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Preimpregnaty VBO szans¹ dla ma³ych wytwórni lotniczych

Streszczenie. W artykule przedstawiono szereg problemów zwi¹zanych z wytwarzaniem kompozytowych elemen-
tów struktury p³atowca wykonanych z tradycyjnych preimpregnatów utwardzanych w autoklawie i nowej genera-
cji, które mog¹ byæ utwardzane w piecu. Przedstawiona problematyka dotyczy³a zarówno bezpoœrednio procesu fab-
rykacyjnego jak i kosztów oprzyrz¹dowania. Wysuniêto przypuszczenie, i¿ wykorzystanie preimpregnatów nowej
generacji, utwardzanych poza autoklawem stwarza ma³ym i œrednim firmom lotniczym mo¿liwoœæ wytwarzania
kompozytowych zespo³ów p³atowca w standardach daj¹cych im szanse na pe³nienie roli podwykonawców du¿ych
wytwórni lotniczych.

VBO PREIMPREGNATS: AN OPPORTUNITY FOR S&M AIRCRAFT MANUFACTURERS
Summary. Several problems concerning manufacturing of composite parts made of autoclave prepregs and VBO
ones were presented and discussed from the point of view of manufacturing processes and investments, and produc-
tion costs. It was suggested that VBO prepregs offer an opportunity to the S&M enterprises of being subcontractors
to the big aircraft companies or manufacture aircraft composite parts of high quality on their own.

1. WSTÊP

Nowsza generacja preimpregnatów, do utwardzania
których nie s¹ konieczne autoklawy jest szans¹ przetrwa-
nia i rozwoju ma³ych i œrednich wytwórni lotniczych
o ograniczonych mo¿liwoœciach inwestycyjnych.

Ma³e i œrednie wytwórnie o profilu lotniczym, o pro-
dukcji ukierunkowanej na wytwarzanie p³atowców (w
lotnictwie, termin p³atowiec odnosi siê do struktury noœnej
samolotu) maj¹ dzisiaj znacznie ograniczone mo¿liwoœci
lub nawet ich brak jeœli chodzi o wytwarzania kompozy-
towych struktur lotniczych wysokiej jakoœci. Przez wyso-
k¹ jakoœæ rozumiany jest tutaj wysoki stosunek wytrzy-
ma³oœci lub sztywnoœci do masy przy zachowaniu powta-
rzalnoœci tych parametrów w stopniu wymaganym przez

Nadzór. Na oczekiwanym dzisiaj poziomie, w³aœciwoœci
takich nie oferuj¹ ju¿ wyroby uzyskane tradycyjnie, przez
wykorzystanie tzw. techniki „kontaktowej” (TK), w której
wzmocnienie w postaci nieprzesyconych tkanin by³o
uk³adane w foremnikach, a nastêpnie przesycane przy
pomocy pêdzla. Niestety jest to wci¹¿ dominuj¹ca techni-
ka wytwarzania stosowana przez wspomniane firmy. Je-
œli sytuacja taka utrzyma siê, istnieje du¿e prawdopodo-
bieñstwo, i¿ dzia³alnoœæ ma³ych i œrednich firm ograniczy
siê do produkcji tzw. „ultralajtów”.

Stosowanie preimpregnatów typu Vacuum Bag Only
(VBO), tj. do utwardzania których autoklaw jest zbytecz-
ny, w istotnej mierze u³atwi³oby takim firmom spe³nienie
stawianych dzisiaj wymagañ wytrzyma³oœciowo-sztyw-
noœciowo-powtarzalnoœciowych. Zmiana tradycyjnie sto-
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Rys. 1. Przyk³adowe dane wytrzyma³oœciowo-sztywnoœciowe laminatów wêglowo/epoksydowych typu VBO, UA oraz przesycanych technik¹ kon-

taktow¹



sowanych technik wytwarzania na nowe, oparte na pre-
impregnatach mo¿e jednak¿e byæ k³opotliw¹ ze wzglêdu
na wystêpowanie szeregu problemów nienapotykanych
przy stosowaniu TK. Z drugiej strony, pos³ugiwanie siê
preimpregnatami VBO umo¿liwia, w aspekcie przepisów
budowy sprzêtu lataj¹cego, otrzymanie wyrobu o takiej
samej jakoœci, jak w przypadku preimpregnatów utwar-
dzanych w autoklawach, Rys. 1, (UA) [1,2], przy jedno-
czesnym zmniejszeniu kosztów produkcji, a co jest mo¿e
najwa¿niejsze, nak³adów na jej uruchomienie. Taki stan
rzecz mo¿e pozwoliæ ma³ym i œrednim firmom na wytwa-
rzanie zaawansowanych struktur lotniczych, w charakte-
rze podwykonawców du¿ych wytwórniami lotniczych
lub samodzielnie.

Poni¿ej przedstawiono wyselekcjonowane problemy
natury ogólnej, zwi¹zane zarówno ze stosowaniem w lot-
nictwie preimpregnatów UA jaki i VBO, przywo³uj¹c dla
uwypuklenia pewnych problemów technikê „kontakto-
w¹”. Omawiana problematyka dotyczy sfery wytwarza-
nia oraz kosztów wi¹¿¹cych siê z uruchomieniem pro-
dukcji.

2. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PROCESU
WYTWARZANIA ELEMENTÓW STRUKTUR
LOTNICZYCH Z PREIMPREGNATÓW

Preimpregnat to przesycone w³ókna stanowi¹ce
wzmocnienie, zwykle uporz¹dkowane w jednokierunko-
we taœmy lub w formie tkaniny o ró¿nym splocie. Syciwem
jest czêœciowo spolimeryzowana ¿ywica np. epoksydowa,
znajduj¹ca siê w tzw. stanie B. W stanie tym istniej¹ d³ugie
³añcuchy polimerów, miêdzy którymi wystêpuj¹ s³abe
wi¹zania van der Waalsa, ulegaj¹ce os³abieniu ze wzros-
tem temperatury, co przejawia siê spadkiem lepkoœci.

W stanie B preimpregnaty mog¹ byæ przechowywane
przez ok. 6 miesiêcy w temperaturze zbli¿onej do -20°C,
bez obawy dalszej istotnej polimeryzacji ¿ywicy. Ma to
istotne znaczenie dla procesu produkcji i poci¹ga za sob¹
czynnoœci nie wystêpuj¹ce w przypadku techniki kontak-
towej. S¹ to rozmra¿anie i osuszanie. Ze powodu prze-
chowywania preimpregnatu w temperaturze -20°C nie
jest mo¿liwie natychmiastowe formowanie wyrobu. Na
wstêpie, temperatura preimpregnatu musi byæ doprowa-
dzona do temperatury otoczenia (zwykle ok. 20°C). Pro-
ces ten powoduje wykraplanie siê wilgoci na rozmra¿a-
nym materiale i poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ zapewnie-
nia odpowiedniego czasu (kilku do kilkunastu godzin)
do jej odparowania. Jest to bardzo istotny etap, gdy¿
nieusuniêta wilgoæ [3,4] jest jednym ze znacz¹cych czyn-
ników powoduj¹cych porowatoœæ laminatu. Ze wzglêdu

na zintensyfikowany wzrostem temperatury do 20°C pro-
ces polimeryzacji, osuszenie skraca czas, w którym wyrób
mo¿e byæ formowany. Przy formowaniu laminatu z pre-
impregnatów zapotrzebowanie czasowe mo¿e byæ doœæ
du¿e (wyjaœnienie w dalszej czêœci artyku³u), gdy¿ przy-
k³adowo, elementy strukturalne, przenosz¹ce szczegól-
nie du¿e si³y (np. zespo³y p³atowców samolotów myœliw-
skich) zawieraj¹ znaczna liczbê warstw wzmocnienia,
u³o¿enie których wymaga od kilkunastu godzin do, w
skrajnym przypadku, kilku tygodni [5]. Preimpregnaty
UA nie pozwalaj¹ na tak skrajnie d³ugie czasy formowa-
nia, natomiast najnowszej generacji preimpregnaty np.
MTM46 lub MTM49 umo¿liwiaj¹ kontynuacjê procesu
formowania przez okres do 60 dni [6]. Problem ten nie
wystêpuje w przypadku TK, w zamian, pojawia siê prob-
lem przesycenia zbyt wielu warstw w krótkim czasie. Po-
limeryzacja jest procesem egzotermicznym i w przypad-
ku nadmiernej objêtoœci polimeryzuj¹cej w tym samym
czasie ¿ywicy, iloœæ wydzielanego ciep³a mo¿e byæ zbyt
du¿a i niemo¿liwa do odprowadzenia. Skutkuje to „zago-
towaniem” ¿ywicy i zniszczeniem wyrobu.

Utwardzanie polega na wytworzeniu tzw. wi¹zañ po-
przecznych – stosunkowo krótkich ³añcuchów polimero-
wych, ³¹cz¹cych istniej¹ce ju¿ w stanie B ³añcuchy d³ugie,
a tym samym, zast¹pienie s³abych wi¹zañ van der Waalsa
mocnymi wi¹zaniami kowalentnymi. Proces ten jest
przyczyn¹ skurczu chemicznego, istotnie wp³ywaj¹cego
na odwzorowanie geometrii wyrobu, obecnego niezale¿-
nie od stosowanej techniki formowania wyrobu.

Drugim czynnikiem maj¹cym podobny efekt jest roz-
szerzalnoœæ cieplna kompozytu i foremnika. W przypad-
ku preimpregnatów UA, w³aœciwe utwardzanie ¿ywicy
nastêpuje w temperaturze 175°C-180°C. (Dziêki temu
otrzymywany jest kompozyt o temperaturze zeszklenia
przekraczaj¹cej 180°C). Du¿a ró¿nica miêdzy temperatu-
rami utwardzania a formowania wyrobu oraz póŸniejszej
integracji poszczególnych elementów w podzespó³ p³a-
towca (obydwie czynnoœci odbywaj¹ siê w temperaturze
pokojowe) poci¹ga za sob¹ szereg konsekwencji, bezpo-
œredni¹ przyczyn¹ których s¹: a) naprê¿enia wewn¹trz
warstwowe powodowane ró¿n¹ kierunkow¹ rozszerzal-
noœæ ciepln¹ poszczególnych warstw wzmocnienia two-
rz¹cych laminat oraz b) ró¿na rozszerzalnoœci uformowa-
nego wyrobu i foremnika w którym zosta³ wykonany. Dla
(a) mo¿e to, w skrajnym przypadku, doprowadziæ do
zniszczenia laminatu, Rys. 2, a zwykle prowadzi do nie-
po¿¹danych deformacji. By unikn¹æ przypadku (a) d¹¿y
siê do wy³¹cznego stosowania tzw. laminatów zrównowa-
¿onych, symetrycznych (co nie jest konieczne ze wzglêdów
wytrzyma³oœciowych), mo¿liwie ma³ych ró¿nic miêdzy
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Rys. 2. Laminat zniszczony wskutek naprê¿eni wewnêtrznych, spowodowany ró¿n¹ rozszerzalnoœci¹ ciepln¹ poszczególnych warstw.



k¹tami wzmocnienia w s¹siaduj¹cych warstwach oraz,
jeœli jest to mo¿liwe, nie grupowania warstw o jednym
kierunku wzmocnieni. Przypadku (b) unikn¹æ siê nie da.
Mo¿na natomiast minimalizowaæ skutki, g³ównie po-
przez odpowiedni dobór materia³u na foremniki ale tak¿e
poprzez dobór cyklu utwardzania, tj. zmian temperatury
utwardzania w czasie, Rys. 3. Te niekorzystne efekty bêd¹
tym mniejsze im mniejsza bêdzie ró¿nica miedzy tempe-
ratur¹ utwardzania w danym cyklu a pokojow¹ oraz
u¿ytkowania. Najwiêksze ró¿nice temperaturowe wystê-
puj¹ w przypadku preimpregnatów UA a najmniejsze
w przypadku przesycania kontaktowego.

Jak wspomniano, utwardzanie wyrobów wykona-
nych z preimpregnatów UA przebiega w temperaturze
170-180°C. W temperaturze tej mog³yby parowaæ sub-
stancje lotne bêd¹ce pozosta³oœciami procesu przesycania
(by zmniejszyæ lepkoœæ ¿ywicy stosowane s¹ rozpusz-
czalniki), a tak¿e woda stanowi¹ca pozosta³oœæ procesu
rozmra¿ania. Obydwa zjawiska, powoduj¹ porowatoœæ,
która w istotnym stopniu os³abia laminat. By pory nie
tworzy³y siê, w ¿ywicy powinno panowaæ ciœnienie hyd-
rostatyczne przewy¿szaj¹ce ciœnienie cz¹stkowe substan-
cji lotnych w temperaturze utwardzania. Spe³nienie tego
warunku wymaga, by w trakcie utwardzania wyrób pod-
dany by³ zewnêtrznemu ciœnieniu (na zewn¹trz worka
pró¿niowego), zbli¿onemu do 7 barów. Spe³nienie takich
wymagañ temperaturowo-ciœnieniowych zwykle nie jest
mo¿liwa bez pomocy autoklawu. W przypadku preim-
pregnatów VBO przyjêto inna strategiê. Po pierwsze, ma-
ksymalna temperatura procesu utwardzania nie przekra-
cza 130°C, w tej temperaturze, dziêki specyficznemu spo-
sobowi impregnacji w³ókien substancje lotne nie uwal-
niaj¹ siê lub nastêpuje to ze znacznie mniejsz¹ intensyw-
noœci¹ ni¿ w przypadku preimpregnatów UA. W celu ³at-
wiejszego odgazowania niektóre wi¹zki w³ókien pozo-
staj¹ suche i tworz¹ w ten sposób dukty umo¿liwiaj¹ce
odgazowanie (zasadniczo dotyczy to uwiêzionego miê-
dzy warstwami preimpregnatu powietrza i pary wodnej).

Przy stosowaniu techniki kontaktowej zjawiska te nie
maj¹ istotnego znaczenia. Dominuj¹c¹ przyczyn¹ poro-
watoœci jest powietrze wprowadzane do syciwa pêdzlem
w trakcie impregnacji wzmocnienia. W odpowiedzial-
nych wyrobach lotniczych porowatoœci nie powinna
przekraczaæ 1%. Stosowanie TK powoduje znaczne
przekroczenie tej wielkoœci, natomiast stosowanie preim-
pregnatów UA jak i VBO pozwala na jego spe³nienie.

Niezwykle istotn¹ czynnoœci, wp³ywaj¹ na porowa-
toœæ jest odgazowanie (debulking), które znacznie wyd³u-
¿a proces formowania wyrobu. Przeprowadza siê je
w przypadku obydwu rodzajów preimpregnatów. Polega
na wielokrotnym, zwykle po u³o¿eniu ka¿dych, kolej-
nych 4-5 warstw preimpregnatu, odsysaniu powietrza
z worka pró¿niowego, w którym zamykany jest formo-
wany pakiet i przetrzymywanie go w nim przez kilkanaœ-
cie do kilkudziesiêciu minut [6]. Ma to na celu usuniêcie
powietrza przypadkowo zamkniêtego miêdzy poszcze-
gólnymi warstwami preimpregnatu w trakcie ich uk³ada-
nia oraz dociœniêcie warstw wzmocnienia do siebie oraz
powierzchni roboczych foremnika. Odgazowywanie nie
jest stosowane w przy przesycaniu kontaktowym.

Kolejnym, istotnym problemem pojawiaj¹cym siê
w trakcie formowania wyrobu jest dopasowanie warstw
wzmocnienia do nierozwijalnych powierzchni foremni-
ka. Jest to szczególnie k³opotliwe, gdy zachodzi koniecz-
noœæ wywijania lub zawijania wzmocnienia a promienie
giêcia s¹ ma³e. Przeprowadzenie tej czynnoœci wymaga
wzajemnego równomiernego przemieszczenia w³ókien
wewn¹trz warstwy. Z powodu znacznej lepkoœci ¿ywicy
na tym etapie procesu wytwarzania zadanie jest znacznie
utrudnione i niemo¿liwe bez przerwania ci¹g³oœci war-
stwy i niepofalowania w³ókien. Przerwanie ci¹g³oœci
warstw wzmocnienia skutkuje w formowaniu pustek,
os³abiaj¹cych strukturê. Problem ten praktycznie nie
wystêpuje przy przesycaniu kontaktowym.

W trakcie utwardzania powinna nast¹piæ ostateczna
konsolidacja warstw wzmocnienia, mo¿liwie dok³adne
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Rys. 3. Deformacje typu „spring-in” zale¿nie od cyklu utwardzania (ITLiMS PW)



zwil¿enie poszczególnych w³ókien, ujednorodnienie
struktury laminatu wewn¹trz warstw o tym samym ukie-
runkowaniu w³ókien oraz uzyskanie po¿¹danego udzia-
³u objêtoœciowego wzmocnienia. Spe³nienie tych wyma-
gañ mo¿e byæ u³atwione poprzez odpowiedni dobór
zmian temperatury spoiwa w czasie oraz zmian ciœnienia
w worku pró¿niowym i autoklawie. Typowy profil tem-
peraturowo-czasowy procesu utwardzania przedstawia
wykres na Rys. 4a,b. Spe³nienie tych wymagañ jest u³at-
wione jeœli lepkoœæ spoiwa jest ma³a. Spadek lepkoœci ¿y-
wicy w trakcie wzrostu temperatury zale¿y od jej gra-
dientu, im wiêkszy tym wiêkszy spadek lepkoœci, Rys.4c,
jednak¿e wzrost temperatury nie mo¿e byæ zbyt szybki,

gdy¿ poci¹ga to za sob¹ nierównomierne nagrzewanie
pakietu i nierównomierny przebieg procesu utwardzania
w jego wnêtrzu. Skutkuje to pogorszeniem w³aœciwoœci
mechanicznych wyrobu. Zbyt szybki spadek lepkoœci
mo¿e mieæ tak¿e negatywne oddzia³ywanie. Mo¿e nas-
t¹piæ przedwczesne wype³nienie duktów odprowadza-
j¹cych czynniki lotne na zewn¹trz laminatu. W przypad-
ku przesycania kontaktowego tego rodzaju sprzecznoœæ
technologiczna nie wystêpuj¹.

Stosowanie preimpregnatów UA i VBO wymaga do-
datkowych, pomocniczych, zasadniczo jednorazowego
u¿ytku materia³ów, sk³adaj¹cych siê na pakiet zamykany
w worku pró¿niowym Rys.5. By zapewniæ w³aœciwy
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a)

b) c)

Rys. 4. Typowe zale¿noœci temperatury i ciœnienia oraz zwi¹zane zmiany lepkoœci i temperatury zeszklenia w czasie, w przypadku UA (a) i VBO (b)

oraz zmiany lepkoœci zale¿nie od gradientu temperatury (c) (adaptowane z [7])

a) b)

Rys. 5. Pakiet do utwardzania w przypadku preimpregnatów VBO (a) i UA (b)



udzia³ wzmocnienia, w wielu przypadkach nale¿y usu-
n¹æ nadmiar ¿ywicy. Po umieszczeniu wyrobu w worku
pró¿niowym i aplikacji ciœnienia zewnêtrznego, nadmiar
¿ywicy jest wyciskany spomiêdzy w³ókien wzmocnienia
i wch³aniany przez tzw. bleeder. Podczas utwardzania,
nie powinna nast¹piæ utrata mo¿liwoœci odprowadzania
substancji lotnych. W tym celu stosowany jest tzw. brea-
ther, Rys. 5. Ze wzglêdu na wysoka temperaturê utwar-
dzania w autoklawie, rozdzielacze w postaci past mog¹
sp³yn¹æ ze œcianek foremnika i dlatego w ich miejsce sto-
sowane s¹ termoodporne folie rozdzielcze. Breather, blee-
der oraz folia s¹ elementami jednorazowego u¿ytku, sto-
sowanymi przy wytwarzaniu wyrobów z preimpregna-
tów, przy czym wykorzystuj¹c preimpregnaty VBO, ze
wzglêdu na mo¿liwoœæ wstêpnego utwardzania w temp.
ok.80°C, dopuszczalne jest stosowanie past rozdziel-
czych. W procesie wytwarzania z przesycaniem kontak-
towym stosowane s¹ g³ównie pasty rozdzielcze oraz tzw.
tkaniny delamina¿owe, czêœciowo pe³ni¹ce tak¹ rolê jak
breather. W przypadku przesycania kontaktowego asor-
tyment materia³ów pomocniczych jest mniejszy, a mate-
ria³y tañsze.

Wytwarzanie wyrobów z prepregów UA wymaga
foremników wykonanych z materia³ów o odpowiedniej
odpornoœci termicznej, zapewniaj¹cej foremnikom wy-
magan¹ sztywnoœæ i stabilnoœæ wymiarow¹. Materia³em

takim mo¿e byæ invar, jednak¿e jego cena jest stosunkowo
wysoka (orientacyjnie – cena p³yty o wymiarach 300×300×
5 mm wynosi ok. 200 GBP). Jeœli seria produkowanych
wyrobów nie jest zbyt du¿a (kilkanaœcie do kilkudziesiê-
ciu) mog¹ byæ stosowane foremniki kompozytowe, przy
czym istnieje mo¿liwoœæ takiego doboru kierunków
wzmocnienie by zminimalizowañ ró¿nice w rozszerzal-
noœci cieplnej wyrobu i foremnika. W przypadku preim-
pregnatów VBO, ze wzglêdu na mo¿liwoœæ dotwardzania
wolnostoj¹cych wyrobów, foremniki mog¹ byæ wykony-
wane z tañszych materia³ów, o ni¿szej odpornoœci ter-
micznej, np. p³yt epoksydowych lub poliuretanowych.

Istotnym problemem natury technologicznej jest inte-
gralnoœæ konstrukcji. W technologii preimpregnatowej
problematyka ³¹czenia gotowych elementów struktury
jest znacznie bardziej skomplikowana ni¿ w wypadku
przesycania technik¹ kontaktow¹. Tu, stosunkowo ³atwe

jest zaprojektowanie i realizacja po³¹czeñ „mokre-mokre”
lub „suche-mokre”. Czyni to problem pasowania mniej
istotnym. Usuwa tak¿e k³opoty z doborem warunków
utwardzania gdy¿ klej i spoiwo s¹ tym samym. Stosuj¹c
preimpregnaty zwykle konieczne jest dodatkowo stoso-
wanie kleju. Przy jego wyborze nale¿y uwzglêdniæ wy-
magania zwi¹zane z utwardzaniem (temperatura i nacis-
ki), tak by np. jego temperatura zeszklenia nie by³a ni¿sza
ni¿ temperatura zeszklenia spoiwa w laminacie, a utwar-
dzania nie wy¿sza i by by³a mo¿liwoœæ realizacji wyma-
ganych ewentualnie nacisków. Ponadto istnieje koniecz-
noœæ uzyskiwania dok³adniejszych pasowañ elementów
³¹czonych, gdy¿ klej czêsto ma postaæ folii o okreœlonej
gruboœci (zwykle 02-0.3mm) oraz odpowiedniego przy-
gotowania powierzchni do klejenia. Nale¿y przy tym,
niezale¿nie od tego czy stosowane s¹ preimpregnaty czy
przesycanie metod¹ kontaktow¹, zwróciæ uwagê, by jeœli
jest to tylko mo¿liwe, przewidywane powierzchnie kleje-
nia nie mia³y uprzedniego kontaktu z warstw¹ rozdziel-
cza, poniewa¿ usuniêcie jej bywa zwykle k³opotliwe.

Najistotniejszym problemem, choæ wymienianym w
ostatniej kolejnoœci, napotykanym przy zmianie techniki
kontaktowej przesycania na preimpregnatow¹ jest wyso-
ka cena autoklawów, Rys. 6. Cena szczególnie du¿ych
(œrednica 12 m i d³ugoœæ 24 m) mo¿e siêgaæ 40 mln dola-
rów, a koszt ich instalacji 60 [5].

Do utwardzania wyrobów z preimpregnatów VBO
oraz przesycanych technik¹ kontaktow¹ wykorzystywa-
ne s¹ piece, których cena jest o rz¹d ni¿sza. Znacznie ni¿-
sze s¹ tak¿e koszty samego procesu utwardzania ze
wzglêdu na mniejsze zapotrzebowanie energetyczne
(grzanie, ch³odzenie, pompowanie) oraz brak koniecz-
noœci stosowania azotu czy CO2. Pomijaj¹c ró¿nicê w ce-
nie preimpregnatów z jednej strony oraz suchego
wzmocnienia i ¿ywicy z drugiej koszt wytworzenia wy-
robu z preimpregnatu VBO powinien byæ zbli¿ony do
kosztów wytworzenia wyrobu z zastosowaniem kontak-
towej techniki przesycania.

3. PODSUMOWANIE

Stosowanie preimpregnatów pozwala na uzyskanie
wyrobów o lepszych parametrach wytrzyma³oœcio-
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Rys. 6. Ceny autoklawu w funkcji przestrzeni roboczej (bez op. kontrolnego) (a); koszt oprzyrz¹dowania w funkcji powierzchni wyrobu – technika

kontaktowa (b) (adaptowane z [8])



wo-sztywnoœciowych ni¿ w przypadku przesycania me-
tod¹ kontaktow¹. Stosowanie preimpregnatów UA i VBO
niesie ze sob¹ podobne wymagania w zakresie praco-
ch³onnoœci. Istotn¹ zalet¹ preimpregnatów VBO jest mo¿-
liwoœæ utwardzania ich pocz¹tkowo w temperaturze ok.
80°C, a nastêpnie dotwardzania w temperaturze ok.
130°C poza foremnikiem, przy naciskach zewnêtrznych
ok. 0,9 bara. Cecha ta pozwala na stosowanie o rz¹d tañ-
szych pieców w miejsce autoklawów. Relatywnie niskie
temperatury utwardzania umo¿liwiaj¹ u¿ytkowanie fo-
remników z materia³ów o stosunkowo ma³ej odpornoœci
termicznej i stawiaj¹ mniejsze wymagania odnoœnie ich
rozszerzalnoœci cieplnej. Ni¿sze temperatury utwardza-
nia zmniejszaj¹ deformacje i naprê¿enia cieplne. Koszt
uruchomienia produkcji i koszty wytwarzania, pomijaj¹c
koszty materia³owe s¹ zbli¿ony do kosztów, które musz¹
byæ poniesione przy stosowaniu techniki kontaktowej.
Istotnym mankamentem jest gorsza formowalnoœæ i do-
pasowywanie preimpregnatów do powierzchni nieroz-
wijalnych o du¿ych krzywiznach. Rozwi¹zanie tego pro-
blemu jak i problemu stopnia integralnoœci struktury bê-
dzie przypuszczalnie wymaga³o zerwania ze schematami
projektowania stosowanymi przy za³o¿eniu przesycania
kontaktowego. Niemniej, ze wzglêdu na relatywnie nis-

kie koszty uruchomienia produkcji i produkcji wyrobów
z preimpregnatów VBO w porównaniami do analogicz-
nych kosztów, zwi¹zanych ze stosowaniem preimpregna-
tów UA pojawianie siê pierwszych z nich stwarza znako-
mit¹ okazjê dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw na
uczestniczenie w podziale rynku produktów lotniczych.

BIBLIOGRAFIA

[1] Dang C., Bernetich K., Carter E., Butler G.: The American
Helicopter Society 67th Annual Forum, Virginia Beach, VA,
May 3-5, 2011.

[2] Mason K.: High Performance composites, March 2006.
[3] Kay J., Fernlund G.: SAMPE 2012 Conference, May 2012,

Baltimore, USA.
[4] Grunenfelder L.K., Nutt S.R.: Composites Science and Tech-

nology 70 2010 s.2304–2309
[5] Gardiner G.: High Performance Composites, January, 2011
[6] ACG MTM49 series component prepregs
[7] Krants J.: Master Thesis, Carleton University, 2007, str.48
[8] Goel A.: Bachelor Thesis, MIT 2000

Praca finansowana przez NCBIR, nr umowy PBS1/B6/
1/2012

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 6 (listopad – grudzieñ) 2014

494 Piotr CZARNOCKI


