
 تكنولوژي فريم هاي جاينت



 

ALUXX???? 



ALUXX=ALU+Mg+Si 



لومينيوم
 
 تكنولوژي آ

لياژ 
 
 ALUXXمزيت آ

 
 سبك -مقاومت كششي باال -ضد خوردگي

 شكل پذيري جوشكاري و ماشين كاري رآحت



سبك با نسبت آستحكام به وزن بهينه تنه هاي  ي  

 

بسيار سبك با نسبت آستحكام به وزن  تنه هاي  ي
 باال

تنه هاي جاينت با نسبت آستحكام به وزن  سبك ترين
 باال

 

 ويژگي شاخص

لياژ
 
لياژ 6061آ

 
 6011 آ

 

لياژ
 
 موآد 6011A آ

Single Butting 
 

Double Butting 
Press Forming 
Warm Forming 
Fluid Forming 

 

Triple Butting 
Fluid Forming 

 

 روش شكل دهي

Smooth Welding 
 

Smooth Welding Smooth Welding 
Slim Welding 

جوشكاري  روش  



%20 %30 



 Hydroforming  چرآ



 فوايد هيدروفرمينگ 

 قطعات در بدنهكاهش تعداد -

 كاهش ابزار توليد-

 افزايش استحكام -

 بهبود كيفيت -

 فرآيند توليدكاهش زمان -

 كاهش پرت مواد -



 TMفناوری شکل دهی با سياالت 

يند سياالت با دهي شکل وري افن 2003 سال آبتدآي در
 
ن در كه ,آست برده بكار (Hydroforming) نام به رآ یمخصوص فرآ

 
 آ

لومينيومي لوله هاي ,فشار تحت شده گرم روغن
 
 نسبت زيباتر بسيار و قوي تر محصوالتي توليد موجب روش آين .مي دهد شکل رآ فريم آ

 .مي شود ورق  آز شده ساخته لوله هاي يا آستاندآرد گرد لوله هاي به

يند يك در رآ پيچيده آشكال كه آست ساخت جديد روش يك وري افن آين
 
يد موضوع آين درباره كه زير مطالب .مي كند توليد فرآ

 
 مي آ

 .نمي باشد فعلي شده شناخته روش هاي با مقايسه قابل

"Giant" مي كند عرضه دوچرخه آنبوه توليد در رآ پيشرفته روش آين كه آست شرك تي آولين. 

وري 
 
 كرده آيجاد دوچرخه  لوله هاي  دهيشکل درجهت "Giant" مهندسين برآي گسترده آي آمكانات هيدروليك  دهيشکل فن آ
 .آست

  



 مي كند كار چگونه
يندي عملا  هيدروليك  دهيشکل ,زياد وقت صرف و بودن رهزينهپ عليرغم

 
 ,خريدآري  تجهيزآت بايد فقط .آست ساده بسيار فرآ

لومينيومي لوله .شوند تنظيم و نصب
 
ن فشار كه گرفته قرآر صدف پوسته شكل به قالب يك دآخل در آ

 
ستانه تا آ

 
 تن 1000 آ

ن آز پس .مي رسد
 
ب بند و شده بسته قالب آ

 
 هيدروليكي فشار تحت و مي شود پمپ قالب دآخل در شده گرم روغن و مي گردد آ

لومينيومي لوله  طريق آين به كه مي رسد (PSI) 000/58 تا
 
يد در دلخوآه شكل به آ

 
 .مي آ

يند .آست محكم تر بسيار نشده فرم لوله آز عملا  آست شده دآده شکل روش آين به كه لوله آي سطح
 
لومينيوم  دهيشکل فرآ

 
 رآ آ

ن ساختار دآنه بندي كه مي كند مترآكم
 
 به عمل آين .مي كند مقاومت خستگي مقابل در و شده فشرده طولي صورت به آ

 .سازد می يسرم خاص فني نيازهاي برآي رآ دلخوآه شكل هر به دسترسي آمكان "Giant" مهندسين

 

 



لومينيوم جنس آز "Giant" سبك بسيار لوله هاي حاليكه در
 
لومينيومي لوله هاي سري  به نسبت %30 تقريباا  ALUXX SL آ

 
 آ

 می مقاوم تر نيز خستگي و ترك مقابل در حتي ,آند شده دآده شکل فوق روش به که هاي  ی لوله مي باشند، سبک تر 6061 آستاندآرد
 .باشند

  





 عمليات حرآرتي 

لياژ
 
لومينيوم آ

 
لياژی    XX آ

 
 شدن جفت کار و شده ساخته لوله يک که وقتي حال هر به  .دآرد خمش قابليت و بوده چکشخوآر آ

ن لبه هاي
 
زآد برآي همچنين و موردنياز مقاومت به رسيدن و شدن سخت برآي گرديد تمام آ

 
 لوله در شده حبس پيچشي تنش هاي شدن آ

   .آست حرآرتي عمليات به آحتياج

لياژهاي همة
 
لومينيومي آ

 
 حرآرتي عمليات در .مي گيرند قرآر حرآرتي عمليات تحت مي روند، بکار فریم توليد برآي که XX  Giant آ

 و شده گرم c ( 1100°f )°535 حرآرت درجة تا کوره يک دآخل در فریم مي شود، آستفاده کننده سرد مایع و حرآرت آز ترکيبي
لومينيوم روش آين در .مي شود خنک سيال محلول يک آز حمامي دآخل در و خارج کوره آز سپس

 
 خنک يکنوآخت مطمئني بطور  آ

 ها فریم همة شدن خنک آز بعد مي يابد کاهش يکنوآخت غير شدن خنک آثر در فریم در نقص و عيب آيجاد آحتمال  بنابرآين و شده
ن آز پس . مي گيرند قرآر بيني باز مورد مربوطه تلرآنس هاي بررسي برآي مجددآا 

 
  مجددآا  c  ( 390°f )° 180حرآرت درجة تا فریم ها آ

يند تا ديده حرآرت
 
   . گردد کامل حرآرتي عمليات فرآ

 



DIAMOND SHIELD 
نقدر دآرد، ناخنها پوشش سختي به پوششي  که Diamond Shield تنها آما دآرند، شفافي پوششهاي دوچرخه ها آک ثر

 
 خوب آ

 .آست شده آستفاده 7 و 5 سري  BMW خودروهاي در که آست مناسب و

 باشد مي صنعت در پوشش ترين محکم و ترين ضخيم آست، شده معرفي 2002 سال در که ما، Diamond Shield پوشش
 آضافي محکم مانع يک وسيله بدين و ،(آينچ 30 با مقايسه در آينچ 60) باشد مي تر ضخيم دوبرآبر شفاف، پوششي رنگهاي ديگر آز و

 .کند مي جلوگيري  محوشدن يا خوردن ترآش آز درخشان، آحساس و جلوه يک آيجاد هنگام که کند می آيجاد

يين با شدن موآجه برآيDiamond Shield  حلل بدون ترکيب
 
لماني صنعتي متخصصين توسط محيطي، مستقيم نامه آ

 
 آ

 دوچرخه کمپاني تنها Giant و آست شده توليد کامل بطور  بحال تا که آست حلل بدون شفاف پوشش آولين آين .شد دآده توسعه
ن آز که آست سازي 

 
  رنگ پوشش آز دآرند دالر250 باالي آرزشي که Giant به متعلق هاي دوچرخه تمام .کند مي آستفاده آ

Diamond  Shield برخوردآرند. 

 



 دوآم حفظ

Diamond Shield نيز محيطي شرآيط مقابل در بلکه دآرد، برتري  خوردن، ترک و شدن ورقه برآبر در پوشش ها ديگر به نسبت تنها نه 
 نيز پوشش خود .کند مي حفظ رآ خود رنگ طوالني تري  مدت برآي شما کاري  رنگ که آست معني آين به که آست، دآده نشان بيشتري  آستقامت

ن قابليت دليل به
 
ثار با مقابله برآي آ

 
ب آسپري  و بنفش ماورآء آشعه رطوبت، آسيدي، بارآن آ

 
 .بود خوآهد برخوردآر طوالني تري  عمر آز نمک آ

  



 تكنولوژي كامپوزيت



 :مقدمه
 

 بتوآند می شد آستفاده فضا وهوآ نظامی مهم صنایع در کامپوزیت صنعت که میلدی 70و 60 ده در نمی کرد باور  کسی آمروزه شاید•
 .بگیرد جای ما روزمره زندگی در دهه آین در حد آین تا

 دوچرخه ساخت در صنعت آین که آین به توجه با لذآ می باشد متولد تازه و نوپا ما کشور  در کامپوزیت ساخت صنعت که هرچند•
 کامپوزیت ساخت صنعت در رآ محصوالت  آین فروشندگان و کنندگان مصرف تا دآنستم وظیفه آین می شود آستفاده و دیده بسیار
شنا بیشتر هرچه

 
 .نمایم آ

ن آمید به•
 
 .گردد وشکوفاتر بهتر هرچه درکشورمان کامپوزیت صنعت که روزی  آ

 



 کامپوزیت چیست؟
 آجزآء آز هریک به نسبت ترکیب آین آی سازه خوآص و بازده  که طوری  به یکدیگر با ماده چند یا دو ترکیب• 

ن دهنده تشکیل
 
 به کامپوزیت دیگر عبارت به .نماند می کامپوزیت رآ بگیرد قرآر برتری  موقعیت در ، تنهای  ی به آ

میزه که شود می آطلق موآد آز آی دسته
 
 دهنده تشکیل آجزآ و باشند ترکیب و فرم در متفاوت و مختلف موآد آز آی آ

ن
 
لیاژ آز کامپوزیت آمر آین به توجه با .آست نشده حل یکدیگر در کرده، حفظ رآ خود هویت ها آ

 
 متفاوت فلزی  آ

 هر بین مشخص مشترک فصل با شیمیای  ی مجزآی ماده دو حدآقل آز آست ترکیبی کامپوزیت بنابرآین .باشد می
   .دهنده لجزءتشکی

 



   دسته بندی کامپوزیت ها آز دیدگاه زیستی
 
 ...  مانند آستخوآن، ماهیچه، چوب و . کامپوزیت های طبیعی•

  (مهندسی)کامپوزیت های مصنوعی•

   



 آز لحاظ فاز زمینه صنوعیدسته بندی کامپوزیت های م
 

 

  CMC : کامپوزیت های با زمینه سرآمیکی 

PMC :پلیمری  کامپوزیت های با زمینه 

MMC : کامپوزیت های با زمینه فلزی 



   مزآیای کامپوزیت های پایه پلیمری 
 
 مزآیای سازه های مبتنی بر کامپوزیت های پلمیری نسبت به نمونه های سنتی بتنی ، چوبی و فلزی رآ که•

نها درگستره وسیعی آز صنایع مختلف شده آست ، در موآرد زیر می توآند خلصه نمود  •
 
 :  باعث نفوذ آ

 کاهش وزن سازه ساخته شده با توجه به معماری قابل تغییر بر آساس خوآست طرح  -1

 آیمن بودن در برآبر پدیده خوردگی  -2

 قابلیت تحمل بارهای سیکلی و مقاومت بسیار مناسب در برآبر پدیده خستگی  -3

مد و مقرون به صرفه -4
 
سان ، کارآ

 
 سادگی روشهای تولید و آمکان تولید آشکال بسیار پیچیده باروشهای بسیار آ



 
 سهولت فرآیندهای تعمیر و عیب یابی  -5
 ضریب آنبساط حرآرتی پایین و عایق مناسب حرآرتی  -6
 عایق آلک تریکی  -7
 بهبود آتصاالت و آمکان تولید یکپارچه  -8
 خصوصیات آرتعاشی بسیار مناسب و مقاوم بودن نسبت به پدیده تشدید در آرتعاشات نسبت به فلزآت  -9

سان  -10
 
 قابلیت مونتاژ آ

 
 



 آنوآع کامپوزیت های پلیمری 
 

 کامپوزیت شیشه•

رآمید•
 
 کامپوزیت آ

 کربنکامپوزیت •

 کامپوزیت بور •

 کامپوزیت کاربید سیلیسیم•

لومینیوم•
 
 کامپوزیت آکسید آ



 

 

 

 کامپوزیت کربن 

 



 کربنساختار کامپوزیت 
 فاز تقویت کننده

 
 

 
 تقویتماتریس با آحاطه کردن . کننده تشکیل شده آست تقویتآز دو قسمت آصلی ماتریس و کربن کامپوزیت    

ن رآ در محل نسبی خودش نگه می دآرد
 
به . گردد کننده موجب بهبود خوآص مکانیکی ساختار می تقویت. کننده آ

 .کوتاه و یا بلند و پیوسته باشدکربن فیبرهای  همانکننده  تقویتطور کلی 
فرآهم سازی بستر مناسب  (ماتریس)زمینه  تحمل کننده آصلی بارها می باشند و،کننده  تقویتکربن آلیافهای 

 .  آز آلیافی به آلیاف دیگر رآ بر عهده دآرد رجهت آنتقال با
 
 



 کربنساختار کامپوزیت 
 فازماتریس

  
ن لفظ  ماتریس، کربندر کامپوزیت 

 
رزین . آطلق می گردد رزینیا همان زمینه یک ماده پلیمری آست که به آ

در جای خود رآ بر عهده کربن و نگهدآشتن موقعیت آلیاف  کربن وظیفه توزیع بار آعمال شده در شبکه آلیاف
 .  دآرد



   : آنوآع آلیاف
 

 آلیاف شیشه 

آلیاف کربن   

 رآمید
 
 آلیاف آ

 آلیاف طبیعی 

 سایر آلیاف 

 



 

 

 

 آلیاف کربن
 



 مقدمه
 به ؛ شود مي تهيه مناسب آلياف آز هاي  ي گونه شده کنترل پروليز آز موآد آين .آست آستحکام پر آلياف آز جديدي نسل کربن آلياف 

 آديسون توماس که زماني ميلدي ۱۸7۹ درسال بار نخستين کربن آلياف .بماند باقي کربن درصد ۹0 حدآقل پروليز آز بعد که صورتي
وري  فن و علم عرصه به پاي کرد، آستفاده آلک تريکي روشناي  ي آيجاد در پرمقاومت رشته عنوآن به ماده آين آز

 
 حال آين با .گذآشت آ

غاز
 
غاز جنگي، هوآپيماي در بردرکا برآي ويژه به و نظامي آهدآف با کربن، آلياف تجاري  موفق توليد که بود ۱۹60 دهه درآ

 
 دردهه .شد آ

 قطعات ساخت خودروسازي، باربري، و مسافربري  هوآپيماهاي همچون بسياري، نظامي غير موآرد در کربن آلياف آخير، هاي
   .آست يافته روزآفزوني کاربردهاي ديگر موآرد بسياري  و ورزشي –تفريحي صنايع پزشکي، صنايع صنعتي،

 و آستحکام که موآردي در کربن آلياف هاي کامپوزيت .رود مي کار به ها رزين آنوآع مانند سبک زمينه با هاي کامپوزيت در کربن آلياف
 که هنگامي همچنين .روست پيش گزينه يگانه باشند، مدنظر خوردگي به مقاومت آستثناي  ي هاي ويژگي و کم وزن  همرآه به باال سختي

 کربني هاي کامپوزيت بازهم برود، آنتظار نيز باال پذيري  ضربه ويژگي و شيمياي  ي لحاظ آز بودن خنثي باال، دماي در مکانيکي مقاومت
  .هستند گزينه بهترين



 
وري به سادگي قابل تصور آست ها ، پهنۀ گسترده موآرد کاربرد آين ماده در گستره با توجه به آين ويژگي

 
 .هاي گوناگون فن آ

ساله دآشته که خود نشانگر آهميت تکنولوژي آين  6درصدي در آين فاصله  200رشد  ۱۹۹7تا  ۱۹۹2ميزآن توليد آلياف کربن آز 
 .ماده آست

 
مريکا نزديک به 

 
درصد توليد جهاني آلياف کربن رآ به مصرف مي رساند و آين در حالي آست که ژآپن  60هم آکنون، آياالت متحده آ

 .درصد توليدآت جهاني آين محصول دست يابد 50کند به ميزآن مصرفي برآبر با  ميتلش و چین 

 



   ساخت آلیاف کربن
 دست به ویژه آلیافی شده پیرولیزکنترل آز و هستند کربن درصد ۹0 دآرآی کم دست که می شود گ فته آلیافی به کربن آلیاف 

یند
 
 پلی آلیاف  زمینه پیش آلیاف پرمصرف ترین می شود تولید زمینه پیش عنوآن به آلیاف آز گوناگونی آنوآع .می آ

لی زمینه های پیش پیرولیز طریق آز کربن آلیاف .باشد می ، ( PAN ) آکریلونیتریل
 
 ساخته ، هستند آلیاف شکل به که آ

 به کربن ماندن باقی و هیدروژن  و نیتروژن  آکسیژن، مانند عناصری  حذف موجب حرآرتی عملیات آنجام وآقع در .می شود
 آلیاف مکانیکی ویژگی های که گردیده مشخص شده، آنجام کربن آلیاف برروی که پژوهش های  ی در .می شود آلیاف شکل
نها در موجود نوآقص کاهش و زمینه پیش آلیاف گیری  جهت میزآن و حرآرت درجه آفزآیش با کربن

 
 بهترین .می یابد بهبود ، آ

 مقدآر بیشترین با (PAN)زمینه پیش آلیاف آز آستفاده مناسب، باویژگی های کربن آلیاف به یابی دست برآی رآه
  حفظ و جهت گیری 

 
یندهای طی در ن آ

 
یند طول در کشش آعمال طریق آز کربنیزآسیون و سازی  پایدآر فرآ

 
 .آست فرآ



 آکریلونیتریل پلی زمینه پیش آز کربن آلیاف تولید•

 

  دآرد وجود آساسی مرحله سه  PAN زمینه پیش آزآلیاف باال کیفیت با کربن آلیاف تولید برآی •

•:  

 آکسیدی حرآرتی عملیات مورد کشش آعمال با زمان هم PAN آلیاف مرحله آین در : آکسیدی سازی  پایدآر مرحله 1- 

 می گیرد قرآر گرآد سانتی درجه 300 تا 200 دمای  ی درمحدوده

 محیط در گرآد سانتی درجه ۱000 دمای پیرآمون در کشش آعمال بدون آلیاف آزآکسیدآسیون، بعد : کربنیزآسیون مرحله 2- •

یند، آین درطی .می گیرند قرآر کربنیزآسیون حرآرتی عملیات مورد ساعت، چند مدت برآی ( نیتروژن   امعموال ) خنثی
 
 عناصر فرآ

زآد غیرکربنی
 
ید می دست به ، نخستین PAN آلیاف نسبت به درصد 50 جرمی باباالنس کربن آلیاف و می شود آ

 
 .آ



 

بسته به نوع آلیاف کربن مورد نظر، آز لحاظ ضریب کشسانی  و آعمال آین مرحله در محدوده دمای  ی :  مرحله گرآفیتاسیون 3-  

محور آلیاف و بنابرآین  درجه سانتیگرآد، موجب بهبود درجه جهت گیری کریستالیت های کربنی درجهت 3000تا  1500 مابین

 .مایه ی بهبود ویژگی ها می شود

 

مده نیز بیشتر می شود هرچه آستحکام کششی آلیاف پیش زمینه بیشتر باشد، ویژگی های کششی آلیاف کربن به
 
چنان چه .  دست آ

ن صورت آستحکام کششی و ضریب کشسانی با کربنیزآسیون تحت کشش، 
 
مرحله پایدآر سازی به صورتی مناسب آنجام گیرد، در آ

  .به مقدآر بسیارزیادی در محصول کربنی نهای  ی باال می رود

 

 

 



 دسته بندی آلیاف کربن 
آلیاف کربن رآ می توآن برآساس ،آستحکام و دمای نهای  ی عملیات حرآرتی به گروههای زیر دسته بندی کرد  

 : دسته بندی برآساس ویژگی ها•

 
 گیگا پاسکال 450؛ بیشتر آز کشسانی بسیار بااللیاف کربن با ضریب  

  گیگا پاسکال 450تا  350 ؛ بینکشسانی باالآلیاف کربن با ضریب  •

 گیگا پاسکال 350تا  200؛ بین کشسانی متوسطآلیاف کربن با ضریب  

گیگا پاسکال و ضریب کشسانی کم  3؛آستحکام کششی بیش آز  ضریب کشسانی پایین آستحکام کششی باال وآلیاف کربن با  •
  ۱00تر آز 

 (آلیاف مورد آستفاده در کامپوزیت های شرکت جاینت) گیگا پاسکال 5/4؛ باالتر آز آستحکام کششی بسیارباالآلیاف کربن با  



  : دسته بندی برآساس دمای نهای  ی عملیات حرآرتی

 

 
 HM آلیافدرجه سانتیگرآد ؛ تولید کننده  2000، دمای عملیات حرآرتی باالتر آز  ۱آلیاف نوع  §
 HS آلیافدرجه سانتیگرآد ؛ تولید کننده  ۱500، دمای عملیات حرآرتی حدود  2آلیاف نوع  §
درجه سانتی گرآد ؛ تولید کننده آلیاف با ضریب  ۱000، دمای عملیات حرآرتی کم تر یا حدود  3آلیاف نوع  §

  آستحکام پایین



 نکاتی درباره آلیاف کربن

شرکت های بسیاری در تولید کربن فعالیت می کنند، هر شرکت بنا به نیاز مشتریان و ظرفیت تولید 
 خود آلیاف کربن رآ در دسته بندی های مختلفی تولید می کنند که به دو نمونه بسنده می کنیم

 





 نکاتی درباره آستاندآرد های آلیاف کربن

 

  1K  6K 12K K24به عنوآن مثال. بیان می شود( K)یک رشته توسط تکس ( filament)تعدآد تارهای 
(.K 1= 1000m/g   ) 

density  :چگالي 

fiber  :آلیاف 

tow  :دسته رشته 

tensile strength  : آستحكام كششي 

 
 



 Giantصنعت کامپوزیت کربن در دوچرخه های 
 

 ۱۹۸4توليد کننده آي که آز سال . سابقه توليد محصوالت کامپوزيت کربن رآ ندآرد" Giant" هيچ شرکت ديگري به آندآزه •
 .در دنيا مي باشد" GCT"فريم دوچرخه رآ تماماا آز موآد کامپوزيت توليد مي کند و پيشتاز فناوري توليد 



 آنوآع تیپ های فایبر کربن در ساخت تنه های جاینت
 

 .با آستحکام کششي باال:  T600 T-700 T-800فيبرهاي 

"Giant " تیپ باال آستفاده مي کند که آز بهترين موآد آلیاف کربن در توليد دوچرخه مي باشد 3با ”در توليدآتش آز موآد کامپوزيت. 

و آستحکام  (g/cm3)1.8بطوريکه ترکيب شگ فت آنگيزي آز وزن کم و مقاومت بسيار باال رآ آيجاد مي کنند، با چگالي در حد 
  .هيچ ماده ي ديگري در ساختار فريم نمي توآند چنين قابليتي رآ آيجاد کند,  (mpa)4900کششي 



ناليز آلمانهاي محدود
 
 آ
ناليز آلمانهاي محدود  
 
شکار مي کند (FEA)آ

 
ن نقاط ضعف يک طرح رآ آ

 
زمايشي کامپيوتري آست که توسط آ

 
. يک روش مدل سازي آ

لي آز ترکيب اليه هاي 
 
 .برسيم (UD)آين عمل ما رآ قادر مي سازد تا نوآحي ضعيف رآ تقويت کرده تا به حد آيده آ

ينده خود رآ با حدآک ثر نسبت آستحکام به وزن تضمين کند" Giant"بکارگيري آين تکنيک 
 
  .رآ قادر مي سازد تا محصوالت آ

 



 هم جهت (UD)اليه هاي 

 .برآي نيل به حدآک ثر آستحکام و مقاومت و حدآقل وزن بکارمی رود (UD)اليه هاي هم جهت  

سپس آين ورقها برآي يک مساحت . مي خوآبند (UD)فيبرهاي يک جهت روي يک پايه ي رزين آپوکسي جهت تشکيل ورقه هاي  
در سطح لوله ي آصلي اليه هاي . مشخص جهت تشکيل ضخامت هاي مختلف به شکل ورقه آي روي يک پايه رزين آپوکسي مي خوآبند

 .بيشتري نسبت به قسمت مياني لوله باالي  ي مصرف مي شود

همچنين روي زوآياي مختلفي روي يکديگر مي خوآبند تا بدين طريق آستحکام جهت دآر و يا مطابقت با لوله هاي " UD"اليه هاي 
نکه چگونه روي فريم قرآر مي گيرند

 
 .فرآهم کند, ديگر رآ بر حسب آ



NANO RESINE 

ساخته آند كه قادر آست بهينه ترين اليه بندي رآ ( نانو رزين) NaNo Resineهمچنين يك نوع  "Giant"مهندسين موآد 
ورد

 
و رزيني مخلوط شده و در  کامپوزيتتمام فيبرهاي  "Giant"کامپوزيت مانند كلّيه ي موآد . برآي آيجاد آستحكام بوجود آ

ماده مي شود کامپوزيت ني مخصوص بارور و بافته مي شود كه بدين طريق نسجيماش
 
 .آ



 FORMING 

"Giant " خرين فنون توليد فريمهاي کامپوزيت رآ آز طريق کيسه هوآ برآي ساخت هر چه محکمتر و زيباتر با طرح يکپارچه
 
آ
 .ورق هاي کامپوزیت بطرز ظريفي آز لحاظ ضخامت و ساختار در طرح فريم دو چرخه شکل گرفته آند. آعمال مي کند

ن يک کيسه مخصوص هوآ وجود دآرد قرآر مي گيرد
 
آين کيسه هوآ تحت فشار متورم شده تا موآد . فريم در يک قالب که در دآخل آ

.  نتيجه ي آمر يک کامپوزيت مترآکم يک پارچه و عاري آز حباب هوآ مي باشد. کامپوزيت رآ در حين فرآيند گرم کردن مترآکم کند
ورد, حذف نياز به چسباندن

 
  .در فريم هاي يکپارچه کامپوزیت آستحکام و زيباي  ي بوجود مي آ



LAMINATION 
 

 .گردد ت آز الیه های زیرین و همچنین زیبای  ی فریم میظنامیده می شود باعث محاف UMECROSSآین الیه که  •

 



FINISHING 

 NANOبرآی سطحی صاف و با کیفیت در پایان کار بر روی بدنه کامپوزیت کربن یک الیه مخافطتی آز یک چسب به نان •
EPOXY آستفاده می شود که باعث جلوگیری آز ضربه پذیری  و محافطت آز محلول های شیمیای  ی و آسیدی می شود. 



 Advancedتكنولوژي كامپوزيت 



مورد آستفاده قهرمانان مسابقات جهاني با پيشرفته ترين  تنه
 موآد، مهندسي و روش هاي ساخت

فوق آلعاده سبك، سخت و قابل  –باال  تنه هاي  ي با عملكرد
شاخص ويژگي كنترل  

T-800 Carbon Fiber 
 

T-700 Carbon Fiber موآد 

CNT( رزین نانو) :رزين رزين   

FUSION PROCESS 
CONTINUOUS FIBER TECHNOLOGY 

MODIFIED MONOQUE 
CONSTRUCTION 

:ساخت تكنيك  



:تهيه و تنظيم  
 كيوآن شفيعي


