
 

تقنيات صب الخرسانة لتطوير  ينالمقاولاتحاد تعاون مع شركة "إيمنسا" للتكنولوجيا تمختبرات 

 بالطباعة ثالثية األبعاد

  لتعزيز القدرات إمكانات الطباعة ثالثية األبعاد كبيرة الحجم كأداة يبرز جهد عالمي أول

 لقرن الحادي والعشرينفي المهندسين المعماريين اإلنشائية ل
 

قامت مختبرات "إيمنسا" للتكنولوجيا الرائدة  - 2018 أغسطس 1اإلمارات العربية المتحدة،  -دبي 

الرائدة  (CCC)اتحاد المقاولين بالتعاون مع شركة ، اإلماراتمجال الطباعة ثالثية األبعاد في في 

ات صب الستعادة سلسلة من تقنيمشترك بإصدار نتائج أول جهد عالمي ، عالميًا في قطاع اإلنشاءات

 الخرسانية تم تطوير "الشاشة الحسيةو. ةالكبيرباألحجام الخرسانة بمساعدة الطباعة ثالثية األبعاد 

شركة "بيغ ريب" في  اتاالبتكاروهي اإلدارة المتخصصة ب، NOWlab"نيو الب" " مع المتكيفة

BigRep  األلمانية برلينمدينة في. 

 

في يستخدمها الحرفيون المهرة  التقنيات التي كان" المتكيفة الخرسانية وتعرض "الشاشة الحسية

الطريقة الجديدة سلط وتالتصنيع الرقمي المتخصص. من جديد عن طريق ولكنها عادت ، السابق

االرتقاء بمهاراتهم اإلنشائية بما يتناسب الضوء على الطباعة ثالثية األبعاد كأداة تسمح للمعماريين 

التي تماثل  من التحكم المباشر في إنتاج تصاميمهم همنيوتمك ،لقرن الواحد والعشرينمع متطلبات ا

 .من حيث الحجم ما يودون إنتاجه

 

اإلنجاز الخارق يؤكد هذا  إن: ""إيمنسا" للتكنولوجيا، الرئيس التنفيذي لشركة فهمي الشواوقال 

ن أجل تقصير بالطباعة ثالثية األبعاد للشركات مالمعدّة وفرها القوالب تاإلمكانات الهائلة التي 

وتسهم هذه الطريقة في توظيف الموقع. والتحول مباشرة إلى  هاتاالستديوعملياتها داخل وتبسيط 

ما يعني إحداث التجديد على ، مواقع البناء اليومالتي أثبتت جدارتها في أساليب صب الخرسانة 

مهمة أن يسهم في تحقيق نجاز شأن هذا اإلمن قيمة مضافة كبيرة. والعمليات المتبعة حاليًا، وتوفير 

الفوائد وإبراز ، في صناعة الطباعة ثالثية األبعاداالبتكار عجلة في دفع "إيمنسا" لإلسهام شركة 

إننا نفخر بإنجازنا إلظهار مدى استفادة الشركات في قطاع البناء.  ،الفريدة لهذه الطريقة في التصنيع

سمعة دبي المتنامية واإلسهام في تعزيز ، معالعلى مستوى الفي صناعتنا من نوعه ول الفريد واأل

 تماشياً مع "استراتيجية دبي للطباعة ثالثية األبعاد". ،كمركز عالمي للطباعة ثالثية األبعاد

 

التي تم ثالثية الاألبعاد ب" من القوالب المطبوعة المتكيفة الخرسانية تم تصميم "الشاشة الحسيةو

مختبرات "إيمنسا".  في BigRep ONEيغ ريب وان" "بمن نوع إنتاجها على طابعة ثالثية األبعاد 

ى السطح الخارجي للجدار يد علبالعن طريق لمسة بسيطة المعززة بالمجسات الشاشة وتعمل 

في ثالثية الاألبعاد المطبوعة بثم يتم تشغيل وإيقاف تركيبات اإلضاءة سداسية الشكل ومن ، االسمنتي

 الشبكة.

 

شركة ير أنظمة المعلومات اإلدارية وإعادة هندسة العمليات التجارية في ، مدعارف بوعلوانوقال 

بما في ذلك الشاشة الذي يحرزه هذا القطاع التقدم وإن رقمنة صناعة البناء، " اتحاد المقاولين:

. "ضرورية لتلبية االحتياجات العالميةعملية ، كانت "إيمنسا"الخرسانية الحسية بالتعاون مع شركة 

تم استعداد للمحافظة على على أونحن  ،التشييد والهندسة يتغير بشكل جذريعصر ن "إوأضاف: 

تسهم في الرائدة الغتنام الفرص التي الشركات العمل مع من خالل ، مكانتنا المتقدمة في هذا المجال

تعمل أجهزة االستشعار الموجودة في الشاشة إن السنوات القادمة. خالل ل صناعتنا ومجتمعنا يتحو



 

أي قطعة من الخرسانة يساعد على تحويل ، ما واحدةتفعيلها بلمسة السيما وأنه يمكن  ،رائعكل بش

 ،مباشرة على تطوير تصاميمهمبشكل سيطرة الن اآلن ين المعمارييالمهندسوبات بمقدور مفتاح. إلى 

نية ال حدود من نوعه. إن التأثير المحتمل لهذه التق ىخرساني األولاللسطح لالوظيفية لتصبح السمات 

 "إيمنسا".بتقديم هذه النتائج العالمية األولى مع ر من جانبنا فخون ،له

 

القوالب المطبوعة فإن ، إضافياعتماد لحصول على لحاجة للالستخدام دون ا ةجاهزوبما أنها تكون 

جيا تكنولووبفضل توظيف الخرسانة ثالثية األبعاد. متناهية باستخدام دقة تضمن ثالثية باألبعاد ال

، أصبحت الشركات اآلن تمتلك األدوات الالزمة "بيغ ريب"الطباعة ثالثية األبعاد الكبيرة مثل تقنية 

 إلنتاج األجزاء المطلوبة على نطاق واسع.

 

مادة  30، ويقدم أكثر من أنظمة طباعة ثالثية األبعاد 10يضم الحديث "إيمنسا" مركز  يشار إلى أن

لبناء وتصنيع قطع الغيار والمكونات والنماذج األولية لمرة واحدة كة وتم تجهيز مرافق الشرلإلنتاج. 

بما في  ،من التقنيات المتطورة واسعطيف باستخدام  ،للعمالء في مجموعة متنوعة من الصناعات

 المواد. نقثووبثق الطباعة الحجرية و ةاالنتقائي يةالليزرتسليط األشعة ذلك 
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