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الملخص:
يعرض البحث أحد أشكال التقدم التكنولوجي وهي الطباعة ثالثية األبعاد  3D printingوهي أحد أشكال تكنولوجيا التصنيع
باإلضافة  Additive Manufacturingوالتي فتحت آفاﻗا جديدة أعادت تعريف الﻣﻔاهيم والنظم في تصﻣيم الﻣنتجات الصناعية
والتجارية التقﻠيدية كﻣا يﺳرت لﻠﻣصﻣم الﺧزفي الوصول إلﻰ أدوات جديدة ﻻ ﻣحدودة و لقد أحدثت ثورة حقيقية في عالﻣي
التصنيع واﻻبتكار حتﻰ وصﻔﻬا الكثير بﺄنﻬا الثورة الصناعية الجديدة  ،فقد ﻗﻠﻠت الطباعة ثالثية األبعاد ﻣن الوﻗت الذي يﺳتﻐرﻗﻪ
الﻣصﻣﻣين والﻣﻬندﺳين لوضع تصور ،وتشكيل ،وايجاد النﻣاذج األولية ﻣﻣا يﺳاعد في التعرف عﻠﻰ ﺧصاﺋص الﻣنتﺞ وﻣواصﻔاتﻪ
الشكﻠية والتعاﻣل ﻣعﻬا في وﻗت ﻣبكر ﻣن ﺳﻠﺳﻠة عﻣﻠيات تصﻣيم وانتاج الﻣنتﺞ الﺧزفي .
مشكلة البحث:
 اﺳتﻔادة الﻣصﻣم الﺧزفي األﻣثل ﻣن ثورة الطباعة ثالثية األبعاد في تطوير العﻣﻠية اإلبداعية.
 الﻣعوﻗات التي تواجﻪ الﻣصﻣم الﺧزفي في عرض فكرتﻪ وإنتاج بعض األفكار.
هدف البحث:
 التعرف عﻠﻰ إﻣكانات الطابعة ثالثية األبعاد في التشكيل الﺧزفي.
 توضيﺢ الﻣعوﻗات التي تواجﻪ الﻣصﻣم الﺧزفي في عﻣﻠية اإلبداع والتصﻣيم الﺧزفي وﻣحاولة التﻐﻠب عﻠيﻬا.
أهمية البحث:
 التعرف عﻠﻰ وﺳاﺋل التكنولوجيا الحديثة ودورها الﻔعال في ﻣجال الﺧزف.
 التعرف عﻠﻰ إﻣكانات الطابعة ثالثية األبعاد في الﻔن والصناعة.
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. كيﻔية توظيﻔﻬا في تحﻔيز وتنﻣية عﻣﻠية اإلبداع لدى الﻣصﻣم الﺧزفي
. اﻻﺳتﻔادة ﻣن الطباعة ثالثية األبعاد في لﻠحصول عﻠﻰ نﻣوذج ﺧزفي ﻣجﺳم نﻬاﺋي
:حدود البحث
. يقتصر البحث عﻠﻰ إﻣكانيات الطابعة ثالثية األبعاد في ﻣجال الﺧزف
:منﻬجية البحث
يتبع البحث الﻣنﻬﺞ الوصﻔي التحﻠيﻠي

:كلمات مفتاحية
 التصنيع-  النصﻣيم بواﺳطة الحاﺳب-  التصنيع باإلضافة ـ التصﻣيم الﺧزفي النﻣذجة ـتصﻣيم الﻣنتﺞ- الطباعة ثالثية األبعاد
بواﺳطة الحاﺳب

Abstract:
The research presents a form of technological advancement, which is 3D printing 3, which is a
form of manufacturing technology in addition to Additive Manufacturing, which opened up new
horizons that redefined concepts and systems in the design of traditional industrial and
commercial products. In the worlds of industrialization and innovation even described by many
as the industrial revolution of new, it has reduced the tripartite printing dimensions of time taken
to designers and engineers to visualize, shaping, and create models of primary, helping to identify
the product characteristics and specifications of formal and deal with them early in the operations
of the design and production of a series of product ceramic.
Research problem:
 The ceramic designer made the best use of the 3D printing revolution in advancing the creative
process.
 The obstacles facing the ceramic designer in presenting his idea and producing some ideas.
Research objective:
 Learn about the potential of the 3D printer in ceramic molding.
 Clarify the obstacles facing the ceramic designer in the process of creativity and ceramic design
and try to overcome them
 Making use of 3D printing in order to obtain a finished ceramic stereoscopic pattern.
research limits:
 Research is limited to the potential of the 3D printer in the field of ceramics.
Research methodology:
 The research follows the descriptive analytical method
Research methodology:
 The research follows the descriptive analytical method

Keywords:
3D printing ـadditive manufacturing ـceramic design - product design Computer-aided
design (CAD) -computer-aided manufacturing
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مقدمة:
إن التقدم التكنولوجي يجري بﺧطﻰ ﻣتﺳارعة ليشﻣل جﻣيع ﻣظاهر الحياة ويﺳﻬم بدور كبير في رفاهية الشعوب وبين لحظة
وأﺧرى ثﻣة اﺧتراع أو ابتكار أو اكتشاف حتﻰ إن توﻗيت اﻻنتقال ﻣن عصر إلﻰ أﺧر بات ﻣتعذراً لتﺳارع الﻣﺳتجدات وكثرتﻬا
ويﻣثل التقدم التكنولوجي في جﻣيع الﻣجاﻻت ثورة في حياة الشعوب إذ شﻣل جﻣيع ﻣظاهرها فﻔي القرن الحادي والعشرين لن
يكون هناك ﻣكان لﻣن ﻻ يﻣﻠك أﺳباب التكنولوجيا.
ولقد ظل الﻣصﻣم ﻣنذ القدم يتﻠﻣس أفضل وﺳيﻠة إلظﻬار أفكارﻩ والوصول بﻬا لﻣنتﺞ حقيقي بﺈيجاد النﻣوذج األولي لﻬذﻩ الﻔكرة
والتﻐﻠب عﻠﻰ الﻣعوﻗات التي تعترض طريقﻪ في ﺳبيل تقديم ﻣنتجﻪ وإظﻬار التﻔاصيل الﺧاصة بﻬذا الﻣنتﺞ وﻣﻣيزاتﻪ ،بل والتﻐﻠب
عﻠﻰ ﻣعوﻗات تعطل فكرتﻪ األﺳاﺳية لدرجة تجعﻠﻪ يعدل ويحور في الﻔكرة األﺳاﺳية لتتالءم ﻣع عﻣﻠية اﻻنتاج وتجﺳيد هذﻩ
الﻔكرة كﻣنتﺞ.
إن الطباعة ثالثية األبعاد هي تقنية ﻗد تؤثر في البشرية أكثر ﻣن أي ﻣجال آﺧر ﻣن التقنيات الﻣوجودة حاليا تصور الﻣاكينة
البﺧارية ،الﻣصباح الكﻬرباﺋي ،الﺳيارات ،الطاﺋرات ،كل هذﻩ التقنيات جعﻠت حياتنا أفضل بعدة طرق وفتحت لنا ﻣجاﻻت
وإﻣكانيات جديدة ولكن ﻏالبا أﺧذت وﻗت وأحيانا حتﻰ عقود لكي تصل إلﻰ ﻣرحﻠة يﻣكن اﻻﺳتﻔادة ﻣنﻬا بصورة جيدة

شكل  1توضيحي يظﻬر أحد القطع الخزفية أثناء الطباعة

يقول إﻣانويل ﺳاكس ﻣبتكر الطباعة الثالثية أن أﺳاﺳيات تقنية الطباعة الثالثية واحدة في كل حالة.وتﺳتﺧدم تقنية الطباعة
الثالثية األبعاد في تصنيع ﻣنتجات تجارية ذات أﺳطﺢ ﺧاصة ﻣثل الﻣرشحات الصناعية وتتﻣيز الﻣرشحات الﻣنتجة بطريقة
الطباعة الثالثية ﻣن ﻣثيالتﻬا الﻣنتج ة بطرق التشكيل التقﻠيدية ﻣثل طريقة التشكيل بالبثق أو طريقة الصب في القوالب ,والتي
ﻏالبا ً ﻣا تظﻬر بﻬا بعض العيوب ﻣثل التشققات(1) P. 57 )crackes( .
وتتيﺢ تقنية الطباعة الثالثية كل اإلﻣكانيات إلنتاج أﺳطﺢ ﺧاصة في ﻣجال الﺧزف حيث يﻣكن التحكم في وضعية األجزاء
الدﻗيقة لﻠﺧاﻣات ،ﻣﻣا يعرف بالطباعة الﺧزفية ( )Ceraprintingكﻣا في شكل 1
إن طريقة الطباعة ثالثية األبعاد توحد الﻣﺳاحيق والﻣواد الرابطة بﻣرونة هندﺳية لم يﺳبق لﻬا ﻣثيل ,وتﺧتصر الطباعة الثالثية
الوﻗت الالزم لتﺳويق ﻣنتﺞ جديد في العديد ﻣن الﻣجاﻻت وذلك بتحﺳين جودة الﻣنتﺞ ,بالجﻣع بين التصﻣيم والتصنيع ﻣباشرة,
وتﺧﻔض تكﻠﻔة الﻣنتﺞ بواﺳطة تﺧﻔيض تكﻠﻔة ﻣرحﻠة التطوير والتحديث.
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كذلك يﻣكن زيادة ﻣعدل اإلنتاج بتﺧصيص كل ﻣاكينة أو طابعة إلنتاج نوعية واحدة ﻣن الﻣنتجات ,لذلك فﺈن الطباعة الثالثية
هي الثورة القادﻣة في التصنيع لكونﻬا الراﺋدة في اإلنتاج الﺳريع لﻠنﻣاذج األولية وكذلك األجزاء النﻬاﺋية لﻠﻣنتﺞ.و ﻣن الﻣﻣكن
اﺧتصار ﻣﻣيزات الطباعة الثالثية بشكل عام فبﻣا يﻠي:
مميزات تقنية الطباعة الثالثية بشكل عام :(5A) P. 9
 .1ﺳﻬولة تعديل التصﻣيم .
 .2اﻣكانية نﺳخ التصﻣيﻣات باﺳتﺧدام نظام ﻣﺳﺢ ضوﺋي رﻗﻣي وتحويﻠﻬا الي ﻣنتﺞ ثالثي اﻻبعاد .
 .3اﻣكانية الحصول عﻠي اجزاء كبيرة الحجم  ،اﻻجزاء البارزة  ،اﻻجزاء الﻣتداﺧﻠة  ،اﻻجزاء الﻣعشقة بزاوية اﻗل ﻣن (90
درجة) .
 .4نظام اﺳترجاع ﻣتكاﻣل لﻠﺧاﻣات .
 .5ﻻ تﺳتﺧدم ادوات او اجﻬزة كثيرة وذلك نﺧتصر الوﻗت والتكﻠﻔة .
 .6ﻻ توجد حدود لﻣدي تعقدي التصﻣيم.
 .7اﻗل تكﻠﻔة.
 .8دورة انتاج ﻗصيرة.
 .9الحصول عﻠي ﻣنتﺞ ﻣطابق لكل الﻣواصﻔات القياﺳية ،وليس ﻣن الطرق التقﻠيدية القديﻣة ﻣن عيوب التشكيل والتصنيع.
وهناك حوالي إثنﻰ عشر طريقة تعمل بﻬا الطابعات ثالثية األبعاد ولكن كلﻬا تتلخص في ثالثة مفاهيم رئيسية

وهيP.7 :

()2

 -1الترﺳيب لﻣادة ﻣنصﻬرة.
 -٢النحت لﻣادة ﻗابﻠة لﻠنحت.
 -٣التﻠبيد لﻣادة شبﻪ ﺳاﺋﻠة أو لدنة أو ﻣﺳحوق.
ولكن سنذكر هنا أهم أليات الطباعة ثالثية األبعاد األشﻬر استخداما هذﻩ اﻵونة:
 -1تلبيد(نصلد) الليزر االنتقائي ()Selective Laser Sintering SLS
وفيﻬا يﺳتﺧدم شعاع ليزر عالي القوة لدﻣﺞ جﺳيﻣات البالﺳتيك والﻣعادن و الﺳيراﻣيك أو حتﻰ الزجاج .و في هذﻩ الطريقة
كﻣا يظﻬر في شكل  ٢تكون الﺧاﻣة الﻣﺳتﺧدﻣة في الطباعة عﻠﻰ شكل  powderﻣﺳحوق وليس ﺳاﺋل وﻣن ﻣﻣيزات هذﻩ التقنية
أن الﻣادة الﻣتبقية يتم إعادة تدويرها.

شكل  2توضيحي يظﻬر عمليات طباعة ثالثية األبعادSLS
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 -2التشكيل بترسيب مادة منصﻬرة Fused Deposition Modeling
وهي طريقة أبﺳط ﻣا يوصﻔﻬا كﻣا يظﻬر في شكل  ٣أنﻬا عبارة عن ﻣﺳدس ﻏراء ﻣتحكم بﻪ عن ط ريق الكﻣبيوتر هذا
الﻣﺳدس الذي ينتﻬي برأس ﻣﺳﺧن لدرجات ححرارة عالية جدا يذيب لﻔاﺋف ﺧيوط بالﺳتيكية ﻣصوبة آليا باتجاﻩ ﻣنصة
ليتشكل عﻠيﻬا الشكل طبقة فوق طبقة أﺧرى .والكثير ﻣن الطابعات الشﺧصية ﻣثل تﻠك الﻣصنعة ﻣن ﻗبل ( Rep Rap,
 , )Makerتﺳتﺧدم تقنية ( )Fused Deposit Modelوفيﻬا يتم صﻬر البالﺳتيك ﻣن نوع ( )ABSأو البالﺳتيك
الحراري وإبداعﻬا ﻣن ﺧالل فوهة ﻗذف ﺳاﺧنة.

شكل  3توضيحي يظﻬر عمليات طباعة ثالثية األبعادFDM

 -3التشكيل ببثق مادة عضوية تتصلد باألشعة Poly-jet
وهي ﻣن الطرق القﻠيﻠة التي تدعم الطباعة الﻣﻠونة وهي تشبﻪ إلﻰ حد كبير فكرة عﻣل الطابعات النافثة لﻠحبر العادية ولكن هنا
تنﻔث ﻣادة راتنجية تتصﻠد بتﺳﻠيط األشعة فوق البنﻔﺳجية بعد ﺧروجﻬا ﻣن عدد كبير ﻣن فتحات في رأس الطابعة ثالثية األبعاد
عﻠﻰ شكل طبقات تتصﻠد طبقة طبقةكﻣا يظﻬر بشكل .4

شكل  4توضيحي يظﻬر عمليات طباعة ثالثية األبعاد Polyjet
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 -4التشكيل باستخدام الليزر علﻰ مادة سائلة حساسة للحرارة Stereolithograph
طريقة تشكيلكﻣا يظﻬر بالشكل  5تتم بالتحكم بالكﻣبيوتر بواﺳطة أشعة ليزر في ﻣادة تتﺄثر باألشعة الﻔوق بنﻔﺳجية تﺳكب ﻣن
وعاء يحتويﻬا طبقا لﻠنﻣوذج ثالثي األبعاد الﻣصﻣم بالبراﻣﺞ ثالثية األبعاد لتكوين الﻣجﺳم طبقة طبقة.
وتﺳتﺧدم الطابعة ثالثية األبعاد هنا ﻣﻠﻔات ﻣن نوع  ,STLوالتي تم اﺳتﺧداﻣﻬا ﻣن ﻗبل ﻣﺧترع الطباعة ثالثية األبعاد ( Chuck
 .)Hullوتﺳتطيع ﻣعظم براﻣﺞ التصﻣيم بﻣﺳاعدة الكﻣبيوتر ( )CADبﻣا فيﻪ البراﻣﺞ التجارية ﻣثل ( .)Autocadوكذلك
البراﻣﺞ الﻣجانية ﻣثل ( )Google Sketchupتكوين ﻣﻠﻔات (. )STLكﻣا أن ﻣصنعي الطابعات ثالثية األبعاد لديﻬم براﻣﺞ
( )CADﺧاصة بﻬم)٢( P.5 .

شكل  5توضيحي يظﻬرعمليات طباعة ثالثية األبعاد Stereolithography

 -5التشكيل بتصلد المعادن المباشر DMLS
و تشبﻪ هذﻩ الطريقة في ألية عﻣﻠﻬا الطريقة الﺳابقة ولكن الﻣادة الﻣﺳتﺧدﻣة هنا كﻣا يظﻬر بالشكل  6هي الﻣعادن التي تكون في
شكل ﻣﺳحوق و حبيبات وهي بالتﺄكيد تحتاج إلﻰ درجات حرارة عالية جدا لربط ﻣﺳحوق الﻣعادن الﻣﺳتﺧدﻣة ببعضﻬا كالكوبﻠت
أو النحاس أو الحديد دونﻣا اﻻنصﻬار.

شكل  6توضيحي يظﻬر عمليات طباعة ثالثية األبعاد DMLS
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الﻬندسة العكسبة والطباعة ثالثية األبعاد:
وإذا أردت إعادة إنتاج شكل باﺳتﺧدام هذا النوع ﻣن الطابعات فﺈنك تحتاج إلﻰ ﻣاﺳﺢ ضوﺋي ( )Scannerثالثي األبعادكﻣا يظﻬر
بالشكل  .7حيث يقوم هذا الجﻬاز بتجﻣيع البيانات عن شكل الﻣجﺳم وصﻔاتﻪ ويقوم باﺳتﺧدام هذﻩ البيانات لبناء نﻣوذج رﻗﻣي ثالثي
األبعاد .فعﻠﻰ ﺳبيل الﻣثال ،تقوم إحدى التقنيات الﻣتوفرة بتجﻣيع بيانات الﻣجﺳم عن طريق إصدار ضوء واكتشافﻪ انعكاﺳﻪ وعندها
تﺳتطيع إعادة تشكيل نﻣوذج رﻗﻣي لﻠﻣجﺳم.

شكل  7توضيحي يظﻬر الماسح الضوئي ثالثي األبعاد

شكل  8توضيحي يظﻬر خطوات الﻬندسة العكسية
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عمليات الطباعة ثالثية األبعاد:
لﻠحصول عﻠﻰ ﻣجﺳم ثالثي اﻵبعاد ،تحتاج أوﻻ إلﻰ إنشاء نﻣوذج رﻗﻣي باﺳتﺧدام جﻬاز الكﻣبيوتر .وتتم هذﻩ الﺧطوة باﺳتﺧدام أحد
برﻣجيات تصﻣيم وإنشاء النﻣاذج ثالثية اﻵبعاد ،أوعن طريق إنشاء نﻣوذج رﻗﻣي بطريقة الﻣﺳﺢ الضوﺋي لﻣجﺳم حقيقي بالﻣاﺳﺢ
الضوﺋي ثالثي اﻵبعاد وﻗد يتم بعض التعديالت لﻪ بﺄدوات البرﻣجيات.
وﻣا أن يتم إنشاء نﻣوذج رﻗﻣي ببراﻣﺞ الكﻣبيوتر يحتاج أيضا إلﻰ براﻣﺞ أﺧرى تقﺳﻣﻪ إلﻰ شراﺋﺢ عرضية ﻣتعددة تصل إلﻰ عدد
كبير ﻣن الطبقات الﻣقطعية ﺳﻣكﻬا جزء ﻣن الﻣﻠيﻣتر ،وتحديد كيﻔية إﺧراج طبقة واحدة رﻗيقة ﻣن الﻣجﺳم ثالثي األبعاد التي
نﺳتطيع بعد ذلك إرﺳالﻬا إلﻰ طابعة ثالثية اﻻبعاد التي تقوم بطباعتﻬا ،طبقة فوق األﺧرى ،حتﻰ يتم بناء نﻣوذج كاﻣل ﻣﻠﻣوس
)٣(P.11
ويمكن تلخيص عمليات الطباعة ثالثية األبعاد علﻰ النحو التالي:
.1يتم إنشاء (تصﻣيم) نﻣوذج ثالثي األبعاد ببرناﻣﺞ تصﻣيم الكﻣبيوتر ثالثي األبعاد.
 .٢يتم تصدير ﻣﻠف تصﻣيم النﻣوذج ثالثي األبعاد إلﻰ نوع ﻣﻠف آﺧر (اﻣتداد) ليحولﻪ إلﻰ طبقات يﻣكن ﻗراءتﻪ ببرناﻣﺞ ﺧاص
لﻠطباعة ثالثية األبعاد ،وعادة ﻣا يكون )(STL
 .٣يتم تحﻣيل ﻣﻠف ) (STLفي برناﻣﺞ الشراﺋﺢ بنوعية ) (G-Codeبحيث يﻣكن لﻠطابعة ثالثية األبعاد التعرف عﻠﻰ الﻣﻠف
وﻗراءتﻪ.
 .4تبدأ الطابعة في بناء الﻣجﺳم ،طبقة فوق أﺧرى.
 .5ﻗد يحتاج الﻣجﺳم بعد إنشاﺋﻪ لﻣعالجة ﻻزﻣة إلنﻬاء النﻣوذج وﻗد ﻻ يحتاج.
 .6في حالة الﻣجﺳم الﺧزفي يترك لﻠتجﻔيف ثم تتم عﻣﻠية الحريق.

شكل 11توضيحي يظﻬر عمليات ومراحل الحصول علﻰ نموذج ثالثي األبعاد

مميزات الطباعة ثالثية األبعاد للتصميم الخزفي:
إن الطباعة ثالثية األبعاد تعتبر ثورة في عالم التقنيات القاﺋﻣة وطرق الصناعة بﻣا تقدﻣﻪ ﻣن فواﺋد كبيرة فالطباعة ثالثية األبعاد
تﺳاعدنا في ﺧﻠق نﻣاذج وﻣجﺳﻣات جديدة أو إعادة تكوين ﻣجﺳﻣات ﻗديﻣة أو تطويرها)5A( P.13 .
بجانب ذلك نستعرض هنا بعض مميزات التي تقدمﻬا الطباعة ثالثية األبعاد للمصمم الخزفي وتصميم الخزف عامة:
 -1تطوير وتحسين عمليات تصميم المنتﺞ الخزفي :إذ أثبتت الطباعة ثالثية األبعاد بتﺳﻬيﻠﻬا عﻣﻠية إنشاء النﻣاذج األولية
الﺳريعة Rapid Prototypeوإﻣكانية إظﻬار الﺳﻣات الظاهرية لﻠنﻣوذج وبالتالي ﻣعرفة ﻣا بﻬا ﻣن ﻣﻣيزات أو عيوب يﻣكن تعديﻠﻬا
في ﻣراحل ﻣتقدﻣة ﻣن دورة عﻣﻠيات تصﻣيم الﻣنتﺞ الﺧزفي.
ورﻏم التطور الذي حققتﻪ برﻣجيات الرﺳم ثالثي األبعاد إﻻ أن الحصول عﻠﻰ نﻣوذج ﻣجﺳم حقيقي ﻣﻠﻣوس ﻻ يقارن بعرض رﺳم
النﻣوذج عﻠﻰ شاشات الكﻣبيوتر ﻣن حيث التعرف عﻠﻰ الﻣﻣيزات والعيوب)5B(P.56 .
أ-التعرف عﻠﻰ ﻣﻣيزات النﻣوذج الﻣجﺳم األولي وعيوبﻪ في ﻣرحﻠة ﻣتقدﻣة ﻣن عﻣﻠيات تصﻣيم الﻣنتﺞ الﺧزفي وبالتالي تطوير
الﻣنتﺞ.
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ب -إﻣكانية تكرار التعديل عﻠﻰ تصﻣيم الﻣنتﺞ الﺧزفي أكثر ﻣن ﻣرة ﻗبل الحصول عﻠﻰ النتيجة النﻬاﺋية.
ج -إﻣكانية الحصول عﻠﻰ تصور لوني ﻣتعدد لﻠﻣنتﺞ الﺧزفي بتكرار طباعتﻪ ثالثيا بﺄلوان ﻣﺧتﻠﻔة.
د -تحﺳين عﻣﻠيات التواصل بين الﻣصﻣم والعﻣيل ﻣن ﺧالل العرض الﻣﻠﻣوس لﻠنﻣوذج الﻣجﺳم دونﻣا الحاجة لﻠتﺧيل أو الشرح.
ﻩ -الحصول عﻠﻰ النﻣوذج األولي " “prototypeلﻠﻣنتﺞ لﻔحص الﻣنتﺞ الﺧزفي وظيﻔيا والتحقق ﻣن أن كل جزء في الﻣنتﺞ ﻣتوافق
ويحقق الوظيﻔة التي صﻣم ﻣن أجﻠﻬا.
و -توفير تكﻠﻔة عالية وﻣجﻬود ضﺧم ووﻗت كبير كان يتم اهدارها ﺧالل عﻣﻠيات تصﻣيم الﻣنتﺞ الﺧزفي.
ز -الﻣﺳاهﻣة في توليد أفكار تصﻣيﻣية جديدة أثناء عﻣﻠية تصﻣيم الﻣنتﺞ.
 -2تﻐيير مفاهيم طرق التصنيع التقليدية :أيضا ﻗاﻣت الطباعة ثالثية األبعاد بتﻐيير ﻣﻔاهيم طرق الصناعة التقﻠيدية فكﻣا اﺳتحدثت
ﻣﻔاهيم ﻣثل ﻣﻔﻬوم النﻣذجة أو التجﺳيم ’ ‘concept modelوﻣﻔﻬوم النﻣوذج األولي الﺳريع ’‘rapid ‘prototypingﻟﻠﻣﻧﺗﺞ فقد
دﺧﻠت الطباعة ثالثية األبعاد كجزء ﻣن ﻣﻔﻬوم ﻣعروف في عﻣﻠيات التصنيع التقﻠيدية أﻻ وهو ﻣﻔﻬوم ﻣا ﻗبل اإلنتاج .‘pre-
’production
 -3التصنيع الرقمي المباشر :فقد اﺧتصرت الطباعة ثالثية األبعاد كثير ﻣن ﻣراحل اﻻنتاج وبادﺧال عنصر التصﻣيم الرﻗﻣي في
عﻣﻠيات اإلنتاج أصبﺢ ﻣن الﻣﻣكن الحصول عﻠﻰ ﻣنتﺞ بعد ﺧطوات أﻗل وأﺳرع ﻣن الطرق الصناعية التقﻠيدية.
 -4إتاحة المشاركة في تعديل التصميم :وفرت الطباعة ثالثية األبعاد ﻣيزة التشارك في تعديل التصﻣيم واضافة الﻠﻣﺳة الﺧاصة
بكل ﻣﺳتﺧدم لﻠطباعة الثالثية األبعاد حﺳب ﻣا يرﻏب في ﺧروج الﻣنتﺞ بشكﻠﻪ النﻬاﺋي الﻣﻔضل لﻪ.
 -5تشجيع العملية اإلبداعية لدى الجمﻬور :فقد ﺳاهﻣت الطباعة الثالثية األبعاد في تنﻣية صﻔة اﻻبتكار واإلبداع لدى جﻣوع
البشر بﺈتاحة عﻣﻠية الحصول عﻠﻰ ﻣنتﺞ بﻣجرد أن تكون لديك ﻣﻬارة التﺧيل والتصﻣيم عﻠﻰ البراﻣﺞ ثالثية األبعاد وكﺳرت حواجز
كثيرة ﻣوجودة لﻠوصول إلﻰ إﻣكانية تصنيع ﻣنتﺞ.
إن تكنولجيا الطباعة ثالثية األبعاد ليﺳت ﻣجرد تقنية رﻗﻣية لﻠتصنيع وفقط والتي تتﺳم بﺧصاﺋص اإلتاحة لجﻣيع الجﻣاهير ولكنﻬا
أيضا ﻣﻬدت طريق اﻻبتكار واإلبداع لدى البشر )6(. P.87
 -6تصنيع مجسمات معقدة تصميميا :هذﻩ الﻣيزة هي ﻣن أكثر الﻣيزات لﻠطباعة ثالثية األبعاد وضوحا وأهﻣية وﺧاصة في تصﻣيم
وا ٕ نتاج الﻣنتﺞ الﺧزفي ،فنحن كﻣصﻣﻣين كانت عﻣﻠية التصنيع التقﻠيدية تحد ﻣن إنتاج ﻣنتجات وبالتالي تصﻣيﻣﻬا لﺧاﻣة الﺧزف
وذلك لطبيعة طرق انتاج الﻣنتﺞ الﺧزفي ذاتﻪ وﻣع انطالق الطباعة ثالثية األبعاد أصبﺢ ﻣن الﻣﻣكن انتاج وتصنيع ﻣنتجات ذات
تصﻣيﻣات ﻣعقدة كﻣا يظﻬر بشكل 1٢و.1٣

شكل  12يوضح نموذج خزفي معقد التصميم
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شكل  13يوضح نموذج خزفي معقد التصميم

 -7إنتاج منتجات متناهية الصﻐر :عند تصنيع ﻣنتﺞ ﺧزفي كانت ﻣن أهم الﻣعوﻗات في ﻣواصﻔات الﻣنتﺞ هي دﻗة حجم وصﻐر
الﻣنتﺞ الﺧزفي فكانت هناك حدود في الحجم والﻣقاييس ﻻ يﺳتطيع الﻣصﻣم والﻣصنع الﺧزفي تجاوزها أو الوصول إليﻬا جاءت
الطباعة ثالثية األبعاد وكﺳرت هذﻩ الحواجز وأتاحت إنتاج حجوم وﻣقاييس ﻣتناهية الصﻐر ﻣن الﻣنتجات الﺧزفية)4(P.4 .

شكل 14يوضح دقة الطباعة الخزفية ثالثية األبعاد

- 8التوفير في التكلفة االقتصادية :اﺳتﺧدام الطباعة ثالثية األبعاد في عﻣﻠية انتاج ﻣنتﺞ ﺧزفي ﺳاهﻣت بشكل كبير في عﻣﻠية
تقﻠيل التكﻠﻔة وظﻬر هذا في عدة أﻣور(A)P.7 :5
أ -اﻻﺳتﻐناء عن اﺳتﺧدام الكثير ﻣن الﻣعدات واألﻻت وﻗوالب التشكيل

.

ب -ﻻ تتطﻠب عﻣﻠيات إعداد ﻗبل التشكيل لﻠﻣنتﺞ ﻣثل النحت أو الطحن أو عﻣﻠيات أﺧرى.
ج -اﺳتﺧدام الﺧاﻣات الﻣعدة لعﻣﻠية الطباعة ثالثية األبعاد بﺳﻬولة وأﻗل ﻗدر ﻣن هدر الﺧاﻣة.
د -توفر الطباعة ثالثية األبعاد إﻣكانية تدوير و إعادة اﺳتﺧدام الﺧاﻣات الﻣﻬدرة في عﻣﻠية التشكيل.
ﻩ -تقﻠيل ﻣﺧاطر ركود الﻣنتجات بدون بيع وذلك ألن الطباعة ثالثية األبعاد توفر ﺧاصية اإلنتاج حﺳب
ﺧالل إتاحة الﻣنتﺞ كنﻣوذج أولي لتجربتﻪ ﻗبل إنتاجﻪ كﻣيا.
و -القدرة عﻠﻰ ﻣشاركة الﺧبرات التصﻣيﻣية واﻻﺳتعانة باﺳتشاري فني ﺧارجي.
ز -الﺳرعة والﺳﻬولة
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 -9تقنية تساهم في التنمية المستدامة وصديقة للبيئة :فﻬي تقنية ﻣوفرة لﻠطاﻗة حيث أن تكنولوجيا الطباعة ثالثية األبعاد تتﺳم
بﺄنﻬا ذات كﻔاءة بيﺋية في عﻣﻠيات التصنيع واﻻنتاج في حد ذاتﻬا فﻬي تﺳتﺧدم في ﻣواد طباعتﻬا وتشكيﻠﻬا لﻠنﻣاذج ﻣا يقرب ﻣن
 ٪90ﻣن الﻣواد النﻣوذجية وبالتالي تعد ﻣن أﻗل طرق اﻻنتاج التي تترك ﻣﺧﻠﻔات أو ﻣواد ﻣﻬدرة وهذا ليس فقط في التصنيع
ولكن ﺧالل ﺳﻠﺳﻠة عﻣﻠيات تصﻣيم الﻣنتﺞ الﺧزفي)4(P.11 .

تحديات الطباعة ثالثية األبعاد:
رﻏم ﻣا ذكرنا ﻣن ﻣﻣيزات اﺳتﺧدام الطباعة ثالثية األبعاد في عﻣﻠيات تصﻣيم وانتاج الﻣنتﺞ الﺧزفي ﻻتزال هناك بعض التحديات
التي تواجﻪ الﻣصﻣم والﻣطور الﺧزفي في هذا القطاع وﻣع كل التقدم التقني الذي أظﻬرتﻪ عﻣﻠيات الطباعة ثالثية األبعاد والتﻐيير
نﺳتعرض فيﻣا يﻠي بعض التحديات الﻣواجﻬة لﻠﻣصﻣم الﺧزفي وﻣجال تصﻣيم الﻣنتﺞ الﺧزفي )٢(P.10
 -1اﻻعتﻣاد كﻠيا عﻠﻰ التقنية الرﻗﻣية وﻣﺳاعدة الكﻣبيوتر في الحصول عﻠﻰ الﻣنتﺞ الﺧزفي بالطباعة ثالثية األبعاد وبالتالي بدون
براﻣﺞ التصﻣيم ثالثي األبعاد وأجﻬزة الكﻣبيوتر وبالتﺄكيد الطابعات ثالثية األبعاد لن يحصل الﻣصﻣم الﺧزفي عﻠﻰ الﻣنتﺞ
الﺧزفي ،هذا إذا ﻣا ﻗورنت بالطرق اليدوية أو طرق اﻻنتاج النصف ألي أو اﻵلية التقﻠيدية.
 -٢تنافي ﻣﻔﻬوم اإلنتاج بالطباعة ثالثية األبعاد ﻣع ﻣﻔﻬوم اإلنتاج الكﻣي Mass Productionوﺧاصة الكﻣيات الضﺧﻣة ﻣن
بعض الﻣنتجات الﺧزفية حتﻰ اﻵن ﻣن حيث ﻣعدل اإلنتاج ألن الطباعة ثالثية األبعاد ﻻ تنافس ﻣعدل اﻻنتاج بالطرق التقﻠيدية.
 -٣ﻗد تﺳاهم الطباعة ثالثية األبعاد في عدم الﻣحافظة عﻠﻰ حقوق الﻣﻠكية الﻔكرية لتنﻔيذ تصﻣيﻣات الﻣنتجات عاﻣة والﻣنتجات
الﺧزفية التي تﻣتﻠكﻬا شركات أو أفراد وﺧاصة أن التصﻣيﻣات تكون ﻣتداولة عبر أجﻬزة الحاﺳب اﻻلكترونية والﻣتصﻠة بشبكة
اﻻنترنت.
 -4تقنية الطباعة ثالثية األبعاد تقنية ﻣتقدﻣة لذا يجب عﻠﻰ الﻣصﻣم الﺧزفي إجادة ﻣﻔرداتﻬا تﻣاﻣا وآليتﻬا وأﺳرارها واألهم ﻣعرفة
ﻣاذا يﻣكن أن تقدﻣﻪ الطباعة ثالثية األبعاد لﻠﻣصﻣم تحديدا ،لذا فﻬي ﻻ تصﻠﺢ لﻠﻣصﻣﻣين الذين ليﺳواعﻠﻰ دراية جيدة بالبراﻣﺞ
التصﻣيم ثالثية األبعاد وبالتالي تكون ﻣقتصرة عﻠﻰ فﺋة ﻣحدودة ﻣن الﻣصﻣﻣين.
 -5ﻻتزال التكﻠﻔة عالية نﺳبيا لﻠحصول عﻠﻰ ﻣنتﺞ ذو ﻣواصﻔات جيدة ﻣن الﺧزف بالطباعة ثالثية األبعاد وهي أحد التحديات
الﻣﻬﻣة
 -6تطوير ﺧاﻣات الطباعة الﺧزفية :الﺧاﻣات الﺧزفية الﻣﺳتﺧدﻣة ﻻزالت في ﻣراحل التطوير وﺧاصة أن ﺧاﻣات الﺧزف ﻣﺧتﻠﻔة
وﻣتعددة وكل واحدة ﻣنﻬا تعطي نتاﺋﺞ ﻣﺧتﻠﻔة وﻣنتجات ﻣﺧتﻠﻔة وهذا التحدي يعتبر ﻣن أكبر التحديات عند اﺳتﺧدام الطباعة
ثالثية األبعاد في عﻣﻠيات تصﻣيم وانتاج ﻣنتجات ﺧزفية.
 -7صعوبة الحصول عﻠﻰ الطابعات الثالثية األبعاد رﻏم توفرها عﻠﻰ ﻣواﻗع الشراء اﻻلكترونية وذلك لزيادة ﻣصروفات
الشحن والجﻣارك وكذلك صعوبة تجﻣيعﻬا بالداﺧل لعدم توافر بعض أجزاءها في الﺳوق الﻣحﻠي.

البرمجيات اإللكترونية للطباعة ثالثية األبعاد والتصميم الخزفي:
كﻣا ذكرنا ﻣن ﻗبل أن عﻣﻠيات الطباعة ثالثية األبعاد تعتﻣد كﻠيا عﻠﻰ الﻣﺳاعدة الرﻗﻣية في التصﻣيم  CADوالﻣﺳاعدة الرﻗﻣية
في التصنيع  CAMليحول التصﻣيم إلﻰ أداة الطباعة ثالثية األبعاد ليﺳاعد الﻣصﻣم الﺧزفي في تحقيق تصﻣيﻣﻪ واﻗعا ﻣﻠﻣوﺳا
فﺈن عﻠيﻪ بالتالي اﻻﺧتيار بين براﻣﺞ الحاﺳب الﻣناﺳبة لﻠتصﻣيم ثالثي األبعاد لتحقيق هدفﻪ بﺄعﻠﻰ درجات الجودة والكﻔاءة.
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أوال :برامﺞ مساعدة في التصميم ثالثي األبعادCAD:
البراﻣﺞ في هذا الﻣجال ـ التصﻣيم ثالثي األبعاد ـ تﻔرض عﻠﻰ الﻣصﻣم تحديد احتياجاتﻪ بدﻗة عند اﺧتيار إحداها لﻠتصﻣيم ورﻏم
تنوع هذﻩ البراﻣﺞ إﻻ أنﻬا تندرج تحت أربعة أنواع رﺋيﺳية )٢(P.13
 براﻣﺞ تعتﻣد عل ﻣﻔﻬوم التعاﻣل ﻣع الكتل الﻣصﻣتة solid
 براﻣﺞ تعتﻣد عﻠﻰ ﻣﻔﻬوم النحت لﻸشكال sculpting
 براﻣﺞ تعتﻣد عﻠﻰ ﻣﻔﻬوم ﻣحددات األشكال parametric
 براﻣﺞ تعتﻣد عﻠﻰ ﻣﻔﻬوم األشكال الﻣضﻠعة polygonal
كل هذﻩ البراﻣﺞ تﺳاعد الﻣصﻣم الﺧزفي لتحويل فكرتﻪ لواﻗع وﻣنتﺞ أو نﻣوذج ﻣﻠﻣوس بجانب أن كل نوع ﻣن هذﻩ األنواع يكون
أكثر ﻣﺳاعدة ونﻔعا لﻠﻣصﻣم عﻣوﻣا عند اﺳتﻬداف الحصول عﻠﻰ تصﻣيم ﻣنتﺞ ﻣحدد النوع ﻣثل تصﻣيم الﻣنتﺞ الﺧزفي أو تصﻣيم
جزء هندﺳي ﻣيكانيكي أو ﻣعﻣاري أو تصﻣيم شكل لشﺧصية رﺳوم ﻣتحركة ،وﻗد يكون هناك ﻣن براﻣﺞ الشركات ﻣا يتﻣيز
بكونﻪ يعﻣل عﻠﻰ أكثر ﻣن ﻣﻔﻬوم ﻣن األنواع الﺳابقة وبالتالي يكون أكثر نﻔعا وﻣﺳاعدة لﻠﻣصﻣﻣين ودارﺳي التصﻣيم)7(P.113.
النوع األول والذي يعتﻣد ﻣﻔﻬوم الكتﻠة الﻣصﻣتة  solidوهي باﻻﺳاس تعتﻣد عﻠﻰ ﻣﻔﻬوم constructive solid
) geometry(CSGلتصﻣيم األشكال ثالثية األبعاد الﻣعقدة وتشتﻣل هذﻩ النوعية عﻠﻰ براﻣﺞ التصﻣيم ﻣثل:
 SketchUp, Autodesk 123D, Tinkercadهذﻩ النوعية ﻣن براﻣﺞ التصﻣيم تنطﻠق فكرة التصﻣيم بﻬا ﻣن اﺳتﺧدام
األشكال الﻬندﺳية ثالثية األبعاد األصﻠية والبﺳيطة ﻣثل الﻣكعب والﻬرم واﻻﺳطوانة ثم ينطﻠق الﻣصﻣم في التعاﻣل ﻣعﻬا ﻻنتاج
التصﻣيم النﻬاﺋي الذي يريد.
النوع الثاني والذي يعتﻣد ﻣﻔﻬوم النحت  sculptingفي تكوين األشكال أﻣثﻠة لﻬا براﻣﺞ:
 ZBrush, Sculptris, Mudboxوهذﻩ البراﻣﺞ التصﻣيﻣة تتﻣيز بالتشكيل الحر لﻸشكال الﻣصﻣﻣة أكثر ﻣن الﻬندﺳية وإجراء
عﻣﻠيات تشكيل ﻣثل تقﺳيم الشكل إلﻰ شراﺋﺢ وتحريك وﺳحب وثني ولف األشكال ،واألهم هو إﻣكانية إحداث الضﻐط عﻠﻰ
ﺳطﺢ شكل كروي لﻠحصول عﻠﻰ التصﻣيم الﻣطﻠوب وكﺄنك تشكل بﺄناﻣﻠك ،وهذﻩ البراﻣﺞ راﺋعة جدا لﻠتشكيل الحر ونحت
األشكال الﺧزفية الﻔنية وبدأت تطبيقات وبراﻣﺞ تصﻣيم بﻣﻔﻬوم األشكال الﻣضﻠعة األﺧرى تدﺧل تعديالت بﺈضافة هذﻩ الﺧاصية
في براﻣجﻬا ألهﻣيتﻬا لﻠﻔنانين والﻣصﻣﻣين.
والنوع الثالث والذي يعتﻣد عﻠﻰ ﻣﻔﻬوم تصﻣيم األشكال الﻣضﻠعة  parametricوهي نوعية براﻣﺞ نادرة ﻻعتﻣادها في التصﻣيم
عﻠﻰ البرﻣجة وليس اﺳتﺧدام ادوات التصﻣيم الﻣباشرة وهذا يحد ﻣن عﻣﻠية التصﻣيم وإن كان لﻪ ﻣيزة في تصﻣيم األجزاء
واألشكال الﻣيكانيكية ولﻪ ﻣثال ﻣن البراﻣﺞ هو  ، Builder, Rhino,Katiaوﻣن ناحية أﺧرى يﻣكن اﺳتﺧداﻣﻬا في تصﻣيم
األعﻣال الﻔنية التجريدية أو التي تعتﻣد في شكﻠﻬا عﻠﻰ الﻣعادﻻت واألشكال الرياضية البحتة.
النوع الرابع واألخير و الذي يعتﻣد ﻣﻔﻬوم األشكال الﻣضﻠعة  polygonalوهي براﻣﺞ تعرض الشكل الثالتي األبعاد باﺳتﺧدام
تقنية أﻻف الﻣثﻠثات الصﻐيرة الﻣتراكبة ﻣعا تصنع شبكة هذﻩ الشبكة هي التي تحدد الﺳطوح الﻣﺧتﻠﻔة لﻠشكل الﻣصﻣم Blender,
 3D Max, Maya, Modoوهذﻩ النوعية ﻣن التطبيقات راﺋعة لتصﻣيم األشكال الحرة واألشكال ﻣتعددة األﺳطﺢ ،لكنﻬا تتطﻠب
عند اﺳتﺧداﻣﻬا الكثير ﻣن العناية واﻻنتباﻩ والحذر لﻠتﺄكد أن كل األﺳطﺢ ﻣتواصﻠة وﻣترابطة وكل األضالع التي تحدد الشكل
ونقاط التواصل ﻣوجودة ،ﺧاصة أنﻪ إذا كان أﺳطﺢ وأضالع األشكال ﻏير ﻣتصﻠة وﻣترابطة فﻬذﻩ ﻣشكﻠة كبيرة ﺧاصة لﻠﻣرحﻠة
التالية في عﻣﻠية انتاج التصﻣيم ثالثي األبعاد وهي ﻣرحﻠة براﻣﺞ تشريﺢ الشكل  Slicer Applicationفﺈن البرناﻣﺞ ﻗادر عﻠﻰ
ﻗراءة تﻔاصيل الشكل ﻣن الداﺧل ويرفض التعاطي ﻣع تصﻣيم الشكل نﻬاﺋيا ،أو تحدث أﺧطاء جﺳيﻣة تقنية في ﻣﻠف ).(G-code
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ثانيا :البرامﺞ التي تتعامل مع التصميم لتحولﻪ للطابعةCAM:
بعد اتﻣام الﻣصﻣم لﻠتصﻣيم الﺧاص باﺳتﺧدام أي ﻣن براﻣﺞ التصﻣيم  CADتظﻬر ﻣﻠﻔات التصﻣيم في اﻣتداد  STLعادة
ويتوﻗف هذا عﻠﻰ نوع البرناﻣﺞ وﻣدى تعقيدﻩ ،وﻗد يحتوي ﻣﻠف  STLالذي بﻪ التصﻣيم لبعض األﺧطاء ﻣثل ثقوب في جﺳم
نﻣوذج التصﻣيم أو أوضاع ﻣﻐﻠوطة لبعض أجزاء التصﻣيم والتي ﻻبد ﻣن تصحيحﻬا ﻗبل عﻣﻠية الطباعة بالطابعة ثالثية
األبعاد ،وهنا يﺄتي دور براﻣﺞ وتطبيقات  CAMوالتي تقوم بعﻣﻠيتين أﺳاﺳيتين األولﻰ تعديل وإصالح أﺧطاء الشكل الﻣصﻣم
ثانيا تقﺳم شكل النﻣوذج الﻣصﻣم إلﻰ شراﺋﺢ حتﻰ تﺳتطيع الطابعة ﻗراءتﻬا.

شكل  15يوضح كيفية تقسيم المجسم إلﻰ شرائح

وﻣن أشﻬر التطبيقات هو  Slic3rوهو لديﻪ القدرة عﻠﻰ اكتشاف األﺧطاء تﻠقاﺋيا والقيام بﺈصالحﻬا أتوﻣاتيكيا عندﻣا تكون
أﺧطاء بﺳيطة ،ولكن ﻻ يﺳتطيع اﻻعتﻣاد عﻠيﻪ في إكﻣال بعض أجزاء الشكل كﻠيا ،ولكن بعد أن يصبﺢ الﻣصﻣم الﺧزفي أكثر
ﺧبرة في عﻣﻠيات الطباعة ثالثية األبعاد يﻣكنﻪ اﺳتﺧدام براﻣﺞ تعديل وتشريﺢ النﻣاذج األكثر شﻬرة وحرفية وﻣعروفة تجاريا
ﻣثل  Netfabb Studioوهو جيد لعﻣﻠيات التعديل والتصحيﺢ لتصﻣيم النﻣوذج والنﺳﺧة اﻻحترافية ﻣنﻪ تحﻣل الكثير ﻣن
األواﻣر التي تﺳاعد الﻣصﻣم في تعديل تصﻣيم النﻣوذج لو أراد بدﻻ ﻣن العودة لبراﻣﺞ  CADﻣرة ثانية وفي نﻔس الوﻗت بﻪ
ﺧاصية التشريﺢ  Slicingلﻠتصﻣيم كﻣا بالشكل  15وبالتالي يﻣكن إرﺳال الﻣﻠف ﻣباشرة لﻠطابعة ؛ وهناك أيضا برناﻣجين
آﺧرين هﻣا  SKeinforgeو  KISSlicerوكل هذﻩ التطبيقات األﺧيرة ﻣﻬﻣتﻬا األﺳاﺳية تحويل التصﻣيم إلﻰ شراﺋﺢ وتحويل
ﻣﻠف  STLلﻠتصﻣيم إلﻰ ﻣﻠف باﻣتداد  G-codeوالذي تﺳتطيع الطابعة ﻗراءتﻪ فيكون جاهز لﻠﺧروج لﻣنتﺞ أو نﻣوذج ﻣﻠﻣوس
حقيقي)4(P.12.

النتائﺞ:
 الطابعة ثالثية األبعاد أحدث طﻔرة في ﻣجال الطب والصيدلة والﻔضاء كﻣا تم تطبيقﻬا في ﻣجاﻻت أﺧرى كالﻔنونوالعﻣارة ...إلخ.
 الطابعة الثالثية األبعاد أوجدت بعدا آﺧر لﻠﻣنتجات الﺧزف الﻔنية أو اﻻﺳتﺧداﻣية حيث يﻣكننا ﻣن ﺧاللﻬا تنﻔيذ تصﻣﻣيﻣاتكان يصعب الحصول عﻠيﻬا بالطرق التقﻠيدية.
 لﻠﺧزاف القدرة عﻠﻰ ﻣواكبة تطورات العصر وﻣواكبة التطور التكنولوجي. تﺧتصر الطباعة ثالثية األبعاد الوﻗت الالزم لتشكيل ﻣنتﺞ ﺧزفي ﻣبتكر.117
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التوصيات:
 تعﻣيم ونشر اﺳتﺧدام ﻣﻔﻬوم وأليات الطباعة ثالثية األبعاد بين ﻣصﻣﻣي الﺧزف وطالب التصﻣيم الﺧزفي إلحداث نقﻠةنوعية وتعزيزالعﻣﻠية اإلبداعية.
 العﻣل عﻠﻰ تطوير ﻣناهﺞ دراﺳة براﻣﺞ الحاﺳب الﺧاصة بالتصﻣيم ثالثي األبعاد واﺳتﺧداﻣﻬا في العﻣﻠية التعﻠيﻣيةلﻠتصﻣيم الﺧزفي وﻣعرفة الطالب ﻣدى ارتباط ﻣجاﻻت الﻔنون بالتكنولوجيا الحديثة وكيﻔية اﻻﺳتﻔادة ﻣنﻬا.
 عقد ورش عﻣل وندوات أكاديﻣية لتعريف الطالب بﻣدى التقدم التكنولوجي والربط بينة وبين ﻣجاﻻت الﻔن وﺧاصةالﺧزف وتعريﻔﻬم بتكنولوجيا الﺧاﻣات وكيف يﻣكن تطور الﺧزف وﺧاﻣاتﻪ وﻣواكبتﻪ لﻠتطور التكنولوجي.
 ﻣحاولة تصنيع طابعة ثالثية األبعاد تناﺳب الﻣجاﻻت التعﻠيﻣية في كﻠيات الﻔنون التطبيقية واﺳتﺧداﻣﻬا لعﻣل تشكيالتﺧزفية فنية ﻣبتكرة وكذلك أشكال ﺧزفية اﺳتﺧداﻣية.
 عﻣل بعثات وﻣﻬﻣات عﻠﻣية ألعضاء هيﺋة التدريس وكذلك الطالب الﻣتﻣيزين لﻠﻣؤﺳﺳات الﻣتﺧصصة بالدول األوربيةالﻣتطورة في هذا الﻣجال.
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