
 در دنیابرای اولین بار  قایق کایاکبعدی  3پرینت 

 

چک کوو یا قطعات جایگزین  اتیک قطعات سه بعدی پیچیدهبا تولید اتومما را  بعدی 3پرینتر که خیلی از زمانی 

به سرعت رشد کرد تا همه چیز را از ابتدای نمونه سازی  بعدی 3پرینت اما  نمی گذرد! شگفت زده می کند،

در همه زمینه ها کاربرد پیدا  بعدی 3خدمات پرینت .به طوری که اولیه تا محصوالت تجاری بی نظیر دنبال کند 

ب و غریب نوزادان متولد نشده. در مدل های عجی گرفته تا یک میان وعده سریع برای فضانوردان از کرده است؛

بعدی را برایتان شرح دهیم. در  3پرینت  ی  این مقاله می خواهیم تولید اولین قایق کایاک به وسیله تکنولوژ

 ادامه بیشتر بخوانید.

 به آب رفت! در دنیا بعدی 3اولین قایق کایاک پرینت 

https://idesign3d.ir/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/
https://idesign3d.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/
https://idesign3d.ir/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/


 

 3طراحی و ساخت پرینتر  2008از سال   Grass Roots Engineeringجیم اسمیت موسس سایت

روز با  40به نتیجه مطوب رسید. او سپس توانست در حدود  2010بعدی خود را در خانه  انجام داد تا در سال 

 5.08یک قایق کایاک با طول  ABSبعدی با رنگ های مختلف از پالستیک  3قطعات پرینت  28ستفاده از ا

 هزینه مواد آن شد. $ 500متر را تولید کند که تنها 

  

 بعدی شده 3ویژگی های اولین قایق کایاک پرینت 

 مقیاس  ویژگی ها

  5.08m طول 

  0.52m عرض

  29.29kg وزن کلی

بعدی شده  3وزن قطعات پرینت 

 ABSبا پالستیک 
26.48kg  

http://www.grassrootsengineering.com/
javascript:void(0)


  2.068kg وزن پیچ ها

  0.86kg وزن درج های ورق برنجی

  42.19) ساعت   1012.65 زمان پرینت

 روز(

  

  

  

 

آقای برایان هانسل  Siskiwit Bayبعدی شده بر اساس قایق  کایاک  3طراحی سه بعدی قایق کایاک پرینت 

بعدی اصالح شده و با ارتفاع و وزن دلخواه مهندس اسمیت بهینه سازی شده بود.  3بود، اما برای امکان پرینت 

قطعه پرینت  28متر است از  0.52متر طول دارد و عرض آن  5.08بعدی شده که  3این قایق کایاک پرینت 

رموپالستیک ورق برنجی به هم وصل شده اند و بین بعدی شده ساخته شده است که با پیچ و درج های ت 3

 بخش ها با سیلکون قالب مهر و موم شده است.



  

 بعدی سفارشی 3پرینتر کار می کند،  3D Systemsمهندس اسمیت، که به عنوان یک مهندس در شرکت  

خود را در مقیاس بزرگ، برای تولید بخش های بزرگ داخل یک محفظه گرم، برای جلوگیری از انحراف و ترک 

درجه سانتیگراد حفظ  70تا  65گرمایی که از سطح فضای ساخت می آید، محفظه را بین  .خوردگی تولید کرد

 271) 11×  9×  15است، اندازه  15گترین قطعه که قطعه شماره بزر .درجه فارنهایت( 158-149می کند )

 .کیلوگرم( است 1.5پوند ) 3.32میلی متر( را دارد و وزن آن  229×  381میلیمتر 

  0.65روز( طول کشید.و درارتفاع  42ساعت )فقط بیش از  1،012.65بعدی این قطعات بیش از  3پرینت 

را پایین بیاورند. مهندس اسمیت نقاطی را برای ضمیمه دوربین ها،  میلی متری تولید شدن تا زمان کلی چاپ

پوند  64.58دسته ها و افزودنی های نامشخص آینده اضافه کرده است. نکات کار نهایی مقیاس ها را به وزن 

است، نشان می دهد، اما همانطور که  ABS پوند وزن آن از پالستیک 58کیلوگرم(، که فقط بیش از  29.29)

 وانید از ویدیو کلی پروژه مشاهده کنید، این قایق کایاک روی آب شناور است.می ت
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