
 

 کشاورزی های زباله ازبا استفاده  مبلمان بعدی سه پرینت

 

  تسهیل طعه واحد،ق یک در پیچیده ساختارهای فراهم آوردن امکان ایجادبه علت  اغلب بعدی سهپرینت 

 .شود می شناخته پایدار هایفناوری ترین اصلی از یکی عنوان به طرح های کارامد و تولید ضایعات کمتر،ساخت 

 با مواد بازیافتی مورد استفاده قرار بگیرد بازده به میزان زیادی افزایش می یابد. بعدی سهپرینت تکنولوژی اگر 

 ای هنرمندانه مبلمانو با استفاده از ضایعات کشاورزی،  ایده این اساس برآمریکایی  یک شرکت استارت آپ

 . داده استارتقا  را دورانی اقتصاد مفهوم است وکرده  تولید

 

 

 

https://idesign3d.ir/3d-print/


 

 ساخت مبلمان و میز با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی و پسماند های کشاورزی

. این پرینت سه بعدی شده اند گیاهی های رزین و بیوپلیمرها از یک از ساختار ها در این مجموعه با استفاده هر

مبلمان  محصوالت ساخت در معموالًکه  مضر پتروشیمی مواد به نیاز بدون را سازی سفارشی پذیری انعطاف مواد

پسماندهای  از زیست سازگار این شرکت پرینت سه بعدی مواد .دنکن می فراهمد، نمورد استفاده قرار می گیر

 استفاده یب منابع استفاده مجدد از و ضایعات بیشتر کاهش سبب این امر که شود می تأمین غذایی محصوالت

 . است

 

 و طراحی در نقطه تقاطع ،ه استتأسیس شد مبلمانصنعت تولید  آینده مجدد تعریفبا هدف  که این شرکت

سفارشی سازی  های مدل ای از مجموعه با ،شده ساختههنرمندانه  قطعات از یک هر. کند می فعالیتتکنولوژی 

https://idesign3d.ir/3d-printing-materials/
https://idesign3d.ir/decorative/


 
به همین شکل پرینت سه بعدی شده و یا مطابق  ندنتوا می کهند ا شده ارائه شرکت این طراحی تیم توسط شده

 . دنسازی شوسفارشی با سلیقه مشتری 

 یند پرینت سه بعدی مبلمان با استفاده از ضایعات کشاورزیفرا

امکان پرینت سه بعدی و تحویل هر مبلمان را  ،سفارشی و بزرگ بعدی سه چاپگرهای روی بر بعدی سه پرینت

 به منحصراجزای این مبلمان میتواند به منظور ایجاد قطعات کامالَ  از یک هر کمتر از دو هفته فراهم می سازد.

  سازی شود. سفارشی شرکت (CNC) یکامپیوتر عددی کنترل ابزار از استفاده بافرد 

 

https://idesign3d.ir/decorative/
https://idesign3d.ir/%da%86%d8%a7%d9%be%da%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


 
 مقیاسایجاد مدل در  امکانتولید،  و طراحی های تیم رایب در محل پرینت سه بعدی قابلیت داشتن همچنین

 در ارزان و سریع گیری تصمیم برایی عالی روش در مقیاس کوچک نه سازیونم. را فراهم می سازد کوچک

  است. بینایی تناسبات تحلیلو همچنین بررسی تنش و  طراحی زمینه

 این ،رشدروند  ادامه با .استفاده کرد پیچیده های طرح برای ایجاد پرینتر سه بعدی دستگاه شاز ش تیم این

 در این شرکت تاسیس زمان از طراحان تیم .داد خواهدتوسعه  عملکرد بهبود برای یجدید های فناوری شرکت

 بیش این شرکت با ارائه. اند کرده فعالیت دکوراسیونو  ، مبلمانصندلی میز، انواع ، در زمینه تولید2018 سال

، امکان تولید محصوالت قیمت و طرح رنگ، از ای گسترده طیف و قهوه میز تا گلدان از محصول گزینه 35 از

  منحصربفرد و سفارشی را برای مشتریانش فراهم ساخته است.

 

https://idesign3d.ir/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9/
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/
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/


 

  مبلمانپرینت سه بعدی مزایای استفاده از پسماند های کشاورزی در 

حفاظت از  سازمان گزارش های طبق. دارد زیست محیط بر زیادی تأثیرات همچنان سنتی های مبلمان تولید

منتقل  زباله دفن محل به نهایت در که ای اثاثیه و مبلمان میزان، (EPA) محیط زیست ایاالت متحده آمریکا

 این سرعت و ه استیافت افزایش 2015 سال در تن میلیون 9.7 به 2005 سال در تن میلیون 7.6 ازشده اند 

اما . رار دارنددر رده دوم ق فلزات و است مبلمانساخت  در ماده نخستین چوب. است باال رفتن حال در افزایش

 رند.یی گرار مپالستیک ها، شیشه ها و مواد دیگری نیز به عنوان ماده اولیه در این صنعت مورد استفاده ق

 

 برخی ساخت برای چوبو  گیاهی پرینت سه بعدی های رزین، بیوپلیمرها با استفاده از است امیدوار این شرکت

 جلوگیری به بازیافت قابل مواد از استفاده متفاوت عمل کند. ،خوری ناهار میزهای مانند بزرگتر ساختار های از

 پرینت فناوری و کند. این شرکت با استفاده از مواد پسماند کشاورزی می کمکمنفی  محیطی زیست تأثیرات از

https://idesign3d.ir/%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d8%b2%db%8c%d9%86-%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/


 
 میزان رساندن حداقل به و سازگارترپایدارتر و زیست  ساختارهای برای تولید آل ایده حل راه یک، بعدی سه

 . ارائه داده است جهانی عرضه های زنجیره در موجودی

 https://3dprint.com/منبع: 
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