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 ملخص البحث

 طريق عن وملموس مجسم بعادألا ثالثي منتج تصنيع خالل من تكنولوجية صناعيةثورة  الطباعة ثالثيَّة األبعاد أحدثت   

وتتعدد استخدامات الطباعة ثالثية األبعاد فى العديد  . بعادألا ثالثية بالطابعات تصنيعه() طباعته و الحاسوب على تصميمه

و مجاالت التصنيع والتغليف وتقتصر إستخدامات الطباعة  مجاالت الفضاء والطب والترفيه والتعليم من المجاالت منها

ثالثية األبعاد فى السوق التغليف المصرى على انتاج النماذج األولية   )نماذج ُتصنع إلختبار تصميم معين وتجربته ليقوم 

ثية األبعاد فى انتاج النماذج يهدف البحث إلى االعتماد على الطباعة ثال .بوظيفة معينة قبل اإلقبال على انتاج كمية كبيرة منه(

األولية والمشخصنة واالنتاج المحدود لعبوات التغليف  بغرض االستفادة من المميزات العديدة التى توفرها الطباعة ثالثية 

مما يؤدى إلى حل لمشكلة نقص الموارد المتاحة مع صغار المستثمرين, وهى ميزة  نخفاض التكلفة المبدئيةاألبعاد منها ا

الالزم لعملية التصنيع مما يساعد  قتوتقليل الوأنها تشجيع الكثيرين علي االستثمار مما بدوره يزيد من عجلة االنتاج من ش

باإلضافة إلى التخلص من المشاكل  حرية تصميم وانتاج العبوات ذات الهيكل البنائى المعقداالنتاج و  فى زيادة سرعة دورة

 ية )القولبة بالحقن وقولبة الحقن بالنفخ ( ممثلة فى صعوبة انتاج النماذج األولية  المعقدةو القيود التي تفرضها الطرق التقليد

 وإهدار الوقت والتكلفة العالية للعمالة وأدوات القولبة

االستفادة محليا يقتصر على انتاج النماذج األولية. ولتحقيق  إن استخدام الطباعة ثالثية األبعاد فى مجال انتاج عبوات التغليف

القصوى من تلك التقنية في مجال التغليف محلًيا البد من دراسة الجوانب االقتصادية والفنية للتقنيات المختلفة للطباعة ثالثية 

ومدى موائمة تلك التقنيات للمواصفات الخاصة بالمنتج المطلوب واحتياجات المستهلك  األبعاد وكذلك الخامات المستخدمة

بما يناسب  انخفاض تكاليف الطباعة ثالثية األبعاد بشكل كبير من المتوقع التوسع فى نطاق تطبيقاتها والسوق المصرى. فمع

 التطور التقنى للطباعة ثالثية األبعاد وما تملكه من حلول إبداعية فى مجال تصميم عبوات التغليف 

 : الكلمات الدالة

 ة الترسيب المنصهرتقينة نمذج –النماذج األولية  –الطباعة ثالثية األبعاد 
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