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METODY BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH  

KLEJU METAKRYLOWEGO STOSOWANEGO W BUDOWIE POJAZDÓW  

 

W artykule omówiono metodę uzyskiwania próbek oraz badania właściwości mechanicznych kleju metakrylowego w wa-

runkach monotonicznie narastających wartości obciążeń rozciągających i ściskających. Uzyskane wartości porównano z wyni-

kami badań producenta i zweryfikowano możliwości ich stosowania do wyznaczania poszczególnych danych materiałowych. 

 

WSTĘP 

Połączenia klejone stanowią coraz większy odsetek połączeń 
wykorzystywanych przy budowie środków transportu. Niewątpliwie 
jest to związane z następującymi zaletami [1, 3, 7]:  
– możliwość łączenia materiałów o różnych właściwościach fi-

zycznych, 
– nieosłabianie łączonych elementów przez brak konieczności 

wykonywania w nich otworów, 
– zmniejszenie czasochłonności i kosztów produkcji, 
– możliwość uzyskania szczelnych połączeń, 
– wysoką wytrzymałością, zwłaszcza na ścinanie, nowoczesnych 

klejów konstrukcyjnych,  
– odporność na korozję, 
– zdolność do tłumienia drgań.   

Kleje stosowane są w budowie autobusów do wielu celów, w 
tym również konstrukcyjnych (Rys.1)[1, 11]: 
– wklejania szyb, 
– klejenia dachu i belek dachowych do konstrukcji ramy (a), 
– montażu elementów karoserii wykonanych często z innych 

materiału, niż pozostałe części konstrukcji (b), 
– mocowania listwy odbojowej (c), 
– mocowania wzmocnień do drzwi luków bagażowych (d),  
– montażu obicia foteli do pianek (e), 
– klejenia taśm uszczelniających przewody wentylacyjne (f) 
– montażu sufitowych paneli maskujących (g),  
– klejenia metalowych paneli podłogowych do ramy (h),  
– przyklejania mat gumowych do metalowej podłogi (i), 
– klejenia uszczelek do drzwi. 

Mimo tak wielu zalet i powszechnego stosowania kleje stano-
wią grupę materiałów, które nie są badane w tak szerokim zakresie 
jak materiały konstrukcyjne. Producenci podają najczęściej: wytrzy-
małość na rozciąganie, moduł sprężystości podłużnej, wydłużenie 
kleju przy zerwaniu oraz wytrzymałość na ścianie normatywnego 
połączenia zakładkowego [14]. Podane właściwości są wystarczają-
ce dla konstruktorów jeśli klej stosowany jest jako uszczelniacz lub 
w trakcie montażu elementów nienarażonych na obciążenia eksplo-
atacyjne. W przypadku zastosowania klejów do łączenia elementów 
konstrukcyjnych konieczne jest określenie wytrzymałości i trwałości 
połączenia. W tym celu wykorzystuje się coraz częściej metody 
numeryczne. Do przeprowadzenie analizy liniowo-sprężystej połą-
czeń metodą elementów skończonych, wymagana jest znajomość 
współczynnika Poissona. Pełen wykres z próby rozciągania jest 
potrzebny do wykonania analizy nieliniowej, uwzględniającej zakres 

plastyczny kleju. Poznanie wymienionych właściwości związane jest 
z koniecznością prowadzenia badań materiałowych klejów, zasto-
sowania odpowiednich metod oraz technik wytwarzania próbek [4–
6]. 

 

 
Rys. 1. Zastosowanie połączeń klejonych w autobusach [11].   

 
Badanie właściwości mechanicznych klejów prowadzone jest 

najczęściej w oparciu o normy stosowane dla tworzyw sztucz-
nych [12, 13]. Próbki do badań właściwości mechanicznych przy 
rozciąganiu lub ściskaniu można podzielić na dwie grupy. Próbki 
wytwarzane jako odlewy oraz próbki typu in-situ, w których badana 
warstwa kleju stanowi fragment testowanego połączenia. Stosowa-
nie każdego z wymienionych rodzajów próbek ma swoje wady i 
zalety. Próbki in-situ odzwierciedlają w lepszym stopniu warunki 
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sieciowania klejów w połączeniach, ale zarazem badania cienkich 
warstw może powodować: 
– pomiar znacząco mniejszych wartości przemieszczeń i co może 

skutkować kumulowaniem błędów pomiarowych, 
– konieczność uwzględnienia przemieszczeń wynikających z 

odkształcenia materiałów łączonych, 
– występowanie w spoinie wieloosiowego stanu naprężeń mogą-

cego powodować zarówno umocnienie jak i osłabienie połącze-
nia w stosunku do przyjmowanej wartości naprężenia nominal-
nego obciążającego spoinę [2, 8, 10].    
Próbki odlewane z kleju nie powinny posiadać zbyt dużej obję-

tości w celu uniknięcia problemów z odprowadzaniem ciepła, odpa-
rowywania rozpuszczalnika, czy pobierania wilgoci z otoczenia w 
zależności od mechanizmu sieciowania danego kleju. W związku z 
tym próbki charakteryzować powinny się małymi wymiarami. Dodat-
kowo technologia wytwarzania próbek jest zależna od lepkości kleju 
w stanie nieutwardzonym. Dla klejów ciekłych takich jak większość 
żywic epoksydowych możliwe jest grawitacyjne odlanie w formach 
teflonowych lub silikonowych. Dla klejów o konsystencji pasty, 
takich jak kleje metakrylowe, konieczne jest wytworzenie odpowied-
niego ciśnienia w formie, celem równomiernego rozprowadzenia i 
redukcji wielkości oraz liczby pęcherzy gazowych. Kleje metakrylo-
we oraz żywice epoksydowe, są w stanie utwardzonym dość sztyw-
ne i kruche, co umożliwia obróbkę skrawaniem, dla pozyskania 
ostatecznego kształtu próbki. Kleje o wysokiej podatności, jak kleje 
silikonowe, nie poddają się obróbce skrawaniem, stąd zalecaną 
metodą, jest pozyskiwanie gotowych próbek z form o określonym 
kształcie [9, 10]. 

Próbki typu in-situ stanowią dwa lub więcej elementów sklejo-
nych doczołowo za pośrednictwem badanego kleju. Sklejenie więk-
szej liczby elementów powoduje wzrost sumarycznej grubości kleju, 
co powoduje zwiększenie mierzonego odkształcenia bezwzględne-
go i zwiększenie dokładności pomiaru [2].  

Celem pracy jest przedstawienie metodyki badań kleju meta-
krylowego w warunkach monotonicznie narastającej wartości obcią-
żenia rozciągającego i ściskającego. 

Zakres pracy obejmuje: 
– przedstawienie metody uzyskiwania próbek z klejów metakrylo-

wych, 
– przedstawienie metody przeprowadzania badań i wyznaczania 

właściwości mechanicznych klejów w próbach rozciągania i ści-
skania, 

– przedstawienie wyników badań doświadczalnych, 
– porównania wyników badań producenta oraz z prób rozciągania 

i ściskania. 

1. OBIEKT BADAŃ  

1.1. Badany materiał 

Materiał do badań stanowił dwuskładnikowy klej metakrylowy 
PLEXUS MA300 z grupy klejów konstrukcyjnych przeznaczonych 
do łączenia metali, kompozytów i tworzyw termoplastycznych. Czas 
otwarty kleju, czyli czas od jego nałożenia do utraty zdolności kleje-
nia, wynosi od 4 do 6 minut. Roboczą wytrzymałość klej osiąga po 
15 minutach. Wytworzona spoina jest odporna na działanie węglo-
wodorów, kwasów, zasad i soli. Właściwości mechaniczne kleju 
podane przez producenta zestawiono w tabeli 1 [11]. 

1.2. Próbki do badań i ich wytwarzanie 

Próbki do wyznaczania właściwości przy statycznym rozciąga-
niu zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN ISO 527-2-1998, sto-
sując wymiarowanie dla kształtek małych typu 1BB (Rys.2). 

   

Tab. 1. Właściwości mechaniczne kleju PLEXUS MA300  
(dane producenta) [14]  

Właściwość Numer nomy Wartość 

Moduł Younga E, MPa ASTM D638 931-1137 

Wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa ASTM D638 20-24 

Wydłużenie do zerwania  A, % ASTM D638 15-25 

Wytrzymałość połączenia zakładkowego Rmt, MPa ASTM D1002 20,5-24 

 
Rys. 2. Wymiary próbek do badań właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu na podstawie normy PN-EN ISO 527-2-
1998.   

Do badania właściwości mechanicznych podczas statycznego 
ściskania próbki zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN ISO 604-
2006 (Rys.3). 

 
Rys. 3. Wymiary próbek do badań właściwości mechanicznych przy 
statycznym ściskaniu na podstawie normy PN-EN ISO 604-2006.   

 
Próbki z kleju metakrylowego wykonywano z odlanych płyt o 

wymiarach 65 mm x 35 mm x 3 mm, w formie przedstawionej na 
rysunku 4. Do mieszania kleju użyto miksera statycznego. Materiał 
nanoszono bliżej jednej krawędzi formy, a następnie zamykano 
formę pod niewielkim kątem powodując przemieszczenie odlewanej 
masy w kierunku drugiej krawędzi. Formę zamykano w prasie celem 
równomiernego rozprowadzenia kleju. Taki sposób nanoszenia 
zmniejsza ryzyko powstania pęcherzy powietrza w odlewie.  Nad-
miar kleju wypływał i sieciował na elementach wykonanych z teflo-
nu. Kleje metakrylowe cechują się krótkim czasem do uzyskania 
wstępnej wytrzymałości. Po jednej dobie otwierano formę i wyjmo-
wano odlaną płytę. Następnie frezowano z płyty docelowy kształt 
próbek. 

 
Rys. 4. Metoda odlewania klejów o wysokie lepkości i poddających 
się obróbce skrawaniem po utwardzeniu. 

 
Próbki do badania właściwości mechanicznych przy ściskaniu 

wytworzono w formach polietylenowych o średnicy wewnętrznej 
12,2 mm i długości 60 mm. Po zakończeniu procesu sieciowania 
odlane wałki wyciągano z form i toczono do uzyskania wymaganych 
wymiarów. Wykonane próbki (Rys.5) oznaczono i sprawdzano pod 
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kątem występowania wewnętrznych pęcherzy powietrza za pomocą 
prześwietlania próbek światłem o dużym natężeniu oraz pomiaru ich 
gęstości. Próbki z wykrytymi wadami oraz o mniejszych gęstościach 
wykluczano z dalszych badań. 

 
Rys. 5. Próbki do badań: a) typu wiosełko do próby rozciągania, 
b) próbki typu walce do próby ściskania. 

 
Próbki sezonowano przez okres miesiąca w warunkach poko-

jowych (20±2ºC, wilgotność 45±5%) a następnie poddawano bada-
niom. 

2. METODA BADAŃ  

2.1. Próba monotonicznego rozciągania 

Próbki mocowano w mechanicznych uchwytach szczękowych 
maszyny wytrzymałościowej INSTRON 5966 (Rys.6a) z siłomierzem 
o zakresie do 10 kN. Badania przeprowadzono w warunkach oto-
czenia tj. temperaturze 20±2ºC i wilgotności 45±5%). W próbach 
sterowano przemieszczeniem, którego wartość w obu kierunkach 
wynosiła 0,005 mm/s. Badaniom poddano 5 próbek. 

Na próbki zakładano ekstensometr do pomiaru odkształceń 
wzdłużnych o bazie pomiarowej 10 mm i zakresie pomiarowym ± 1 
mm (Rys.6b), oraz ekstensometr do pomiaru odkształceń poprzecz-
nych o regulowanej bazie pomiarowej i zakresie pomiarowym  ± 1 
mm (Rys.7).  

a)    b) 

      
Rys. 6. Stanowisko badawcze: a) maszyna wytrzymałościowa 
INSTRON 5966, b) próbka typu wiosełko w uchwytach maszyny 
wytrzymałościowej z założonym ekstensometrem wzdłużnym.  

 
Ze względu na małe wymiary próbek, które uzyskuje się z od-

lewanego kleju, nie jest możliwe jednoczesne założenie obu eks-
tensometrów. Zaproponowano metodę pomiaru odkształceń po-
przecznych w cyklu wstępnym, a następnie zmianę ekstensometrów 

i pomiar odkształceń wzdłużnych w badaniu zasadniczym. Wykres 
obciążeń dla przyjętego programu badań przedstawiono na rysunku 
8. Poziom maksymalnego obciążenia w pierwszym cyklu, przyjęto 
na podstawie  określonej w badaniach wstępnych wartości obciąże-
nia, powodującego odkształcenie wzdłużne próbki o więcej niż 
0,0025 mm/mm, ale znacznie mniej niż powodującego uplastycz-
nienie materiału. Sugerowano się normatywnym zakresem od-
kształceń względnych od 0,0005 do 0,0025 mm/mm, branych pod 
uwagę przy wyznaczaniu wartości modułu Younga dla tworzyw 
sztucznych. 

 

 
Rys. 7. Próbka typu wiosełko w uchwytach maszyny wytrzymało-
ściowej z założonym ekstensometrem poprzecznym.  
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Rys. 8. Program badania właściwości mechanicznych pod wpływem 
obciążeń rozciągających dla  pojedynczej próbki. 

Współczynnik Poissona ν obliczono przekształcając zależność: 

w

p




   (1) 

Ze względu na osobny pomiar odkształceń poprzecznych εp i 
wzdłużnych εw wyznaczono ich funkcje w zależności od naprężenia 
σr (znak odkształceń poprzecznych został zmieniony na przeciwny)  
(Rys.9):  
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(3) 

gdzie:  
σr       – naprężenia normalne,  
ap, aw – współczynniki kierunkowe, 
bp, bw – wyrazy wolne.  
 
Podstawiając zależności (2) i (3) do wzoru (1), pomijając wyra-

zy wolne, których wartość wynosi zero, dzieląc mianownik oraz 
dzielnik przez naprężenie σr, otrzymujemy:  
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Współczynnik Poissona jest stosunkiem współczynników kie-
runkowych funkcji liniowej odkształcenia poprzecznego i wzdłużne-
go w zależności od naprężenia.  

 

εw = aw σr - bw

εp= ap σr - bp

O
dk
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łc
en
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 ε
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εw
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m
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m

Naprężenia σr, MPa
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σr1 σr20
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Rys. 9. Wyznaczanie wartości współczynników kierunkowych funk-
cji odkształcenia wzdłużnego εw i poprzecznego εp w zależności od 
naprężenia.  

2.2. Próba monotonicznego ściskania 

Próbki typu wałki montowano pomiędzy specjalnie zaprojekto-
wanymi przyrządami naciskowymi umożliwiającymi montaż eksten-
sometru, o bazie pomiarowej 25 mm i zakresie pomiarowym ± 2,5 
mm (Rys.10). Ekstensometru nie montowano na próbce ze względu 
na jej niską sztywność oraz duże odkształcenia deformujące jej 
kształt. W próbach sterowano przemieszczeniem, którego wartość 
wynosiła 0,005 mm/s. Badaniom poddano 5 próbek. 

 

 
Rys. 10. Próbka typu walec zamontowana pomiędzy przyrządami 
naciskowymi z zamocowanym ekstensomterem do pomiaru od-
kształceń wzdłużnych. 

 
Przyrządy naciskowe wykonano ze stali o module Younga wy-

noszącym około En = 210 GPa, co stanowi wartość ponad stukrotnie 
większą od moduły Younga badanego kleju Ek ≈ 2 GPa. Ostrza 
ekstensometru obejmowały długość części stalowych ln = 10 mm o 
średnicy dn = 16 mm oraz długość próbki lk = 15 mm o średnicy dk = 
10 mm. Stosunek odkształceń bezwzględnych przyrządu stalowego 
εbn do odkształcenia bezwzględnego całego zakresu pomiarowego 
εbc określa wzór: 
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Podstawiając dane do wzoru otrzymuje się, że odkształcenia 
przyrządów naciskowych stanowią około 0,25 % wartości mierzo-
nych odkształceń wzdłużnych za pomocą ekstensometru.  

3. WYNIKI BADAŃ  

3.1. Wyniki weryfikacji przyjętej metody wyznaczania  
współczynnika Poissona 

W pierwszym etapie badań, zweryfikowano przyjętą metodę, 
polegającą na pomiarze odkształceń poprzecznych w cyklu wstęp-
nym oraz wzdłużnych w badaniu zasadniczym. W tym celu wykona-
no badanie, mające określić, czy następuje zmiana sztywności 
wzdłużnej pomiędzy pierwszym i drugim cyklem obciążenia. W 
badaniu poddano próbkę temu samemu programowi obciążenia 
jednakże z założonym na stałe ekstensometrem wzdłużnym 
(Rys.11). Wartość maksymalnego obciążenia w pierwszym cyklu 
wyniosła 100 N, tak jak w zasadniczej próbie z użyciem dwóch 
ekstensomterów. 
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Rys. 11. Wykres zależności naprężenie w funkcji odkształcenia 
wzdłużnego dla pierwszego i drugiego cyklu obciążania.  

 
Na wykresie obserwuje się, niepokrywanie linii dla obciążenia i 

odciążenia próbki w pierwszym cyklu. Linie obciążenia próbki w 
pierwszym i drugim cyklu nie pokrywają się, ani nie są równoległe 
(Rys.12). Moduł Younga dla 1 cyklu wyniósł 1679,3 MPa, natomiast 
dla drugiego cyklu 1728,9 MPa. Nastąpił wzrost sztywności o około 
3%. Linie obciążenia dla obu cykli spotykają się w punkcie maksy-
malnego obciążenia cyklu pierwszego. 
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Rys. 12. Porównanie modułów Younga wyznaczonych dla 1 i 2 
cyklu obciążenia próbki.   

 
Osobno przeprowadzono badanie wpływu występowania 

pierwszego cyklu obciążenia na wartość Rmr, Rer oraz wydłużenia 
próbki przy zerwaniu Ar, testując próbki bez poddania ich cyklowi 
wstępnego obciążenia. Badanie nie wykazało istotnego wpływu 
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występowania cyklu wstępnego obciążenia na wymienione powyżej 
parametry.  

3.2. Wyniki próby monotonicznego rozciągania 

Wyznaczono wykres naprężeń w funkcji odkształcenia dla 5 
próbek (Rys.13a). Przełomy  można uznać za plastyczne ponieważ 
widoczne są trwałe odkształcenia plastyczne i niedorwanie próbki 
(Rys.13b). Zaobserwowano wysoką powtarzalność uzyskanych 
charakterystyk, co może potwierdzać dobrą jakość próbek. 

Z powyższych wykresów wyznaczyć można moduł Younga Er 
oraz granicę wytrzymałości Rmr, która odpowiada wartością granicy 
plastyczności Rer. Wyniki zestawiono w tabeli 2. Średnia wartość 
modułu Younga wyniosła 1610,5 MPa, odchylenie standardowe 
52,9 MPa. Wytrzymałość na rozciąganie wyniosła 23,7 MPa, odchy-
lenie standardowe 0,4 MPa. Średnia wartość współczynnika Pois-
sona przyjęła wartość 0,49 z odchyleniem standardowym 0,01. 

a)      b) 
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Rys. 13. Wyniki badań: a) Wykres zależności naprężenie w funkcji 
odkształcenia dla rozciąganych próbek, b) zniszczona próbka po 
badaniu.  

 
Tab. 2. Wyznaczone właściwości mechaniczne kleju metakrylowego 

w próbie monotonicznego rozciągania  

 
Granica wytrzymałości 

/ plastyczności 
Moduł Younga Współczynnik Poissona 

Symbol Rmr /Rer Er ν 

Jednostka MPa MPa - 

Średnia 23,7 1610,5 0,49 

Odchylenie  0,4 52,9 0,01 

3.3. Wyniki próby monotonicznego ściskania 

Wyznaczono wykres naprężeń w funkcji odkształcenia dla 5 
próbek (Rys.14a), które w trakcie próby nie uległy zniszczeniu, ale 
znaczącemu odkształceniu (Rys.14b).   
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Rys. 14. a – Wykres zależności naprężenie w funkcji odkształcenia 
dla ściskanych próbek, b –próbka po badaniu.  

 
Z powyższych wykresów wyznaczyć można moduł Younga Ec 

oraz granicę plastyczności Rec (Tab. 3). Próbki nie uległy zniszcze-
niu więc nie jest możliwe podanie granicznej wartości wytrzymałości 
na ściskanie Rmc. Średnia wartość wyznaczonego moduły Younga 

wyniosła 1748,2 MPa, z odchyleniem standardowym 31,5 MPa. 
Wyznaczona średnia wartość granicy plastyczności wyniosła 45,8 
MPa, z odchyleniem standardowym 0,95 MPa. 

 
Tab. 3. Wyznaczone właściwości mechaniczne kleju metakrylowego 

w próbie monotonicznego ściskania  
 Granica plastyczności  Moduł Younga 

Symbol Ec Rec 

Jednostka MPa MPa 

Średnia 45,8 1748,2 

Odchylenie  0,98 31,5 

4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ  

Wyznaczone wartości modułów Younga dla próbek rozciąga-
nych i ściskanych różnią się od siebie. Większą sztywność zmierzo-
no dla próbek ściskanych. Przyczyną, może być tarcie występujące 
pomiędzy ściskanymi próbkami a powierzchnią przyrządów naci-
skowych. Wynikiem opisanych sił tarcia jest beczułkowe odkształ-
cenie próbek. Inną przyczyną, może być również różnica kształtów i 
wymiarów próbek. Procentowa różnica pomiędzy modułem Younga 
wyznaczonym przy ściskaniu i rozciąganiu, wynosi około 8,5%. 

Dla próbek rozciąganych możliwe jest wyznaczenie granicznej 
wytrzymałości, natomiast dla próbek ściskanych jest to niemożliwe, 
ze względu na brak uszkodzenia próbek w trakcie badania.  

Najistotniejszą różnica pomiędzy próbą ściskania i rozciągania 
próbek, jest wyznaczona wartość granicy plastyczności. Dla ściska-
nia uzyskano wartość tego parametru blisko dwukrotnie większą. 
Przyczyną, może być fizycznie różna odpowiedź materiału na na-
prężenia działające w przeciwnych kierunkach lub duże odkształce-
nie próbki w kierunku poprzecznym zwiększające pole powierzchni 
przekroju próbki, czego nie uwzględnia się w obliczeniach. Ponadto 
przyczyną może być dosztywnienie próbki, blokujące jej odkształce-
nie poprzeczne, wywołane siłą tarcia pomiędzy nią a przyrządami 
naciskowymi. 

W celu zobrazowania różnicy pomiędzy wynikami eksperymen-
tu a wartościami umieszonymi w karcie technologicznej, obliczono 
procentową różnicę Δ pomiędzy nimi: 

gdzie:  
Z – wartość danej właściwości wyznaczona eksperymentalnie 
P – wartość danej właściwości podana przez producenta 
W stosunku do parametrów wyznaczonych przez producenta, 

zbadana granica wytrzymałości przy rozciąganiu znajduje się w 
podanym przez niego zakresie. Otrzymany moduł Younga jest 
wyższy od środkowej wartości zakresu ponad 1,5 krotnie (Rys.15).  
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Rys. 15. Wykres procentowego stosunku właściwości wyznaczo-
nych w próbie rozciągania i ściskania względem wartości podanych 
przez producenta.   
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PODSUMOWANIE 

Wyniki badań właściwości mechanicznych przy rozciąganiu i 
ściskaniu wskazują na możliwość zastosowania obu metod do 
wyznaczania modułu Younga materiału. Nie jest możliwe uzyskanie 
z próby ściskania parametrów wytrzymałości materiału, natomiast  
uzyskana granica plastyczności jest różna od uzyskanej w próbie 
rozciągania. Inny jest również przebieg funkcji naprężenie - od-
kształcenie. Dla powyższych zależności zalecane jest stosowanie 
próby rozciągania.    

Wyniki badań własnych pokrywają się z badaniami producenta 
w przypadku wytrzymałości na rozciąganie, oraz osiąganego od-
kształcenia przy zniszczeniu. Istotną rozbieżność wykazano w 
wyznaczonych wartościach modułu Younga, zarówno w próbie 
rozciągania jak i ściskania. 
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Testing mechanical properties of methacrylate adhesive  
used in vehicle building 

Article discusses specimens manufacturing methods and 

testing the mechanical properties of methacrylate adhesive 

under monotonically increasing compressive and tensile 

loads conditions. The values obtained were compared with 

the manufacturer's results. 
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