
 

 

 پرینت سه بعدی ماسک تنفسی 

ا فسی برای داخل آب رنیک ماسک ت امکان ساخت پرینت سه بعدیاخیرا طبق پژوهشی در لندن تکنولوژی 

 فراهم کرده است. در ادامه بیشتر در این باره بخوانید.

 

 Amphibioپرینت سه بعدی ماسک تنفسی 

Jun Kameiلندن هنر سلطنتی کالج التحصیل ، فارغ (RCA )نام به شده سه بعدی پرینت لباس یک 

Amphibio استساخته  خود التحصیلی فارغ نامه پایان از بخشی نوانعه ب را. 

Amphibio، آبشش و یک ماسک تنفسی می یک  ی شاملبخش دو بعدی شدهسه  پرینت جانبی یک لوازم

 سیله به منظور تنفس کامل در زیر آب طراحی شده است.واین  .باشد

https://idesign3d.ir/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86/


 

 

 

Kamei از اولیه نمونه یک Amphibio کافی برای  اندازه این وسیله به حاضر حال در چه اگر. است ساخته را

 داکسی دی آزاد کردن و آب از اکسیژن جذب به قادر کند اما نمی تولید اکسیژن حفظ کامل تنفس انسان

ین اوی تصور می کند که  .استرا دارا  تنفسبرای استفاده جهت  پتانسیل به این معنی که می باشد، کربن

 رد را خود زندگی از زیادی مقدار گذراندن به مجبور انسان آمده و باال اقیانوس ها که زمانیآینده  دروسیله 

 .تبدیل شود زندگی از ضروری بخش یکبه  ،دنمی شو آب

 و یابد افزایش سانتیگراد درجه 2/3 زمین حرارت جهدر 2100 سال تا شود می بینی پیش": داد توضیح او

 ".مناطق ساحلی شودو به زیر آب رفتن  دریا سطح باال آمدن موجب



 

 

 

  Amphibioپرینت سه بعدی ماسک تنفسی تنفس در زیر آب از طریق 

 ایده روی بر تمرکز جای به Kameiبکشند.  نفس آب زیر در بتوانند انسانها تا این وسیله طراحی شده است

 در ها انسان آن در که دهد می ارائه آینده از بینانه خوش دیدگاه یک ،«غرق شده جهان» متضاد و منفی

 .کنند می زندگیتنفس و  زمین همانند روی ها اقیانوس

 ینا درون .کند می عمل سینه قرار گرفته و به عنوان آبشش قفسه و و گردن اطراف در سفید دستگاه این

آبشش متصل می شود عمل  به لوله یککه با  ماسک طریق از تواند می که است هوا حاوی و وسیله خالی



 

 

ها که با جذب اکسیژن و ر استه شده تساخفیلیک هیدرو ماده یک ازاین آبشش  .کند ممکننفس کشیدن را 

اجازه  هوا بهموجود  میکروسکوپی منافذ عمل تنفس را ممکن می سازد.کردن دی اکسید کربن جمع شده 

 .می کند متوقف را آب نفوذ گونه هر اما عبور داده

 

 افتاده دام به یهوا از نازک الیه یک طریق از آبغوطه ور روی آب که در زیر  حشرات از الهام باتکنولوژی  نای

 ، ساخته شده استدنمانمی  زندهمی کند  عمل آبشش یک همانند که شانپوست سطح روی

Kamei ر می این طراح تصو. کرد تولید را سفارشی سه بعدی پرینت فیالمنت های دستگاه،ساخت این  برای

 نت هافیالم این تواند می مردم ،باشند دسترس در راحتیبه  بعدی سه پرینت های تکنولوژیکند زمانی که 

 دموا .پرینت سه بعدی کنند را خود بدن شکلو متناسب با  فرد به منحصر لباس های وکرده  خریداری را

 .هندشکل های پیچیده ای تشکیل د افزودنی جدید تولید تکنولوژی از استفاده با ندتوان می شده تولید جدید

 



 

 

 طریق از و (تجربی طراحی استودیوی یک) RCA-IIS Tokyo Design Lab طراحی آزمایشگاه در پروژه این

 .شد ایجاد توکیو دانشگاه و RCA بین همکاری

 

 

 کند، حمایت ار انسانی تنفس کامل طور به بتواند تا است نیافته توسعه کافی اندازه به فعلی اولیه نمونه چه اگر

 مصرف به تواند میوسیله  این نزدیک، ای آینده در .کند عمل کوچک گاز مخزن یکبا ترکیب  با تواند می اما

 .کند غواصی آب زیرکمتر  تجهیزات با طوالنی زمان مدت در که دهد اجازه کننده

یجاد ا برای. کرد آزمایش انسان روی بر را آنه ای است که بتوان ناین طراح توسعه دستگاه به گو بعدی گام

 .آبشش داشته باشد مربع متر 32 باید این وسیله نمورد نیاز برای تنفس انسا اکسیژن
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