
Μζθοδοι καταςκευήσ ικριωμάτων

Αφριςμόσ Αερίων 
• Yψηλήσ πίεςησ CO₂
• Ξεπλζνεται με νερό
• Πορϊδεσ δομή ςτο μζγεθοσ του 
άλατοσ

Χφτευςη Σωματιδίων με Διαλφτη 
• Διάλυμα πολυμεροφσ τοποθετείται 
ςε καλοφπι
• Εξάτμιςη διαλφτη
• Ξεπλζνεται με νερό
• Πορϊδεσ δομή ςτο μζγεθοσ του 
άλατοσ.

Τριςδιάςτατη Εκτφπωςη 
• Λιϊςιμο υλικοφ είτε με Laser είτε 

με Θζρμανςη
• Ζνα-ζνα δημιουργοφνται τα 
επίπεδα
• Πορϊδεσ 3D δομή.

Θλεκτροϊνοποίηςη
• Διάλυμα τοποθετείται ςτο 

τριχοειδή ςωλήνα.
• Εφαρμογή υψηλήσ τάςησ
• Εξάτμιςη διαλφτη
• Δημιουργία ίνασ
• Πορϊδεσ δομή
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Ειςαγωγή
Θ παροφςα εργαςία ζχει ωσ ςκοπό τη μελζτη των μεθόδων καταςκευήσ ικριωμάτων καθϊσ και των υλικϊν που μποροφν να χρηςιμοποιηθοφν για την ανάπτυξη τουσ. Τα
είδη των βιοςυμβατϊν υλικϊν είναι πορϊδη (πορϊδεσ δομή), βιοενεργά (δημιουργοφν χημικοφσ δεςμοφσ με τον ιςτό) και αποδομήςιμα (διαλφονται ςτο ςϊμα).

Επίλογοσ-Συμπεράςματα
Στόχοσ τησ παροφςασ εργαςίασ αυτήσ είναι η καλφτερη κατανόηςη των μεθόδων καταςκευήσ ικριωμάτων ζτςι ϊςτε μελλοντικά να γίνει η επιλογή τησ καταλληλότερησ
μεθόδου καθϊσ και επιλογή των κατάλληλων βιοςυμβατϊν υλικϊν καταςκευήσ τουσ για περαιτζρω ανάπτυξη και βελτίωςη των χαρακτηριςτικϊν τουσ. Τζλοσ, κφριοσ
ςκοπόσ είναι η μελοντική καταςκευή ενόσ βιοςυμβατοφ υλικοφ με ικανοποιητικό πορϊδεσ, χαμηλοφ κόςτουσ, με ικανοποιητικζσ μηχανικζσ ιδιότητεςσ και αντοχή ςτο
χρόνο.

Βιοςυμβατά υλικά που χρηςιμοποιοφνται 

Μεταλλικά υλικά
• Ανοξείδωτοι Χάλυβεσ
• Κράματα Κοβαλτίου
• Κράματα Τιτανίου
• Κράματα Μαγνηςίου

Κεραμικά-Γυαλιά
• Αδρανή υλικά (Αλουμίνα, Ηιρκόνια)
• Πορϊδη ςχεδόν αδρανή υλικά (Υδροξιαπατήτησ) 
• Βιοενεργά γυαλιά
• Αποδομήςιμα κεραμικά (Ca₃(PO₄)₂).

Πολυμερή
• Πολυγλικολικό οξφ (PGA)
• Πολυγαλακτικό οξφ (PLA)
• Πολυγαλακτικο-γλυκολικό οξφ (PLGA)
• Πολυαιθεροθερκετόνη (PEEK)
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