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Prima școală construită prin imprimare 3D în Malawi, 

Africa 

Revoluție în arhitectură 

 

Imprimarea 3D mai este cunoscută și sub denumirea de Fabricație aditivă. Este o tehnică rapidă de 

prototipare care folosește extrudarea la temperaturi ridicate a filamentelor de plastic.  Imprimarea 

3D a obiectului dorit se face cu ajutorul imprimantelor 3D, care adaugă strat peste strat, până la 

obținerea formei finale. Imprimantele 3D sunt utilizate de profesioniști și producători din întreaga 

lume pentru prototipare rapidă, inginerie, design de produse, artă și bijuterii imprimate 3D, precum 

și în modă, medicină și educație.  

Utilizarea tehnologiei de imprimare 3D,  în afară de a fi un exemplu de inovație în secolul XXI, a 

făcut posibilă construirea unei școli de beton în Malawi, reducând costurile, timpul și cantitatea 

materialelor utilizate în mod tradițional pentru construcția de școli și case. Folosirea imprimării 3D 

pentru construcții a adus cu sine o reducere a amprentei de mediu cu 50% mai mică comparativ cu 

metodele de construcție tradiționale. În plus, imprimantele 3D permit realizarea de construcții în 

locuri în care cu greu pot fi transportate  echipamente și personal sau în zone aflate în conflict.   
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"Sunt foarte impresionată de noua clădire, durabilitatea și designul său oferă spațiul și facilitățile 

pe care elevii nu le aveau înainte. Această școală va atrage mai mulți elevi, iar cei care au abandonat 

sper că vor reveni și-și vor continua educația", spune Juliana Kuphanga Chikandila, consilier 

principal în domeniul educației, reprezentând Directorul Educației, Tineretului și Sportului din 

Malawi.  

Luând în considerare obiectivele de dezvoltare durabilă dezvoltate de reprezentanții Organizației 

Națiunilor Unite, care includ combaterea sărăciei, a inegalității, schimbările climatice și distrugerea 

mediului, acest proiect a fost lansat pentru creșterea ofertei de școli și locuințe pe continental 

african.  

Potrivit estimărilor UNICEF, Malawi ar avea nevoie în total de 36,000 de săli de clasă pentru a asigura 

școlarizarea copiilor, ceea ce ar necesita 70 de școli ce ar trebui construite folosind metode 

tradiționale. Însă, autorii acestei noi școli din Malawi estimează că, folosind imprimarea 3D, aceste 

cifre ar putea fi atinse în doar 10 ani. " „Acum, că am demonstrat conceptul în Malawi, sperăm să 

extindem această tehnologie în întreaga regiune, cu proiecte deja în curs de desfășurare în Kenya 

și Zimbabwe”, spune Miljan Gutovic, responsabilul zonei Europa, Orientul Mijlociu și Africa, de la 

Holcim Group.  

Nu în cele din urmă, noua școală, creată grație imprimării 3D, arată relevanța pe care o poate avea 

această tehnologie pentru crearea de infrastructuri educaționale în întreaga lume. Acest tip de 

tehnologie inovatoare permite, de asemenea, populației locale să fie instruită pentru a deveni 

operatori și specialiști în dispozitive 3D, pe lângă crearea de locuri de muncă cu înaltă calificare.  

 

 

 

 

 

 


