
 

 پرینت سه بعدی کایاک

 

 نیا ه ذهن بیایدب یسه بعد رپرینتبا استفاده از تکنولوژی  اکیکاساخت یک  ممکن است هنگام که یسؤال نیاول

پاسخ  یچالش جالب مهندس نیابه از افراد در جهان  یتعداد کم. "واقعاً کار خواهد کرد؟ این وسیله ایآ"است: 

 .است به شهرت رسیده، یکاربرد اکیکا نیاول یسه بعد پرینتبا  Jim Smith. داده اند

از جمله ضد آب  یمختلف سائلم دیچالش با نیو افراد عالقه مند به ا ستین یکار آسان اکیکا سه بعدی پرینت

 بودن وسیله پرینت سه بعدی شده نهایی راسبک و  ،و ترکش چیبزرگ بدون پ ت سه بعدی قطعاتپرینبودن، 

 در نظر بگیرند.
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 نخستین کایاک پرینت سه بعدی شده در جهان 

Jim Smith یک شناخته شده است که یمرد نینبوغ خود را به چالش بکشد و به عنوان اولشت دا میتصم 

 تواند ب یکه هرکس نیست ساده پروژه کیکایاک ساخت  .ساخته است کاربردی شده یسه بعد پرینت اکیکا

 5فوت ) Jim Smith، 16.7 توسطتولید شده  اکیکا .بسازد سه بعدی پرینتفناوری اده از فبا استآخر هفته 

 قطعه 28از  وسیله نیدارد. اوزن ( لوگرمیک 29.29پوند ) 64.58متر( عرض و  0.5فوت ) 1.7 ،متر( طول

 یبرا ی کهگرید قطعاتتنها پرینت سه بعدی شده اند.   ABSکه با استفاده از ماده شده است لیتشک مختلف

 .بوده است یکونیلیس یو قالب ها رزوه دار یبرنج لیتبددستگاه،  یها چیپبه کار رفته اند، آن  مونتاژ

به  یسه بعد رپرینتکار با  یبرا که در مراحل بعدیبنا شده بود  Siskiwit Bay اکیکا هیطرح در ابتدا بر پا نیا

 یرنگ ها در ABS ماده قطعات برای پرینت سه بعدی گرفت میتصم Jim Smith .اصالح شد میزان زیادی

 شد. عالی اریبس جهیو نت کند استفاده مختلف
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 کایاک  اصالح دستگاه پرینتر سه بعدی برای ساخت

مهندس  کیبه عنوان  Jim Smith خوشبختانه .بود یسه بعدپرینتر انتخاب دستگاه پروژه  نیا بخش نیمهمتر

محفظه ساخت  کیاضافه کردن  با پروژه لیتکم برای نی، بنابراردک یم تیفعال 3D Systemsشرکت در 

قطعات  سه بعدی پرینتمسائل مربوط به  نیاز مهمتر یکی .دکراصالح  را خود یسه بعد پرینتر دستگاهمحصور 

و یا  ترک ایجاد تواند منجر به یهوا م یها جریانو  طیمح ناهماهنگ یاست که دما نیا ABS با مادهبزرگ 

، محفظه به منظور رفع این مشکل. بیشتر استترک ها امکان بدتر بودن  بزرگتر باشد قطعهشود. هر چه  پیچش

به شود و  یگرم م صفحه ساخت به صورت غیرفعالبا استفاده از سه بعدی  پرینتهنگام عملیات محصور در 

 .رسد ی( متیدرجه فارنها 158-149) گرادیدرجه سانت 70تا  65 پایدار یدما
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 پرینت سه بعدی یک کایاک با استفاده از مواد بازیافتی

مشغول به کار  در این زمینه 2015از سال که  Melkerبه نام  شرکت در سوئد کی، یشخص یاز پروژه ها فراتر

در  این گروه. است ساخته اکیکا یک و چوب بریفبر پایه  یسه بعد پرینت دیبا استفاده از روش جد ،بوده است

و  مستحکم یها اکیکا دیتول یبرا ندیفرا کی، یو طراح ستیز طیاقتصاد، مح نیتعادل ب جادیا یتالش برا

در  ذرت دانه های چوب و با پایه یپرینت سه بعد یندهای، آنها از فراکار نیا یبرا .توسعه داده اندمطمئن 

  .استفاده کرده اند بزرگ اسیمق

 

آنها با اما  ستین این کایاک های پرینت سه بعدی شده موجود قیدر مورد مشخصات دق یادیز اتیجزئ اگرچه

 گریبه عبارت داند. سه بعدی شده  پرینت کتان افیال یپارچه ها و در درجه اولالنه زنبوری  یاستفاده از الگو
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 افتیقابل باز یسه بعد پرینترا به مواد  بری، چوب و فکیبه ترموپالست یآل باتیاز ترک یبرخ لیآنها با تبد

 .کنند یم لیتبد
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