حللول التصنيع باإلضافة

Additive Manufacturing Solutions

ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد ﻣﻊ ﻧﻤﺬﺟﺔ

تعرف على الطباعة ثالثية األبعاد
نـهـدف مـن خـالل هـذا املـلـف إلـى نـشـر ثـقـافـة الـتـصـنـيـع بـالـطـبـاعـة ثـالثـيـة األبـعـاد وتـطـبـيـقـاتـهـا الـنـافـعـة مـن وجـهـة نـظـرنـا
كمتخصصي ف هذا اجملال من أكثر من خمسة سنوات.

ﻣﻦ ﻧﺤﻦ؟
منـذجـة هـي شـركـة مـتـخـصـصـة بـتـقـدي خـدمـات الـتـصـنـيـع بـاإلضـافـة "أو مـا يـسـمـى بـالـطـبـاعـة ثـالثـيـة" تـأسـسـت سـنـة
 ٢٠١٥ف مـديـنـة الـدمـام .نـوفـر لـعـمـالئـنـا حـلـول تـصـنـيـعـيـة مـتـكـامـلـة بـدئـاً مـن مـرحـلـة الـتـصـمـيـم وحـتـى تـصـنـيـع املـنـتـج
الـنـهـائـي .تـخـصـصـنـا ف مـجـال الطـبـاعـة ثـالثـيـة األبـعـاد واكـتـسـبـنـا مـا يـزيـد عـن  ٣٥٠٠٠سـاعـة طـبـاعـة إلميـانـنـا مبـا
سـتـقـدمـه هـذه الـتـقـنـيـة مـن آفـاق جـديـدة لـلـمـهـنـدسـي واملـصـمـمـي ,سـتـغـيـر حـتـمـاً مـن طـريـقـتـهـم ف تـصـنـيـع األشـيـاء
لـألبـد .نـخـدم عـمـالئـنـا ف اجملـاالت الـصـنـاعـيـة والـصـحـيـة والـفـنـيـة ف مـا يـتـعـلـق بـ :تـصـنـيـع الـقـطـع ذات الـتـصـامـيـم
اخملصصة والكميات احملدودة ,تصنيع القوالب واألمناط ,تصنيع النماذج واجملسمات.

ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد؟

هـي احـدى تـقـنـيـات الـتـصـنـيـع بـاإلضـافـة ,حـيـث يـتـم الـتـصـنـيـع عـن طـريـق تـقـسـيـم الـتـصـامـيـم ثـالثـيـة األبـعـاد إلـى
طـبـقـات صـغـيـرة جـدا بـاسـتـخـدام الـبـرامـج احلـاسـوبـيـة و مـن ثـم تـصـنـيـعـهـا بـاسـتـخـدام الـطـابـعـات ثـالثـيـة األبـعـاد عـن
طريق إضافة املواد طبقة تلو األخرى حتى يتكون الشكل النهائي.

١
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ﻣﻤﻴﺰات اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد

 .١سرعة كبيرة جداً بالتصنيع.
 .٢إمكانية تصنيع كميات محدودة.
 .٣تصنيع تصاميم لم تكن قابلة للتصنيع من قبل.

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد
هـنـاك الـعـديـد مـن الـتـطـبـيـقـات الـتـي تـعـد الـطـبـاعـة ثـالثـيـة األبـعـاد هـي اخلـيـار األمـثـل لـهـا مـن حـيـث الـدقـة والـسـرعـة
وانخفاض التكلفة والتفرد ,من أبرز هذه التطبيقات:
 .١الديكورات اخلاصة والتحف:
حيث ميكن للمصمم من إنتاج قطع متفردة بتصميمها.

حـاجـز مـكـون مـن شـرائـط رقـيـقـة وخـفـيـفـة الـوزن لـتـقـسـيـم مـسـاحـات داخـلـيـة ,مـن
تصميم املصممة فاطمة املثال و تصنيع منذجة.

٢
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ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد

 .٢األمناط البالستيكية والقوالب:

تـتـم عـادة تـصـنـيـع األمنـاط بـالـطـرق الـتـقـلـيـديـة بـاسـتـخـدام الـنـحـت والـتـشـكـيـل الـيـدوي وهـي عـمـلـيـة تـتـطـلـب إلـى
عمالة متخصصة ,ووقت طويل ,وأخيرا تفتقر إلى دقة املقاسات.

قـالـب لـتـشـكـيـل االسـمـنـت بـتـصـمـيـم فـريـد و قـابـل
لالستخدام ملرات عديدة.

 .٣قطع الغيار والهندسة العكسية:
تصنيع قطع الغيار بتكلفة أقل وبسرعة أعلى من الطرق التقليدية.

ت تـصـمـيـم قـطـعـة الـغـيـار وتـصـنـيـعـهـا ف أسـبـوع
واحــد بــدالً مــن  ١٠أســاب ـيــع الس ـت ـيــرادهــا مــن
اخلارج.

٣
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ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد
 .٤كميات محدودة ومنتجات مخصصة:
تـتـيـح الـطـبـاعـة ثـالثـيـة األبـعـاد تـصـنـيـع كـمـيـات مـحـدودة ف وقـت وتـكـلـفـة أقـل مـن الـطـرق الـتـقـلـيـديـة ,كـمـا تـلـغـي احلـاجـة
إلـى الـقـوالـب أو األدوات اخلـاصـة .تـتـوفـر مـواد الـتـصـنـيـع ف مـجـمـوعـة واسـعـة مـن الـبـولـيـمـرات واملـعـادن  ,وبـأحـجـام تـتـراوح
بي بضعة سنتيمترات إلى متر.

مـجـمـوعـة صـغـيـرة مـن أغـلـفـة مـخـصـصـة ملـكـونـات الـكـتـرونـيـة ت
تصنيعها باستخدام الطباعة ثالثية األبعاد.

٤
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ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد

 .١االعـ ـتـ ـم ــاد عـ ـل ــى خ ــواص امل ــواد و
عـلـى شـكـل املـواد بـحـيـث ميـكـنـك
تـصـنـيـع قـطـعـة مـتـحـركـة مـن غـيـر
أن حتتوي على أجزاء متعددة.

 .٢امـكـانـيـة تـصـنـيـع قـطـع مـتـحـركـة عـديـدة كـقـطـعـة واحـدة
فقط بال عمليات جتميع.

 .٣إمكانية تضمي جتاويف داخل األجزاء املصمتة.

 .٤إمكانية استخدام مواد بخواص مختلفة.

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻨﻤﺬﺟﺔ
٥

