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َگبسداى یب  کبهپَصیتی هحَس) کبهپَصیتی ضفت دسای 

 الکتشٍهَتَس ثیي گطتبٍس اًتقبل ثشای  عوَهب   (کبهپَصیتی

 خٌک ّبی ثشج دس  (ثلیذ) ّب پشُ  ثِ هشثَط گیشثکس ٍ

 .ضَد هی استفبدُ کي

اًتقبل کبهپَصیتی، ضفت دسایَ ّبی کبسثشد دیگش اص 

 ٍ ًقلیِ ٍسبیل ثشخی حتی ٍ دٍاس تجْیضات دس  گطتبٍس

.ثبضذ هی خبظ  ّبی اتَهجیل

َخَاظ کشثي الیبف اص ضذُ سبختِ ّبی ضفت دسای 

 هحَس چْبسم یک) کن ٍصى ، هبًٌذ یثفشد هٌحصش

 خستگی عوش ًبچیض، حشاستی اًجسبط ضشیت ،(فَالدی

 ثِ هکبًیکی خَاظ ًسجت صیبد، پزیشی اًعطبف ،ثبال ثسیبس

  .داسًذ  صیبدی خَسدگی ثِ هقبٍهت ٍ ثبال  ٍصى

 ثِ تَجِ ثب)  یبتبقبًْب  کن استْالک ، ثبعث خَاظ ایي 

 آسبى ًصت سیستن، استعبضبت کبّص ،(ٍصى کبّص

 کبّص ،(ثیطتش اضبفِ تجْیضات ٍ جشثقیل ثِ ًیبص ثذٍى)

 ثیي گطتبٍس اًتقبل قبثلیت ًگْذاسی، ٍ تعویش ّبی ّضیٌِ

 ٍ اضبفِ یبتبقبى ثِ ًیبص ثذٍى ثیطتش فبصلِ ثب ًقطِ دٍ

   .ضَد هحَسهی صیبد عوش
  است کبهپَصیتی ضفتْبی دسایَ تَلیذ سٍش تٌْب الیبف پیچص

 آًْب، سبخت ٍ طشاحی دس فشاٍاى پیچیذگیْبی ثذلیل ٍ

 سبخت ثِ قبدس کطَس داخل دس ضوبسی اًگطت ضشکتْبی

.ّستٌذ هحصَالت ایي

 ضشکت کشثي فبیجش ّبی ضفت دسایَ اص هتعذدی هَاسد

 ّبی هجتوع ، پتشٍضیوی صٌبیع دس ایشاًیبى کبهپَصیت پبسسب

 حبل دس …ٍ ًیشٍگبّْب پبالیطگبّْب، ، آّي رٍة ٍ فَالد

.ثبضٌذ هی  دّی سشٍیس

 پشسٌل ثَدى داسا ثب ایشاًیبى کبهپَصیت پبسسب ضشکت

 ّبی ضفت دسایَ سبخت ٍ طشاحی صهیٌِ دس هجشة

 تَاًبییCNCهحَس 4 الیبف پیچص هبضیي ٍ کبهپَصیتی

 دٍس ٍ گطتبٍس اًتقبل قبثلیت ثب هحَس اًَاع سبخت ٍ طشاحی

.داسد سبلِ 2 گبساًتی ثب ٍ هتش 6 طَل تب ، ًیبص هَسد
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مسایای محصوالت شرکت پارسا کامپوزیت ایرانیان 

 تبهیي ثِ تَجِ ثب  اٍلیِ هَاد هطوئي کیفیت -1
 اًجبم ٍ الوللی ثیي هعتجش ضشکتْبی اص اٍلیِ هَاد

 طجق اٍلیِ هَاد سٍی هکبًیکی خَاظ تستْبی
  استبًذاسد

 4 الیبف پیچص هبضیي ثب پیچص فشآیٌذ اًجبم -2

 cnc هحَسُ

 افضاس ًشم ثب کبهپَصیتی قطعبت تحلیل ٍ طشاحی -3

ANSYS هحذٍد اجضای

 خذهبت ٍ  سبلِ 2 ضشط ٍ قیذ ثذٍى گبساًتی -4
  سبلِ 10 فشٍش اص پس

 اص قجل ٍاقعی ضشایط دس عولکشدی تست اًجن -5
  هطتشی ثِ تحَیل

 گَاّیٌبهِ اسائِ ٍ دیٌبهیکی ثبالًس اًجبم -6
 کبهپَصیتی هحَسّبی ّوشاُ ثبالًس

 ثب قطعبت تحَیل ٍ هذاسی هطتشی اصل سعبیت-7
  هوکي صهبى سشیعتشیي ٍ قیوت هٌبسجتشیي

ًبّوشاستبیی) هحَسی ّن عذم  ثش غلجِ ثشای  

 ّبی آسیت اص جلَگیشی ٍ  (ضعبعی ٍ هحَسی

 دیسکی کَپلیٌگ اص دیٌبهیکی، ثبسّبی  اص ًبضی

 دیسکی ّبی کَپلیٌگ .ضَد هی استفبدُ فلکسیجل

 ٍ اثعبد دس ایشاًیبى کبهپَصیت پبسسب ضشکت

 ثبسگضاسی  ضشایط هطبثق  گًَبگَى ّبی ظشفیت

 اص پس  ٍ ضذُ سبختِ ٍ طشاحی ضفت، دسایَ

  ٍاقعی ضشایط دس ضفت، دسایَ سٍی ثش ًصت

  .گیشًذ هی قشاس آصهَى تحت
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سایر محصوالت شرکت پارسا کامپوزیت ایرانیان

GRPلوله و اتصاالت کامال یکپارچه  

- GREو  قطعات  GRV

        انواع قطعات کامپوزیت با روش پیچش الیاف
... کره، مخروط، لوله و : شامل
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قطعبت دٍ الیِ ضبهل

PVC+FRP PP+FRP      PTFE+FRP

هخبصى کبهپَصیتی فطبس ثبال
ثبس   1000ثب الیٌش پلیوشی ٍ الیٌش فلضی تب فطبس 

قطعبت عبیق الکتشیکی ثب دهبی کبسکشد ثبال (VIP)سبخت قطعبت ثب سٍش ایٌفیَطى 

www.parsacomposite.ir


