
 

 رینت سه بعدی اتاقک های قابل حملپ

ته ساخ رینت سه بعدیپ را با استفاده از تکنولوژیسازه ای  در سنگاپور (NTU)  نانیانگ صنعتی دانشگاهمحققان 

 ساعت طول می کشد تا بتن ها پرینت سه بعدی شوند. 9حدود  برای ساخت این اتاقک ها کهاند 

ت تکنولوژی چاپ سه بعدی با فراهم آوردن قابلی" اینگونه توضیح داد: ندیفرآ نیا یایمزادر ارتباط با  ،تان سورپروف

این امکان را فراهم ساخت تا هزینه های تولید و هزینه های نیروی انسانی شرکت ها پرینت بر اساس تقاضا برای 

 شرو نیا نیهمچن مهمتری خواهد شد. ف و اموروظایداده و در نتیجه نیروی کارگران صرف انجام  را کاهش

 " .بر عهده ربات ها می باشداتاقک ها ساخت  رایبخشد ز یمحل کار را بهبود م یمنیا

پرینت سه بعدی  ساعت طول می کشد. 9تنها متر  x 2.8 x 1.5 1.6در ابعاد  اتاقکفرایند چاپ سه بعدی یک 

جهز م به منظور محققان ،اتمام فرایند چاپاز  پس کشید.خواهد طول  ابربردو ا اندازه ای دو برابر اندازه آن ب اتاقک

چندان کوتاه به  ندیفرا نیازمان انجام چه  اگر .داشتند ازین زمان به پنج روز مربطوه  کردن سازه با انجام عملیات

ت ر مقایسه با ساخبا استفاده از فناوری چاپ سه بعدی د اتاقکادعا می کنند که ساخت محققان  نظر نمی رسد اما

را تا میزان قابل هزینه زمان و  نیاز دارند،دالر  7000پیش ساخته بتنی که به هزینه ای در حدود  اتاقک های از

 . توجهی کاهش می دهد

https://idesign3d.ir/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/


 

 

  شده یسه بعد چاپ اتاقک های قابل حمل یایمزا

و   HDB یآپارتمان ها شده و جهت استفاده دردر کارخانجات ساخته به طور مرتب ساخته  شیپ اتاقک های

 .و در آن جا به یکدیگر متصل می شوندشده به محل منتقل ، ساخته دیگر یآپارتمان ها

قل حمل و ن یها نهیهز ، افزایشکربنگاز انتشار  بوده و موجب فرایند نیازمند نیروی کاری زیاد نیحال، ا نیا با

 همسائل را کاهش داد نیتوان ا یم ،یچاپ سه بعدتکنولوژی شود. با استفاده از  یم یضرور ریغ تاضایعتولید و 

 هزینه های مربوط به نیروی کار را تا حد زیادی کاهش داد. ، اتاقک های قابل حملبا ساختن و 

 Sembcorp Design and Construction, and Sembcorpرهبر گروه ون،یالنگ ت یل یآقا

Architects & Engineers یش پ اتاقک های قابل حملتولید ": شمردبر این فرایند را اینگونه  یگرید یای، مزا

با محدودیت های مواجه را  یطراح یها تیقابل شهیسبک وزن هم یا یبتن یوارید یپنل ها ساخته با استفاده از

 " .کند جادیبا خطوط راست را ا مراهه یمنحن یها لیتواند پروف یم ی. چاپ سه بعدساخته است



 
 تاقکااز این طریق وزن و  ایجاد کردمشبک سازه  کیتوان  یم ،ساخت افزایشی یبه لطف تکنولوژ ن،یبر ا عالوه

  .کاهش داد ساخته شیپ در مقایسه با مدل های ٪30 را تا

ری و مواد، معما ،عمران ک،یمکان نیمهندس نیازمند تخصصزمانبر و  یبعد چاپ سه یتقابلبا مواد  دیتول ندیفرآ

کار کرده اند.  یچاپ سه بعد یبرادر راستای توسعه ترکیبات بتن  با هم 2015از سال د. این مهندسان رباتیک بو

 .نندک یاز خاکستر کارخانه ذغال سنگ، شن و ماسه استفاده م ترکیب ها نیا

 ضاو هواف کیمکان یقرار گرفت و در دانشکده مهندس الزم یشهایتحت آزما مقاومت و استحکام از نظر اتاقکاین 

NTU رونمایی شد. 
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