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سبک
شکل پذیري جوشکاري و ماشین کاري راحت

تکنولوژي آلومینیوم

ALUXXمزیت آلیاژ 

سبک -مقاومت کششی باال -ضد خوردگی
شکل پذیري جوشکاري و ماشین کاري راحت



سبک با نسبت  تنه هایی
استحکام به وزن بهینه

بسیار سبک با نسبت  تنه هایی
استحکام به وزن باال

6061آلیاژ 6011 آلیاژ

Single Butting Double Butting
Press Forming
Warm Forming
Fluid Forming

Smooth Welding Smooth Welding

تنه هایی تنه هاي جاینت با نسبت  سبک ترین
استحکام به وزن باال

ویژگی شاخص

6011A آلیاژ مواد

Triple Butting
Fluid Forming

روش شکل دهی

Smooth Welding
Slim Welding

جوشکاري روش



%20 %30



Hydroforming Hydroforming  چرا



فواید ھیدروفرمینگ 
قطعات در بدنھكاھش تعداد -
كاھش ابزار تولید-
افزایش استحكام -
بھبود كیفیت -
فرآیند تولیدكاھش زمان -
كاھش پرت مواد -



 (Hydroforming) نام به را یمخصوص فرآیند سیاالت
 این .می دهد شکل را فریم آلومینیومی لوله هاي ,فشار
 ساخته لوله هاي یا استاندارد گرد لوله هاي به نسبت 

 زیر مطالب .می کند تولید فرآیند یک در را پیچیده اشکال
.نمی باشد فعلی شده شناخته روش هاي
.می کند عرضه دوچرخه انبوه تولید در را پیشرفته
  دهیشکل درجهت "Giant" مهندسین براي گسترده اي

TMفناوری شکل دھی با سیاالت 
سیاالت با دهی شکل وريافن 2003 سال ابتداي در

فشار تحت شده گرم روغن آن در که ,است برده بکار
 زیباتر بسیار و قوي تر محصوالتی تولید موجب روش
.می شود ورق از شده
اشکال که است ساخت جدید روش یک وريافن این
روش هاي با مقایسه قابل می آید موضوع این درباره که

"Giant" پیشرفته روش این که است شرکتی اولین
گسترده اي امکانات هیدرولیک  دهیشکل فن آوري
.است کرده ایجاد دوچرخه  لوله هاي



  .است ساده بسیار فرآیندي عمالً هیدرولیک  دهی
 شکل به قالب یک داخل در آلومینیومی لوله .شوند

 و شده بسته قالب آن از پس .می رسد تن 1000
  تا هیدرولیکی فشار تحت و می شود پمپ قالب

.می آید در دلخواه شکل به آلومینیومی
 .است محکم تر بسیار نشده فرم لوله از عمالً است

 فشرده طولی صورت به آن ساختار دانه بندي که
 به دسترسی امکان "Giant" مهندسین به عمل

.سازد می یسر

می کند کار چگونه
 دهیشکل ,زیاد وقت صرف و بودن رهزینهپ علیرغم

شوند تنظیم و نصب ,خریداري تجهیزات باید فقط
1000 آستانه تا آن فشار که گرفته قرار صدف پوسته
قالب داخل در شده گرم روغن و می گردد آب بند

58000 (PSI) آلومینیومی لوله  طریق این به که می رسد
است شده داده شکل روش این به که لوله اي سطح

که می کند متراکم را آلومینیوم  دهیشکل فرآیند
عمل این .می کند مقاومت خستگی مقابل در و شده

یسرم خاص فنی نیازهاي براي را دلخواه شکل هر



ALUXX آلومینیوم جنس SL ًبه نسبت %30 تقریبا 
 داده شکل فوق روش به که هایی لوله می باشند، سبکتر
.باشند می مقاوم تر

جنس از "Giant" سبک بسیار لوله هاي حالیکه در
سبکتر 6061 استاندارد آلومینیومی لوله هاي سري
مقاوم تر نیز خستگی و ترك مقابل در حتی ,اند شده

  



 ساخته لوله یک که وقتی حال هر به  .دارد خمش قابلیت
 و موردنیاز مقاومت به رسیدن و شدن سخت براي
 .است حرارتی عملیات به احتیاج لوله در شده
 قرار حرارتی عملیات تحت می روند، بکار فریم تولید
 یک داخل در فریم می شود، استفاده کننده سرد مایع
 یک از حمامی داخل در و خارج کوره از سپس و شده
  بنابراین و شده خنک یکنواخت مطمئنی بطور آلومینیوم
 شدن خنک از بعد می یابد کاهش یکنواخت غیر شدن

 تا فریم ها آن از پس . می گیرند قرار بینی باز مورد مربوطه
  . گردد کامل حرارتی عملیات فرآیند تا دیده

عملیات حرارتی  
قابلیت و بوده چکشخوار آلیاژي  XX آلومینیوم آلیاژ
براي گردید تمام آن لبه هاي شدن جفت کار و شده

شده حبس پیچشی تنش هاي شدن آزاد براي همچنین
XX آلومینیومی آلیاژهاي همۀ Giant تولید براي که

مایع و حرارت از ترکیبی حرارتی عملیات در .می گیرند
شده گرم ) c ) 1100°f°535 حرارت درجۀ تا کوره

آلومینیوم روش این در .می شود خنک سیال محلول
شدن خنک اثر در فریم در نقص و عیب ایجاد احتمال

مربوطه تلرانس هاي بررسی براي مجدداً ها فریم همۀ
180حرارت درجۀ °c ) 390°f ( ًدیده حرارت  مجددا



Diamond Shieldپوشش سختی به پوششی  که 
.است شده استفاده 7 و 5 سري BMW خودروهاي

 ترین محکم و ترین ضخیم است، شده معرفی 2002
 در اینچ 0/6( باشد می تر ضخیم دوبرابر شفاف، پوششی

 و جلوه یک ایجاد هنگام که کند می ایجاد اضافی محکم
.کند می جلوگیري
 توسط محیطی، مستقیم نامه آیین با شدن مواجه

 بطور بحال تا که است حالل بدون شفاف پوشش اولین
 تمام .کند می استفاده آن از که است سازي دوچرخه

Diamond رنگ پوشش از دارند دالر250 Shield

DIAMOND SHIELD
Shield تنها اما دارند، شفافی پوششهاي دوچرخه ها اکثر

خودروهاي در که است مناسب و خوب آنقدر دارد، ناخنها
Diamond پوشش Shield ،2002 سال در که ما
پوششی رنگهاي دیگر از و باشد می صنعت در پوشش
محکم مانع یک وسیله بدین و ،)اینچ 0/3 با مقایسه
جلوگیري محوشدن یا خوردن تراش از درخشان، احساس
Diamond حالل بدون ترکیب Shieldمواجه براي

اولین این .شد داده توسعه آلمانی صنعتی متخصصین
دوچرخه کمپانی تنها Giant و است شده تولید کامل

250 باالي ارزشی که Giant به متعلق هاي دوچرخه
.برخوردارند



  در بلکه دارد، برتري خوردن، ترك و شدن ورقه برابر در
  براي شما کاري رنگ که است معنی این به که است، 

  باران آثار با مقابله براي آن قابلیت دلیل به نیز پوشش
.بود خواهد برخوردار طوالنی تري عمر از

دوام حفظ
Diamond Shield در پوشش ها دیگر به نسبت تنها نه

 داده نشان بیشتري استقامت نیز محیطی شرایط مقابل
پوشش خود .کند می حفظ را خود رنگ طوالنی تري مدت

از نمک آب اسپري و بنفش ماوراء اشعه رطوبت، اسیدي،



تکنولوژي کامپوزیتتکنولوژي کامپوزیت



 نظامی مهم صنایع در کامپوزیت صنعت که میالدي
.بگیرد جاي ما روزمره زندگی در دهه
 این که این به توجه با لذا می باشد متولد تازه و نوپا

 و کنندگان مصرف تا دانستم وظیفه این می شود استفاده
.نمایم آشنا بیشتر هرچه کامپوزیت

.گردد وشکوفاتر بهتر هرچه درکشورمان

:مقدمه

میالدي 70و 60 ده در نمی کرد باور کسی امروزه شاید•
دهه این در حد این تا بتواند می شد استفاده فضا وهوا

نوپا ما کشور در کامپوزیت ساخت صنعت که هرچند•
استفاده و دیده بسیار دوچرخه ساخت در صنعت

کامپوزیت ساخت صنعت در را محصوالت  این فروشندگان
درکشورمان کامپوزیت صنعت که روزي آن امید به•



  ترکیب این اي سازه خواص و بازده  که طوري
  را بگیرد قرار برتري موقعیت در ، تنهایی به آن

  که شود می اطالق مواد از اي دسته به کامپوزیت
  ها آن دهنده تشکیل اجزا و باشند ترکیب و فرم
  از کامپوزیت امر این به توجه با .است نشده حل

  مجزاي ماده دو حداقل از است ترکیبی کامپوزیت
  .دهنده لجزءتشکی هر بین مشخص

کامپوزیت چیست؟
طوري به یکدیگر با ماده چند یا دو ترکیب•

آن دهنده تشکیل اجزاء از هریک به نسبت
کامپوزیت دیگر عبارت به .نماند می کامپوزیت

فرم در متفاوت و مختلف مواد از اي آمیزه
حل یکدیگر در کرده، حفظ را خود هویت
کامپوزیت بنابراین .باشد می متفاوت فلزي آلیاژ

مشخص مشترك فصل با شیمیایی



  دسته بندي کامپوزیت ها از دیدگاه زیستی

...  مانند استخوان، ماهیچه، چوب و 

دسته بندي کامپوزیت ها از دیدگاه زیستی
مانند استخوان، ماهیچه، چوب و . کامپوزیت هاي طبیعی•
  )مهندسی(کامپوزیت هاي مصنوعی•
  



از لحاظ فاز زمینه

کامپوزیت هاي با زمینه سرامیکی  

از لحاظ فاز زمینه صنوعیدسته بندي کامپوزیت هاي م

  CMC :  کامپوزیت هاي با زمینه سرامیکی
PMC :پلیمري  کامپوزیت هاي با زمینه
MMC :  کامپوزیت هاي با زمینه فلزي



  
مزایاي سازه هاي مبتنی بر کامپوزیت هاي پلمیري نسبت به نمونه هاي سنتی بتنی ، چوبی و 

باعث نفوذ آنها درگستره وسیعی از صنایع مختلف شده است ، در موارد زیر می تواند خالصه نمود 

کاهش وزن سازه ساخته شده با توجه به معماري قابل تغییر بر اساس خواست طرح 

قابلیت تحمل بارهاي سیکلی و مقاومت بسیار مناسب در برابر پدیده خستگی 
سادگی روشهاي تولید و امکان تولید اشکال بسیار پیچیده باروشهاي بسیار آسان ، کارآمد و 

  مزایاي کامپوزیت هاي پایه پلیمري
مزایاي سازه هاي مبتنی بر کامپوزیت هاي پلمیري نسبت به نمونه هاي سنتی بتنی ، چوبی و •

فلزي را که
باعث نفوذ آنها درگستره وسیعی از صنایع مختلف شده است ، در موارد زیر می تواند خالصه نمود  •

 :
کاهش وزن سازه ساخته شده با توجه به معماري قابل تغییر بر اساس خواست طرح  - 1

ایمن بودن در برابر پدیده خوردگی  - 2
قابلیت تحمل بارهاي سیکلی و مقاومت بسیار مناسب در برابر پدیده خستگی  - 3
سادگی روشهاي تولید و امکان تولید اشکال بسیار پیچیده باروشهاي بسیار آسان ، کارآمد و  - 4

مقرون به صرفه



ضریب انبساط حرارتی پایین و عایق مناسب حرارتی 

خصوصیات ارتعاشی بسیار مناسب و مقاوم بودن نسبت به پدیده تشدید در ارتعاشات نسبت به 

سهولت فرایندهاي تعمیر و عیب یابی  - 5
ضریب انبساط حرارتی پایین و عایق مناسب حرارتی  - 6
عایق الکتریکی  - 7
بهبود اتصاالت و امکان تولید یکپارچه  - 8
خصوصیات ارتعاشی بسیار مناسب و مقاوم بودن نسبت به پدیده تشدید در ارتعاشات نسبت به  - 9

فلزات 
قابلیت مونتاژ آسان  -10



انواع کامپوزیت هاي پلیمري

کامپوزیت شیشه•
کامپوزیت آرامید•
کربنکامپوزیت •
کامپوزیت بور•
کامپوزیت کاربید سیلیسیم•
کامپوزیت اکسید آلومینیوم•



کامپوزیت کربن کامپوزیت کربن



چرا کامپوزیت؟                           چرا کامپوزیت؟                           



ماتریس  . کننده تشکیل شده است تقویتاز دو قسمت اصلی ماتریس و 
کننده   تقویت. کننده آن را در محل نسبی خودش نگه می دارد

  همانکننده  تقویتبه طور کلی . گردد
.کوتاه و یا بلند و پیوسته باشد

  )ماتریس(زمینه  تحمل کننده اصلی بارها می باشند و
.  از الیافی به الیاف دیگر را بر عهده دارد

کربنساختار کامپوزیت 
فاز تقویت کننده

از دو قسمت اصلی ماتریس و کربن کامپوزیت    
کننده آن را در محل نسبی خودش نگه می دارد تقویتبا احاطه کردن 

گردد موجب بهبود خواص مکانیکی ساختار می
کوتاه و یا بلند و پیوسته باشدکربن فیبرهاي 
تحمل کننده اصلی بارها می باشند و،کننده  تقویتکربن الیافهاي 

از الیافی به الیاف دیگر را بر عهده دارد رفراهم سازي بستر مناسب جهت انتقال با



  رزینرزینیا همان زمینه یک ماده پلیمري است که به آن لفظ 
و نگهداشتن  کربن رزین وظیفه توزیع بار اعمال شده در شبکه الیاف

.  در جاي خود را بر عهده دارد

کربنساختار کامپوزیت 
فازماتریس
یا همان زمینه یک ماده پلیمري است که به آن لفظ  ماتریس، کربندر کامپوزیت 

رزین وظیفه توزیع بار اعمال شده در شبکه الیاف. اطالق می گردد
در جاي خود را بر عهده داردکربن موقعیت الیاف 



 : انواع الیاف

  الیاف شیشه
الیاف کربن  
  الیاف آرامید
  الیاف طبیعی
  سایر الیاف



الیاف کربنالیاف کربن



 الیاف از هایی گونه شده کنترل پرولیز از مواد این .است
 کربن الیاف .بماند باقی کربن درصد 90 حداقل پرولیز
 در پرمقاومت رشته عنوان به ماده این از ادیسون توماس
  دهه درآغاز حال این با .گذاشت آوري فن و علم عرصه

 هواپیماي در بردرکا براي ویژه به و نظامی اهداف با
 هواپیماهاي همچون بسیاري، نظامی غیر موارد در 
 و ورزشی –تفریحی صنایع پزشکی، صنایع صنعتی، 
 .است

 الیاف هاي کامپوزیت .رود می کار به ها رزین انواع مانند
 به مقاومت استثنایی هاي ویژگی و کم وزن همراه 

 باال، دماي در مکانیکی مقاومت که هنگامی همچنین
 کربنی هاي کامپوزیت بازهم برود، انتظار نیز باال پذیري

مقدمھ
است استحکام پر الیاف از جدیدي نسل کربن الیاف

پرولیز از بعد که صورتی به ؛ شود میتهیه مناسب
توماس که زمانی میالدي 1879 درسال بار نخستین

عرصه به پاي کرد، استفاده الکتریکی روشنایی ایجاد
با کربن، الیاف تجاري موفق تولید که بود 1960
 کربن الیاف اخیر، هاي دردهه .شد آغاز جنگی،

 قطعات ساخت خودروسازي، باربري، و مسافربري
است یافته روزافزونی کاربردهاي دیگر موارد بسیاري

مانند سبک زمینه با هاي کامپوزیت در کربن الیاف
 به باال سختی و استحکام که مواردي در کربن

همچنین .روست پیش گزینه یگانه باشند، مدنظر خوردگی
پذیري ضربه ویژگی و شیمیایی لحاظ از بودن خنثی

  .هستند گزینه بهترین



هاي گوناگون فن آوري به  ها ، پهنۀ گسترده موارد کاربرد این ماده در گستره

ساله داشته که خود  6درصدي در این فاصله  200

درصد تولید جهانی الیاف کربن را به مصرف می رساند 
درصد تولیدات  50کند به میزان مصرفی برابر با 

ها ، پهنۀ گسترده موارد کاربرد این ماده در گستره با توجه به این ویژگی
.سادگی قابل تصور است

200رشد  1997تا  1992میزان تولید الیاف کربن از 
.نشانگر اهمیت تکنولوژي این ماده است

درصد تولید جهانی الیاف کربن را به مصرف می رساند  60هم اکنون، ایاالت متحده آمریکا نزدیک به 
کند به میزان مصرفی برابر با  میتالش و چین و این در حالی است که ژاپن 

.جهانی این محصول دست یابد



  از و هستند کربن درصد 90 داراي کم دست
  زمینه پیش عنوان به الیاف از گوناگونی انواع .می آیند
)اکریلونیتریل پلی الیاف   PAN  .باشد می ،(

 .می شود ساخته ، هستند الیاف شکل به که آلی
 و هیدروژن و نیتروژن اکسیژن، مانند عناصري

 شده، انجام کربن الیاف برروي که پژوهش هایی
 جهت میزان و حرارت درجه افزایش با کربن الیاف
 دست براي راه بهترین .می یابد بهبود ، آنها در موجود

 بیشترین با (PAN)زمینه پیش الیاف از استفاده
 اعمال طریق از کربنیزاسیون و سازي پایدار فرآیندهاي

 ساخت الیاف کربن
دست که می شود گفته الیافی به کربن الیاف

می آیند دست به ویژه الیافی شده پیرولیزکنترل
  زمینه پیش الیاف پرمصرف ترینمی شود تولید
آلی زمینه هاي پیش پیرولیز طریق از کربن الیاف

عناصري حذف موجب حرارتی عملیات انجام واقع در
پژوهش هایی در .می شود الیاف شکل به کربن ماندن باقی

الیاف مکانیکی ویژگی هاي که گردیده مشخص
موجود نواقص کاهش و زمینه پیش الیاف گیري
استفاده مناسب، باویژگی هاي کربن الیاف به یابی

فرآیندهاي طی در ن آ حفظ و جهت گیري مقدار
.است فرآیند طول در کشش



اکریلونیتریل
دارد وجود اساسی مرحله سه PANزمینه پیش

 مورد کشش اعمال با زمان همPANالیاف مرحله
می گیرد قرار گراد سانتی درجه 300 تا 200

 1000 دماي پیرامون در کشش اعمال بدون الیاف
 عملیات مورد ساعت، چند مدت براي ) نیتروژن 
 الیاف و می شود آزاد غیرکربنی عناصر فرآیند، این

PANآید می دست به ، نخستین.

اکریلونیتریل پلی زمینه پیش از کربن الیاف تولید•
پیش ازالیاف باال کیفیت با کربن الیاف تولید براي•
مرحله این در : اکسیدي سازي پایدار مرحله1-•

200 دمایی درمحدوده اکسیدي حرارتی عملیات
الیاف ازاکسیداسیون، بعد : کربنیزاسیون مرحله2- •

 ً معموال ( خنثیمحیط در گراد سانتی درجه
این درطی .می گیرند قرار کربنیزاسیون حرارتی

PANالیاف نسبت به درصد 50 جرمی باباالنس کربن



بسته به نوع الیاف کربن مورد نظر، از لحاظ ضریب کشسانی  و اعمال این 
درجه سانتیگراد، موجب بهبود درجه جهت گیري 

.محور الیاف و بنابراین مایه ي بهبود ویژگی ها می شود

دست آمده هرچه استحکام کششی الیاف پیش زمینه بیشتر باشد، ویژگی هاي کششی الیاف کربن به
چنان چه مرحله پایدار سازي به صورتی مناسب انجام گیرد، در آن صورت 

استحکام کششی و ضریب کشسانی با کربنیزاسیون تحت کشش، به مقدار بسیارزیادي در محصول 

بسته به نوع الیاف کربن مورد نظر، از لحاظ ضریب کشسانی  و اعمال این :  مرحله گرافیتاسیون3-
درجه سانتیگراد، موجب بهبود درجه جهت گیري  3000تا  1500مرحله در محدوده دمایی مابین
محور الیاف و بنابراین مایه ي بهبود ویژگی ها می شودکریستالیت هاي کربنی درجهت

هرچه استحکام کششی الیاف پیش زمینه بیشتر باشد، ویژگی هاي کششی الیاف کربن به
چنان چه مرحله پایدار سازي به صورتی مناسب انجام گیرد، در آن صورت .  نیز بیشتر می شود

استحکام کششی و ضریب کشسانی با کربنیزاسیون تحت کشش، به مقدار بسیارزیادي در محصول 
.کربنی نهایی باال می رود





الیاف کربن را می توان براساس ،استحکام و دماي نهایی عملیات حرارتی به گروههاي زیر دسته بندي کرد

گیگا پاسکال 450؛ بیشتر از 
گیگا پاسکال 450تا 

گیگا پاسکال 350تا  200
 3؛استحکام کششی بیش از  ضریب کشسانی پایین

؛استحکام کششی باالتر استحکام کششی بسیارباالو ضریب کشسانی متوسط
)الیاف مورد استفاده در کامپوزیت هاي شرکت جاینت

دسته بندي الیاف کربن 
الیاف کربن را می توان براساس ،استحکام و دماي نهایی عملیات حرارتی به گروههاي زیر دسته بندي کرد

:دسته بندي براساس ویژگی ها•

؛ بیشتر از کشسانی بسیار بااللیاف کربن با ضریب 
350؛ بینکشسانی باالالیاف کربن با ضریب •

200؛ بین کشسانی متوسطالیاف کربن با ضریب 
ضریب کشسانی پایین استحکام کششی باال والیاف کربن با •

100گیگا پاسکال و ضریب کشسانی کم تر از 
استحکام کششی بسیارباالو ضریب کشسانی متوسطالیاف کربن با 

الیاف مورد استفاده در کامپوزیت هاي شرکت جاینت(گیگا پاسکال 5/4از 



 :دسته بندي براساس دماي نهایی عملیات حرارتی

درجه سانتیگراد ؛ تولید کننده   2000، دماي عملیات حرارتی باالتر از 

درجه سانتیگراد ؛ تولید کننده 1500

درجه سانتی گراد ؛ تولید   1000، دماي عملیات حرارتی کم تر یا حدود 

دسته بندي براساس دماي نهایی عملیات حرارتی

، دماي عملیات حرارتی باالتر از  1الیاف نوع 
HMالیاف

1500، دماي عملیات حرارتی حدود  2الیاف نوع 
HSالیاف 

، دماي عملیات حرارتی کم تر یا حدود  3الیاف نوع 
کننده الیاف با ضریب استحکام پایین



فعالیت می کنند، هر شرکت بنا به فعالیت می کنند، هر شرکت بنا به الیاف کربن الیاف کربن 
نیاز مشتریان و ظرفیت تولید خود الیاف کربن را در دسته بندي هاي مختلفی نیاز مشتریان و ظرفیت تولید خود الیاف کربن را در دسته بندي هاي مختلفی 

تولید می کنند که به دو نمونه بسنده می کنیمتولید می کنند که به دو نمونه بسنده می کنیم

نکاتی درباره الیاف کربن
الیاف کربن الیاف کربن شرکت هاي بسیاري در تولید شرکت هاي بسیاري در تولید 

نیاز مشتریان و ظرفیت تولید خود الیاف کربن را در دسته بندي هاي مختلفی نیاز مشتریان و ظرفیت تولید خود الیاف کربن را در دسته بندي هاي مختلفی 
تولید می کنند که به دو نمونه بسنده می کنیمتولید می کنند که به دو نمونه بسنده می کنیم





نکاتی درباره استاندارد هاي الیاف کربن

   1Kبه عنوان مثال. بیان می شود) K(یک رشته توسط تکس 

نکاتی درباره استاندارد هاي الیاف کربن

یک رشته توسط تکس ) filament(تعداد تارهاي 
6K 12K 24K ).K 1= 1000m/g   (

density  :چگالی
fiber  :الیاف
tow  :دسته رشته

tensile strength  :  استحکام کششی



Giantصنعت کامپوزیت کربن در دوچرخه هاي 

تولید . سابقه تولید محصوالت کامپوزیت کربن را ندارد
فریم دوچرخه را تماماً از مواد کامپوزیت تولید می کند و پیشتاز فناوري 

صنعت کامپوزیت کربن در دوچرخه هاي 

سابقه تولید محصوالت کامپوزیت کربن را ندارد "Giant "هیچ شرکت دیگري به اندازه •
فریم دوچرخه را تماماً از مواد کامپوزیت تولید می کند و پیشتاز فناوري  1984کننده اي که از سال 

.در دنیا می باشد "GCT"تولید 



انواع تیپ هاي فایبر کربن در ساخت تنه هاي جاینت

تیپ باال استفاده می کند که از بهترین مواد الیاف کربن 

بطوریکه ترکیب شگفت انگیزي از وزن کم و مقاومت بسیار باال را ایجاد می کنند، با چگالی در حد 
هیچ ماده ي دیگري در ,  (mpa)5800الی  

انواع تیپ هاي فایبر کربن در ساخت تنه هاي جاینت

.با استحکام کششی باال:  T-700 T-800فیبرهاي 
"Giant"  تیپ باال استفاده می کند که از بهترین مواد الیاف کربن  2با “در تولیداتش از مواد کامپوزیت

.در تولید دوچرخه می باشد
بطوریکه ترکیب شگفت انگیزي از وزن کم و مقاومت بسیار باال را ایجاد می کنند، با چگالی در حد 

1.8(g/cm3)  4900 و استحکام کششی(mpa) 
.ساختار فریم نمی تواند چنین قابلیتی را ایجاد کند



یک روش مدل سازي آزمایشی کامپیوتري است که توسط آن نقاط 
این عمل ما را قادر می سازد تا نواحی ضعیف را تقویت کرده تا به 

را قادر می سازد تا محصوالت آینده خود را با حداکثر نسبت استحکام 

آنالیز المانهاي محدود
یک روش مدل سازي آزمایشی کامپیوتري است که توسط آن نقاط  (FEA)آنالیز المانهاي محدود 

این عمل ما را قادر می سازد تا نواحی ضعیف را تقویت کرده تا به . ضعف یک طرح را آشکار می کند
.برسیم (UD)حد ایده آلی از ترکیب الیه هاي 

را قادر می سازد تا محصوالت آینده خود را با حداکثر نسبت استحکام  "Giant"بکارگیري این تکنیک 
.به وزن تضمین کند



.براي نیل به حداکثر استحکام و مقاومت و حداقل وزن بکارمی رود
سپس . می خوابند (UD)فیبرهاي یک جهت روي یک پایه ي رزین اپوکسی جهت تشکیل ورقه هاي 

این ورقها براي یک مساحت مشخص جهت تشکیل ضخامت هاي مختلف به شکل ورقه اي روي یک 
در سطح لوله ي اصلی الیه هاي بیشتري نسبت به قسمت میانی لوله 

همچنین روي زوایاي مختلفی روي یکدیگر می خوابند تا بدین طریق استحکام جهت 
.فراهم کند, دار و یا مطابقت با لوله هاي دیگر را بر حسب آنکه چگونه روي فریم قرار می گیرند

هم جهت (UD)الیه هاي 
براي نیل به حداکثر استحکام و مقاومت و حداقل وزن بکارمی رود (UD)الیه هاي هم جهت 

فیبرهاي یک جهت روي یک پایه ي رزین اپوکسی جهت تشکیل ورقه هاي 
این ورقها براي یک مساحت مشخص جهت تشکیل ضخامت هاي مختلف به شکل ورقه اي روي یک 

در سطح لوله ي اصلی الیه هاي بیشتري نسبت به قسمت میانی لوله . پایه رزین اپوکسی می خوابند
.باالیی مصرف می شود

همچنین روي زوایاي مختلفی روي یکدیگر می خوابند تا بدین طریق استحکام جهت  "UD"الیه هاي 
دار و یا مطابقت با لوله هاي دیگر را بر حسب آنکه چگونه روي فریم قرار می گیرند



NaNo Resine )ساخته اند که قادر است ) نانو رزین
 "Giant"کامپوزیت مانند کلیه ي مواد . بهینه ترین الیه بندي را براي ایجاد استحکام بوجود آورد
نی مخصوص بارور و بافته می شود که یو رزینی مخلوط شده و در ماش

NANO RESINE
NaNo Resineهمچنین یک نوع  "Giant"مهندسین مواد 

بهینه ترین الیه بندي را براي ایجاد استحکام بوجود آورد
و رزینی مخلوط شده و در ماش کامپوزیتتمام فیبرهاي 

.آماده می شود کامپوزیت بدین طریق نسج



آخرین فنون تولید فریمهاي کامپوزیت را از طریق کیسه هوا براي ساخت هر چه 
ورق هاي کامپوزیت بطرز ظریفی از لحاظ ضخامت . 
.

این کیسه هوا . فریم در یک قالب که در داخل آن یک کیسه مخصوص هوا وجود دارد قرار می گیرد
نتیجه ي امر یک . تحت فشار متورم شده تا مواد کامپوزیت را در حین فرایند گرم کردن متراکم کند

در فریم هاي , حذف نیاز به چسباندن. کامپوزیت متراکم یک پارچه و عاري از حباب هوا می باشد
.یکپارچه کامپوزیت استحکام و زیبایی بوجود می آورد

FORMING
"Giant"  آخرین فنون تولید فریمهاي کامپوزیت را از طریق کیسه هوا براي ساخت هر چه

. محکمتر و زیباتر با طرح یکپارچه اعمال می کند
.و ساختار در طرح فریم دو چرخه شکل گرفته اند

فریم در یک قالب که در داخل آن یک کیسه مخصوص هوا وجود دارد قرار می گیرد
تحت فشار متورم شده تا مواد کامپوزیت را در حین فرایند گرم کردن متراکم کند

کامپوزیت متراکم یک پارچه و عاري از حباب هوا می باشد
یکپارچه کامپوزیت استحکام و زیبایی بوجود می آورد



ت از الیه هاي زیرین و همچنین زیبایی ظنامیده می شود باعث محاف

LAMINATION

نامیده می شود باعث محاف UMECROSSاین الیه که  •
.گردد فریم می



براي سطحی صاف و با کیفیت در پایان کار بر روي بدنه کامپوزیت کربن یک الیه مخافطتی از یک 
استفاده می شود که باعث جلوگیري از ضربه پذیري  و محافطت از 

FINISHING
براي سطحی صاف و با کیفیت در پایان کار بر روي بدنه کامپوزیت کربن یک الیه مخافطتی از یک •

استفاده می شود که باعث جلوگیري از ضربه پذیري  و محافطت از  NANO EPOXYچسب به نان 
.محلول هاي شیمیایی و اسیدي می شود



Advanced تکنولوژي کامپوزیتAdvanced



مورد استفاده قهرمانان مسابقات جهانی با   تنه
پیشرفته ترین مواد، مهندسی و روش هاي  

ساخت

فوق العاده سبک،  

T-800 Carbon Fiber

CNT( رزین نانو(
FUSION PROCESS

CONTINUOUS FIBER TECHNOLOGY

فوق العاده سبک،  –باال  تنه هایی با عملکرد
سخت و قابل کنترل شاخص ویژگی

T-700 Carbon Fiber مواد

رزین :رزین
MODIFIED MONOQUE 

CONSTRUCTION
:ساخت تکنیک



:تهیه و تنظیم
کیوان شفیعی

تهیه و تنظیم
کیوان شفیعی


