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udowa form metodąlaminowania na mokro stwarzawiele trudności,przedewszystkichw przypadku
dużychelementów'Jeślikażdawarstwa
nie zostaniejednoliciezwilzona,otrzymana forma mozebyć,porowata.Laminowaniejest procesembardzoczasochłon-
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modeIu
ŹeIkotem

czan4 wewnątrzworka (jeiLelipozwa|aj4 na to rozmiary tworzonegonarzędzia).
Po włączeniuprózni tywicazasysanajest
ze zbiornikado zbiornikaprzelewowego,
.nvi|zając
po drodzetkaninę.
Gotowy
detal

Bodzaje
żywic
Żywlce typtttoolfusion (opatentowana
nazwaserii Ąłric firmy Airtech)' wykorzy.
Stywanew tej technice,charakteryzują
się
bardzodobrąprzetwarzalnością'
Te,które
utwardzająsięw temperaturze
pokojowej,
po dohartowaniuosiągaj4wytr4tnałość
na
temperatury
rzędu190"C.Dru girodzajĘwic
wymagawstępnego
utwardzeniaw temperaturzeó0"C,osiągając
rł1trzymałość
końcowąpowyżej
2}l.C.Zadensystemniewymagastosowaniaautoklawu,dzięŁ'laemlznacz4co zmniejszająsiękoszĘ energetyczne
wykonywanianarzędzia.W przeciwieństwie

nym' a efekt końcowyza|ezyod precyzji wykonawcy.Zkolei budowanieformy
Z tn{' pr epregów (wstępnieprzygotowa- węglonychmateriałówkompozytowych
wych,szklanychitp. nasyconych,ywicą)
jest bardzokosztowne,wymagahartowania termicznego(wkomorachautoklawowych)i dajedużoodpadów'
AlternaĘwnymronviązaniemożebyć
zastosowaniedo budowyform z laminatów i kompozytówmetody przet|aczania zvwicyz wykorzystaniem
worka próz- Przyklejanie
kolejnych
warstw
tkaniny
niouego.Specjalneniskolepkieopatento\\ane mł-iceoraz odpowiedniatechni- do prepregów,Ąwilce
te niewymagają
skłaka w1.konaniapomva|ająZnaczącoobniĘć dowaniai transportuw chłodni,co dodatkosĄ wytworzentanatzędziaprzy firzy- koworedukujekoszĘ.Nie ma takżeogranimaniujegowysokiejjakościi zachowaniu czeń czasowychprzy ich stosowaniu- lamidobrychparametrówwytrzymałościowych.nowaniemozebyćprowadzonez dogodnq
poĘW metodzietejmodelwzorcowy,
prędkością.
Nie musibyćprowadzonesrybjest
wany
such4tkaniną,naktórą nakłada ko,jak to jestkoniecznew przypadkupresięnastępniespecjaln4siatkę,ułatwiającą pregów,przy których w wolniejszymprorozprowadzanieĄwicy, dostarczanejprze- cesiemożewystępować
niepoządane,
częprzyĘwana ściowe
wodamize zbiornika.Całość
utwardzenie.
W przeciwieństrrie
do
jest odpowiedniąfolią,np. kilkuwarstwo- laminowaniana mokro procesresininfuwą folią poliamidowq'Zamocowanąna sionjest procesem,,czysĘm,,.
Emisjarozspodziemodeluwzorcowegolub umiesz- puszczalników
jestminimalna,gdyzzwt|zarch@rynelchemiczny.
com p1

nie włókienodbywasiępod workiemprózniow)'rn.Niskie,jak na utwardzanie,temperaturytegoprocesuumożliwiaj4
zastosowanie tańszychmateriałówna modęlęwzorcowe' co obniżakoszĘ narzędzia,atakze
zwiększamożliwości
tzw.in4łrierii odtwórczej, pozwalającna budowęfotmy zvyciem elementuwzorcowego,bez naruzenia
go na wysokietemperatury.
Modelewzorcowelub e|ementy
do skopiowania
muszą
jedyniemiećgładkąpowierzchnięiwytrrymaćpodciśnienie.
Dzięki temudrogiepłyty
natzędziowemogąbyćzastąpionetańszymi modelarskimilub piankamido obróbŁ'lpoprzezskawanięnumeryczne(CNC).
Zastosowanieręunie wykonywanych
wzorców lub powlekanychpłytwiórowych,może
jeszue bardziejobnĄć kosztyizwiększyć
mozliwości
tworzęniaróżnychkształtów
modeliwzorcowych.

Wykonanie
Suchatkaninamożebyćlatwociętai dopasowywana
do modeluwzorcowego
i można ją łatwoi szybkoprzenosićbez ryzyka
uszkodzeńi rozwarstwieńlaminatu.Przy
pionowych
układaniuta p|aszczyznach

Uk|adanie
tkaniny
deIaminażowej
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ralne są takżeutywanewokółpowierzchni
narzędzia,zapewniającwłaściwe
doprowadzeniepróznido laminatu'Sekcjerury spiralnejpozostająotwarterówniężw warunkach podciśnieniai zapewniajqszybki
dopły' rywiq zrur doprowadzająrych
na
powierzchnięlaminatu.
Kompletny nieprzesyconylaminat
wraz z układemdoprowadzającym
żywicę jest następnieprzykrywanyworkiem
rurek
rozprowadza.iących
Żywicę
Uk|adanie
wykorzystujesię specjalnyklej w sprayu,
zapewniającywystarczającąprzyuepność
do utrzymaniawłóknana miejscu.Można
równieżzastosowaćspecjalnąSamoprzylepnąsiatkę.Po ułożęniusuchychtkanin
przyszlylaminat jest przykrywanytkaniną delaminazowąi siaĘ. Siatka zapewnia
poprawęrozprowadzaniai przeplywuzywicy przez laminat' umożliwiająctransport
Sprawdzanie
szczeInoŚci
worka
zywicydo każdegomiejscana powierzchni
narzędzia.Tkanina delaminażowa- (ang.
próżniowym'Linie doprowadzającetywi.
Peelply)- jest używanado usunięciasiatki
cę są podlączanedo naczyniaprzelewoz laminatupo utwardzeniu.
Zapewniaona
jest podciśnienie.
wegoi włączane
Szcze|właścĘprzepływrywicyi daje teksturojestparametremĘtycznym, dlatego
ność
wanąstrukturępowierzchnilaminatuułaaby zapewnićprawidłowąinfuzjęna tym
klejenie'
twiającą
etapienalezysprawdzićszczelność.
Każdę
Aby wyeliminowaćkoniecmość
klejenia
pierwszejwarstwytkaninydo modeluwzorcowego,co zwyklepowodujące
drobnewady
powierzchniowenaruędziai daj4c twar.
dą powierzchnięnatzędzia,mozna zastosowaćodpowiedniąniespłyrrając4
Ąwicę
pełniącą
powierzchniową,
funkcjężelkotu.
odpowiedniodobranewlókna szklane
i węglowezapewniającałkowitąpenetrazywicyi zwilzeniepodcjęprzezzawiesinę
z|atwymukładaczasprocesu'połączone
w procesielaminiemi pozycjonowaniem
nowania.Dostępnesąróżneformytkaniny ze zwyklymsplotem,przeplotem?x}
i 4HS.
Podstawowymi
kryteriamiwyborusiatki do rozprowadzaniaĄrwiry są przep|yw,
dlateukładaniei łatwepozycjonowanie,
go są onę dostępnewwersjacho różnych
parametrach(o wysokiej,średniej
i niskiej
plama- tkanina
Procesinfuzji(ciemniejsza
nasyzywicy,do plaskich lub conaŹywicą)
przeplszcza|ności
powierzchniitp.).Na
skomplikowanych
podstawiedanych doĘczących przep|y- t ozszcze|nienie'
prowadzącedo zapowiewu możnadokonaćdoboruodpowied- trzanialaminatu,powodujebłędyi utratę
niej siatki do konkretnejaplikacji.Linie podciśnienia
mogącespowolnićlub unie(kanały)doprowadzające
tywicęsą ukła- możliwióinfuzję.
danę na siatkach.WygodnymrozwiązaPrzykładowazywica Toolfusion 1 po
niem sąspiralnerurki (sprężyrytaśmowe)o zmieszaniuma lepkość620cP i uas
Ęaa
dokładnepozycjonowa- 75 minut. Przesycaniezywicąmoze być
którę umożliwiają
nie linii doplpowych, zgodneze strategiq prowadzonebez obawyo jej zagotowanie
nie pozostawiają
linii przeplywu się. Po zakoficzęniuprzesycania,podcinasycania,
wielokqotnie.Rury spi- śnienię
i możnaje uzywaĆ,
jest utrzymyrrane
przęz lf godzin
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w celu wstępnegoutwardzenia.
Dotwardzeniejest prowadzoneprzez 4h w 49'C.
Alternatywniedotwardzenie
możnaprowadzićprzez 5 dni w Żf.C. Po zdjęciu
formy z modeluwzolcowegomożeona
być utwardzonana wsporniku (wykonanym z materiałuo takiej samejrozszerzalności
cieplnej)i hartowanado 191.C.
Zywica Toolfusionf , będącaopatentowaną kompozycjąopartqna konstrukryjnej
rywicyepoksydowej'ma nizsząlepkośó3f0cP i czasutwardzaniaznaczniepowyzejt2hw 2TC. Lepkość
powoliwzrastado
800cP po 35hw Lf.C.Przy tĄciuplocesu
infuzjizzymcy tej powstawać
mogąlaminaĘ o jakościautoklawowej.
Poziom błędów zwykle nie prze|caua 1'7o,a dla uryskaniadobrejjakościpowierzchninie jest
wymaganeĘcie żelkotu.Wstępneutwardzęnięmożnaosiągnąćw temperaturach
35-70"C,co korzystniewpływana cenę
modeluwzorcowego.
Narzędziamogąbyć
następniehartowanebez podparciado
końcowejtemperatury204"C.

Zalety
metody
resinintusion
WprowadzenieĄwic z serii toolfusionstanowi pomostpomiędzytechnikąlaminowaniaręcznego,a formamiprepregowymi w zakesie kosztówi właściwości.
Uzyskujesię lepsząjakoŚćlaminatu,redukcję
zuĘcia tywicy,minimalne narazeniena
kontaktzzywicąiobniżenie
kosztówrobociznyw porównaniuzręunym laminowaniem,dająclaminatporównywalny
zwykonanym technikąprepregowąw autoklawie. Nie wymagająskładowania
prepregów w warunkachchłodnicrych,
ponadto
nie wymagająstosowaniaautoklawupodczasdotwardzanialaminatunarzędziowego. Eliminujq czasrozformowaniai redukująkosztmateriałówuzywanychdo wykonywaniamodeluwzorcowego(nie qrnagająstosowaniamateriałuodpornegona
temperaturę).
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