
 

 

 برای اولین بار بادبانیکشتی بدنه سه بعدی  چاپ

کشتی  نیکند اول یاست که ادعا م و ساخته یطراحوسیله ای   OCoreبه نام ییایتالیا کت استارت آپشریک 

 . شده در جهان است چاپ سه بعدی بادبانی

نواوری در  به وجود آمدن سبب ،تحول بنیادی در تکنولوژیبا ایجاد  است که دواریام  OCoreشرکت ایتالیایی

 یبیترک است که نیا ،OCoreشرکت استارت آپ  یدر مورد تکنولوژ ویژگی بنیادی .صنعت ساخت و تولید شود

  فراهم کرده است. را و فناوری های رباتیکی ساخت افزایشیتکنولوژی از 
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 این لیمنجر به تکم،  OCoreبرای تولید قطعات در ابعاد بزرگ توسط  سه بعدیپرینتر یک تکنولوژی  توسعه

 ا،یتالیدر ا Circolo della Vela Sicilia (CVS) ییایدر باشگاه در این شرکتشده است.  ثیر گذارتاپروژه 

 .را به نمایش گذاشتدر جهان  شده سه بعدی پرینت بادبانی یکشتبدنه  نینخست

 Mini Transatمسابقه پرینت سه بعدی شده مستقیما در  بادبانی کشتیقرار است از این بدنه  حال حاضر در

Ocean Race 2019 یپروژه توسط شرکت ها نیا به منظور به واقعیت مدبل شدن این ایده،. استفاده شود 

 .مورد حمایت قرار گرفت LEHVOSS Group و Autodesk مانند یبزرگتر
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Daniele Cevolaشرکت ایتالیایی  عامل ری، مد OCoreشرکت " :گفتOCore  با مشارکت شرکت های

زار و ربات، نرم اف کیشامل  پروژه نیرا توسعه داده است. ا یاختصاص یتکنولوژ یک پروژه،کننده از  یپشتیبان

مواد شده است که با استفاده از  تزریق ستمیس کی توسعهموفق به  OCore .می باشد سه بعدی چاپ یتکنولوژ

ی های ویژگ سیستم سبب ایجاد نیدهد. ا یم لیرا تشک یا دهیچیپ یساختارها ،یاختصاص تمیرالگو یک منطق

ایجاد آنها وجود می شود که به روش دیگری امکان  کشتی در وزن پایین و مقاومت باال منحصر بفردی نظیر

 " .نداشت

 

  بادبانی کشتیچاپ سه بعدی 

 یدر هفته طراح 2015در سال  Autodeskاست. شروع شده  2014در واقع از سال  زیپروژه چالش برانگ نیا

در  .دعوت شدندبه این نمایشگاه  سه بعدی چاپ خدمات از طراحان یاریکنفرانس برگزار کرد و بس کی ،میالن

شرکت  نیزمان، ا نیحضور داشت. در انام دارد نیز  Livrea Yacht که، OCore یطراح یویاستوداین کنفرانس 
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 Autodesk .شده بود اولیه کشتی چاپ سه بعدی ینمونه  کی یرودر حال کار بر  CRP Group همکاری با

 برای تبدیل این نمونه اولیه به واقعیت بود.شرکت ها این قادر به کمک به 

OCore و از مواد توسعه داد بدنه ساخت یبرا ژهیو یچاپ سه بعد یتکنولوژ کی LEHVOSS قطعات  دیتول یبرا

 .شود یم دهینام LUVOCOM 3F PAHT CF پروژه نیدر ا. مواد مورد استفاده استفاده کردبزرگ 

 

یجاد ا . استفاده از الیاف کربن سببشود یم تیکربن تقو افیبا ال کهبا عملکرد باال است  دیآم یپلماده یک  نیا

به  یبادبان کشتیبدنه  نیهمچن و کاربردی یاجزا تمام .شود یمو وزن کم  زیاد قطعه ای با استحکام باال، سختی

 OCore میمتر است. ت 6.5ند و نتیجه یک مسابقه دهنده در اقیانوس به طول ه اچاپ سه بعدی ساخته شد روش

 .ندکمی  قطعات یریانعطاف پذبهبود  یو حت دیتول یها نهیآنها را قادر به کاهش هز یکه چاپ سه بعد افتیدر

 آغاز خواهد شد.  دریایی یشهایآزما انجام با 2019سال  یپروژه در ابتدا نیا یبعد مرحله
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