
• Η πλαστική κατάρρευση λαμβάνει 
χώρα σε παραμορφώσεις της τάξης του 
4-5%, ενώ η πύκνωση επέρχεται σε 
παραμορφώσεις που κινούνται στην 
περιοχή του 40-50%.  

• Το μικρότερο Layering εμφανίζει 
καλύτερες μηχανικές ιδιότητες, που 
σημαίνει μικρότερο μέγεθος πόρων και 
άρα μικρότερο μήκος ινιδίων, 
οδηγώντας έτσι στο φαινόμενο του 
λυγισμού. 

• Η αρχιτεκτονική ορθογωνικού τύπου 
πλέγματος έχει καλύτερη μηχανική 
συμπεριφορά από εκείνη του  
γυροειδούς.  

Μελέτη Μηχανικών ιδιοτήτων δομών χωροδικτυωμάτων από συνθέσεις βιοϋλικών  

ως υποστρωμάτων ανάπτυξης ιστού.  
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Εισαγωγή 

Πειραματικό μέρος 

Αποτελέσματα 

Αποτελέσματα (συνέχεια) 

Βιβλιογραφία                              

 Η ανάπτυξη ιστού με χρήση χωροδικτυωμάτων (scaffolds) 
αποτελεί αιχμή της έρευνας για την κατασκευή εμφυτευμάτων 
ή/και μοσχευμάτων στη βιοϊατρική.  
          Στόχοι παρούσας έρευνας: α) η δομή των υλικών και η 
σύστασή τους, και β) η εσωτερική γεωμετρική μορφολογία και 
κατανομή του υλικού στο ικρίωμα, ώστε να αποτελέσουν πυρήνα 
αναγέννησης ιστού.  

Σχεδιαστικοί Παράμετροι Ικριωμάτων 

Α/Α 
Τύπος 

πλέγματος 

Συστηματικό 

πορώδες (%) 

Διαστρωμάτωση 

νήματος (mm) 

1 Ορθογωνικός 60 0.28 

2 Ορθογωνικός 60 0.18 

3 Γυροειδής 75 0.18 

4 Γυροειδής 60 0.18 

5 Ορθογωνικός 75 0.18 

          Πέντε ομάδες δοκιμίων, από PLA, με διαφορετική 
σχεδιαστική δομή υποβλήθηκαν σε δοκιμή μονοαξονικής 
θλιπτικής καταπόνησης, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM 
D695. Τα δοκίμια είναι κυλινδρικού σχήματος, ύψους Η=20 
mm και Η=5mm με διάμετρο D=10 mm, όπως ορίζει το 
πρότυπο. Η δοκιμή έλαβε χώρα σε Θ ≈ 25 Co  < Tg 1,2 

         

Γυροειδή 

Ορθογωνικά 

         Ενδεικτική καμπύλη 
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Μηχανικές Ιδιότητες Ικριωμάτων PLA 

Ομάδα  Ε (MPa) σc (MPa) εc (%) σd (MPa) εd (%) 

Νο5 278.71 6.44 3.94 9.25 46.79 

Νο1 391.78 11.08 4.54 25.53 50.05 

Νο2 633.45 15.18 3.76 19.97 43.93 

Νο3 130.52 3.66 5.04 3.07 41.70 

Νο4 404.23 9.83 3.95 10.36 17.00 

Συγκριτικά διαγράμματα (σ-ε) 

         Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων δείχνει ότι: 
• το μέτρο ελαστικότητας και η τάση κατάρρευσης, που 

αφορούν τις βιολογικές εφαρμογές, σχετίζονται κυρίως με 
το ποσοστό του σχετικού πορώδους. Η αρχιτεκτονική της 
δομής και το πάχος διαστρωμάτωσης παίζουν μικρότερο 
ρόλο. 

• Ο καμπτικός λυγισμός των ινιδίων της μικροδομής και η έντονη 
πλαστική παραμόρφωση, λαμβάνουν χώρα όταν το φορτίο 
συμπίεσης υπερβαίνει το κρίσιμο φορτίο λυγισμού.3,4 

• Οι παράμετροι σχεδίασης επηρεάζουν το σχήμα της καμπύλης 
(σ-ε), (%πορώδους, αρχιτεκτονική layering), ενώ οι διακυμάνσεις 
στην περιοχή κατάρρευσης επηρεάζονται μόνο από το πορώδες. 

Καμπτικός λυγισμός  

 Παράγοντας αποτελεσματικότητας τέτοιου είδους υποστρωμάτων, ο οποίος μελετάται στη 
συγκεκριμένη εργασία, είναι οι μηχανικές ιδιότητες των δικτυωμάτων και ο τρόπος με τον οποίον 
αυτές επηρεάζονται από το είδος της εσωτερικής σχεδιασμένης μορφολογίας του, το φυσικό 
πορώδες του υλικού και το ίδιο το υλικό. 
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Δείκτες κατάστασης ικριώματος: 
c = κατάρρευση & d= πύκνωση 


