
 

 نخستین خانه های انرژی صفرپرینت سه بعدی 

 

 در شده بعدی سه پرینت صفر انرژی های خانه اولین ساخت برای Mighty Buildings چندی پیش شرکت

شروع به   Palari Groupبه نام مستغالت و امالک پایدار توسعه در متخصص شرکت با یک ،مایراج رانچو شهر

آوری  جمع سرمایه دالر میلیون 70 از بیش این همکاری اعالم زمان از شهر این شود می گفته کرد. همکاری

 د.ده می نشان را سازی ساختمان صنعت درپرینتر سه بعدی های تکنولوژی  پتانسیل پروژه این. است کرده
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 تکنولوژی پرینت سه بعدی زستفاده اصفر با اساخت خانه های انرژی 

 خانه 15 یک از این هر. است بعدی سه رپرینتانرژی صفر با استفاده از فناوری  خانه 15 توسعه این پروژه شامل

یک از  هر قیمت. بود دنخواه استخر یک و تراسیک  حمام، دو خواب، اتاق سه دارای مساحت مربع متر 134 با

 توانند می مندان عالقه این، بر عالوه. شود می شروع دالر 595،000 های پرینت سه بعدی شده از خانه این

 اضافهبه سازه قبلی را دیگر  حمامیک  و خواب اتاق دو شامل مربع متر 65به مساحت  کوچکتر کمی خانه ای

 سپتامبر ماه در طبق برنامه ریزی ها پروژه اینساخت . دده می افزایش دالر 950،000 تاقیمت را  که کنند

 سه چاپ های خانه ساخت افراد از بسیاری. خواهد بود 2022 سال بهار در آن پایان و می شود سال جاری آغاز

توسعه سازه های  در تأثیر فناوری پرینت سه بعدی علت این امر دانند، می ساختمان سازی آینده راشده  بعدی

 .است جهان سراسر در مسکن های بحران رفع برای امکانپذیر حل راه یک ارائه و همچنین امکان پایدار
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 با استفاده از فناوری پرینت سه بعدی پایدارتر های خانه توسعه

 خانه های یک مجموعه به را مترمربع 37000یک قطعه زمین به مساحت تقریبی  دارد قصد Palari شرکت

خواهند  ساخته سنگ کامپوزیت مواد از موعهجدر این م بعدی سه های خانه .کند تبدیل زیستسازگار با محیط 

 ها موریانه و آب آتش، برابر در شده اکسترود بتن ، Palariشرکت عامل مدیر ، Basil Starr گفته طبق. شد

 بر عالوه. پیوندند می بهم لگو قطعات مانند خارجی و داخلی دیوارهای اتصال با ها خانهاین . است مقاوم بسیار

. خواهند شدساخته  پایدار منابع از شوند بعدی سهچاپ  توانند نمی که موادی و سازنده اجزای کلیه این،

پنل  ، Tesla Powerwallخانگی های باتری به راخانه های خود  توانند می مسکن هااین  مالکانهمچنین 

 برقی نقلیه وسایل شارژرهای و( شوند می تأمین خورشیدیانرژی  با نیاز مورد انرژی تمام) خورشیدی های

با  تولید فرایند .می باشد پایداری و وریافنترکیب مسکن سازی با  ،این خانه هاتوسعه از  هدف. کنند مجهز

 ساختمانپسماندهای  از ٪99 حدود خود خودی به که شود می شروع سه بعدی رپرینتاستفاده از فناوری 

 و ساخت جهت در مهم گامی که بود خواهد صفر انرژی های خانهتولید  امر این نتیجه. حذف می کند را سازی

 .است پایدار سازهای

Basil Starr بعدی سه چاپ" داد: توضیح اینگونه پروژه در این بعدی سه پرینتتکنولوژی  اهمیت مورد در 

فزایش بازده فرایند ا پلتفرم با و م می سازدرا فراهو  کارآمدتر و مستحکم تر سریعتر، ساخت امکان ما برای

 ". سازگار استما  عملیات و مواد ،ها ساختمان پایداری محوریت با ه هاساخت خان

 است، زگارترسا زیست محیط و باپایدارتر  سنتی ساز و ساخت به نسبت اینکه بر عالوهسه بعدی های  فناوری

 . دارد همراه به نیز را اجزا کیفیت و ساخت سرعتافزایش  قیمت، ثبات مانند دیگری مزایای
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