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BADANIA DOŚWIADCZALNE POŁĄCZEŃ KLEJONYCH ALUMINIUM-SZKŁO 

 

Oryginalnym osiągnięciem pracy jest przedstawienie metody diagnostycznej znajdującej zastosowanie w ocenie wytrzyma-

łości złączy klejonych stosowanych w łączeniu szyby z konstrukcją nośną pojazdu lub budynku. Metoda ta pozwala na wyzna-

czenie maksymalnej wartości strzałki ugięcia lub kąta skręcenia, przy której następuje inicjacja uszkodzenia złącza klejonego. 

Badania realizowane były na maszynach wytrzymałościowych z zastosowaniem próbek o oryginalnej postaci. 

 

WSTĘP 

Weryfikacja przyjętych założeń konstrukcyjnych związanych z 
doborem cech geometrycznych i materiałowych elementów maszyn 
prowadzona jest na próbkach. Ich kształty i wymiary przyjmowane 
są na podstawie norm, których przykładami są opracowania [2, 5, 
6]. Wyniki badań realizowanych na próbkach standardowych przed-
stawiono w pracy [11]. Jest także wiele przykładów badań prowa-
dzonych z zastosowaniem próbek niestandardowych z szerokiego 
zakresu dyscyplin naukowych [3, 14]. 

Połączenia klejone stal-szkło lub aluminium-szkło występują 
m.in. w pojazdach (samochody, autobusy, pociągi, tramwaje) jako 
połączenia montażowe szyby z konstrukcją nośną. Takie zastoso-
wanie wymaga od połączeń zachowania właściwości funkcjonalnych 
przez zakładany okres użytkowania. Przeprowadzenie badań do-
świadczalnych tego typu połączeń, w zakresie wytrzymałości i 
trwałości, pozwala na dobór ich cech geometrycznych zapewniają-
cych spełnienie wymogów normatywnych i użytkowych.  

W pracy [9] przedstawiono wyniki badań połączeń klejonych 
aluminium-szkło przy obciążeniach statycznych i pełzających. Uzy-
skane wyniki pozwoliły na określenie minimalnego okresu eksploat-
acji złączy. Badania przeprowadzono na próbkach o oryginalnym 
kształcie odpowiadającym budowie elementu konstrukcyjnego. W 
pracy [1] opisano badania złączy klejonych, w których użyto kleju z 
nanocząstkami. Zastosowanie nanocząstek było związane z możli-
wością diagnozowania uszkodzeń złączy klejonych. W badaniach 
zastosowano próbki zakładkowe. W pracy [4] wykrywalność wad i 
statyczną wytrzymałość połączeń klejonych, wytwarzanych przy 
użyciu pięciu różnych typów metod dyspersyjnych, realizowano na 
podstawie badań próbek zakładkowych. W artykule [8] przedstawio-
no badania przyczepności klejów do konstrukcji nośnych ze szkła, w 
odniesieniu do różnych podłoży (szkło, stal konstrukcyjna i nie-
rdzewna, stop aluminium) oraz przygotowania powierzchni (piasko-
wanie powierzchni szkła). W badaniach zastosowano oryginalne 
próbki składające się z szklanego prostopadłościanu przyklejonego 
do prostopadłościanu ze: szkła, stali, stopu aluminium [8].  

Celem pracy jest przedstawienie metody oceny uszkodzenia 
złącza klejonego aluminium-szkło w warunkach monotonicznie 
narastającego momentu zginającego.  

Zakres pracy obejmuje przedstawienie budowy nowego typu 
próbek, sposobu realizacji badań doświadczalnych oraz analizę 
wyników badań. 

 
 

1. METODYKA BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH  

W badaniach zastosowano nowy typ próbek będących przed-
miotem zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej (rys.1) [10]. Próbka składa się z dwóch belek: 
górnej (dłuższej) wykonanej z materiału konstrukcyjnego np. stal, 
stop aluminium, dolnej (krótszej) będącej fragmentem szyby np. 
hartowanej, warstwowej, czy też z tradycyjnego szkła. Belka górna 
może posiadać dowolny przekrój poprzeczy np. prostokątny, kwa-
dratowy, w kształcie litery „c” itp., które charakteryzują się różną 
wartością momentu bezwładności. Dolna belka wykonana jest z 
szyby o prostokątnym przekroju poprzecznym. Do belki górnej oraz 
belki dolnej zamocowano czujniki tensometryczne pozwalające na 
określenie odkształceń poszczególnych belek pod wpływem obcią-
żenia. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
Rys. 1. Konstrukcja innowacyjnej próbki do badań połączeń klejo-
nych: a – rzut aksonometryczny, b – widok z boku, c – widok z góry 

 
Na potrzeby badań doświadczalnych wykonano próbki, w któ-

rych belka górna została wykonana ze stopu aluminium AW-2017A 
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(znak stopu AlCu4MgSi wg PN-EN 573-3:2010), belkę dolną wyko-
nano ze szkła sodowo-wapniowego wzmocnionego termicznie [12], 
złącza klejone wykonano z jednoskładnikowego kleju poliuretano-
wego Körapur 175 [13]. Wymiary geometryczne próbki do badań 
przedstawiono na rysunku 2, a postać fizyczną przykładowego 
obiektu badań przedstawiono na rysunku 3. Wybrane właściwości 
mechaniczne stopu aluminium AW-2017A przedstawiono w tablicy 
1, natomiast szkła sodowego przedstawiono w tabeli 2. 

 

Rys. 2. Wymiary geometryczne próbki zastosowanej w badaniach 
wytrzymałościowych: 1 – płaskownik ze stopu aluminium, 2 – złącze 
klejone, 3 – płaskownik ze szkła sodowo-wapniowego 
 
a) 

 
b)  

 
 
c) 

 
Rys. 3. Fizyczna postać obiektu badań 
 

Tab. 1. Właściwości mechaniczne stopu aluminium AW-2017A [7]  

Parametr 
Rp0,2 Rm E A5 Z 
MPa MPa MPa % % 

Wartość średnia 320 470 73077 16,1 23,0 
Odchylenie standardowe 1,3 4,5 1304 0,8 0,8 
 

Tab. 2. Właściwości mechaniczne szkła sodowo-wapniowego 
wzmocnionego termicznie [12] 

 Rc Rg E G 
MPa MPa MPa MPa - 

Dane według producenta 39 83 72000 30000 0,23 
 
 

a) 

 
 
b) 

 
 
c) 

 
Rys. 4. Metoda badawcza: a- schemat obciążenia próbki, b- obcią-
żenie próbki podczas badań, c- widok stanowiska badawczego 
 

Badania przeprowadzono w warunkach czteropunktowego zgi-
nania przy monotoniczne narastającej wartości momentu zginające-
go na maszynie wytrzymałościowej Instron 5965. Próbka pozwala 
na realizację badań połączeń klejonych w warunkach obciążeń 
zginających przy zachowaniu stałej wartości momentu zginającego 
w obszarze występowania złączy klejonych. Na rysunku 4a przed-
stawiono sposób obciążenia próbki podczas badań, natomiast na 
rysunku 4b stanowisko badawcze. 
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2. WYNIKI BADAŃ I ICH ANALIZA  

Przeprowadzone badania doświadczalne złączy klejonych w 
warunkach monotonicznie narastającej wartości momentu zginają-
cego pozwoliły wyznaczyć wartość naprężeń w belce górnej wyko-
nanej ze stopu aluminium oraz belce dolnej wykonanej ze szkła 
sodowo-wapniowego wzmocnionego termicznie. Na rysunku 5 
przedstawiono przebieg zmian naprężeń w poszczególnych elemen-
tach próbki: S1 – naprężenia w belce górnej poza miejscem wyko-
nania złączy klejonych, S2 – naprężenie w belce górnej pomiędzy 
złączami klejonymi, S3 – naprężenie w belce dolnej pomiędzy złą-
czami klejonymi. Jako kryterium identyfikacji inicjacji uszkodzenia 
złącza klejonego przyjęto punkt przecięcia się linii zmian naprężeń 
w belce górnej oznaczonych jako S1 oraz S2. Połączenie belki 
górnej z belką dolną dwoma złączami klejonymi powoduje usztyw-
nienie belki górnej w jej środkowym odcinku. Wówczas wartość 
naprężeń (S1) w belce górnej poza miejscem zamocowania belki 
dolnej jest wyższa od wartości naprężeń (S2) występującej pomię-
dzy złączami klejonymi. Taka sytuacja ma miejsce do chwili, gdy 
złącza klejone przenoszą obciążenie z belki górnej na belkę dolną. 
W przypadku, gdy następuje inicjacja uszkodzenie złącza klejonego 
zmniejsza się wartość obciążenia przenoszonego przez belkę dol-
ną. Prowadzi to do wzrostu naprężeń (S2) w belce górnej pomiędzy 
złączami klejonymi. Dlatego wartość naprężeń odpowiadająca 
punktowi przecięcia się linii przebiegu zmian naprężeń S1 i S2 
można uznać za wartość naprężeń granicznych jakie jest w stanie 
przenieść połączenie klejone. Dla próbek, w których grubość war-
stwy kleju wynosiła 3 mm, uszkodzenie złącza klejonego nastąpiło 
przy naprężeniach z zakresu 20 MPa do 38 MPa. 

 
a)  

 

b)  

 

Rys. 5. Przykładowe wyniki badań połączeń klejonych: a – próbka 
nr 1, b – próbka nr 2 

PODSUMOWANIE 

Opracowany nowy typ próbek pozwala na realizację badań po-
łączeń klejonych elementów konstrukcyjnych o różnej sztywności ze 
szczególnym uwzględnieniem połączeń stal-szkło, aluminium-szkło, 
stal-aluminium itp.  

Realizacja badań doświadczalnych wytrzymałości połączeń 
klejonych w warunkach czteropunktowego zginania przy monoto-
niczne narastającej wartości momenty zginającego pozwala na 
wyznaczenie wartości naprężeń granicznych, których wartość zwią-
zana jest z inicjacją uszkodzeń badanego połączenia. Uzyskane 
wyniki trudno odnieść do wyników badań innych autorów ze wzglę-
du na wiele czynników wpływających na właściwości złączy oraz 
sposób przygotowania próbek. W kolejnych pracach naszego ze-
społu zostaną przedstawione wyniki badań złączy klejonych reali-
zowanych z zastosowaniem normatywnych próbek oraz próbek 
nowego typu.  

Przeprowadzone badania wstępne pozwalają stwierdzić przy-
datność nowego typu próbek do oceny wytrzymałości połączeń 
klejonych elementów konstrukcyjnych maszyn. W celu potwierdze-
nia ich przydatności zostanie przeprowadzony szerszy program 
badań obejmujący: różne kombinacje materiałów, grubości warstwy 
kleju itp. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Akpinar I. A.; Gultekin K.; Akpinar S., Research on strength of 
nanocomposite adhesively bonded composite joints, COMPO-
SITES PART B-ENGINEERING, vol. 126, 2017, pp.143-152. 

2. European standard PN-EN 1465:2009: Adhesives. Determina-
tion of tensile lap-shear strength of bonded assemblies, 2009. 

3. Gaurav Jain, Aditi Narad, Lalit C. Boruah, Balakrishnan Rajku-
mar, Comparative evaluation of shear bond strength of three 
resin based dual-cure core build-up materials: An In-vitro study, 
J. Conserv. Dent. 2015 Jul-Aug; 18(4), pp. 337–341,doi:  
10.4103/0972-0707.159754. 

4. Kim Cheol-Hwan; Choi Jin-Ho,  Effects of dispersion methods 
and surface treatment of carbon nano-tubes on defect detecta-
bility and static strengths of adhesive joints, COMPOSITE 
STRUCTURES, vol. 176, 2017, pp. 684-691. 

5. International standard ISO 5173:  Destructive tests on welds in 
metallic materials. Bend tests, 2009. 

6. International standard ISO 6892-1: Metallic materials. Tensile 
testing. Part 1: Method of test at room temperature, 2016. 

7. Ligaj B., Szala G.: Hybrid Calculation Method of Fatigue Life (in 
polish), Monograph, Publishing Institute for Sustainable Tech-
nologies – National Research Institute, Bydgoszcz-Radom, 
2013. 

8. Machalicka K., Eliasova M., Adhesive joints in glass structures: 
effects of various materials in the connection, thickness of the 
adhesive layer, and ageing, INTERNATIONAL JOURNAL OF 
ADHESION AND ADHESIVES, vol. 72, 2017, pp. 10-22. 

9. Marquesa E.A.S., Carbasa R.J.C., Silvab Fábio, da Silvac Lu-
cas F.M., de Paivad D.P.S., Magalhãesd Fernão D.: Use of 
master curves based on time-temperature superposition to pre-
dict creep failure of aluminium-glass adhesive joints,  INTER-
NATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, vol. 
74, 2017,  pp. 144-154. 

10. Patent application no. P.422884, Ligaj B., Jasińska A., Ka-
rolewska K., Test specimen for bonding materials with signifi-
cantly different physical properties, especially steel-glass, Polish 
Patent Office, registered on september 18, 2017. 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

922 AUTOBUSY 12/2017 
 

11. Szala G., Ligaj B.: Application of hybrid method in calculation of 
fatigue life for C45 steel (1045 steel) structural components, In-
ternational Journal of  Fatigue 91 (2016), pp. 39–49. 

12. Website: https://www.continentaltrade.com.pl/szklo-sodowo-
wapniowe. 

13. Website: http://www.kommerling.com.pl/rodzaje/kleje-
poliuretanowe/item/7-koerapur-175. 

14. Wirwicki M., Topolinski T., Determining the S-N Fatigue Curve 
for Lava Zirconium Dioxide, MATERIALS, INDUSTRIAL, AND 
MANUFACTURING ENGINEERING RESEARCH ADVANCES, 
Book Series: Advanced Materials Research, vol. 845, 2014, pp. 
153-157, DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.845.153. 

Experimental studies of glued aluminium-glass joints  

The original achievement of the presentation is the diag-

nostic method used in assessing the strength of the adhesive 

joints used in connecting the pane to the vehicle or building 

support structure. This method allows to determine the max-

imum value of the deflection arrow or the angle of twist at 

which initiation of glue joint failure initiates. The research is 

carried out on endurance machines using samples of original 

design. 
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