
 

 

  777Xهواپیمای های توربین  پرهپرینت سه بعدی 

خود منتشر کرده است.  X777از جت دو موتوره  یدیجد ریتصاو نگیبوئ ییکایآمر یتیچند مل ییمایشرکت هواپ

X777 است. برنامه  شدهشناخته در میان مدل های مشابه  ایدر دن مایهواپ نیبه عنوان بزرگتر جاریسال  در

در  می باشد.  GE9Xیدر داخل موتورهاجهت اعمال  شده پرینت سه بعدیقطعه  6 تهیه یدر سال جاربعدی 

 ادامه بیشتر بخوانید.

های توربین پرینت سه بعدی شده توسط شرکت  پرهبرای پرواز با  777Xآماده سازی هواپیمای 

GE 

 :دیگو یم GE Aviation در GE9X کل برنامه ریمد نگ،ینلیا تد

 "قدرتمند است اریبس تکنولوژی ساخت افزایشیکه  میمتوجه شد یزیما به طرز شگفت انگ"

 عیسر اریبس میتکرار مفاهدر  یطراح میدهد ت یتوسعه، که در آن اجازه م هیبه خصوص در مراحل اول"افزود:  او

 ".کنند عملتر 

https://idesign3d.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/
https://idesign3d.ir/3d-research/


 

 

 

 GE9Xهواپیما در شده  پرینت سه بعدی قطعات

 

را به  دیجد یطراح یها یژگیاز و یدر حال توسعه است و تعداد 2017از سال  X777 نگیبوئ جدید یمایهواپ

را در  مایهواپ نیاپرواز که  GE9X . موتورترکیب می کند یساز رهیذخبهبود و  نیکاب تیظرف منظور افزایش

به پرواز در  2016بار در سال  نیو اولبوده   GEتوسعه  یها نهیهز ازدالر  اردیلیم 2از  شیدارد، موضوع ب اریاخت

 .آمد

  GE9X،ساخت افزایشی ترکیب با فناوری به منظور GE ازاولین نسخه  ،نیشیپGE90 موتور راثیبراساس م 

 .باشد یم GE معروف شده پرینت سه بعدیشامل نازل سوخت 



 

 

 یحرارت یسوخت، و قطعات بزرگتر مانند مبدل ها یهاکننده دما و مخلوط  یکوچک، از جمله سنسورها قطعات

شده اند. این  پرینت سه بعدی زین GE9X در نییفشار پا نیتورب یها پرهشده اند.  سه بعدی چاپ زیو جداسازها ن

 .آن شده است اندازه و قدرت افزایشموتور و  یکاهش وزن کل کار سبب

تهیه   GE توسط 2012که در سال فناوری موریس  توسط GE9X شده در داخل پرینت سه بعدی سوخت نازل

بر پایه  تکنولوژی ساخت افزایشی توسط در موتور موجود قطعات ریسا .پرینت سه بعدی شده است بود،شده 

 .شده است پرینت سه بعدی GE  لیزر

 

 به کمک پرینت سه بعدی در جهان ترین جتبا صرفه  ساخت

https://3dprintingindustry.com/news/ge-additive-announces-m-line-factory-release-date-and-forges-software-partnerships-143309/


 

 

777X دو موتور به GE9X انجام  2019سفر خود را در سه ماهه دوم سال  نیقرار است اول مجهز شده است که

 .نخواهد رسید انیبه پا 2020تا سال  X777 یسر یماهایهواپ یدهد. تجارب تجار

در سراسر  لیما 7845 مسافت مسافر تا 425و  400پرواز قادر به حمل  کیبزرگتر در  777-9که مدل  یهنگام

برای تعداد را  لیما 10،000 است مسافتقادر  777-8کوچکتر  مدل قبلی، مدل با سهیجهان است. در مقا

با  X777 جت ، Boeingگفته شرکت  مرحله، با توجه به نیدر ا .پوشش دهدنفر  375تا  350 نیب مسافران

جت ، مقرون به صرفه ترین تر نییدرصد پا 10 به میزان یاتیعمل یها نهیهزو  کمتر سوختدرصد  12مصرف 

 .ممکن شده است GE9X توسطتمامی این برتری ها  می باشد که جهانسراسر دو موتوره در 

GE  و Boeing کاندید  2019  در سال پرینت سه بعدیصنعت  زیجوا یی در هوا و فضاکاربرد های  نهیدر زم

  شده اند.
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https://3dprintingindustry.com/news/ge-prepares-boeing-777x-for-takeoff-with-3d-printed-fan-blades-146566/

