
 

 یکیپالست یاز زباله ها یباد یها نیتورب یسه بعد نتیپر

 

در حال توسعه است. به  ریاخ یسال ها در برق دیتول یبرا دارتریپا نیگزیبه منظور ارائه جاباد  یانرژ استفاده از

به  2000ساعت در سال  وات لویک اردیلیم 6از  متحده االتیدر اباد  یاز انرژبرق ساالنه  دیکل تولعنوان مثال، 

 اسیبرق در مق دتولی کل از ٪2/9که  است افتهی شیافزا 2021در سال  تساع وات لویک اردیلیم 380حدود 

 نیتورب یطراحبه منظور  From Waste to Wind یکیدهد. انجمن بلژ یم لیمتحده را تشک االتیا یشهر

 .روی آورد FDMپرینتر سه بعدی  ژهیو و به به تکنولوژی پرینت سه بعدی ،یافتیباز کیاز پالست یباد یها

 ی با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدیکیپالست یاز زباله ها یباد یها نیتوربساخت 

. بودمنبع باز  یبعد سه پرینتقابل  یباد نیتورب کیتوسعه  ،From Waste to Windموسس  ،Bramهدف 

هنوز مقاومت  .کرده است افتیدر کیدر بلژ Antwerp Climate Fundاز  یالملل نیب زهیجا کی این شرکت

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


 
 نیتورب ریمحدود کردن تأث یبرا رانهیکامالً سختگ نیقوانوجود با  و وجود دارد یباد یها نیدر برابر تورب یادیز

آنها را مسدود  دیو دشده  یصوت یآلودگ ثباع یباد یها نیکه توربترسند  یمردم م، ستیز طیبر مح یباد یها

  .دنکن

 

تولید می  یافتیرا با مواد باز قطعاتکه انواع   Time Circusبه نام  یگروه هنریک  با ر این شرکتضدر حال حا

. کردندچاپ  متر یسانت 20در  20در 20 ابعاددر  ،یسفارش کامالً یباد نیتورب کیابتدا  این تیم .می کنندکند کار 

 نیپلت فرم ب کیاز طرف  یدالر 10000 زهیجا کی و کند یکار م یاست که به خوب یچند ماه یباد نیتورب نیا

نصب دستگاه  یمتر را رو کیبه طول  چاپ هصفح کیسپس . ه استدریافت کرد، Hackadayبه نام  یالملل

 یاست که م نیبزرگ ا سه بعدیچاپ صفحه  تیمز .بود یچالش واقع کیجهات  یاریبس موضوع از نی. اندکرد

 اریبس یبه صورت افق غهیچاپ ت نی. همچنندچاپ کن یکپارچهبه صورت متر را  کیبا طول  ییها غهیت ستندتوان

 . ستین محکمها آنقدر  هیال نیب یچسبندگدر پرینت سه بعدی عمودی  رایاست، ز یعمود از چاپ بهتر

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


 
 انیسال عمرشان به پا 20بعد از  و هنگامی که ها وجود دارد غهیت افتیمشکل بازدر توربین های بادی معمولی 

کرده  ابیاست که آنها را آس نیانجام داد ا توان یکه م ی. تنها کارستندیقابل جدا شدن ن نیو رز بریرسد، ف یم

متحده، آنها را در محل دفن زباله دفن  االتی. در ادنکناستفاده  اًمجدددر آسفالت  ای دادهو در محل دفن زباله قرار 

که  بریشده با ف تیتقو یها غهیبرخالف تتوان  یخالص را م یکیپالست یها غهیتاین درحالی است که  .کنند یم

 بریبا ف شده تیتقو کیپالست از ندداد حیترجآن ها . کرد افتیبه طور کامل باز ،کنند یسازندگان استفاده م ریسا

هوشمندانه  پرینتر سه بعدیتکنولوژی از  دیبا استفاده مجدد دارد. یبرا یکمتر لیپتانس رایز ،ندنکن استفاده

 .شود یم جادیچاپ ا دلیل فقط به یادیز عاتیامروزه ضاکرد زیرا استفاده 

که  یکیساخته شده است، همان پالست یافتیباز PET که ازکردند استفاده  rPET ماده پرینت سه بعدی از آن ها

 سدر دستر یبه صورت محل شود افتیباز دیبا این ماده که. قرار می گیرداستفاده  مورد یکیپالست یها یبطر یبرا

 .دارد PLA ماده نسبت به یبهتر یکیمکاناص خو می باشد و 

 https://www.3dnatives.comمنبع: 

 

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

