
 

 

ستیز طیحفظ مح یسد برا یسه بعد نتیپر

 

همان طور که می دانید با پیشرفت سریع انواع تکنولوژی و رشد صنایع مختلف، محیط زیست به خطر افتاده است. 

این امر باعث شده شرکت های جهانی در کنار کار خود به دنبال راه هایی برای تولید در صنعت خود باشند که به 

نعت دنیای ص در خدمات پرینت سه بعدیوجود محیط زیست صدمه نزند یا کمتر صدمه بزند. خبر خوب اینکه با 

وژه ا اخیرا پرام. ات پالستیکیتولید مبل با استفاده از ضایعاین امکان راحت تر از قبل وجود دارد. به طور مثال 

 ی به کمکر سیدنشرکتی د برای کمک به حفظ محیط زیست رقم خورده است. بعدی پرینت سهمتفاوتی از 

پرینت سه بعدی می خواهد زیستگاه از بین رفته جنگل کرنا را برگرداند و محیط زیست آن شهر را زنده کند. 

 ادامه این مطلب جذاب را حتما بخوانید.
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  سد دریایی زنده پرینت سه بعدی کاشی های

 

جامعه گیاهی شامل درختان )کرنا  یاز جنگل ها یبزرگ یبخش ها یدنیساحل س ،ینیشهرنش شیتوجه به افزا با

سال گذشته  200 یرا ط (.رویندهای آبرفتی و آب شور ساحلی مناطق گرمسیری میهایی که در زیستگاهو بوته

 یاریسب به دلیل تاثیری که افزایش شهرنشینی بر خواص طبیعی آب داشته است؛ جه،یاز دست داده است. در نت

ت شرکبرای حل این مشکل  ند.ه ارا از دست داد خود ستگاهیز می کرده اندزندگی موجوداتی که در سواحل دریا از 

 یطیمح ستیز یطرح ها کهی. در حالعمل شدبا ظرافت و نوآورانه وارد  سه بعدی پرینتراه حل  کیبا ولوو 

 کیا ولوو بشرکت چاپ سه بعدی شده  یها یمعمول است، کاش اریبس یسه بعد پرینتبا استفاده از  یانوسیاق

های دریایی زنده در کنار سواحل سیدنی با این کاشی ها، سد .شوند یادغام م ییایدر یزندگ از دیسطح کامال جد

 ساخته می شوند.



 

 

 

  Reef طراحی شگاهیو آزما یدنیس ییایموسسه علوم در ،یدنیس یشمال یپروژه مشترک با شورا کیابتکار  نیا

ه را ترک این منطق این پوشش گیاهیوابسته به  ییایدر ی، زندگکرنااز درختان  یاری. با از دست دادن بسمی باشد

و  رناککنند که باعث رشد درختان  جادیرا ا ییگرفتند ساختارها میمتص مسئله نیاصالح ا یبرا. محققان کردند

 .شود ییایدر یبازگشت زندگ

 

جهان را از دست داده  در کرنا یدرصد از جنگل ها 50ما "گفت:  ایاسترال در عامل شرکت ولوو ریکانر، مد کین

به فکر تغییر دیوارهای سد کنار بندرگاه سیدنی با   بنابراین ،ستیقابل قبول ن دیوارهای سدهاکردن  ریدرزگ .میا

 ،یکلمه سوئد کی می گوییم. "دریایی زنده سد"ساختارمند افتادیم و به این دیوارها تولید کاشی های 



 

 

omtankeاین کلمه دقیقا کاری است که ما با استفاده ازکنم  یمراقبت و توجه وجود دارد. من فکر م ی، به معن 

 یداریپاثبات و  برای رسیدن به ولووشرکت  کردیخالصه رو کلمهو این  انجام می دهیم.زنده  دریایی هایسد این

جام ان دوبارهرا  یطراحبهتر شدن  یابرباز و  بسازیممجددا  م،یدوباره تفکر کن میکن یم یسع شهی. ما هماست

 "دهیم.

 

 کمک می کند؟ ییایدر یستیه تنوع زب چگونه پرینت سه بعدی

 یها ستگاهیزبه منظور شبیه سازی های دریایی زنده را می سازند؛ سدکه  ی پرینت سه بعدی شدهاین کاشی ها

طوری  یشش ضلع یهر کاشهمان طور که در شکل می بینید . شده اند طراحیداری از طبیعت ی با الگو برانوسیاق

 نطرف دیگر ای کند. رختان کرنا را ترکیب و نگهدارید یها شهیساختار ردرون خود  طراحی شده است که بتواند

لیت این قاب جانوران کوچک و میکروسکوپی را جذب می کند.که  تری است دهیچیپ اریبس یطراح یداراها  یکاش

 شده باعث می شود زیستگاه از دست رفته این مکان دوباره زنده شود. سه بعدی چاپهای کاشی های 
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می لید تو، یافتیباز کیو پالست مانیاز س یمخلوطبا قالب گیری با تکنولوژی چاپ سه بعدی و این کاشی ها 

ین ا گیاهان امکان رشد درون کاشی را فراهم می سازد. برایکه  ها با بافت صدف ها مطابقت دارند هیالاین . دنشو

 یک ویژگی عالی و منحصر به فرد است زیرا می تواند به عنوان ارگانیسم تصفیه کننده عمل کند و زیستگاه دریایی

 را به ما برگرداند. از دست رفته

 حفظ محیط زیست استفاده از پرینت سه بعدی برای

 یها گاهستیزجهت حفظ  یسه بعد پرینتاستفاده از  یاز چگونگ یگرینمونه د دریایی زنده در سیدنی سدپروژه 

کاشی ها ویژگی مثبت دیگری دارد  ساختار این ،ها یکاشدر ساخت این  یاز هدف اصل ری. به غدباش یممختلف 

 .می کنند استفاده یهای بازیافت کیپالستبرای تولید این کاشی ها از محققان   است. مفید ستیز طیمح برای که 

جددا مزیرا به جای تولید پالستیک بیشتر از ضایعات پالستیکی  است طبیعت مفیدبرای  این مسئله از دو جهت

  استفاده می شود.



 

 

رکت ش نیا می دهد. در مورد بهبود محیط زیست آگاهی ایده هایی برایولوو  نیست که شرکت بار نینخست نیا

 و ... بوده و ایندر تمام دفاتر، کارخانجات،  دیتک کاربر کیاستفاده از پالست تیدر حال حاضر متعهد به ممنوع

بسیار مانده است،  یباقق این امر در جهت تحق یادیز یکارها نکهی. با وجود اآغاز می شود 2020رویداد از سال 

 در جهان وجود دارد گریاز نقاط د یاری. بسرا بر می دارندگام  نیاول یالملل نیبزرگ ب یکه شرکت ها جذاب است

 .ندناستفاده ک مذکور یها یکاش رینظ ییند از ساختارهانتوا یکه م
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