
 

 قطار برقیایستگاه پرینت سه بعدی نخستین 

 

برای وسیله نقلیه در جاده ها  991روزانه حدود  ،کیلومتر 142طول ا پراگ پایتخت چک ب شهر زیرساخت هایدر 

نقل پراگ که تراموا و مترو را اداره  و بر این اساس، شرکت حمل .تردد می کنندگردشگران ساکنان و جابجایی 

 که 7در پراگ  ها را بر عهده دارد. در یکی از این ایستگاه پایانه ها ها و ، مسئولیت تمام ایستگاهکند می

Stromovka  آخر هفته  ، وساعت تولید 36فقط در سقف  شاملشده بعدی  ، یک نیمکت پرینت سهنام دارد

می ود در جمهوری چک در نوع خاولین نمونه  یستگاهاین ااین واقعیت است که شته رونمایی شد. نکته جالب گذ

 .است توسعه یافته سه بعدی رپرینتاستفاده از تکنولوژی که با باشد 

 

 

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/


 

 یسه بعد نتیپربا استفاده از تکنولوژی  یقطار برق یستگاهاتوسعه نخستین 

ساخته شده است که نیمکت و سرپناه را به صورت  پراگمستقر در  So Concrete توسط شرکت ایستگاهاین 

بعدی  قطارکه منتظر مسافرانی  در اختیاربرای نشستن  که پراگ قرار داده است. نمونه اولیهرایگان در اختیار شهر 

از بتن  مقاوم ترای دارد: این بتن ده برابر  که ویژگی بسیار ویژهساخته شده  ی، از بتنقرار داده شده است هستند

ز مزایایی در حالی که ا ،Adam Scheinherrدر  پراگ به نام  حمل و نقل ن حوزهمسئوالیکی از . معمولی است

پرینت  این نوع بتن باترکیب ": گفت بسیار خوشحال است آوردهبرای پراگ به ارمغان  پرینت سه بعدیفناوری که 

به پروژه نگاه تغییر این یک . می باشد ضروری است که کاملا نواحی برای استفاده از بتن تنها در  وشیر ،سه بعدی

می  کمیاب تر ی که. انرژی و منابعسازد تعیین می کندمسیری که شرایط توسعه پایدار را برآورده می  است وها 

 ".درا هدر ندهی شوند

 

 

https://idesign3d.ir/3d-print/
https://idesign3d.ir/3d-print/


 

 در پراگ شده پرینت سه بعدی قطارجزئیات درباره ایستگاه 

دار در ساخت و ساز پرینت سه بعدی، نه تنها می تواند از روشی جدید و پای فناوری زبه لطف استفاده اشهر پراگ 

 ایستگاهدر این  را فراهم می کند.از نظر اقتصادی راندمان باالتری  ساخت و ساز این روش، بلکه بهره مند شود

است.  رسیدهنیز به حداقل مورد نیاز یروی انسانی ن ودرصد از مواد استفاده شده  60قط ف پرینت سه بعدی شده

سه بعدی پس از تکمیل پرینت سه بعدی، مسئولیت حمل و نقل تک تک قطعات چاپ  So Concreteشرکت 

برای تمام ساخت و سازها استفاده نشده  چاپ سه بعدی. با این حال، بر عهده گرفترا به محل مونتاژ  بتن ازشده 

برای اصلح استفاده در پایان نیروی انسانی تنها  از وراحی با کمک هوش مصنوعی بهینه است. در عوض، کل ط

 .شد

 

که سقف نیازی به تعمیر و نگهداری  ایستگاه جدید تراموا عنوان کرددر مورد نگهداری از   So Concreteشرکت 

 Soعامل ، مدیرFederico Diaz. طول عمر باالیی دارنداستفاده شده  پرینت سه بعدی موادنخواهد داشت زیرا 

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-printing-materials/


 
Concrete مورد مواد و کاربردهای آن ارائه سال یا حتی بیشتر، جزئیات بیشتری در 100 طول عمرا تخمین ب 

ایستگاه  از آنجایی که "بسیار زیاد است، به عنوان مثال برای سدهای آبی استفاده می شود.طول عمر مواد ": داد

توسعه که این آخرین ساخت و ساز هستند  مطمئناین تیم ، ندای مهمانان متعددی بوده اقبلً پذیر تراموا های

علوه بر این، آنها در حال برنامه ریزی پروژه های دیگری  نخواهد بود. سه بعدی پرینتفناوری  با استفاده ازیافته 

 .هستند Libeňو پل  Barrandov، بازسازی پل Štvanickáمانند ساخت پل عابر پیاده 
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