
 

 یک تفریحگاه لوکس  چاپ سه بعدی

کوچک در ساحل موزامبیک در جنوب  خشیک ب ،بنگورا یبایز رهیدر جز Kisawa Sanctuaryاستراحتگاه 

مکان تفریحی لوکس تبدیل  یک به چاپ سه بعدیبا کمک تکنولوژی که قرار است  واقع شده ،شرقی آفریقا

 .شود

 ساخت یک تفریحگاه لوکس با استفاده از تکنولوژی چاپ سه بعدی

Kisawa Sanctuary   داده است که  را در خود جای بزرگخانه ی ییالقی با اندازه  12هکتار،  740با وسعت

با امکانات رفاهی از جمله ساحل های قابل یک هکتار  به وسعت اراضی خصوصی در این خانه هاهرکدام از 

عالوه در این تفریحگاه بزرگ قرار خواهد گرفت.  سرپوشیده، کلبه های ماساژ و مناطق شنا دسترسی، استخرهای

وجود دارد. طراحی ساختمان  نیز ، زمین تنیس، امکانات ورزشی آبی و دو بار، چهار رستورانبر مناطق خصوصی

از خانه های سنتی موزامبیک الهام گرفته شده است و با قطعات ساخته شده توسط  تفریحگاهها در سراسر 

در   Kisawa Sanctuaryمکان تفریحی یپ سه بعدچابرای  .صنعتگران محلی تزئین و مبله خواهد شد

 کند. یاستفاده م یبه عنوان مواد اصل ایمانند ماسه و آب در یاز مواد کیموزامب
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 Nina به نام کارآفرینیک از طریق مشارکت بین  توسعه یافته یک موسسه غیرانتفاعی مستقر در موزامبیک

Flohr و مرکز مطالعات علمی Bazaruto،  اکوسیستم محلی گرمسیری محلی اختصاص داده شده حفظ به

ترکیبی از شن و ماسه محلی برای تکنولوژی چاپ سه بعدی و با استفاده از   Kisawa Sanctuary.است

 یبرای توسعه سازه ها ،Condé Nast Traveler طبق اظهاراتخواهد شد.  ساخته ،در محلکاهش ضایعات 

Kisawa ارسال می شود. سپس نازل چاپگر سه بعدی یک دستگاه به تقسیم بندی الیه ای  ح ها به منظورطر

 " .برای ساخت سازه از پایین به باال تزریق می کنددریا را  آبمالت ماسه ای و  چاپگر سه بعدی

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-sls/


 

 

شود، اطالعات پراکنده است. استفاده از مواد  یم یچاپ سه بعد تکنولوژی صحبت از نحوه استفاده از یوقت

سازگار  ستیز طیبا مح ین روش را از نظر تئوریا یگلخانه ا یگازهاانتشارات و  اهمراه با کاهش زباله ه داریپا

، کیموزامب کاه پوش کردن خانه هایسبک با  ژهیشن و ماسه بطور و یچاپ سه بعد یورافن نیسازد. ا یم

 شود.می  بیترک یو نساج ینجار

 



 
در کاستاریکا و   El Mangroove مانند در سراسر جهان توریستی اکودر تالش برای رقابت با دیگر مناطق 

The Resort در Isla Palenque حداقل زباله ساخته می  ایجاد با محلسایر عناصر موجود در  ،در پاناما

ما از طراحی "توضیح داد:  Travelerبه Flohr . .حاصل شودتعامل عمیق با طبیعت اطمینان از ایجاد شوند تا 

 ".استفاده کرده ایم ابزاریک به عنوان بلکه نه به عنوان یک سبک 
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