
 

 پرینت سه بعدی چرخ خودرو

 شده پرینت سه بعدی دیچرخ جد کی ،HRE Wheelsبه نام  ایفرنیدر کال الستیک خودروکننده  دیتول کی

متخصصان کمک  این چرخ ها که با اضافه کرده است. نسل دومخود  HRE3D یچرخ ها یرا به سری ومیتانیت

شرکت فورد  Ford GT 2019 در خودروی مدل  2019سال  در ،تولید شده است  GE ADDITIVEشرکت 

 .خواهند شدتعبیه 

 تولید چرخ های پرینت سه بعدی شده

مفتخریم به ایجاد   + HRE3Dچرخ های به روز شده ساخت باما "گفت:  HREشرکت   عامل ریمد ر،یپلت آلن

برای ما امکان  GE ADDITIVEشرکت تولید افزودنی کار با . ای خودروهتولید چرخ صنعت تغییرات اساسی در 

 های خودرو چرخ یفناور ی ندهیآدر جستجوی و ما  پیشگام را فراهم ساخت یها یاز تکنولوژ یبه برخ یدسترس

 "در حال تکامل هستند. ندهیآ های سال یط هم چنان که هستیم ییبا ابزارها

 

 پرینت سه بعدی چکش کاری تا از

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/


 
و ماشین های اسپرت  یبرا ای و سه قطعه ای قطعه خودرو سفارشی را در دو مدل تک یچرخ ها  HREشرکت

چکش کاری یا ریخته  ازشود،  یم دهینام زین Monoblock کیکه  ای قطعه کتچرخ  کی. کرد دیلوکس تول

و  ی، درونیمرکز سه لولهبه  ای سه قطعهچرخ  کیکه است  یدر حالاین شود،  یم ساخته یقطعه فلز کیگری 

اخته س رایند های متفاوتفگوناگون یا توانند با استفاده از مواد  یآنها م هر یک ازشود که  یم تقسیم یرونیب

 .شوند

درصد از مواد  80 بایروش تقر نیحال، در ا نیشوند. با ا یساخته م CNC یها دستگاهمعموال با  HRE یها چرخ

را محدود  یطراحدر  تیچرخ خالق CNC ینکاریماشهم چنین د. نشو یحذف م یپوند 100 یومینیاز بلوک آلوم

 .کند یم

به دنبال یافتن روش های جدید جایگزین ، GE Additiveبا شرکت مشارکت  قیطر از HRE Wheelsشرکت 

 است. ای خودروهروش های مرسوم تولید چرخ 

 

 



 
 دوباره چرخ اختراع

 پرینت سه بعدی به منظورGE Additive شرکت  مشاوره سیسرو و  HRE Wheels  شرکت، 2018سال  در

. کردند یهمکار electron beam melting (EBM)  BMاز تکنولوژی پرینت سه بعدی  با استفادهیک چرخ 

 تمرکز کردند.  HRE3Dاین دو شرکت بر روی راه حل هایی جهت اصالح طرح پیشین چرخ  ،یدر سال جار

ای جلو و عقب خودرو و با تکنولوژی هاین چرخ با استفاده از تیتانیوم، در دو سایز مختلف برای چرخ  نسل دوم

  Conceptو  Arcam   ABتوسط  پرینتر سه بعدی کیقطعات چرخ با استفاده از  تولید شد. پرینت سه بعدی

Laser X LINE 2000R  ز ا استفاده اشده پیش از انجام عملیات نصب ب پرینت سه بعدی. قطعات شدندساخته

 .قرار گرفتند شیمورد آزما کند، یم یابیارز یهدف طراح ا توجه بهرا بنهایی  یکه اجزا GeonX Virfac نرم افزار

وزن  و نچیا کیو  ستی. هر چرخ عقب با قطر ببودوزن  و مدل ثانویه، یهمدل اول نیب ها تفاوت نیاز بزرگتر یکی

با این روش  HRE شرکت .می باشند لوگرمیک 16 اینچ و وزنی معادل ستیجلو با قطر ب یو چرخ ها لوگرمیک 19

 داده است.کاهش در مقایسه با مدل قبلی پوند  4 وزن هر چرخ را در حدود به طور متوسط
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