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 التصميم الخزفي المعمارياستخدام الطابعة ثالثية األبعاد في تطوير تأثير مدى

 جودة علي أيمن /د.أ

 حلوان جامعة / التطبيقية الفنون كلية-السابق  الخزف قسم ورئيس أستاذ

aymanalyalygouda@gmail.com 

 رضوان حسني أحمد /د.م.أ

 حلوان جامعة / الجميلة الفنون كلية - العمارة بقسم مساعد أستاذ

ahosney@gmail.com 

شيرين السعيد العرنوس م.م/  
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 الملخص:

وهي أحد أشكال تكنولوجيا التصنيع  D printing3البحث أحد أشكال التقدم التكنولوجي وهي الطباعة ثالثية األبعاد يعرض 

ت لمنتجام افي تصميظم لنم والمفاهياف يرتعدت عادة أيدفاقا جت آفتحوالتي Additive Manufacturing باإلضافة 

حقيقية ورة ثت ثدحدودة و لقد أال محدة يدجأدوات لى ول إصولافي زلخم اللمصمرت ية كما يسدلتقلياية رلتجاوالصناعية ا

ت قولن امد ألبعااباعة ثالثية طلت اقللد فقدة ، يدلجالصناعية ورة الثابأنها ر لكثياصفها وحتى ر البتكاوالتصنيع افي عالمي 

ص على خصائرف لتعافي د لية مما يساعوألذج النماد ايجال، واتشكيور، وضع تصولن سيدلمهنن والمصممياقه ريستغذي لا

 في .زلخالمنتج ج انتام واتصميت سلسلة عمليان مر مبكت قومعها في ل لتعامالشكلية واصفاته وامولمنتج ا

 مشكلة البحث:

 عيةداإلبالعملية ر ايطوفي تد ألبعااثالثية  باعةطلورة اثن مل ألمثافي زلخم المصمدة استفاا. 

 رألفكاا ضبعج نتاوإته رفكرض في في عزلخم المصماجه والتي تت اقاولمعا. 

 هدف البحث:

 التعرف على إمكانات الطابعة ثالثية األبعاد في التشكيل الخزفي.  

 عليهاب لتغلالة ومحاوفي زلخم التصميداع واإلبافي في عملية زلخم المصماجه والتي تت اقاولمعاضيح وت. 

 أهمية البحث:

 .التعرف على وسائل التكنولوجيا الحديثة ودورها الفعال في مجال الخزف 

 .التعرف على إمكانات الطابعة ثالثية األبعاد في الفن والصناعة 

 فيزلخم المصمدى الداع إلباتنمية عملية ز ويفها في تحفيوظكيفية ت. 

 نهائي.م في مجسزخوذج على نمول للحصاد في االستفادة من الطباعة ثالثية األبع 

 حدود البحث:

 .يقتصر البحث على إمكانيات الطابعة ثالثية األبعاد في مجال الخزف 

         ث:لبحامنهجية 

 لتحليلياصفي ولالمنهج ث البحايتبع 

 

 مفتاحية:ت كلما

التصنيع  - النصميم بواسطة الحاسب -لمنتج م اتصميـجة ذلنمافي زلخم التصمياـ ة إلضافبالتصنيع ا - دألبعااباعة ثالثية طلا
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