
 

قایق پرینت سه بعدی بزرگترین  

 

تیمی از محققان دانشگاه مین آمریکا از بزرگترین قطعه پرینت سه بعدی شده در جهان رونمایی کردند. این 

است که با استفاده از یک پرینتر سه بعدی پلیمری بزرگ طراحی شده توسط  3Dirigoقطعه یک قایق به نام 

UMaine Advanced Structures  وComposites Center متر طول  62/7ساخته شده است. این قایق

تن وزن دارد. این تیم سه جایزه برای بزرگترین قطعه جامد پرینت سه بعدی شده، بزرگترین قایق پرینت  2/2و 

را دریافت کردند. این قایق یک ابتکار امیدوار کننده برای صنایع دریایی  پرینتر سه بعدیی و بزرگترین سه بعد

 .ه می برنداست که از مزایای تکنولوژی پرینت سه بعدی بهر

 

 

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-450/
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-450/


 

 ساخت یک قایق با استفاده از بزرگترین پرینتر سه بعدی جهان

یا و مونتاژ مراحل بزرگ در یک مرحله و اجتناب از  از تولیدکنندگان برای ایجاد قطعات هر روز تعداد بیشتری

ین شگاه مپس پردازش که زمانبر و گران هستند به پرینت سه بعدی با فرمت بزرگ روی می آورند. بنابراین دان

 Oak Ridgeبا تأکید بر استفاده از مواد کامپوزیت، به این گروه پیوست. این تیم به همراه شریک خود

National Laboratory، 20  در مقیاس بزرگ  شده پرینت سه بعدی قطعهمیلیون دالر برای توسعه یک

 . ندحاوی الیاف چوب دریافت کرد مواد پرینت سه بعدیمبتنی بر 

 

 

 شده قایق پرینت سه بعدی بزرگترین فرایند ساخت

  Ingersoll Machine Tools محققان دانشگاه مین آمریکا برای توسعه چاپگر سه بعدی خود با شرکت

ع( )طول ، عرض و ارتفا مکعب متر 3در  70/6در  30همکار کردند. حجم ساخت این دستگاه پرینتر سه بعدی 

https://idesign3d.ir/3d-printing-materials/
https://idesign3d.ir/3d-printing-materials/


 
در ساعت را ارائه می دهد. هد چاپ بر روی یک گانتری نصب شده بر متر کیلو 227و سرعت پرینت می باشد 

نمونه سازی روی ریل ها ثابت می شود و حرکت در راستای طول را آسان تر می کند. این پرینتر سه بعدی برای 

 .در پروژه های عمرانی، دفاعی و زیرساختی طراحی شده است سریع

را  3Dirigoده این تیم برای نشان دادن قابلیت های پرینتر سه بعدی بزرگ خود، قایق پرینت سه بعدی ش

ساعت و با استفاده از مخلوط پالستیک و سلولز چوب ساخته شد. این قطعه  72توسعه دادند. این قایق فقط در 

 .شده تبدیل کرده است چاپ سه بعدیتن وزن دارد که آن را به بزرگترین سازه جامد  2/2 متر طول و 62/7

 

 

 توسط دانشگاه مینپرینت سه بعدی  انجام شده با استفاده از تکنولوژی سایر پروژه های

پرینت سه پناهگاه ارتباطی یک استفاده کرد. پروژه دوم  خود دانشگاه مین از این فرصت برای ارائه دومین پروژه

که شامل استقرار سریع برای انجام این پروژه  ای ارتش آمریکا بود. دانشگاه مینبر متر 6/3 شده به طول بعدی

https://idesign3d.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87_%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c_%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9/
https://idesign3d.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87_%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c_%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9/
https://idesign3d.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87_%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c_%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9/
https://idesign3d.ir/%da%86%d8%a7%d9%be%da%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%da%86%d8%a7%d9%be%da%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/3d-print/
https://idesign3d.ir/3d-print/
https://idesign3d.ir/3d-print/


 
 Combat Capabilities Development با گروهی از ارتش به نام ،پناهگاه برای سربازان است

Command  (CCDC)  .همکاری کرد 

 

ختی را برآورده سازد. این نیاز به استقرار سریع سیستم های زیرسا پرینتر سه بعدی انتظار می رود این دستگاه

 23تن را برای ساخت تیر اصلی پل  2/2متر و وزن  4/6تیم با توجه به این نکته، یک قالب سه بعدی به طول 

را در صنایع غیرنظامی  نمونه اولیهمتری پرینت کردند. با استفاده از این چاپگر بزرگ می توان نوآوری و توسعه 

 و نظامی تسریع کرد.

 https://www.3dnatives.com/منبع: 

 

 

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_%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87_%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/
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_%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87_%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://www.3dnatives.com/

