεων της κάθε στρώσης μέσω του 

προγράμματος ανάλυσης εικόνας ImageJ. 

 

 

Σχήμα 3-2: Συσκευή εξώθησης στην οποία προσαρτήθηκε το ακροφύσιο 
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Σχήμα 3-3: Εξώθηση Υλικού μέσω ακροφυσίου 

 

 

Σχήμα 3-4: 1η στρώση στα 0' 
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Σχήμα 3-5: 2η στρώση στα 10' 

 

Σχήμα 3-6: 3η στρώση στα 20' 

Τέλος, αναπτύχθηκε σύστημα αξιολόγησης της εξώθησης της κάθε σύνθεσης. Το σύστημα 

αυτό βασίζεται στο πλήθος των πετυχημένων εξωθημένων στρώσεων, στην συνοχή των 

δοκιμίων καθώς και στην ευκολία εξώθησης του υλικού από το ακροφύσιο. 
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3.2.2 Έλεγχος εργασιμότητας 

Ο έλεγχος της εργασιμότητας της πάστας γίνεται με την μέθοδο της Τράπεζας Εξάπλωσης - 

Flow table (Σχ. 3-7) όπου γίνεται μέτρηση της επίδρασης ενός ποσού της εργασίας 

(χτυπήματα) στην εξάπλωση της πάστας. Η διεξαγωγή του ελέγχου έγιναν βάσει προτύπου 

ASTM C230. 

Το δείγμα του μίγματος εναποτίθεται εντός κολουροκωνικής μεταλλικής μήτρας (μεγαλύτερης 

εσωτερικής διαμέτρου 100 mm), η οποία τοποθετείται ομόκεντρα της κυκλικής πλατφόρμας. 

Κατά την εκτέλεση των πειραμάτων, αφού έγινε η λίπανση όλων των αφορούμενων 

επιφανειών, ακολούθησε η τοποθέτηση της πάστας, σε δύο στάδια, στη μήτρα. Μέσω του 

ειδικού μηχανισμού της τράπεζας και αφού αφαιρέθηκε προσεκτικά η μήτρα, 

πραγματοποιήθηκαν 15 κτύποι/15” με σκοπό να μετρηθεί η τελική εξάπλωση του μίγματος. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των πειραμάτων της εξάπλωσης, λαμβάνονταν στιγμιότυπα τα οποία σε 

δεύτερο χρόνο επιμετρήθηκαν μέσω του προγράμματος ανάλυσης εικόνας ImageJ. 

 

 

Σχήμα 3-7: Τράπεζα εξάπλωσης - Flow Table 
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3.2.3 Έλεγχος χρόνου αρχικής πήξης 

Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους αξιολόγησης της συνοχής του τσιμέντου είναι με 

την χρήση συσκευής VICAT (Σχ. 3-8). Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της τυπικής 

σύστασης μιας πάστας τσιμέντου, καθώς και του χρόνου αρχικής και τελικής πήξης. 

Γενικά, ο αρχικός χρόνος πήξης προσδιορίζεται με τη μέτρηση της διείσδυσης μίας βελόνας 

στην πάστα, μέχρι μία συγκεκριμένη τιμή. Η πάστα τσιμέντου κανονικής συνεκτικότητας 

παρουσιάζει ορισμένη αντίσταση στη διείσδυση του προτύπου εμβόλου. 

Πιο συγκεκριμένα, για την μέτρηση του χρόνου πήξης του εκάστοτε δείγματος έγινε βάσει 

προτύπου ASTM C191 ή ΕΝ 196 -3. Αρχικά, ρυθμίστηκε η συσκευή VICAT, ώστε ο δείκτης 

να είναι στο μηδέν όταν το έμβολο ακουμπά στην πλάκα στήριξης της κολουροκωνικής 

μήτρας. Ως χρόνος μηδέν καταγράφηκε η στιγμή ανάμιξης των υλικών του εκάστοτε μίγματος 

και ακολούθησε η προσθήκη συγκεκριμένης ποσότητας δείγματος στη συσκευή. Η μήτρα 

γέμισε με πάστα και τοποθετήθηκε αμέσως στη 

συσκευή VICAT κάτω από την βελόνα η οποία 

αφέθηκε να κινηθεί κατακόρυφα στην πάστα. 

Μετά από 30 sec προσδιορίστηκε στην κλίμακα 

και καταγράφηκε η απόσταση του κάτω άκρου 

της βελόνας από την πλάκα στήριξης. 

Καταγράφηκε, επίσης, και ο αντίστοιχος χρόνος 

που πέρασε από το χρόνο μηδέν της παρασκευής 

της πάστας. Αμέσως μετά από κάθε δοκιμή 

καθαριζόταν η βελόνα VICAT. Η παραπάνω 

διαδικασία επαναλήφθηκε στην ίδια, γεμισμένη 

με πάστα, μήτρα,  σε θέσεις που απέχουν από τα 

τοιχώματα και προηγούμενες βυθίσεις, τουλάχιστον 10 mm, ανά μικρά χρονικά διαστήματα 

(3-5 min), που μικραίνουν όσο πλησιάζουν οι ενδείξεις αρχής πήξης. Ο χρόνος που πέρασε 

από το χρόνο μηδέν της παρασκευής της πάστας τσιμέντου μέχρι τη στιγμή της δοκιμής, που 

η απόσταση του κάτω άκρου της βελόνας από την πλάκα στήριξης είναι 3 mm, είναι ο χρόνος 

αρχής πήξης και καταγράφηκε. 

 

3.3 Έλεγχος θλιπτικής αντοχής 

Ο έλεγχος αντοχής σε θλίψη έγινε σύμφωνα με το πρότυπο ASTM C109. 

Παρασκευάστηκαν κυβικά δοκίμια, ακμής 50 mm, τα οποία διατηρήθηκαν στην μήτρα τους 

Σχήμα 3-8: Αυτόματη συσκευή Vicat μοντέλο C-090/A 
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για 24 ώρες μέσα σε θάλαμο συντηρήσεως όπου οι συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας είναι 

σταθερές (RH=99%, T=25oC). Στη συνέχεια, συντηρήθηκαν σε νερό και σε θερμοκρασία 15°C 

(± 2°C). Τα δοκίμια υποβλήθηκαν σε δοκιμή μονοαξονικής θλίψης, έως τη θραύση τους. Κατά 

τη δοκιμή, εφαρμόζεται θλιπτικό φορτίο με βαθμιαία ταχύτητα φόρτισης 1.5 kN / sec σε τρία 

δοκίμια (Σχ. 3-9). Ο υπολογισμός της θλιπτικής αντοχής έλαβε χώρα στις 2, 7, 14, 28 ημέρες 

από την παρασκευή των δοκιμίων. 

 

 

 

Σχήμα 3-9: Δοκιμή μονοαξονικής θλίψης κυβικού δοκιμίου ακμής 50 mm 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αξιολόγηση των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων από τους 

εργαστηριακούς ελέγχους που διεξήχθησαν. 

4.1 Ικανότητα εξώθησης (Extrudability) 

Παρακάτω παρατίθεται συγκεντρωτικό διάγραμμα των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. (Σχ. 

4-1). 

 

Σχήμα 4-1: Αξιολόγηση εξώθησης συνθέσεων 

Από το Σχήμα 4-1 παρατηρείται ότι η εισαγωγή του πρόσθετου της πυριτικής παιπάλης στο 

μίγμα REF δεν βελτιώνει σημαντικά την εξώθηση. Το φαινομενικό άλμα της σύνθεσης 

SF20% οφείλεται στην αύξηση του λόγου W/B και κατ’ επέκταση στη βελτίωση των 

ρεολογικών ιδιοτήτων. Αντιθέτως, με την προσθήκη πρόσμικτων βελτιώνεται σημαντικά η 

ικανότητα εξώθησης του μίγματος. Η προσθήκη επιταχυντή στο μίγμα SF10% βελτιώνει την 

εξώθηση του μίγματος κατά 50% - 250%. Η προσθήκη επιβραδυντή στο μίγμα SF10% 
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βελτιώνει την εξώθηση του μίγματος κατά 150% - 350%. Και τέλος, η προσθήκη 

υπερπλαστικοποιητή στο μίγμα SF10% βελτιώνει την εξώθηση του μίγματος κατά 300% - 

500%. 

4.2 Κατασκευασιμότητα (Buildability) 

Μείγματα με προσθήκη μόνο πυριτικής παιπάλης 

Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της κάθετης παραμόρφωσης της 1ης 

στρώσης λόγω ιδίου βάρους και λόγω άνωθι στρώσεων στα μείγματα με προσθήκη μόνο 

πυριτικής παιπάλης (Πιν. 4-1). 
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Πίνακας 4-1: Μέση κατακόρυφη παραμόρφωση των στρώσεων λόγω ιδίου βάρους, υπό μία στρώση και υπό δύο στρώσεων 

στις μείγματα πυριτικής παιπάλης  και REF. 

Strain (mix: REF) 

  Vertical Horizontal 

time(min) Self-weight Under 1 layer Under 2 layers Self-weight 

0 -0.268 - - 0.040 

10 -0.240 -0.347 - 0.095 

20 -0.274 -0.266 -0.329 0.314 

Average -0.261 -0.307 -0.329 0.149 

Strain (mix: SF5%) 

  Vertical Horizontal 

time(min) Self-weight Under 1 layer Under 2 layers Self-weight 

0 -0.155 - - 0.069 

10 -0.219 -0.254 - 0.060 

20 -0.270 -0.341 -0.300 0.179 

Average -0.215 -0.297 -0.300 0.103 

Strain (mix: SF10%) 

  Vertical Horizontal 

time(min) Self-weight Under 1 layer Under 2 layers Self-weight 

0 -0.212 - - 0.023 

10 -0.209 -0.232 - 0.097 

20 -0.255 -0.360 -0.340 0.167 

Average -0.225 -0.296 -0.340 0.096 

Strain (mix: SF20%) 

  Vertical Horizontal 

time(min) Self-weight Under 1 layer Under 2 layers Self-weight 

0 -0.169 - - 0.063 

10 -0.171 -0.309 - 0.123 

20 -0.162 -0.260 -0.351 0.138 

Average -0.167 -0.285 -0.351 0.108 
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Σχήμα 4-2: Μέση κατακόρυφη παραμόρφωση των στρώσεων λόγω ιδίου βάρους, υπό μία στρώση και υπό δύο στρώσεων 
στις μείγματα πυριτικής παιπάλης  και REF 

Στο Σχήμα 4-2 παρουσιάζεται η μέση κατακόρυφη παραμόρφωση των στρώσεων ανά μείγμα 

λόγω ιδίου βάρους, υπό μίας στρώσης και υπό δύο στρώσεων. Παρατηρείται, στην 

παραμόρφωση λόγω ιδίου βάρους, η πυριτική παιπάλη βελτιώνει την κατακόρυφη 

παραμόρφωση με κυρίαρχο ποσοστό το 20% επί της μίξεως. Υπό μία στρώση η συμπίεση του 

υλικού πλησιάζει εκείνη του REF αλλά συνεχίζει να είναι περίπου 1-2% βελτιωμένη. Υπό δύο 

στρώσεων τα 10% και 20% συμπιέζονται περισσότερο του REF ενώ το 5% συνεχίζει να 

εμφανίζει καλή συμπεριφορά. 

Η συμπεριφορά των 10% και 20% ίσως οφείλεται στους μεγαλύτερους λόγους W/B (0.29 και 

0.32 αντίστοιχα) έναντι του 5% (0.28) συγκριτικά με το REF (0.27). 
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Σχήμα 4-3: Μέση οριζόντια παραμόρφωση των στρώσεων στις μείγματα πυριτικής παιπάλης  και REF 

Στο Σχήμα 4-3 παρουσιάζεται η μέση οριζόντια παραμόρφωση των στρώσεων ανά μείγμα 

λόγω ιδίου βάρους του υλικού συγκριτικά με το REF. Παρατηρείται ότι η πυριτική παιπάλη 

βελτιώνει την οριζόντια παραμόρφωση με βέλτιστο ποσοστό το 10% επί της μίξεως. 
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Μείγματα με προσθήκη πυριτικής παιπάλης και επιταχυντή 

Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της κάθετης παραμόρφωσης της 1ης 

στρώσης λόγω ιδίου βάρους και λόγω άνωθι στρώσεων στα μείγματα με προσθήκη πυριτικής 

παιπάλης και επιταχυντή (Πιν. 4-2). 

Πίνακας 4-2: Μέση κατακόρυφη παραμόρφωση των στρώσεων λόγω ιδίου βάρους, υπό μία στρώση και υπό δύο στρώσεων 

στις μείγματα με επιταχυντή. 

Strain (mix: ACC0.5%) 
 

  Vertical Horizontal 

time(min) Self-weight Under 1 layer Under 2 layers Self-weight 

0 -0.153 - - 0.082 

10 -0.104 -0.202 - 0.085 

20 -0.141 -0.138 -0.225 0.117 

Average -0.133 -0.170 -0.225 0.095 

Strain (mix: ACC1.0%) 

  Vertical Horizontal 

time(min) Self-weight Under 1 layer Under 2 layers Self-weight 

0 -0.152 - - 0.066 

10 -0.081 -0.173 - 0.145 

20 -0.111 -0.127 -0.189 0.200 

Average -0.115 -0.150 -0.189 0.137 

Strain (mix: ACC1.5%) 

  Vertical Horizontal 

time(min) Self-weight Under 1 layer Under 2 layers Self-weight 

0 -0.201 - - 0.115 

10 -0.147 -0.249 - 0.151 

20 -0.095 -0.152 -0.188 0.175 

Average -0.148 -0.200 -0.188 0.147 

Strain (mix: ACC2.0%) 

  Vertical Horizontal 

time(min) Self-weight Under 1 layer Under 2 layers Self-weight 

0 -0.214 - - 0.068 

10 -0.119 -0.236 - 0.146 

20 -0.176 -0.184 -0.222 0.155 

Average -0.170 -0.210 -0.222 0.123 



57 
 

 

Σχήμα 4-4: Μέση κατακόρυφη παραμόρφωση των στρώσεων λόγω ιδίου βάρους, υπό μία στρώση και υπό δύο στρώσεων 
στις μείγματα με επιταχυντή 

 

Στο Σχήμα 4-4 παρουσιάζεται η μέση κατακόρυφη παραμόρφωση των στρώσεων ανά μείγμα 

λόγω ιδίου βάρους, υπό μίας στρώσης και υπό δύο στρώσεων. Παρατηρούμε ότι ο επιταχυντής 

βελτιώνει την κατακόρυφη παραμόρφωση σε κάθε περίπτωση. Ιδανικότερο ποσοστό 

επιταχυντή κρίνεται εκείνο του 1.0%. Παρατηρείται ότι από εκεί και μετά όσο αυξάνεται το 

ποσοστό του επιταχυντή στο μίγμα τόσο οι καμπύλες τείνουν να πλησιάζουν προς την αρχική. 

Πιο συγκεκριμένα, η προσθήκη επιταχυντή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 1.0% οδηγεί σε 

αύξηση των παραμορφώσεων που τείνουν να πλησιάσουν αυτές του δείγματος αναφοράς. 
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Σχήμα 4-5: Μέση οριζόντια παραμόρφωση στις μείγματα με επιταχυντή 

 

Στο Σχήμα 4-5 παρουσιάζεται η μέση οριζόντια παραμόρφωση των στρώσεων ανά μείγμα 

λόγω ιδίου βάρους του υλικού συγκριτικά με το αρχικό. Παρατηρείται ότι η προσθήκη 

επιταχυντή στο μίγμα εντείνει την οριζόντια παραμόρφωση. Εξαίρεση αποτελεί το δείγμα που 

περιέχει 0.5% επιταχυντή επί της μίξεως, το οποίο δεν την επηρεάζει σε σχέση με το δείγμα 

αναφοράς (SF10%).  
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Μείγματα με προσθήκη πυριτικής παιπάλης και επιβραδυντή 

Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της κάθετης παραμόρφωσης της 1ης 

στρώσης λόγω ιδίου βάρους και λόγω άνωθι στρώσεων στα μείγματα με προσθήκη πυριτικής 

παιπάλης και επιβραδυντή (Πιν. 4-3). 

Πίνακας 4-3: Μέση κατακόρυφη παραμόρφωση των στρώσεων λόγω ιδίου βάρους, υπό μία στρώση και υπό δύο στρώσεων 

στις μείγματα με επιβραδυντή. 

Strain (mix: RET0.5%) 

  Vertical Horizontal 

time(min) Self-weight Under 1 layer Under 2 layers Self-weight 

0 -0.183 - - 0.140 

10 -0.122 -0.246 - 0.100 

20 -0.130 -0.312 -0.311 0.173 

Average -0.145 -0.279 -0.311 0.138 

Strain (mix:  RET1.0%) 

  Vertical Horizontal 

time(min) Self-weight Under 1 layer Under 2 layers Self-weight 

0 -0.119 - - 0.131 

10 -0.123 -0.165 - 0.154 

20 -0.170 -0.302 -0.220 0.139 

Average -0.137 -0.234 -0.220 0.141 

Strain (mix: RET1.5%) 

  Vertical Horizontal 

time(min) Self-weight Under 1 layer Under 2 layers Self-weight 

0 -0.160 - - 0.067 

10 -0.089 -0.148 - 0.146 

20 -0.072 -0.125 -0.151 0.188 

Average -0.107 -0.137 -0.151 0.134 

Strain (mix:  RET2.0%) 

  Vertical Horizontal 

time(min) Self-weight Under 1 layer Under 2 layers Self-weight 

0 -0.141 - - 0.065 

10 -0.125 -0.166 - 0.098 

20 -0.092 -0.160 -0.157 0.210 

Average -0.119 -0.163 -0.157 0.124 
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Σχήμα 4-6: Μέση κατακόρυφη παραμόρφωση των στρώσεων λόγω ιδίου βάρους, υπό μία στρώση και υπό δύο στρώσεων 
στις μείγματα με επιβραδυντή 

Στο Σχήμα 4-6 παρουσιάζεται η μέση κατακόρυφη παραμόρφωση των στρώσεων ανά μείγμα 

λόγω ιδίου βάρους, υπό μίας στρώσης και υπό δύο στρώσεων. Παρατηρείται ότι η προσθήκη 

επιβραδυντή στο μίγμα βελτιώνει την κατακόρυφη παραμόρφωση σε κάθε περίπτωση. 

Ιδανικότερο ποσοστό επιβραδυντή κρίνεται εκείνο του 1.5%. Πιο συγκεκριμένα, η προσθήκη 

επιβραδυντή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 1.5% οδηγεί σε αύξηση των παραμορφώσεων. 

Επιπρόσθετα, με την αύξηση του ποσοστού επιβραδυντή βελτιώνεται και η συμπεριφορά του 

υλικού. 
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Σχήμα 4-7: Μέση οριζόντια παραμόρφωση στις μείγματα με επιβραδυντή 

Στο Σχήμα 4-7 παρουσιάζεται η μέση οριζόντια παραμόρφωση των στρώσεων ανά μείγμα 

λόγω ιδίου βάρους του υλικού συγκριτικά με το αρχικό. Παρατηρείται ότι η προσθήκη 

επιβραδυντή στο μίγμα εντείνει την οριζόντια παραμόρφωση ανεξαρτήτως ποσοστού αυτού.  
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Μείγματα με προσθήκη πυριτικής παιπάλης και υπερπλαστικοποιητή. 

Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της κάθετης παραμόρφωσης της 1ης 

στρώσης λόγω ιδίου βάρους και λόγω άνωθι στρώσεων στα μείγματα με προσθήκη πυριτικής 

παιπάλης και  υπερπλαστικοποιητή (Πιν 4-4). 

Πίνακας 4-4: Μέση κατακόρυφη παραμόρφωση των στρώσεων λόγω ιδίου βάρους, υπό μία στρώση και υπό δύο στρώσεων 

στις μείγματα με υπερπλαστικοποιητή. 

Strain (mix: SP0.05%) 

  Vertical Horizontal 

time(min) Self-weight Under 1 layer Under 2 layers Self-weight 

0 -0.146 - - 0.074 

10 -0.096 -0.193 - 0.119 

20 -0.140 -0.102 -0.204 0.105 

Average -0.128 -0.147 -0.204 0.099 

Strain (mix: SP0.10%) 

  Vertical Horizontal 

time(min) Self-weight Under 1 layer Under 2 layers Self-weight 

0 -0.157 - - 0.093 

10 -0.139 -0.333 - 0.155 

20 -0.144 -0.156 -0.286 0.184 

Average -0.147 -0.245 -0.286 0.144 

Strain (mix: SP0.15%) 

  Vertical Horizontal 

time(min) Self-weight Under 1 layer Under 2 layers Self-weight 

0 -0.228 - - 0.077 

10 -0.161 -0.351 - 0.180 

20 -0.178 -0.252 -0.378 0.190 

Average -0.189 -0.301 -0.378 0.149 

Strain (mix: SP0.20%) 

  Vertical Horizontal 

time(min) Self-weight Under 1 layer Under 2 layers Self-weight 

0 -0.192 - - 0.085 

10 -0.174 -0.353 - 0.147 

20 -0.167 -0.200 -0.345 0.149 

Average -0.178 -0.276 -0.345 0.127 
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Σχήμα 4-8: Μέση κατακόρυφη παραμόρφωση των στρώσεων λόγω ιδίου βάρους, υπό μία στρώση και υπό δύο στρώσεων 
στις μείγματα με υπερπλαστικοποιητή 

Στο Σχήμα 4-8 παρουσιάζεται η μέση κατακόρυφη παραμόρφωση των στρώσεων ανά μείγμα 

λόγω ιδίου βάρους, υπό μίας στρώσης και υπό δύο στρώσεων. Παρατηρείται ότι η προσθήκη 

υπερπλαστικοποιητή στο μίγμα κατά κύριο λόγο βελτιώνει την κατακόρυφη παραμόρφωση. 

Ιδανικότερο ποσοστό υπερπλαστικοποιητή κρίνεται εκείνο του 0.05%. Πιο συγκεκριμένα, η 

προσθήκη υπερπλαστικοποιητή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0.05% οδηγεί σε αύξηση των 

παραμορφώσεων. 
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Σχήμα 4-9: Μέση οριζόντια παραμόρφωση  στις μείγματα με υπερπλαστικοποιητή 

Στο Σχήμα 4-9 παρουσιάζεται η μέση οριζόντια παραμόρφωση των στρώσεων ανά μείγμα 

λόγω ιδίου βάρους του υλικού συγκριτικά με το αρχικό. Παρατηρείται ότι ο 

υπερπλαστικοποιητής εντείνει την οριζόντια παραμόρφωση. Εξαίρεση αποτελεί το δείγμα που 

περιέχει 0.05% υπερπλαστικοποιητή επί της μίξεως, το οποίο δεν την επηρεάζει σε σχέση με 

το δείγμα αναφοράς (SF10%). 
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Συγκεντρωτικά αποτελέσματα κατασκευασιμότητας μειγμάτων με τα καλύτερα 

χαρακτηριστικά. 

 

Σχήμα 4-10: Μέση κατακόρυφη παραμόρφωση των στρώσεων λόγω ιδίου βάρους, υπό μία στρώση και υπό δύο 
στρώσεων στα ποσοστά προσθέτων που επελέγησαν ως καλύτερα ανά μείγμα 

. 

Στο Σχήμα 4-10 παρουσιάζεται συγκεντρωτικά η μέση οριζόντια παραμόρφωση των 

στρώσεων στα ποσοστά προσθέτων που επελέγησαν ως καλύτερα ανά μείγμα λόγω ιδίου 

βάρους, υπό μίας στρώσης και υπό δύο στρώσεων. Γενικά, παρατηρείται ότι η προσθήκη της 

πυριτικής παιπάλης βελτίωσε την οριζόντια παραμόρφωση συγκριτικά με το δείγμα αναφοράς 

(REF). Ειδικότερα, η εισαγωγή  πρόσμικτων στο  μίγμα με την πυριτική παιπάλη, βελτίωσε 

ακόμη περισσότερο την κατακόρυφη παραμόρφωση. Βέλτιστη μείγμα αποτελεί εκείνη του 

1.5% επιβραδυντή η οποία θέτει το υλικό με την ελάχιστη δυνατή παραμορφωσιμότητα.  
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4.3 Εργασιμότητα (Workability) 

Στην συγκεκριμένη δοκιμή παρατηρείται η παραμόρφωση της πάστας με την πάροδο του 

χρόνου. Το υλικό πρέπει να διατηρεί την εργασιμότητά του για όσο το δυνατό μεγαλύτερο 

διάστημα. Ιδανικά η γραφική παράσταση θα έπρεπε να ήταν ευθεία // στον χ’χ και η 

εναρκτήρια παραμόρφωση να είναι περίπου 0.20 – 0.25. Πιο συγκεκριμένα, άνω αυτού του 

διαστήματος η κατασκευασιμότητα δυσχερεί ενώ κάτω αυτού δυσχερεί η εξώθηση (το 

τελευταίο συμπεράθει από την εικόνα που είχαν οι εξωθήσεις συγκριτικά με τα διαγράμματα 

flow), καθώς ένα υλικό που θεωρητικά παρουσιάζει μηδενική παραμόρφωση υποδηλώνει την 

μη δυνατή εκτύπωση του. Αντίθετα, ένα υλικό που παρουσιάζει πολύ μεγάλη παραμόρφωση 

δεν συγκρατεί το σχήμα του μετά την εκτύπωσή του. 

Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται η πορεία της εργασιμότητας των διάφορων μιγμάτων σε 

σχέση με τον χρόνο. Οι πειραματικές μετρήσεις ολοκληρώθηκαν με την μέγιστη σκλήρυνση 

της πάστας που την καθιστά μη εργάσιμη.  Σημειώνεται ότι στους χρόνους 0, 10, 20 min 

πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα οι εκτυπώσεις των στρώσεων (πρώτης, δεύτερης και τρίτης 

στρώσης αντιστοίχως). 
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Μείγματα με προσθήκη μόνο πυριτικής παιπάλης. 

 

 

Σχήμα 4-11: Δοκιμή τράπεζας εξάπλωσης στις μείγματα πυριτικής παιπάλης  και REF 

Στο Σχήμα 4-11 παρατηρείται ότι στα 0, 10, 20 min η προσθήκη διαφορετικού ποσοστού 

πυριτικής παιπάλης δεν επηρεάζει σημαντικά τις παραμορφώσεις των υλικών. Παρατηρείται 

ότι η πυριτική παιπάλη βελτιώνει την εργασιμότητα των υλικών με βέλτιστο ποσοστό το 20% 

επί της μίξεως, καθώς η αντίστοιχη καμπύλη παρουσιάζει μεγαλύτερη ομαλότητα. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στον λόγο W/B οποίος παίρνει την τιμή 0.32 έναντι 0.27, 0.28, 0.29. 
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Μείγματα με προσθήκη πυριτικής παιπάλης και επιταχυντή. 

 

Σχήμα 4-12: Δοκιμή τράπεζας εξάπλωσης στις μείγματα επιταχυντή 

 

Στο Σχήμα 4-12 παρατηρείται ότι στα 0, 10, 20 min οι παραμορφώσεις με την προσθήκη 

επιταχυντή είναι πολύ κοντά και βελτιωμένες συγκριτικά με το δείγμα αναφοράς (sf10%). Επί 

των μειγμάτων0.5% και 1.0% παρατηρείται καλύτερη εργασιμότητα με βέλτιστο ποσοστό 

εκείνο του 1.0%, αφού η εναρκτήρια παραμόρφωση είναι μικρότερη και η καμπύλη πιο ομαλή. 
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Μείγματα με προσθήκη πυριτικής παιπάλης και επιβραδυντή. 

 

Σχήμα 4-13: Δοκιμή τράπεζας εξάπλωσης στις μείγματα επιβραδυντή 

Στο Σχήμα 4-13 παρατηρείται ότι στα 0, 10 min οι παραμορφώσεις με την προσθήκη 

επιβραδυντή είναι βελτιωμένες συγκριτικά με το δείγμα αναφοράς (SF10%). Όμως στα 20 min 

παρατηρούνται μεγαλύτερες παραμορφώσεις. Η καμπύλη που αντιστοιχεί στο μίγμα που έχει 

προστεθεί επιβραδυντής σε ποσοστό 1.0% αρχίζει από την χαμηλότερη τιμή οπότε το υλικό 

του χαρακτηρίζεται δύσχρηστο. Η καμπύλη του 1.5% έχει μια εκ των μικρότερων εναρκτήριων 

παραμορφώσεων και χαρακτηρίζεται ως η ομαλότερη. Οπότε το βέλτιστο ποσοστό είναι 

εκείνο του 1.5%. 
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Μείγματα με προσθήκη πυριτικής παιπάλης και υπερπλαστικοποιητή. 

 

 

Σχήμα 4-14: Δοκιμή τράπεζας εξάπλωσης στις μείγματα υπερπλαστικοποιητή 

Στο Σχήμα 4-14 παρατηρείται ότι στα 0, 10, 20 min οι παραμορφώσεις με την προσθήκη 

υπερπλαστικοποιητή είναι πολύ κοντά και βελτιωμένες συγκριτικά με το δείγμα αναφοράς 

(SF10%). Εξαίρεση αποτελεί το μίγμα με 0.20% υπερπλαστικοποιητή αφού οι παραμορφώσεις 

ξεφεύγουν του επιθυμητού. Οι ομαλότερες καμπύλες είναι εκείνες των μιγμάτων με 0.05% και 

0.20% υπερπλαστικοποιητή. Βάσει της εναρκτήριας παραμόρφωσης και της ομαλότητας της 

καμπύλης, καθίσταται βέλτιστο ποσοστό το 0.05%. 
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Συγκεντρωτικά αποτελέσματα δοκιμής εργασιμότητας μειγμάτων με τα καλύτερα 

χαρακτηριστικά. 

 

 

Σχήμα 4-15: Δοκιμή τράπεζας εξάπλωσης τα ποσοστά πρόοσμικτων που επελέγησαν ως βέλτιστα ανά μείγμα 

 

Στο Σχήμα 4-15 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα ποσοστά πρόσμικτων που επελέγησαν ως 

βέλτιστα ανά μείγμα καθώς και το μείγμα πυριτικής παιπάλης που χρησιμοποιήθηκε ως δείγμα 

αναφοράς. Θα πρέπει να τονιστεί ότι παρόλο που το μείγμα με προσθήκη 20% πυριτικής 

παιπάλης, είχε τα βέλτιστα αποτελέσματα, δεν χρησιμοποιήθηκε ως δείγμα αναφοράς για την 

εισαγωγή πρόσμικτων λόγω αυξημένης απαίτησης σε νερό. Αρχική παρατήρηση αποτελεί, ότι 

η προσθήκη πυριτικής παιπάλης τείνει προς οριζοντίωση της καμπύλη, κάτι που κρίνεται 

θετικό. Γενικά, η εισαγωγή πρόσμικτων στο μείγμα της πυριτικής παιπάλης βελτιώνουν τις 

ιδιότητες του υλικού. Η εναρκτήρια παραμόρφωση κυμαίνεται στα επιθυμητά όρια και οι 

καμπύλες τείνουν προς οριζοντίωση πιο έντονα. Συγκεκριμένα, η καμπύλη του RET1.5% στο 

διάστημα 0-30 min είναι παράλληλη στον άξονα «Time», κάτι που την καθιστά ιδανική ως 

προς το κριτήριο παραλληλίας, ικανοποιώντας συγχρόνως το κριτήριο παραμορφωσιμότητας 

(0.20 – 0.25). Δηλαδή η εφαρμογή ενός τέτοιου μείγματος εξασφαλίζει μια συνεχή εξώθηση 

υλικού χωρίς ασυνέχειες και «σπασίματα». Η καμπύλη του SP0.05% έχει την βέλτιστη 
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εναρκτήρια παραμόρφωση και τείνει προς οριζοντίωση. Η καμπύλη του ACC1.0% στο 

διάστημα 0-10 min θεωρείται παράλληλη στον άξονα «Time» έχοντας τη θεμιτή εναρκτήρια 

παραμόρφωση.  
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4.4 Αρχικός χρόνος πήξεως συνθέσεων (Initial setting time) 

Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων του αρχικού χρόνου πήξεως κάθε 

σύνθεσης. 

 

Σχήμα 4-16: Αποτελέσματα συσκευής Vicat των μετρήσεων του αρχικού χρόνου πήξεως κάθε σύνθεσης 

 

Στο Σχήμα 4-16 παρατηρείται ότι η εισαγωγή του πρόσθετου της πυριτικής παιπάλης στο 

μίγμα REF, σε συνδυασμό με την αύξηση του λόγου W/B, παρατείνει την έναρξη της πήξης. 

Το φαινομενικό άλμα της σύνθεσης SF20% οφείλεται στην αύξηση του λόγου W/B και κατ’ 

επέκταση στη βελτίωση των ρεολογικών ιδιοτήτων. Η προσθήκη πρόσμικτων παρατείνει 

επίσης  την έναρξη πήξεως του μίγματος. Με την προσθήκη επιταχυντή στο μίγμα SF10% ο 

αρχικός χρόνος πήξης κυμαίνεται στις ίδιες τιμές (-2 έως 4%). Η προσθήκη επιβραδυντή στο 

μίγμα SF10% ο αρχικός χρόνος πήξης παρατείνεται κατά +15 έως 36%. Και τέλος, η 

προσθήκη υπερπλαστικοποιητή στο μίγμα SF10% ο αρχικός χρόνος πήξης παρατείνεται κατά 

+20 έως 81%.   
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4.5 Αντοχές σε θλίψη 

Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα των μηχανικών αντοχών μονοαξονικής θλίψης στις 

2, 7, 14, 28 ημέρες (Πιν. 4-5 – 4-8). 

Μείγματα με προσθήκη μόνο πυριτικής παιπάλης. 

Πίνακας 4-5: Αντοχές κυβικών δοκιμίων των μειγμάτων πυριτικής παιπάλης και REF. 

Compressive Strength (MPa) 

Time 

(Days) 
REF SF5% SF10% SF20% 

2 69.89 67.96 66.62 60.58 

7 77.22 86.79 87.19 72.86 

14 94.95 88.59 86.76 81.66 

28 98.21 96.71 90.07 94.58 

SFXX% / REF -2% -8% -4% 

 

 

 

Σχήμα 4-17: Αντοχή σε θλίψη κυβικών δοκιμίων των μειγμάτων πυριτικής παιπάλης και REF 

Στο Σχήμα 4-17 παρατηρείται ότι η προσθήκη πυριτικής παιπάλης, κατά κύριο λόγο, μειώνει 

την αντοχή των ληφθέντων δοκιμίων 2-8%. 
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Μείγματα με προσθήκη πυριτικής παιπάλης και επιταχυντή. 

Πίνακας 4-6: Αντοχές κυβικών δοκιμίων των μειγμάτων επιταχυντή. 

Compressive Strength (MPa) 

Time 

(Days) 
SF10% ACC0.5% ACC1.0% ACC1.5% ACC2.0% 

2 66.62 65.06 64.75 66.45 64.13 

7 87.19 80.33 76.83 81.72 73.41 

14 86.76 83.66 87.72 85.59 85.69 

28 90.07 88.60 96.89 86.19 94.92 

ACCXX% / SF10% -2% +8% -4% +5% 

 

 

 

 

Σχήμα 4-18: Αντοχή σε θλίψη κυβικών δοκιμίων των μειγμάτων επιταχυντή. 

Στο Σχήμα 4-18 παρατηρείται ότι η προσθήκη επιταχυντή μειώνει την αντοχή των δοκιμίων 

των 7 ημερών. Στις 14 ημέρες, τα αποτελέσματα των αντοχών σχεδόν ταυτίζονται, ενώ στις 

28 τα ποσοστά επιταχυντή 1.0% και 2.0% ξεπερνούν το δείγμα αναφοράς (sf 10%) κατά 8 και 

5% αντίστοιχα, με βέλτιστο ποσοστό εκείνο του 1.0%. 
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Μείγματα με προσθήκη πυριτικής παιπάλης και επιβραδυντή. 

 

Πίνακας 4-7: Αντοχές κυβικών δοκιμίων των μειγμάτων επιβραδυντή. 

Compressive Strength (MPa) 

Time 

(Days) 
SF10% RET0.5% RET1.0% RET1.5% RET2.0% 

2 66.62 57.13 63.72 58.40 58.53 

7 87.19 65.62 71.15 69.86 67.96 

14 86.76 86.36 78.55 76.94 74.51 

28 90.07 82.61 86.25 85.31 83.77 

RETXX% / SF10% -8% -4% -5% -7% 

 

 

 

 

Σχήμα 4-19: Αντοχή σε θλίψη κυβικών δοκιμίων των μειγμάτων επιβραδυντή 

Στο Σχήμα 4-19 παρατηρείται ότι η προσθήκη επιβραδυντή, μειώνει την αντοχή των 

ληφθέντων δοκιμίων 4-8%.  
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Μείγματα με προσθήκη πυριτικής παιπάλης και υπερπλαστικοποιητή. 

 

Πίνακας 4-8: Αντοχές κυβικών δοκιμίων  των μειγμάτων νυπερπλαστικοποιητή. 

Compressive Strength (MPa) 

Time 

(Days) 
SF10% SP0.05% SP0.10% SP0.15% SP0.20% 

2 66.62 71.20 62.88 66.87 71.93 

7 87.19 86.44 78.99 76.33 83.23 

14 86.76 88.16 81.43 80.06 99.72 

28 90.07 103.52 91.71 89.34 99.83 

SPXX% / SF10% +15% +2% -1% +11% 

 

 

 

Σχήμα 4-20: Αντοχή σε θλίψη κυβικών δοκιμίων των μειγμάτων υπερπλαστικοποιητή 

Στο Σχήμα 4-20 παρατηρείται ότι η προσθήκη υπερπλαστικοποιητή, κατά κύριο λόγο, αυξάνει 

την αντοχή των ληφθέντων δοκιμίων. Βέλτιστα ποσοστά είναι εκείνα του 0.05% και 0.20% με 

αύξηση της θλιπτικής αντοχής κατά 15 και 11% αντίστοιχα. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με το πέρας της πειραματικής διαδικασίας και της αξιολόγησης αποτελεσμάτων των 16 

συνθέσεων, τα συμπεράσματα που εξήχθησαν μπορούν να συνοψιστούν παρακάτω: 

• Η προσθήκη της πυριτικής παιπάλης καθώς και των χημικών προσμίκτων 

(υπερπλαστικοποιητή, επιταχυντή, επιβραδυντή) βελτιώνει τις ιδιότητες της εκτύπωσης 

της πάστας. 

• Καλύτερη ικανότητα εξώθησης μίγματος παρατηρείται με την προσθήκη 

υπερπλαστικοποιητή σε ποσοστά 0.10-0.20% και επιβραδυντή σε ποσοστό 2.0%.  

• Καλύτερη κατασκευασιμότητα παρουσιάζουν τα μίγματα με την εισαγωγή  πρόσμικτων, 

βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο την κατακόρυφη παραμόρφωση. Συγκεκριμένα, τα 

μίγματα με την προσθήκη 1.0% επιταχυντή, 1.5% επιβραδυντή και 0.05% 

υπερπλαστικοποιητή βελτιώνουν την παραμόρφωση κατά 50% περίπου. Βέλτιστο μείγμα 

αποτελεί εκείνο του 1.5% επιβραδυντή το οποίο αποθέτει το υλικό με την ελάχιστη δυνατή 

παραμορφωσιμότητα. 

• Καλύτερη εργασιμότητα παρουσιάζουν τα μίγματα με την προσθήκη 1.0% επιταχυντή, 

1.5% επιβραδυντή και 0.05% υπερπλαστικοποιητή. 

• Ο προσδιορισμός του αρχικού χρόνου πήξης βοηθάει στην εξαγωγή έμμεσου 

συμπεράσματος για την ικανότητα εξώθησης του υλικού από το ακροφύσιο της συσκευής.  

• Η δοκιμή της τράπεζας εξάπλωσης βοηθάει στην εξαγωγή έμμεσου συμπεράσματος για 

την εκτύπωση του υλικού. 

• Η ιδανική εναρκτήρια παραμόρφωση στην δοκιμή της εξάπλωσης, για ένα εκτυπώσιμο 

υλικό, κυμαίνεται περίπου στην περιοχή 0.20 – 0.25. Άνω αυτού του διαστήματος η 

κατασκευασιμότητα υποβαθμίζεται ενώ κάτω αυτού υποβαθμίζεται η εξώθηση. 

• Η προσθήκη 10% πυριτικής παιπάλης και 1.5% επιβραδυντή οδηγεί σε εκτυπώσιμο υλικό 

με σταθερή εργασιμότητα (0.25) για 30’, με διπλάσιο αρχικό χρόνο πήξεως συγκριτικά με 

τη σύνθεση αναφοράς, όπως και στην μικρότερη κάθετη παραμόρφωση εξαιτίας ιδίου 

βάρους και της φόρτισης λόγω των άνωθι στρώσεων. 

• Τέλος, ως καλύτερο εκτυπώσιμο μείγμα κρίνεται εκείνο που περιέχει 10% πυριτική 

παιπάλη και 1.5% επιβραδυντή, το οποίο όμως εμφανίζει μειωμένες αντοχές σε σχέση με 

το αρχικό μείγμα, που περιέχει μόνο 10% πυριτική παιπάλη, κάτι που πρέπει να ληφθεί 

σοβαρά υπόψη. Ως εναλλακτική βέλτιστη λύση, μπορεί να θεωρηθεί το μείγμα που 

περιέχει 10% πυριτική παιπάλη και 0.05% υπερπλαστικοποιητή, το οποίο εμφανίζει τα 
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αρτιότερα αποτελέσματα ως προς την ικανότητα εξώθησης και τον αρχικό χρόνο πήξης 

και αρκετά καλή εργασιμότητα και κατασκευασιμότητα έναντι των υπόλοιπων 

πρόσμικτων, παρουσιάζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τελικές αντοχές από όλες τις 

συνθέσεις. 

Επίλογος-Προτάσεις 

Σε αυτή τη μελέτη προτάθηκε ένα πλαίσιο εργαστηριακών δοκιμών βασισμένες στην απόδοση 

των νωπών εκτυπώσιμων μειγμάτων. Περιγράφηκε μια επαναληπτική διαδικασία 

εργαστηριακών δοκιμών για την αξιολόγηση ενός εκτυπώσιμου μείγματος. Η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων υποδεικνύει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εξαγωγής έμμεσου 

συμπεράσματος για ιδιότητες της εκτύπωσης ενός μείγματος από τον έλεγχο της 

εργασιμότητας και τον προσδιορισμό του αρχικού χρόνου πήξεως της εκάστοτε σύνθεσης. 

Ωστόσο, όντας μια αρχική προσέγγιση, υπάρχουν ακόμα πολλά σημεία τα οποία χρήζουν 

διευκρίνισης, αλλά και πληθώρα προβλημάτων τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν, προκειμένου 

η τεχνολογία των εκτυπώσιμων τσιμεντοειδών να αποτελέσει μία βιώσιμη εναλλακτική των 

συμβατικών μεθόδων κατασκευής. Συνεπώς, οι μελλοντικές έρευνες πρέπει να επικεντρωθούν: 

• Με την βελτίωση της παρούσας έρευνας 

Η χρήση ορθογωνικής διατομής ακροφυσίου θα εξαλείψει την πιθανή κατάρρευση των 

στρώσεων από αστοχία εφαρμογής των και θα βοηθήσει στην εξαγωγή πιο στοχευμένων 

συμπερασμάτων όσον αφορά την κατασκευασιμότητα. Επίσης η φόρτιση των στρώσεων με 

πλάκα σταθερού βάρους θα οδηγήσει σε ακριβείς μετρήσεις και θα εξαλείψει την αστοχία 

εφαρμογής της άνω στρώσεως. 

• Σε νέες εργαστηριακές δοκιμές  

Νέες εργαστηριακές δοκιμές με συνδυασμό των καλύτερων πρόσμικτων για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. 

• Σε εργαστηριακές δοκιμές με σκυρόδεμα 

Επιβάλλονται εργαστηριακές δοκιμές μειγμάτων με προσθήκη αδρανών. 

• Στην διερεύνηση δομοστατικών απαιτήσεων των εκτυπωμένων κατασκευών  
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο οι ιδιότητες ενός νωπού εκτυπώσιμου μείγματος 

λαμβάνονται υπόψη, ενώ απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τη διερεύνηση των δομοστατικών 

απαιτήσεων για το σκληρυμένο μείγμα εκτύπωσης. 

• Στην τεχνολογία ενίσχυσης για τρισδιάστατη εκτύπωση  

Το σκυρόδεμα έχει μικρή εφελκυστική αντοχή συγκριτικά με την θλιπτική με άμεση συνέπεια 

την ανάπτυξη ρωγμών υπό την επήρεια φορτίσεων. Οι ενισχυτικές ίνες δρουν ως γεφυρώσεις 

ρωγμών εντός του υπό φόρτιση τυπωμένου σκυροδέματος και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

καθυστέρηση ανάπτυξης ρωγμών, τη μείωση του πλάτους ρωγμών και συνεπώς την αύξηση 

επίδοσης. Η κύρια πρόκληση στην προσθήκη ινών στην εκτύπωση σκυροδέματος είναι ο 

έλεγχος της κατεύθυνσης των ινών και η μείωση της εξώθησης του υλικού από το ακροφύσιο. 

Η ανάπτυξη ενός κανονιστικού πλαισίου για εργαστηριακές δοκιμές εκτύπωσης σκυροδέματος 

θα αποτελούσε αφετηρία για συστηματική διερεύνηση αυτού του ειδικού σκυροδέματος από 

ερευνητές, τη βάση μελλοντικών προδιαγραφών καθώς και κατευθυντήριων γραμμών. Η 

καθιέρωση διεθνών κριτηρίων αποδοχής εκτυπώσιμου σκυροδέματος θα ήταν δυνατή μόνο 

μετά την πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού σχετικών μελετών και την ύπαρξη ενός εύλογου 

διαθέσιμου όγκου δεδομένων σχετικά με την απόδοση διαφορετικών εκτυπώσιμων μιγμάτων 

που χρησιμοποιούνται σε πραγματικής κλίμακας κατασκευαστικα έργα. 
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