
 

 کف پوش های ساختمانپرینت سه بعدی 

گلخانه  یسوم انتشار گازها کی رایاست ز یگلخانه ا یگازها د کنندگانیتول نیاز بزرگتر یکیصنعت ساخت و ساز 

ه ی است کدر بتنمقدار قابل توجهی از این گازهای گلخانه ای  نشاَمشود.  یمربوط م سازی به بخش ساختمان یا

 نعتص کاهش استفاده از بتن در یبرا یمختلف یتالش ها نیشود، بنابرا یاستفاده م کفپوش یها ستمیس یراب

هندسه است. قوس  ،کاهش استحکاماستفاده از مواد کمتر بدون  اصلی دی. کلاستدر حال انجام  سازیساختمان 

حذف تنش را در زمان  روهاین رایشود، زمی  عیقوس در سراسر شکل توز یباال وارد براست: وزن  یعال مثال کی

وسسه فن )م Block یقاتیگروه تحق ازمحققان از  میت کی. تجزیه می کند یفشار یبه تنش ها یکشش یها

 یبتن این قانون در کفپوش هایاعمال  یبرا سه بعدیچاپ از   ETH Zurichشرکتو (یمعمار عرصه در یآور

 .نداستفاده کرده ا

 

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/


 
کثر ا ها که پرینت سه بعدی می باشد، این نوع کفپوش ها در مقایسه بان کفپوش با توجه به تکنولوژی ساخت ای

 مقاومت فشاری آنها باالتر می باشد.، اما مقاومت کششی کمتری داشتهدر صنعت ساخت و ساز  مورد استفاده مواد

 لیدتب اریفش یروهایمحرک را به ن یروهایتواند ن یم میتاین کفپوش،  ستمیها در سقوس و  ظلع ها یطراحبا 

و  کبال پیلیفبه سرپرستی  این تیم شود. مهندسان یشناخته مفانتزی  ستمیس کی عنوانبه  سیستم نیکند؛ ا

سه چاپ رای متر ب 0.7×  1.0×  1.8با حجم ساخت  ExOne S-Max 3D سه بعدی چاپگر یک ازتام ونمله 

عناصر  نیب یکیارتباط مکان چیهدر این قطعات . استفاده کردند شوند یمتصل م گریکدی هپنج قطعه که ب یبعد

 نشد.  هاستفاد هیهمسا

 

 .استفاده کردند RhinoVAULTنرم افزار  یو اجرا (TNA) شبکه محرک لی، آنها از تحلتزیاشکال فان دیتول یبرا

 سهچاپ  کفپوش نیکردند. اول یساز هیمختلف را شب یکربندیصدها پ ،یکربندیپ کیقبل از ساختن این گروه 

 برای اطمینان از امن بودن آن ها انجام شد.  قیدق یو تست هابعدی شده از شن و ماسه ساخته شد 



 

 

 ٪70 مواد را تا به ازینتواند  یمهندسه ها  نیکفپوش با استفاده از ا یها ستمیس داد که ایننشان  ها شیآزما

 سه بعدی یخود ادامه دادند و از چاپگرها اتقیتحق این گروه به نسبت به مکانیزم تولید سنتی کاهش دهد.

FDM   در ه ب مایرا مستق فانتزیدهد اشکال  یبه آنها امکان م کهاستفاده کردند برای ایجاد قالب هایی  یسنت

ساخته  سیسوئ ردکه کم(  یانرژ و باال یی)با کارا NEST HiLo تا در آپارتمان پروژه جای بدهند یبتون کفپوش

 . ردیقرار گ ،شده است

 

 



 
 

 یکش میس یمورد استفاده برا یفضا نیبلکه همچن ، نه تنها موادچاپ سه بعدی شده کفپوش یها ستمیس نیا

برای تعیین اینکه آیا  ETH و ساختمان در یمعمار ستمیس شگاهیک با آزمابال قاتی. گروه تحقرا کاهش می دهد

مشغول به کار  ،شوند قرار داده کفپوش هاتوانند در  یمو خنک کننده(  شیمطبوع )گرما هیتهو یها ستمیس

 هستند.

.  

 

فاده استعلت . است رممکنیغ یبدون چاپ سه بعددهند اغلب  یکه استفاده از مواد را کاهش م ییها هندسهتولید 

باالتر ا ر کفپوش های بتنی مقاومت شکل ها نیانداستن اینکه  از این اشکال معماران و مهندسان ساختمان نکردن

بلکه علت آن گران بودن یا غیر ممکن بودن تولید این ساختار ها با ابزارهای تولید سنتی بوده  ه استنبود می برد

 رو دمواجه هستند  رانهیسختگ هنوز برخی از صنایع با قوانین یچاپ سه بعدبا وجود در دسترس بودن  .است

اجرای خانه های با توجه به صنعت ساخت و ساز  در. در عرصه خود به کندی عمل می کنند یورافن این قیتطب



 
چاپ سه بعدی شده، پرینت سه بعدی پل ها و سایر روش های کاهش استفاده از بتن به وسیله این تکنولوژی، 

 چاپ سه بعدی قابلیت های خود را ثابت کرده است.
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