FELT SPRACOVANIE KARBÓNU

Pred časom bolo použitie karbónu obmedzená len na letecký priemysel a
motorové športy. Avšak teraz je ideálnym materiálom pre vysoko výkonné
bicykle. Je ľahší ako hliník, pevnejší ako oceľ, čo spolu s Felt výrobnými
postupmi pri výrobe bicyklov z uhlíkových vlákien, ponúka
bezkonkurenčnú kombináciu jazdných vlastností, tuhosti, pevnosti a
účinnosti. Vďaka svojmu neuveriteľne vysokému pomeru pevnosti k nízkej
hmotnosti a dobrej tvárnosti je karbónové vlákno bezkonkurenčné pre
stavbu tých najlepších svetových bicyklov.
Pre lepšiu vizualizáciu si predstavte pohár na víno. Ak ho pustíte na tvrdú
podlahu tak sa rozbije, pretože je tenký, tvrdý a krehký. Teraz si predstavte
plastový pohárik. Môžete ho pustiť na podlahu a nič sa nestane, vďaka jeho
flexibilite. Karbón sa riadi podobnými pravidlami. Čím je pevnostný modul
karbónu vyšší, tým tuhší, ale i krehkejší zároveň je. Ak naopak máte vlákna s
nižším pevnostným modulom, tie sú menej pevné, ale odolnejšie a flexibilnejšie.

Jednosmerné vlákna sú
veľmi pevné vo vertikálnej
osi Y.

ČO JE KARBÓN? Uhlíkové vlákno je vo svojej surovej podobe spojením viacerých
veľmi tenkých, silných vlákien. Tieto vlákna sú rozdelené do rôznych stupňov v
závislosti na celkovej pevnosti a tuhosti, ktorú dosahujú. Čím vyšší modul má toto
vlákno, tým je tuhšie a ľahšie. Avšak, toto automaticky neznamená, že najlepšie
bicykle sú vyrobené z uhlíkových vlákien s vysokým modulom pevnosti. Naopak,
kľúčom k stavbe dobrého bicykla je kombinovať rôzne typy vlákien a nájsť ideálne
charakteristické vyváženie medzi tuhosťou, pevnosťou, hmotnosťou a cenou.

Jednosmerné vlákna sú
menej pevné, keď sú
priečne ohnuté (v osi Z).

Jednosmerné vlákna nie sú
pevné, keď je živica priečne
ohnutá (os Y).

Jednosmerné uhlíkové vlákno reaguje na stres veľmi odlišnými spôsobmi.
Vyššie uvedené príklady sú pre lepšiu predstavu.
Neexistuje žiadny rám bicykla, ktorý by bol kompletne postavený z uhlíkových vlákien s vysokým modulom pevnosti, aspoň nie taký, ktorý by bol
bezpečný pre jazdu. Pravdepodobne by sa rozpadol pri prvom náraze, alebo
prejazde väčšej diery. Pracovať s vysoko pevnostnými karbónovými vláknami je dosť zložité, pretože musí existovať rovnováha medzi tuhosťou, hmotnosťou, pevnosťou a trvanlivosťou.

Predstavte si, že ste sa premiestnili do Felt továrne a pozeráte sa na celý proces
výroby nášho cestného rámu F1. Na kuse papiera sú uvedené jednotlivé inštruktážne záznamy, kde každý jeden zastupuje jednotlivý kus karbónu. Kľúčové
poznámky zahŕňajú rozmery, pevnostný modul, orientáciu vlákien, obsah živice a
reálnu hmotnosť. Spoločne tieto informácie poskytuje plán, ktorý vedie k hotovému rámu. Teraz si predstavte, stovky týchto položiek, z ktorých každá sa mierne líši
od nasledujúcej. Rýchlo začnete chápať zložitosť tejto rovnice.
Mnoho ľudí si myslí, že konštrukcia všetkých karbónových rámov je rovnaká. Až
keď si uvedomíte, všetky parametre, ktoré sú do tohto zahrnuté, tak skutočne
pochopíte, ako je tento proces komplikovaný. Každý výrobca bicyklov dokáže
ovplyvniť diagonálne smery, vybrať materiál a použiť rôzne druhy živice, ktoré to
všetko držia pohromade, ale ak nevenujete potrebný čas počas fázy vývoja dizajnu
tomu, aby ste naozaj porozumeli všetkým štrukturálnym vzťahom, tak vytvoríte
len taký všeobecný bicykel. Takto to vo Felte nerobíme.

Namiesto toho, pomocou rozsiahlych analýz prostredníctvom softvéru
Computer Aided Design (CAD), Finite Element Analysis (FEA) a prototypov
testovaných profesionálnymi jazdcami, sme schopní zistiť, ktoré druhy
vlákien máme použiť. Cieľom je presne umiestniť každý kus na ráme tak, aby
sme tým maximálne využili jeho špecifické vlastnosti. V niektorých oblastiach, používame materiál so stredným modulom pevnosti, pretože ponúka
ideálnu rovnováhu medzi tuhosťou a pevnosťou. V iných oblastiach zasa
volíme vysoko pevnostný modul materiálu, aby sme maximálne využili jeho
vysokú tuhosť. Väčšinou sú tieto rôzne materiály vrstvené navzájom, aby sme
dosiahli výsledky aké požadujeme.

FEA analýza zobrazuje miesta
s najväčším namáhaním.

PEVNÝ
Jednosmerné karbónové vlákna:
Majú vysokú tuhosť v pomere k hmotnosti, ale sú
flexibilné, ako jedna vrstva a ľahko sa nimi preniká.
PEVNEJŠÍ
Vrstvené karbónové vlákna:
Majú vysokú tuhosť v pomere k hmotnosti, sú tuhšie
a silnejšie, keď sú vrstvené v rôznych smeroch.
NAJPEVNEJŠÍ
Mnoho vrstvené karbónové vlákna:
Majú ultra vysokú tuhosť v pomere k hmotnosti,
sú extra tuhé, silné a chránené špeciálnou pridanou ochrannou vrstvou uhlíkových vlákien odolných proti nárazu.
Dosiahnutie tejto kritickej rovnováhy je základným cieľom celého Felt tímu
skúsených dizajnérov a inžinierov. Stavba rámov, ktoré sú jednoducho
ľahšie, alebo tuhšie nie je pre nás dostatočná. Každý bicykel vám musí
poskytnúť jedinečnú kvalitu jazdy a to je to, čo vám Felt prináša.

Časť rámu NINE, počas výrobnej fázy
Plán, ktorý zobrazuje typ karbónového vlákna,
umiestnenie a poradie jednotlivých vrstiev

Každý dizajn rámu sa chová inak, a každá veľkosť rámu si vyžaduje jedinečný
plán vrstvenia jednotlivých vrstiev. Zmes týchto materiálov sa môže značne
líšiť. Napríklad, tuhšia vrstva materiálu sa zvyčajne používa v oblastiach, ktoré si
vyžadujú maximálny výkon, ako je spodná rámová trubka a oblasť stredu.
Vlákna s vyššou odolnosťou sú zas najlepšie pre oblasti viac citlivé na nárazy.
Veľká pozornosť je venovaná i zmene veľkosti rámu. Ako sa menia priemery
rúrok, ich dĺžka a vzájomné uhly napojenia, tak sa menia i jednotlivé vrstvy a ich
orientácia a materiálová špecifikácia. Takéto dolaďovanie môže trvať mesiace,
ba dokonca i roky s ohľadom na všetky varianty, ktoré je potrebné dokončiť.

"Keď sme boli vo vývojovej fáze rámu F1, vyskúšali sme päť rôznych schém
uloženia jednotlivých vrstiev," vysvetľuje Jim Felt. "Aj keď sme dosiahli
základné testovacie čísla, ktoré sme požadovali, jazdné vlastnosti stále neboli
celkom také, ako sme chceli. Tak sme sa vrátili späť k ladeniu vrstiev, kým sme
nedosiahli ten elektrizujúci pocit. Mohli sme to celé ukončiť skôr, ale to nie je
spôsob akým pracujeme. Je to pozornosť k detailu, ktorá nás odlišuje od
ostatných. Naše ciele nie sú len o tom dosiahnuť určité čísla, alebo toleranciu,
či hmotnosť. Naším cieľom je postaviť bicykel s jedinečnými vlastnosťami a to
zakaždým." V momente keď je určená ideálna zmes materiálov a orientácia
jednotlivých vrstiev, je plán výroby dokončený i s návrhom každého detailu
stavebného procesu.

Rovnako ako MMC, tak aj DMC proces začína plátom jednosmerných vlákien.
Tieto pláty karbónovej pleteniny, môžu byť vyrobené z vlákien s rôznou
úrovňou modulu pevnosti a to v závislosti na zamýšľanom použití na bicykli.
Niektoré bicykle sú zamerané na profesio-nálnych pretekárov, ktorí vyžadujú
minimálnu váhu a maximálnu tuhosť nado všetko. Iné sú pre jazdcov, ktorí
hľadajú maximálny výkon a trvanlivosť, a sú ochotní obetovať pár gramov.

Každý reálny test je najskôr simulovaný v počítači

DLHŠIA CESTA K ÚSPECHU

Dynamic Monocoque konštrukcia (DMC) je proces, pri ktorom sú vytvárané
samostatne menšie časti rámov a potom sú spojené do celku počas patentovaného formovacieho procesu. Toto umožňuje, aby každá sekcia bola
optimalizovaná pre jej zamýšľaný účel, pri zachovaní maximálnej jazdnej
kvality a výkonu ako hlavných priorít.

Test torznej pevnosti

Niektorí výrobcovia karbónových rámov stále používajú staromódnu technológiu konštrukcie, ktorá je podobná výrobe oceľových rámov, kde sú trubky
vložené do spojky a spoločne zlepené. Kým tento proces uľahčuje masovú
výrobu, hlavným problémom tejto technológie je potrebné prekrytie spoja
extra materiálom, čoho výsledkom je rám, ktorý je hrubý, ťažký a má zlé jazdné
vlastnosti.
Radšej ako by sme uprednostnili najjednoduchšie metódy výroby, vo Felte
používame svoje vlastné jedinečné výrobné metódy stavby rámu, aby spĺňali i
tie najvyššie štandardy na kvalitu jazdy.
Modular Monocoque konštrukcia (MMC) je proces používaný pri výrobe väčšiny
Felt karbónových rámov. Táto moderná výrobná technológia umožňuje Feltu
vytvoriť kompletné hlavné úseky rámov a potom ich spojiť dohromady. Väčšie
jednodielne časti rámu umožňujú návrhárom znížiť prebytočný materiál a
optimalizovať každú časť, podľa osobitných technických požiadaviek.

Vzhľadom k tomu, že DMC proces delí
rám na viac špecifických častí, sme
schopní použiť najvhodnejší výrobný
procesom pre každú časť, ktorá je práve
vyrábaná.
Jednotlivé časti rámu DA
pred kompletizáciou.

Napríklad: Oblasť okolo stredu a zadné vzpery vidlice sú
vyrobené z jedného kusu. Tým, že sa tu nenachádzajú
žiadne spoje, nám umožňuje maximálne presné umiestnenie jednotlivých vrstiev vlákien, je to dôležité, lebo táto
oblasť je kritická, je najviac zameraná na výkon. Je to veľmi
časovo náročná konštrukčná metóda, ale získame tým
maximálne zdokonalenie materiálu a pritom všetko zostane
pekné a tenké. Zvyšuje to kvalitu jazdy, pretože všetky časti,
ktoré môžu ostať tenké, absorbujú vibrácie lepšie a tým
predlžujú aj životnosť rámu.

INSIDEOUT - Pri oboch výrobných procesoch MMC aj DMC, Felt používa svoj
vlastný patentovaný vnútorný tvarovací proces s názvom InsideOut.
Polyuretánová vložka umiestnená dovnútra rámu počas procesu vrstvenia, spolu s
presným množstvom tlaku a tepla použitého počas formovania rámu, zaistia, že
vnútorné steny sú bez nadmerného množstva živice, alebo materiálu. Potom ako
rám vyberieme z formy, sa PU vložky z rámu jednoducho vyberú. Výsledkom je
dokonalý a hladký povrch rámu na vonkajšej, ale i vnútornej strane.
FELT DRUHY KARBÓNOVÝCH VLÁKIEN
Existuje jedno porekadlo medzi
výrobcami rámov, ktoré hovorí, že
najlepší materiál na výrobu rámu je
najlepší len vtedy, pokiaľ je správne
použitý. Je to ako dvaja kuchári v
kuchyni. Každý z nich má prístup k
rovnakým zložkám, ale iba jeden vie,
ako prísady zmiešať pre najlepšiu chuť. To isté platí pre uhlíkové vlákna.
Väčšina výrobcov má prístup k rôznym typom uhlíkových vlákien a môžu ich
rozmiestniť a orientovať ako uznajú za vhodné. Ale len skutočné pochopenie,
ako zmiešať tieto premenné je to, čo oddeľuje priemerný bicykel od skutočne
dobrého bicykla. To je dôvod, prečo Felt v súčasnej dobe používa niekoľko
rôznych kvalitatívnych úrovní zmesí uhlíkových vlákien.
UHC PERFORMANCE - Ak chcete vedieť, prečo je Felt UHC (Ultra Hybrid
Carbon) karbónové vlákno ideálnym materiálom pre výrobu výkonnostných
bicyklov, jednoducho posúďte tieto fakty:
Tá t o p a t e n t o v a n á z m e s
kombinuje jednosmerné
štrukturálne vlákno a ochrannú
3K pleteninu, čo ho robí
pevnejším ako 3/2.5 titán,
tvrdším ako AL 6061 a pritom má
len štvrtinu hustoty ocele. Tieto
vlastnosti umožňujú vytvorenie
všetkých možných tvarov trubiek
s vlastnosťami blízkymi
nekonečnej únavovej životnosti.

Materiály použité Feltom pri výrobe týchto výkonnostných bicyklov z uhlíkových vlákien sú rovnako dobré, ak
nie lepšie ako top modely mnohých iných výrobcov. Felt
tohto dosiahol prostredníctvom procesu navrhovania,
kde technologický vývoj neustále pokračuje a je použitý
naprieč rôznymi kategóriami bicyklov. Znamená to, že
mnoho rovnakých technológií ako je použitých na
karbónovom top modele F1 je začlenených do všetkých
karbónových modelov série - F. Vďaka tomuto záväzku
neustále pokračovať vo vývoji, môže Felt ponúknuť takú
úroveň výkonu, ktorý zďaleka presahuje iné cenovo
podobné bicykle. Rám z materiálu UHC Performance
vám poskytne bezkonkurenčnú trvanlivosť a tradičný
Felt pocit, ktorý je známy v celom cyklistickom svete.

UHC ADVANCED - Felt UHC Advanced je ľahká, tuhá a odolná zmes uhlíkových
vlákien. Vyšší modul pevnosti materiálu UHC Advanced má zvýšený pomer
vlákien k živici, ktorý umožňuje inžinierom z Feltu navrhovať rámy z tenkostenných trubiek, čo znamená, že rámy skonštruované z tohto materiálu sú v
priemere o 20% ľahšie ako tie isté rámy z materiálu UHC Performance. To
všetko je dosiahnuté bez zníženia pevnosti, alebo tvrdosti rámu. Výsledkom je
ideálna zmes ponúkajúca všetko potrebné pre výkonnostných i profesionálnych jazdcov. Vyšším ekvivalentom je UHC Advanced+TeXtreme, ktorá spája
vlastnosti zmesi Advanced s najmodernejším karbónovým materiálom
TeXtreme, ktorý je použitý vo vrchnej vrstve, čím zvyšuje celkovú pevnosť
celku, pri znížení hmotnosti.
Rovnako ako všetky vysoko výkonné materiálu, aj UHC Advanced predstavuje
niektoré technické problémy. Zvýšená tuhosť vlákna a znížená hmotnosť môže
tiež viesť ku krehkejšiemu materiálu ako je UHC Performance. Naši technici sú
si prirodzene vedomí vzťahu medzi tvarom trubky a jej výkonom, preto sa
snažia obmedziť počet malých polomerov na spojovacích sekciách. To nielen
zabraňuje štiepeniu a zalomeniu vlákien pri výrobe, ale tiež zaisťuje, že konečný produkt je taký ľahký, tuhý a pevný, ako len môže byť.

UHC ULTIMATE + NANO
Felt UHC ULTIMATE + NANO je zmes, ktorá je momentálne jedným z najlepších
karbónových materiálov na stavbu rámov. Zmes je zostavená zo štyroch jednosmerných uhlíkových vlákien: 1) stredne pokročilého, 2) s vysokým modulom
pevnosti, 3) ultra vysokým modulom pevnosti a 4) 1K pletenina, ktoré všetky
pracujú spoločne v dokonalom súzvuku a poskytujú ideálnu kombináciu tuhosti,
pevnosti, odolnosti a jazdných vlastností.

UHC ULTIMATE + TEXTREME
Momentálne najlepšia karbónová pletenina na stavbu rámov. Spája v sebe
niekoľko jedinečných vlastností, vďaka ktorým sú rámy z tohto materiálu
jedinečné. Rámy sú podstatne pevnejšie, tuhšie, odolnejšie a ľahšie. Tieto
vlastnosti sú dosiahnuté vďaka unikátnej štruktúre a spojeniu jednotlivých
vlákien karbónu. Viac o materiály TeXtreme si prečítajte v samostatnom
popise tohto unikátneho materiálu.
KONŠTRUKCIA RÁMU Z KARBÓNOVÝCH VLÁKIEN
FORMY - Viacnásobné silikónové a flexibilné polyuretánové vnútorné formy sú
zostavené a používané ako "armatúra".
Vytvárajú dočasný povrch, na ktorý sa
kladú pláty uhlíkovej pleteniny.
ZOSTAVENIE - Je presné kladenie jednotlivých vrstiev podľa harmonogramu. Staviteľ
rámu ukladá a omotáva jednotlivé kusy
jednosmerných uhlíkových vlákien na a
okolo formy. Veľkosť a orientácia každého
kusu hrá hlavnú úlohu a má obrovský vplyv
na kvalitu jazdy (pocit z jazdy).

Počas procesu konštrukcie rámu, inžinieri robia konkrétne rozhodnutia kde
umiestniť, ktorú vrstvu na základe síl, ktoré pôsobia na rôzne oblasti rámu a
miešajú vlákna s vysokým pevnostným modulom a vlákna s vyššou odolnosťou podľa potreby. Ale skutočné tajomstvo zmesi UHC Ultimate + Nano je
patentovaná Nano živičná matrica. Väčšina uhlíkových rámov využíva
štandardné epoxidové živice, ktoré spájajú dohromady jednotlivé karbónové vlákna. Avšak Felt Nano živičná zmes obsahuje menej živice, čo prináša
celkové zníženie hmotnosti rámu. Ďalej obsahuje Nano častice, ktoré majú
pretiahnutý tvar namiesto okrúhleho, čím sa zlepšuje priľnavosť medzi
živicou a vláknom kvôli nárastu styčnej plochy medzi nimi. Tento nárast
zväčšenej styčnej plochy vedie k zvýšeniu tuhosti, čo znamená, že je možné
použiť viac materiálu s vysokým modulom bez straty pevnosti. Je to doslova
molekulárna zmena, ktorá prináša pôsobivé výsledky v reálnom svete.

KARBÓNOVÁ TKANINA - Ako náhle sú
všetky jednosmerné uhlíkové vlákna
uložené na svojom mieste, je celý rám
zabalený do 1K alebo 3K karbónovej
pleteniny, ktorá pridáva extra ochranu
pred poškodením.
DOKONČENIE - Potom čo boli všetky časti
umiestnené tam kde mali, je čas odstrániť
flexibilné silikónové vložky, ale pritom je
nutné ponechať vnútorné PU formy vo
vnútri počas procesu pečenia. Daná časť je
potom umiestnená do veľkej tlakovej
formy a zahrieva sa na veľmi špecifickú
dobu a teplotu, aby sa živice vytvrdili.

Zloženie karbónových zmesí

Väčšina konkurenčných karbónových rámov v strednej vyššej triede

Jednosmerné
uhlíkové vlákna
(stredný modul pevnosti)

Živica (spája jednotlivé
časti karbónových vlákien)

* Živica, používa sa ako spojivo,
pridáva váhu a priveľmi okráda
karbónový rám o jazdné kvality,
ktoré karbón poskytuje.

Viac živice*

ROZUMNÁ
HMOTNOSŤ

ŠTANDARDNÉ KARBÓNOVÉ ZMESI

Felt UHC Performance karbónové vlákno
NÍZKA
HMOTNOSŤ

Jednosmerné
uhlíkové vlákna
(stredný modul pevnosti)

Vrchná karbónová
pletenina (pridáva
ochranu proti nárazu)

Živica (prepreg)
(spája jednotlivé
časti karbónových vlákien)

UNIVERZÁLNE VÝKONNOSTNÉ KARBÓNOVÉ ZMESI

Felt UHC Advanced + TeXtreme karbónové vlákno

VEĽMI NÍZKA
HMOTNOSŤ
Jednosmerné uhlíkové
vlákna (stredný modul
pevnosti)

Pridaná vrstva karbónových
vlákien s vysokým modulom
pevnosti (pre extra pevnosť
a nízku hmotnosť)

Vrchná karbónová
pletenina TeXtreme
zvyšuje pevnosť celku
pri znížení hmotnosti

Živica (prepreg)
(spája jednotlivé
časti karbónových vlákien)

VYŠŠÍ POMER KARBÓNOVÝCH VLÁKIEN K ŽIVICI

Felt UHC Ultimate+TeXtreme karbónové vlákno

Jednosmerné uhlíkové vlákna, s rôznym modulom pevnosti,
ktoré sú spojené do jednotlivých pásikov sú vzájomne prepletené
a vytvárajú štrukturálne pevnú a pritom extrémne ľahkú konštrukciu
v menšom počte vrstiev ako je tomu pri bežných karbónových zmesiach.

Nano častice (viažu
a posilňujú vrstvy
uhlíkových vlákien,
kompenzujú menšie
množstvo živice)

ULTRA NÍZKA
HMOTNOSŤ

Živica (ešte menej živice)
(spája a zosilňuje jednotlivé
časti karbónových vlákien)

ŠPECIÁLNA ŠTRUKTÚRA KARBÓNOVÝCH VLÁKIEN

