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prace doktorskie
17 marca 2008 roku w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji
Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej odbyła się publiczna
dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Tomasza Piwowarczyka.
Tematem pracy doktorskiej było: „Zwiększanie oddziaływań adhezyjnych
i kohezyjnych w połączeniach klejowych węglików spiekanych ze stalą C45”.
Promotorem pracy był dr hab. inż. Zbigniew Mirski (Politechnika
Wrocławska), a recenzentami prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki (Politechnika
Szczecińska) i dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. nadzw. PWr (Politechnika
Wrocławska).
Technika klejenia stosowana jest szczególnie w przypadku
łączenia materiałów różnoimiennych, których spajanie stwarza
problemy wynikające z ich zróżnicowanych właściwości fizykochemicznych oraz mechanicznych. W przemyśle narzędziowym
do materiałów wykazujących różne charakterystyki należą węgliki spiekane i stale stosowane na korpusy. Aktualnie czynnikami
ograniczającymi powszechne stosowanie połączeń klejowych
w tej gałęzi przemysłu jest przede wszystkim ich mała jednostkowa wytrzymałość mechaniczna oraz brak właściwości ciepłoprzewodzących klejów.
Celem pracy było opracowanie technologii przygotowania
powierzchni węglików spiekanych do klejenia oraz opracowanie
klejów o budowie kompozytowej, umożliwiających zwiększenie
właściwości mechanicznych i przewodności cieplnej połączeń
klejowych węglików spiekanych ze stalą, w aspekcie zastosowań
w przemyśle narzędziowym.
W pracy podjęto próby oceny różnych metod przygotowania
powierzchni węglików spiekanych gat. B2 (91% wag. WC i 9% Co)
i stali C45 do ulepszania cieplnego do klejenia oraz określenia
wpływu rodzaju, kształtu oraz udziału napełniaczy na wytrzymałość mechaniczną i przewodność cieplną spoin klejowych
o budowie kompozytowej. Do spajania węglików spiekanych ze
stalą wybrano dwa nowoczesne kleje konstrukcyjne, wykazujące
zróżnicowane właściwości: 1-składnikowy klej anaerobowy Loctite 638 utwardzający się bez dostępu tlenu i 2-składnikowy klej
oparty na żywicy metakrylowej Agomet F330 w postaci pasty.
Spośród metod przygotowania powierzchni węglików spiekanych do klejenia na szczególne podkreślenie zasługuje trawienie
elektrolityczne węglików spiekanych w wodnych roztworach zasad metali alkalicznych. Niewątpliwą zaletą tej metody jest nie
tylko znaczne rozwinięcie warstwy wierzchniej węglików spiekanych przez roztwarzanie trudnozwilżalnej fazy węglikowej WC
(fazy α), ale jednoczesne uaktywnienie powierzchni klejenia.
Kobalt, stanowiący lepiszcze ziaren węglików wolframu (faza β),
nie należy do pierwiastków amfoterycznych, w związku z czym
nie ulega roztwarzaniu w zasadach. Pozwala to na zwiększenie
udziału fazy metalowej szczególnie pożądane dla klejów anaerobowych, wymagających podczas utwardzania kontaktu z metalem o właściwościach katalitycznych. Metodykę trawienia elektrolitycznego (anodowego roztwarzania) węglików spiekanych
gat. B2 dla uzyskania powierzchni odpowiednich do procesów
klejenia opracowano przez dobór podstawowych parametrów,
tj. czasu i napięcia, przy zastosowaniu 4n – roztworu NaOH.
Ocenę przygotowania powierzchni węglików spiekanych do
klejenia dokonano na podstawie analiz powierzchniowych, przez
wykonanie pomiarów chropowatości, pomiarów kąta zwilżania,
jak również przy użyciu mikroskopii elektronowej (SEM) i analiz
EDX oraz statycznych prób określenia wytrzymałości na ścinanie
i odrywanie połączeń klejowych. W badaniach mechanicznych
wstępnie oceniano wpływ szerokości szczeliny klejowej w zakre-
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sie 0,05÷1,0 mm na wytrzymałość na ścinanie połączeń klejowych. W próbach mechanicznych większe wartości wskaźników
wytrzymałościowych uzyskano dla połączeń klejowych poddanych ścinaniu, mniejsze – odrywaniu. Potwierdza to słuszność
założeń projektowania połączeń, tak aby przenosiły one naprężenia tnące w złączach zakładkowych.
Zwiększenie oddziaływań kohezyjnych w połączeniach klejowych określano stosując do zbrojenia osnowy klejowej napełniacze w postaci siatek metalowych oraz proszków z różnych materiałów, o zróżnicowanym kształcie ziaren. Zbrojenie spoin klejowych siatkami tkanymi ze splotem płóciennym korzystnie wpływa
na ich kohezję, jednak jednocześnie siatki zmniejszają ilość kleju bezpośrednio między drutami siatki a powierzchnią materiałów łączonych, a także nie oddziaływują z ich nierównościami.
Efektem tego jest zmniejszenie o około 50% wytrzymałości klejowych połączeń kompozytowych w porównaniu z połączeniami bez zbrojenia. Oddziaływania kohezyjne połączeń klejowych
z napełniaczami proszkowymi o granulacji do 200 μm oceniano
na podstawie statycznej próby ścinania. W pierwszym etapie badań wyznaczono odpowiednią szerokość szczeliny klejowej dla
napełniacza żelaznego. W przypadku napełniaczy proszkowych
wartości wytrzymałości na ścinanie połączeń klejowych zależą
głównie od udziału, rodzaju oraz kształtu zbrojenia. W przeprowadzonych badaniach najlepsze właściwości uzyskano dla połączeń z zastosowaniem 40% obj. proszku tzw. „nowego srebra”
CuNiZn, o rozwiniętej i strzępiastej budowie, dla którego uzyskano 2-krotne zwiększenie wytrzymałości na ścinanie w porównaniu z połączeniami bez fazy napełniającej.
W celu oceny wspólnych oddziaływań adhezyjnych i kohezyjnych połączono czynniki, w wyniku których uzyskano najbardziej
korzystne właściwości, co doprowadziło do uzyskania średnich
wartości wytrzymałości na ścinanie połączeń powyżej 50 MPa.
Zbrojenie spoin klejowych napełniaczami metalowymi umożliwia również uzyskanie większej odporności na oddziaływanie
temperatur przez zwiększenie współczynnika przewodności cieplnej. Utwardzona żywica metakrylowa charakteryzuje się brakiem
właściwości ciepłoprzewodzących, a jej współczynnik λ wynosi
jedynie 0,2 W/m•K. Największe wartości współczynnika przewodności cieplnej (λ = 1,15 W/m•K) otrzymano dla udziału 58% obj.
proszku aluminium. Były one prawie 6-krotnie większe od wartości mierzonych dla spoin klejowych bez napełniaczy proszkowych, przekraczając 2-krotnie wartość graniczną λ = 0,6 W/m•K,
dla której według firmy Loctite można mówić o właściwościach
ciepłoprzewodzących klejów.
Dowodem racjonalności podjęcia tematyki klejenia węglików
spiekanych i stali C45 są liczne przykłady praktyczne zastosowania tej techniki, w tym wdrożenia własne.

Oprac: dr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. nadzw. PWr

Zbigniew Mirski
Tomasz Piwowarczyk

Historia klejenia – od prehistorii do dzisiaj
History of gluing – from prehistory to present day
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono historię klejenia na świecie
od czasów prehistorycznych do dzisiaj. Podzielono ją na
cztery okresy: prehistoria, starożytność, średniowiecze,
czasy nowożytne i najnowsze. Przedstawiono liczne dowody świadczące o uznaniu klejenia jako najstarszej technologii spajania. Zaprezentowano przykłady z przyrody będącej inspiracją dla klejenia. Opisano okoliczności wynalezienia najczęściej stosowanych rodzajów klejów. Omówiono
ewolucję powszechnie używanych przedmiotów zawierających klej, jak np. znaczki pocztowe czy taśma klejąca.
W końcowym fragmencie opisano aktualne trendy w technice klejenia.

In this article, history of gluing on the world from prehistory to present day is presented. It is divided in 4 periods:
prehistory, antiquity, the Middle Ages, modern and the latest times. Numerous evidences testifying for recognition
of gluing as the oldest technology of bonding are presented. Also examples from nature constituting inspiration
for adhesives are mentioned. Circumstances of invention
of adhesives the most often used are described. Evolution of things commonly used including adhesives, like
for example postage stamps or adhesive tape, is discussed. In the final part current trends in adhesive technology
are described.

Wstęp
Od wielu lat toczą się spory dotyczące ustalenia najstarszej techniki łączenia. Odkrycia archeologiczne z ostatnich
kilkudziesięciu lat sprawiły, iż o ten prymat konkuruje tylko
lutowanie i klejenie. Klejenie, zwłaszcza pierwotne, było technologią nieskomplikowaną i bazującą na naturalnych, powszechnie dostępnych materiałach, co stanowiło ewolucyjną
przewagę w porównaniu z lutowaniem. Jednak z drugiej strony składniki roślinne czy zwierzęce nie były tak odporne na
czynniki środowiskowe i w przeciwieństwie do stopów metali
wiele z nich nie przetrwało do dnia dzisiejszego, stąd mało
jest dowodów materialnych, świadczących o obecności klejów
w dalekiej przeszłości. Najstarsze odkrycia archeologiczne
datują początki lutowania na epokę kamienia, 3400 lat p.n.e.
[1], a niektóre źródła nawet na 7000÷5800 lat p.n.e. [2]. Klejenie natomiast znane było już w czasach prehistorycznych,
a jego początki datuje się na paleolit górny 40÷12 tys. lat p.n.e.,
a nawet wcześniej, 80 tys. lat p.n.e. [3÷7].

ciągnie nitkę do góry, kładzie tam swoje jajo i kilka sekund
trzyma w tej pozycji aż do utwardzenia włókna (rys 1 b). Osy
polne spożywają drobne cząsteczki drewna, rozdrabniają je
mechanicznie, a następnie chemicznie przez trawienie. Powstająca papka jest podobna do kleju do tapet opartego na
karboksymetylocelulozie (rys. 1 c) [8]. Wosk pszczeli zachowuje się jak topliwy klej termoplastyczny. Dopóki przebywa
w organizmie owada jest płynny. Po wydzieleniu na zewnątrz
wosk schładza się i klej ulega utwardzeniu.

Przyroda inspiracją klejenia
Inspiracją powstania wielu rodzajów klejów była przyroda. Wiele używanych dzisiaj spoiw ma swoje bezpośrednie odpowiedniki w naturze. Przykładem są owadożerne
rosiczki wyposażone w czułki porastające powierzchnie liści z błyszczącymi kroplami lepkiej cieczy, wabiącej i unieruchamiającej ofiary (rys. 1 a) [3, 8]. Ciecz ta nie wysycha
i jest podobna do kleju stosowanego w taśmach obustronnie
przylepnych. Samice złotooka pospolitego, zielonego owada
o dużych oczach i długich przejrzystych skrzydłach, przyklejają jaja do liści, gałązek i owoców drzew lub krzewów [8].
Jaja składane są na szypułce, funkcjonującej na zasadzie
kleju cyjanoakrylowego. Owad składa kroplę kleju na liściu,

Dr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. nadzw. PWr, dr inż. Tomasz
Piwowarczyk – Politechnika Wrocławska.

Rys. 1. Przyroda inspiracją dla
klejenia: a – rosiczka, b – złotook
pospolity, c – osy pospolite [14]
Fig. 1. Nature as an inspiration for
gluing: a – sundew, b – green lacewings, c – common wasps [14]

Rys. 2. Naturalne przykłady wykorzystania techniki klejenia: a – termitiera,
b – gniazdo jaskółki, c – gekon [14]
Fig. 2. Natural examples of use of adhesive technology: a – termite mound,
b – swallow nest, c – gecko [14]
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Powszechnie znanym przykładem naturalnego wykorzystania techniki klejenia jest sposób poruszania się niektórych
mięczaków po gładkich pionowych powierzchniach. Ślimaki
wydzielają śluz, przypominający dwuskładnikowy klej, którego zadaniem jest zmniejszanie tarcia oraz utrzymanie ich
ciężaru [3]. W zależności od położenia produkują właściwą
ilość odpowiedniego białka, zmieniając właściwości adhezyjne śluzu [3]. Niektóre gatunki termitów budują imponujące
kopce zwane termitierami (rys. 2 a) [8]. Są to kopce naziemne
o dużej twardości, sięgające do 7 m. Materiałem budulcowym
jest ziemia zlepiona śliną lub przetrawione cząstki błonnika.
Konstrukcje termitier są czasem niezwykle skomplikowane,
wyposażone w otwory wentylacyjne oraz warstwy izolacyjne. Większość gatunków jaskółek również buduje miskowate
gniazda, które konstruowane są głównie z grudek mułu, błota
lub gliny zmieszanych ze śliną, sukcesywnie przylepianych do
skał, budynków, rzadziej drzew (rys. 2 b). Ciekawym przykładem jest zdolność przylegania do powierzchni niektórych gatunków gekonów (rys. 2 c). Na spodniej części spłaszczonych
palców istnieją specjalne twory (lamelle). Są to nachodzące
na siebie blaszki pokryte milionami mikroskopijnych wyrostków skórnych. Jeden wyrostek jest wielkości około 10÷100 μm.
Na ich palcach jest wiele milionów takich wyrostków. Specjalny mechanizm układu krwionośnego w kończynach gekona
umożliwia mu sterowanie przyczepnością. Dorosły gekon
potrafi utrzymać całą wagę ciała jednym palcem. Zaczepiony wszystkimi palcami jest w stanie unieść ciężar ludzkiego
noworodka.

on pochodzący sprzed 8000 lat p.n.e. materiał znaleziony
wewnątrz jaskini Nahal Chemar, w suchym regionie na południowym zachodzie Morza Martwego. Materiał uznany został początkowo za asfalt, z powodu jego koloru i niewielkiej
odległości od największych pokładów asfaltu w Izraelu. Po
przeprowadzeniu szczegółowej analizy izotopem węgla-14
(14C) oraz obserwacji przy użyciu mikroskopu elektronowego
materiał okazał się kolagenem, włóknistym białkiem uzyskanym ze skór, chrząstek, kości i ścięgien zwierząt. Po obróbce
w gorącej wodzie powoli stawał się rozpuszczalny, a na końcu okazał się żelatyną lub lepiszczem. Kleje produkowane
z odpadów zwierzęcych, w postaci ciemnobrązowych granulek, do dnia dzisiejszego stosowane są do klejenia drewna.
Ludy Mezopotamii w latach 7÷5 tys. lat p.n.e. używały asfaltu do celów budowlanych, głównie przy wznoszeniu świątyń,
do wykładania dróg czy tworzenia mozaik [6, 7, 9]. Mury wieży
Babel znajdujące się w południowym Iraku klejono asfaltem
pochodzenia roślinnego (rys. 5) [8]. Rozpowszechnione archeologicznie miasto – państwo Ur, założone na południu Iraku
przez Sumerów, dostarcza również innych świadectw używania materiałów klejowych przez ludy starożytne. Na rysunku 6
pokazano drewniany posąg barana wykonanego w Ur przed
ponad 5 tys. lat, którego złote ozdoby zostały również umocowane asfaltem. Analogicznym spoiwem już 4 tys. lat p.n.e.
łączono drobne elementy w posągach świątyń Babilońskich,
np. gałki oczne z kości słoniowej. Istnieją dowody, iż Sumerowie używali oprócz asfaltu również spoiw na bazie krwi, białka
i żywicy z drzew, a nieco później skóry zwierząt.

Prehistoria

Starożytność

Pierwsze wzmianki dotyczące użycia materiałów klejących
sięgają czasów prehistorycznych, w których ludzie pierwotni
dysponowali technicznymi możliwościami spajania grotów
i ostrzy kamiennych (najczęściej z obsydianu i krzemu)
z drewnianymi trzonkami, elementami strzał czy włóczni (rys. 3).
Do tych celów wykorzystywano wyciągi ze smoły z kory brzozowej lub miękkiej żywicy naturalnej (mastyks, mastyka), pozyskiwanej z balsamu drzewa pistacji kleistej, które niekiedy
dodatkowo obwiązywano w celu zwiększenia trwałości. Dodatkowo pierwotni myśliwi kleili ptasie pióra do strzał woskiem
pszczelim, co zwiększało ich celność. Odkrycia w jaskini Apollo 11 w południowej Namibii czy w Górach Harz na terenie
środkowych Niemiec (Saksonia) wskazują, że już człowiek
neandertalski używał przy produkcji swych narzędzi spoiw
przypominających kleje, których wytworzenie nawet dzisiaj
wymagałoby technologicznej umiejętności.
Znalezione na Pustyni Syryjskiej dwa kamienie datowane
na co najmniej 36 tys. lat wykazywały ślady klejącej czarnej
substancji wykorzystanej do ich łączenia, prawdopodobnie
z drewnianymi trzonkami. W analizie chemicznej materiału
klejącego został on zidentyfikowany jako bitumen – składnik
substancji organicznej występującej w skałach, który w procesie obróbki został podgrzany i zastosowany do spajania.
W 1940 roku interesującego odkrycia dokonało czterech
chłopców próbujących wyciągnąć psa z jaskini w Lascaux
we Francji. Odnaleziono tam najstarsze znane malowidła
ścienne, niektóre datowane nawet na 31 tys. lat (rys. 4) [7].
W celu zwiększenia trwałości rysunków, a przede wszystkim
zabezpieczania ich przed wilgocią pierwotni artyści mieszali
kolorowe pigmenty z materiałami klejącymi [3, 5]. Utrwalone
malowidła przetrwały do dnia dzisiejszego i stanowią główną
atrakcję turystyczną regionu.
Arie Nissenbaum geochemik z izraelskiego Weizmann
Institute of Science odkrył, że klejenie znane było również
w końcowym okresie epoki kamienia – neolicie. Analizował

Archeolodzy prowadzący wykopaliska cmentarzy prehistorycznych plemion sprzed 4 tys. lat p.n.e. przy złożonych
zwłokach wykopali pęknięte naczynia gliniane, klejone żywicą
z drzew [7]. Sławny „Człowieku lodu” Ötzi odkryty przypadkowo
w topniejącym lodowcu alpejskim przez niemieckich turystów
w 1991 roku w Południowym Tyrolu posiadał bogaty ekwipunek, m.in. topór, łuk i strzały, których kamienne groty oraz
pióra były przyklejone smołą brzozową, zabezpieczoną skórą
lub włóknami roślinnymi [6, 7]. Ötzi zginął trafiony z łuku około 3340 roku p.n.e., a jego szczątki znajdują się w Muzeum
Archeologicznym Południowego Tyrolu we Włoszech.
Pierwsze wzmianki świadczące o znajomości techniki klejenia przez starożytnych Egipcjan sięgają czasów pierwszej
dynastii, około 3 tys. lat p.n.e. [7]. Najczęściej kleili oni fornir
i drewno wykonując meble oraz mozaiki, ale również broń (np.
łuki o budowie kompozytowej), elementy ozdobne czy trumny
spoiwami uzyskiwanymi ze skór zwierząt. Świadczą o tym artefakty znalezione w grobowcach faraonów, m.in. rzeźby kamienne przedstawiające mężczyznę z klejem w tyglu i pędzlem
[6]. Używali również prostego spoiwa składającego się z mąki,
wody i octu, często wstępnie podgrzewanego, do łączenia
włókien papirusów [7]. Tak stworzone zwoje, liczące nawet do
dwudziestu arkuszy, pokrywano ponownie lepiszczem w celu
uzyskania lepszego przylegania atramentu. Rzadziej do spajania rękopisów stosowali spoiwa na bazie białka. Tusz również
wyrabiano mieszając klej rybny z sadzą drzew iglastych, olejami oraz dodatkiem piżma i kamfory jako substancji zapachowych. Około 3500 lat temu Egipcjanie mieszali wosk z pyłem
kamiennym łącząc w ten sposób metalową klingę z rękojeścią
[9]. Okleinę rękojeści mocowano przy użyciu małych sworzni
lub klejąc na gorąco lepiszczami pochodzenia zwierzęcego.
Pierwsze świadectwa receptur sporządzania klejów (na bazie
produktów zwierzęcych) pochodzą z lat 2 tys. p.n.e. Potwierdzają to malowidła sprzed 1,5 tys. p.n.e. ukazujące mężczyzn
przygotowujących i przetwarzających klej (rys. 7). Interesujące
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jest to, że kleje z czasów starożytnych Egipcjan przetrwały do
dzisiaj, zachowując trwałość i funkcjonalność. Mająca około
3,5 tys. lat tablica nad grotą świątyni Hatchepsut w Der-el-Bahri w Egipcie, odkrytej w latach 20-tych XX wieku, została przymocowana spoiwem wykazującym podobne właściwości, jak
analogiczne kleje produkowane w latach 20-tych XIX wieku.
Rozwinięta w Egipcie sztuka warzenia klejów została w późniejszym okresie przejęta przez Rzymian i Greków. W starożyt-

nej Grecji powstał nawet niezależny zawód klejarza – Kellepsos,
którego pozostałością jest do dzisiaj używane tam słowo Kolla.
Grecy rozwinęli zastosowanie materiałów klejących w obróbce
drewna (fornirowanie i intarsja), a nawet tworzyli przepisy ich
sporządzania, głównie z białek jaj, krwi, kości, produktów mlecznych, roślin i ziaren [9]. Mityczny Dedal uciekając z synem Ikarem
z Krety zbudował skrzydła, w których pióra łączył woskiem
pszczelim (rys. 8).

Rys. 3. Klejenie grotów i ostrzy kamiennych z drewnianymi trzonkami
w toporach, elementach strzał i włóczni
Fig. 3. Gluing of stone point chisel and cutting edges with wooden
handle in axes, parts of arrows and spears.

Rys. 6. Drewniany posąg barana z Ur
z klejonymi złotymi ozdobami
Fig. 6. Wooden statue of ram from Ur
with glued golden decorations

Rys. 5. Wieża Babel, obraz Pietera Brueghela, Kunsthistorisches
Museum, Wiedeń (1563 rok)
Fig. 5. Babel Tower by Pieter Brueghel, Kunsthistorisches Museum,
Vienna (1563)

Rys. 7. Egipskie malowidła ukazujące mężczyzn przygotowujących
i przetwarzających klej [3]
Fig. 7. Egyptian paintings presenting men preparing and processing glue [3]

Rys. 4. Najstarsze znane malowidła ścienne z jaskini w Lascaux
w południowo-zachodniej Francji [7]
Fig. 4. The oldest known wall paintings from caves in Lascaux
in South-West France [7]

Rys. 8. Upadek Ikara, obraz Carlo Saraceni National Museum
of Capodimonte, Neapol (1606÷1607 rok)
Fig. 8. The Fall of Icarus by Carlo Saraceni, National Museum
of Capodimonte, Naples, (1606÷1607)
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Zapraszamy
na 17. Międzynarodową
Konferencję Spawalniczą
«17as JOURNADAS TECNICAS
DE SOLDADURA»

ROMAT
– ZROBOTYZOWANE
SYSTEMY SPAWALNICZE

JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ
Technika robotyzacji Cloosa:

• Zapewnia niezależność i stwarza
nowe możliwości produkcyjne.

• Całkowicie spójny system wszystkich

•

elementów stanowiska, pochodzących
od jednego producenta i profesjonalny
serwis.
Pełny komfort pracy, jakość, wydajność,
niezawodność.

zorganizowaną
przez przez Hiszpańskie
Stowarzyszenie Spawalnicze CESOL
(www.cesol.es/17jornadas.htm )
7, 8 i 9 października 2008 roku w Madrycie
Miło mi zakomunikować, że wśród 65 artykułow z:
Hiszpanii, Portugalii, Francji, Niemiec, Włoch, Austrii, Finlandii, Czech, Rumunii, Argentyny, Peru,
Venezueli, znajdą się prezentacje przedstawicieli
polskich instytucji:
Akademii Pedagogicznej w Krakowie
Instytutu Łączenia Metali w Krakowie
Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Politechniki Szczecińskiej
Tematyka referatów polskich autorów jest
następująca:

• Niektóre aspekty łączenia biomateriałów
• Mikrostruktura i właściwości spoin bla•
•
•

Przykład:
Zrobotyzowane spawanie ramy środkowej koparki.

Zrobotyzowany system spawalniczy z robotem na podwieszonej jezdni o przejeździe do 12 m i przesuwie
pionowym robota do 1,5 m. Robot współpracuje z 2
obrotnikami o nośności 20 kN. Robot wyposażony jest
w sensor łukowy i dotykowy. Stanowisko ma miejscową wentylację i filtrację dymów spawalniczych.
Stanowisko pracuje w Zakładach ZUGIL w Wieluniu.

CLOOS Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 5, 58-100 Świdnica
tel.: (074) 851 86 60
fax: (074) 851 86 61
e-mail: firma@cloos.pl
http://www.cloos.pl
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chy aluminiowej stopu 7075 zgrzewanych
tarciowo liniowo
Nowoczesne technologie spawania tworzyw sztucznych w zastosowaniach przemysłowych
Chłodzenie mgłą w procesie zgrzewania
oporowego
Uczenie fizyki spawania przez obraz na tle
komputerowego hierarchicznego modelu
mózgu człowieka

Autorami polskich referatów są:
Jan Dutkiewicz, Adam Jastrzębski, Paweł Jastrzębski, Ryszard Jastrzębski, Agnieszka Kołterniak, Damian Miara, Zygmunt Mikno, Krzysztof
Mroczka, Jerzy Nowacki, Adam Pietras, Adam
Sajek, Katarzyna Tuz, Aleksandra Węglowska.
Pozostałe artykuły w języku polskim oraz
karty zgłoszenia można znależć na stronie
www.cesol.ilm.pl.
Koszt uczestnictwa 500 euro. Artykuły będą
tłumaczone symultanicznie na język angielski i hiszpański. W przypadku większej ilości
uczestników jest możliwość zorganizowania
tłumaczenia symultanicznego na język polski.
W imieniu CESOL
Ryszard Jastrzębski członek CESOL
tel. (012) 6491856
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Rys. 9. Hełm rzymskiego legionisty z klejonymi srebrnymi liśćmi
laurowymi
Fig. 9. Helmet of roman legionary
with glued silver laurel leaves



Rys. 10. Pierwszy klejony znaczek pocztowy tzw. Penny Black
z profilem Królowej Viktorii [7]
Fig. 10. First glued postage
stamp – Penny Black, shows
profile of Queen Victoria [7]

Rys. 13. Pierwszy klejony samochód - Ford Taunus 17M P3 [16]
Fig. 13. First glued car - Ford Taunus 17M P3 [16]

Rys. 11. Henkel – fabryka kleju, lata 20-te XX wieku [8]
Fig. 11. Henkel – glue factory, 20ties of XX century [8]

Rys. 14. Połączenie klejowe szczęki hamulcowej z okładziną cierną [10]
Fig. 14. Adhesive joint of brake shoe witch friction lining [10]

Rys. 12. Samochód podniesiony na belkach klejonych spoiwem Eastman 910
Fig. 12. Car lifted on beams glued with binder Eastman 910

Rys. 15. Klejona łopata wirnika nośnego śmigłowca Mi-2 [10]
Fig. 15. Glued rotor blade of helicopter Mi-2 [10]

Rzymianie dokumentowali praktykę wytwarzania spoiw
i jako pierwsi wprowadzili do nomenklatury nazwę kleju – Glutinum. Stosowali oni głównie smołę drzewną i wosk pszczeli
np. do uszczelnień statków swojej floty lub sok z jemioły, przy
użyciu którego łapali małe ptaki. W późniejszym okresie rozszerzyli asortyment klejów do karuku, wykonywanego z gotowanych resztek ryb. W swojej najczystszej formie był on wykonywany z pęcherzy pławnych jesiotrów z Morza Kaspijskiego, a wykorzystywali go m.in. złotnicy do mocowania kamieni
szlachetnych w biżuterii. Naukowcy z Bonn podczas renowacji hełmu rzymskiego legionisty sprzed 2 tys. lat znalezionego
w roku 1986 nieopodal niemieckiego miasta Xanten stwierdzili, że zdobiące go srebrne liście laurowe zostały do niego
przyklejone (rys. 9). Specjalista Frank Willer odkrył klej przez
przypadek, chcąc wyciąć piłą próbkę metalu do analizy, co
rozgrzało powierzchnię hełmu, odklejając srebrne liście laurowe, które zaczęły ciągnąc za sobą nitki kleju. Zdaniem eksperta substancja klejowa była mieszaniną bitumenu, substancji

żywicznych i tłuszczu zwierzęcego z dodatkami. Podobnego
odkrycia dokonano w 1886 roku we Wrocławiu, gdzie znaleziono dębową skrzynkę z czasów Imperium Rzymskiego, na
której przyklejono pięć monet mieszaniną białka i wapna.
Świadectwa znajomości techniki klejenia w starożytności
można odnaleźć również w świętych księgach różnych religii.
W Piśmie Świętym znajdują się wzmianki dotyczące wykorzystania smoły do budowy Arki Noego, która wg tradycyjnej
chronologii biblijnej skonstruowana została 3÷2 tys. lat p.n.e.
Również w jednej z podstawowych ksiąg judaizmu – Talmudzie, uporządkowanym zbiorze praw religijnych Żydów, wspomniano o użyciu około 1500 lat p.n.e. przez Izraelczyków kazeiny jako spoiwa dla pigmentów.
Historyk i pisarz rzymski Gaius Plinius Secundus w dziele
z I wieku „Naturalis historia” opisał zbudowaną około 300 lat
p.n.e. świątynię Diany w Efezie, w której klejone były wysokie
skrzydła drzwi, wykonane z wypolerowanego drzewa cyprysowego, przyozdobione bogato złotem i kolorowymi barwami.
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Około 2 tys. lat temu północnoamerykańskie grupy Indian
używały klejów na bazie kolagenu do wyrobu łuków. Plemię
Tlingit robiło odporną na wodę pastę klejącą z palonych muszli małży, ikry łososia, mięsa i krwi fok oraz ryb. Innym stosowanym przez Indian środkiem uszczelniającym, stosowanym
jako nieprzemakalne warstwy w kanu, była mieszanina gumy
świerkowej z tłuszczami.
Człowiek prehistoryczny i starożytny znał zatem doskonale
technikę klejenia, stosując szeroką gamę materiałów na bazie
składników naturalnych. Spośród najbardziej rozpowszechnionych klejów, uszczelniaczy i laminatów roślinnych należy
wymienić wyciągi, soki, żywice, gumy, smoły, wybranych traw,
krzewów i drzew, z których największe znaczenie praktyczne miały: mlecz, woski roślinne, bawełna (czysta celuloza),
zboża, ryż (zawiera krochmal i dekstrynę), jagody jemioły,
mastyks, świerk, brzoza, akacja (guma arabska), agar i algi
z glonów i wodorostów. Spośród materiałów klejących pochodzenia zwierzęcego najczęściej używane były: wosk pszczeli,
białka jaj, szelak (żywica naturalna z owadów), albumina (białka krwi), kolagen (ze skóry), mielone kości i rogi, produkty na
bazie mleka (kazeina, ser) czy ryby (karuk). Innymi szeroko
stosowanymi produktami naturalnymi były asfalty, bitumen,
sproszkowane minerały, metale miękkie i woski mineralne.

Średniowiecze
W średniowieczu rozwój klejów przeżywa stagnację.
Przetłumaczony w 1926 przez A. P. Laurie rękopis z Katedry w Lukka pochodzący z VIII wieku zawiera informacje
o użyciu w malarstwie kleju wytwarzanego z ryb. Wykorzystano go dla uzyskania lepszej przyczepności pigmentów we
freskach. W IX wieku sporządzono szczegółową recepturę
wykonania kleju z twarogu (Glutine casei). Klej wytwarzany z ryb wspomniany jest ponownie w wieku XII przez niemieckiego benedyktyńskiego mnicha T. Prezbitera w dziele
,,Diversarum artium Schedula” [15]. Spoiwo to mieszano ze
zmielonym, sproszkowanym złotem i stosowano do ozdabiania rękopisów. Ten sam autor podaje również sposób przygotowania atramentu, do sporządzania którego oprócz kleju
z ryb używa między innymi jajka, gumę wiśniową, gumę śliwy
oraz olej z nasion lnu.
W tym samym czasie na wschodzie armia Czyngis-chana
powiększała Imperium Mongolskie. Skuteczność bojową zapewniała m.in. flota, której statki z drewna cytrynowego
laminowano klejem wymieszanym z proszkiem z rogów byka,
którego receptura zaginęła. Klejono również bogaty sprzęt
zbrojeniowy noszony przez żołnierzy, co również stanowiło
przewagę na polu walki i było przyczynkiem do sukcesów.
W środkowej części XIV wieku wysoko rozwinięte ludy
Azteckie mieszały zwierzęcą krew z cementem, by przy użyciu takiego spoiwa łączyć konstrukcje świątyń, np. eliptyczne
łuki [6]. Struktury te przetrwały do dzisiaj w doskonałym stanie, co świadczy o jakości techniki klejenia z tamtych lat.
Dopiero w późnym średniowieczu nastąpił rozwój techniki
klejenia. Przyczynił się do tego m.in. J. Gutenberg wraz z wynalezieniem ruchomej czcionki. Drukarstwo ściśle związanie
z rzemiosłem introligatorskim wymusiło opracowanie nowych
materiałów i technologii klejenia.

Czasy nowożytne i najnowsze
Rozwój klejów pozostawał dość statyczny do około
XV÷XVIII wieku, kiedy to nastąpił rozkwit rzemiosła meblarskiego i innych gałęzi związanych z obróbką drewna. Wielu
mistrzów meblarskich wyrobiło sobie w tym czasie renomę,

a nazwiska niektórych z nich, jak np. T. Chippendale, G. Hepplewhite czy D. Phyfe, znane są do dnia dzisiejszego [7].
Klejenie wykorzystywano również powszechnie przy wyrobie i naprawach instrumentów muzycznych. Nawet A. Stradivari, jeden z najwybitniejszych konstruktorów instrumentów
w historii lutnictwa, używał nieznanej substancji klejącej do
laminowania swoich skrzypiec. Oprócz specjalnie wyselekcjonowanego drewna na wysoką jakość jego instrumentów miał
wpływ właśnie odpowiedni proces klejenia. Niestety do dnia
dzisiejszego, mimo wyrafinowanych metod analitycznych, nie
zachowała się receptura stosowanego spoiwa.
Produkcja kleju na skalę przemysłową rozpoczęła się
na przełomie XVII i XVIII wieku. Pierwsza komercyjna fabryka kleju do papieru powstała w Holandii w 1690 roku [9].
W zakładzie tym produkowano klej do papieru ze skór zwierzęcych. Pierwszy patent zarejestrowano w Anglii w 1754 roku,
a jego przedmiotem był klej otrzymywany z odpowiednio obrobionych i wyselekcjonowanych produktów rybnych [9]. Proces
wytwórczy związany był z wydzielaniem się bardzo nieprzyjemnego zapachu, dlatego jego określenie stanowiło w tamtym czasie jedno z gorszych przekleństw. Szybko technologia
produkcji rozpowszechniła się w innych częściach ówczesnej
Europy, co przyczyniło się do powstawania nowych receptur
przygotowania klejów na bazie kości zwierząt, krochmalu czy
produktów mlecznych. Dopiero jednak pod koniec XIX wieku
w rozwijającym się przemyśle meblarskim zaczęto wprowadzać kleje albuminowe i roślinne.
Właściwości gumy naturalnej znane były już wcześniej,
ale po raz pierwszy opatentowano ją w 1791 roku jako materiał wodoodporny w przemyśle odzieżowym. Do końca lat
30-tych XIX wieku używana była powszechnie jako klej i materiał uszczelniający. W 1841 roku, wraz z odkryciem przez
Ch. Goodyeara procesu wulkanizacji rozpoczęła się produkcja
klejów półsyntetycznych [6]. Pierwszy raz w historii ludzkości
naturalna substancja została zmodyfikowana chemicznie, co
umożliwiło zmianę jej właściwości mechanicznych oraz zdolności przetwórczych.
W połowie XIX wieku brytyjski reformator R. Hill zrewolucjonizował usługi pocztowe zastępując ręczne stemplowanie korespondencji opłatą w postaci klejonego znaczka [7]. 6 maja 1840 roku wprowadzono w Wielkiej Brytanii
i Irlandii pierwszy znaczek pocztowy tzw. Penny Black
przedstawiający profil Królowej Viktorii (rys. 10), a dwa dni
później znaczek o dwukrotnie większej wartości, tzw. Two
Penny Blue [7]. Siedem lat później pomysł wdrożono w Stanach Zjednoczonych, gdzie do obiegu wprowadzono 5 i 10
centowe znaczki, odpowiednio z wizerunkami B. Franklina
i G. Washingtona.
Angielski chemik – wynalazca A. Parkes w 1856 roku nasycając bawełnę kwasem azotowym, uzyskał nitrocelulozę,
a dodając kamfory, przekształcił ją w pierwsze prymitywne tworzywo sztuczne – Parkesine [6, 7]. Otrzymał za to
odkrycie nagrodę na Wielkiej Międzynarodowej Wystawie
w Londynie w 1862 roku. Technologię dalej rozwijali bracia
Hyatta, co zaowocowało opatentowaniem celuloidu w roku
1873. W 1888 roku F. Sichel wynalazł pierwszy półsyntetyczny
klej do tapet, bazujący na produktach roślinnych [7]. Pod koniec
XIX wieku w laboratorium chemika A. Spittelera odkryto galalit, polimer kazeinowo-formaldehydowy. Zgodnie z legendą,
w roku 1897 kot przewrócił butelkę z formaldehydem, wylewając go do napełnionej miski z mlekiem, które się utwardziło
w substancję pachnącą jak celuloid.
Na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych funkcjonowało już kilka dużych fabryk, w których produkowano różne
rodzaje klejów. Wtedy właśnie w laboratoriach chemicznych
pojawiły się pierwsze w pełni syntetyczne kleje, nie mające
odpowiedników w naturze. Było to efektem odkrycia makroPrzegląd spawalnictwa 8/2008



molekularnej budowy materii, dzięki czemu znaleziono w żywicach sztucznych bazę wyjściową dla klejów syntetycznych
[9]. Mimo że prace nad tego typu materiałami trwały od kilkudziesięciu lat (eksperymentował z nimi m.in. laureat Nagrody
Nobla A. von Baeyer), dopiero w 1907 roku belgijski chemik
L. H. Baekeland opatentował żywicę fenolowo-formaldehydową, zwaną od jego nazwiska bakelitem [3, 6, 7, 10]. Materiał
ten, mimo niezbyt dużej wytrzymałości mechanicznej i kruchości, przez wiele lat był jedynym masowo stosowanym tworzywem sztucznym, używanym także jako klej i uszczelniacz. Od
tego czasu polimerowe kleje syntetyczne zaczęły wypierać
większość produktów naturalnych z powodu większych oddziaływań adhezyjnych, większych możliwości formowania
i większej odporności na warunki środowiskowe [10].
Dynamiczny rozwój techniki klejenia w pierwszej połowie
XX wieku związany był ściśle z pierwszą, a przede wszystkim
z drugą wojną światową, gdyż wyposażenie armii wymagało nowych rozwiązań technologicznych. Jeszcze w okresie
pierwszej wojny światowej używano w lotnictwie do spajania
forniru, płótna i drewna wodoodpornych klejów kazeinowych
i albuminowych [13]. Do dnia dzisiejszego jeden z najczęściej używanych do wyrobu klejów polimer – poli (octan winylu)
(PVA, PVAC), został zgłoszony do patentu w roku 1914 przez
naukowców Rolleta i Klatte’a [7]. W rzeczywistości dopiero
około roku 1920 udało się opracować jego technikę formowania tak, aby uzasadniona była produkcja handlowa. Z uwagi na
dobrą przyczepność stał się podstawowym składnikiem mas
wiążących, klejów i tworzyw powłokowych, głównie do drewna,
papieru czy innych porowatych materiałów. Patent dotyczący opracowania żywicy mocznikowo-formaldehydowej zgłosił
H. John w 1919 roku, jednak wtedy jeszcze bez katalizatora
[7]. Mimo licznych rozwiązań z lat 1920÷1924 właściwy sposób
utwardzania tego surowca rozwinięto dopiero około 1929 roku.
W 1923 roku spoiwa stosowane w przemyśle papierowym,
do klejenia kopert, toreb czy tapet wypuściła na rynek firma
Henkel (rys. 11) [8]. W latach 30-tych odkryto metylocelulozę
i karboksymetylocelulozę, które z uwagi na znaczną lepkość
wykorzystano jako składniki farb i kleje do tapet, a także kauczuk chloroprenowy, będący głównym składnikiem klejów polichloroprenowych (np. popularnego Butaprenu) [10].
Na początku lat 20-tych R. Drew z laboratoriów 3M próbował rozwiązać problem lakierników, którzy aby pomalować
modne wówczas dwukolorowe samochody, musieli się sporo natrudzić, by dwie warstwy farby nie nachodziły na siebie. Używano do tego celu starych gazet, taśm papierowych
i bandaży, ale żadna z tych rzeczy nie gwarantowała zabezpieczenia – lakier przeciekał, a papier przyklejał się, pozostawiając nieestetyczne ślady. Drew wpadł na pomysł samoprzylepnej taśmy maskującej wykonanej z bibuły, pokrytej specjalnym klejem, którą opracował w 1925 roku [7]. Mniej więcej
w tym samym czasie firma Du Pont wprowadziła na rynek celofan, służący jako materiał do opakowań. R. Drew w 1930
roku opracował i przedstawił swoją pierwszą przezroczystą,
samoprzylepną taśmę producentom opakowań. Wodoodporna taśma zbrojąca została wyprodukowana około roku 1942
przez firmę Johnson & Johnson, a jej początkowe militarne
przeznaczenie związane było z zabezpieczaniem skrzyń
z krwią, amunicją i żywnością. Po wojnie wynaleziono inne
rodzaje taśm.
Znaczenie rynkowe osiągnęły kleje w 1937 roku, kiedy
Otto Bayer opatentował poliuretan (wtedy jeszcze rozpuszczalnikowy), który obecnie jest składnikiem wielu pianek syntetycznych, farb i klejów [10, 13]. Było to opracowanie na potrzeby Luftwaffe, jako zamiennik dla stosowanych wcześniej
klejów na bazie mączki kostnej. Anglicy do klejenia konstrukcji
nośnej samolotów stosowali żywice fenolowe. Umożliwiało to
zastąpienie tkaninowego poszycia na ramie drewnianej kon-
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strukcją z aluminium. Dzisiaj w samolotach naddźwiękowych
używane są kleje poliamidowe [8]. Od tamtego czasu na rynku dał się zauważyć nie tylko dynamiczny wzrost produkcji,
ale także poszerzenie gamy dostępnych klejów. Popularne
i szeroko stosowane dzisiaj żywice epoksydowe powstały
w drugiej połowie lat 30-tych XX wieku, choć podstawy zasad
ich formowania Rosjanie znali już w roku 1900. Patent zgłoszony został w 1940 roku niezależnie w Szwajcarii i Stanach
Zjednoczonych przez dwóch chemików P. Castana i S. Greenleea, natomiast pierwszy klej na bazie żywicy epoksydowej
do handlu wprowadziła szwajcarska firma CIBA w 1946 roku
[9]. Na początku lat 50-tych głównym odbiorcą tych klejów był
przemysł lotniczy, gdzie takie rozwiązanie pozwalało znacząco wzmocnić konstrukcję nitowanych poszyć wykonanych ze
stopów aluminium. W niedługim czasie ekspansja epoksydów
objęła praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu [13]. Również
około 1940 roku powstały pierwsze termoplastyczne kleje
topliwe. Za ich wynalazcę uznaje się Paula E. Cope, inżyniera
ds. opakowań firmy Procter & Gamble, który chciał udoskonalić, zawodzące w warunkach wilgotnych, kleje wodne.
Kleje cyjanoakrylowe („sekundowe”) zostały odkryte
w 1942 roku przez doktora H. Coovera pracującego nad
wynalezieniem przezroczystego tworzywa do celowników
broni dla laboratoriów badawczych Kodaka [6]. W swoich
badaniach odrzucił on cyjanoakrylaty z uwagi na ich właściwości klejące. Coover wraz z F. Joynerem ponownie
wrócili do cyjanoakrylatów w roku 1951, podczas prac nad
żaroodpornym polimerem akrylowym dla osłon kabin pilota
odrzutowców w Przedsiębiorstwie Eastman w Tennessee.
Naukowcy uświadomili sobie przydatność swojego odkrycia,
gdy przypadkowo rozciągnęli film cyjanoakrylanu etylu między pryzmatami refraktometru i odkryli, że pryzmaty zostały
sklejone. W 1956 roku ich odkrycie zostało opatentowane
a w 1958 produkt został wprowadzony na rynek jako Eastman 910 [7]. Najsłynniejszy fakt tzw. „historia z wiszącym samochodem”, dotyczy rywalizacji producentów spoiw o miano
najsilniejszego kleju. Happening zorganizowany przez stację
radiową na miejscowej złomowni, polegał na podnoszeniu
dźwigiem przyklejonych przedmiotów. Firmy prześcigały się
w masie obciążenia, wieszając takie rzeczy, jak telewizory
czy nawet ludzi, jednak bezkonkurencyjny okazał się klej
Eastman 910 przy użyciu którego podniesiono samochód
(rys. 12). Od tej pory produkt ten został nazwany mianem
Superglue.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej materiały klejące
dotąd zarezerwowane tylko dla potrzeb armii zostały masowo
wprowadzane w innych zastosowaniach. Jedną z najbardziej
dynamicznie rozwijającą się branżą był przemysł motoryzacyjny. Z wyprodukowaniem przez koncern Forda w roku 1960
modelu Taunus 17MP3 o karoserii całkowicie klejonej rozpoczął się nowy rozdział w przemyśle samochodowym (rys. 13)
[10, 16]. Wtedy to po raz pierwszy zastosowano w elementach
nadwozia (pokrywie silnika i bagażnika, błotnikach oraz rozkładanym dachu) kleje na bazie kauczuku syntetycznego. Od
tego czasu producenci klejów i potentaci branży samochodowej nawiązali współpracę, co zaowocowało wprowadzeniem
w roku 1964 do łączenia karoserii past uszczelniających z polichlorku winylu, o dobrych właściwościach adhezyjnych [8].
Po raz pierwszy klejenie okładzin hamulcowych w budowie
samochodów wprowadziła firma Chrysler już w 1949 roku, zastępując tradycyjne nitowanie [12]. Od tego czasu elementy
te, podobnie jak okładziny sprzęgieł, powszechnie łączy się
utwardzanymi na gorąco klejami najczęściej na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej [12, 16]. Na rysunku 14 pokazano złącze klejowe szczęki hamulcowej z okładziną cierną
o grubości 5 mm, uzyskane przy użyciu kleju na bazie żywicy
fenolowo-formaldehydowej utwardzanej na gorąco [10].

Kleje anaerobowe, utwardzające się w wyniku odcięcia tlenu z powietrza oraz kontaktu z metalem, wynalazł latach 50tych V. Krieble, założyciel firmy Loctite [7]. Znalazły powszechne zastosowanie do takich operacji montażowych w połączeniach metalowych jak: eliminacja luzów, wypełnianie szczelin,
zapewnienie szczelności, zabezpieczanie przed odkręcaniem
i wibracjami w połączeniach śrubowych, kołkowych, wielowypustowych i w połączeniach typu piasta–wał. Ich wykorzystanie pozwoliło na przedłużenie żywotności wyrobu i na obniżenie kosztów związanych z pracochłonną obróbką.
Klejenie jest technologią łączenia chętnie wykorzystywaną także w medycynie, nie tylko do wytwarzania sprzętu laboratoryjnego, ale również zasklepiania ran ciętych. Zabieg ten
umożliwia szybsze w porównaniu z tradycyjnym szyciem zamknięcie ciętych ran urazowych i chirurgicznych, zapewniając podobny wygląd kosmetyczny blizny [14]. Pierwsze kleje
do tkanek wyprodukowano już w latach sześćdziesiątych,
jednak okazało się, że są one w pewnym stopniu toksyczne.
Praktyczne wykorzystanie nietoksycznych spoiw fibrynowych
przyniosła pierwsza połowa lat siedemdziesiątych. Do dnia
dzisiejszego stosuje się je do klejenia ran ciętych, nerwów,
tchawicy, oskrzeli lub mocowania wszczepów kostnych. Innym przykładem zastosowania klejenia w medycynie są wynalezione w latach 90-tych spoiwa utwardzane promieniami
UV używane w technikach dentystycznych.

Stan aktualny
Aktualnie technologia klejenia jest nie tylko alternatywą,
lecz ma już stabilną pozycję i jest konkurentem tradycyjnych
metod łączenia, takich jak lutowanie, zgrzewanie czy spawanie. Motorem napędzającym dynamiczny rozwój techniki
klejenia jest przede wszystkim lotnictwo i kosmonautyka oraz
przemysł samochodowy [10, 16] i budownictwo [8]. W branży
lotniczej i kosmicznej stosuje się ultralekkie, ale bardzo wytrzymałe konstrukcje, gdyż np. w lotach załogowych na księżyc zredukowanie masy statku o 1 kg daje oszczędność ok.
20÷40 tys. dolarów. Znane są rozwiązania pokrywania płaszcza promów kosmicznych (m.in. Columbia) 30 tys. klejonych
płytek krzemowych stanowiących osłonę termiczną odporną
na temperaturę 1500°C. Przykładem charakterystycznych
struktur są tzw. „plastry miodu” wklejane między innymi w łopatach wirnika nośnego śmigłowców Mi-2 (rys. 13) [10, 13].
Coraz odważniej stosowane są kleje 2-składnikowe oparte na
żywicy metakrylowej w połączeniach węglików spiekanych ze
stalą w przemyśle narzędziowym [18].
Obecnie działa ponad 700 firm specjalizujących się w wytwarzaniu klejów, z których większość generuje wielomiliardowe przychody. Według szacunków ekonomistów, 50 największych koncernów chemicznych posiada łącznie 50% udziałów wartościowych w światowym rynku klejów. Około 80%
globalnej produkcji spoiw i uszczelniaczy pochłania przemysł
konstrukcyjny i przemysł opakowań [6]. Szacuje się, że około
20 kg materiałów klejących odpowiada zapotrzebowaniu jednego mieszkańca USA rocznie. Dominującymi aktualnie trendami w rozwoju tej techniki spajania są prace nad zwiększeniem
wytrzymałości, elastyczności czy odporności temperaturowej
i chemicznej klejów, głównie przeznaczonych do łączenia nowoczesnych materiałów, jak zaawansowane tworzywa sztuczne i ceramika. Rezygnuje się ze spoiw na bazie rozpuszczalników, natomiast widoczny jest wyraźny zwrot ku klejom reakcyjnym i topliwym lub klejom o budowie kompozytowej. Wysiłki
wspierające skierowane są w kierunku optymalizowania procesów produkcji i montażu, jak również poprawie uwarunkowań
środowiskowych. Mimo dominacji klejów syntetycznych spoiwa
na bazie produktów naturalnych są nadal stosowane, głównie

do łączenia materiałów porowatych, takich jak drewno czy papier [6]. Stosunkowo często materiały te wykorzystywane są
w pracach renowacyjnych np. zabytkowych mebli, reprodukcji
antyków, naprawy instrumentów muzycznych i innych.

Podsumowanie
Technika klejenia, znaczny rozwój osiągnęła w ostatnim stuleciu, od momentu wprowadzenia na rynek klejów
syntetycznych. Liczne odkrycia archeologiczne wskazują, iż jest ona prawdopodobnie najstarszą technologią
łączenia, znaną już nawet 80 tys. lat p.n.e. Swój rozkwit
przeżywała w starożytności, gdzie opracowano większość klejów bazujących na składnikach naturalnych.
Okres średniowieczny stanowił stagnację w rozwoju
klejenia, gdyż nie pojawiły się wówczas prawie żadne
świadectwa powstania nowych spoiw i technik. Wyraźny
wzrost zanotowano na przełomie XIX i XX wieku, kiedy
odkryto makromolekularną budowę materii, dzięki czemu znaleziono w żywicach sztucznych bazę wyjściową
dla klejów syntetycznych. Aktualnie klejenie jest techniką
dobrze ugruntowaną rynkowo, której podstawowe reguły
i metody osiągania połączeń o dużej funkcjonalności są
stosunkowo dobrze poznane.
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Podstawy klejenia, kleje i ich właściwości
Principles of gluing, adhesives and their properties
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono podstawowe zjawiska fizykochemiczne występujące podczas klejenia materiałów:
adhezję, kohezję i zwilżalność. Omówiono zalety i wady
technologii klejenia w porównaniu z innymi metodami łączenia. Scharakteryzowano czynniki wpływające na powstanie połączeń klejowych. Przedstawiono metody przygotowania powierzchni elementów łączonych do klejenia
oraz podstawowe kryteria podziału klejów i ich rodzaje.
Zamieszczono zasady projektowania i badań wytrzymałościowych połączeń klejowych.

Fundamental physical chemistry phenomena occurring
in materials gluing: adhesion, cohesion and wettability, are
presented in this paper. Advantages and disadvantages
of gluing technology in comparison with other methods
of bonding are discussed. Factors influencing the gluing
joints forming are characterized. Methods of preparation
of bonded materials surfaces for gluing are discussed.
Fundamental criteria of adhesives division and kinds
of adhesives are presented. Design rules and shearstrength tests of adhesive joints are inserted.

Wstęp
Klejenie materiałów jest nowoczesną technologią łączenia, jej problematyka łączy w wielu aspektach elementy
z różnych dziedzin naukowych: mechaniki, fizyki, termodynamiki i chemii. Stosowana jest szczególnie w przypadku
łączenia materiałów różnoimiennych, których spajanie stwarza problemy wynikające z ich zróżnicowanych właściwości fizykochemicznych oraz mechanicznych. Polska norma
PN-EN 923:2008 Kleje. Terminy i definicje, definiuje klejenie jako technikę łączenia materiałów przy użyciu substancji niemetalicznej – kleju, przez zespolenie ich powierzchni (adhezja), przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości
wewnętrznej złącza (kohezja).
Odkrycie na początku XX wieku makromolekularnej
budowy substancji spowodowało dynamiczny rozwój klejów
syntetycznych na bazie żywic sztucznych, które wyparły
spoiwa oparte na bazie składników pochodzenia naturalnego. Umożliwiło to otrzymywanie połączeń spajanych, jednak nakładem mniejszych kosztów i pracy. Klejenie stało
się realną alternatywą tych technik, oferującą szereg zalet,
niemożliwych do uzyskania metodami spawania, lutowania
czy zgrzewania. Duża różnorodność spoiw przeznaczonych
do klejenia oraz wynikająca z niej możliwość uzyskiwania
pełnej gamy właściwości w zależności od potrzeb, stawia tę
technologię w czołówce najbardziej przyszłościowych metod
spajania. Połączenia klejowe, obok swojej podstawowej roli
łączenia elementów, często pełnią też funkcje wspomagające, takie jak: uszczelnianie, mocowanie lub zabezpieczanie,
mogą być również wykonywane jako kombinowane z innymi
technikami spajania.

Zalety i wady klejenia
Inżynierskie podejście do problemu klejenia wymaga
szczegółowego poznania wszelkich zagadnień związanych
Dr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. nadzw. PWr, dr inż.
Tomasz Piwowarczyk – Politechnika Wrocławska.
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z tą techniki jeszcze przed rozpoczęciem wstępnych czynności wykonywania połączeń. Szczegółowe opanowanie problematyki klejenia, ze zwróceniem uwagi na jej zalety oraz
wady, pozwala na projektowanie funkcjonalnych złączy przy
względnie małych nakładach finansowych.
Poprawnie zaprojektowane i wykonane połączenia klejowe wykazują dużo zalet [1÷6]. W wielu przypadkach technologia ta oferuje nam złącza o właściwościach znacznie
przewyższających możliwości konwencjonalnych technologii. Zastosowanie jej nie tylko zmniejsza do minimum naprężenia i odkształcenia w połączeniach, ale także je uszczelnia
oraz chroni przed wnikaniem wilgoci i powstawaniem korozji. Równomiernie obciążone złącze klejowe pozbawione
jest strefy wpływu ciepła, a dzięki dużej elastyczności kleju
może przejmować niekorzystne zmiany współczynnika rozszerzalności liniowej spajanych materiałów. Istotną cechą
klejenia jest możliwość łączenia materiałów o bardzo zróżnicowanych właściwościach, dzięki czemu możliwe jest
m.in. uzyskiwanie lekkich konstrukcji. Bardzo ważną zaletą
jest łatwość automatyzacji oraz eliminacja dodatkowych obróbek powierzchniowych po procesie klejenia. Dodatkowo
stosunkowo łatwo jest przyuczyć pracowników do operacji
związanych z klejeniem.
Podstawowe wady klejenia to głównie ograniczona odporność na działanie wysokich temperatur, szczególnie
powyżej 150°C oraz mała wytrzymałość mechaniczna połączeń, zazwyczaj nie przekraczająca 35 MPa. Połączenia
klejowe zwykle nie wykazują bezpośrednio po klejeniu 100%
wytrzymałości mechanicznej, a czas składowania klejów jest
ograniczony. Dodatkowo wykazują one skłonność do żelowania, rozwarstwiania i sedymentacji. Podczas procesu klejenia bezwzględnie należy przestrzegać warunki bhp, gdyż
składniki klejów często zawierają związki niebezpieczne dla
zdrowia użytkowników.
Jak wynika z analizy literatury [1÷3], autorzy wielokrotnie
próbowali dokonać syntezy porównawczej podstawowych
technik łączenia. W wielu przypadkach technologia klejenia wykazuje przewagę zalet, w porównaniu z lutowaniem,
spawaniem, zgrzewaniem czy łączeniem mechanicznym.
Nie oznacza to jednak, że klejenie jest w stanie zastąpić

konwencjonalne techniki łączenia w ich aktualnych zastosowaniach. Ewentualne wdrożenia tej techniki dotyczą jedynie wybranych elementów lub konstrukcji i tylko wówczas,
gdy będzie to uzasadnione ekonomicznie i będzie spełniało
wymogi eksploatacyjne.

Zjawiska fizykochemiczne
w klejeniu
Możliwość uzyskania trwałego i funkcjonalnego połączenia
klejowego wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków: odpowiedniego związania spoiny klejowej z powierzchnią materiału łączonego (adhezja) oraz osiągnięcia odpowiedniej wytrzymałości w samej spoinie klejowej (kohezja).
W prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym połączeniu
klejowym siły adhezji powinny być w przybliżeniu równe co
do wartości siłom kohezji. Zjawiska odpowiedzialne za powstanie połączeń klejowych pokazano na rysunku 1 [1, 3, 4].

Rys. 1. Oddziaływania adhezyjne i kohezyjne w połączeniu klejowym [1, 3, 4]
Fig. 1. Adhesive and cohesive interactions in adhesive joint [1, 3, 4]

Adhezja (łac. adhesio – sczepianie, przyleganie) jest zjawiskiem powierzchniowego wiązania się warstw wierzchnich
dwóch ciał, zazwyczaj cieczy i ciała stałego. Wyodrębnia się
podział adhezji na właściwą i mechaniczną [1÷7]. Istnieje
wiele teorii próbujących wyjaśnić zjawisko adhezji właściwej, a także określenia warunków, w jakich można uzyskać
dużą wytrzymałość złączy adhezyjnych. Podstawowa teoria
oddziaływań cząsteczkowych (zwana teorią fizyczno-chemiczną) w wystarczający sposób opisuje i wyjaśnia zjawisko
adhezji, uznając je jako rezultat oddziaływania sił międzycząsteczkowych (van der Wallsa, dyspersyjnych, dipolowych
czy indukcyjnych), występujących między cząsteczkami kleju
a łączonymi materiałami w zakresie do 1 μm [1, 3, 7]. Siły van
der Wallsa, chociaż stosunkowo słabe, odgrywają decydującą rolę w procesach adhezji. Wynika to z ich uniwersalnego
charakteru – mogą występować między dowolnymi cząsteczkami, wówczas ich oddziaływanie łączne jest duże. Dodatkowo działają one na znacznie większych odległościach w porównaniu z siłami innych wiązań (długość wiązania ro = 0,36
÷50 nm), zatem siły przyciągania nie wymagają znacznego
zbliżenia cząsteczek [1, 7, 8].
Do pozostałych teorii adhezji zaliczane są [1, 7, 8]:
– teoria elektrostatyczna – wiązania powstają w wyniku
przepływu strumienia elektronów między dwoma ciałami
w bezpośrednim kontakcie,
– teoria dyfuzyjna – zakładająca wzajemną dyfuzję cząsteczek dwóch materiałów, wynikającą z różnicy potencjałów
termodynamicznych,
– teoria chemiczna – zakładająca występowanie między klejem a materiałem łączonym adsorpcji chemicznej dzięki

grupom funkcyjnym zdolnym do tworzenia wiązań chemicznych,
– pozostałe teorie – słabej warstwy granicznej, termodynamiczna, utleniania i elektretów.
W wyniku złożoności problemu powstała koncepcja
uogólnionej teorii adhezji oparta na elementach teorii fizykochemicznej, jednak obejmująca także główne treści zawarte
w innych teoriach [7]. Wskazuje ona na bezpośredni związek między siłami oddziaływań międzycząsteczkowych i odległością między cząsteczkami. Próba unifikacji istniejących
teorii umożliwia dokonanie ilościowej oceny adhezji jako siły
wiązań przypadających na jednostkę powierzchni i formułuje
warunek konieczny do powstawania złączy o dużej wytrzymałości adhezyjnej [7] – zbliżenie cząstek dwóch ciał na odległość < 0,9 nm oraz wystarczający – duże siły przyciągania
przy możliwie najniższej energii potencjalnej wiązania.
W przypadku adhezji mechanicznej, której podstawy sformułował Mc Bain [9], o wytrzymałości złącza decyduje wytrzymałość kleju lub łączonych materiałów, a nie zjawiska zachodzące na granicy obu tych faz. Klej o małej lepkości penetruje nierówności powierzchni, zakotwiczając się mocno we
wgłębieniach materiału mającego chropowatą powierzchnię
i jest absorbowany przez porowate podłoże podczas nanoszenia (rys. 2) [1, 3, 5, 6]. Stopień penetracji zależy głównie od lepkości kleju, temperatury, ciśnienia, czasu wnikania, a także od przekroju i głębokości wgłębień [1, 7]. Istotne
z punktu widzenia funkcjonalności połączeń są oddziaływania w skali mikro [1, 10]. Kleje o dużej lepkości, np. w postaci pasty, nie wykazują zdolności zarówno do zwilżania,
jak i rozpływania się na powierzchni klejonej, co powoduje
zmniejszenie wytrzymałości połączeń w wyniku niedokładnego wniknięcia masy klejowej w nierówności [11]. Podstawowe różnice w zwilżaniu powierzchni przez kleje o małej
i dużej lepkości pokazano na rysunku 3 [1, 3, 5, 6].

Rys. 2. Adhezja mechaniczna [1, 3, 5, 6]
Fig. 2. Mechanical adhesion [1, 3, 5, 6]

Rys. 3. Zwilżanie powierzchni klejami: a – o małej lepkości, b – dużej
lepkości [1, 3, 5, 6]
Fig. 3. Wettability of surface with adhesives of low viscosity (a) and
high viscosity (b) [1, 3, 5, 6]
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Szczegółowa analiza zagadnienia jednoznacznie wskazuje, iż mimo stosunkowo dokładnego poznania problematyki adhezji, nie wydaje się celowe podejmowanie prób kwalifikacji tego zjawiska jako uniwersalnego [1, 8].
Kohezja (łac. cohaesio – spójność) definiowana jest
jako stan ciał fizycznych, w którym oddziaływania międzycząsteczkowe przeciwstawiają się rozdzieleniu ich na części
[1, 7]. Miarą kohezji jest praca potrzebna do rozdzielenia
określonego ciała na części, podzielona przez powierzchnię
powstałą wskutek tego rozdzielenia. Utwardzone kleje konstrukcyjne są zazwyczaj tworzywami wielkocząsteczkowymi – polimerami, a ich kohezja zależy głównie od struktury
(łańcuchowej, rozgałęzionej, usieciowanej o małej lub dużej
gęstości) i budowy chemicznej. Oprócz wielkości oddziaływań
między cząsteczkami zależy ona również od innych czynników, m.in. stanu skupienia, lub mikrostruktury materiału. Im
wyższy jest stopień zorganizowania cząsteczek w ciele, tym
większe siły kohezji – największe w ciałach stałych (max wartości w kryształach), a prawie zupełny ich brak w gazach. Istotny wpływ mają również defekty struktury, takie jak mikropęknięcia, kawitacja czy przenoszenie naprężeń mechanicznych.
W przypadku klejów bardzo istotnym czynnikiem jest temperatura, która po osiągnięciu właściwej dla konkretnego materiału wartości krytycznej powoduje dekohezję, czyli zerwanie
sił spójności i rozdzielenie ciała na części [1, 7, 11]. Najczęściej spotykany przypadek dekohezji w klejeniu występuje
w tzw. słabej warstwie granicznej materiału o mniejszej
wytrzymałości mechanicznej.
Analiza właściwości adhezyjnych warstwy wierzchniej
wymaga uwzględnienia również aspektów energetycznych.
Terminologiczna norma PN-EN 923:2008 określa zwilżalność
jako zdolność cieczy (kleju) do rozpływania się na powierzchni ciała stałego. Zwilżanie jest zjawiskiem fizycznym, które
polega na rozpływaniu się osadzonej kropli cieczy i przyjmowaniu przez nią kształtów równowagowych na powierzchni
granicy fazy stałej i gazowej, lub rozprzestrzeniania się cieczy wzdłuż granic fazy stałej. W pierwszym przypadku, stopień zwilżania powierzchni można wyznaczyć na podstawie
kąta zwilżania, będącego bardzo istotną wielkością charakteryzującą oddziaływania na granicy faz ciało stałe–ciecz. Jest
to kąt zawarty między styczną do powierzchni cieczy w punkcie zetknięcia faz: ciało stałe–ciecz–powietrze a powierzchnią ciała stałego. Dla uzyskania jednoznaczności interpretacji
otrzymanych wyników, do wyznaczania kąta zwilżania stosuje się ciecze, ze względu na ich tendencje do przyjmowania
kształtów odpowiadających najmniejszej objętości. Podczas
zwilżania fazy stałej przez fazę ciekłą nie powinny zachodzić
żadne reakcje chemiczne ani wzajemna rozpuszczalność faz.
Podstawą metod obliczania właściwości energetycznych
warstwy wierzchniej jest sformułowane w 1805 roku równanie Younga [12], opisane równaniem:
		

σsv = σsl + σlv • cos θ

(1)

w którym: σsv – napięcie powierzchniowe ciała stałego,
σsl – międzyfazowe napięcie powierzchniowe ciała stałego
i cieczy, σlv – napięcie powierzchniowe cieczy, θ – równowagowy kąt zwilżania.
Graficzną interpretację równania Younga pokazano na
rysunku 4 [1]. Powierzchnia spełniająca założenia równania
Younga utrzymuje osadzoną na niej kroplę w stanie równowagi termodynamicznej i nawet zmiany jej objętości nie wpływają na wartość kąta zwilżania [7].
W analizie powierzchni oprócz kąta zwilżania istotne są
również wyznaczane na jego podstawie wielkości termodynamiczne, jak np. napięcie powierzchniowe (właściwa swobodna energia powierzchniowa) lub termodynamiczna praca
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Rys. 4. Graficzna interpretacja równania Younga [1]
Fig. 4. Graphic interpretation of Young equation [1]

adhezji. W wielu publikacjach pojęcia napięcie powierzchniowe σ [mN/m] i swobodna energia powierzchniowa
γ [mJ/m2] stosuje się zamiennie, mimo że nie są one tymi
samymi wielkościami [7]. Napięcie powierzchniowe jest siłą
styczną do powierzchni, działającą na jednostkę długości, natomiast swobodna energia powierzchniowa jest pracą
potrzebną do utworzenia nowej jednostki powierzchni, podczas rozdziału dwóch faz znajdujących się w równowadze
[7]. Energia powierzchniowa definiowana jest również jako
różnica pomiędzy całkowitą energią wszystkich atomów
(cząsteczek) powierzchni a energią, którą miałyby znajdując się wewnątrz ciała. Na podstawie badań eksperymentalnych stwierdzono, że oddziaływanie energii powierzchniowej
obejmuje warstwę o grubości równej kilku średnim cząstek
tworzących ciało stałe. W połączeniach adhezyjnych wskazane jest uzyskanie powierzchni wysokoenergetycznych,
jednakże należy uwzględnić ich zwiększoną podatność na
absorpcję pary, gazów i zanieczyszczeń. Niewielkie napięcie
powierzchniowe oznacza, że materiał ma niskoenergetyczną
powierzchnię, a zatem jest gorzej zwilżalny. Duże wartości
napięcia powierzchniowego ciał stałych wynikają z ich wysokiej temperatury topnienia oraz energii kohezji. Orientacyjne
wartości napięcia powierzchniowego wybranych materiałów
wynoszą: kleje – 30÷50 mN/m, silikony – 24 mN/m, żelazo
– 2030 mN/m, wolfram – 6800 mN/m, PCV – 40 mN/m, teflon
– 18 mN/m [1, 4, 11].
Efekt pełnego zwilżenia występuje w przypadku, gdy napięcie powierzchniowe cieczy σlv jest mniejsze od napięcia
powierzchniowego ciała stałego σsv Analizując termodynamiczny opis zwilżania wynikający z równania Younga [12],
należałoby oczekiwać całkowitego zwilżenia powierzchni
metalowych przez ciecze (np. wodę, klej), gdyż napięcie powierzchniowe tych cieczy jest dużo mniejsze, niż napięcie
powierzchniowe metali. W rzeczywistości uwzględnić należy
jednak czynniki kinetyczne oraz warunki wykonywania pomiarów. Wyniki obserwacji mogą zatem znacznie odbiegać
od warunków równowagi termodynamicznej opisanej równaniem Younga i przyjmować jedynie charakter jakościowy.
Równanie Younga sformułowano na podstawie rozważań
teoretycznych, więc każde doświadczenie, mające na celu je
potwierdzić, zawiera pewien obszar nieoznaczoności, utrudniający interpretację uzyskiwanych wyników [7].
Dobra zwilżalność w klejeniu występuje, gdy kąt zwilżania, określany między styczną do zarysu kropli kleju a podłożem klejonym, wynosi poniżej 30o [1÷6,11]. Poszczególne
przypadki oddziaływania zwilżającego kleju na klejonej powierzchni pokazano na rysunku 5 [1÷6, 11].

Rys. 5. Przypadki zwilżania klejem podłoża klejonego [1, 3÷6, 11]
Fig. 5. Different cases of surface wettability with adhesive [1, 3÷6,11]

Teoretycznie, w przypadku wartości kąta zwilżania
θ = 180° ciecz charakteryzuje się nieskończenie dużą pracą
kohezji i zerową pracą adhezji do powierzchni stałej. W rzeczywistości najczęściej spotyka się stany pośrednie, zatem
przyjęto umownie, że jeśli kąt zwilżania ma wartość większą od θ = 90° uważa się, że ciecz nie zwilża ciała stałego.
Zdolność zwilżania żywicą epoksydową czterech różnych
powierzchni tworzyw sztucznych: epoksydowej, polietylenowej, teflonowej oraz z polichlorku winylu pokazano na rysunku 6 [1, 11]. Wyszczególniono również wartości napięcia
powierzchniowego dla każdego rodzaju podłoża oraz kleju
zwilżającego. Jednoznacznie widać, że mimo niewielkich
różnic we wskaźnikach energetycznych podłoża z tworzyw
sztucznych (w porównaniu z metalami, dla których są one
o ponad rząd większe) zmiana kąta zwilżania, a tym samym
właściwości adhezyjnych warstwy wierzchniej jest wyraźna.
Metale, część tlenków metali, a także niektóre tlenki niemetali, charakteryzują się bardzo dużymi wartościami napięcia powierzchniowego, tym samym rozpływność na ich powierzchniach jest korzystna, z uwagi na duże wartości pracy adhezji.
Przykładem może być platyna, której powierzchnia wykazuje
właściwości sprzyjające spontanicznej rozpływności większości cieczy, nawet w temperaturze pokojowej [1].

Rys. 6. Różnice w zwilżalności powierzchni tworzyw sztucznych
żywicą epoksydową [1, 11]
Fig. 6. Differences in wettability of plastics surfaces with epoxy resin
[1, 11]

Zwilżalność oraz zdolność do rozpływności na powierzchni ciała stałego zależą nie tylko od średniego napięcia powierzchniowego całej warstwy wierzchniej, ale również od
układu cząsteczek znajdujących się najbliżej cieczy zwilżającej [1]. Bezpośredni wpływ na wartość kąta zwilżania ma stereometria powierzchni, głównie jej chropowatość (rys. 7 a) oraz
homogeniczność podłoża (rys. 7 b) na granicy trzech faz [1].

Rys. 7. Zależność kąta zwilżania: a – od topografii oraz homogeniczności, b – podłoża na granicy trzech faz [1]
Fig. 7. Relationship between contact angle and topography (a)
and homogeneity (b) of three phases interface [1]

Czynniki technologiczne
Uzyskanie poprawnego połączenia klejowego wymaga
uwzględnienia czynników materiałowych (struktura i właściwości klejów oraz materiałów klejonych), technologicznych
(stopień przygotowania powierzchni elementów, sposób
przygotowania i nanoszenia masy klejowej, warunki utwardzania spoiny klejowej), konstrukcyjnych (sposób obciążenia, geometria i symetryczność połączenia, ukształtowanie
elementów złącza) oraz warunki eksploatacyjne pracy złączy (agresywność środowiska, zakres temperatur, wielkość
i charakter naprężeń) [1, 3, 8, 13]. Wpływ poszczególnych
czynników na uzyskanie poprawnego połączenia klejowego
pokazano na rysunku 8 [1].
Spośród czynników technologicznych szczególnie ważnym etapem, decydującym o funkcjonalności złącza, jest
odpowiedni dobór kleju [1, 3, 13]. Zależy od niego przede
wszystkim wytrzymałość mechaniczna połączenia, ale także
odporność na działanie wysokich temperatur, zdolność do
odkształceń sprężystych, możliwość pracy w niekorzystnych
warunkach środowiskowych (wilgoć, promieniowanie słoneczne, bezpośredni kontakt z substancjami chemicznymi).
Coraz większa różnorodność klejów dostępnych na rynku
sprawia, że dobór właściwego spoiwa staje się prawdziwym
wyzwaniem. Istnieją dwa podstawowe sposoby doboru kleju [1]. Pierwszy oparty jest na dokładnym zapoznaniu się
z wszystkimi rodzajami klejów i ich właściwościami, a następnie dostosowanie do każdego kleju warunków przygotowania, obróbki i pracy złącza. Działanie takie jest charakterystyczne przy wykonywaniu operacji klejenia po raz pierwszy,
zazwyczaj przez projektanta, który nie ma jeszcze odpowiedniego doświadczenia. W efekcie uzyskuje się dużą liczbę
rozwiązań, z których wybiera się wersję optymalną. Drugi
sposób polega na określeniu wymagań stawianych złączu

Rys. 8. Wpływ poszczególnych czynników na uzyskanie poprawnego połączenia klejowego [1]
Fig. 8. Influence of particular factors on obtaining of a correct adhesi
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i na ich podstawie doboru odpowiedniego materiału klejącego. Podstawową czynnością, poprzedzającą ten wybór, jest
zdefiniowanie wartości i sposobu działania obciążeń oraz
właściwości łączonych materiałów. Następnie określa się
ograniczenia związane z metodami i warunkami przygotowania powierzchni oraz utwardzania kleju, wymiarami i geometrycznym ukształtowaniem elementów łączonych, warunkami
atmosferycznymi i mechanicznymi pracy złącza. Szczególnie
istotne jest uwzględnienie obciążeń dynamicznych, potrafiących obniżyć wytrzymałość połączeń klejowych 2÷5 –krotnie
w porównaniu z obciążeniami statycznymi [3]. Dodatkowym
kryterium jest wymagana elastyczność złącza oraz jego trwałość. Obie metody wykorzystywane są na etapie projektowania połączeń, jednak praktyka wykazała, że przypadek drugi
pozwala na większą oszczędność czasu, jest bardziej efektywny i chętniej stosowany przez inżynierów [1].
Dla klejów dwuskładnikowych istotne jest odpowiednie
przygotowanie mieszaniny klejowej. Należy bezwzględnie
przestrzegać zaleceń producenta dotyczących wagowego
lub objętościowego stosunku mieszania poszczególnych
składników. Niedopuszczalne są wszelkie odstępstwa z uwagi na stechiometrię reakcji – nadmiar utwardzacza pozostaje nie przereagowany, natomiast jego niedobór prowadzi
do niewłaściwego usieciowania kleju. Przygotowanie masy
klejowej przeprowadza się ręcznie, w specjalnych mieszalnikach mechanicznych lub głowicach przepływowych [1]. Proces ten jest ściśle związany z tzw. „czasem życia” mieszaniny
klejowej (żywotność, czas roboczy), czyli czasem od momentu dodania do żywicy utwardzacza, aż do chwili osiągnięcia
przez mieszaninę znacznej lepkości uniemożliwiającej jej
nanoszenie na powierzchnie klejone, przy jednoczesnym ich
zwilżeniu (wg PN-EN 14022:2005). Podczas sporządzania
masy klejowej należy wyeliminować lub ograniczyć do minimum wprowadzanie pęcherzy powietrza, które mogą zmniejszyć wytrzymałość połączenia o 5÷15% [1].
Kolejnym istotnym etapem jest nanoszenie kleju, które
może być realizowane ręcznie lub w procesie zautomatyzowanym. Ważne jest, aby warstwa kleju wykazywała odpowiednią grubość i była równomiernie rozłożona na powierzchni.
Sposób nanoszenia klejów zależy od ich właściwości, przede
wszystkim od lepkości i związanej z nią konsystencji, a także
od czasu życia mieszaniny klejowej. W zależności od rodzaju
spoiwa istnieje możliwość nanoszenia go na jedną lub obie
powierzchnie elementów łączonych, które składa się bezpośrednio po naniesieniu kleju lub po określonym czasie (kleje
wymagające odparowania rozpuszczalnika). Nanoszenie klejów, w zależności od zastosowania, może być dokonywane
w postaci punktów, linii, ściegów lub dużych powierzchni.
Utwardzanie, w zależności od rodzaju kleju, może być
efektem procesu fizycznego, reakcji chemicznej, oddziaływania podwyższonej temperatury, promieniowania ultrafioletowego lub reakcji anaerobowej [1, 3]. Głównymi parametrami
utwardzania są czas, temperatura i docisk. Ważne jest, aby
bezpośrednio po złożeniu elementów łączonych odpowiednio je ustalić, zapewniając niezmienność położenia podczas
utwardzania [1, 3].

Przygotowanie powierzchni
Właściwy proces technologiczny klejenia rozpoczyna się
od przygotowania powierzchni materiałów łączonych. Etap
ten w znacznym stopniu decyduje o prawidłowej pracy złącza. Zgodnie z PN-EN 13887:2005 Kleje do połączeń konstrukcyjnych. Wytyczne przygotowania powierzchni metali
i tworzyw sztucznych przed klejeniem, przygotowanie war-
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stwy wierzchniej wymaga użycia odpowiednich metod, zarówno czyszczenia, jak i modyfikacji powierzchni elementów,
którą może być powłoka organiczna, nieorganiczna lub ich
kombinacja.
Warstwa wierzchnia jest zewnętrzną warstwą materiału
ograniczoną rzeczywistą powierzchnią, wykazującą zmienione cechy fizyczne i niekiedy chemiczne w stosunku do cech
materiału rdzenia (wg PN-M-04250:1987 Warstwa wierzchnia. Terminologia). Jej właściwości zależą od składu i struktury chemicznej, struktury geometrycznej oraz rodzaju wiązań
atomowych, które są wynikiem oddziaływań sił i temperatur
występujących w procesach obróbki. Zdolności adhezyjne
warstwy wierzchniej znacząco wzrastają przez usunięcie
organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń w postaci
osadów, pyłów, tlenków, spolaryzowanych molekuł (tłuszczy,
smarów i olejów), zaadsorbowanej wody i gazów oraz warstw
reakcyjnych [1, 3].
W technice klejenia oraz w dziedzinach pokrewnych, powierzchnię elementów łączonych definiuje się jako część materiału, w którym zachodzą oddziaływania z klejem. Dotyczy
to zarówno pola, jak i głębokości interakcji. Dla powierzchni
porowatych głębokość współdziałania może wynosić nawet
kilka milimetrów, natomiast dla krystalicznych jedynie jedna
lub dwie warstwy atomowe [11]. W praktyce powierzchnie
mają zazwyczaj struktury heterogeniczne, co powinno być
uwzględnianie w doborze odpowiednich metod ich przygotowania. Ważne jest, aby utrzymać jednakowe właściwości
energetyczne całej powierzchni łączonej, aby nie wprowadzać lokalnych zmian, mogących przyczynić się do osłabienia wytrzymałości połączeń. Istotną kwestią jest sama
wytrzymałość warstwy wierzchniej, która może wykazywać
dobre właściwości adhezyjne, jednak jej wytrzymałość jest
niewielka, w związku z czym wytrzymałość połączeń klejowych również nie będzie osiągała wysokich wartości. W takich przypadkach nie ma wprost proporcjonalnej zależności
między wskaźnikami charakteryzującymi adhezję a wytrzymałością połączeń adhezyjnych.
Metody przygotowania powierzchni elementów do procesu klejenia powinny zapewniać osiąganie najkorzystniejszych właściwości połączeń adhezyjnych, uwzględniając
rodzaj materiałów łączonych i stosowanych klejów. W przypadku lutowania lub spawania przygotowanie powierzchni
łączenia nie odgrywa tak szczególnej roli jak przy klejeniu.
W technologiach tych stosowane są topniki, osłony gazowe oraz próżnia, które osłaniają i pomagają we właściwym
zwilżaniu lub też stapianiu łączonych materiałów. Pominięcie oczyszczenia powierzchni w klejeniu prowadzi do wielokrotnego zmniejszenia i tak stosunkowo małej jednostkowej
wytrzymałości mechanicznej.
Istotną kwestią, poza trwałością warstwy wierzchniej, jest
jej powtarzalność. Przez uzyskanie maksymalnych sił adhezji na granicy klej–materiał łączony, można nawet 4-krotnie
zwiększyć wytrzymałość mechaniczną połączeń klejowych
[1, 3]. Prawidłowo przygotowana powierzchnia do procesu
klejenia charakteryzuje się [1]:
– brakiem zanieczyszczeń redukujących adhezję,
– dobrą zwilżalnością klejem,
– zdolnością do wytwarzania wiązań międzyfazowych,
– stabilnością dla założonych warunków i czasu eksploatacji złącza,
– powtarzalnością uzyskiwanych właściwości,
– obecnością podkładów lub aktywatorów (jeśli są wymagane).
Przygotowanie powierzchni materiałów klejonych ma
zasadniczy wpływ na właściwości mechaniczne połączeń,
a więc na niezawodność ich pracy. W praktyce, w zależności
od właściwości łączonych elementów oraz wymagań przy-

Rys. 9. Sposoby obróbki powierzchni elementów klejonych [1, 3]
Fig. 9. Methods of treatment of adhesive joint surfaces [1, 3]

czepności klejów, stosuje się różne metody przygotowania
powierzchni, w celu jej rozwinięcia oraz zapewnienia spójności i zwilżalności: mechaniczne, chemiczne, termiczne (lub
łączenie tych metod: chemiczno-termiczne) oraz elektrochemiczne [1, 3]. Przygotowanie powierzchni elementów łączonych do procesu klejenia powinno obejmować trzy podstawowe etapy [1, 7, 11]:
– oczyszczanie i odtłuszczanie powierzchni,
– modyfikacja warstwy wierzchniej różnymi metodami
mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi lub elektrochemicznymi,
– czynności bezpośrednio poprzedzające utworzenie złącza (np. naniesienie podkładów, aktywatorów).
Czynniki wpływające na proces obróbki powierzchni elementów klejonych pokazano schematycznie na rysunku 9
[1, 3]. Obejmują one zasadniczo przygotowanie powierzchni
oraz podstawową i dodatkową obróbkę powierzchni.
Metody przygotowania powierzchni elementów łączonych do klejenia, z punktu widzenia ingerencji w strukturę
materiału rodzimego, dzieli się na pasywne i aktywne [11].
Metody pasywne mają na celu jedynie usunięcie większości zanieczyszczeń (organicznych i nieorganicznych) oraz
zewnętrznych słabych warstw granicznych, pozostawiając
czystą i chemicznie aktywną powierzchnię. Aktywne formy
przygotowania warstwy wierzchniej do procesu klejenia,
oprócz wymienionych zabiegów, powoduje również częściową ingerencję w strukturę materiału rodzimego. Pozwala
to na poprawienie zwilżalności, chropowatości powierzchni
(w mikroskali) oraz zdolności adhezyjnych warstw bezpośrednio odpowiedzialnych za powstanie połączeń. W efekcie następuje zwiększenie wytrzymałości mechanicznej oraz
trwałości złączy klejowych. W niektórych przypadkach aktywne metody przygotowania elementów przeznaczonych do
klejenia polegają na uzyskaniu nowej powierzchni, korzystnej z punktu widzenia właściwości adhezyjnych.
Zazwyczaj pierwszym i końcowym etapem przygotowania powierzchni jest jej odtłuszczanie, zwykle za pomocą
rozpuszczalników organicznych lub roztworów substancji
powierzchniowo czynnych. Nie zaleca się stosowania benzyny ekstrakcyjnej oraz wodnych środków myjących na bazie

zasadowej lub kwaśnej, ponieważ zawierają odpowiednio kilka procent frakcji tłuszczowych oraz dodatki antykorozyjne,
np. niewielkie ilości silikonów, niekorzystnie wpływających na
siły adhezji w połączeniach klejowych [1÷3]. Dobre rezultaty
oczyszczania można uzyskać stosując środki zalecane przez
producentów klejów, dobranych odpowiednio do właściwości
spoiwa. Najskuteczniejsze odtłuszczanie, umożliwiające uzyskanie dużej aktywności fizykochemicznej powierzchni dla
stosowanego kleju, przeprowadza się w parach rozpuszczalników, myjkach elektrolitycznych, ultradźwiękowych i komorowych oraz natryskowo [1, 3]. Elementy szczególnie zanieczyszczone można wstępne poddać ekspozycji w rozpuszczalniku, a następnie oczyścić wspomagając się innymi metodami. Dla powierzchni chropowatych szczególnie uzasadnione wydaje się wykorzystanie ultradźwięków, które w wyniku
zjawiska kawitacji, tworzą w roztworze mikroskopijne pęcherzyki powietrza o oczyszczającym ładunku energetycznym
[1]. Należy pamiętać, że odtłuszczanie warstwy wierzchniej
jest warunkiem koniecznym, ale często niewystarczającym
do uzyskania wysokiej wytrzymałości połączenia klejowego
[13]. Dodatkowo powinno się je poprzedzać rozwijającymi
i aktywującymi obróbkami powierzchniowymi. Bardzo istotnym etapem jest płukanie wodą lub rozpuszczalnikami w celu
usunięcia z powierzchni pozostałości środków chemicznych,
zakończone dokładnym suszeniem.
Metody mechaniczne usuwają większość zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, zmieniając dodatkowo
topografię powierzchni oraz jej reaktywność. W zależności
od materiałów łączonych realizuje się je najczęściej poprzez
szlifowanie, obróbkę strumieniowo-ścierną, chropowacenie
materiałami ściernymi (papier, włókna, wełna metalowa),
szczotkowanie, młotkowanie, śrutowanie, kulkowanie czy
skrobanie [1, 11]. Metody te przyczyniają się do rozwinięcia
powierzchni rzeczywistej materiałów łączonych, co zwiększa powierzchnię styku cząsteczek kleju z podłożem i jest
przyczyną większych oddziaływań międzycząsteczkowych,
a przez to wzrostu właściwości adhezyjnych.
Metody mechaniczne umożliwiają ukonstytuowanie struktury geometrycznej warstwy wierzchniej, zapewniając maksymalne jej rozwinięcie, lecz nie gwarantują dobrego uaktywPrzegląd spawalnictwa 8/2008
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nienia powierzchni, dlatego powinny być połączone z późniejszą obróbką chemiczną. Należy zwrócić uwagę, aby
podczas obróbki mechanicznej nie wprowadzić w warstwę
wierzchnią elementów łączonych nadmiernych ściskających
naprężeń własnych, powodujących odkształcenia. Mogą one
być przyczyną niekorzystnych naprężeń oddzierających,
zmniejszających wytrzymałość połączeń klejowych nawet
o 10÷50% [1].
Obróbka chemiczna polega na poddawaniu powierzchni
elementów klejonych oddziaływaniu kąpieli o odpowiednim
składzie oraz temperaturze [1,11,13]. Najczęściej stosowane metody chemiczne to: trawienie roztworami kwasów,
trawienie alkaliczne, utlenianie, anodowanie, fosforowanie
[11]. Umożliwiają one uzyskanie wymaganego rozwinięcia
powierzchni, ale również zapewniają dużą aktywność fizykochemiczną oraz odporność korozyjną. Oprócz usuwania
zanieczyszczeń organicznych znacznie redukują grubość
warstw tlenkowych oraz zmieniają ich morfologię. Prawidłowy wybór kąpieli może zwiększyć wytrzymałość na ścinanie
połączeń klejowych nawet o 40% [8].
Termiczne metody przygotowania powierzchni do procesu klejenia stosuje się stosunkowo rzadko, głównie do
tworzyw sztucznych. Wykorzystuje się oczyszczanie płomieniowe przy użyciu palników gazowych, jonowych lub plazmowych lub długotrwałe wygrzewanie, często w próżni.
Elektrochemiczne metody przygotowania powierzchni
elementów łączonych do klejenia, mimo że zapewniają bardzo korzystne właściwości adhezyjne, stosowane są jedynie
w przypadku bardzo wysokich wymagań wytrzymałościowych, z uwagi na długotrwały i skomplikowany proces. Obróbka elektrochemiczna polega na roztwarzaniu anodowym
w warunkach elektrolizy [1,14]. Reakcje chemiczne zachodzące podczas obróbki są odwrotne do tych, które występują
w galwanotechnice, przy pokrywaniu wyrobów warstwami
metalu. Roztwarzanie umożliwia ciecz przewodząca prąd
elektryczny – elektrolit. Proces polega na przechodzeniu roztwarzanych jonów do elektrolitu i wydzielaniu się produktów
reakcji w elektrolicie [1].
W celu zwiększenia przyczepności kleju i wytrzymałości połączenia, po ostatecznym odtłuszczeniu powierzchni
elementów klejonych można je poddać gruntowaniu podkładem [1, 3]. Podkłady (primery, promotory adhezji, środki
sprzęgające) to materiały chemicznie podobne do klejów,
bazujące na rozpuszczalnikach organicznych, roztworach
polimerów i reaktywnych monomerów, z niewielkim (do
10%) udziałem ciał stałych, zawierające chemicznie czynne grupy funkcyjne [1, 3, 13]. Mogą być rozpylane lub nanoszone wałkiem bądź pędzlem na powierzchnię elementów
łączonych, pozostawiając warstwę nie większą niż 5 g/m2.
Nośnik odparowuje pozostawiając na powierzchni składniki
aktywne, które wchodzą w reakcję z warstwą wierzchnią,
jednocześnie oddziaływując z klejem [4]. Stanowią one
swoiste mostki między warstwą kleju a powierzchnią, poprawiając adhezję oraz trwałość połączeń, a niekiedy przyczyniając się do poprawy właściwości mechanicznych [1,
13]. Dodatkowo zwiększają również odporność połączeń
na oddziaływanie wilgoci i korozji [3]. Nakładanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu przygotowania powierzchni materiałów łączonych, co pozwala
zapobiec zmianom stanu warstwy wierzchniej spowodowanym oddziaływaniem środowiska, zwłaszcza tlenu, oraz
przypadkowemu zabrudzeniu powierzchni [13]. Aktywatory (przyspieszacze) są substancjami przyspieszającymi,
a niekiedy niezbędnymi do utwardzenia klejów. W przeciwieństwie do podkładów nie wpływają one na adhezję, poprawiając jedynie siły spójności kleju i gwarantując prawidłowy proces wiązania [1].
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Kleje
Podstawowymi składnikami klejów są substancje wiążące (spoiwo, lepiszcze), rozpuszczalniki, środki zwiększające
przylepność (plastyfikatory, koalescenty), środki sieciujące,
modyfikatory i stabilizatory. Istnieje wiele kryteriów podziału
klejów uwzględniających ich właściwości i przeznaczenie,
z czego zasadniczego podziału dokonuje się według ich
bazy chemicznej oraz sposobu utwardzania. W praktyce najczęściej stosowane kryteria podziału klejów dotyczą: postaci
(konsystencji), prędkości wiązania, metody i dziedziny zastosowania, właściwości złączy, ilości składników czy właściwości cieplnych warstwy klejowej [1, 3, 11]. Ważną grupę klejów
utwardzających się chemicznie stanowią kleje reaktywne,
dzielące się według sposobu utwardzania przez: poliaddycję,
polimeryzację, polikondensację.

Kleje reaktywne
Kleje na bazie żywic epoksydowych – żywice epoksydowe należą do grupy żywic chemoutwardzalnych. Kleje
na bazie żywic epoksydowych to klasyczne kleje do łączenia metali, mogące występować jako jedno- i dwuskładnikowe [3]. Kleje jednoskładnikowe utwardzane są pod wpływem temperatury, zwykle powyżej 120°C. W przypadku
klejów 2-składnikowych miesza się dwa monomery żywicę
i utwardzacz. W klejach dwuskładnikowych, utwardzających
się przez poliaddycję, wiązanie następuje w zależności od
utwardzacza po kilku, kilkunastu minutach lub 2 godzinach
(dla dużych powierzchni).
Elementy klejone powinny być jednoznacznie ustalone
względem siebie, dociśnięte i zabezpieczone przed zmianą
położenia. W przypadku klejów dwuskładnikowych, wygodne
jest używanie klejów o jednakowym udziale objętościowym
składników A i B. Niewłaściwa proporcja obydwu składników
ma wpływ na zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej połączenia klejowego. Często pełną wytrzymałość mechaniczną uzyskują połączenia klejowe dopiero po siedmiu dniach.
Dla skrócenia tego czasu stosuje się dogrzewanie złączy
w zakresie temperatur 60÷180oC. Wzrost temperatury umożliwia skrócenie czasu utwardzania kleju. Wyższa temperatura utwardzania kleju sprzyja również uzyskiwaniu większej
wytrzymałości na ścinanie połączenia klejowego, nawet 2,5
krotnie w odniesieniu do złączy utwardzanych w temperaturze pokojowej. Zbyt wysoka temperatura utwardzania kleju,
powyżej 180°C, powoduje zbyt dużą gęstość sieciowania co
prowadzi do uzyskania dużej wytrzymałości mechanicznej
złącza, ale o zmniejszonej elastyczności i udarności. Natomiast przyspieszenie wiązania klejów na bazie żywic epoksydowych przez aktywatory chemiczne znajdujące się zwykle
w utwardzaczu i prowadzi do obniżenia wytrzymałości mechanicznej złączy. Utwardzone spoiny klejowe są odporne
na działanie wody, benzyny, olejów mineralnych, wodnych
roztworów soli i kwasów. Nie są odporne natomiast na działanie substancji utleniających i takich rozpuszczalników jak:
ketony, estry, chloropochodne.
Kleje poliuretanowe – mogą występować jako kleje jedno – i dwuskładnikowe, bez rozpuszczalnika lub z rozpuszczalnikiem. Dla klejów jednoskładnikowych bez rozpuszczalnika decydującą rolę przy utwardzaniu odgrywa woda, która
zwykle znajduje się w wystarczającej ilości w otaczającym
powietrzu. W określonych przypadkach dla przyspieszenia
utwardzania kleju można zastosować natrysk wodny. Są one
stosowane tam gdzie elementy muszą być szybko sklejone,
uszczelnione i polakierowane. Kleje dwuskładnikowe bez rozpuszczalnika składają się z niskomolekularnego poliizocyja-

nianu i niskomolekularnego poliolu [3]. Wymieszanie obydwu
składników w temperaturze pokojowej rozpoczyna reakcję
utwardzania. Kleje jednoskładnikowe z rozpuszczalnikiem
zawierają już usieciowane makromolekuły poliuretanowo
– hydroksylowe, które są rozpuszczone w rozpuszczalnikach
organicznych. Przed sklejeniem rozpuszczalnik powinien całkowicie lub w przeważającej części odparować. Kleje dwuskładnikowe z rozpuszczalnikiem składają się ze składnika A
stanowiącego rozpuszczony poliuretan – hydroksyl i składnika B stanowiącego poliizocyjanian. Kleje te wykazują większe
siły kohezji w porównaniu do klejów jednoskładnikowych.
Kleje poliuretanowe dyspersyjne stanowią wysokomolekularne poliuretany–hydroksyle, które są zdyspergowane
w wodzie. Występują jako jedno- lub dwuskładnikowe. Kleje
te znajdują zastosowanie w przemyśle opakowań i przemyśle samochodowym. Nie nadają się do klejenia miękkiego
polichlorku winylu (PCV).
Kleje metakrylowe – bazą tych klejów jest żywica metakrylowa, z której wytwarzany jest polimetakrylan metylu (plexi) [1,3]. Do żywicy dodawany jest w fazie produkcyjnej również katalizator (przyspieszacz reakcji). Jako utwardzacze
stosowane są nadtlenki o właściwościach nadtlenku wodoru,
wody utlenionej. Utwardzacz może być dodawany do żywicy
w różnej postaci: proszku, pasty lub lakieru. Lakier nanoszony jest na jedną z powierzchni łączonych. Po wyschnięciu
lakieru elementy te mogą być magazynowane i następnie
klejone po naniesieniu żywicy na powierzchnie przeciwległych elementów. Proszek dodawany jest zwykle w ilości
1÷3% a pasta w ilości 3÷5% wag. Kleje oparte na żywicach
metakrylowych wykazują wysoką wytrzymałość na ścinanie,
dochodzącą do 40 MPa. Złącza klejowe mogą pracować
w zakresie temperatur -40÷130°C. Kleje metakrylowe nadają
się do klejenia metali, duroplastów (tworzyw termoutwardzalnych), ceramiki i szkieł.
Kleje cyjanoakrylowe – wytwarzane są bez rozpuszczalnika, znane są pod nazwą klejów „sekundowych”, ponieważ utwardzają się w ciągu kilku, kilkunastu sekund. Z tego
względu nadają się tylko do klejenia małych powierzchni, nie
przekraczających 1 cm2. Pobierają przy utwardzaniu chemicznym wilgoć z powietrza, co doprowadza do ich polimeryzacji. Zwykle wystarcza do tego powietrze o wilgotności
względnej w granicach 40÷60%. Kleje nanosi się na jeden
z elementów łączonych. Zetknięcie obydwu elementów, zaraz
po naniesieniu kleju, musi przebiegać ostrożnie, ponieważ
przy wadliwym usytuowaniu elementów klejonych pierwotne
połączenie wymaga zniszczenia. Są produkowane od konsystencji ciekłej o małej lepkości do konsystencji żelu. Służą także do klejenia metali, wielu tworzyw sztucznych (ABS,
twardy polichlorek winylu PCV, polistyrenu PS), szkła, skóry i drewna. Połączenia osiągają wytrzymałość na ścinanie
w zakresie 7÷20 MPa [3]. Połączenia klejowe są zwykle nieodporne na działanie wody. Szybka reakcja kleju z wilgocią
powoduje, iż kleje powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku, w chłodziarce. Należy wykazać dużą ostrożność podczas klejenia, gdyż łatwo można skleić palce rąk.
W takim przypadku należy szybko zanurzyć ręce w gorącej
wodzie z mydłem i ostrożnie rozwierać palce rąk. Przy kontakcie z oczami, gdzie występuje naturalne ich zawilgocenie,
dostanie się kropli kleju powoduje jego błyskawiczne utwardzenie. Z tych względów należy pracować w okularach i rękawicach ochronnych.
Kleje anaerobowe – nazwa kleju pochodzi z greckiego
słowa „anaeroby” tj. organizmów mogących żyć bez dostępu
tlenu [3]. Są to kleje jednoskładnikowe o różnym stopniu lepkości. Nie ulegają polimeryzacji dopóki mają kontakt z tlenem
z otaczającego powietrza. Dopiero po odcięciu dostępu tlenu
z powietrza oraz w kontakcie z metalową powierzchnią łączo-

nych elementów dochodzi do ich utwardzania. Jony metalu
w obecności kleju działają katalizująco. Stosuje się je do klejenia stali węglowej konstrukcyjnej, miedzi i jej stopów, bez
dodatkowych aktywatorów. Do materiałów pasywnych, które
nieznacznie lub wcale nie działają katalizająco zalicza się:
stale wysokostopowe, aluminium, nikiel, złoto, srebro, cynę,
cynk, tworzywa sztuczne, ceramikę, a także warstwy tlenkowe, powłoki chromianowe i anodowe. Aby kleić materiały
pasywne, należy przed nałożeniem kleju, nanieść na jedną
lub dwie klejone powierzchnie ciekłe aktywatory. Dla przyspieszenia wiązania kleju, zaleca się również dotwardzanie
spoiny klejowej przez nagrzanie jej do temperatury 120°C
i wytrzymanie w tej temperaturze ok. 30 minut. Złącza klejowe
uzyskują wytrzymałość na ścinanie w zakresie 10÷35 MPa
i mogą pracować w zakresie temperatur -60÷150°C (niektóre nawet do 220°C). Po przekroczeniu górnej temperatury
wytrzymałość złączy zmniejsza się przynajmniej 2-krotnie.
Maksymalna szczelina przy klejeniu nie powinna przekraczać 0,15 mm, dla niektórych klejów 0,25 mm. Stosowane
są powszechnie do wykonywania połączeń gwintowych,
kołkowych i wielowypustowych, typu piasta–wał, osadzania
łożysk. Spełniają funkcję uszczelnienia połączeń, eliminują
podkładki sprężyste zapobiegając przed luzowaniem i odkręcaniem się śrub. W zależności od rodzaju kleju uzyskuje się
połączenia rozłączne lub nierozłączne. Podstawowe funkcje
klejów anaerobowych pokazano na rysunku 10: a – zabezpieczanie przed odkręcaniem, b – uszczelnianie, c – mocowanie [2, 3, 5, 6].

Rys. 10. Podstawowe zadania klejów anaerobowych (a – c) [3, 5, 6]
Fig. 10. Fundamental tasks of anaerobic adhesives (a – c) [3, 5, 6]

Polimery MS – stanowią stosunkowo nową rodzinę jednoskładnikowych materiałów uszczelniających o zdolnościach
klejenia elastycznego [3, 15]. Są modyfikowane silanami
(krzemowodorem) i nie zawierają rozpuszczalników, szkodliwych izocyjanianów oraz polichlorku winylu. Utwardzają
się przez pobieranie wilgoci z powietrza i nie mają zapachu.
Łączą one zalety silikonów i poliuretanów. Polimery MS charakteryzują się doskonałą adhezją, bez konieczności użycia
gruntu (primeru), do metali, szkła i takich tworzyw sztucznych. Służą do klejenia materiałów o różnych właściwościach
fizykochemicznych jak np.: metal–szkło, metal–drewno. Mają
właściwości wypełnienia szczelin niekapilarnych i odstępów
dochodzących do 40 mm. Wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie złączy klejowych jest niewielka i dochodzi do 2 MPa,
dlatego wskazane jest klejenie dużych powierzchni. Polimery
MS dają połączenia odporne na drgania i wibrację, ograniczają skutki hałasu, wykazują bardzo dobrą odporność na
promieniowanie ultrafioletowe i starzenie, można je malować
i lakierować. Polimery MS znalazły szerokie zastosowanie
w budowie pojazdów samochodowych, w uszczelnianiu połączeń kołnierzowych, nitowanych, śrubowych i zgrzewanych
punktowo.
Kleje utwardzane przez promieniowanie UV – szczególnie jest wykorzystywane promieniowanie ultrafioletowe.
Szybkość utwardzania klejów zależy od natężenia i długości
fali promieni UV. Głębokie utwardzanie kleju powodują fale
świetlne o długości 300÷400 nm. Kleje charakteryzują się
bardzo krótkimi czasami utwardzania, do kilku sekund, dla
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uzyskania pełnego połączenia. Klejenie wymaga, aby przynajmniej przez jeden element klejony przechodziło promieniowanie świetlne. Stąd zastosowanie tych klejów do łączenia takich par materiałowych jak: szkło–szkło, szkło–metal,
pleksi–metal. Kleje te mają duże znaczenie przy wytwarzaniu
taśm samoprzylepnych. Z powodu dużej czułości na oddziaływanie światła, szczególnie słonecznego, kleje utwardzane
przez promieniowane powinny być przechowywane w ciemnych pomieszczeniach w szczelnych opakowaniach.
Kleje na bazie żywic fenolowych – w klejach tych centralna molekuła – formaldehyd reaguje z innymi molekułami
np. fenolu, melaminy, mocznika a powstająca w wyniku kondensacji woda prowadzi do utwardzenia kleju. Kleje oparte
na żywicach fenolowych używane są przeważnie do klejenia
drewna i materiałów warstwowych na bazie drewna, które
są w stanie przyjąć wodę powstałą w wyniku reakcji polikondensacji. Kleje te używane są także do łączenia materiałów
nieporowatych jak np. blach ze stopów aluminium w budowie
samolotów. Z tego względu są one utwardzane w autoklawach w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem,
aby uniknąć wzrostu objętości warstwy kleju przez tworzenie
pęcherzy gazowych.
Silikony – znajdują przede wszystkim zastosowanie
w masach uszczelniających. Są to kleje jednoskładnikowe,
które utwardzają się przez pobieranie wilgoci z otaczającego powietrza. W reakcji polikondensacji wydziela się kwas
octowy, rozpoznawalny po charakterystycznym zapachu.
Przy utwardzaniu powstaje stosunkowo szybko naskórek,
a dalsze utwardzanie przebiega przez powolne pobieranie
wilgoci. Silikony wykazują bardzo dużą elastyczność, nawet
w niskich temperaturach, do -70oC, ale są czułe na działanie
karbu. Są odporne na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Są szeroko stosowane w budownictwie, przy uszczelnianiu obiektów sanitarnych oraz do klejenia szkła. Szczególną rolę
odgrywają silikony odporne na temperatury do 300oC, zwykle
o kolorze czerwonym lub szarym. Używane są wtedy do uszczelniania grzałek w czajnikach, w suszarniach, w budowie pieców
oraz w przemyśle samochodowym. Silikony nie wykazują zdolności zwilżania ich farbami i lakierami, stąd produkowane są
w szerokiej gamie kolorów. Są powszechnie dostarczane
w opakowaniach (tubach, kartuszach) lub w foliowych opakowaniach elastycznych. Pozwala to na ich łatwe wyciskanie i dozowanie przy użyciu pistoletów ręcznych lub pneumatycznych.

Kleje utwardzające się
Kleje topliwe – nazywane są klejami termoplastycznymi, które po doprowadzeniu ciepła, występują w postaci
ciekłej i tak są nanoszone na elementy łączone. Po naniesieniu stygną i osiągają natychmiast swoją wytrzymałość
mechaniczną. Czas utwardzania klejów w wyniku ochłodzenia jest krótki i zależy od przewodności cieplnej łączonych
materiałów. Temperatury nagrzewania dla uzyskania ciekłego stanu klejów wynoszą zwykle 120÷240oC. Zależy to od
rodzaju i budowy kleju (żywicy poliamidowej, poliestru nasyconego, kopolimerów etylenu–octanu winylu EVA). Są to
kleje jednoskładnikowe nie zawierające rozpuszczalników.
Do ich produkcji, głównie w celu obniżenia ceny, używa się
wosków syntetycznych, najczęściej parafinowego i mikrokrystalicznego. Do dozowania stopionych klejów służą m.in.
ręczne pistolety nagrzewane elektrycznie. Kleje te dobrze
nadają się do dozowania automatycznego, przy klejeniu
tekstyliów. Główne zastosowanie to klejenie wszelkiego rodzaju opakowań, grzbietów książek, w przemyśle meblowym
i obuwniczym oraz w elektronice [3].
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Kleje rozpuszczalnikowe – rozpuszczalnik w tych klejach służy jedynie jako środek pomocniczy do regulacji konsystencji i właściwości kleju i po naniesieniu kleju powinien
odparować. Rozpuszczalniki, pochodzenia organicznego, są
łatwopalne, dlatego należy zwrócić uwagę na zagrożenie pożarowe i zastosowanie wyciągów. Kleje rozpuszczalnikowe
nadają się szczególnie do klejenia materiałów porowatych
takich jak: skóra, tekstylia, papier, drewno, korek, twardy
polichlorek winylu (winidur), tworzywa piankowe. Klej należy
nałożyć cienką warstwą na obydwie łączone powierzchnie
elementów łączonych. Dopiero po odparowaniu rozpuszczalnika można docisnąć klejone elementy. Nie powinno
się zmienić początkowego położenia elementów względem
siebie ponieważ złącze zyskuje od razu ok. 70% całkowitej
wytrzymałości mechanicznej [3].
Kleje kontaktowe – są szczególną postacią klejów rozpuszczalnikowych, występują jako jedno- i dwuskładnikowe.
Te drugie składają się z naturalnego lub sztucznego kauczuku oraz utwardzacza. Szczególnie nadają się do klejenia
gumy, skóry, tkanin i drewna. Kleje kontaktowe nanoszone
są na obydwie powierzchnie elementów klejonych. Po pozornym wyschnięciu i zastosowaniu silnego, ale krótkotrwałego
docisku powstaje natychmiast mocne połączenie.
Kleje dyspersyjne – cząstki polimerowe (akrylany, kauczuki, poliuretany, polichloropreny) są zdyspergowane w wodzie. Mechanizm utwardzania kleju polega na odparowaniu
lub wniknięciu wody w łączone elementy. Odparowanie wody
można przyspieszyć przed oddziaływanie ciepła i nadmuchu
powietrza. Najczęściej występują w kolorze białym, po utwardzeniu są przezroczyste. Elementy klejone, po naniesieniu
kleju, łączy się ze sobą na mokro. Ustalanie elementów
względem siebie występuje pod dociskiem, często do pozycjonowania używane są prasy. Są to kleje ekologiczne, nie
zawierające rozpuszczalników organicznych. Kleje dyspersyjne nadają się szczególnie do klejenia materiałów porowatych. Służą do klejenia skóry, papieru, drewna i materiałów
drewnopodobnych.
Kleje samoprzylepne – naniesione jako warstwa polimeru na nośnik elastyczny (tkanina, folia, papier) wykazują
bardzo długą żywotność klejenia. W ciekłej formie są nanoszone przez walce na podłoże i poddawane promieniowaniu
ultrafioletowemu. To doprowadza w ciągu kilku sekund do
utwardzenia warstwy polimerowej.
Taśmy i folie klejące – w taśmach klejących klej naniesiony jest na nośnik elastyczny. Uaktywnienie kleju następuje przez doprowadzenie wody lub ciepła. Podstawą dla folii
klejących są dwuskładnikowe kleje reaktywne. Są one nałożone na nośnik nieprzyczepny (antyadhezyjny). Przed użyciem nośnik (papier transferowy) jest usuwany, a folie klejące
są umieszczane między materiałami klejonymi i utwardzane
przez docisk i doprowadzenie ciepła [3].

Wytrzymałość na ścinanie
Istnieje wiele metod określania wytrzymałości mechanicznej połączeń klejowych. Podstawową próbą jest oznaczenie
wytrzymałości na ścinanie. Do pozostałych metod oceny wytrzymałości złączy klejowych należą: statyczne próby wytrzymałości na odrywanie, oddzieranie oraz zginanie ze ścinaniem, próby zniszczenia klinem, jak również metody badań
właściwości zmęczeniowych klejów dla połączeń konstrukcyjnych przy ścinaniu przez rozciąganie próbek.
Prawidłowo zaprojektowane połączenia klejowe powinny przenosić głównie naprężenia styczne, tzn. pracować na
ścinanie w różnych postaciach konstrukcyjnych połączeń zakładkowych [1, 3, 13]. Z zależności opisującej rozkład naprę-

żeń stycznych w spoinie klejowej połączenia zakładkowego
wynika jednoznacznie, że występuje w nim nierównomierny
rozkład naprężeń stycznych, charakteryzujący się występowaniem maksymalnych naprężeń na brzegach spoiny [13].
Jeżeli przekroczą one wartość naprężeń niszczących spoina
klejowa ulega zniszczeniu.
W celu poprawy wytrzymałości mechanicznej oraz wybranych właściwości połączeń klejowych należy zwiększyć
zasięg i siłę oddziaływań adhezyjnych na granicy materiał
łączony – klej, jak również oddziaływań kohezyjnych w kleju.
Wytrzymałość zakładkowego połączenia klejowego nie zależy jednak jedynie od właściwości mechanicznych kleju, ale
również od temperatury, wymiarów połączenia: szerokości,
długości i grubości spoiny klejowej, grubości elementów klejonych ich modułu sprężystości wzdłużnej [13]. Nie jest ona natomiast proporcjonalna do długości zakładki, a więc i do pola
powierzchni spoiny. Istnieje tzw. graniczna długość zakładki
spoiny klejowej, której przekroczenie nie powoduje wzrostu
wytrzymałości połączenia [13]. Niekorzystnym czynnikiem jest

mimośrodowość działania obciążenia, powodująca zginanie
elementów łączonych [13]. Zginanie to powoduje powstawanie naprężeń normalnych, które istotnie wpływają na stopień
wytężenia spoin, dlatego występuje zależność wytrzymałości
połączeń od sztywności elementów łączonych [8,13].
Poza wytrzymałością na rozciąganie złączy klejowych należy również określić rodzaj zniszczenia (charakter złomu) dla
każdej z badanych próbek. Rodzaje zniszczenia połączeń klejowych określone są w normie PN-EN ISO 10365:1998 Oznaczanie głównych wzorców zniszczenia połączeń klejowych [1, 3, 5].
Istnieje wiele modeli analitycznych służących do określenia
rozkładów naprężeń w spoinach klejowych połączeń zakładkowych, jednak ich weryfikacja przy użyciu metody elementów
skończonych wykazuje, że żaden z nich nie jest wystarczająco
dokładny [13]. Również ograniczona jest przydatność obliczeń
numerycznych MES do prognozowania wytrzymałości połączeń klejowych, ponieważ większość klejów konstrukcyjnych
wykazuje wyraźne właściwości nieliniowe [13].

Podsumowanie
Klejenie przez dynamiczny rozwój na przestrzeni ostatniego wieku uważane jest za najbardziej przyszłościową
technikę spajania. Wiele ośrodków badawczych na świecie prowadzi aktualnie prace związane z tematyką klejenia,
a na rynku działają setki firm specjalizujących się w wytwarzaniu klejów, generujących wielomiliardowe przychody.
W Polsce zainteresowanie tą techniką stale wzrasta,
a przyczyniają się do tego producenci i dystrybutorzy kle-

jów, posiadający bazę materiałów aktualizowaną zgodnie
ze światowymi trendami. Kleje są bardzo skutecznym spoiwem, pod warunkiem odpowiedniego ich użytkowania. Należy podkreślić, iż nie ma kleju uniwersalnego do wszystkich
materiałów. Klejenie metali różni się zasadniczo od klejenia
drewna czy tworzyw sztucznych. Można stwierdzić, że każdy klej jest tak dobry, jak jego użytkownik.
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Józef Kuczmaszewski

Czynniki niepewności prognozy
wytrzymałości klejowych połączeń metali
Factors of the uncertainty metal adhesive joints
strength forecast

Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono analizę czynników istotnie
wpływających na niepewność prognozy wytrzymałości klejowych połączeń metali. Analizę ograniczono do połączeń
zakładkowych, najczęściej stosowanych, ale także, ze
względu na specyfikę cech konstrukcyjnych, najbardziej
złożonych z punktu widzenia teorii wytrzymałości. Zdefiniowane, ważniejsze czynniki podzielono na kilka grup,
a następnie dla każdej z grup przedstawiono wybrane
wyniki eksperymentów wskazujących na ,,wrażliwość” wytrzymałości zakładkowych połączeń klejowych na zmiany
ich wartości. Poza wytrzymałością doraźną, analizowano
także wytrzymałość długotrwałą statyczną. Przedstawiono
własne badania starzeniowe i ekstrapolację tych wyników
na okres 15 lat. Na podstawie wyników badań pełzania,
przedstawiono także prognozę wytrzymałości długotrwałej
statycznej na ścinanie. Pracę zakończono wnioskami dotyczącymi istotności wpływu poszczególnych grup czynników na stopień niepewności prognozy wytrzymałości
zakładkowych połączeń klejowych.

This paper presents an analysis of factors significantly
influencing the uncertainty of forecast of strength of metal adhesive joints. This analysis was limited to lap joints
which are mostly used in practice. Moreover, this type
f joint, because of the specifics of its construction qualities, is the most complex from the strength theory point
of view. The main factors, defined in this paper were divided into a few groups and then, for each of them, the author
presented selected results of experiments, indicating the
sensitiveness of the adhesive joints strength to changes
of these factors. Except for the immediate strength, the
long time strength of static adhesive joints was also analysed. The author presented his own ageing tests and their
extrapolation on a 15 years period of time. Based on the
results of creep, the forecast of long time shear strength
was presented too. This paper ends with conclusions concerning the significance of influence of particular groups
of factors on the degree of uncertainty of forecast of adhesive lap joints strength.

Wstęp
Połączenia klejowe należą do tej grupy połączeń, których
wytrzymałość zależy od bardzo wielu czynników. Część z nich
jest w miarę dobrze rozpoznana, ich wpływ także. Jest jednak
bardzo wiele czynników, których wpływ jest nie tylko trudny
do bliższego zdefiniowania w konkretnych warunkach eksploatacji połączenia, ale także ich występowanie ma często
charakter losowy. W tych warunkach projektowanie połączeń
klejowych dla konstrukcji obciążonych siłą lub momentem,
w warunkach obciążeń statycznych lub dynamicznych, często
dla różnych temperatur i wilgotności, w jakich eksploatowane
są połączenia jest problemem bardzo trudnym, a nośność
połączenia obarczona jest z reguły dużym stopniem niepewności. Należy także podkreślić, że kleje konstrukcyjne, najczęściej produkowane na podstawie żywic polimerowych są
materiałami lepkospężystymi, podlegającymi również proce-
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som starzenia z różną intensywnością, zależną od charakteru
środowiska, w którym połączenie jest eksploatowane i sposobu jego zabezpieczenia przed wpływem tego środowiska.
Uwzględniając dodatkowo możliwość występowania różnych
nieciągłości w obszarze adhezyjnym lub kohezyjnym takich
jak pęcherze gazowe, niedoklejenia, rzadzizny lub pęknięcia,
które mogą być koncentratorami naprężenia w warunkach
eksploatacji, można stwierdzić, że projektowanie takich połączeń musi opierać się także na czynnikach losowych, a więc
obok klasycznych obliczeń zawierać także elementy prognozy opartej na narzędziach statystyki matematycznej.
Sytuację komplikuje fakt, że połączenia te ze względu na
swoje zalety są wykorzystywane w konstrukcjach, w których
nie można pozwolić sobie na przesadne ich przewymiarowanie, dotyczy to szczególnie statków powietrznych, także przemysłu kosmicznego. Określenie właściwego poziomu zapasu bezpieczeństwa dla projektowanych połączeń klejowych
jest z praktycznego punktu widzenia zagadnieniem bardzo
istotnym. Najczęściej stosowane i jednocześnie najbardziej
złożone z punktu widzenia przewidywania wytrzymałości są
połączenia zakładkowe, przykład takiego połączenia pokazano na rysunku 1.

Rys. 1. Uproszczony rysunek połączenia zakładkowego: gm – grubość elementów sklejanych, lz – długość zakładki
Fig. 1. Simplistic figure of lap adhesive joint: gm – thickness of joined
materials, lz – length of overlap

Współczynnik bezpieczeństwa dla połączenia zakładkowego może być przedstawiony jako funkcja następujących
ważniejszych czynników [1]:
n = f (xs, xce, xt, xwp, xp, xg, xn, xob, xsr, xw, xst, xsz, xuk)

(1)

gdzie: x ( ) – bezwymiarowe współczynniki korekcyjne,
zawierające: xs – współczynnik korekcyjny określający zmienność właściwości mikrostereometrycznych łączonych powierzchni, xce – współczynnik korekcyjny określający zmienność cech chemicznych i właściwości energetycznych warstwy wierzchniej, xt – współczynnik korekcyjny określający
zmienność parametrów w operacjach klejenia, xwp – współczynnik korekcyjny uwzględniający zmienność współczynnika połączenia, xp – współczynnik korekcyjny uwzględniający
zmienność wielkości powierzchni sklejenia, xg – współczynnik
korekcyjny uwzględniający zmiany grubości warstwy kleju,
xn – współczynnik korekcyjny uwzględniający niejednorodność cech fizycznych i struktury kleju, xob – współczynnik korekcyjny uwzględniający zmienność warunków obciążenia,
xsr – współczynnik korekcyjny uwzględniający warunki środowiska i ich zmienność, xw – współczynnik korekcyjny uwzględniający ważność (stopień odpowiedzialności) połączenia
w produkcie, xst – współczynnik korekcyjny uwzględniający
niejednorodność cech materiałów łączonych, xsz – współczynnik korekcyjny uwzględniający zmienność sztywności na
zginanie łączonych elementów, xuk – współczynnik korekcyjny uwzględniający ukosowanie łączonych elementów.
Analizując wymienione czynniki, dla połączeń zakładkowych, w aspekcie ich wpływu na niepewność prognozy wytrzymałości można zauważyć, że dotyczą one następujących
elementów procesu klejenia:
– właściwości energetycznych warstwy wierzchniej łączonych elementów, związanych z technologią przygotowania powierzchni (xs, xce, xst),
– właściwości fizycznych utwardzonego kleju, związanych
z technologią przygotowania kleju i warunkami jego
utwardzania (xt, xn),
– warunków środowiska w jakim eksploatowane będzie połączenie, a także warunków obciążenia (xob, xsr),
– cech geometrycznych połączenia, w tym ukosowanie
zakładki, stosunek rzeczywistej długości zakładki do jej
długości krytycznej, grubości warstwy kleju, grubości łączonych na zakładkę elementów (xwp, xp, xuk, xg, xsz),
Współczynnik xw powinien być każdorazowo zdefiniowany jako podstawowy człon zapasu wytrzymałości, uwzględniający specyfikę konstrukcji.

Właściwości energetyczne
Pierwsza grupa czynników związanych z właściwościami energetycznymi jest istotna już na etapie prognozowania wytrzymałości doraźnej. Uzyskanie wartości swobodnej

energii powierzchniowej łączonych elementów o minimum
kilkanaście mJ/m2 wyższej od wartości swobodnej energii
powierzchniowej kleju (co jest warunkiem dobrego zwilżania),
jest kluczowym elementem technologii klejenia. Jeżeli połączenie klejowe ma być eksploatowane w dłuższym okresie
czasu, w zmiennych warunkach termomechanicznych i wilgotności, ważną rolę odgrywa składowa polarna swobodnej
energii powierzchniowej [2].
Ważne jest więc takie projektowanie technologii przygotowania powierzchni, aby nie tylko zapewnić wysoką wartość
swobodnej energii powierzchniowej, ale także odpowiednio
wysoką wartość jej składowej polarnej przy zachowaniu możliwie najwyższej powtarzalności właściwości energetycznych
na całej powierzchni sklejenia. Należy jednak zaznaczyć, że
wysoka wartość swobodnej energii powierzchniowej łączonych elementów (wyższa od swobodnej energii powierzchniowej kleju) jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do budowy prognozy wytrzymałości połączenia [3].
Tlenki niektórych metali (np. stali) choć cechują się wysoką
wartością swobodnej energii powierzchniowej są słabo związane z podłożem, muszą więc być staranie usuwane, aby nie
stanowiły osłabiającej warstwy granicznej.
W innych sytuacjach (np. dla stopów aluminium) celowo
prowadzi się oksydowanie, gdyż w tym przypadku tlenki cechuje nie tylko wysoka wartość swobodnej energii powierzchniowej, ale także silne związanie z podłożem. Na rysunku 2
pokazano wartość swobodnej energii powierzchniowej dla
stopu aluminium PA7 po różnych sposobach przygotowania
powierzchni.

Rys. 2. Wartość swobodnej energii powierzchniowej dla stopu PA7
(EN AW 2024 wg PN-EN 573-3:1998): 1 – po obróbce ściernym narzędziem nasypowym P320, 2 – po anodowym utlenianiu, 3 – po
anodowym utlenianiu i odtłuszczaniu, 4 – po obróbce ściernym narzędziem nasypowym P320 i odtłuszczaniu, 5 – po obróbce ściernym
narzędziem nasypowym P320 i płukaniu wodą wodociągową [1]
Fig. 2. Value of free surface energy for PA7 alloy (EN AW 2024
acc. to PN-EN 573-3:1998): 1 – after treatment with abrasive granular tool P320, 2 – after anode oxidation, 3 – after anode oxidation
and degreasing, 4 – after treatment with abrasive granular tool P320
and degreasing, 5 – after treatment with abrasive granular tool P320
and rinsing with mains water [1]

Zmiana wartości swobodnej energii powierzchniowej powoduje zmiany nośności połączenia. Na rysunku 3 pokazano
względne zmiany siły niszczącej połączenie klejowe zakładkowe stopu aluminium PA7 po różnych sposobach przygotowania powierzchni. Z badań wynika, że zmiany wartości siły
niszczącej jako konsekwencja zmian sposobu przygotowania
powierzchni do klejenia mogą osiągać wartość 40%. Nie jest
to zaskoczeniem, podobne wyniki można zaobserwować także dla innych materiałów.
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Rys. 3. Względna zmiana wartości siły niszczącej zakładkowe połączenie klejowe dla stopu PA7 (EN AW 2024 wg PN-EN 573-3:1998):
1 – po obróbce ściernym narzędziem nasypowym P320, 2 – po
anodowym utlenianiu, 3 – po anodowym utlenianiu i odtłuszczaniu,
4 – po obróbce ściernym narzędziem nasypowym P320 i odtłuszczaniu, 5 – po obróbce ściernym narzędziem nasypowym P320 i płukaniu
wodą wodociągową, utwardzanie w temperaturze otoczenia, wymiary
połączenia według PN-69/C – 89300, Fi – wartość i-tej siły niszczącej,
F1 – wartość siły niszczącej oznaczonej na rysunku numerem 1 [1]
Fig. 3. Relative of change destructive forces of adhesive joint
strength after i-th method of surface preparation to destructive force after treatment with granular tool P320 for adhesive joints of
PA7 (EN AW 2024 acc. to PN-EN 573-3:1998) bonded with the adhesive E57/PAC/10:8: 1 – after treatment with the abrasive granular tool P320, 2 – after anode oxidation, 3 – after anode oxidation
and degreasing, 4 – after treatment with abrasive granular tool P320
and degreasing, 5 – after treatment with abrasive granular tool P320
and rinsing with mains water; curing at ambient temperature [1]

Badania te wykazały jak ważna dla prognozy wytrzymałości jest znajomość technologii przygotowania powierzchni.
Wytrzymałość statyczna może zmieniać się w bardzo szerokich granicach, w przedstawionym przypadku to ok. 40%,
ale ta zmiana może być jeszcze większa. Pomimo zachowywanej wysokiej dyscypliny technologicznej badania eksperymentalne dotyczące analizy wpływu czynników wiązanych
ze zmianami wartości swobodnej energii powierzchniowej
cechuje dość wysoka wariancja. Jest to istotna grupa czynników determinujących niepewność prognozy wytrzymałości.

Czynniki cech fizycznych

Zmienność cech fizycznych utwardzonego kleju związana
jest z technologią jego przygotowywania przed operacją klejenia oraz z warunkami utwardzania. Wynika także ze zmienności cech fizycznych klejów wynikających z warunków produkcji. Szczególnie kleje wieloskładnikowe chemoutwardzalne mogą charakteryzować się znaczną zmiennością cech
wynikających z technologii mieszania składników. Znaczenie
ma również fakt ciągłej zmiany lepkości podczas tzw. czasu
życia kleju oraz związek tej lepkości z ciśnieniem docisku.
W popularnych klejach epoksydowych dużą rolę odgrywa
temperatura utwardzania. Na rysunku 4 pokazano wyniki
badań wytrzymałości zakładkowych połączeń klejowych uzyskane dla różnych temperatur utwardzania kleju.
Jak wynika z przedstawionych wyników kleje epoksydowe
poddane tzw. dotwardzaniu charakteryzuje znacznie wyższa
wytrzymałość niż w przypadku utwardzania w temperaturze
otoczenia. Ma to wpływ nie tylko na wytrzymałość doraźną,
ale i długotrwałą zarówno statyczną jak i dynamiczną [5].
Jeżeli połączenie klejowe zakładkowe nie jest ukosowane na końcach zakładki istotną rolę w określonych sytuacjach
(zwłaszcza przy niewielkiej sztywności na zginanie łączonych elementów) może odgrywać wypływka kleju na końcach
zakładki. Jak wiadomo rozkład naprężenia wzdłuż długości zakładki ma złożony nieliniowy charakter z koncentracją
naprężenia na końcach zakładki. Wypływka kleju w istotny
sposób obniża tę koncentrację, podwyższając wytrzymałość
połączenia. Na rysunku 5 przedstawiono rozkład naprężenia dla połączeń zakładkowych z wypływką i bez, uzyskany
w wyniku analizy modelowej metodą elementów skończonych.

Rys. 5. Rozkład naprężeń stycznych wzdłuż długości zakładki:
Ek = 3500 MPa, E = 0,7×105 MPa, gm = 2 mm; P = 2700 N, τśr = 5,4 MPa,
1 – zakładka bez wypływki, 2 – zakładka z wypływką [1, 4]
Fig. 5. Tangential stress distribution along overlap length: Ek = 3500
MPa, E = 0.7×105 MPa, gm = 2 mm; P = 2700 N, τśr = 5.4 MPa, 1 – lap
joint without adhesive flash, 2 – lap joint with adhesive flash [1, 4]

Podsumowując wypływki nie należy usuwać jeżeli nie jest
to konieczne. Nie można jednak zakładać w prognozie wzrostu wytrzymałości z tego powodu, efekt tego wzrostu zależy
od stanu wypływki, jej wielkości, kształtu i ciągłości, można
natomiast zakładać, że jej istnienie pozytywnie wpływa na
bezpieczeństwo konstrukcji sklejanych.

Czynniki środowiska

Rys. 4. Wytrzymałość na ścinanie połączeń klejowych klejonych
Araldite 2012: 1 – w temperaturze otoczenia, 2 – w temperaturze
60°C [4]
Fig. 4. Shearing strength of adhesive joints for Araldite 2012,
1 – temperature of atmosphere, 2 – temperature of 60°C [4]
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Czynniki te związane są z prognozą wytrzymałości
w dłuższym horyzoncie czasowym. W ocenie wytrzymałości
długotrwałej istotną rolę odgrywają właściwości lepkosprężyste kleju, stąd też prognoza wytrzymałości długotrwałej statycznej może opierać się w dużym stopniu na charakterystykach pełzania. Na rysunku 6 pokazano taką charakterystykę
dla kleju E5/Z-1/10/1 dla różnej wartości stosunku obciążenia
przy pełzaniu w stosunku do naprężenia niszczącego.

Rys. 6. Zależność Δl ƒ(t) dla E5/Z-1/10:1; 1-τ/τn = 0,5, 2τ-τn = 0,3,
3τ-τn = 0,2 [1]
Fig. 6. Relation Δl ƒ(t) for E5/Z-1/10:1; 1-τ/τn = 0,5, 2τ-τn = 0,3,
3τ-τn = 0,2 [1]

Całkowite odkształcenie liniowe zmierzone w eksperymencie może być zapisane w postaci, Δlc = Δl0 + Δl(t)
gdzie Δl0 jest odkształceniem natychmiastowym, jest odkształceniem w funkcji czasu. Analizując rezultat przedstawiony na rysunku 6 można zaobserwować, że w skali logarytmiczno-normalnej wyniki mogą być zapisane w postaci

Rys. 8. Wpływ czasu starzenia w warunkach laboratoryjnych na zmianę wytrzymałości na ścinanie zakładkowego połączenia klejowego:
1 – klej E5/Z-1/10:1, 2 – klej E5/PAC/10:8 [1]
Fig. 8. Effect of time of ageing on the strength of adhesive bonds:
1 – E5/Z-1/10:1 adhesive, 2 – E5/PAC/10:8 adhesive [1]

Zależność przedstawiona na rysunku 8 może być aproksymowana funkcją sklejaną w postaci [1]:

F (x, α, β) =

{

c-exp (-βc1x) 			
dla c1x < 0,5
βα (c1x)(β-1) exp [-α (c1x) β] + β-0,01xc1 dla c1x > 0,5
(3)

(2)

gdzie: c1 = 1 [1/rok], α, β, c – współczynniki bezwymiarowe,
x – czas w latach.

Jeżeli przyjmie się założenie, że pełzanie ma po pewnym
czasie charakter ustalony i przebiega ze stałą prędkością,
aż do wartości krytycznej kąta odkształcenia postaciowego
można te wyniki ekstrapolować poza obszar eksperymentu
i prognozować wytrzymałość długotrwałą. Wyniki takiej ekstrapolacji pokazano na rysunku 7.

Można przyjąć założenie, że dopuszczalny czas eksploatacji połączenia jest związany z wielkością zmiany (spadku)
wytrzymałości w stosunku do wytrzymałości doraźnej. Wynik
takiej ekstrapolacji w oparciu o przedstawioną funkcję aproksymacji pokazano na rysunku 9.

Δlc= Δ l0 + gk logt

Rys. 9. Wyniki prognozy wytrzymałości dla: 1 – klej E5/Z-1/10:
1, 2 – klej E5/PAC/10:8 [1]
Fig. 9. Results of strength forecast: 1 – E5/Z-1/10:1 adhesive,
2 – E5/PAC/10:8 adhesive [1]
Rys. 7. Zależność Δlc= ƒ (log t) dla E5/Z-1/10:1; 1- τ1/τn = 0,5; 2-τ2/τn
= 0,3; 3-τ3/τn = 0.2 [1]
Fig. 7. Relation Δlc= ƒ (log t) for E5/Z-1/10:1; 1-τ1/τn = 0.5, 2-τ2/τn =0.3;
3-τ3/τn = 0.2 [1]

Przedstawiona analiza procesu pełzania nie uwzględnia
zmienności cech fizycznych kleju związanych z procesem starzenia. Proces starzenia może przebiegać z bardzo różną dynamiką, jest to w praktyce uzależnione od sposobu zabezpieczenia połączenia klejowego przed wpływem czynników otoczenia,
zwłaszcza wilgotności. Przykład eksperymentu dotyczącego
starzenia połączeń klejowych pokazano na rysunku 8.

Czynniki geometrii połączenia
W tej grupie czynników istotną rolę dla połączeń zakładkowych odgrywa ukosowanie końców zakładki. Zmniejsza to
istotnie sztywność łączonych elementów, a tym samym koncentrację naprężenia. Ma to więc ścisły związek z wytrzymałością. Na rysunku 10 przedstawiono porównanie wartości
niszczącego naprężenia ścinającego dla połączeń bez ukosowania końców zakładki do wartości naprężenia ścinającego
niszczącego dla połączeń z ukosowanymi końcami zakładki
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Rys. 10. Porównanie wartości naprężenia ścinającego niszczącego połączenie klejowe PA6–PA6 (AW-AlCu4MgSi, wg PN-EN 5733:1998): τ/τn – stosunek wartości naprężenia niszczącego połączenie klejowe bez ukosowania końców zakładki do wartości naprężenia
niszczącego połączenie klejowe z ukosowanymi końcami zakładki,
klej E5/Z-1/10:1, kąt ukosowania α = 45° [1]
Fig. 10. Comparison of shearing strength of a PA6–PA6 lap joint (AW-AlCu4MgSi acc. to PN-EN 573-3:1998) in destructive tests: τ/τn – ratio of stress
breaking the bond for a joint without chamfering of overlap ends to corresponding stress value for a bond with chamfered overlap ends, adhesive E5/Z1/10:1, sheet thickness gm = 2 mm, α = 45° [1]

Nie zamieszczono wyników dotyczących zmian sztywności łączonych materiałów, wpływu grubości warstwy kleju
i „wrażliwości” wytrzymałości połączenia na zmiany tej grubości, nie analizowano wpływu długości zakładki w kontekście
jej długości krytycznej. Są to czynniki ważne, wymagające takiej analizy w konkretnych pracach przy projektowaniu połączeń [5]. Należy zaznaczyć, że materiały polimerowe, a takimi
w większości są kleje konstrukcyjne, są złożonymi materiałami, których cechy zależą od zjawisk zachodzących na poziomach atomowym, cząsteczkowym i nadcząsteczkowym oraz
makroskopowym [6]. Kwestie związane z cechami fizycznymi klejów w stanie utwardzonym, także złożone zjawiska na
granicy faz dodatkowo komplikują prognozowanie wytrzymałości. Należy zaznaczyć, że wymienione czynniki w większości podlegają prawom statystyki, stąd ich występowanie nie
zawsze daje efekt skumulowany. Ponadto różne są funkcje
i wymagania stawiane połączeniom.

Wnioski
Przedstawione wyniki eksperymentów oraz analiza
czynników wpływających na niepewność prognozy wytrzymałości klejowych połączeń metali pozwalają na sformułowanie następujących, ważniejszych wniosków o charakterze ogólnym.
– Czynniki związane z właściwościami energetycznymi
warstwy wierzchniej łączonych elementów, w tym topografia powierzchni i jej jednorodność energetyczna, silnie
wpływają na stopień niepewności prognozy wytrzymałości, tym bardziej, że wpływają one nie tylko na wytrzymałość doraźną połączenia, ale też są silnie skorelowane
z wytrzymałością długotrwałą statyczną i dynamiczną.
– Czynniki związane z właściwościami fizycznymi kleju
są niezwykle istotne, decydują o wytrzymałości kohezyjnej kleju, ta wytrzymałość istotnie zależy od technologii klejenia i wykazuje znaczny rozrzut wyników pomiarów nawet po niewielkich odstępstwach od zdefiniowanej technologii.
– Czynniki związane z warunkami środowiska w jakim
eksploatowane jest połączenie mają przede wszystkim
związek z wytrzymałością długotrwałą, istotna jest dynamika zmian starzeniowych, zależna od technologii
zabezpieczenia połączenia przed wpływem otoczenia.

Czynniki związane z cechami geometrycznymi połączenia dotyczą grubości warstwy kleju, grubości materiałów
łączonych, ukosowania zakładki, długości zakładki i są
silnie skorelowane z wytrzymałością klejowych połączeń metali.
Wymienione czynniki, choć nie wszystkie, w dobrym
stopniu definiują zakładkowe połączenia klejowe. Ich analiza
w konkretnych zastosowaniach, także testujące badania
eksperymentalne pozwalają na budowę modeli dobrze
sprawdzających się w prognozowaniu wytrzymałości.
Ze względu na swą złożoność modele te często sprowadza się do analiz suboptymalnych, zwłaszcza tam
gdzie wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji
nie są zbyt wysokie. Często także stosuje się podejście
heurystyczne, dla bardziej doświadczonych projektantów, gdzie wykorzystując wzajemne relacje pomiędzy
czynnikami, można poprzez twórcze wnioskowanie uzyskać zamierzony efekt dotyczący wymiarów połączenia.
Należy jednak zaznaczyć, że o ile dość dobrze można przewidzieć wytrzymałość doraźną połączenia to
z prognozowaniem wytrzymałości długotrwałej jest już
znacznie gorzej. Dotyczy to prognozowania zarówno wytrzymałości statycznej i dynamicznej.
–
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Wpływ obróbki mechanicznej
na wytrzymałość połączeń klejowych
wybranych materiałów konstrukcyjnych
The influence of the mechanical treatment
on bonding joints strength
of chosen constructional materials
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych połączeń klejowych różnych materiałów konstrukcyjnych: blach stalowych, blach aluminiowych oraz blach
ocynkowanych. Istotnym czynnikiem technologicznym
wpływającym na wytrzymałość połączeń klejowych jest
sposób przygotowania powierzchni. Do klejenia wybranych
materiałów konstrukcyjnych wybrano obróbkę mechaniczną ściernymi narzędziami nasypowymi. Przeprowadzone
badania wykazały, że przygotowanie powierzchni także
korzystnie wpływa na wytrzymałość połączeń klejowych.
Próbki, których powierzchnie nie zostały poddane jakiejkolwiek obróbce przygotowawczej, uzyskały we wszystkich przypadkach o wiele niższą wytrzymałość.

The article presents tests results of bonding joints
strength of different constructional materials: sheet steels,
aluminum sheets and zinc coated sheet metals. A technological major factor having influence on the bonding joint
strength is the way of the surface treatment. As the way
of the surface treatment to the bonding of chosen constructional materials one accepted the mechanical tooling with
abrasive embankment tools. Research results show profitable influence the mechanical tooling surface treatment
has on the bonding joints strength. Samples which surfaces were not after any surface treatment have obtained in
all analysed cases the lower strength.

Wstęp
Na wytrzymałość połączeń klejowych wpływa wiele czynników konstrukcyjnych i technologicznych. Wpływ niektórych
z tych czynników został opisany w publikacjach [1÷6]. Technologia klejenia jest metodą łączenia zaliczaną do procesów
specjalnych. Wynika to m.in. ze specyfiki powstawiania połączenia, zastosowanych materiałów łączących – klejów oraz
właściwości powstałego połączenia. Technologia klejenia
składa się z wielu operacji o różnorodnym charakterze, prowadzących do powstania złącza klejowego, z których jedną
z pierwszych jest przygotowanie powierzchni materiałów do
klejenia. Ten etap technologii klejenia, powinien zapewnić
uzyskanie jak najsilniejszych wiązań adhezyjnych w połączeniu klejowym. W tym celu należy m.in.:
– usunąć wszystkie zanieczyszczenia elementów powierzchni łączonych elementów (takie jak: pyły, tłuszcze,
smary, mikroorganizmy, pęcherzyki gazów, luźno związane warstwy korozyjne), które w znacznym stopniu wpływają na obniżenie siły wiązań adhezyjnych,
– uzyskać właściwe „rozwinięcie” powierzchni,
– uzyskać dobre uaktywnienie łączonych powierzchni [4, 5].
Wybór sposobów przygotowania powierzchni do klejenia
zależy od wielu czynników, między innymi od rodzaju, właściwości i struktury stereometrycznej powierzchni klejonych
materiałów. W zależności także od warunków technicznych
oraz technologicznych, możliwości warsztatowych i innych,
Dr inż. Anna Rudawska, mgr inż. Marcin Łukasiewicz
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proces przygotowania powierzchni może być złożony z różnych operacji. Należą do nich: odtłuszczanie, oczyszczanie
w kąpieli kwaśnej lub alkalicznej, płukanie w wodzie, suszenie, operacje specjalne, na przykład zastosowanie primerów
[2, 4, 7÷10].

Obróbka mechaniczna
Obróbka mechaniczna należy do operacji specjalnych
przygotowania powierzchni materiałów konstrukcyjnych, jej
celem jest odpowiednie rozwinięcie powierzchni oraz zwiększenie aktywności fizykochemicznej, w konsekwencji zwiększające siły wiązań adhezyjnych pomiędzy łączonym materiałem a klejem. Do obróbek specjalnych powierzchni
można zaliczyć metody mechaniczne, chemiczne, laserowe, plazmowe, elektrochemiczne i inne [4,11,12]. Obróbka
mechaniczna wykonywana przed procesem klejenia zapewnia odpowiednie rozwinięcie powierzchni (ukonstytuowanie
struktury geometrycznej powierzchni zapewniającej maksymalne jej rozwinięcie) oraz usunięcie z niej zanieczyszczeń
o różnorodnym charakterze, takich jak np.: smary czy oleje, nie gwarantuje jednak zawsze pełnego uaktywnienia powierzchni, czyni to tylko częściowo.
Najczęściej stosowanymi metodami mechanicznymi są
[1, 4, 13, 14]:
– obróbka ściernymi narzędziami nasypowymi,
– obróbka strumieniowo ścierna: piaskowanie, śrutowanie,
kulkowanie.
Ponadto: szczotkowanie, skrobanie, szlifowanie.
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Zauważono, że najlepsze właściwości wytrzymałościowe
uzyskują połączenia, w których powierzchnia elementów ma
chropowatość (zdefiniowaną maksymalną wysokością chropowatości) Rt = 7–25 μm [4, 5]. Stwierdzono także, że obróbka mechaniczna może ukonstytuować w warstwie wierzchniej łączonych elementów nadmierne naprężenia ściskające,
które wywołują odkształcenia sklejanych części. Jest to przyczyną wprowadzenia do spoiny dodatkowych naprężeń, które mogą spowodować zmniejszenie wytrzymałości połączeń
klejowych nawet o 10÷50% [4]. Należy także uwzględnić,
że w niektórych przypadkach może powstać niekorzystna
struktura stereometryczna powierzchni, której efektem może
być powstanie granicznej warstewki osłabiającej połączenie
adhezyjne. Informacje dotyczące tego zagadnienia przedstawiono w publikacjach [2, 4, 8, 9].

Wytrzymałość połączeń klejowych
Wytrzymałość w znaczeniu ogólnym oznacza odporność
na niszczące działanie czynników mechanicznych lub cieplno-mechanicznych, którymi mogą być różnego rodzaju obciążenia. Natomiast w ścisłym znaczeniu jest to zdolność do
przenoszenia obciążeń.
Rozpatrując wytrzymałość połączeń klejowych, najczęściej (ale nie zawsze) uwzględnia się wytrzymałość statyczną. Związane jest to z faktem, że jednym z podstawowych
warunków, jakie powinno spełnić połączenie klejowe, jest
osiągnięcie założonej wytrzymałości statycznej. Wytrzymałość statyczna (doraźna, krótkotrwała) nazywana umownie
wytrzymałością, określana jest dla przyjętych czasów działania sił, rzędu od kilku do kilkudziesięciu sekund [4, 8, 9].
W zależności od sposobu i kierunku działania sił zewnętrznych wywołujących naprężenia, w materiale rozróżnia się
wytrzymałość na zginanie, ściskanie, rozciąganie itp. Na podstawie literatury można stwierdzić, że w przypadku połączeń
klejowych, najczęściej rozpatruje się połączenia obciążone
na ścinanie, ponieważ ten rodzaj połączeń może przenosić
największe obciążenia [1, 2, 4]. Stąd też, tam gdzie jest to
możliwe należy tak projektować połączenia klejowe, aby dominowało w nich obciążenie ścinające.
Badania wytrzymałościowe pozwalają na ocenę nie tylko
wytrzymałości samej spoiny klejowej, ale także całej technologii przygotowania powierzchni materiałów i klejenia [1, 3,
4, 8]. Podczas badań mierzy się siłę niszczącą próbkę przy
ustalonej prędkości narastania obciążenia. Polskie Normy
zalecają cztery rodzaje prób statycznej wytrzymałości połączeń klejowych [4]. Oprócz tego występują także inne normy
zawierające zagadnienia związane z wyznaczaniem wytrzymałości połączeń klejowych różnymi metodami, których zestawienie przedstawiono w artykule [10].
Wyniki znormalizowanych badań wytrzymałościowych
połączeń adhezyjnych najczęściej nie umożliwiają obliczenia
wytrzymałości projektowanego połączenia. Dlatego też przeprowadza się niszczące próby zaprojektowanych połączeń
o określonych wymiarach i sposobie obciążenia.

Charakterystyka badanych połączeń
Do badań wykorzystano materiały konstrukcyjne stosowane w przemyśle maszynowym: blachy stalowe (10J), blachy
aluminiowe (2024PLT0) i blachy ocynkowane zanurzeniowo
o grubości powłoki cynkowej wynoszącej 18 μm. Badaniom
zostały poddane próbki jednozakładkowe, obciążone na ścinanie. Przykład analizowanego połączenia (w tym przypadku
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blach aluminiowych) pokazano na rysunku 1. Podobne połączenia wykonano dla pozostałych materiałów.

Rys. 1. Połączenie klejowe jednozakładkowe blach aluminiowych
– wymiary, kształt oraz sposób obciążenia próbek
Fig.1. The single-lap bonding joint of the aluminum sheets – dimensions, shape and the way of samples load

Grubość blach stalowych wynosiła 2,2 mm, aluminiowych
0,8 mm, ocynkowanych 2,3 mm. Długość zakładki klejowej
określono dla każdego rodzaju materiału na podstawie zależności przedstawionej w literaturze [4]. Badania były wykonane dla następujących długości zakładek (mm): blacha
aluminiowa 27 mm, blacha stalowa 26 mm, blacha ocynkowana 25 mm.

Sposób przygotowania powierzchni
Powierzchnie badanych materiałów przygotowywano do
klejenia za pomocą obróbki mechanicznej wykorzystując do
tego ścierne narzędzia nasypowe o różnej wielości ziarna
(P120, P320, P500). W celach porównawczych, część próbek
nie została poddana żadnej obróbce przygotowującej ich powierzchnie. Pozwoliło to na stwierdzenie, czy obróbka mechaniczna wpływa na wzrost wytrzymałości połączeń klejowych,
w porównaniu z połączeniami, których powierzchnie nie były
poddane jakiejkolwiek obróbce przygotowawczej. Jednym
z badanych materiałów były blachy ocynkowane, mające powłokę cynkową o grubości 18 μm. Przed przystąpieniem do
badań należało stwierdzić, czy obróbka mechaniczna ściernymi narzędziami nasypowymi spowoduje uszkodzenie lub
usunięcie powłoki cynkowej. W artykule [15] przedstawiono
informacje, że określona obróbka mechaniczna, jaką jest
obróbka ściernymi narzędziami nasypowymi P120, P320,
P500, może być wykorzystana jako sposób przygotowania
powierzchni do klejenia blach ocynkowanych.

Warunki wykonywania połączeń
W badaniach wykorzystano klej epoksydowy dwuskładnikowy Loctite 3430, ze względu na szybki czas utwardzania
spoiny klejowej [16]. Klej ten był utwardzany jednostopniowo
w temperaturze otoczenia w ciągu 48 godzin. Pozostałe warunki wykonywania połączeń to: temperatura 26 ± 2°C, wilgotność powietrza 48 ± 2%, nacisk jednostkowy 0,02 MPa.

Próby wytrzymałościowe
Odpowiednio przygotowane i sklejone próbki poddane zostały próbie niszczącej w celu wyznaczenia wytrzymałości doraźnej blach stalowych, aluminiowych oraz ocynkowanych.
Próby wytrzymałościowe przeprowadzono na stanowisku
do badań wytrzymałościowych, na którym określano maksymalną siłę niszczącą, po przekroczeniu której następowało
zniszczenie połączenia klejowego.

Wyniki badań
Na podstawie uzyskanej średniej wartości siły niszczącej
wyznaczono wytrzymałość doraźną połączeń klejowych analizowanych blach obciążonych na ścinanie, wykorzystując
zależność przedstawioną w artykule [4]. Odrzucono skrajne
wyniki o największej i najmniejszej wartości siły niszczącej, co
uwarunkowane było przyjętymi założeniami. W celach porównawczych przeprowadzono próby wytrzymałościowe połączeń
klejowych badanych blach, których powierzchnie nie były poddane żadnej obróbce przygotowawczej. Wytrzymałość połączeń klejowych po wybranych sposobach przygotowania powierzchni blach aluminiowych przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Wytrzymałość połączeń klejowych blach aluminiowych:
1 – bez przygotowania powierzchni; po obróbce ściernymi narzędziami nasypowymi: 2 – P120, 3 – P320, 4 – P500
Fig. 2. The bonding joints strength of aluminum sheets: 1 – without
surface treatment; after the tooling with abrasive embankment tools:
2 – P120, 3 – P320, 4 – P500

Rys. 3. Wytrzymałość połączeń klejowych blach stalowych: 1 – bez
przygotowania powierzchni; po obróbce ściernymi narzędziami
nasypowymi: 2 – P120, 3 – P320, 4 – P500
Fig. 3. The bonding joints strength of steel sheets: 1 – without surface treatment; after the tooling with abrasive embankment tools:
2 – P120, 3 – P320, 4 – P500

Rys. 4. Wytrzymałość połączeń klejowych blach ocynkowanych:
1 – bez przygotowania powierzchni; po obróbce ściernymi narzędziami nasypowymi: 2 – P120, 3 – P320, 4 – P500
Fig. 4. The bonding joints strength of zinc coated sheets: 1 – without
surface treatment; after the tooling with abrasive embankment tools:
2 – P120, 3 – P320, 4 – P500

Na podstawie uzyskanych wyników wytrzymałości połączeń klejowych blach aluminiowych można stwierdzić, że
zastosowanie obróbki mechanicznej ściernym narzędziem
nasypowym o ziarnistości P120 korzystnie wpływa na wytrzymałość połączeń klejowych tych blach. Po obróbce mechanicznej P500 połączenie klejowe wykazało najmniejszą wytrzymałość. W analizowanym przypadku zauważono korzystny wpływ obróbki mechanicznej na wytrzymałość połączeń
klejowych blach aluminiowych w porównaniu z połączeniami,
w których powierzchnie materiałów nie były poddane jakiejkolwiek obróbce przygotowawczej. Wytrzymałość połączeń
klejowych blach stalowych, po badanych sposobach przygotowania ich powierzchni, przedstawiono na rysunku 3.
W przypadku połączeń klejowych blach stalowych największą wytrzymałość uzyskano po obróbce mechanicznej ściernym narzędziem nasypowym P120, a najmniejszą
spośród badanych wariantów obróbki przygotowawczej, po
zastosowaniu ściernego narzędzia nasypowego P500. Należy zwrócić uwagę, że wytrzymałość uzyskana po obróbce
mechanicznej papierem ściernym P320 i P500 jest porównywalna. Wytrzymałość połączeń klejowych po wybranych
sposobach przygotowania powierzchni blach ocynkowanych
przedstawiono na rysunku 4.
Połączenia klejowe blach ocynkowanych, podobnie jak
w poprzednich przypadkach, uzyskały największą wytrzymałość po obróbce mechanicznej P120, a najmniejszą po
zastosowaniu ściernego narzędzia nasypowego o ziarnistości P500. Także i dla tego materiału wytrzymałość połączeń
klejowych po obróbce mechanicznej jest znacznie większa
w porównaniu do połączeń klejowych materiałów bez przygotowania powierzchni. Otrzymane wyniki badań zostały opracowane statystycznie wykorzystując algorytmy przedstawione w literaturze [17]. Przy ostatecznym opracowywaniu danych wykorzystano testy istotności do porównania wartości
średnich badanej cechy w dwóch populacjach generalnych.
Testy te uwzględniają błąd pierwszego rodzaju, polegający
na odrzuceniu testowanej hipotezy w przypadku, gdy jest
ona prawdziwa. Poziom istotności, czyli błąd pierwszego rodzaju, przyjmowano na poziomie α = 0,05. Próby traktowano jako małe i do analizy statystycznej wykorzystano testy
F-Snedecora, T-Studenta, test Cochrana i Coxa oraz odpowiednie modele statystyczne. Na podstawie analizy statystycznej otrzymanych wyników badań można zauważyć, że w niektórych przypadkach brak jest podstaw do odrzucenia hipotezy
o równości średnich. Taka sytuacja wystąpiła przy porównywaniu wytrzymałości połączeń klejowych blach aluminiowych po przygotowaniu powierzchni P320 i P500, oraz P120
i P500, a także w przypadku blach stalowych – P320 i P500.

Podsumowanie
Decydującym warunkiem uzyskania trwałego złącza
jest odpowiednie przygotowanie powierzchni do klejenia.
Można tego dokonać za pomocą jednego ze sposobów
przygotowania powierzchni m.in. obróbki mechanicznej, która umożliwia właściwe rozwinięcie powierzchni
oraz usunięcie z niej zanieczyszczeń o różnorodnym
charakterze. Wprawdzie sposób ten czasami niewystarczająco aktywuje powierzchnie materiałów, ale w wielu
przypadkach jest wystarczający do uzyskania określonej wytrzymałości. Do przygotowania powierzchni blach
stalowych, aluminiowych i ocynkowanych wybrano obróbkę mechaniczną ściernymi narzędziami nasypowymi
o różnych wielkościach ziarna (P120, P320, P500).
W celach porównawczych wykonano połączenia klejowe
badanych materiałów bez żadnego przygotowania powierzchni.
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Badania wytrzymałości doraźnej połączeń klejowych blach
stalowych, aluminiowych oraz blach ocynkowanych wykazały, iż największą wytrzymałość uzyskały analizowane połączenia po obróbce ściernym narzędziem nasypowym P120,
zaś najmniejszą po zastosowaniu papieru ściernego P500.
W przypadku połączeń klejowych blach stalowych brak
jest statystycznie istotnych różnic między wytrzymałością
uzyskaną po przygotowaniu powierzchni za pomocą P320
i P500.
Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć, że przygotowanie powierzchni za pomocą obróbki mechanicznej korzystnie wpływa na wytrzymałość połączeń

klejowych. Próbki, których powierzchnie nie zostały poddane jakiejkolwiek obróbce przygotowawczej, uzyskały we
wszystkich przypadkach znacznie niższą (nawet do pięciu
razy mniejszą) wytrzymałość. Przedstawione wnioski dotyczą analizowanych połączeń klejowych określonych materiałów, rodzaju zastosowanego kleju (klej epoksydowy
Loctite 3430) oraz warunków wykonywania połączeń. Ze
względu na przyjęte założenia upraszczające, niewielką
liczbę publikacji na ten temat oraz specyfikę połączeń klejowych, nie zawsze można odnosić uzyskane wyniki badań
do innych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budowie maszyn.
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Marek Rośkowicz

Statyczna trwałość czasowa połączeń klejowych
Static safe life of glue joints
Streszczenie

Abstract

W artykule przestawiono problematykę statycznej trwałości czasowej połączeń klejowych. Rozważano dwie przyczyny ograniczonej trwałości tego rodzaju połączeń. Pierwszą związaną z procesami starzeniowymi zachodzącymi
w samej spoinie klejowej traktowanej jako tworzywo wielkocząsteczkowe – zmiana wytrzymałości kohezyjnej – oraz
procesami zachodzącymi na granicy faz spoina klejowa
łączony element – zmiana wytrzymałości adhezyjnej oraz
drugą związaną z pełzaniem spoin połączeń klejowych.
Przedstawiono również wyniki badań eksperymentalnych, których celem było rozpoznanie problemu statycznej
trwałości czasowej połączeń oraz sprawdzenie czy na podstawie przebiegu krzywych pełzania różnych kompozycji
adhezyjnych (badanych jako tworzywo) można wstępnie
prognozować trwałość połączeń adhezyjnych. Badaniom
poddawano kleje konstrukcyjne oparte na żywicach epoksydowych. Stwierdzono istnienie zależności jakościowej
pomiędzy charakterem krzywej pełzania tworzywa adhezyjnego a trwałością połączeń, w których tworzywo jest
wykorzystywane. Wstępna ocena kształtu krzywych pełzania kleju pozwala przewidywać zdolność spoin do długotrwałego przenoszenia obciążeń i prowadzić efektywną
analizę porównawczą jakości tworzyw adhezyjnych.

Static long-lasting life of adhesive joints issues are
presented in the article. Two causes of the limited static
long-lasting life that kind of joints were considered. First is
bound by natural ageing processes that occur in the adhesive layer treated as plastic (change of cohesion strength)
and the processes that occur in the phase boundary:
adhesive layer-adherend (change of adhesive strength)
and second is bound by creep of adhesive layer.
The results of experimental investigations are also presented. The recognition of the problem of the static longlasting life of adhesive joints was their aim and checking
that can initially forecast to static long-lasting life of adhesive joints on the basis of the creep curves of adhesive composites (tested as the plastic). Constructional adhesives
based on epoxy resins are subjected investigations. The
existence of qualitative dependence between the character of creep curves of the adhesive material and the static
long of the joints is founded.
The preliminary analysis of the shape of creep curves
adhesive lets predict the ability of joints to the long-lasting
transfer of loading and to conduct the effective comparative analysis of the quality of adhesive materials

Wstęp
Postęp w jakości klejów oraz technologii przygotowania
i wykonywania połączeń klejowych (adhezyjnych) – spowodował, że połączenia klejowe stanowią obecnie szczególnie
cenne uzupełnienie innych metod łączenia materiałów. Od
momentu wykorzystania ich na skalę przemysłową w budowie
statków powietrznych (DH. 98 Mosquito, DH. 103 Hornet, DH.
104 Dove) przez firmę de Havilland pod koniec 1940 roku, obserwuje się cyklicznie okresy szczególnego zainteresowania
tego rodzaju połączeniami. Znane są konstrukcje, w których
połączenia klejowe zostały z powodzeniem wykorzystane, np.
samolot Fokker F-27 Friendship, w którym wykorzystano tworzywo adhezyjne o nazwie Redux oraz technologię przygotowania powierzchni do klejenia opartą na anodowaniu kwasem chromowym, został wyprodukowany w latach 1958–1986
w liczbie prawie 800 egzemplarzy i stał się, w segmencie samolotów pasażerskich o napędzie turbośmigłowym, najlepiej
sprzedawanym samolotem na świecie [1]. Od kilkudziesięciu
lat obserwuje się również istotne zainteresowanie tego rodzaju
połączeniami w związku z coraz szerszym wykorzystywaniem
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w budowie statków powietrznych polimerowych materiałów
kompozytowych. W przypadku odpowiedzialnych elementów
konstrukcji (np. w konstrukcjach lotniczych: kadłub, skrzydła,
usterzenie czy podwozie) w których wykorzystywane są materiały metaliczne (najczęściej stopy aluminium) oraz materiały
kompozytowe coraz częściej spotyka się połączenia klejowe.
Połączenia, w tym również połączenia adhezyjne, są krytycznymi miejscami struktur płatowców. Dlatego też od lat
80-tych poprzedniego stulecia realizowane są programy badawcze, których celem jest zwiększanie wytrzymałości, trwałości i niezawodności połączeń klejowych – Primary Adhesively Bonded Structure Program (PABST) prowadzone m.in.
przez firmy lotnicze: Douglas Aircraft Company (do 1997
roku), Boeing czy Airbus.
Klejenie konstrukcyjne staje się również niezastąpioną
metodą spajania elementów przy naprawach i remontach
maszyn i urządzeń, szczególnie wykonywanych w warunkach
polowych, w których ta metoda łączenia wykorzystywana
jest do czasowego wzmacniania konstrukcji lub do pełnego
odtwarzania jej wytrzymałości [2÷4]. Efektem prac badawczych prowadzonych z wykorzystaniem połączeń klejowych
w naprawach są instrukcje naprawcze wykorzystywane w lotnictwie cywilnym, w których przewiduje się naprawy struktur
z zastosowaniem m.in. połączeń klejowych (Structural Repair Maintenace) lub programy realizowane przez Siły Zbrojne
różnych państw świata (Kanada, USA, Australia), których
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celem jest tworzenie procedur naprawczych uszkodzonych
struktur z wykorzystaniem materiałów kompozytowych i połączeń adhezyjnych (Composite Repair Enginnering Development Program (CREDP)). Dodatkowo doświadczenia np.
Sił Powietrznych Australii z naprawianymi strukturami wojskowych statków powietrznych (C130 Herkules, C-141, F-111C,
Mirage III, Sea King helicopter) wskazują na wysoką trwałość
takich napraw. Eksploatowane są z powodzeniem statki powietrzne C-130, na których zostały wykonane naprawy ponad
20 lat temu.
Szerokie zainteresowanie tego rodzaju połączeniami,
szczególnie w przemyśle lotniczym, związane jest z ich wyjątkowymi cechami tego rodzaju połączeń w porównaniu do
spawania, zgrzewania, nitowania czy połączeń śrubowych.
Połączenia klejowe, uwzględniając nawet wysokie koszty
związane z technologią przygotowania powierzchni, są połączeniami tańszymi w końcowej realizacji. Dodatkowo cechują
je korzystne właściwości mechaniczne i użytkowe, m.in.: bardziej równomierne rozłożenie naprężeń w łączonych elementach, możliwość łączenia różnego rodzaju materiałów, których
połączenie innymi metodami jest bardzo trudne lub wręcz
niemożliwe do zrealizowania, ponadto skuteczne łączenie
elementów o skomplikowanych i nieregularnych kształtach,
redukcja ogólnej masy połączenia (cenna zaleta w konstrukcjach lotniczych), brak konieczności wykonywania dodatkowych otworów w łączonych elementach [5, 6].

Problem statycznej trwałości
czasowej połączenia klejowego
Wykorzystując tego rodzaju połączenia należy jednocześnie pamiętać o ograniczeniach związanych z tym sposobem
łączenia części maszyn. Połączenia klejowe charakteryzuje
ograniczona statyczna trwałość czasowa i zmiana wytrzymałości w czasie – określana w literaturze jako wytrzymałość
długotrwała. Oznacza to, że połączenie klejowe może ulec
zniszczeniu pod wpływem stałego obciążenia niższego od
wyznaczonego w próbie badania wytrzymałości doraźnej, po
upływie określonego czasu.
Przyjmuje się dwie grupy przyczyn ograniczonej trwałości
tego rodzaju połączeń. Pierwsza związana jest z procesami
starzeniowymi zachodzącymi w samej spoinie klejowej traktowanej jako tworzywo wielkocząsteczkowe – zmiana wytrzymałości kohezyjnej – oraz procesami zachodzącymi na
granicy faz spoina klejowa łączony element – zmiana wytrzymałości adhezyjnej.
Zmiana właściwości kohezyjnych spowodowana jest bądź
degradacją makrocząsteczek wskutek napromieniowania,
czynników chemicznych, podwyższonej temperatury, bądź
sieciowaniem makrocząsteczek pod działaniem tlenu, kwasów, promieniowania i jest procesem wynikającym z natury
tworzyw sztucznych.
W długotrwałej eksploatacji połączeń klejowych procesy
starzenia związane są przede wszystkim z wpływem środowiska, w jakim połączenie jest eksploatowane. Badania
wskazują na wyraźny związek trwałości oraz wytrzymałości
długotrwałej z procesami dyfuzyjnymi wilgoci przebiegającymi na granicy faz (spoina klejowa – łączony element)
i co się z tym wiąże z mechanizmem desorpcji powodującym
uwalnianie wiązań adhezyjnych [7]. Istotny wpływ na procesy
starzenia ma budowa chemiczna kleju, jak również zdolność
do utleniania powierzchni metali. Dotyczy to szczególnie tych
metali i ich stopów, których tlenki są słabo związane z podłożem i mogą tworzyć „osłabiającą warstewkę graniczną”.
Skutecznym sposobem pozwalającym w procesie eksploata-
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cji na zabezpieczenie połączeń przed wpływem środowiska i
istotnie opóźniającym procesy starzenia jest np. powlekanie
połączenia środkami odpornymi na absorpcję wilgoci.
Druga grupa czynników powodująca ograniczoną trwałość
połączenia klejowego, często niedoceniana przez konstruktorów i również samych producentów tworzyw adhezyjnych,
a mająca istotny wpływ na trwałość połączenia jest związana
z procesami reologicznymi zachodzącymi w samej spoinie
klejowej. Spoina klejowa jako tworzywo wielkocząsteczkowe
o strukturze przestrzennie usieciowanej, w warunkach długotrwałej eksploatacji pod obciążeniem wykazuje właściwości
ciała lepkosprężystego (jednoczesne występowanie właściwości lepkich i sprężystych) [8]. Niezupełne usieciowanie
wynikające z natury tworzyw sztucznych powoduje występowanie ,,wolnych przestrzeni” (niedosieciowania lub defekty
przestrzennego sieciowania) [9], gdzie segmenty makrocząsteczek występują w stanie ciekłym (lepka ciecz) podczas
gdy makrocząsteczki są w stanie stałym (ciało sprężyste). Na
skutek działania obciążenia następuje miejscowe niszczenie
stosunkowo słabych wiązań występujących pomiędzy łańcuchowymi makrocząsteczkami związanych siłami Van der
Waalsa, co umożliwia odkształcanie się łańcuchów (ich prostowanie) (rys. 1).

Rys. 1. Schemat układu łańcuchów polimerowych: a – przed,
b – podczas odkształcenia lepkosprężystego; τ – naprężenie ścinające, dv/dz – gradient szybkości odkształcenia
Fig. 1. Diagram of polymer chain system: a – before, b – during viscoelastic strain; τ – shearing stress; dv/dz – strain rate gradient.

Po obciążeniu tego rodzaju układu (lepkosprężystego)
występuje stan nierównowagi, który ze względu na lepkość
segmentów znajdujących się w stanie ciekłym będzie przechodził w stan równowagi nie natychmiast, ale z pewnym
opóźnieniem i to zarówno przy obciążeniu, względnie po jego
usunięciu. Wartości odkształcenia lub prędkości odkształcenia dla układów lepkospreżystych są więc zależne nie tylko
od naprężeń, ale również od czasu działania obciążenia.
Lepkosprężyste właściwości tworzyw utwardzalnych charakteryzuje wiele zjawisk, m.in. dotyczących występowania
zależności czasowej naprężeń i odkształceń materiału, które
w literaturze nazywane są statycznymi efektami czasowymi
lub anomaliami czasowymi [7, 10]. Obejmują one m.in. zmiany odkształcenia pod wpływem stałego naprężenia (nawet
gdy naprężenie jest bardzo małe), tzn. pełzanie materiału.
Zjawisko pełzania występuje również w połączeniach
mechanicznych, z tym że problem przyrostu odkształceń
w czasie pod wpływem stałego obciążenia i związana z tym
zjawiskiem ograniczona trwałość połączenia jest uwzględniana w analizie konstrukcji wtedy, kiedy przewiduje się jej obciążenie w temperaturze powyżej 30% temperatury topnienia
metalu, z jakiego wykonane jest połączenie. W połączeniach
adhezyjnych występuje również istotny wpływ temperatury
zarówno na prędkość pełzania tworzywa adhezyjnego, jak
i na statyczną trwałość czasową samego połączenia, z tym że
te zmiany daje się już zauważyć w temperaturze zbliżonej do
temperatury otoczenia.
Sami producenci klejów, przedstawiając właściwości swoich wyrobów, często jako parametr związany z temperaturą
wskazują na zmianę wytrzymałości doraźnej w funkcji tem-

peratury traktując temperaturę, w której następuje gwałtowna
zmiana wytrzymałości, jako jedyny parametr ograniczający
stosowanie tego rodzaju połączeń. Obecnie z dostępnych
tworzyw adhezyjnych najlepszymi właściwościami określającymi odporność na przenoszenie obciążeń w podwyższonej
temperaturze charakteryzują się tworzywa oparte na cyjanianach, żywicach bismaleimidowych oraz modyfikowanych
żywicach epoksydowych [2]. Najbardziej rozpowszechnione
wśród konstrukcyjnych tworzyw adhezyjnych są tworzywa
oparte na żywicach epoksydowych. Dla połączeń wykonanych
z ich użyciem wyraźna zmiana ich wytrzymałości doraźnej
następuje w temperaturze około 100oC. Potwierdzają to wyniki badań prezentowane w publikacjach (rys. 2, 3).
Rys. 4. Porównanie statycznej trwałości czasowej połączeń adhezyjnych wykonanych z wykorzystaniem Epidianu 57 badanych w temperaturze 50, 60 i 70oC obciążonych 60% Pn (obciążenia niszczącego)
Fig. 4. Comparison of static safe life of adhesive joints produced from
Epidian 57 and tested at temperatures of 50, 60, and 70oC, loaded
with 60% Pn (failure load)

Rys. 2. Zmiana wytrzymałości doraźnej połączeń zakładkowych
w funkcji temperatury wykonanych z wykorzystaniem epoksydowego
tworzywa adhezyjnego Araldit 2007 [4]
Fig. 2. Change in immediate resistance of lap joints as a function
of temperature; lap joints produced from epoxy adhesive synthetic
material Araldit 2007 [4].

Rys. 3. Zmiana wytrzymałości doraźnej połączeń zakładkowych
w funkcji temperatury wykonanych z wykorzystaniem tworzyw
adhezyjnych Epidian 57 [15] oraz Hysol EA 9696 [11]
Fig. 3. Change in immediate resistance of lap joints as a function
of temperature; lap joints produced from adhesive synthetic material
Epidian 57 [15] and Hysol EA 9696 [11].

Dla porównania istotna zmiana trwałości czasowej dla
tworzyw opartych na żywicach epoksydowych następuje
w temperaturze dużo niższej. Np. dla kleju Epidian57/Z-1
jest to temperatura zawarta w przedziale 50÷60oC (rys. 4).
W związku z tym, że połączenia klejowe w procesie eksploatacji zwykle są zabezpieczone przed oddziaływaniem środowiska, co skutecznie osłabia wpływ procesów starzenia na
trwałość połączenia, wydaje się, że procesem dominującym
w spoinach eksploatowanych długotrwale w warunkach obciążenia statycznego, powodującym ich zniszczenie w ograniczonym czasie jest zjawisko pełzania spoiny klejowej. Do-

datkowo należy również zauważyć, że proces przyrostu odkształceń obciążonego tworzywa wielocząsteczkowego jest
już zauważalny w czasie mierzonym w godzinach. Natomiast
wpływ zjawiska starzenia na zmianę wytrzymałości połączeń
adhezyjnych mierzony jest w miesiącach lub latach.
Zmiana statycznej trwałości czasowej połączenia następuje w podwyższonej temperaturze. Uwarunkowane jest
to gwałtowniejszymi przyrostami odkształceń obciążonego
tworzywa adhezyjnego wraz ze wzrostem temperatury. Właściwości układu lepkosprężystego, w tym również i tworzyw
adhezyjnych, związane są obok, czasu działania obciążenia,
z ruchliwością segmentów makrocząsteczek, która to zmienia
się wraz z temperaturą wg prawa wykładniczego.
Q
		
η = η0 exp––
RT
				
gdzie: η – stała, T – temperatura, Q – energia aktywacji,
która odpowiada łatwości z jaką łańcuchy polimerowe ślizgają
się jeden po drugim, jest to energia wymagana do przesunięcia względem siebie sąsiednich cząstek, R – uniwersalna
stała gazowa.
Z rozważań wynika, że prędkość przyrostu odkształceń
w czasie tworzyw wielkocząsteczkowych wzrasta wykładniczo z temperaturą. Wzrost temperatury o kilanaście stopni
może nawet podwoić prędkość pełzania. Dlatego też należy
się spodziewać, że problem ograniczonej trwałości czasowej
połączeń adhezyjnych nie jest zauważalny w temperaturze
ujemnej (mniejszej od 00C). Potwierdzenie tej tezy można odszukać w wynikach badań prezentowanych w publikacjach;
[11, 15]. Przykładowo w badaniach połączeń adhezyjnych
prowadzonych w różnej temperaturze, w których określano
wytrzymałość doraźną połączeń wykonywanych z użyciem
Hysolu EA 9696 firmy Henkel w temperaturze -500C obserwowano nawet niewielki przyrost wytrzymałości doraźnej połączeń w odniesieniu do wytrzymałości oznaczanej w temperaturze 200C (rys. 3).
Problematyka ograniczonej statycznej trwałości czasowej
połączeń adhezyjnych i zmiany ich wytrzymałości długotrwałej jest pomijana w literaturze. Zdecydowana większość prac
badawczych związanych z analizą wytrzymałości połączeń
klejowych dotyczy ich wytrzymałości doraźnej, natomiast
w praktyce inżynierskiej dla odpowiedzialnych konstrukcji klejowych istotna jest również znajomość statycznej trwałości
czasowej połączenia. Prac eksperymentalnych dotyczących
tej problematyki jest bardzo mało, podejmowane są one niechętnie ze względu na swą czasochłonność i duże rozrzuty
otrzymywanych wyników.
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Na podstawie badań wykonanych do tej pory w Instytucie
Techniki Lotniczej WAT stwierdzono również, że nie istnieje czytelna korelacja pomiędzy wytrzymałością doraźną połączeń,
a ich statyczną trwałością czasową. Przykładowo w badaniach
przeprowadzonych dla dwóch grup połączeń, w których do
przygotowania próbek wykorzystano to samo tworzywo adhezyjne (Epidian57/Z-1) otrzymywano porównywalne wartości
wytrzymałości doraźnej i różne wartości trwałość czasowej.
Połączenia do badań przygotowano na dwa sposoby (obydwa
dopuszczalne przez producenta), w których jeden polegał na
utwardzaniu spoiny połączenia w temperaturze 200C, drugi
natomiast na utwardzaniu w temperaturze 800C. Dla grupy
połączeń, w której spoinę utwardzano pierwszym sposobem
tzn. w temperaturze 200C przez 7 dni (tzw. utwardzanie jednostopniowe) trwałość wynosiła zaledwie kilka godzin, natomiast w grupie gdzie spoiny połączeń utwardzano w podwyższonej temperaturze (utwardzanie dwustopniowe – tzn. 12 h
w temp. 200C i 6 h w temp. 800C) trwałość była większa od
500 h (rys. 5).

Rys. 6. Porównanie wytrzymałości długotrwałej połączeń adhezyjnych wykonanych z wykorzystaniem tworzyw z grupy Araldit (czas
próby 10 000 h) [12]
Fig. 6. Comparison of long-term resistance of adhesive joints produced from Araldit group synthetic materials (testing time: 10 000 h)
[12]

tego rodzaju połączeń. Otrzymywane wyniki pozwalają, jak
się wydaje, rozpatrywać szerzej problem statycznej trwałość
czasowej połączeń klejowych, również w kontekście właściwości reologicznych samej spoiny klejowej, traktowanej jako
tworzywo wielkocząsteczkowe.
Potwierdzeniem tego rodzaju spostrzeżenia są wyniki badań eksperymentalnych otrzymane dla połączeń, w których
wykorzystywano szerokie spektrum konstrukcyjnych tworzyw
adhezyjnych – firmowych i ze względu na łatwość modyfikacji żywic epoksydowych własnych kompozycji, tworzonych na
potrzeby badań.

Rys. 5. Porównanie statycznej trwałości czasowej połączeń adhezyjnych wykonanych z wykorzystaniem tworzywa Epidian 57/Z-1 utwardzanego dwoma sposobami
Fig. 5. Comparison of static safe life of adhesive joints produced from
Epidian 57/Z-1 which was cured by means of two methods

Podobne problemy, związane z brakiem istnienia czytelnych zależności występują, kiedy podejmowane są badania,
mające na celu znalezienie zależności pomiędzy wytrzymałością doraźną klejów i ich wytrzymałością długotrwałą. Przykładem mogą być wyniki prezentowane przez producenta
konstrukcyjnych tworzyw adhezyjnych z grupy Araldit [12]. W
próbach trwających aż 10 000 godzin, w zależności od rodzaju wykorzystywanego w połączeniach kleju, otrzymano
wytrzymałość długotrwałą na poziomie nieco powyżej 20%
wytrzymałości doraźnej (Araldit AV138) lub wytrzymałość długotrwałą równą prawie 80% wytrzymałości doraźnej (Araldit
AW106) (rys. 6).
Dodatkowo duża różnorodność oferowanych obecnie na
świecie klejów konstrukcyjnych (ponad 3500 do łączenia metali nie licząc ich modyfikacji) stanowi kolejny problem, który
utrudnia przewidywanie zachowania się połączenia klejowego
w warunkach długotrwałego obciążenia. Staje się więc oczywiste, że istnieje pilna potrzeba ciągłego uzupełniania wiedzy
o tego rodzaju połączeniach, w tym również o problemach
statycznej trwałości czasowej połączeń adhezyjnych, tym bardziej, że przewiduje się, że w najbliższej przyszłości połączenia klejowe będą wykorzystywane w budowie maszyn, pojazdów i statków powietrznych na poziomie kilkunastu procent.
W Instytucie Techniki Lotniczej WAT prowadzone są badania połączeń klejowych, których celem jest m.in. rozpoznawanie problemów związanych ze statyczną trwałością czasową
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Badania eksperymentalne
Celem badań eksperymentalnych, oprócz samego rozpoznania problemu statycznej trwałości czasowej połączeń, było
sprawdzenie czy na podstawie przebiegu krzywych pełzania
różnych kompozycji adhezyjnych (badanych jako tworzywo)
można wstępnie prognozować trwałość połączeń adhezyjnych. Badaniom poddano kleje konstrukcyjne oparte na żywicach epoksydowych: Epidian 57 firmy Organika-Sarzyna,
Epoxy Metal firmy Bizon oraz kompozyty klejowe (czasami
klasyfikowane jako klejowe masy regeneracyjne): UNIREP
1 E Metal Rapied, UNIREP 3 Super Metal, BELZONA 1111
Super Metal i BELZONA 1812 Ceramic Carbide FP (produkty
angielskiej firmy Belzona Polymerics Ltd) oraz produkt krajowy Chester Super Metal; firmy Chester Molecular. Na potrzeby badań tworzono również kompozycję na bazie Epidianu 57/Z-1 modyfikowaną fizycznie. Modyfikacja kompozycji
polegała na wprowadzaniu do żywicy ziarna elektrokorundu
o granulacji oznaczonej symbolami F 30 (mieszanego z żywicą w stosunku 100 części masowych elektrokorundu w odniesieniu do 100 części masowych samej żywicy bez utwardzacza) oraz mikrobalonu o gęstości 0,21 g/cm3 niemieckiej
+ firmy Multiplet Modelltechnik GmbH (mieszanego z żywicą
w stosunku masowym 1:10). Przeprowadzono również modyfikację samej spoiny połączenia poprzez wprowadzenie
między łączone elementy jednej warstwy tkaniny szklanej
o splocie płóciennym E81 belgijskiej firmy Synglass (gramatura 160 g/cm2), przesyconej stosowanym w badaniach klejem
Epidian 57.
Badania wykonano równolegle w trzech etapach. W pierwszym etapie prowadzono badania odkształceń w czasie,

próbek odlewanych z klejów poddanych obciążeniu w podwyższonej temperaturze, otrzymując w ten sposób krzywe
pełzania tworzyw adhezyjnych. W kolejnych dwóch prowadzono badania połączeń klejowych wykonanych z zastosowaniem wymienionych tworzyw adhezyjnych, gdzie kolejno
oznaczano ich wytrzymałość doraźną oraz statyczną trwałość
czasową. Wyznaczone wartości wytrzymałości doraźnej były
podstawą do dobierania wartości obciążenia w próbach długotrwałych. Wielkością mierzoną w próbach statycznej trwałości czasowej był czas potrzebny do zniszczenia połączeń
znajdujących się pod określonym obciążeniem w podwyższonej temperaturze.
W badaniach wykorzystywano maszynę wytrzymałościową typu ZD-10 (oznaczanie wytrzymałości doraźnej połączeń)
i przyrządy prezentowane w pracy [13] do wyznaczania trwałości czasowej połączeń oraz krzywych pełzania kompozycji
klejowych. W badaniach połączeń klejowych wykorzystywano
próbki jednozakładowe, natomiast krzywe pełzania otrzymywano stosując odlewane próbki walcowe (rys. 7).

Rys. 7. Kształt i wymiary próbek wykorzystywanych: a – w badaniach pełzania kompozycji klejowych, b – w badaniach wytrzymałości
doraźnej i statycznej trwałości czasowej połączeń klejowych
Fig. 7. Shape and dimensions of samples used for the purpose of:
a – glue compound creep testing, b – immediate and static safe life
testing on glue joints

Klejone elementy próbek wykonano ze stopu aluminiowego 2024T4. Powierzchnie elementów próbek przygotowano
do klejenia metodą piaskowania stosując elektrokorund o granulacji ziarna F40. Dodatkowo powierzchnia przed piaskowaniem była odłuszczana w benzynie ekstrakcyjnej. Po piaskowaniu spajane elementy ponownie odtłuszczano w benzynie i suszono przed połączeniem w temperaturze 600C przez 15 min.
Krzywe pełzania wyznaczano w próbie ściskania. Odlewane próbki walcowe poddano działaniu stałego obciążenia
wywołującego naprężenia normalne ujemne o wartości 30MPa.
Wartość obciążenia była w granicach 30÷50% wytrzymałości
doraźnej tworzywa wyznaczonej w próbie ściskania. Oznaczenie krzywych pełzania przeprowadzono w komorze termicznej wygrzanej do temperatury 600C.

Rys. 8. Porównanie odkształceń próbek utwardzanych dwoma sposobami (I i II-stopniowo) wykonanych z: a – Epidianu 57, b – BELZONY 1812, badanych pod obciążeniem 30 MPa w temperaturze 600C
Fig. 8. Comparison of strains in samples cured by means of two
methods (single and double-stage method); samples produced from:
a – Epidian 57, b – BELZONA 1812; samples tested under a 30 MPa
load at a temperature of 600C.

Spośród tworzyw poddanych badaniu w pierwszym etapie
dla Epidianu 57 utwardzanego przez 7 dni w temperaturze
200C oraz BELZONY 1812 Ceramic Carbide FP, utwardzanej
w temperaturze 250C przez 3 dni (utwardzanie jednostopniowe) obserwowano gwałtowny przyrost odkształceń w ciągu
kilkunastu minut od momentu rozpoczęcia pomiarów (jeszcze
na etapie wygrzewania próbki). Dla porównania próbki wykonane z tych samych tworzyw, ale dotwardzane w temperaturze 800C przez 6 h (utwardzanie dwustopniowe) charakteryzował istotnie mniejszy przyrost odkształceń. Porównanie
wysokości próbek utwardzanych dwoma sposobami przedstawiono na rysunku 8.
W trakcie badań związanych z wyznaczaniem krzywych
pełzania tworzyw adhezyjnych, obserwowano również inne
„formy” zniszczenia próbek przygotowanych do badań. Dotyczyło to tworzyw: UNIREP 1 E Metal Rapied, Epidian Metal firmy Bizon oraz kompozycji Epidianu 57 modyfikowanej
mikrobalonem. Próbki uległy zniszczeniu poprzez całkowite
zgniecenie w przyrządzie w ciągu pierwszych minut od chwili
umieszczenia ich w komorze zmiennej temperatury. Zniszczenie kompozycji występowało niezależnie od sposobu
utwardzania tworzywa (utwardzanie jedno i dwustopniowe).
Przykłady postaci zniszczenia przedstawiono na rysunku 9.

Rys. 9 Przykłady zniszczenia próbek: a – tworzywa UNIREP 1 E Metal
Rapied, b – kompozycji Epidianu 57 modyfikowanej mikrobalonem
Fig. 9. Examples of sample failures: a –UNIREP 1 E Metal Rapied
synthetic material, b – compound of Epidian 57 modified with a microballon-type epoxy resin filler

Dla wymienionych tworzyw nie otrzymano zależności
zmiany odkształcenia w czasie, próbki uległy zniszczeniu
przed rozpoczęciem pomiarów w czasie wygrzewania przyrządów i próbek w komorze termicznej. Ponieważ temperatura utwardzania tworzywa ma istotny wpływ na jego podatność
na odkształcenia w dalszych badaniach realizowano pomiary wykorzystując tworzywa utwardzane dwustopniowo tzn.
wszystkie próbki poddane badaniom dotwardzano w temp.
800C przez 6 h. Krzywe pełzania tworzyw, które nie uległy
zniszczeniu przedstawiono na rysunku 10. Ze względu na
czasochłonność, badania ograniczono do 1000 h.

Rys. 10. Krzywe pełzania tworzyw adhezyjnych wykorzystywanych
w badaniach, uzyskane dla obciążenia powodującego powstanie
w badanych próbkach naprężeń normalnych ujemnych o wartości
równej 30 MPa w temperaturze 600C
Fig. 10. Creeping characteristics of adhesive synthetic materials used
for testing; obtained at loads which produce normal negative strains
of 30 MPa at a temperature of 600C in tested samples
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Tablica I. Wytrzymałość doraźna połączeń zakładkowych
Table I. Immediate Resistance of Lap Joints.

W odróżnieniu od typowego przebiegu pełzania we
wszystkich otrzymanych krzywych nie zaobserwowano trzeciego etapu pełzania, w którym prędkość pełzania rośnie powodując zniszczenie materiału. Z tworzyw wykorzystywanych
w badaniach najmniejsze odkształcenia początkowe (pierwsze godziny od momentu rozpoczęcia pomiarów) występowały
dla Belony 1812 (kompozycja z napełniaczem ceramicznym),
natomiast największe dla Chester Metalu. Próbki wykonane
z Belzony 1111 oraz Unirepu 3 charakteryzowały odkształcenia początkowe o zbliżonej wartości – na poziomie 7÷8%.
Prędkość przyrostu odkształceń po czasie kilkudziesięciu godzin od momentu rozpoczęcia pomiarów dla wszystkich badanych kompozytów firmowych zmniejszała się. Najmniejsze
przyrosty odkształceń obserwowano dla Belony 1812 (po 800
h przyrost odkształceń nie był już rejestrowany przez czujnik mikrometryczny), największe natomiast dla kompozycji
opartych na Epidianie 57 (również modyfikowanym fizycznie,
w których Epidian stanowił matrycę epoksydową).
W kolejnym etapie badano połączenia z zastosowaniem
wcześniej wykorzystywanych tworzyw adhezyjnych. Badania
miały na celu oznaczenie wytrzymałości doraźnej połączeń
adhezyjnych i ich statycznej trwałości czasowej. Oznaczenie
wytrzymałości doraźnej połączeń było warunkiem koniecznym właściwego dobrania obciążeń do prób trwałościowych.
Badanie wytrzymałości doraźnej wykonano na 6 próbkach
i polegało na statycznym rozciąganiu próbek aż do momentu
zniszczenia połączenia. Wyznaczona w ten sposób wytrzymałość doraźna połączeń była średnią arytmetyczną z prze-

prowadzonego eksperymentu. Dla każdej wykonanej próby
określono przedział ufności metodą Studenta–Fishera dla
poziomu ufności 1-α = 0,95 [14]. Wyniki wykonanych badań
zaprezentowano w tablicy I.
Wartości wytrzymałości doraźnej, otrzymane dla połączeń
wykonane z zastosowaniem kompozytów: Belzona 1111,
Chester Metalu Super, Epidianu 57 oraz Epidianu 57 modyfikowanego elektrokorundem i tkaniną szklaną były porównywalne. Istotnie mniejszą wytrzymałość doraźną uzyskano dla
połączeń przygotowanych z wykorzystaniem Unirepu 3 oraz
Belzony 1812.
Otrzymane wartości wytrzymałości doraźnej połączeń
w następnym etapie badań stanowiły punkt odniesienia, na
podstawie których dobierano obciążenie do prób trwałościowych. Wielkością mierzoną był czas do zniszczenia poszczególnych próbek. Przyjęto maksymalny czas prowadzenia eksperymentu 500 h. Badaniom poddawano jednocześnie 5 próbek obciążonych w identyczny sposób. Wartość obciążenia
w badaniach przyjęto na poziomie 60% wytrzymałości doraźnej połączenia, kierując się m.in. zaleceniami konstrukcyjnymi
o projektowaniu połączeń klejowych tak, aby w czasie eksploatacji nie obciążać ich siłami przekraczającymi połowę ich
wytrzymałości doraźnej. Badania trwałościowe wykonywano
w temperaturze 60 i 800C.
Wyniki przeprowadzonych badań w temperaturze 60 i 800C
przedstawiono w postaci wykresów kolumnowych na rysunkach 11, 12.
Statyczna trwałość czasowa równa 500 h charakteryzowała połączenia obciążone w temperaturze 600C, których
spoiny zostały wykonane z kompozytów: Belzona 1111,
Chester Metal Super, Unirep 3, Belzona 1812 oraz połączeń
w których spoinę modyfikowano tkaniną szklaną (tylko jedna
z badanych próbek uległa zniszczeniu w czasie 3 doby badań). Średnia trwałość (średnia arytmetyczna) 5-ciu próbek
równa 214 h charakteryzowała połączenia, w których spoiny
wykonano z modyfikowanego elektrokorundem Epidianu 57.
Bardzo niską trwałość (na poziomie kilku godzin) otrzymano
dla połączeń, w których wykorzystywano niemodyfikowany Epidian 57. W badaniach prowadzonych w temperaturze
800C (przy niezmiennych warunkach obciążenia) nastąpił
gwałtowny spadek trwałości połączeń ze spoiną modyfikowaną tkaniną szklaną (do kilku godzin), natomiast dla pozostałych połączeń nie obserwowano istotnej zmiany trwałości
(zniszczeniu uległy pojedyncze próbki, w których stosowano
kompozyty firmy Belzona).

Rys. 11. Statyczna trwałość czasowa połączeń zakładkowych
wykonanych z zastosowaniem badanych kompozytów klejowych
(obciążenie 60% Pn, temperatura 60oC)
Fig. 11. Static safe life of lap joints produced by means of the tested
glue composite materials (under loads of 60 % Pn and at a temperature of 60oC)

Rys. 12. Statyczna trwałość czasowa połączeń zakładkowych
wykonanych z zastosowaniem badanych kompozytów klejowych
(obciążenie 60% Pn temperatura 80oC)
Fig. 12. Static safe life of lap joints produced by means of the tested
glue composite materials (under loads of 60 % Pn and at a temperature of 80oC)

Rodzaj kompozytu klejowego
w połączeniu
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Wytrzymałość doraźna
Pn, N

Belzona 1111

2444 ± 315

Chester Metal Super

2590 ± 144

Unirep 3

1660 ± 115

Belzona 1812

1216 ± 75

Epidian 57

2297 ± 149

Epidian 57 + 20% elektrokorundu

2714 ± 350

Epidian 57 + warstwa tkaniny szklanej

2320 ± 290
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Podsumowanie
Zagadnienie statycznej trwałości czasowej połączeń
klejowych jest istotnym problemem dla konstruktorów
stosujących takie połączenia. W literaturze podejmującej
tematykę wytrzymałości połączeń klejowych brak jest uniwersalnych metod prognostycznych dotyczących tego rodzaju problemu, mogącego wystapić w inżynierskiej praktyce. Nie uwzględnienie ograniczonej statycznej trwałości
czasowej tego rodzaju połączeń może doprowadzić do
zniszczenia zaprojektowanego połączenia i w konsekwencji do zniechęcenia konstruktora do stosowania klejenia
jako metody łączenia.
Badania prowadzone z połączeniami klejowymi dowodzą, że wytrzymałość doraźna nie może być jedynym
kryterium przydatności kompozytu do tworzenia połączeń
w odpowiedzialnych konstrukcjach, a trwałość czasową połączeń nie daje się jednoznacznie odnieść do ich wytrzymałości doraźnej.
Prowadzenie badań eksperymentalnych dla połączeń
klejowych związanych z określaniem ich trwałości jest czasochłonne i wymaga zaangażowania sporych środków –
specjalne przyrządy, komory cieplne, utrzymywanie stałych
warunków termicznych przez cały czas prowadzenia badań,
niewielka liczba próbek, które jednocześnie mogą być badane. W związku z tym istnieje konieczność zastępowania,
w możliwym zakresie, badań połączeń adhezyjnych badaniami samych kompozycji adhezyjnych i na ich podstawie
wnioskowania o zachowaniu się tworzywa w połączeniu.
Tego rodzaju działania, mające na celu poszukiwanie
efektywnych metod prognozowania trwałości połączeń
w oparciu o właściwości samych kompozytów traktowanych jako tworzywo, wydają się uzasadnione uwzględniwszy fakt występowania obecnie na rynku szerokiej gamy
materiałów adhezyjnych do tworzenia połączeń konstrukcyjnych oraz łatwość z jaką można modyfikować tego rodzaju tworzywa tworząc nowe kompozycje.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono istnienie zależności jakościowej pomiędzy charakterem krzywej pełzania tworzywa adhezyjnego a trwałością połączeń, w których tworzywo jest wykorzystywane.
Tworzywa adhezyjne obciążone w podwyższonej temperaturze, które charakteryzują duże odkształcenia początkowe (w pierwszym etapie pełzania) lub duży gradient
odkształceń w czasie (w drugim etapie pełzania), stosowane w połączeniu charakteryzowała trwałość do kilku
do kilunastu godzin. Wydaje się, że już wstępna ocena
kształtu krzywych pełzania kleju pozwala przewidywać
zdolność spoin do długotrwałego przenoszenia obciążeń
i prowadzić efektywną analizę porównawczą jakości tworzyw adhezyjnych. W przypadku trudności z wyznaczeniem
krzywej pełzania na skutek niszczenia próbek po obciążeniu
w ciągu pierwszych kilkunastu minut można również z dużym prawdopodobieństwem prognozować, że i połączenia,
w których zostaną one wykorzystane będzie cechować
bardzo niska statyczna trwałość czasowa.
W badaniach stwierdzono również, że warunki termiczne utwardzania spoin połączeń mają mniejszy wpływu na
wytrzymałość doraźną połączeń, i znacznie większy na ich
trwałość w podwyższonej temperaturze. Wydaje się, że ma
to związek ze stopniem usieciowania matrycy epoksydowej. Prawdopodobnie na skutek gęstszego usieciowania
tworzywa utwardzanego dwustopniowo statyczna trwałość
czasowa tak przygotowanych tworzyw jest wyższa. Można
więc, na podstawie zrealizowanych badań, sformułować
ogólne zalecenie o utwardzaniu spoin klejów opartych na
żywicach epoksydowych w podwyższonej temperaturze.
Jeżeli termiczne warunki utwardzania spoiny klejowej nie
są dokładnie sprecyzowane przez producenta kleju, utwardzanie spoiny należy zrealizować w przewidywanej temperaturze eksploatacji połączenia.
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Trwałość zmęczeniowa połączeń klejowych
Fatigue life of adhesive joints
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań trwałości zmęczeniowej połączeń klejowych (zakładkowych, czołowych
i czopowych walcowych) klejonych Epidianem 57+Z1 oraz
klejowymi materiałami regeneracyjnymi. Klejonymi materiałami były: stop aluminiowy lub stal. Blachy ze stopu
aluminiowego przygotowywano do klejenia za pomocą
różnych metod w celu uzyskania różnych właściwości
adhezyjnych spoin. Połączenia obciążano cyklami odzerowotętniącymi o częstotliwości 20 Hz i różnych wartościach obciążenia maksymalnego. Porównano trwałość
zmęczeniową różnych rodzajów połączeń klejowych, oceniono wpływ adhezji na trwałość połączeń oraz określono
wartości dopuszczalnych maksymalnych obciążeń zmęczeniowych dla połączeń wykonanych różnymi materiałami adhezyjnymi, przy założonej trwałości. Wykazano, że
połączenia o większej wytrzymałości, wynikającej z bardziej efektywnego przygotowania powierzchni do klejenia,
mogą być obciążane zmęczeniowo mniejszymi względnymi wartościami sił, niż połączenia o niższej wytrzymałości.
Dodatkowo wykonano badania, które wykazały, że w temperaturze otoczenia występuje pełzanie tworzyw adhezyjnych i może mieć ono wpływ na mechanizm zniszczenia
zmęczeniowego.

This paper presents results of fatigue life research of
bonded Epidian 57+Z1 and sticky regenerative materials
adhesive joints (overlap, butt and sleeve joints). Bonded materials were aluminium alloy and steel. Different
methods of sheet aluminium alloy surface preparation
were used to obtain different adhesion. Joints were loaded
by to zero pulsating load cycles (frequency 20 HZ, different
value of maximum load). The fatigue life of different glued
joint sort were compared, the adhesion impact on fatigue
life of joints was evaluated and, for assumed durability, the
allowable load values were determined for different adhesives bonded joints. It was pointed out that more resistant
adhesive joints (which strength results with good adhesion
– more effective surface preparation) can be fatigue loaded by smaller relative forces then less resistant ones. The
extra researches were made which proved that at ambient
temperature the adhesives creep and them ambient-temperature creep may be have an essential effect on fatigue
failure of adhesive joints.

Wstęp

skutkiem może być nagłe zniszczenie i to przy obciążeniach
maksymalnych o wartościach wiele niższych od wytrzymałości doraźnej połączenia.
Z publikacji poświęconych wytrzymałości połączeń klejowych wynika, że klejone struktury (np. klejone pasy dźwigarów) charakteryzuje wysoka trwałość zmęczeniowa, przewyższająca trwałość struktur integralnych [2, 3], jeśli spoiny
klejowe nie są nadmiernie obciążone (rys. 1).
Znana jest wysoka trwałość zmęczeniowa, często stosowanych w konstrukcjach lotniczych, połączeń klejowo-nitowych [4] oraz klejowo-zgrzewanych. W połączeniach takich
spoina powoduje zmniejszenie prędkości propagacji pęknięć.
Jednak wytrzymałość zmęczeniowa samych połączeń klejowych jest ograniczona – znacznie mniejsza od ich wytrzymałości doraźnej [5, 6]. Problematyka wytrzymałości zmęczeniowej połączeń klejowych jest skomplikowana. Wynika to

Klejenie jest znaną od lat i coraz powszechniej stosowaną metodą łączenia materiałów. Opracowanie w latach 40.
ubiegłego wieku klejów do metali, a następnie w latach 70.
tzw. klejów wzmocnionych spowodowało rozwój klejenia
konstrukcyjnego. Wytrzymałość połączeń klejowych zależy
od czynników [1]:
materiałowych – właściwości kleju (adhezyjnych, kohezyjnych, wartości modułu sprężystości); właściwości klejonych materiałów (ich modułu sprężystości),
technologicznych – sposobu przygotowania powierzchni do klejenia; sposobu przygotowania i nanoszenia masy
klejowej; warunków utwardzania spoiny klejowej (temperatury, nacisków, czasu),
konstrukcyjnych – sposobu obciążenia połączenia; wymiarów połączenia; symetryczności połączenia; ukształtowania elementów złącza,
eksploatacyjnych – widma obciążeń działających na
połączenie; czasu działania obciążenia; zakresu temperatury pracy połączenia; agresywności chemicznej środowiska; czasu trwałości połączenia itp.
W spoinach połączeń klejowych pod wpływem zmiennych
obciążeń zachodzi proces zmęczenia. Powoduje on zmniejszenie wytrzymałości i trwałości połączeń klejowych, a jego
Prof. dr hab. inż. Jan Godzimirski – Wojskowa Akademia Techniczna, dr inż. Andrzej Komorek – Wyższa Oficerska
Szkoła Sił Powietrznych, Dęblin.
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a)

b)

Rys. 1. Dźwigar z pasami: a – klejonymi, b – integralnymi [2]
Fig. 1. Wing spar with glued and integral flange

z różnorodności klejów konstrukcyjnych (ich składu chemicznego, struktury, właściwości mechanicznych i fizycznych),
możliwości kohezyjnego lub adhezyjnego zniszczenia spoin
klejowych oraz złożonego stanu naprężenia w spoinach.
W artykule przedstawiono wyniki badań trwałości zmęczeniowej połączeń klejonych różnymi gatunkami tworzyw
adhezyjnych, mogących znaleźć zastosowanie w naprawach
doraźnych sprzętu. Na potrzeby niniejszej publikacji wprowadzono pojęcia: bezwzględna trwałość zmęczeniowa, tj. trwałość wyznaczona dla cyklu obciążeniowego, którego maksymalna wartość jest określona liczbową wartością obciążenia,
oraz względna trwałość zmęczeniowa, tj. trwałość wyznaczona dla cyklu obciążeniowego, którego maksymalna wartość
jest określona ułamkową wartością obciążenia niszczącego
połączenie w próbie statycznej.
Celem badań było porównanie trwałości zmęczeniowej
różnych rodzajów połączeń klejowych, ocena wpływu sił adhezji na trwałość połączeń oraz określenie (dla różnych materiałów adhezyjnych) wartości dopuszczalnych maksymalnych obciążeń zmęczeniowych spoin wykonanych tymi materiałami, przy których trwałość połączeń osiągałaby wartość
co najmniej 100 000 cykli – trwałość, którą można uznać za
zadawalającą ze względu na potrzeby napraw doraźnych.

Warunki eksperymentu
Badania prowadzono na próbkach zakładkowych obciążonych na ścinanie, czołowych oraz czopowych walcowych
(rys. 2÷4). Próbki klejono jednocześnie w identycznych warunkach, a liczność każdej partii wynosiła 9÷10 sztuk. Pięć
próbek z każdej partii wykorzystywano do określenia wytrzymałości doraźnej w próbie rozciągania, a pozostałe poddawano badaniom zmęczeniowym. Dla każdej partii próbek
wyznaczono średnią wartość wytrzymałości doraźnej (średnią arytmetyczną z wytrzymałości badanych próbek) oraz
określono przedział ufności metodą t – Studenta dla poziomu
ufności 1-α = 0,95. Klejono próbki wykonane głównie ze stopu
aluminiowego 2024 (PA7T4), ale również ze stali C22 (St3).
W celu uzyskania różnych wartości sił adhezji stosowano
trzy sposoby przygotowania powierzchni elementów łączonych do klejenia: trawienie zgodnie z normą PN-69/C-89300,
schropowacanie papierem ściernym o ozn. 80, przemywanie
benzyną ekstrakcyjną i suszenie, piaskowanie elektrokorundem, przemywanie benzyną ekstrakcyjną i suszenie.
Próbki klejono Epidianem 57 utwardzanym trietylenotetraaminą (utwardzaczem Z1) na ciepło w temperaturze 60oC
w czasie 1 h lub 7 dni w temperaturze otoczenia oraz klejowymi masami regeneracyjnymi o nazwach handlowych
Belzona 1111, Chester Metal Super i Chester Metal Rapid
utwardzanymi w temperaturze otoczenia. W badaniach zmęczeniowych próbki obciążano cyklem odzerowotętniącym
(zasadniczo jednostronnym o małej wartości obciążenia minimalnego) o częstotliwości 20 Hz, przy której nie występuje
istotny wzrost temperatury spoin [7], i różnych wartościach
obciążenia maksymalnego. Właściwości mechaniczne utwardzonych tworzyw adhezyjnych wyznaczono w próbie ściskania próbek walcowych (średnica 12 mm, długość 25 mm)
odlanych z badanych tworzyw.

Rys. 3. Próbka czołowa
Fig. 3. Simple butt specimen

Rys. 4. Próbka czopowa walcowa
Fig. 4. Cylindrical-sleeve specimen

Wyniki badań
Na rysunku 5 przedstawiono wyniki ściskania próbek
wykonanych z badanych tworzyw adhezyjnych.
Stwierdzono, że klejowe masy regeneracyjne cechuje
większa wytrzymałość na ściskanie oraz większa wartość
modułu sprężystości wzdłużnej w porównaniu z tworzywem
Epidian 57 oraz że właściwości mechaniczne Epidianu 57
istotnie zależą od sposobu jego utwardzania.

Rys. 5. Krzywe ściskania kleju Epidian 57 utwardzanego w temperaturze 60oC w czasie 1 h i utwardzanego 7 dni w temperaturze otoczenia, Belzony 111, Chester Metalu Super oraz Chester Metalu Rapie
(próbki cylindryczne średnica = 12,5 mm, l = 25 mm)
Fig. 5. Strain – compressive stress relationship of cured at temperature 60oC by 1 hour and 7 days and nights at ambient temperature
Epidian 57+Z1, Belzona 1111, Chester Metal Super and Chester Metal Rapid (cylindrical specimen, diameter 12,5 mm, length 25 mm)

Rys. 2. Próbki zakładkowe: a – dwuzakładkowa prosta, b – jednozakładkowa prosta
Fig. 2. Overlap specimen: a – simple double lap, b – simple single lap
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W tablicy I przedstawiono wyniki badań wytrzymałości
doraźnej oraz trwałości zmęczeniowej połączeń zakładkowych klejonych Epidianem 57+Z1.
Na podstawie wyników badań zamieszczonych w tablicy I
stwierdzono:
– istotny wpływ sposobu przygotowania powierzchni blach
na wytrzymałość doraźną połączeń,
– stosunkowo niewielki wpływ sposobu utwardzania kleju
Epidian 75+Z1 na wytrzymałość doraźną połączeń,
– wyższą trwałość zmęczeniową połączeń o większej grubości spoiny,
– brak korelacji między względną (odniesioną do obciążeń
niszczących) wartością maksymalnego obciążenia zmęczeniowego a trwałością zmęczeniową połączeń.
Połączenia dwuzakładkowe klejone klejem o większej
wartości modułu sprężystości wzdłużnej (utwardzanym w temperaturze 60oC) charakteryzowała wyższa trwałość niż jednozakładkowe, natomiast jednozakładowe wyższa, gdy klejone
były klejem bardziej elastycznym. Mogło to być spowodowane innym sposobem obciążenia próbek – połączenia dwuzakładkowe nie były obciążane momentem zginającym.
W celu porównania trwałości zmęczeniowej różnego rodzaju połączeń klejowych badaniom poddano próbki jednozakładowe, czopowe walcowe i czołowe wykonane ze stali
(C22 (St3). Powierzchnie próbek przygotowano do klejenia
poprzez piaskowanie, a następnie przemywanie benzyną
ekstrakcyjną i 15 minutowe suszenie (odparowanie benzyny)
w temperaturze 60oC.
Wszystkie próbki sklejano Epidianem 57 utwardzanym
utwardzaczem Z1 w temperaturze 60oC w czasie 1h. Grubość wykonanych spoin wynosiła ~ 0,1 mm. W badaniach
zmęczeniowych próbki obciążano cyklem odzerowotętniącym o wartości maksymalnej obciążenia równej połowie ich
wytrzymałości.
Wyznaczoną wytrzymałość doraźną różnych typów połączeń zamieszczono w tablicy II, a na rysunku 6 przedstawiono porównanie ich trwałości zmęczeniowej.

Tablica II. Wytrzymałość doraźna trzech typów próbek
Table II. Immediate Resistance of Three Types of Samples
Rodzaj próbki

Siła niszcząca, kN

Czopowa walcowa

31,06±3,04

Czołowa

8,83±0,73

Jednozakładkowa

4,24±0,20

Rys. 6. Wpływ kształtu próbki i sposobu jej obciążenia na średnią
trwałość zmęczeniową połączeń klejonych klejem Epidian 57. Powierzchnie przygotowane do klejenia przez piaskowanie, klej utwardzany w temperaturze 60°C w czasie 1h, grubość spoiny 0,1 mm
Fig 6. The effect of shape and way of loading on the Epidian 57+Z1
glued joints average fatigue life. Surfaces – sand-blast cleaned, adhesive – cured at temperature 60oC by 1 hour, adhesive layer thickness 0,1 mm

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że: najbardziej odporne na pracę zmęczeniową okazały się próbki
czopowe walcowe, mniej jednozakładkowe, a najmniej próbki

Tablica I. Trwałość zmęczeniowa połączeń jednozakładkowych i dwuzakładkowych blach ze stopu aluminiowego PA7T4
klejonych Epidianem 57+Z1
Table I. Fatigue life of single and double-lap joints in metal sheets made of aluminium alloy PA7T4 and glued with Epidian
57+Z1
Nr
partii
1
2
3
4
5
6
7

Rodzaj
próbki

Sposób
przygotowania
powierzchni

Warunki
utwardzania

D

trawienie

1h 60°C

D

schropowacanie

7 dób

D

trawienie

7 dób

J

8
9

trawienie

1h 60°C

Grubość
spoiny, m

Wytrzymałość
doraźna Fn ,kN

Maksymalne
obciążenie
zmęczeniowe, kN

Trwałość zmęczeniowa,
liczba cykli

0,03

13,13 ± 0,46

4,6 (0,35 Fn)

265537 344753-240000

0,2

14,37 ± 0,96

5 (0,35 Fn)

393869 681875-232334

0,03

5,49 ± 0,87

1,9 (0,35 Fn)

2433000*

0,2

5,44 ± 1,09

1,9 (0,35 Fn)

3900000*

0,03

12,85 ±0 ,81

4,5 (0,35 Fn)

189460 330728-34979

0,2

13,28 ± 1,01

4,65 (0,35 Fn)

201150 370976-74922

0,03

6,50 ± 0,05

2,3 (0,35 Fn)

46633 97856-23668

0,2

6,86 ± 0,23

2,4 (0,35 Fn)

75237 80600-62108

0,03

2,99 ± 0,59

1,1 (0,35 Fn)

564507*

J

schropowacanie

7 dób

0,2

3,20 ± 0,23

1,4 (0,44 Fn)

78940 89447-59882

11

J

trawienie

7 dób

0,2

3,95 ± 0,51**

1,4 (0,35 Fn)

488767 570000-436301

12

J

trawienie

7 dób

0,03

5,15 ± 0,42

1,8 (0,35 Fn)

207130 318136-62833

1,6 (0,5 Fn)

73847

2,1 (0,67 Fn)

4085

10

13
14

J

piaskowanie

1h 60°C

0,1

3,19 ± 0,20

* – badania przerwano ze względu na dużą liczbę cykli,
** – prawdopodobnie słaba adhezja spowodowana niedotrzymaniem wymagań trawienia,
D – próbka dwuzakładkowa, J – próbka jednozakładkowa
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czołowe. Ponadto zniszczenie połączeń klejowych wykonanych Epidianem 57 obciążonych na odrywanie miało charakter czysto adhezyjny. Wykonane obliczenia MES [7] wykazały, że w spoinach połączeń czopowych walcowych maksymalne naprężenia główne mają wartości ujemne i to może
być przyczyną ich wysokiej trwałości zmęczeniowej.
W tablicy III zamieszczono wyniki badań wytrzymałościowych połączeń jednozakładowych klejonych różnymi tworzywami adhezyjnymi.
W celu ułatwienia analizy wyników badań zamieszczonych w tablicy III porównano na histogramach trwałość zmęczeniową wybranych połączeń (rys. 7, 8, 10,11).
Rys. 8. Względna trwałość zmęczeniowa połączeń jednozakładkowych, klejonych Epidianem 57+Z1, przy maksymalnym obciążeniu
cyklu zmęczeniowego równym 0,5 wartości siły niszczącej
Fig. 8. The relative fatigue life of bonded Epidian 57+Z1 single lap
joins (the maximum loud of fatigue cycle equal 0,5 immediate static
strength)

Rys. 7. Bezwzględna trwałość zmęczeniowa połączeń jednozakładkowych, klejonych Epidianem 57+Z1, obciążonych jednakowym
cyklem (0,1÷2,1 kN)
Fig. 7. The absolute fatigue life of bonded Epidian 57+Z1, loaded
identical cycle (0,1÷2,1 kN) single lap joints

Największa względna i bezwzględna trwałość zmęczeniowa cechowała próbki stalowe, co wynika z tego, że przy
jednakowym obciążeniu w spoinach próbek stalowych występują mniejsze naprężenia niż w spoinach próbek duralowych
[7]. Spośród próbek duralowych, próbki schropowacane papierem ściernym cechowała największa trwałość względna,
jednak obciążenie bezwzględne tych próbek podczas badań
było najmniejsze (1,1 kN).

Tablica III. Wyniki badań połączeń jednozakładowych klejonych różnymi tworzywami adhezyjnymi
Table III. Results of testing single-lap joints glued by means of various adhesive synthetic materials

Klej

Materiał
klejony

Sposób
przygotowania
powierzchni

trawienie

Epidian 57
1 h, 60°C

piaskowanie
3,32 ± 0,21

stal

Chester Metal
Super

Chester Metal
Rapid

6,25 ± 0,12
6,86 ± 0,23
3,19 ± 0,16

stop
aluminium

szorstkowanie

Belzona 1111

Wytrzymałość
doraźna Fn, kN

stop
aluminium

stop
aluminium

stop
aluminium

piaskowanie

2,18 ± 0,24
4,24 ± 0,20
4,63 ± 0,20

Maksymalna
wartość obciążenia
zmęczeniowego, kN
1,6 (0,26 Fn)
2,1 (0,30 Fn)
2,4 (0,35 Fn)
3,1 (0,5 Fn)
1,6 (0,5 Fn)
2,1 (0,67 Fn)
1,3 (0,39 Fn)
1,5 (0,45 Fn)
1,1 (0,5 Fn)
2,1 (0,5 Fn)
2,8 (0,6 Fn)
2,4 (0,54 Fn)
1,3 (0,53 Fn)

piaskowanie

piaskowanie

piaskowanie

2,45 ± 0,25

2,33 ± 0,25

1,78 ± 0,12

1,5 (0,6 Fn)

Liczba cykli
750 000
102 537
75 237
8 988
73 847
4 085
171 989
329 076
859 590
81 858
275 300
427 000
17 330
94 648
654 000
434 000
303 000

Uwagi
+
średnia ZN
średnia ZN
średnia ZN
średnia ZN
średnia ZN
ZN
ZN
+
średnia ZN
średnia ZN
średnia ZN
średnia ZN
średnia ZN
+
+

1,5 (0,6 Fn)
1,7 (0,69 Fn)

302 000
+ 903

ZN

1,3 (0,56 Fn)

169 718
632 050
521 500

ZN
ZN
+

0,9 (0,5 Fn)

25 155
420 000
194 980

ZN
+
+

1,2 (0,66 Fn)

29 600
26 569

ZN
ZN

średnia ZN – średnia trwałość zmęczeniowa partii 3–4 próbek
ZN – próbka uległa zniszczeniu podczas badań
+ – próbka nie uległa zniszczeniu podczas badań
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położenie trawersy, mm

liczba cykli w tysiącach
Rys. 12. Zmiana położenia ruchomej trawersy maszyny wytrzymałościowej przy maksymalnym (1,5 kN) i minimalnym (0,1 kN) obciążeniu cyklu zmęczeniowego próbki zakładkowej
Fig 12. Change of testing machine movable cross-bar position
of single lap joint for maximum (1,5 kN) and minimum (0,1 kN) load
Rys. 9. Wpływ sposobu przygotowania do klejenia (p – piaskowanie,
t – trawienie) powierzchni blach ze stopu aluminium na wytrzymałość doraźną Rt oraz względną i bezwzględną trwałość zmęczeniową
połączeń jednozakładowych klejonych Epidianem 57+Z1
Fig. 9. The effect of aluminium alloy surface preparation (p – sand
blasting, p – pickling) on the strength (Rt), relative and absolute
fatigue life of glued Epidian 57+Z1 single lap joints

Przy takiej samej maksymalnej wartości (1,6 kN) obciążenia cyklu zmęczeniowego próbki trawione charakteryzowała
większa trwałość, co świadczy o wpływie sił adhezji na trwałość zmęczeniową połączeń klejowych. Jednak względna
trwałość zmęczeniowa próbek trawionych okazała się mniejsza niż piaskowanych.

Odkształcenie lub
przemieszzenie, mm

Rys. 10. Trwałość zmęczeniowa połączeń jednozakładkowych,
blach ze stopu aluminiowego, przy maksymalnym obciążeniu cyklu
zmęczeniowego 1,3 kN, powierzchnie do klejenia przygotowane metodą piaskowania
Fig. 10. The absolute fatigue life of made of aluminium alloy single
lap joint, the maximum load of fatigue cackle equal 1,3 kN, the surface preparation – sand-blasting

Najniższą bezwzględną trwałość wykazały próbki klejone materiałem Chester Metal Rapid, jednak ich obciążenie
względne było największe. W połączeniach zakładkowych
Belzonę 1111 i Epidian 57 cechuje podobna bezwzględna
trwałość zmęczeniowa, ale względna trwałość Epidianu 57
jest znacznie niższa.
W trakcie badań zmęczeniowych próbek jednozakładowych
klejonych tworzywem Belzona 1111 rejestrowano położenie ruchomej trawersy maszyny wytrzymałościowej przy maksymalnej i minimalnej wartości cyklu obciążeniowego (rys. 12).
Stwierdzono występowanie stałego zakresu odkształceń
badanej próbki (0,076 mm) w trakcie prowadzenia badania, pomimo że w początkowej fazie badań występowało przemieszczanie się trawersy, co mogło być spowodowane przemieszczeniem próbki w uchwytach lub odkształceniami spoiny. Całkowita wartość tego przemieszczenia wyniosła ok. 0,11 mm.
Rejestrowane odkształcenia próbek zakładkowych obciążonych zmęczeniowo były sumą odkształceń spoin i klejonych blach, dlatego trudno było oszacować, jakie odkształcenia występowały rzeczywiście w spoinach.
W związku z tym przeprowadzono podobne badania na
próbkach wałeczkowych odlanych z tworzywa Belzona 1111.
W badaniach stosowano próbki o średnicy 12,5 mm i długości
25 mm. Obciążano je na ściskanie cyklem 0,2÷6,7 kN. Próbkę obciążono 169 373 cyklami rejestrując po każdym tysiącu
cykli położenie ruchomej trawersy maszyny wytrzymałościowej przy maksymalnej i minimalnej wartości obciążenia
cyklu zmęczeniowego. Wykonane pomiary pozwoliły określić zakres odkształceń badanej próbki (podwojoną amplitudę odkształceń), jak również zmianę jej wysokości opisaną
przemieszczaniem się trawersy. Wyniki przeprowadzonych
badań przedstawiono na rysunku 13.

Rys. 11. Trwałość zmęczeniowa połączeń jednozakładkowych, przy
maksymalnym obciążeniu cyklu zmęczeniowego równym ~0,66 wartości siły niszczącej, powierzchnie do klejenia przygotowane metodą
piaskowania
Fig. 11. The relative fatigue life of single lap joints, maximum fatigue
life cycle equal 0,66 immediate static strength, surface preparation
– sand-blasting

42

Przegląd spawalnictwa 8/2008

zakres odkszcałceń

Rys. 13. Zmiana zakresu odkształceń próbki i przemieszczenia
trawersy (zmiana wysokości próbki) w trakcie badań zmęczeniowych
klejowej masy regeneracyjnej Belzona 1111
Fig. 13. Change of harmonic strains range of specimen and crossbar dislocation during fatigue research

Stwierdzono, że po kilku tysiącach cykli obciążeniowych
amplituda odkształceń ustaliła się praktycznie na stałym
poziomie. Jednocześnie występowało ciągłe narastanie odkształceń badanej próbki, a ich charakter wyraźnie wskazywał, że badany materiał podlegał pełzaniu.

Stwierdzono większą prędkość pełzania kleju Epidian
57 w porównaniu z tworzywem Belzona 1111, co może być
przyczyną mniejszej względnej trwałości połączeń łączonych
klejem Epidian 57+Z1 w porównaniu z łączonymi tworzywem
Belzona 1111.

Wnioski
– Wyniki badań trwałości zmęczeniowej połączeń klejowych charakteryzują duże rozrzuty, co wynika, między
innymi z większych rozrzutów wytrzymałości doraźnej połączeń klejowych w porównaniu, np. z połączeniami mechanicznymi.
– Wartość sił adhezji istotnie wpływa na wytrzymałość
doraźną połączeń klejowych oraz w mniejszym zakresie
na ich trwałość zmęczeniową. Wraz ze wzrostem sił adhezji wzrasta bezwzględna trwałość zmęczeniowa połączeń
(wzrasta wartość obciążenia, przy którym połączenie przenosi określoną liczbę cykli), ale zmniejsza się ich względna
trwałość zmęczeniowa (zmniejsza się wartość obciążenia
odniesionego do wytrzymałości doraźnej połączenia przy
którym połączenie przenosi określoną liczbę cykli). Tak
więc stosowanie zabiegów podwyższających wytrzymałość adhezyjną połączeń jest zawsze wskazane, ale należy
zdawać sobie sprawę, że połączenia o większej wytrzymałości, wynikającej z bardziej efektywnego przygotowania

powierzchni do klejenia, mogą być obciążane zmęczeniowo mniejszymi względnymi wartościami sił niż połączenia
o niższej wytrzymałości.
– Trwałość zmęczeniowa połączeń klejowych istotnie
zależy od wartości maksymalnych naprężeń występujących
w spoinie przy maksymalnej wartości cyklu obciążeniowego.
– Pełzanie tworzyw adhezyjnych w temperaturze otoczenia ma istotny wpływ na mechanizm zniszczenia zmęczeniowego spoin klejowych.
– Aby uzyskać trwałość zmęczeniową na poziomie kilkuset tysięcy cykli, którą można uznać za wystarczającą
w doraźnych (polowych) naprawach sprzętu wojskowego,
połączenia zakładkowe wykonane tworzywami z grupy
klejowych mas regeneracyjnych nie powinny być obciążane cyklem zmęczeniowym, którego wartość maksymalna
przekracza 0,5 ich wytrzymałości doraźnej. Połączenia
łączone klejem Epidian 57 mogą być obciążane w mniejszym zakresie 0,35÷0,4.
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Wybrane aspekty technologii klejenia
w produkcji autobusów
Some aspects of busses adhesive
bonding technology
Streszczenie
W artykule przedstawiono wybrane aspekty technologii klejenia w budowie autobusów wraz z jej wadami
i zaletami oraz przewidywane drogi rozwoju. Przedstawiono porównanie jej właściwości z tradycyjnymi metodami
łączenia (spawanie, nitowanie, skręcanie itd). Ponadto
przykłady zastosowań klejów w przemyśle w procesie produkcji autobusów. Opisano także grupy klejów przemysłowych z ich właściwościami, wadami i zaletami.

Wstęp

Zalety klejenia

Obecnie klejenie znajduje zastosowanie zarówno w produkcji jednostkowej jak i wielkoseryjnej. Umożliwia łączenie
części bardzo małych (elektronika), jak również konstrukcji
o znacznych wymiarach (przemysł motoryzacyjny i maszynowy). Jednym z najbardziej odpowiedzialnych zastosowań
technologii klejenia jest przemysł lotniczy. Dobrym przykładem jest konstrukcja samolotu Fokker F27 Friendship. Do
produkcji wprowadzono go w 1954 roku. Złącza klejowe stanowiły w nim ponad 70% ogólnej liczby połączeń.
W przemyśle wytwarzającym pojazdy użytkowe (BTR
– Bus, Truck, Rail), technologię klejenia zaczęto wprowadzać
we wczesnych latach osiemdziesiątych. Obecnie jest to szeroko stosowana metoda łączenia materiałów przy produkcji
autobusów, tramwajów, wagonów itd. W przemyśle samochodowym, kleje stosuje się głównie w produkcji nadwozi,
gdzie zastępują one tradycyjne metody połączeń takie jak
połączenia śrubowe, nitowane, lutowane czy spawane. Często stosuje się kombinację połączenia klejowego z połączeniem tradycyjnym np. zgrzewaniem oporowym. W budowie
nadwozia autobusu najczęściej znajdują zastosowanie kleje
topliwe, utwardzane przez docisk, kontaktowe, cyjanoakrylowe, anaerobowe, poliuretanowe (PU) i polimerowe modyfikowane silanem (MS-polimer), strukturalne dwuskładnikowe
epoksydowe i akrylowe. Nowością w przemyśle samochodowym są kleje mogące łączyć powierzchnie zaolejone, surowe (bez przygotowania) lub ocynkowane. Prowadzone były
również badania zdolności połączenia klejowego do absorpcji
energii (powstałej np. wskutek zderzenia). Wynika z nich, że
kombinacja połączenia klejowego ze zgrzewaniem przy łączeniu profili wykazuje lepszą zdolność pochłaniania energii
w porównaniu do profili nadwozia samochodowego łączonych
jedynie za pomocą zgrzewania. Oznacza to możliwość zaprojektowania pojazdu o lepszych właściwościach trakcyjnych,
mniejszej masie i obniżonej podatności na korozję.

–

Mgr inż. Tadeusz Bugaj – Volvo Polska, Wrocław.

44

Abstract

This paper describes some aspects of adhesive bonding technology. There are advantages and disadvantages
concerned with that technology, possible ways of developing this technology in future are described. A comparison
with traditional method of jointing (welding, riveting, bolting
etc.) is included. As an example of industrial application of
adhesives, busses factory is used. Each group of industrial
adhesives is described with its characteristic properties,
advantages and disadvantages.
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bardziej równomierny rozkład obciążeń w złączu. Możliwość
łączenia ze sobą różnych rodzajów materiałów –- np. metal–
szkło, tworzywa sztuczne–metal, guma–tworzywo sztuczne
itp. Wymagane jest jednak odpowiednie przygotowanie powierzchni poszczególnych materiałów. Z tego powodu do
jednej operacji np. klejenia oblachowania konieczne będzie
użycie 3–4 różnych środków chemicznych;
możliwość zastosowania lżejszych lub kompozytowych
materiałów umożliwia zmniejszenie masy konstrukcji;
możliwe jest łączenie materiałów o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej. Przykładem jest klejenie
aluminiowego poszycia dachu autobusowego do szkieletu
ze stali nierdzewnej;
zwiększenie sztywności konstrukcji przy niezmienionej lub
mniejszej masie;
optymalne wykorzystanie właściwości klejonych materiałów, nie są one przegrzewane i nie ma osłabiania elementu wykonując otwory (nitowanie, połączenia śrubowe);
działanie izolujące i uszczelniające – dobre właściwości
antykorozyjne. Możliwość doboru kleju o znikomej przewodności elektrycznej – brak możliwości powstania ognisk
korozji galwanicznej. Z drugiej strony istnieje możliwość
doboru kleju o dobrych właściwościach przewodnictwa,
z domieszką proszku metalu np. srebra;
gazo- i wodoszczelność. Klej służący do montażu np.
przedniej ściany autobusu wykonanej z tworzywa sztucznego zbrojonego włóknem szklanym działa również jako
uszczelniacz, zapobiegając przedostawaniu się wody pod
poszycie zewnętrzne;
brak ograniczeń co do stylizacji części nadwozia;
kompensacja tolerancji wykonania elementów przez warstwę kleju – można ograniczyć koszt wykonania elementu
przez zwiększenie pól tolerancji;
działanie tłumiące – możliwość doboru kleju o odpowiednim współczynniku tłumienia i module sprężystości.
Umożliwia to obniżenie hałasu i zmniejszenie wibracji towarzyszących poruszaniu się pojazdu;
możliwość łączenia z innymi metodami łączenia;

–

możliwość wyboru metody aplikacji: od obsługiwanych
ręcznie pistoletów na kartusze o pojemności 0,31 dm3
przez pompy na pojemniki 23÷ 200 dm3 do zautomatyzowanych systemów w produkcji wielkoseryjnej.

Ograniczenia klejenia
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

konieczność zabiegów dodatkowych: odtłuszczanie, gruntowanie, obróbka mechaniczna itp;
ograniczona wytrzymałość cieplna złączy;
ograniczone możliwości kontroli złączy – głównie niszczące
metody badań – podczas testów lub budowy prototypu;
starzenie się złącza. Trwałość złączy klejowych jest jednak
w zupełności wystarczająca w całym okresie eksploatacji;
problem naprężeń wywołanych przez klej;
połączenie nierozłączne wymaga zastosowania specjalnych metod np. w naprawach powypadkowych;
konieczność specjalistycznych szkoleń dla pracowników;
większość ewentualnych wad powstałych w procesie produkcyjnym ujawnia się dopiero po pewnym czasie;
ograniczenia bhp dotyczące pracy z chemikaliami;
ograniczenia wynikające z utwardzania się kleju, każdy
klej ma określony przez producenta czas, w którym uzyskuje tzw. wytrzymałość manipulacyjną. Przed upływem tego
czasu, klejone elementy muszą być unieruchomione.

Przykłady zastosowania klejenia

Rys. 4. Klejenie okien
Fig. 4. Windows adhesive bonding

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

klejenie oblachowania bocznego (rys. 1),
klejenie przedniej i tylnej ściany (rys. 2 ),
klejenie wykładzin podłogowych (rys. 3),
klejenie okien (rys. 4),
fugowanie okien,
klejenie elementów aluminiowych dachu,
izolacja szkieletu autobusu,
klejenie poszycia dachu,
klejenie podłogi,
klejenie wykładzin tapicerskich,
zabezpieczanie gwintów.

Przyszłość technologii klejenia
–

–
–
–
Rys. 1. Klejone oblachowanie boczne autobusu – stal nierdzewna
Fig. 1. Bus plate side sheet adhesive bonding – stainless steel

–
–
–

opracowanie klejów niewymagających przygotowania zanieczyszczonych powierzchni. Powstają kleje zdolne połączyć np. zaolejone powierzchnie metalowe, mają one zdolność do absorpcji oleju z powierzchni (do 20% obj. kleju);
skrócenie czasu utwardzania klejów w wyniku stosowania
klejów dwuskładnikowych lub aplikowanych na gorąco;
kleje ekologiczne, dyspersje na bazie wody, brak odparowywania szkodliwego rozpuszczalnika (octan etylu);
wprowadzanie nowych materiałów (panele typu „sandwich”, nowe tworzywa sztuczne);
powłoki preaplikowane np. szyby z warstwą kleju naniesioną przez producenta;
nowe metody przygotowania powierzchni do klejenia materiałów o małym napięciu powierzchniowym (PTFE, PE, PP)
np. fluorowanie, plazmowanie;
modułowe konstrukcje usprawniające proces montażu.

Podsumowanie

Rys. 2. Po lewej – klejona ściana przednia – laminat poliestrowy
Fig. 2. On the left – front wall adhesive bonding – G.R.P
Rys. 3. Po prawej – klejenie wykładziny podłogowej
Fig. 3. On the right – floor carpet bonding

Klejenie, mimo że jest stosunkowo nową technologią
w przemyśle motoryzacyjnym, systematycznie zwiększa zakres swojego zastosowania. W konstrukcjach nowoczesnych
autobusów klejenie wykonywane jest w ok. 30% ogólnej liczby połączeń i stale pojawiają się nowe zastosowania. Wraz
z upływem czasu, technologia klejenia wypierać będzie tradycyjne metody połączeń. Podczas jednego ze szkoleń na
temat klejenia postawiono pytanie: „Skoro technologia klejenia ma tak dużo zalet, to dlaczego np. szkielety autobusów
nadal są spawane, a nie klejone?”. Odpowiedź prowadzącego brzmiała: „Na razie są jeszcze spawane...”.
Przegląd spawalnictwa 8/2008

45

listy do redakcji
Szanowny Panie Redaktorze,
Bardzo rozczarował mnie Raport „Stan i perspektywy
rozwoju spawalnictwa w Polsce”, opublikowany w Przeglądzie Spawalnictwa Nr 7/2008. Raport miał przedstawiać
aktualną sytuację w bieżącym okresie, tj. na początku XXI
wieku. Niestety, Raport tego nie zawiera. Dopiero „Uwagi
Instytutu Spawalnictwa”, zamieszczone na 36 stronie tego
numeru, pozwoliły na wyjaśnienie aktualnego stanu w różnych dziedzinach spawalnictwa, chociaż nie we wszystkich.
Niezrozumiała dla mnie jest informacja o tym, że decyzja
o opracowaniu Raportu zapadła19 maja 2008 roku, a Raport
zatwierdzono 5 czerwca 2008 roku, a jest to bardzo krótki
termin na jego opracowanie. Sądzę, że nawet dla tak znacznego zespołu, termin opracowania Raportu był za krótki na
jego solidne przygotowanie – stąd jego słaba jakość.
Niezrozumiałe dla mnie, ale też niedopuszczalne jest
porównanie napisanego Raportu z Raportem napisanym
w 1975 roku. Jak wiemy, są to różne okresy naszego ży-

cia, więc nie można ich porównać, zwłaszcza, że Raport
w roku1975 pisały 44 osoby (ale czy na pewno wszyscy byli
wówczas spawalnikami?). Ponadto tego Raportu nie posiadamy, a więc trudno jest także powiedzieć, czy był on wykorzystany i jaki był jego wpływ na rozwój spawalnictwa. Kto to
dzisiaj wie?
W tym stanie rzeczy list do Redakcji prof. St. Piwowara
w sprawie dr. E. Dobaja był zupełnie niepotrzebny, ponieważ
dr E. Dobaj gorąco nawoływał, tylko do zaprzestania ,,jałowych działań”, a te są zawsze aktualne, ważne również dla
Honorowego Prezesa SIMP.
Zapraszam wszystkich czytelników do uzupełnienia informacji i do dyskusji, a tym samym zachęcam do uważnego
przeczytania Raportu w Przeglądzie Spawalnictwa Nr 7/2008.
Doc. Henryk Zatyka

Szanowny Panie Redaktorze,
W numerze 7/2007 Przeglądu Spawalnictwa opublikowany
został Raport nt. ,,Stanu i perspektyw rozwoju spawalnictwa w
Polsce”, opracowany z inicjatywy Sekcji Spawalniczej SIMP,
przez Zespół pod przewodnictwem Pana prof. Jacka Senkary
z Politechniki Warszawskiej oraz „Uwagi Instytutu Spawalnictwa”, autorstwa Pana prof. Jana Pilarczyka dotyczące wymienionego raportu.
Mając na względzie powierzoną mi funkcję redaktora działowego Przeglądu Spawalnictwa, w zakresie dotyczącym m.in.
norm i przepisów, po analizie wymienionych dokumentów, przeglądzie posiadanych dokumentów własnych oraz internetowej kwerendzie określonych zagadnień – postanowiłem
– zachęcony przedmową do cytowanego Raportu, dotyczącą jego „merytorycznej, krytycznej i zarazem konstruktywnej dyskusji” z jednej strony oraz zaskoczony jego jakością
z drugiej strony, przedstawić swoje uwagi. Opublikowany Raport nie spełnia swego zasadniczego celu – nie określa lub
nie identyfikuje stanu, nie przedstawia perspektyw, nie ustala minimalnych zadań dla osiągnięcia celów analizy stanu,
a także nie ustala jakichkolwiek działań dla ich realizacji.
Analiza aktualnego stanu i perspektyw rozwoju odzwierciedla w wielu miejscach odczucia ich Autorów (co niestety słusznie zauważa Pan prof. J. Pilarczyk w „Uwagach”, tamże),
a w diagnozie przedstawionego stanu popełnione są zasadnicze błędy metodologiczne.
Przykładanie do powstania Raportu wzorców złotych lat
70. ubiegłego wieku jest anachroniczne, nie uwzględnia bowiem realiów dnia dzisiejszego i jego otoczenia – zarówno
prawnego jak i ekonomicznego oraz społecznego.
W Raporcie brak jest analizy stanu omawianych zagadnień
w oparciu o stosowane techniki oceny jak np. technik benchmarkingu lub SWOT itp. Wymienione techniki są technikami porządkowania informacji w określonych obszarach planowania
(czyli określania perspektyw) oraz analizy środowiska przed-
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stawionego zagadnienia. Brak jest dokonania prób segregacji
i przyporządkowania informacji o analizowanych zagadnieniach w kategoriach uznanych jako strategiczne/wartościowe, zgodnie z przyjętą metodologią i podziałem na mocne/
słabe strony (S/W) oraz szanse/zagrożenia (O/T), a także
– co jest zasadnicze dla takiej analizy – uwzględnieniem podstaw prawnych, ekonomicznych i społecznych.
Zaniepokojenie budzi stwierdzenie zawarte w przedmowie do Raportu, że „szereg sformułowań […] jest efektem
pewnego kompromisu – co do niektórych zdania są podzielone”. Takie stwierdzenie obniża rangę dokumentu i pozostawia
odbiorcę w niepewności, co do niepublikowanych danych
oraz informacji. O ile można zgodzić się z brakiem „szeregu
sformułowań”, to zdania odrębne są przywilejem demokracji
– nawet na poziomie Trybunału Konstytucyjnego RP i powinny być opublikowane, w formie aneksu lub odrębnego dokumentu. W przeciwnym przypadku pozostają niedomówienia
i niedopowiedzenia, które obniżają rangę i wymowę każdego
dokumentu, czyniąc go nie do końca wiarygodnym.
Innym zauważalnym mankamentem Raportu jest brak aneksów danych bibliograficznych, dotyczących opracowanego dokumentu, wspomnianych m.in. w cytowanej przedmowie prof.
J. Senkary (cytowane normy w tekście Raportu to za mało),
a także danych osób opracowujących/odpowiedzialnych merytorycznie za poszczególne prezentowane zagadnienia (co
może, ale nie musi wynikać z przyjętej metodologii jego prezentacji).
W konkluzji należy zauważyć, że chwalebna w zamyśle
intencja „opracowania ostatecznej wersji Raportu”, może okazać się trudna do realizacji – brak jednoznacznego zdefiniowania adresata Raportu, czyni go mało znaczącym i pozbawionym
szans wdrożenia, a wezwanie w części 6 Raportu „spawalnicy
polscy łączcie się”, dowodzi elementarnej nieznajomości prawa
w tym zakresie. Nie można bowiem jednoczyć, wbrew obowią-

zującemu prawu, bytu bez osobowości prawnej (a takim jest
Sekcja Spawalnicza SIMP), z bytem posiadającym taką osobowość (Polskie Towarzystwo Spawalnicze). Szkoda, że takie
stwierdzenia są sygnowane przez inżynierów spawalników bez
konsultacji z prawnikami, bowiem współczesność polskiego
spawalnictwa – czego Raport w ogóle nie zauważa, to przede

wszystkim kontekst prawny i gospodarczy (ekonomiczny), którego wyznacznikiem jest obowiązujące prawo, ale to zupełnie
odrębne zagadnienie.
Pozostaję z poważaniem
dr inż. Gracjan Wiśniewski

Raport o stanie spawalnictwa
Uwagi i refleksje

W numerze 7/2008 Przeglądu Spawalnictwa wydrukowano Raport pt. ,,Stan i perspektywy rozwoju Spawalnictwa
w Polsce”.
W słowie wstępnym przewodniczący Zespołu redagującego
Raport prof. J. Senkara zaprosił do merytorycznej, krytycznej,
a zarazem konstruktywnej dyskusji. Raport, uwzględniając
ograniczone możliwości zespołu opracowującego, należy
uznać za dobry. Naturalnie malkontenci mogą doszukiwać
się niedociągnięć, niedomówień czy uogólnień, ale przyjmując założenia zespołu redakcyjnego o syntetycznej jego
formie, spełnia on podstawowe warunki dla opracowań tego
typu.
Ustalenia, czy i na ile był on potrzebny pozostawiam ocenie czytelników.
Do wystąpienia w sprawie Raportu zobligował mnie nie tylko apel prof. J. Senkary o ocenę prac prowadzonych pod jego
kierunkiem, a przede wszystkim list do redakcji prof. St. Piwowara – Przegląd Spawalnictwa Nr 7/2008. Wystąpienia na łamach Przeglądu Spawalnictwa spowodował artykuł wstępny
w kwartalniku ,,Spajanie metali i tworzyw w praktyce”
Nr 1/20/2008, w którym autor dr E. Dobaj określił opracowanie Raportu jako działanie jałowe, gdyż większość problemów znana jest spawalnikom z codziennej praktyki.
Nie wnikając w meritum sprawy, w krajach o ustalonej
demokracji, można mieć na określone tematy różne zdania
i głosić je w dostępny dla siebie sposób, pod warunkiem, że
nie zawierają one sformułowań uwłaczających czyjejś godności. W sformułowaniu ,,jałowe działania” bardzo trudno jest się
dopatrzyć takich treści, chyba, że się tego bardzo pragnie.
Chcę tu zaznaczyć, że dr E. Dobaj nie jest odosobniony
w swojej opinii na temat celowości opracowania Raportu i
nie jest to wyłącznie jego osobiste zdanie. Pogląd ten podziela całkiem spora grupa spawalników.
W tym miejscu chciałbym wyjaśnić kilka problemów poruszanych przez prof. St. Piwowara w liście do redakcji Przeglądu,
w których naświetla w sposób dla siebie wygodny (punktacja
wg listu):
1. Cytuję ,,bez żadnych rozmów z Sekcją Spawalniczą
SIMP i bez istotnego uzasadnienia powołał (tzn. E. Dobaj)
Polskie Towarzystwo Spawalnicze, rozbijając tym jedność
organizacyjną spawalników polskich”.
Prawda jest całkiem inna.
Polskie Towarzystwo Spawalnicze powstało w Opolu
w wyniku nieporozumienia, które wynikło między Opolską
Sekcją Spawalniczą SIMP a Zarządem Wojewódzkim SIMP.
Pierwszym prezesem PTS-u był dr K. Madej, dr E. Dobaj
włączył się do działań PTS-u dopiero później, tak, że nie
może być mowy o rozbijackiej, destruktywnej działalności
działalności dr. E. Dobaja.
2. Istniejące do chwili powstania kwartalnika ,,Spajanie
metali i tworzyw w praktyce”, dwa czasopisma tj. Przegląd
Spawalnictwa i Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w głównej

mierze zajmowały się tematyką naukowo-badawczą z zasady z ,,górnej półki”. ,,Spajanie metali i tworzyw w praktyce”,
wypełniło lukę, tak często krytykowaną, a dotyczącą praktycznych problemów spawania. Zagadnienie dotyczące braku
opracowań o charakterze praktycznym (jak np. w niemieckim
PRAKTIKERZE było wielokrotnie poruszane na różnego rodzaju gremiach – do chwili wydania pierwszego numeru ,,Spajania” – bez najmniejszych rezultatów.
W gospodarce wolnorynkowej o celowości wydawania
czasopism decyduje rynek. Zainteresowanie (lub jego brak)
poruszaną w czasopiśmie tematyką decyduje o jego istnieniu
– jest to wyłącznie ryzyko wydawcy.
3. Dla czytelników niezorientowanych w tworzeniu Polskiej
Izby Spawalniczej pragnę wyjaśnić, że głównym oponentem
jej powstania nie był akurat dr E. Dobaj, ale zupełnie ktoś inny,
o czym ludzie wprowadzeni w to zagadnienie dokładnie wiedzą.
4. Mówienie i pisanie o ,,sprzeciwie” dr. E. Dobaja w przypadku, gdy wyraził on swoje – zresztą nieodosobnione – zdanie
o celowości działań tego typu jest interpretacją wypaczającą
sens jego wypowiedzi.
Podsumowanie
Dokładna analiza artykułu dr. E. Dobaja i dyskusja
w gronie kolegów nie ujawniła (bo nie mogła) ,,bardzo agresywnych” ataków na Sekcję Spawalniczą SIMP. Pełen zacietrzewienia wniosek o zerwaniu przez Sekcję współpracy
z PTS-em, nie może zostać bez komentarzy, gdyż jak dotychczas wspólne działania układały się w miarę poprawnie,
ku zadowoleniu obu stron. Dzielenie spawalników na tych dobrych (z SIMP-u) i tych złych (z PTS-u) stwarza niepotrzebne
antagonizmy w gronie kolegów spawalników.
Teraz wniosek natury ogólnej. Celowość opracowania
Raportu nazwane zostało ,,jałowym działaniem”, bo taka była
opinia dr. E. Dobaja na ten temat. Nie uzasadnia to sformułowań stosowanych przez prof. St. Piwowara typu ,,agresywne,
złośliwe, niezrównoważone, obraźliwe”.
Reakcja prof. St. Piwowara, bardzo agresywna w formie
i treści, nie koresponduje z powszechną opinią o profesorze jako
człowieku o wysokiej kulturze i taką opinię chcielibyśmy utrwalić. Szukanie na siłę wrogów i ich zwalczanie, zamknięcie się na
argumenty innych – różne od własnych – nic dobrego nie rokują
i mogą podważyć dobrą o profesorze opinię.
Należy rozumieć, że przedstawione w liście do redakcji
stwierdzenia, sformułowania i argumenty, to osobista i wyłączna opinia prof. St. Piwowara, gdyż znakomita większość
moich rozmówców ma akurat odmienne (dotyczące dr. E.
Dobaja) zdanie niż prof. St. Piwowar.
Prezes Pomorskiej Sekcji Spawalniczej SIMP
mgr inż. Michał Wińcza
Przegląd spawalnictwa 8/2008
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Informacje wydawcy
Profil czasopisma
Czasopismo jest częściowo dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Odbiorcami „Przeglądu Spawalnictwa”, czasopisma o osiemdziesięcioletniej tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne i organizacje przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania. Czasopismo jest wysyłane również do ważnych ośrodków zagranicznych zainteresowanych tą tematyką. W czasopiśmie „Przegląd Spawalnictwa” są publikowane recenzowane, oryginalne artykuły dotyczące:
techniki spajania, cięcia, powłok spawalniczych; metalurgii, metaloznawstwa i modelowania procesów spawalniczych; metod badań struktury
i właściwości złączy; charakterystyki urządzeń, sprzętu i materiałów; automatyzacji i robotyzacji; technik klejenia tworzyw konstrukcyjnych
i spawania tworzyw polimerowych; szkolenia, przepisów i normalizacji; praktyki spawalniczej i poradnictwa technologicznego; wydarzeń,
prezentacji karier spawalników i ich doświadczeń zawodowych. Wybrane artykuły opublikowane w „Przeglądzie Spawalnictwa” są tłumaczone
na język angielski i zamieszczane w czasopiśmie Welding International wydawanym przez Woodhead Publishing Ltd. w Wielkiej Brytanii na
mocy porozumienia o współpracy.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów
oraz zmiany ich tytułów.

Wskazówki dla autorów
Objętość artykułu powinna wynosić maksymalnie od 10 do 15 stron (ewentualnie 20 po uzgodnieniu z redakcją), a komunikatu od 1 do 4
stron wydruku komputerowego na arkuszu formatu A4 bez tabulatorów i wcięć, czcionka Times New Roman 12, marginesy górny, dolny, lewy
i prawy – 2,5 cm. Rysunki i tablice z ich tytułami należy umieścić w tekście. Rysunki, wykresy i fotografie należy nazywać rysunkami (np. rys. 1)
i numerować cyframi arabskimi, a tablice – cyframi rzymskimi (np. tabl. IV). Opisy znajdujące się na rysunkach oraz grubość linii powinny
być odpowiedniej wielkości. Należy przewidzieć możliwość zmniejszenia rysunku do 30%. Maksymalna szerokość rysunku jednoszpaltowego
wynosi 8,5 cm, natomiast dwuszpaltowego 17,5 cm. Rysunki wykonane komputerowo prosimy dostarczać, w miarę możliwości, w oddzielnych
plikach: grafika rastrowa: w formacie TIF 300 DPI; grafika wektorowa: w plikach*.CDR, *.AL (czcionka zamieniona na krzywe). Jednostki
– układ SI. Artykuł powinien zawierać: informacje o autorach – stopnie naukowe lub zawodowe, imię i nazwisko; tytuł artykułu, streszczenie
(do 1/3 strony), tekst główny, podzielony na odpowiednio zatytułowane rozdziały, wnioski końcowe, literaturę; pozycje literatury numerowane
cyframi arabskimi w kwadratowych nawiasach i w kolejności cytowania w tekście. Artykuły prosimy nadsyłać na CD  lub e-mailem wraz
z dwoma egzemplarzami wydruku tekstu i rysunków oraz pismem przewodnim zawierającym: zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie; dane
teleadresowe i miejsce pracy autorów do wiadomości redakcji. Autorzy otrzymują bezpłatnie egzemplarz czasopisma ze swoją publikacją.

Ogłoszenia i artykuły promocyjne
Ogłoszenia i artykuły promocyjne w „Przeglądzie Spawalnictwa” – czasopiśmie ogólnopolskim o szerokim zasięgu są skuteczną i tanią formą
reklamy docierającej do wszystkich zainteresowanych problematyką spajania. Czasopismo zamieszcza kolorowe i czarno-białe: ogłoszenia
reklamowe na okładkach lub wewnątrz numeru oraz wrzutki (inserts) dostarczane przez zleceniodawcę; artykuły techniczno-informacyjne;
informacje o branżowych imprezach naukowo-technicznych. Redakcja przyjmuje zamówienia na publikacje ogłoszeń reklamowych i artykułów
techniczno-informacyjnych. Ceny ogłoszeń i artykułów promocyjnych są negocjowane.

prenumeratA
Zamówienia na prenumeratę czasopisma można składać na okres
pół roku lub roku. W  celu zamówienia czasopisma należy wysłać
do redakcji niniejszy formularz wraz z potwierdzeniem wpłaty
w banku lub jego kopią. Wpłaty na prenumeratę można dokonywać
na ogólnie dostępnych blankietach w urzędach pocztowych (przekazy
pieniężne) lub bankach (polecenie przelewu), na konto:
Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA AW SIMP
Bank BPH S.A. Oddział w Warszawie
nr: 45 1060 0076 0000 3200 0043 1836
Prenumeratę można również zamówić za pośrednictwem firm:
GARMOND PRESS S.A. ul. Sienna 5, 31-041 Kraków,
tel./fax (0-12) 412 75 60
KOLPORTER S.A. ul. Zagnańska 61. 25-528 Kielce,
tel. (0-41) 368 36 20, fax (0-41) 345 15 71
RUCH - Infolinia : 0 804 200 600
www.ruch.com.pl

Imię i nazwisko
firma
NIP
adres

tel./fax, e-mail:
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Zamawiam czasopismo „Przegląd Spawalnictwa“
wg zadeklarowanego okresu
Cena prenumeraty
Cena 1 egzemplarza „Przeglądu Spawalnictwa”
16 zł (0% VAT)
półrocznie	                                                          96 zł
rocznie		                                          192 zł
liczba zamawianych egzemplarzy

Podpis

Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT
i upoważniam firmę
do wystawienia faktury bez podpisu
Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA
Agenda Wydawnicza SIMP
ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa
Tel./fax: (0-22) 827 25 42, (0-22) 336 14 79
e-mail: pspaw@ps.pl

ZARZ¥DZANIA

SYSTEM

www.kwbbelchatow.bot.pl, e-mail: infozpr@kwbbelchatow.bot.pl

Certyfikowany na zgodnoœæ z:

PN-EN ISO 9001:2001
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Potrzebujesz
tylko jednego
Oszczędzisz czas, pieniądze i
trud, gdy w jednym urządzeniu
będziesz miał wszystko, co jest
potrzebne do spawania MIG.
FastMig™ Synergic jest półautomatem przeznaczonym do wykonywania ciężkich i lżejszych prac,
posiadającym dodatkowy program FastROOT™ wymagany do
spawania warstwy przetopowej

ergic

FastMig™ Syn
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