
 

 پل چاپ سه بعدی 

گیری از تکنولوژی چاپ  را با بهره یبتون پل کی ،تدانشگاه گن یبا همکار  Verticoیک شرکت هلندی به نام

فناوری پرینت سه بعدی را های پتانسیل  لپ این ،٪60مورد نیاز تا اولیه . با کاهش مواد ندکرده ا دیتول یسه بعد

 به نمایش گذاشت.

 Verticoتوسط شرکت چاپ سه بعدی یک پل و به حداقل رساندن ماده اولیه مورد نیاز 

Volker Ruitingaشرکت انگذاری، بن Vertico درما  ": گفت Vertico چاپ سه بعدی یکه فناور میمعتقد 

در صنعت ساخت و ساز  یبهره ور شیحال افزا نیو در ع CO2 مواد در سازه ها، کاهش انتشار یساز نهیبه دیکل

 ".است

د. نک یم تزریقمخلوط بتن مخصوص را  کی یها هیاست که ال کپارچهی یکیربات ستمیس کیشامل  کیتکن نیا

 رساند.را به حداقل ب اولیه مورد نیاز ، موادیکسان تنشضمن تحمل  فناوری می تواند سازه هایی تولید کند که نیا

 .کند یم یریجلوگ نهیپرهز یبه قالب ها ازینو از  کردهرا فراهم  یشتریب یآزاد یدیتول ندیفرآ این

Ruitinga  :ده استفاهای  تیدهد. مز ینشان م یمناسب و قابل توجه اسیرا در مق کیتکن ، اینپروژه نیا"گفت

 موضوع ما بیشتر و نیا رشیو با پذاست  شدهداده  صیتشخ یا ندهیبه طور فزا یبتن یچاپ سه بعداز فناوری 

 " .بود میشده خواه یساز نهیپل به نیهمچون ا یگرید ییربنایو ز یساختمان یپروژه ها بیشتر شاهد



 

 

 CO2  و کاهش بیومیمتیک

 دهد یم لیجهان را تشک CO2 درصد از انتشار 23 صنعت نیاست. ا یسنتیکی از صنایع  ساخت و ساز صنعت

و  ونی، اتوماسCO2 به کاهش اثرات ازیو ن تیجمع شی. با افزامی باشد مانیس دیتول فرایند از یناش که عمده آن

 .رت یافته اندضرو ینوآور

 بیتحمل در برابر آس شیکه منجر به افزامی گذارند  به نمایشرا  تفاوتیم یساختار یها یژگیو یکیولوژیب مواد

 می هالهام گرفت عتیطب دارای ساختار پیچیده و بهینه سازی شده ازاشکال  نیشود. بنابرا یو مقاومت به تنش م

 .دهد یاز استفاده کارآمد از مواد را نشان م یخوب اریبس یکه نمونه ها دنشو

به منظور به حداقل رساندن مواد اولیه مورد نیاز و هم  شیاز پ شیب یساختار یساز نهیبه یابزارها در حال حاضر

 کیارگان اریاشکال بسمنجر به ایجاد اغلب  یساز نهیبه نیا. رندیگ یمورد استفاده قرار م CO2چنین انتشار گاز 

 ارگانیکو  دراشکال منحصر به ف نیاتولید کند.  یم نهیاستفاده از مواد را به عتیطب ی درتکامل سیر رایز می گردد

 .هستند نهیپر هز اریبس یسنتساخت  یها کیبا تکن بیومیمتیک ای



 
 دیتول قیاشکال منحصر به فرد از طر ساختامکان  فراهم آوردنبا  تکنولوژی چاپ سه بعدی که ستییجا نیا

تانسیل های پ یساخت سنت یروش ها هزینه تولید با استفاده از هزینه ای کمتر ازبا  بیومیمتیکاشکال  یکیروبات

 .گذاردنمایش می به خود را 

 

 در صنعت ساخت و ساز یسه بعد چاپتکنولوژی 

در صنعت ساخت و ساز  ینشان دهنده جهش بزرگ Vertico شرکت توسط تولید شده کیارگان ساختارهای

اجه موو افزایش بهره وری  دیبه کاهش زمان تول ساخت و ساز با نیازمسکن صنعت  یتقاضا شیافزا با هستند.

 سرعتنهایی و  یریانعطاف پذبا فراهم آوردن  شده یچاپ سه بعد یاز پروژه ها یرو تعداد نی. از اگشته است

 .باال انجام شدند

با هدف   ICON ایمحل کامل در  یچاپ ساختمان ها با فراهم آوردن امکان Apis Cor مانند خانه ییها پروژه

 هک دیبزن نیتخم دیتوان یم یسوق داده اند. امروزه حت یبازار را به سمت رشد رقابت ،نهیکم هز یخانه هاایجاد 

 .دارد نهیچقدر هز خانه کی چاپ سه بعدی



 

 
 BAM  و آیندهوون فناوری دانشگاه 2017. در سال ستین یک دستاورد جدید زین یسه بعد نتیپل پراین  یحت

Infra  سال قبل مؤسسه  کیاز کمتر . ساختنددر هلند را شده جهان  سه بعدی پل دوچرخه چاپ نخستین

با  دیشده جهان در مادرسه بعدی چاپ  ادهیپل عابر پ نخستیناز ساخت  (IAAC) ایکاتالون شرفتهیپ یمعمار

 . تقویت شده خبر داد یبتن هااز  استفاده
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