
 

 پرینت سه بعدی خانه های ایزوله جهت مبارزه با شیوع کرونا

 

از افراد در  بسیار زیادی بر تعداد Covid-19 روسیو دشوار است. ناکورو یماریب وعیش روزها جلوگیری از نیا

به طور عمده در  بیماری در چین بوده است واین که منشأ موضوع  اینوجود با . گذاشته است ریتأثجهان سراسر 

ند. در حال شد نهیرنطنفر ق 52000 وشد  ایتالیاخصوص به وارد اروپا  جیبه تدر این بیماری ،رواج دارد نیچ

 در آنها از ٪97که  مبتال هستنددر دنیا به این ویروس نفر  80،000 بیشتر ازکه  شده استزده  نیتخمحاضر 

معالجه  یخود را برا یدرمان ستمیس دیروبرو است و با جدی تیوضع کیکشور با  نیا کنند.زندگی می  نچی

مجدد را  یسازمانده نیا سه بعدی رپرینتتکنولوژی که  سدر ی. به نظر مدهی کندسازمان  مارانیب بهترهرچه 

شده و کادر  نهیاسکان افراد قرنط یرا برا ایزولهخانه تعدادی  Winsun . یک کمپانی به نام کرده است لیتسه

 .کاسته است ها مارستانیب طریق از بار نیکرده است و از ا سه بعدی پرینت یپزشک
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 زوله پرینت سه بعدی شدهکاهش بار بیمارستان ها با ساخت خانه های ای

 را برای این حوزه یاریبس یایو مزا ستین دیدر بخش ساخت و ساز جد یبعد  سه فناوری پرینتاز  استفاده

، یدر مواقع اضطرار را موقتهای امکان ساخت مسکن  سرعت باالی فناوری پرینت سه بعدی. استفراهم آورده 

خود  یسه بعدپرینت  یاز فناوربا درک این موضوع  Winsun کمپانی د.کن یفراهم م صرف نظر از مساحت

بدلیل راحتی استقرار در هر  کوچک  یخانه ها نیا استفاده کرده است. در اصل یبحران جهان نیرفع ا یبرا

 ه اند.در نظر گرفته شده بود یبخش گردشگر یبرا یمکان

 

ساعت  24تنها در  نگینایشخانه را در شهر  15که می تواند دیوار های کرده است ادعا  Winsunشرکت 

. خواهد بودساعت  2هر خانه کمتر از  یبرا سه بعدی پرینتمدت زمان  که . به این معنیپرینت سه بعدی کند

یی ها لیر ینصب شده بر رو کیروبات یبازو: می گیرداکستروژن مورد استفاده قرار  ندیفرآ کی تکنولوژی نیادر 

به برای اطمینان از استحکام که تزریق می کنند از بتن را ی یها هی، التعبیه شده اندساخت  ناحیه ور تا دوردکه 
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با هدف  همی باشد ک متر 2.8 آن ارتفاع ومتر مربع  10هر خانه کوچک مساحت . دنشو یسرعت سخت م

کمپانی پرسنل پزشکی طراحی شده است. به گفته  واسکان افراد قرنطینه شده  از طریقکاهش بار بیمارستان ها 

Winsun، مطابق با  سرویس بهداشتی می باشند که و هیتهو سیستم دوش، یدارا این خانه ها همه

 .دهند ید دو نفر را در خود جاتوان یم کیو هر  بندی شده اند قیعا ازیمورد ن یاستانداردها

تواند  یشده اند که م سه بعدی پرینت ستیز طیسازگار با مح استفاده از موادخانه ها با  نیرسد ا ینظر م به

 افتیما از مواد قابل باز": داد حیتوض Winsunشرکت کل  ری، مدMa Yufengدهد.  شیدوام هر سازه را افزا

زمانی که بحث . هستندسازگار  ستیز طیبا محاین مواد کامالَ . میکن یاستفاده م یمانند شن و ماسه ساختمان

 ."بیشتر استحداقل دو  در مقایسه با سازه های بتونیسازه ها استحکام این  ،مطرح می شود یمنیا

خبر از شرکت  نیا .دالر خواهد بود 4000در حدود   Winsunقیمت هر یک از این سازه ها برای خود شرکت 

 . شده است یجمع آور آن یمال منابعکه در حال حاضر  داده است دیگرخانه  200 یبعد  سهپرینت 
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