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Badania porównawcze wytrzyma³oœci na œcinanie klejowych po³¹czeñ

zak³adkowych stali 316L po „szokach termicznych”

Streszczenie. W pracy przedstawiono badania porównawcze wytrzyma³oœci statycznej na œcinanie zak³adkowych
po³¹czeñ klejowych wykonanych ze stali 316L. Badania mia³y charakter porównawczy i dotyczy³y po³¹czeñ klejo-
wych poddanych zmiennym obci¹¿eniom cieplnym oraz po³¹czeñ niepoddanych takim szokom. Po³¹czenia klejowe
s¹ coraz czêœciej stosowanym sposobem ³¹czenia w odpowiedzialnych maszynach i urz¹dzeniach eksploatowanych
w warunkach zmiennych obci¹¿eñ termomechanicznych. Technika klejenia, dziêki postêpowi w dziedzinie chemii
materia³ów adhezyjnych, ci¹gle siê rozwija. Analizowano wyniki badañ wytrzyma³oœci statycznej na œcinanie,
uzyskanej dla ró¿nych sposobów przygotowania materia³u do operacji klejenia. Uzyskane wyniki z przeprowadzo-
nych badañ opracowano statystycznie z zachowaniem w³aœciwych standardów naukowych. Zakres badañ obejmo-
wa³ stosunkowo krótki cykl zmêczeniowy, wynosi³ on 200 cykli przy zakresie zmiennoœci -40 °C ÷ +60 °C. Celem
g³ównym badañ by³o sprawdzenie podatnoœci po³¹czeñ na zmiany wytrzyma³oœci pod wp³ywem zmêczenia ciepl-
nego.

COMPARATIVE RESEARCHES OF SHEARING STRENGTH OF SINGLE-LAP ADHESIVE BONDED
JOINTS 316L STEEL AFTER „THERMAL SHOCK”
Summary. The article presents results of comparative research of shearing strength of 316L steel single-lap adhesive
bonded joints. Adhesive bonding is increasingly being applied as structural joining technique in highly reliable ma-
chines and appliances operating in the circumstances of variable thermomechanical loads. The bonding technology,
thanks to a progress in the adhesive materials chemistry is continuously developing. Results of static shearing
strength of single-lap adhesive bonded joints for different variations of material preparing were analyzed. The obtai-
ned results of the conducted research have been elaborated statistically with respect to the appropriate scientific
standards. The range of research covered relatively short fatigue cycle, that is 200 cycles in range of temperatures
between -40°C and +60°C. Determining the susceptibility of joints to changes of durability by the influence of the
thermal fatigue was the main aim of investigations.

1. WSTÊP

Po³¹czenia adhezyjne s¹ czêsto stosowane w klejeniu
i uszczelnianiu konstrukcji mechanicznych. Jest to zwi¹za-
ne z wieloma zaletami klejów i po³¹czeñ klejowych. Jak
wiadomo, dobre efekty klejenia zale¿¹ w du¿ym stopniu
od zastosowanej technologii przygotowania powierzchni,
a w³aœciwie warstwy wierzchniej ³¹czonych materia³ów
[1-3]. Z regu³y technologie te majê „rozwijaæ” powierzch-
niê w znaczeniu geometrycznym oraz ukonstytuowaæ od-
powiedni stan energetyczny warstwy wierzchniej [5-8].

Zainteresowanie konstruktorów po³¹czeniami klejo-
wymi, jako po³¹czeniami eksploatowanymi w warunkach
obci¹¿eñ termomechanicznych wynika z ci¹g³ego postê-
pu w in¿ynierii klejów oraz wzrostu kapita³u wiedzy na
temat ich wytrzyma³oœci, powoduje to wzrost zaufania
do niezawodnoœci takich po³¹czeñ.

Problem zmêczenia cieplnego po³¹czeñ klejowych
i skutków tego zmêczenia na d³ugotrwa³¹, bezpieczn¹

eksploatacjê po³¹czeñ jest wci¹¿ analizowany a efekty
obarczone pewnym ryzykiem. Wynika to z wielu czynni-
ków wp³ywaj¹cych na wytrzyma³oœæ adhezyjn¹ i kohe-
zyjn¹ takich po³¹czeñ. Prezentowana praca jest elemen-
tem wzbogacaj¹cym kapita³ wiedzy w tym obszarze.

2. METODYKA BADAÑ

Próbki u¿yte do badañ zosta³y wykonane ze stali 316L
o wymiarach 25×100×1,5 mm. W celu rozwiniêcia po-
wierzchni geometrycznej oraz usuniêcia warstwy fizysor-
pcyjnej czêœæ badanych próbek poddano obróbce mecha-
nicznej narzêdziem nasypowym o ziarnistoœci P320
w czasie 30 sekund. Wszystkie próbki oczyszczono œrod-
kiem odt³uszczaj¹cym Loctite 7061. W tabeli 1 przedsta-
wiono sk³ad chemiczny stali 316L, tabelê opracowano na
podstawie certyfikatu materia³u.

W tabeli 2 przedstawiono wybrane w³aœciwoœci stali
316L, opracowane na podstawie certyfikatu materia³u.

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 2 (marzec – kwiecieñ) 2015

Badania porównawcze wytrzyma³oœci na œcinanie klejowych po³¹czeñ zak³adkowych stali 316L po „szokach termicznych” 125

Tabela 1. Sk³ad chemiczny stali 316L (wg certyfikatu materia³u)

Stal 316L

Pierwiastek C Si Mn P S Ni Cr Mo N

Wartoœæ, % 0,011 0,54 1,03 0,040 0,001 10,18 16,71 2,05 0,020



Tabela 2. Wybrane w³aœciwoœci stali 316L (wg certyfikatu mate-
ria³u)

Stal 316L

Wytrzyma³oœæ na
rozci¹ganie Rm [MPa]

Umowna granica
plastycznoœci Rp0,2 [MPa]

Twardoœæ
[HV]

592 290 148

Do pomiarów k¹ta zwil¿ania na badanej powierzchni
stali 316L oraz do wyznaczenia wartoœci swobodnej ener-
gii powierzchniowej SEP zastosowano goniometr PGX.
U¿yte ciecze do pomiarów k¹ta zwil¿ania by³y nanoszo-
ne na badan¹ powierzchniê w sposób automatyczny, w
postaci kropli o sta³ej objêtoœci 4 µl, przez mechanizm go-
niometru. Przyjêto nastêpuj¹ce wartoœci swobodnej ener-
gii powierzchniowej cieczy pomiarowych oraz ich sk³a-
dowych polarnej i dyspersyjnej: swobodna energia po-
wierzchniowa wody �w=72,8 [mJ/m2], sk³adowa polarna
swobodnej energii powierzchniowej wody �p

w=51,0
[mJ/m2], sk³adowa dyspersyjna swobodnej energii po-
wierzchniowej wody �d

w=21,8 [mJ/m2], swobodna energia
powierzchniowa dijodometanu �d=50,8 [mJ/m2], sk³ado-
wa polarna swobodnej energii powierzchniowej dijodo-
metanu �p

d=2,3 [mJ/m2], sk³adowa dyspersyjna swobod-
nej energii powierzchniowej dijodometanu �d

d=48,5
[mJ/m2]. Pomiar k¹ta zwil¿ania zarówno wod¹ destylo-
wan¹ jak i dijodometanem by³ wykonany minimum dzie-
siêæ razy na ka¿dej z badanych próbek. Pomiary odbywa-
³y siê na p³ycie pomiarowej po uprzednim sprawdzeniu
poziomu za pomoc¹ poziomicy optycznej, w temperatu-
rze otoczenia wynosz¹cej (20-22)°C i wilgotnoœci wzglêd-
nej (40–45)%.

Do pomiaru chropowatoœci u¿yto profilografometru
firmy Taylor Hobson Surtronic3+. D³ugoœæ odcinka ele-
mentarnego dobrano na podstawie literatury [4]. Profile
opracowano w programie TalyProfile Lite.

Z tak przygotowanego materia³u wykonano próbki,
jako jednozak³adkowe po³¹czenie klejowe. Gruboœæ war-
stwy kleju gk=0,1 mm, pozosta³e wymiary przedstawiono
na rysunku 1.

W badaniach wykorzystano klej Hysol 9484 oraz klej
Hysol 3421 firmy Loctite utwardzony w temperaturze

otoczenia wynosz¹cej 20-22°C, przy wilgotnoœci wzglêd-
nej 35÷40%. Wartoœæ ciœnienia jednostkowego wywiera-
nego na powierzchni próbek w procesie klejenia wynosi³a
0,2 MPa. Czas utwardzania ustalono na poziomie 120 go-
dzin. W tabeli 3 przedstawiono wybrane w³aœciwoœci
u¿ytych klejów w stanie utwardzonym.

Tabela. 3. Wybrane w³aœciwoœci kleju Hysol 9484 oraz Hysol
3421 w stanie utwardzonym [9, 10]

W³aœciwoœci fizyczne Hysol 9484 Hysol 3421

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie
(ASTM D882), N/mm2 15 28

Wyd³u¿enie (ASTM D882), % 50 6

Modu³ sprê¿ystoœci (ASTM D882),
N/mm2 161 963

Twardoœæ (ASTM D1706), Shore D 55 70-80

Temperatura zeszklenia Tg (ASTM
E1640-99), °C 30 55

Czêœæ próbek wykonanych, jako jednozak³adkowe
po³¹czenie klejowe, zarówno dla kleju Hysol 9484 jak i dla
kleju Hysol 3421, poddano cyklicznym obci¹¿eniom cie-
plnym. Po³¹czenia klejowe poddano 200 cyklom zmien-
nej temperatury (szoki termiczne) w komorze szoków ter-
micznych. Minimaln¹ temperaturê ustawiono na pozio-
mie minus 40°C, a maksymaln¹ równ¹ plus 60°C. Czas
kondycjonowania próbek w ka¿dej temperaturze wynosi³
15 minut nie wliczaj¹c czasu stabilizacji temperatury.

Badania wytrzyma³oœciowe na œcinanie jednozak³ad-
kowych po³¹czeñ klejowych zosta³y przeprowadzone na
maszynie wytrzyma³oœciowej Zwick/Roell Z 150, zgodnie
z norm¹ DIN EN 1465. Prêdkoœæ trawersy podczas próby
niszcz¹cej wynosi³a 2 mm/minutê, a odleg³oœæ uchwytów
przy pozycji startowej wynosi³a 85 mm.

Warto zauwa¿yæ, ¿e zastosowane kleje s¹ stosunkowo
„elastyczne” w stanie utwardzonym, przy czym ró¿nica
wartoœci wspó³czynnika sprê¿ystoœci pod³u¿nej dla u¿y-
tych klejów by³a relatywnie bardzo du¿a. Uznano, ¿e dla
celów prowadzonych badañ bêdzie to korzystne, przy-
puszczalnie dla klejów „sztywnych” w stanie utwardzo-
nym efekt zmêczenia bêdzie bardziej widoczny.
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Rys. 1. Próbka jednozak³adkowa – schemat po³¹czenia klejowego



3. WYNIKI BADAÑ

W tabeli 4 przedstawiono uœrednione wyniki wartoœci
swobodnej energii powierzchniowej SEP stali 316L przed
i po obróbce mechanicznej narzêdziem nasypowym

o ziarnistoœci P320 wraz z obliczonym odchyleniem stan-
dardowym. W tabeli zestawiono równie¿ sk³adowe SEP:
sk³adow¹ polarn¹ SEP oraz sk³adow¹ dyspersyjn¹ SEP.

Na uwagê zas³uguje wzrost wartoœci swobodnej ener-
gii powierzchniowej dla stali 316L po obróbce mechanicz-
nej narzêdziem nasypowym o ziarnistoœci P320 w stosun-
ku do wartoœci SEP przed obróbk¹ mechaniczn¹. Wzrost

ten jest na poziomie 22%. Wartoœæ sk³adowej dyspersyjnej
SEP pozostaje na tym samym poziomie, natomiast sk³a-
dowa polarna SEP wzrasta ponad dwukrotnie po obróbce
mechanicznej. Wzrost ten mo¿e byæ spowodowany usu-
niêciem warstwy wierzchniej utworzonej na materiale

w warunkach ekspozycji, mog¹ to byæ warstewki tlenko-
we i zaadsorbowane sk³adniki otoczenia (zanieczyszcze-
nie). Obliczanie SEP wykonano po to, aby okreœliæ po-
prawnoœæ przygotowania powierzchni do klejenia.

W tabeli 5 zestawiono profile chropowatoœci powierz-
chni próbek ze stali 316L przed obróbk¹ mechaniczn¹ na-
rzêdziem nasypowym o ziarnistoœci P320 oraz po obrób-

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 2 (marzec – kwiecieñ) 2015

Badania porównawcze wytrzyma³oœci na œcinanie klejowych po³¹czeñ zak³adkowych stali 316L po „szokach termicznych” 127

Rys. 2. Naprê¿enie œcinaj¹ce uzyskane w badaniach eksperymentalnych dla próbek wykonanych ze stali 316L przed obróbk¹ mechaniczn¹

Tabela 4. Wartoœci swobodnej energii powierzchniowej SEP i jej sk³adowe dla stali 316L

316L przed obróbk¹ mechaniczn¹ 316L po obróbce mechanicznej

SEP
[mJ/m2]

Sk³adowa polarna
SEP [mJ/m2]

Sk³adowa dysper-
syjna SEP [mJ/m2]

SEP
[mJ/m2]

Sk³adowa polarna
SEP [mJ/m2]

Sk³adowa dysper-
syjna SEP [mJ/m2]

Wartoœæ œrednia 50,2 6,4 43,8 61,3 15,2 46,1

Odchylenie standardowe 1,1 1,8 1,5 1,2 1,4 1,4

Tabela 5. Profile chropowatoœci powierzchni stali 316L

Materia³ Profil

316L przed obróbk¹ mechaniczn¹

316L po obróbce mechanicznej
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ce mechanicznej narzêdziem nasypowym. Przed wyko-
naniem pomiarów powierzchnie próbek oczyszczono
oraz odt³uszczono œrodkiem odt³uszczaj¹cym Loctite
7061. Warto zwróciæ uwagê, obserwuj¹c profile nierów-
noœci, ¿e obróbka mechaniczna narzêdziami nasypowy-
mi skutecznie rozwija analizowan¹ powierzchniê.

Dla próbek wykonanych ze stali 316L po obróbce me-
chanicznej narzêdziem nasypowym o ziarnistoœci P320
zauwa¿ono charakterystyczne zag³êbienia przedstawia-
j¹ce kinematyczno-geometryczne odwzorowanie narzê-
dzia.

Na rysunku 2 przedstawiono uœrednione wartoœci
naprê¿eñ œcinaj¹cych w jednozak³adkowych po³¹cze-
niach klejowych uzyskane w badaniach eksperymental-
nych dla stali 316L przed obróbk¹ mechaniczn¹.

Jako miarê rozrzutu przyjêto odchylenie standar-
dowe. Na podstawie przeprowadzonych badañ oraz
analizy stwierdzono, ¿e obci¹¿enie cieplne (szoki ter-
miczne) jednozak³adkowego po³¹czenia klejowego po-
woduje zwiêkszenie rozrzutów uzyskanych wyników
badañ zarówno dla kleju Hysol 9484 jak i dla kleju Hy-
sol 3421. Dla kleju Hysol 3421 uzyskano o 25% wiêksze
naprê¿enia œcinaj¹ce w stosunku do próbek wykona-
nych przy u¿yciu kleju Hysol 9484 – próbki przed zmê-
czeniem cieplnym.

Na rysunku 3 przedstawiono przyk³adowe przebiegi
naprê¿eñ œcinaj¹cych w jednozak³adkowych po³¹cze-
niach klejowych z wykorzystaniem kleju Hysol 9484 dla
stali 316L przed obróbk¹ mechaniczn¹ oraz przed zmê-
czeniem cieplnym.
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Rys. 3. Przyk³adowe przebiegi naprê¿eñ œcinaj¹cych w jednozak³adkowych po³¹czeniach klejowych (klej Hysol 9484) dla stali 316L przed obróbk¹

mechaniczn¹ oraz przed szokami termicznymi

Rys. 4. Przyk³adowe przebiegi naprê¿eñ œcinaj¹cych w jednozak³adkowych po³¹czeniach klejowych (klej Hysol 9484) dla stali 316L przed obróbk¹

mechaniczn¹ oraz po szokach termicznych



Rysunek 4 przedstawia przyk³adowe przebiegi naprê-
¿eñ œcinaj¹cych w jednozak³adkowych po³¹czeniach klejo-
wych z wykorzystaniem kleju Hysol 9484 dla stali 316L
przed obróbk¹ mechaniczn¹, po zmêczeniu cieplnym.

Rysunki 3, 4 oraz 6 i 7 przedstawiaj¹ fragment raportu
generowanego przez interfejs programowy maszyny
wytrzyma³oœciowej Zwick/Roell Z 150. Opis osi x na
przedstawionych rysunkach (wyd³u¿enie w mm) odnosi
siê do przemieszczenia trawersy.

Na podstawie przeprowadzonych badañ oraz analizy
uzyskanych wyników stwierdzono, ¿e wyd³u¿enie (prze-
mieszczenie trawersy) przy zniszczeniu jednozak³adko-
wych po³¹czeñ klejowych (klej Hysol 9484) dla stali 316L
przed obróbk¹ mechaniczn¹ po szokach termicznych

wzros³o o oko³o 15% w stosunku do próbek przed szoka-
mi termicznymi.

Rysunek 5 przedstawia uœrednione wartoœci naprê¿eñ
œcinaj¹cych w jednozak³adkowych po³¹czeniach klejo-
wych uzyskane w badaniach eksperymentalnych dla stali
316L po obróbce mechanicznej.

Po przeprowadzonej analizie uzyskanych wyników
badañ stwierdzono, w przypadku kleju Hysol 9484, spa-
dek wartoœci œredniej naprê¿enia œcinaj¹cego po zmêcze-
niu cieplnym w stosunku do próbek przed zmêczeniem
cieplnym, spadek ten wynosi³ oko³o 30%.

Na rysunkach 6 i 7 przedstawiono przyk³adowe prze-
biegi naprê¿eñ œcinaj¹cych w jednozak³adkowych po-
³¹czeniach klejowych z wykorzystaniem kleju Hysol 9484
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Rys. 5. Naprê¿enie œcinaj¹ce uzyskane w badaniach eksperymentalnych dla próbek wykonanych ze stali 316L po obróbce mechanicznej

Rys. 6. Przyk³adowe przebiegi naprê¿eñ œcinaj¹cych w jednozak³adkowych po³¹czeniach klejowych (klej Hysol 9484) dla stali 316L po obróbce

mechanicznej oraz przed szokami termicznymi



dla stali 316L po obróbce mechanicznej oraz przed i po
zmêczeniu cieplnym.

Na podstawie przeprowadzonych badañ stwier-
dzono znacznie wiêksze rozrzuty w wartoœciach wy-
d³u¿enia (przemieszczenie trawersy) przy zniszczeniu
jednozak³adkowych po³¹czeñ klejowych (klej Hysol
9484) dla stali 316L po obróbce mechanicznej i po szo-
kach termicznych w stosunku do próbek przed szoka-
mi termicznymi. Rozrzut ten mieœci³ siê w przedziale
(0,4-0,83) mm.

4. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na sfor-
mu³owaæ nastêpuj¹ce, wa¿niejsze wnioski:

1. Stwierdzono wzrost wartoœci swobodnej energii
powierzchniowej dla stali 316L po obróbce mechanicznej
narzêdziem nasypowym o ziarnistoœci P320 w stosunku
do wartoœci SEP przed obróbk¹ mechaniczn¹, wzrost ten
wynosi³ ok. 22%.

2. Interesuj¹cy jest ponad dwukrotny wzrost sk³ado-
wej polarnej SEP po obróbce mechanicznej narzêdziem
nasypowym o ziarnistoœci P320 w stosunku do próbek
przed obróbk¹ mechaniczn¹.

3. Z obserwacji profili chropowatoœci powierzchni
wynika, ¿e obróbka mechaniczna narzêdziami nasypo-
wymi skutecznie rozwija analizowan¹ powierzchniê.

4. Na podstawie przeprowadzonych badañ oraz ana-
lizy uzyskanych wyników stwierdzono, ¿e obci¹¿enie
cieplne jednozak³adkowego po³¹czenia klejowego powo-
duje zwiêkszenie rozrzutów uzyskanych wyników badañ
zarówno dla kleju Hysol 9484 jak i dla kleju Hysol 3421.

5. Dla próbek wykonanych ze stali 316L po obróbce
mechanicznej w przypadku kleju Hysol 9484 stwierdzo-
no spadek wartoœci œredniej naprê¿enia œcinaj¹cego po

zmêczeniu cieplnym w stosunku do próbek przed zmê-
czeniem cieplnym, spadek ten wynosi³ oko³o 30%.

6. Badania te wymagaj¹ kontynuacji, zarówno dla
potwierdzenia uzyskanych wyników jak te¿ rozszerzenia
o wp³yw innych zmiennych niezale¿nych.
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Rys. 7. Przyk³adowe przebiegi naprê¿eñ œcinaj¹cych w jednozak³adkowych po³¹czeniach klejowych (klej Hysol 9484) dla stali 316L po obróbce

mechanicznej oraz po szokach termicznych


