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Streszczenie

W artykule przedstawiono sposób wykonania master modelu z odpowiedniej płyty narzędziowej.
master model został wykonany na potrzeby budowy foremnika kompozytowego. foremnik
wykonano w technologii preimpregnatów bezautoklawowych (OOa - Out Of autoclave), lecz model
ten posłużyć może również do wykonania foremnika w technologii na mokro.

Przedstawiono również technologie stosowane w przemyśle lotniczym do wykonywania
elementów kompozytowych (foremniki metalowe, kompozytowe i z płyt narzędziowych).
zaprezentowano porównanie tych metod z uwzględnieniem przeznaczenia – produkcje mało i dużo
seryjne. Wyszczególniono również ich odporność na uszkodzenia i wpływ podwyższonej (ok 140oC)
temperatury na jakość późniejszego wyrobu.

Wykonanie master modelu podzielono na trzy etapy: przygotowanie prefabrykatu do frezowania,
frezowanie, wykończenie gotowego master modelu, ustawianie i nałożenie środków rozdzielczych.
Pokazano zalecenia dotyczące obróbki mechanicznej mające wpływ na dokładność wykonania master
modelu.
Słowa kluczowe: master model, foremnik, kompozyty, włókno węglowe, frezowanie, płyta
narzędziowa.

1. WPROWADZENiE

master model – jest to model na podstawie którego ma zostać wykonany foremnik części
kompozytowej. Oprócz docelowego kształtu i wymiarów w master modelu uwzględnia się również
elementy technologiczne które na kolejnych etapach prac ułatwiają wykonanie gotowego wyrobu 
w wymaganych tolerancjach i żądanej jakości. Do elementów technologicznych między innymi należą
otwory bazujące dwa foremniki względem siebie, trasowane na master modelu linie wskazujące miejsca
odcięcia naddatków materiałowych, itp. [1].

Najpowszechniejszą metodą wykonywania foremników którą obecnie wykorzystują firmy
produkujące elementy kompozytowe dla lotnictwa jest wykonywanie foremników metalowych z Inwaru
(rys. 1.). materiał ten charakteryzuje się małym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej 1,2×10−6/k
(dla porównania współczynnik rozszerzalności cieplnej aluminium wynosi 23×10−6/k). Dzięki temu
wykonywane w nim elementy podczas procesu utwardzania nie zmieniają swojego kształtu na wskutek
oddziaływań termicznych (rozszerzalność temperaturowa inwaru jest pomijalnie mała).



Rys. 1. foremnik inwarowy podczas frezowania [2]

Wykonywanie foremników w takiej technologii jest bardzo kosztowne, ponieważ inwar jest
materiałem bardzo drogim (płyta o grubości 6 mm i powierzchni 1 m2 kosztuje ok. 2 200 Euro). z tego
powodu technologia z użyciem inwaru ma sens jedynie podczas produkcji masowej. Sytuację
przedsiębiorców pogarsza dodatkowo fakt, że ze względu na duże wymiary, masę oraz oddziaływanie
wysokich temperatur (80÷200oC), foremniki z innych metali podczas wygrzewania ulegają znacznym
odkształceniom, tak więc że niema alternatywnego metalu którym można by było zastąpić drogi inwar.

Drugą z metod wykonywania foremników przystosowanych do wytwarzania elementów 
w technologii preimpregnatów jest frezowanie docelowego kształtu z płyt narzędziowych (rys. 3) 
o gęstości 0,75g/cm3 [4]. Płyty narzędziowe wykonane są zazwyczaj z żywic epoksydowych 
z wypełniaczem. Cechują się wysoką wytrzymałością na podwyższoną temperaturę (140°C).
Dodatkowo płyty epoksydowe są tańsze od inwaru (płyta o grubości 100 mm i powierzchni 1m2

kosztuje ok 700 Euro). Wadą foremnika wykonanego z płyt epoksydowych jest ich duża pojemność
cieplna. Preimpregnat nagrzewa się wolniej od strony foremnika niż od strony worka próżniowego.
Jest to przyczyną występowania dużej ilości wad w kompozycie (rys. 2). Dodatkowo foremniki
wykonane z płyt narzędziowych są mało odporne na uszkodzenia podczas produkcji części.

Rys. 2. Porównanie powierzchni elementów Rys. 3. foremnik wykonany z płyty
kompozytowych: 1 – Element wykonany w foremniku Ren Shape Bm5055 [autor, 2016].
z płyty narzędziowej, 2 – Element wykonany 
w foremniku kompozytowym [autor, 2016]

Istnieje również możliwość wykonania foremników kompozytowych (rys. 4.). foremniki
kompozytowe mogą być wykonane zarówno w technologii preimpregnatów OOa, jak i metodą
klasyczną (tzw. „na mokro”). Podstawową zaletą takich foremników są najbardziej zbliżone do
docelowego elementu parametry rozszerzalności temperaturowej. Dzięki temu technologia ta
pozwala na wykonanie elementów z dużą dokładnością. Struktura foremnika kompozytowego 
o grubości ok 10 mm charakteryzuje się lepszymi właściwościami cieplnymi od foremników
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wykonanych z płyt narzędziowych. Ich kolejną zaletą jest dużo niższy koszt wykonania 
w porównaniu do foremników inwarowych (ok 1000 % niższy), zwłaszcza jeśli uwzględni się
foremniki wykonane „na mokro”. Podstawową wadą tej technologii (na mokro) jest długi czas
wykonywania (pomiędzy etapami wymagane są przerwy technologiczne) podzielony na wiele etapów
(nałożenie żelkotu, ułożenie struktury, klejenie usztywnień). Instytut lotnictwa pozostając w zgodzie
ze swoją misją zdefiniowaną w pierwszej dekadzie XXI w., stara się być konkurencyjnym na
międzynarodowym rynku badawczo – rozwojowym sięgając po nowe wyzwania aby sprostać
konkurencji w zakresie oferowanych technologii [5]. z tego powodu między innymi rozwijane są
technologie wykonywania oprzyrządowania do wyrobów kompozytowych.

Rys. 4. foremnik kompozytowy [3]

W artykule przedstawiono proces wykonywania master modelu do budowy foremników
kompozytowych.

2. WYKONANiE MASTER MODELU

W poniższym artykule opisano proces budowy master modelu wykonanego z płyty narzędziowej
Ren Shape Bm 5055 firmy Huntsman [6]. Standardowo płyty dostarczane są w postaci bloku 
o wymiarach 1500x600 mm i grubościach 50 mm lub 100 mm. Podstawowymi zaletami płyty jest
wysoka temperatura w jakiej może pracować bez trwałych odkształceń (140°C) oraz niewielka
rozszerzalność cieplna 35÷46 10-6k-1 w porównaniu do innych płyt (przykładowo popularna płyta
„prolab 65” charakteryzuje się współczynnikiem rozszerzalności cieplnej ok 75 10-6k-1). 

W przemyśle lotniczym struktury kompozytowe muszą posiadać wysoką odporność termiczną
sięgającą nawet 200°C. Płyta narzędziowa z której wykonany jest master model gwarantuje
utrzymanie swoich parametrów maksymalnie do 140°C. Chcąc wykonać foremnik o wyższej
odporności termicznej niż płyta z której wykonano master model cykl utwardzania foremnika
kompozytowego należy podzielić na trzy etapy:
1. Wstępne utwardzenie foremnika na master modelu np. do temperatury 120°C,
2. Rozformowanie utwardzonego foremnika w 120°C,
3. Ponowne utwardzenie foremnika w temperaturze, w której będzie później pracował (maksymalna

temperatura pracy foremnika zależy od temperatury zeszklenia systemu żywicznego, z którego
został wykonany).
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie prefabrykatu, z którego następnie zostanie

wyfrezowany model. W tym celu należy wykonać zestaw ram z profili stalowych najlepiej 
o przekroju kwadratowym (rys. 6.). Pierwszą ramę stanowi rama przestrzenna, której zadaniem jest
usztywnienie master modelu podczas samego procesu utwardzania foremnika. Drugą ramą jest rama
płaska, do której montowane są płyty narzędziowe. 
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Po wykonaniu zestawu ram muszą być one umieszczone w piecu i wygrzane w min 200°C.
Wygrzewanie wykonanych zestawów ram ma na celu zmniejszenie naprężeń wewnętrznych 
w konstrukcji które zostały wprowadzone na etapie spawania konstrukcji.

Jednocześnie wykonywany jest półfabrykat tworzący bloki z płyty Ren Shape. Bloki płyt
narzędziowych klejone są ze sobą w odpowiednim schemacie zależnym od wymiarów docelowego
master modelu. Całość na tym samym etapie doklejana jest do drewnianej sklejki (wcześniej
odpowiednio zaimpregnowanej). Jako kleju użyto zalecany przez producenta żelkot który posiada
bardzo podobną gęstość i parametry obróbki co płyty narzędziowe. zły dobór kleju może
spowodować defekty na późniejszych etapach (np. inna rozszerzalność cieplna spowoduję lokalne
wady kształtu, różne gęstości i własności obróbcze materiałów mogą spowodować inną fakturę na
powierzchni foremnika która bezpośrednio przeniesie się na docelowy wyrów, itp.) zaleca się
również minimalizację sklein w płytach narzędziowych gdyż mogą one powodować nieszczelności
i brak możliwości uzyskania odpowiedniego podciśnienia w worku próżniowym podczas
wykonywania późniejszego foremnika.

kolejnym etapem jest zamontowanie zestawu płyt narzędziowych na ramie płaskiej. Schemat
budowy prefabrykatu pokazano na rysunku 5. 

Rys. 5. Schemat budowy prefabrykatu do frezowania [autor, 2016]

Rys. 6. Schemat ram używanych do budowy 
master modeli [autor, 2016]

Po skręceniu prefabrykatów zostają one umieszczone na stole frezarki numerycznie sterowanej
(CNC). frezarka znajdująca się na wyposażeniu Instytutu Lotnictwa to ploter frezujący firmy kimla
BPf 2070. W celu pełnej kontroli procesu i zapewnienie wysokiej jakości wykonanego produktu
frezowanie podzielone jest na dwa etapy: obróbkę zgrubną oraz obróbkę wykańczającą (rys. 7.).
Parametry obróbki podawane są przez producenta płyt narzędziowych Ren Shape. zaleca się jednak
przeprowadzenie wcześniej szeregu prób w celu ustalenia parametrów pracy które zapewnią
uzyskanie odpowiedniej jakości powierzchni i uniknięcia wad (płyta ma tendencje do pękania na
ostrych krawędziach).
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W przypadku obróbki zgrubnej jakość uzyskanej
powierzchni nie ma większego znaczenia. Większą uwagę
zwraca się na jej wydajność. 

Podczas frezowania i późniejszego utwardzania
foremnika, w master modelu następuje uwolnienie naprężeń
wewnętrznych znajdujących się w materiale. zjawisko to
może doprowadzić do powstania trwałych odkształceń 
w master modelu (rys. 8.). z tego powodu zaleca się po
obróbce zgrubnej umieścić element w piecu i wygrzać go 
w temperaturze o 10°C wyższej niż temperatura utwardzania
foremnika, który zostanie wykonany przy użyciu master
modelu. Pozwala to znacząco zmniejszyć końcowe
odkształcenia elementu. Po obróbce cieplnej ponownie
umieszcza się prefabrykat na stole frezarki w celu wykonania
obróbki wykańczającej (obróbka zgrubna wykonana została
2 mm powyżej docelowej powierzchni). 

Na tym etapie może nastąpić znaczne wygięcie wygrzanego półfabrykatu (dla master modelu 
o długości 4 m strzałka ugięcia może wynieść 6 mm). Jest to związane z uwolnieniem naprężeń
wewnętrznych w płycie narzędziowej. 

Istotne jest odpowiednie zamocowanie prefabrykatu, ze
względu na fakt, że jest on odkształcony nie można przykręcić
go bezpośrednio do płaskiego stołu obrabiarki ponieważ po
frezowaniu wykańczającym i odkręceniu master modelu od
stołu, powróci on do poprzedniego wygiętego kształtu. W celu
uniknięcia temu zjawiskowi master model należy ustawić na
regulowanych podstawkach, których wysokość jest
dostosowywana do krzywizny elementu (rys. 9). 

Rys. 9. mocowanie master modelu do 
stołu frezarki [autor, 2016]

Następnym krokiem jest frezowanie wykańczające prefabrykatu. W przypadku obróbki
wykańczającej jakość powierzchni odgrywa istotną rolę. Proces ten należy wykonać z należytą
starannością i mieć świadomość występowania szeregu czynników które mogą spowodować
wykonanie wyrobu niespełniającego tolerancji. Przykładowo zbyt szybkie frezowanie może
powodować drgania maszyny co przekłada się na zwiększenie chropowatości powierzchni. zbyt

171PROCES BuDOWy „maSTER mODELu” DO PRODukCJI fOREmNIkóW...

Rys. 7. frezowanie płyty Ren Shape: 
1 – obróbka wykańczająca, 2 – obróbka 
zgrubna [autor, 2016]

Rys. 8. Wygięcie master modelu po
obróbce zgrubnej i wygrzewaniu 
w piecu [autor, 2016]



wolne frezowanie wydłuża czas obróbki i może doprowadzić do przegrzania master modelu 
i uszkodzenia  jego powierzchni. Ważne jest również, aby obróbkę wykonywać możliwie najmniejszą
ilością narzędzi. każda zmiana narzędzia przy obrabiarkach o dużych gabarytach (np. oś x – 2m oś
y – 7 m) może powodować powstanie uskoków w miejscu łączenia się powierzchni obrabianych
różnymi narzędziami. Również ustabilizowanie temperatury narzędzia i wrzeciona wpływa na
dokładność obróbki (różnica pomiędzy nierozgrzanym wrzecionem z frezem a rozgrzanym może
wynieść podczas pomiaru długości narzędzia ok 0,15 mm). kolejną istotnym parametrem obróbki
jest posuw narzędzia. W przypadku plotera frezującego kimla frezowanie z posuwami powyżej 
3 m/min powoduje jego drgania i powstanie nierówności (ok. 0,3 mm) na powierzchni modelu.

W celu późniejszego ustawiania elementu do utwardzania (element musi być wypoziomowany)
należy wykonać na bokach master modelu podebrania frezem płaskim które stanowią płaską
powierzchnie do której poziomowany jest cały układ master model- foremnik (rys. 10).

Rys. 10. Stopień do ustalania Rys. 11. Regulowane połączenie master
położenia master modelu na  modelu z ramą sztywną [autor, 2016]
ramie sztywnej [autor, 2016]

Po zakończonej obróbce wykańczającej przed zdjęciem master modelu z obrabiarki zaleca się
wykonanie skanowania 3D gotowej geometrii i porównania z modelem CaD w celu weryfikacji
poprawności frezowania.

Po zaakceptowaniu geometrii należy przygotować powierzchnię roboczą do ułożenia foremnika.
Przed przystąpieniem do nakładania środków rozdzielczych powierzchnię należy oczyścić z pyłu 
i odtłuścić. Pominięcie tego etapu może doprowadzić do uszkodzenia środków rozdzielczych 
i przywarcia foremnika do modelu.

Jako środków rozdzielczych w Centrum Technologii kompozytowych używa się przemysłowych
systemów do wielokrotnego rozformowywania np. firm Chemtrend lub Henkel. Co prawda samego
modelu zazwyczaj używa się tylko raz ale system tego typu ułatwia rozformowanie i zmniejsza
prawdopodobieństwo uszkodzenia foremnika. System rozdzielczy składa się z dwóch środków
przygotowujących powierzchnię i docelowego rozdzielacza. Pierwsze dwa środki mają za zadanie
wypełnić drobne pory w materiale oraz dodatkowo zwiększając jakość powierzchni. W Instytucie
Lotnictwa liczba nakładanych warstw dla każdego preparatu z danego systemu jest większa niż
przewiduje producent ok 10 warstw. wynika to z rodzaju użytego materiału do obróbki (płyta
narzędziowa jest materiałem bardziej porowatym niż zakłada producent) przekłada się to
bezpośrednio na zwiększenie gładkości powierzchni.

Po nałożeniu wszystkich środków rozdzielczych master modelu ustawiany jest na ramie
przestrzennej. Poziome położenie master model uzyskuje się poprzez system regulowanych śrub
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łączących oba elementy  (ramę z master modelem). kontrola odpowiedniego ustawienia odbywa się
przy użyciu dwóch niezależnych narzędzi. Pierwszy to wiązka lasera która emitowana jest 
z poziomicy laserowej (rys. 12.). Drugi zaś to długa poziomica ustawiana na wcześniej przygotowanej
płaszczyźnie modelu. master model uznaje się za ustawiony poprawnie, gdy jedna część wiązki
widoczna jest poniżej krawędzi wyfrezowanej referencyjnej powierzchni a duga powyżej krawędzi.
Odczyt musi być jednakowy na całej długości master modelu (rys. 13). Dodatkową weryfikację
stanowi poziomica o długości zbliżonej do długości modelu ustawiona na płaszczyźnie referencyjnej.
ustawienia należy powtórzyć z drugiej strony elementu. Sprawdzenie poziomu z obu stron
weryfikuje czy master model uległ skręceniu.

Rys. 12. Schemat użytkowania wiązki lasera do Rys. 13. ustawianie master modelu przy
ustawiania położenie master modelu [autor, 2016] pomocy wiązki lasera [autor, 2016]

końcowym efektem prac był wykonany master model który posłużył do zbudowania foremnika
w technologii preimpregnatów bez autoklawowych dla żywic utwardzanych w temperaturze do
180°C (rys. 14).
Na podstawie przeprowadzonych prac można wyciągnąć nstępujące wnioski:

Rys. 14. Gotowy master model 
[autor, 2016]

WNiOSKi

1. Najlepszym z omawianych materiałów na foremniki jest inwar który posiada najmniejszy
współczynnik rozszerzalności cieplnej 1,2×10−6/k.

2. Inwar jest ok. 1000 % droższy od płyty narzędziowej dzięki czemu właściwe jest wykonywanie
foremników z tego materiału tylko w produkcji wielkoseryjnej.
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3. Dla produkcji mało seryjnej najkorzystniejszym materiałem przeznaczonym na foremnik 
z omawianych w artykule jest płyta narzędziowa która jest zdecydowanie tańsza od inwaru 
a posiada wystarczające parametry.

4. frezowanie z posuwami powyżej 3 m/min z użyciem interpolacji liniowej dla plotera kimla
powoduje jego drgania i powstanie nierówności (ok. 0,3 mm) na powierzchni master modelu.

5. Różnice w pomiarze długości narzędzia pomiędzy rozgrzanym układem wrzeciono – frez a nie
rozgrzanym wynoszą 0,15 mm.

6. Strzałka ugięcia dla master modelu o długości 4 m może osiągnąć 6 mm po obróbce zgrubnej.
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THE PROCESS OF BUiLDiNG “MASTER MODEL” 
FOR THE COMPOSiTES MOLDS

Abstract

The article shows how to build a master model with the use of tooling board to manufacture 
a composite mold. mold will be made for out of autoclave technology (model can be used also in wet
layup technology).Technologies for composite parts used in aerospace industry (metal, composites
and model board tooling) are shown.  a comparison of those methods regarding the destination –
production on a small and large scale is also presented. The article also highlights resistance to
damage and high temperature influence (140 oC) for the quality of the product. The building process
was divided into the following stages: preparing stock for milling, milling, sanding, scanning and
application of release agents. Recommendations for machining parameters which have influence on
the accuracy of the master model were shown.
keywords: master model, mold, composite, carbon fiber, milling, modeling board.
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