
Germania scoate
prima sa casã la
imprimantã 3D

Î
n Germania se „tipãreºte” pri-
ma clãdire rezidenþialã, reali-
zatã cu ajutorul imprimantei
3D, în oraºul Beckum, Rena-
nia de Nord-Westfalia.
Casa, construitã de PERI

GmbH ºi proiectatã de MENSE-
KORTE ingenieure + architekten,
care s-a declarat încântat de liber-
tatea de design oferitã de noua
tehnologie, va avea douã etaje ºi
aproximativ 160 de metri pãtraþi.

Noua tehnicã de construcþie este
folositã pentru prima oarã în Ger-
mania dupã ce a trecut prin toate
procesele de aprobare ºi reglemen-
tare în ultimele luni, conform
globalconstructionreview.

Constructorul care se ocupã de
proiect a precizat cã noua con-
strucþie aflatã în desfãºurare este
dovada clarã cã tehnologia de im-
primare 3D în construcþii estre pre-
gãtitã sã fie folositã în piaþa con-
strucþiilor rezidenþiale.

Proiectul demonstrativ a primit o
finanþare de 200.000 de euro din
partea statului Renania de
Nord-Westfalia, subliniind cã im-
primanta 3D este calea de urmat
pentru construirea de case.

„Acest lucru face din Renania de
Nord-Westfalia un pionier pentru
Germania”, declara recent ministrul
guvernului local Ina Scharrenbach.

Construirea clãdirii din Beckum
este doar începutul utilizãrii tehno-
logiei imprimãrii 3D în domeniul
rezidenþial în Germania, mai multe
proiecte similare fãcându-ºi recent
apariþia în aceastã þarã, susþine di-
rectorul pentru inovaþie ºi
marketing de PERI GmbH, Thomas
Imbacher.

În plus, Ina Scharrenbach a mai
adãugat: „Nu mâine, nu într-o zi, ci
astãzi. Alte proiecte sunt în bucla
de imprimare”.

Totodatã, Leonhard Braig, direc-
tor in cadrul PERI GmbH, a precizat,

potrivit ArchDaily: “Imprimarea 3D
schimbã în mod fundamental mo-
dul în care construim ºi procesul de
construcþie în domeniul rezidenþial.
Fiind prima clãdire de acest fel, o
imprimãm intenþionat într-un ritm
mai lent decât este posibil. Vrem sã
profitãm de aceastã oportunitate
pentru a câºtiga experienþã în ope-
raþiunile de zi cu zi, acest lucru
ajutându-ne sã valorificãm poten-
þialul de a reduce costurile tehnolo-
giei noastre în mai mare mãsurã cu
ocazia urmãtorului proiect”.

Construcþia este realizatã cu aju-
torul unei imprimante BOD2 a pro-
ducãtorului danez Cobod, la care
Peri a achiziþionat o acþiune minori-
tarã în urmã cu doi ani. Imprimanta
de tip portic permite capului de im-
primare sã se deplaseze de-a lun-
gul a trei axe susþinute de un cadru
ºi poate construi un metru pãtrat
de perete în aproximativ 5 minute,
potrivit site-ului ArchDaily.

Directorul de finanþe al Peri, dr.
Fabian Kracht, ºi-a felicitat compa-
nia pentru cã a investit în întreprin-
deri pionieriste precum Cobod.

Operatã de douã persoane, impri-
manta BOD2 urmeazã designul ca-
sei, lãsând goluri pentru conducte
ºi servicii. Lucrãrile manuale, cum ar
fi instalarea conductelor, pot conti-
nua în timp ce se tipãreºte, potrivit
Peri. O camerã monitorizeazã capul
de imprimare ºi straturile de ciment
pe mãsurã ce sunt extrudate. Cu o
vitezã liniarã de imprimare de un
metru pe secundã, BOD2 este cea
mai rapidã imprimantã de pe piaþã,
potrivit constructorului.

Peri susþine, totodatã, cã proiectul
ridicat astfel este format din pereþi
cu cavitate triplã umpluþi cu un

compus izolant ºi a primit toate
aprobãrile de reglementare cu aju-
torul Universitãþii Tehnice din
München ºi a inginerilor Schießl
Gehlen Sodeikat.

Filiala HeidelbergCement, Italce-
menti, a creat materialul ciment,
numit „i.tech 3D”, special pentru
imprimarea 3D. Clientul care se va
bucura de proiectul inovativ este
Hous3Druck, o firmã de design din
Beckum.

Waldemar Korte, paretner
MENSE-KORTE ingenieure+archi-
tekten, a afirmat: “Procesul ne ofe-
rã nouã, designerilor, un grad ridi-
cat de libertate atunci când proiec-
tãm clãdiri. Cu metodele de con-
strucþie convenþionale, acest lucru
nu ar fi posibil decât cu mari costuri
financiare”.

Folosirea imprimãrii 3D în con-
strucþii nu este însã o premierã. De
exemplu, la începutul anului a fost
finalizatã în Dubai cea mai mare
construcþie printatã 3D din lume.
Compania de roboticã Apis Cor a
reuºit sã ridice o clãdire administra-
tive cu douã niveluri, înaltã de 9,5
metri ºi cu o suprafaþã totalã de 64
de metri pãtraþi, construitã cu aju-
torul unei singure imprimante 3D ºi
cu numai trei muncitori, factorul
uman având însã o contribuþie
semnificativã. De altfel, autoritãþile
din Dubai ºi-au propus ca o treime
dintre clãdirile din oraº sã fie
construite prin tehnica imprimãrii
3D pânã în 2030.
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