
  

 هلند شده در بعدی سه پرینت خانه اولین اجاره

 

. ندکرد دریافت را خانه خود کلید آوریل 30 جمعه روز در شده در هلند بعدی سه پرینت خانه اولین صاحبان

 توسط نوآوری و ساز و ساختمشترک  پروژه یک نتیجه است شده ساخته آیندهوونشهر  در که خانه این

 ،Van Wijnen، Saint-Gobain Weber Beamix، Vesteda های شرکت آیندهوون، صنعتی دانشگاه

در عین حفظ  هلندی بعدی سه پرینت خانهاین . استبوده  Witteveen+Bosشرکت  و آیندهوون شهرداری

 سازی در ساختمان الزامات از ،نبت بعدی سه پرینت توسط هندسی فراهم شده آزادی به توجه با طرح اصلی

 کرده است. پیروینیز  هلند
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 خانه نتقل مکان کردند به این هلندی بعدی شده سه پرینت خانه اولین مستاجرهای

 صورت به یک هر که می باشد بتن سه بعدی رپرینتتوسعه یافته با استفاده از فناوری  عنصر 24 شامل خانه این

 منتقل ساختمانساخت  محل به کامیون با عناصر این سپس. شده اند چاپ ساعت 120 حدود در الیه به الیه

 یک دارای خانه این .ندشد و نصب تهیه های خانه چارچوب و سقف سرانجام. گرفتند قرار ریزی پی روی و شده

این . باشدمی  خواب اتاق دو و بزرگ نشیمن اتاق یک که شاملاست  مربع متر 94 به مساحت مستقل طبقه

 عایق دارایاین خانه  همچنین. است بزرگ سنگ تخته یک مانند با زیبایی منطقه، مطابقتبه منظور  ساختمان

 دارای و است کم مصرف و راحت بسیار خانه که معنی این به است، گرما شبکه به اتصال یک و اضافی ضخیم

 .می باشد 0.25 انرژی عملکرد ضریب

 

 مثال، عنوان به. به دست آورد موفقیتنیز با  را دیگر شاهکار چندین خانهاین  ،بعدی سه رپرینت فناوری لطف به

 Bas.است شده باز متفاوت کامالً ساختاری اب در دار، شیب هایدیوار بعدی سه پرینت چالش بر غلبه برای

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-450/


  
Huysmans ، شرکت عامل مدیرWeber Benelux ، دیواری عناصرپرینت سه بعدی  با" کرد: خاطرنشان 

 توسعه در مهمیقدم  پروژه این در ما به آن انحنا بخشیده اند، صفحه سه که پشتیبان خود وعایق بندی شده 

 چالش فرایند یک شرکا همه با همکاری ما. برداشتیم و ساز ساختصنعت  در بتن بعدی سه پرینت بیشتر

 یممی توان زودی به که کنم می فکر من. مبخشیدی تحقق را خاص بسیار خانه یک و یمرساند نجاما به را برانگیز

 " .کنیم اضافه آیندهوون برجسته های پروژه لیست به افتخار با را Milestone های خانه

 

 این در بعدی های خانه است، طبقه یک دارای فقط هلند شده در بعدی سهپرینت  خانه اولین با وجود اینکه

 توسعه بهپرینت سه بعدی  تکنیک این ،برای دستیابی به این هدف. خواهند بود طبقه چند دارای مجموعه

 خانه اولین تحقق با" گفت: ، Van Wijnenاز مدیران شرکت یکی ، Erwin Kersten.دارد نیاز یبیشتر

Milestone ، شرکتVan Wijnen ه داد نشانرا  صنعتی سازهای و ساخت زمینه در خود رهبری دیگر بار

 به که هستیمکاربرد های مواد  و جدید های تکنیک دنبال به دائماً زنجیره این در خود شرکای همراه به ما. است
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 بسیار امر این برای Project Milestone مانند هایی نوآوری. کنند کمک بودن صرفه به مقرون و پایداری

 " .است مهم

 و سریعتر بسیار ساخت سنتی های روش با در مقایسه خانهاین  ،بتن پرینتر سه بعدی فناوری لطف به همچنین

 ساخت حل راه فناوری این این، بر عالوه .است شده ساختهسازی شده  شخصی حیطرا و باالتر پذیری انعطاف با

 ، Pieter Knauff.است برخوردار مسکن بحران حل برای واقعی پتانسیل از و دهد می ارائه را پایدارتری بسیار

گستره  بتن، بعدی سه چاپشکل در  آزادیقابلیت " گفت: Vestedaدر شرکت  گذاری سرمایه ارشد مدیر

الزم  پایداری به جدید تکنیک اینهمچنین . کند می فراهم را خانه یک تجربه و طراحی در امکانات از جدیدی

 خانه ساخت تداوم برای هک ساخت های هزینه کنترل و ساختمان توسعه تسریع ،سازی ساختمان صنعت در

 " .کند می کمک است نیاز مورد بسیار مقرون به صرفه های
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