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Analiza porównawcza wytrzyma³oœci po³¹czeñ klejowych wykonanych

z zastosowaniem ró¿nych rodzajów klejów

Streszczenie: W pracy przeprowadzono analizê porównawcz¹ wytrzyma³oœci po³¹czeñ klejowych jednozak³adko-
wych blach ze stali nierdzewnej, wykonanych z zastosowaniem ró¿nych rodzajów klejów. Do wykonania po³¹czeñ
klejowych zastosowano kleje epoksydowe dwusk³adnikowe firmy Loctite oraz klej metakrylowy Alardite. Zaobser-
wowano, ¿e najwiêksz¹ si³ê niszcz¹c¹ uzyskano w przypadku po³¹czeñ wykonanych za pomoc¹ kleju Loctite 9466
o lepkoœci 30 Pas. Najmniejsz¹ si³ê niszczenia otrzymano dla po³¹czeñ przygotowanych przy u¿yciu kleju Loctite
9484 o lepkoœci 70 Pas. Zauwa¿ono, ¿e wzrost lepkoœci kleju powoduje zmniejszenie gruboœci spoiny klejowej. Na
gruboœæ spoiny klejowej oraz d³ugoœæ zak³adki wp³ywa równie¿ czas przydatnoœci zmieszanego kleju. Im jest on
krótszy, tym po³¹czenie jest wykonane mniej dok³adnie (wystêpuj¹ ró¿nice w wymiarach geometrycznych po³¹czeñ
zak³adanych oraz wykonanych). Podsumowuj¹c nale¿y zauwa¿yæ, ¿e podczas wykonywania po³¹czeñ klejowych
konieczna jest analiza nie tylko doboru rodzaju kleju, ale tak¿e jego w³aœciwoœci, takich jak np.: lepkoœæ oraz czas
przydatnoœci do u¿ycia.
S³owa kluczowe: po³¹czenia klejowe, klej, lepkoœæ

COMPARATIVE ANALYSIS OF ADHESIVE JOINTS STRENGTH MADE WITH DIFFERENT TYPES OF
ADHESIVES
Abstract: The paper analyzes the comparative strength of single-lap adhesive joints of stainless steel made using
different types of adhesives. To make adhesive joints applied two-component epoxy adhesives of Loctite company and
Alardite adhesive methacrylic. It was observed that the greatest failure force showed calls made by Loctite 9466 with
a viscosity of 30 Pas. The lowest failure force showed calls made using Loctite 9484 with a viscosity of 70 Pas. It is
noted that the increase in viscosity of the adhesive reduces the thickness of the adhesive. The thickness of the adhesive
layer and the length of adhesive layer is also affected by pot life of mixed adhesive. The shorter it is, the joints is made
less accurate (there are differences in the assumed geometrical dimensions and joints made). In conclusion it should
be noted that during the preparing of adhesive joints is necessary to analyze not only the type of adhesive, but also its
properties, such as viscosity and pot life.
Keywords: adhesive joint, adhesive, viscosity

1. Wprowadzenie

Wytrzyma³oœæ po³¹czeñ klejowych jest jednym z kry-
teriów oceny jakoœci wykonywanych po³¹czeñ klejo-
wych. Na wytrzyma³oœæ wp³ywa wiele czynników,
wœród których wymienia siê zarówno czynniki technolo-
giczne, konstrukcyjne, materia³owe, jak równie¿ eksplo-
atacyjne [1-5]. Wa¿nym czynnikiem technologicznym jest
rodzaj kleju [1,6,7], w tym zw³aszcza jego w³aœciwoœci
(m.in. lepkoœæ), które w istotny sposób decyduj¹ o wybo-
rze kleju do klejenia materia³ów o okreœlonej charakterys-
tyce [5,8,9]. Nie mniej wa¿ny jest aspekt nacisków stoso-
wanych podczas procesu utwardzania, których wartoœæ
w znacznym stopniu zale¿y od skurczu utwardzania.
Lepkoœæ kleju jest czynnikiem, który nale¿y rozwa¿yæ ze
wzglêdu na wymiary geometryczne ³¹czonych powierz-
chni oraz ich ukszta³towanie i po³o¿enie po³¹czenia
w konstrukcji klejonej [1,5,10]. Od lepkoœci jest uzale¿nio-
ny tak¿e sposób oraz czas ich aplikacji, który uwarunko-
wany jest tzw. czasem ¿ycia (czasem przydatnoœci do
u¿ycia), czyli czasem, jaki up³ywa od chwili przygotowa-

nia kleju do jego niezmiennych w³aœciwoœci aplikacyj-
nych [11,12].

Celem przeprowadzonych badañ by³a analiza porów-
nawcza wytrzyma³oœci po³¹czeñ klejowych stali nie-
rdzewnej wykonanych przy u¿yciu klejów epoksydo-
wych oraz kleju metakrylowego, ró¿ni¹cych siê lepkoœci¹
oraz w³aœciwoœciami.

2. Metodyka badañ

2.1. Po³¹czenia klejowe

W badaniach eksperymentalnych zastosowano po-
³¹czenie klejowe jednozak³adkowe blach ze stali nie-
rdzewnej 1.4401 (rys. 1), wykonane przy u¿yciu piêciu ro-
dzajów klejów epoksydowych oraz kleju metakrylowego.

Sposób przygotowania powierzchni ³¹czonych mate-
ria³ów polega³ na obróbce mechanicznej papierem œcier-
nym P360C oraz trzykrotnemu od³uszczaniu za pomoc¹
œrodka od³uszczaj¹cego Loctite 7061. Jest to œrodek od-
t³uszczaj¹cy i czyszcz¹cy zawieraj¹cy aceton, a do jego
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nak³adania, metod¹ spryskiwania, wykorzystano dozow-
nik z odpowiednim aplikatorem. Odt³uszczanie wykona-

no przy temperaturze 22 ÷ 23°C i wilgotnoœci powietrza
31 ± 2%.
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Rys. 1. Model po³¹czenia klejowego
Fig. 1. Model of the adhesive joint

Tabela 1. Opis klejów wykorzystanych w badaniach

Table 1. Description of adhesives used in tests.

Lp. Rodzaj kleju Charakterystyka kleju

1 Klej Araldite 2021

Klej Araldite 2021 jest to klej dwusk³adnikowy matakrylowy, który utwardza siê w temperaturze
pokojowej, przy czym ma krótki czas przydatnoœci do klejenia (do 3 min).

Charakteryzuje siê du¿¹ wytrzyma³oœci¹ po³¹czeñ oraz bardzo dobr¹ odpornoœci¹ chemiczn¹ i ciepln¹.
Stosuje siê go do klejenia m.in. metali, tworzyw polimerowych, szk³a a tak¿e gumy.

2 Klej Loctite 3430

Klej Loctite 3430 jest to dwusk³adnikowy klej epoksydowy ogólnego przeznaczenia. £¹czy materia³y,
takie jak: metal, marmur, szk³o, ceramika, kamieñ, beton, drewno oraz tworzywa polimerowe. Jest
klejem bezbarwnym. Mo¿e utwardzaæ siê w niskiej temperaturze. Jest odporny na uderzenia i wodê
oraz temperaturê od -40°C do +120°C. Temperatura pracy kleju Loctite 3430 zbli¿ona jest do
temperatury pokojowej. Czas przydatnoœci do klejenia jest bardzo krótki i wynosi do 5 minut.

3 Klej Loctite 9466

Jest to klej epoksydowy dwusk³adnikowy o œredniej lepkoœci. Charakteryzuje siê wysok¹
wytrzyma³oœci¹ i wyd³u¿onym czasem przydatnoœci. Po wymieszaniu dwóch sk³adników utwardza siê
w temperaturze pokojowej tworz¹c kremow¹ spoinê o wysokiej wytrzyma³oœci na oddzieranie
i œcinanie. Jest odporny na wiêkszoœæ czynników chemicznych i rozpuszczalników po ca³kowitym
utwardzeniu. Klej ten jest wykorzystywany do ³¹czenia ró¿norodnych tworzyw polimerowych i metali
przemys³owych.

Klej Loctite 9466 osi¹ga wysok¹ wytrzyma³oœæ po 24 godzinach w temperaturze pokojowej.
Utwardzenie spoiny klejowej (wstêpna wytrzyma³oœæ: 0,1 N/mm2) nastêpuje po 120 min w temperaturze
pokojowej i warstwie kleju wynosz¹cej 0,05 mm. W celu przyspieszenia utwardzenia mo¿na zastosowaæ
wy¿sz¹ temperaturê.

4 Klej Loctite 9492

Klej ten jest dwusk³adnikowym klejem epoksydowym odpornym na wysok¹ temperaturê (do 180°C).
Posiada dobre w³aœciwoœci funkcjonalne: bardzo niskie odgazowanie, du¿¹ odpornoœæ na wysok¹
temperaturê, a tak¿e dobr¹ odpornoœæ chemiczn¹.

Stosowany jest do klejenia, uszczelniania oraz napraw ró¿norodnych materia³ów konstrukcyjnych.
Utwardzone po³¹czenia charakteryzuj¹ siê bardzo dobr¹ odpornoœci¹ termiczn¹, mechaniczn¹,
elektryczn¹ oraz wysok¹ udarnoœci¹.

5 Klej Loctite 9497

Klej Loctite 9497 jest to klej strukturalny dwusk³adnikowy epoksydowy o œredniej lepkoœci.
Charakteryzuje siê wysok¹ odpornoœci¹ termiczn¹ i przewodnoœci¹ ciepln¹, wysok¹ wytrzyma³oœci¹
na œciskanie oraz jest odporny na wysok¹ temperaturê (180°C).

Klej ten jest przeznaczony szczególnie do klejenia metalowych komponentów. Czas ustalania
przedmiotów przy zastosowaniu tego dwusk³adnikowego kleju epoksydowego trwa do 480 minut.
Zakres temperatury pracy jest mo¿liwy od -55°C do +180°C.

6 Klej Loctite 9484

Jest to klej epoksydowy dwusk³adnikowy o œredniej lepkoœci. Jego cech¹ charakterystyczn¹ jest wysoka
wytrzyma³oœæ i œredni czas przydatnoœci zmieszanego kleju. Klej ten po zmieszaniu utwardza siê
w pokojowej temperaturze i tworzy odporn¹ na uderzenia oraz wibracje szar¹ elastyczn¹ spoinê.
Po ca³kowitym utwardzeniu jest odporny na wiêkszoœæ czynników chemicznych i rozpuszczalników.

Stosowany jest do klejenia tworzyw polimerowych, metalu, drewna, gumy, szk³a i ceramiki oraz tam,
gdzie wymagana jest elastycznoœæ po³¹czenia. Klej Loctite 9484 jest odpowiednim klejem do ³¹czenia
materia³ów nara¿onych na du¿e obci¹¿enia dynamiczne i niewielkie obci¹¿enia statyczne.



2.2. Charakterystyka klejów

Podczas wykonania po³¹czeñ klejowych zastosowano
piêæ rodzajów klejów firmy Loctite i Araldite (Tabela 1),
charakteryzuj¹cych siê odmiennymi w³aœciwoœciami, np.
lepkoœci¹ oraz sk³adem chemicznym (Tabela 2). Tabelê 1
oraz tabelê 2 przygotowano na podstawie informacji za-
wartych w kartach charakterystyk materia³owych klejów
[13-17].

Tabela 2. Wybrane w³aœciwoœci klejów wykorzystanych w ba-

daniach

Table 2. Selected properties of the adhesives used in tests.

Lp. Rodzaj kleju

W³aœciwoœci

Typ
chemiczny

Lep-
koœæ,
Pa·s

Czas
przydatnoœci
do klejenia w
temperaturze

22°C, min

1 Klej Araldite 2021 metakrylowy 25 2-3

2 Klej Loctite 3430 epoksydowy 25 5

3 Klej Loctite 9466 epoksydowy 30 60

4 Klej Loctite 9492 epoksydowy 30 15

5 Klej Loctite 9497 epoksydowy 30 120-160

6 Klej Loctite 9484 epoksydowy 70 40

2.3. Sposób sporz¹dzania i nak³adania masy klejowej

Sporz¹dzenie masy klejowej wykonano przy zastoso-
waniu automatycznego dozownika – pistoletu (rys. 2).
Podstawowym elementem dozownika jest nabój dwuko-
morowy z utwardzaczem i ¿ywic¹, umieszczony w rów-
noleg³ych t³okach. Elementem dozuj¹cym by³ rêczny ap-
likator z elementem ruchomym, równolegle dociska-
j¹cym t³ok do komory ¿ywicy i utwardzacza, powoduj¹cy
przeniesienie odpowiedniej dawki kleju i utwardzacza
do specjalnego pojemnika, po czym po³¹czenie ze sob¹
obu sk³adników nast¹pi³o w wyniku rêcznego powolne-
go mieszania.

Nak³adanie masy klejowej na uprzednio przygotowa-
n¹ powierzchniê jednego z ³¹czonych elementów wyko-
nano rêcznie przy pomocy polimerowej ³opatki.

2.4. Warunki wykonywania po³¹czeñ

Przygotowane próbki podzielono na szeœæ grup,
w których u¿yto szeœæ rodzajów klejów. Wszystkie kleje
zosta³y odpowiednio przygotowane, zgodnie z zalecenia-
mi producenta – oba sk³adniki zosta³y ze sob¹ delikatnie
zmieszane, tak by nie wprowadzaæ zbyt du¿ej iloœci pê-
cherzyków powietrza. Nastêpnie na okreœlonej d³ugoœci
zak³adki, na³o¿ono cienk¹ warstwê kleju. Ustalenie jednej
p³ytki wzglêdem drugiej nast¹pi³o bezpoœrednio po na³o-
¿eniu warstwy kleju epoksydowego. Podczas utwardza-
nia zastosowano nacisk powierzchniowy o wartoœci
2,6·10-3 MPa i pozostawiono do utwardzenia na 48 go-
dzin. Nacisk wywarto za pomoc¹ specjalnie skonstruo-
wanego przyrz¹du dŸwigniowego, stosuj¹c odwa¿niki
o masie 2 kg. Po up³ywie przyjêtego czasu utwardzania
po³¹czenie klejowe zosta³o poddane próbie wytrzyma³oœ-
ci na œcinanie przy rozci¹ganiu. Wykonano 6 grup po-
³¹czeñ klejowych po 10 po³¹czeñ w ka¿dej grupie.

2.5. Badania wytrzyma³oœciowe

Po wykonaniu po³¹czeñ klejowych przeprowadzono
badania wytrzyma³oœciowe z wykorzystaniem maszyny
wytrzyma³oœciowej Zwick Roell Z150, zgodnie z norm¹
DIN EN 1465 [18]. Badanie wytrzyma³oœci na œcinanie
wykonywano z prêdkoœci¹ 5 mm/min.

3. Wyniki badañ i ich analiza

3.1. Gruboœæ spoiny klejowej

Po wykonaniu po³¹czeñ klejowych, ale przed bada-
niami wytrzyma³oœciowymi wszystkie po³¹czenia klejo-
we poddano kontroli kszta³towo-wymiarowej, dokonuj¹c
pomiarów geometrycznych po³¹czenia, oceny wizualnej
wyp³ywki kleju oraz jego barwy.

Wyniki pomiaru gruboœci spoiny klejowej, dla ka¿dego
rodzaju kleju wykorzystanego w przeprowadzonych ba-
daniach doœwiadczalnych, przy sta³ym nacisku powierz-
chniowym zaprezentowano na rys. 3 oraz w tabeli 3.

Tabela 3. Wyniki pomiarów gruboœci spoiny klejowej

Table 3. Results of measurements of the thickness of the adhe-

sive layer

Lp. Rodzaj kleju Œrednia gruboœæ
spoiny klejowej, mm

Lepkoœæ,
Pa·s

1 Klej Araldite 2021 0,35 25

2 Klej Loctite 3430 0,17 25

3 Klej Loctite 9466 0,08 30

4 Klej Loctite 9492 0,07 30

5 Klej Loctite 9497 0,17 30

6 Klej Loctite 9484 0,06 70

Na podstawie wykresu (rys. 3) mo¿na zauwa¿yæ, i¿
zastosowany nacisk powierzchniowy o wartoœci 2,6 · 10-3

MPa w trakcie ustalania po³¹czenia, nie wp³yn¹³ na uzys-
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Rys. 2. Automatyczny dozownik do kleju – pistolet
Fig. 2. The automatic dispenser for adhesive – gun



kanie jednakowej gruboœci spoiny klejowej. Mo¿na przy-
puszczaæ, ¿e dostosowanie wartoœci nacisku do lepkoœci
kleju pozwoli³oby na uzyskanie jednakowej gruboœci spo-
iny klejowej. Przy takim samym obci¹¿eniu, dla ka¿dego
po³¹czenia, otrzymano du¿e rozrzuty wyników – kszta³-
tuj¹ce siê w przedziale od 0,06 do 0,35 mm. Najwiêkszy
wp³yw na gruboœæ spoiny klejowej maj¹ w³aœciwoœci kle-
ju, a przede wszystkim lepkoœæ. Kleje o skrajnych wartoœ-
ciach gruboœci spoiny klejowej – Loctite 9484 oraz Aral-
dite 2021 – s¹ klejami znacznie ró¿ni¹cymi siê lepkoœci¹.
Klej Loctite 9484 ma lepkoœæ rzêdu 70 Pas, co ma znaczny
wp³yw na gruboœæ spoiny (gruboœæ spoiny klejowej kleju
Loctite 9484 jest najmniejsza i wynosi 0,06 mm). Wysoka
lepkoœæ sprzyja przyczepnoœci ³¹czonych metali. Klej me-
takrylowy Araldite 2021 osi¹gn¹³ najwiêksz¹ gruboœæ
spoiny klejowej, której wartoœæ jest do szeœciu razy wiêk-
sza od gruboœci spoiny kleju Loctite 9484, wynosi ona
0,35 mm. Tak¹ ró¿nicê, w znacznym stopniu, mog³a wy-
wo³aæ niska lepkoœæ kleju Araldite 2021, która jest blisko
trzykrotnie ni¿sza jak lepkoœæ kleju Loctite 9484 oraz
odmienna baza chemiczna kleju.

Z tabeli 3 wynika, ¿e wzrost lepkoœci kleju powoduje
zmniejszenie gruboœci spoiny klejowej. Wzrost lepkoœci,
w pewnym stopniu, przyczynia siê równie¿ do zmniej-
szenia d³ugoœci zak³adki. Naniesiony klej na ³¹czone ma-
teria³y zapobiega, w stopniu proporcjonalnym do swojej
lepkoœci, przemieszczaniu siê wzglêdem siebie klejonych
powierzchni, z czego wynika d³ugoœæ zak³adki, która jest
ró¿na od przyjêtej granicznej d³ugoœci zak³adki. Na gru-
boœæ spoiny klejowej oraz d³ugoœæ zak³adki wp³ywa rów-
nie¿ czas przydatnoœci zmieszanego kleju. Mo¿na zauwa-
¿yæ, ¿e im krótszy jest czas, tym po³¹czenie jest wykonane
mniej dok³adnie. Przyk³adowo dla kleju Araldite 2021
czas ten jest najkrótszy (Tabela 2) i dla tego kleju uzyska-
no najwiêkszy rozrzut wartoœci gruboœci spoiny klejowej.

Na podstawie wyników pomiarów wymiarów geo-
metrycznych po³¹czeñ klejowych oraz w³aœciwoœci kle-
jów zestawionych w tabeli 3 wynika, ¿e najlepszy klej
(pod wzglêdem uzyskanego rozrzutu wyników oraz

zgodnoœci z przyjêt¹ w badaniach gruboœci¹ spoiny klejo-
wej: 0,1 mm) to ten, który cechuje siê œredni¹ lepkoœci¹
i œrednim czasem przydatnoœci. W rozpatrywanym przy-
padku najlepszym klejem okaza³ siê klej Loctite 9466.
Osi¹gn¹³ gruboœæ spoiny klejowej równ¹ 0,08 mm, najbar-
dziej zgodn¹ z przyjêt¹ w badaniach doœwiadczalnych
(0,10 mm), natomiast d³ugoœæ zak³adki, wynosz¹ca
15,76 mm, najmniej odbiega³a od przyjêtej d³ugoœci za-
k³adki.

3.2. Wytrzyma³oœæ na œcinanie po³¹czeñ klejowych

Wytrzyma³oœæ na œcinanie po³¹czeñ klejowych w zale¿-
noœci od zastosowanego kleju, zaprezentowano na rys. 4.

Najwiêksz¹ wytrzyma³oœæ na œcinanie osi¹gnê³y po-
³¹czenia wykonane przy u¿yciu kleju Loctite 9466, naj-
mniejsz¹ zaœ stosuj¹c klej Loctite 9484 (rys. 4). Wytrzyma-
³oœæ kleju Loctite 9484 (6,05 MPa) stanowi ok. 30%
wytrzyma³oœci kleju Loctite 9466 (20,03 MPa).

Korzystne wydaje siê tak¿e zastosowanie kleju Loctite
3430, dla którego otrzymano drug¹, co do wielkoœci wy-
trzyma³oœæ po³¹czeñ klejowych (16,15 MPa). W pozosta-
³ych przypadkach wartoœæ wytrzyma³oœæ wynosi mniej
ni¿ 10 MPa.

Wytrzyma³oœæ na œcinanie po³¹czeñ klejowych w za-
le¿noœci od gruboœci spoiny klejowej, zaprezentowano na
rys. 5.

Z wykresu przedstawionego na rysunku 5 mo¿na
wnioskowaæ, i¿ wytrzyma³oœæ na œcinanie po³¹czenia kle-
jowego nie jest zale¿na od gruboœci spoiny klejowej (uwz-
glêdniaj¹c okreœlone czynniki technologiczne i konstruk-
cyjne). Najmniejsz¹ wytrzyma³oœæ osi¹gn¹³ klej Loctite
9484 (6,05 MPa) przy najmniejszej gruboœci spoiny
(0,06 mm), najwiêksz¹ zaœ osi¹gn¹³ klej Loctite 9466
(20,03 MPa) przy gruboœci spoiny wynosz¹cej 0,08 mm.
Przy najwiêkszej gruboœci spoiny klejowej (0,35 mm)
wytrzyma³oœæ na œcinanie wynios³a 8,97 MPa dla kleju
metakrylowego Araldite 2021.

Na podstawie przedstawionego wykresu mo¿na
wnioskowaæ, i¿ najkorzystniejsz¹ gruboœci¹ spoiny klejo-
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Rys. 3. Wymiary gruboœci spoiny klejowej wykonanych po³¹czeñ klejo-
wych
Fig. 3. The dimensions of the adhesive layer thickness of the adhesive
joints

Rys. 4. Wytrzyma³oœæ na œcinanie po³¹czeñ klejowych
Fig. 4. Tensile shear adhesive joints



wej pod wzglêdem wytrzyma³oœci po³¹czeñ klejowych,
jest gruboœæ wynosz¹ca 0,08 mm, gdy¿ przy takiej wartoœ-
ci otrzymano najwiêksz¹ wytrzyma³oœæ. Jednak jest to
z³o¿one zagadnienie i w przypadku analizowanych ro-
dzajów klejów trudno jest jednoznacznie okreœliæ zale¿-
noœæ wytrzyma³oœci po³¹czenia klejowego od gruboœci
spoiny klejowej.

Porównuj¹c kleje o takiej samej lepkoœci, ale ró¿nej
bazie chemicznej (np. Loctite 3430 oraz Araldite 2021),
zauwa¿ono znaczne ró¿nice zarówno w wytrzyma³oœci
po³¹czeñ klejowych, jak równie¿ otrzymanej gruboœci
spoin klejowych (przy zastosowaniu pozosta³ych takich
samych warunków wykonywania po³¹czeñ).

3.3. Analiza wyd³u¿eñ

Otrzymane wyniki wartoœci wyd³u¿enia spoiny klejo-
wej po³¹czeñ klejowych dla poszczególnych rodzajów
klejów przedstawiono na wykresie (rys. 6).

Na podstawie dokonanej analizy wyd³u¿eñ (rys. 6)
stwierdzono, ¿e najwiêksz¹ wartoœæ wyd³u¿enia osi¹gn¹³
klej (spoina klejowa) Loctite 9466 (2,55 mm), najmniejsz¹
zaœ klej Loctite 9484 (0,8 mm). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e po-
³¹czenia wykonane klejem Loctite 9466 charakteryzowa³y
siê najwiêksz¹ wytrzyma³oœci¹, zaœ najmniejsz¹ wytrzy-
ma³oœæ uzyskano w przypadku po³¹czeñ przygotowa-
nych klejem Loctite 9484 (o najwiêkszej lepkoœci).

Klej Loctite 9466 charakteryzuje siê œredni¹ lepkoœci¹
oraz d³ugim czasem przydatnoœci. Œrednia d³ugoœæ za-
k³adki przy zastosowaniu tego kleju jest najbardziej zbli-
¿ona do przyjêtej. Klej Loctite 9466 osi¹gn¹³ gruboœæ spoi-
ny klejowej, najbardziej zbli¿on¹ do przyjêtej w bada-
niach doœwiadczalnych, co te¿ mia³o najwiêkszy wp³yw
na wartoœæ wyd³u¿enia.

Przy zastosowaniu kleju Loctite 9484 oraz Loctite 9492
otrzymano ma³¹ gruboœæ spoiny klejowej oraz d³ugoœæ
zak³adki wiêksz¹ od przyjêtej. Klej Loctite 9484 charakte-
ryzuje siê najwiêksz¹ lepkoœci¹ spoœród wszystkich kle-
jów wykorzystanych w przeprowadzonych badaniach
doœwiadczalnych i œrednim czasem przydatnoœci. Z prze-
prowadzonej analizy wynika, ¿e najwiêkszy wp³yw na
wartoœæ wyd³u¿enia ma lepkoœæ oraz gruboœæ spoiny kle-
jowej.

4. Podsumowanie

Analizuj¹c przeprowadzone badania stwierdzono, i¿
zastosowane obci¹¿enia, w tym przypadku o nacisku
powierzchniowego 2,6 · 10-3 MPa w trakcie ustalania po-
³¹czenia, kszta³tuj¹ gruboœæ spoiny klejowej w przedziale
0,06 – 0,35 mm. Gruboœæ ta zale¿na jest od w³aœciwoœci
zastosowanych klejów (ich bazy chemicznej), a przede
wszystkim od lepkoœci.

Po dokonaniu analizy wytrzyma³oœciowej wykona-
nych po³¹czeñ klejowych zaobserwowano, ¿e najwiêksz¹
wytrzyma³oœci¹ na œcinanie przy rozci¹ganiu charaktery-
zuje siê klej Loctite 9466 (20,03 MPa) o lepkoœci 30 Pa·s,
najmniejsz¹ zaœ klej Loctite 9484 (6,05 MPa) o lepkoœci
70 Pa·s i stanowi on oko³o 30% wytrzyma³oœci kleju Loc-
tite 9466. Analizuj¹c zale¿noœæ wytrzyma³oœci na œcinanie
przy rozci¹ganiu w zale¿noœci od gruboœci spoiny klejo-
wej nie zaobserwowano jednoznacznej zale¿noœci. Przy
najmniejszej gruboœci spoiny klejowej po³¹czenie klejowe
osi¹gnê³o najmniejsz¹ wytrzyma³oœæ, przy zastosowaniu
kleju Loctite 9484. Przy najwiêkszej gruboœci spoiny klejo-
wej po³¹czenie klejowe osi¹gnê³o wartoœæ o 2,52 MPa ni¿-
sz¹ od œredniej wartoœci wytrzyma³oœci na œcinanie przy
rozci¹ganiu – 11,49 MPa, dla kleju metakrylowego Aral-
dite 2021. Najwiêksz¹ wytrzyma³oœæ na œcinanie po³¹cze-
nie klejowe osi¹gnê³o przy gruboœci spoiny klejowej –
0,08 mm – najbardziej zbli¿onej do przyjêtej w badaniach
doœwiadczalnych – 0,1 mm. W tym przypadku zastoso-
wano klej Loctite 9466.

Na podstawie dokonanej analizy wyd³u¿eñ mo¿na
zaobserwowaæ, i¿ najwiêksze wyd³u¿enie spoiny klejo-
wej osi¹gn¹³ klej Loctite 9466 (2,55 mm), najmniejsze zaœ
klej Loctite 9484 (0,8 mm). Ze wzglêdu na to, ¿e dobór ro-
dzaju kleju jest uzale¿niony m.in. od wymagañ eksploa-

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 3 (maj – czerwiec) 2015

Analiza porównawcza wytrzyma³oœci po³¹czeñ klejowych wykonanych z zastosowaniem ró¿nych rodzajów klejów 283

Rys. 5. Wytrzyma³oœæ na œcinanie w zale¿noœci od gruboœci spoiny kle-
jowej
Fig. 5. The shear strength depending on the thickness of adhesive layer

Rys. 6. Wyd³u¿enie spoiny klejowej po³¹czenia klejowego w zale¿noœci
od rodzaju kleju
Fig. 6. The elongation of the adhesive layer of the adhesive joints depen-
ding on the type of adhesive



tacyjnych, jest to wskazówka podczas przygotowywania
technologii klejenia.

Na wartoœæ wyd³u¿enia znaczny wp³yw ma przede
wszystkim lepkoœæ kleju, ale tak¿e gruboœæ spoiny klejo-
wej. Niska wartoœæ wyd³u¿enia spoiny klejowej kleju Loc-
tite 9484 spowodowana jest lepkoœci¹ kleju, która wynosi
70 Pas. Du¿e wyd³u¿enie spoiny klejowej po³¹czenia kle-
jowego wykonanego przy zastosowaniu kleju Loctite
9466 osi¹gniête zosta³o przy gruboœci spoiny klejowej wy-
nosz¹cej 0,8 mm oraz œredniej wartoœci lepkoœci – 30 Pas.

Na podstawie przeprowadzonych badañ analizy po-
równawczej wytrzyma³oœci na œcinanie po³¹czeñ klejo-
wych wykonanych przy zastosowaniu ró¿nych rodzajów
klejów mo¿na wnioskowaæ, i¿ najbardziej skutecznym
klejem do ³¹czenia blachy nierdzewnej spoœród testowa-
nych klejów jest klej Loctite 9466. Wykazuje on du¿¹ wy-
trzyma³oœæ na œcinanie i oddzieranie. Osi¹ga najwiêksz¹
si³ê niszcz¹c¹. Równie dobre w³aœciwoœci adhezyjne wy-
kazuje klej Loctite 3430. Najmniej odpowiednim klejem
stosowanym w analizowanych po³¹czeniach klejowych
jest klej Loctite 9484, poniewa¿ w przeprowadzonych ba-
daniach po³¹czenia klejowe wykonane z jego u¿yciem
uzyska³y najmniejsz¹ wytrzyma³oœæ.

Ró¿na wytrzyma³oœæ na œcinanie analizowanych
po³¹czeñ klejowych mo¿e byæ spowodowana rodzajem
zastosowanego kleju, poszczególnymi sk³adnikami, ro-
dzajem w³aœciwoœci u¿ytego kleju np. jego lepkoœci¹,
sk³adem chemicznym, a tak¿e czasem przydatnoœci do
u¿ycia, jak równie¿ mo¿e byæ zale¿na od dok³adnoœci
przygotowania powierzchni do klejenia.

Brak zwiêkszania siê wartoœci wytrzyma³oœci na œci-
nanie wraz ze zmniejszeniem siê gruboœci spoiny klejo-
wej oraz uzyskaniem ró¿nych gruboœci spoin klejowych
przy zastosowaniu jednakowego nacisku powierzchnio-
wego, stanowi podstawê prowadzenia dalszych badañ
eksperymentalnych.
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