
 

 پرینت سه بعدی اسکوتر های زیر دریایی

 

وسایل انواع  یسه بعد پرینتیکی از کاربردهای تکنولوژی پرینت سه بعدی که کمتر درباره آن صحبت می شود 

یک شرکت آلمانی به . می باشد قیقاانواع و  ها اتوبوس، ها لی، اتومبها کلتی، موتور سه هادوچرخنقلیه شامل 

اسکوتر های زیر دریایی را با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی توسعه داده است که در این  JAMADEنام 

 مقاله به بررسی آن پرداخته ایم.

 

 

 



 

 آلمانیساخت اسکوتر های زیر دریایی با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی توسط یک شرکت 

Janko Duch یکی از شرکای شرکت JAMADE گفت :" AMAZEA نخستین شرکتی است که از پتانسیل

 استفاده کرده در سراسر جهان یآب یو ورزش ها ییایدر هینقل لیدر صنعت وسا فناوری پرینت سه بعدیهای 

 ".است

آن مورد استفاده قرار  یبصر یترلکن های فرمان و با استفاده از نیاکثر سن برایتواند  یمهای آبی  اسکوتراین 

در ساعت  لومتریک 30را تا  این وسیلهسرعت توانند  یم های آبی کوتراساین دوگانه  یکیالکتر ی. موتورهادنریگ

است.  سرعت باالیی در مقایسه با نمونه های مشابهکه  دنباال ببرآب  ریدر ساعت در ز لومتریک 20آب و  روی بر

به  آب ریمتر ز 18عمق  تاد نتوان یمها  اسکوترحبس تنفس به میزان الزم توسط کاربر، این توانایی  به شرط

می  ضیقابل تعو اتیقیتحق ای یحیاستفاده مداوم اعم از تفر یبرا ها اسکوتراین  یها ید. باترنکن عمل درستی

 .دنباش

 



 

 دالیل استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی در ساخت اسکوتر های زیر دریایی

این  از ٪75 باًیتقر .است در فرایند تولید استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی AMAZEA یژگیو نیجالبتر

تولیدکنندگان این محصول درباره انتخاب و  با استفاده از پرینتر های سه بعدی ساخته شده است. اسکوتر

و  باال ، دقتبا توجه به اقتصادی تر بودن ما": توضیح دادند نهاینگو بزرگسه بعدی استفاده از پرینتر های 

که  در سال اول ژهی، به ویسنت یابزارها روی بر ادیز اریبس یگذار هیبا سرما سهیدر مقا این دستگاه ها تیفیک

تکنولوژی  ".میگرفت استفاده از پرینتر های سه بعدی بزرگبه  میتصم ،تعداد محصوالت تولیدی کمتر است

 ی سازیسفارشامکان  دهد بلکه یرا کاهش م در مقیاس کم دیتول یها نهینه تنها هز یسه بعد پرینت

بدنه سه بعدی  پرینت، نیعالوه بر ا ویژگی های مورد نظر کاربر را فراهم می سازد.و  رنگ هامحصوالت براساس 

به طور معمول در هنگام  رایداشته باشد ز یکمتراین اسکوتر ها نشت شود  یباعث مواحد قطعه  کیبه عنوان 

 .داردد وجو امکان ایجاد نشت قطعات منتاژ

 



 

 سکوتر های زیر دریایی پرینت سه بعدی شدها انبوهتولید  

 115 یدر حداکثر دمامی توانند  مواد مورد استفاده جهت پرینت سه بعدی بدنه این اسکوتر های زیردریایی

راه حل  این اسکوتر های زیردریایی. بماند در شرایط محیطی سخت سالمتا بتواند  دنکن عمل گرادیدرجه سانت

به نمایش می را باال  ییبا کارا فیالمنت هایی وبزرگ  یسه بعد ینترهایپر لیاستفاده از پتانسی تالیجید یها

 سه پرینتتکنولوژی  عیسر شرفتینشان دهنده پدستاورد همچنین  نیارا افزایش می دهد.  دیتول بازده گذارد و

 یبازارها استفاده از فناوری ساخت افزایشی در  یابر یدیو ابعاد جد است ییمحصوالت نها انبوه دیدر تول یبعد 

 .به نمایش گذاشته استمشابه 
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