
 

 استفاده از ضایعات پالستیکیبا مبل  پرینت سه بعدی

در  یکیتسالون شهر درZero Waste  با نام شگاهیآزما کی New Raw به نام یو طراح قیتحق یویاستود کی

رینت پ یرنگ های مبلمانرا به خود  یکیپالست یتوانند زباله ها یکه در آن ساکنان م ه استکرد یراه انداز ونانی

 .کنند یافتباز شهریشده  سه بعدی

 شده با استفاده از ضایعات پالستیکی پرینت سه بعدیتولید مبل های 

 ضایعات را دارند که شانساین  Print Your Cityدر پروژه ای به نام  ونان،ی در یکیتسالون ریجزا ساکنان

 .تبدیل کنند شده کاربردی  پرینت سه بعدی یخود را به مبلمان شهر یکیپالست

نتقل م شگاهیکنند، آن را به آزما یخود را جمع آور یخانگ عاتیکنند که ضا یم قیرا تشو یمردم محلاین شرکت 

 ست.و راحت ا کیش یها مکتین ،یی. محصول نهانمایندفرایند بازیافت را مشاهده و  کرده

 

https://idesign3d.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/
https://idesign3d.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/


 
در استفاده از  ینقص طراح یک": ندگفت The New Raw شرکت انگذارانی، بنفوتینی ستایکیساکاس و پانوس

ین در د، اننبما باقی شهیهم یبرا می شوند تا یطراحپالستیک ها وجود دارد. اغلب وسایل پالستیکی به گونه ای 

 Print پروژهما در . ممی ریزیو سپس آن را دور  میکن یبار استفاده م کی ها تنها آناز اغلب ما  حالی است که

Your City مدت  یبا ارزش و طوالن یکاربرد یبرنامه ها در کیاستفاده از پالست یبهتر برا یراه میکن یتالش م

 " .مینشان ده

 یهارقه وابتدا با استفاده از زباله ها در محل است.  افتیامکانات باز یداراما  شگاهی، آزماتحقق یافتن این کار یبرا

 لی ایناصکند. هدف  یم پرینت سه بعدیرا  هاورقه ی این کیربات یبازو سپس یک و شوند یم جادیا یکیپالست

 می باشد. یعموم یفضاها بهبود و یکیپالست عاتیضاکاهش تدریجی چرخه بازیافت  پروژه

 

 ونانیکوکاکوال در شرکت  یزباله ها بازیافت ندهیآ یاز برنامه  یبخش The Zero Waste Lab شگاهیآزما

 لیجذاب تبد یشهر های به مبلمانرا خود های زائد  کیپروژه، چهار تن از پالست انیکه تا پا دوارندیاست. آنها ام

 .کنند



 
 زیچ توانند همه یم یمردم محل شده، پرینت سه بعدیوالستیکی و تولید مبلمان های  عاتیضا بازیافتکنار  در

 .رندیبگ ادی دورانی را و اقتصاد افتیدر مورد روند باز

 کیپالست پوند 220 ن ازآمی کشد و برای ساخت ساعت طول  12 حدوددر  پرینتر سه بعدیبا  هر محصول تولید

 .می شوداستفاده  ضایعاتی

هر شی  از خود را با استفاده یتوانند طرح ها یشهروندان م": اعالم کرد یمطبوعات هینشر کیدر شرکت  نیا

 شکلقطعه خود و همچنین  یعموم یفضاتوانند  یم آن ها .خود شکل دهند یازهایبا توجه به ن منحصر بفردی

 یک از این. هر دهند جیرا در شهر ترویک محیط سالم و سازگار با طبیعت  کرده و در نتیجهانتخاب را آن رنگ  و

نیمکت ها می توانند مزین به یک ظرف غذای سگ، گلدان، کتابخانه و یا مکانی برای وصل کردن دوچرخه ها 

به منظور ایجاد یک حالت ریلکس در  بل ها با انحنای ارگونومیک بدن این م هندسه ،ها نیاهمه عالوه بر  باشند.

 ". نشستن تطبیق داده شده است

سازی  یطرح رنگارنگ سفارشنیمکت ها را به گونه ای تنظیم کنند که یک  هیتوانند نمونه اول یم نیهمچن آنها

و مورد تایید قرار گرفته طرح ارائه  3000از  شی، ب2018از دسامبر شده برای استفاده شهری تحویل بگیرند. 

پرینت سه بعدی شده این شرکت در پارکی در مرکز شهر به نام هانت پارک قرار است نخستین طرح های  .است

 قرار داده شوند.
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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/
https://all3dp.com/4/zero-waste-lab-recycling-plastic-garbage-into-3d-printed-furniture/

