
 

 ویرجینیا  پرینت سه بعدی خانه مسکونی در

 

اولین خانه    کریسمس  تعطیالت  دریک خانواده   به  بعدی شده  کامالًرسماً  پروژه  پرینت سه   Habitat forاز 

Humanity   در تالش برای رفع کمبود    ،ه استنقل مکان کردند. این خانه که تنها چند هفته پیش تکمیل شد

 سه بعدی   های پرینتیک شرکت ساخت خانه  همکاری  در نتیجه  و  خانه های مقرون به صرفه در ایاالت متحده  

نام   به     Greater Williamsburg  و    Habitat for Humanity Peninsulaشرکت  ،Alquistشده 

مسکن در سراسر برای حل بحران  یک فناوری کلیدی    می تواند   سه بعدی  رپرینتتکنولوژی    .ه استساخته شد 

 است. در حال افزایش ساخت و ساز  صنعتدر آن استفاده از باشد و  جهان

 

 

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/


 

 ی  پرینت سه بعدکونی در ویرجینیا با استفاده از تکنولوژی ساخت خانه مس

ی فناور تأثیر  نشان دهنده  که    ساعت تکمیل شد   12یا تنها در  در ویرجین  Habitat for Humanityپروژه  

  سه بعدی  چاپگراستفاده از فناوری  . همچنین  شد می بامدت زمان ساخت  گیر  پرینت سه بعدی در کاهش چشم

برای بسیاری از شرکت هایی که به دنبال   و بنابراین  می گرددنیز  مواد  و    یی زیادی در هزینه هاباعث صرفه جو

بالفاصله پس از تکمیل به این خانه  .  محسوب می شودگزینه مناسبی    هستند مقرون به صرفه  های  مسکن    ساخت

د هر دو رس  می  نظر  به  اما  است،  نشده  اعالم  جدیدی  پروژه  هیچ  هنوز  اگرچه.  نفره فروخته شد   سهخانواده  یک  

 .خانه برای افراد نیازمند هستند جهت ساخت  سه بعدی  تکنولوژی پرینت  مزایای    دیگر  کشف  به  شرکت عالقه مند 

 

 علت های استفاده از فناوری پرینت سه بعدی 

در سال های اخیر با کمبود مسکن به   این مشکلاست.    روبرو  مسکن  بحران  باچند سالی است که    ایاالت متحده

تغییرات آب و هوایی و مهاجرت  ویرانی برخی خانه ها در نتیجه  ،  COVID-19ی  عنوان نتیجه مستقیم همه گیر

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/


 
که طبق   کردسایت خود خاطرنشان    در وب Habitat for Humanity شرکت  . تشدید شده است  ،اقتصادی

دالر افزایش قیمت یک خانه،    1000، به ازای هر  National Association of Home Buildersگزارش  

 توانایی خرید خانه را از دست می دهند.  خانواده  153967

این شرکت   این مشکالت است. وب سایت  حلبهترین راه    Alquist 3D شرکت    برایپرینت سه بعدی  ی  ژتکنولو

قیمت   ه وقابل توجهی افزایش یافت  میزان  ، زیرا قیمت چوب به استکرده  سه بعدی اشاره    ینتپربه اهمیت فناوری  

ادعا می    Habitat for Humanityهمچنین    شده است.  2020  سال  از  بیشتر  دالر  36000یک خانه متوسط  

این   .دهند برا از دست    دید های ج  توانایی خرید خانهمیلیون خانواده    5/5بیش از    شده استسبب  کند که این امر  

بتن   ماده پرینت سه بعدیو   COBOD سه بعدی  از چاپگر  ،در چندین ایالت  تکمیل خانه های خود  برایشرکت  

 . استفاده می کند 

 

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


 
ت شرک   می باشد.حمام    2اتاق خواب و    3  مساحت، دارای  فوت مربع  1200  پرینت سه بعدی شده با  این خانه

Alquist    هزینهدر کاهش زمان ساخت و ساز و    پرینت سه بعدی  فناوری  با توجه به قابلیت هایتصمیم گرفت  

  توسعه برای    پرینت سه بعدی شرکت خاطرنشان کرد که    این . یکی از نمایندگان  تفاده کند ساز این فناوری ا،  ها

از فناوری بیشتری بهره می برد زیرا پرینت سه بعدی شده  خانه    این  .تآل اسمقرون به صرفه ایدههای  مسکن  

امنیت و کرده و    بر محیط داخلی نظارت  فناوریاست. این   Rasperry Pi مجهز به سیستم نظارت مبتنی بر

 .  مدیریت اضطراری را فراهم می کند 

 /https://www.3dnatives.comمنبع: 

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

