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WPŁYW MODYFIKACJI FIZYCZNEJ NA UDARNOŚĆ KLEJU  

KONSTRUKCYJNEGO 

 

W artykule zaprezentowano wyniki badań wpływu fizycznej modyfikacji kleju Epidian 57/Z1 na jego właściwości mecha-

niczne. Klej modyfikowano poprzez dodanie mikro i nanocząstek  takich jak nanorurki węglowe, fulereny, montmorylonit, 

węglik krzemu, wolfram i mikrobalony. Badaniami walidującymi były badania wytrzymałościowe na obciążenia udarowe. W 

większości przypadków stwierdzono pogorszenie właściwości kleju po dodaniu cząstek bez względu na ich rozmiar i udział 

procentowy. 

 

WSTĘP 

Pomysł zastosowania klejenia do połączeń części metalowych 
miał początki w odpowiedniej adaptacji klejów fenolowych stosowa-
nych do spajania drewna, a także był efektem  użycia w metalowych 
urządzeniach mechanicznych, gumowych części wulkanizowanych. 
W roku 1942 zastosowano po raz pierwszy w przemyśle lotniczym 
(do łączenia części metalowych) klej fenoloformaldehydowy Redux 
755 z ulepszaczem w postaci termoplastycznego proszku z metylalu 
poliwinylowego, który podnosił wytrzymałość kleju i jego odporność 
na wpływ środowiska. Klej ten stosowany jest w konstrukcji samolo-
tów (Fokker 100) do dziś. Przełomem w klejeniu części metalowych 
było wprowadzenie na rynek w 1946 r. przez szwajcarską firmę 
CIBA żywic epoksydowych, które znalazły zastosowanie także w 
przemyśle lotniczym, w szczególności po rozpowszechnieniu się 
techniki trawienia powierzchni łączonych przy użyciu kwasu chro-
mowego. [1, 2] Połączenia klejowe stosowane są również w innych 
dziedzinach transportu, m.in. w kolejnictwie jako izolowane połą-
czenia hybrydowe klejowo-skręcane (połączenia łubkowe) używane 
w miejscach wymaganych przez system sterowania ruchem kolejo-
wym [3]. 

Połączenia klejowe konstrukcyjne ulepszane są głównie w celu 
podniesienia wytrzymałości oraz poprawy odporności na działanie 
czynników środowiskowych, takich jak temperatura, ciśnienie oraz 
oddziaływanie płynów eksploatacyjnych. Istotnym czynnikiem rzutu-
jącym na wytrzymałość złącza klejowego jest przygotowanie po-
wierzchni łączonych elementów. Współcześnie poszukiwane są 
również nowe sposoby obróbki poprzedzającej klejenie. Mają one 
na celu oczyszczenie powierzchni (mechaniczne i chemiczne) oraz 
jej aktywowanie w celu uzyskania lepszych właściwości adhezyj-
nych. 

Połączenia klejowe, podobnie jak połączenia nitowe najlepiej 
przenoszą obciążenia ścinające. Biorąc pod uwagę, że do połącze-
nia kadłuba i poszycia samolotu Boeing 747 stosuje się około 1,5 
mln nitów o znacznej masie, zastosowanie połączeń klejowych 
pozwoliłoby znacznie zredukować masę samolotu, co w konse-
kwencji poprawi parametry lotne (zwiększenie zasięgu, redukcja 
zużycia paliwa, zwiększenie ładowności). 

Badania klejów ukierunkowane są najczęściej na osiągnięcie 
optymalnych właściwości poprzez: 
– modyfikacje składu kleju; 
– badanie adhezji w połączeniu; 

– badanie wpływu czynników środowiskowych na trwałość połą-
czenia. 
Głównym celem opisywanych badań było zbadanie wpływu 

modyfikacji fizycznej kleju na właściwości wytrzymałościowe żywicy 
Epidian 57 z utwardzaczem Z1. Jako badania walidujące zostały 
wybrane badania wytrzymałościowe na obciążenia udarowe . Wyni-
ki badań doświadczalnych pozwoliły wyznaczyć udarność utwar-
dzonych żywic oraz określić, jaki wpływ na tą właściwość mecha-
niczną kleju wywierają wprowadzone napełniacze. 

W czasie realizacji badań sprawdzono wpływ dodatków o róż-
nych właściwościach fizycznych. Do badań wybrano materiały 
różniące się między innymi: rozmiarem cząsteczek, gęstością, 
twardością itp. Wyniki badań pozwoliły na określenie przydatności 
badanych kompozycji do wykonywania połączeń klejowych 
w przemyśle. 

1. METODYKA BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 

1.1. Przygotowanie próbek 

W trakcie przygotowania do badań wykonano próbki zgodnie z 
Polską Normą [4]. 

Proces produkcji próbek  został podzielony na kilka etapów, od 
zaprojektowania formy do końcowej obróbki próbek [5]: 
– zaprojektowanie oraz wydruk matryc w technologii 3D do 

wytworzenia silikonowych form, 
– odlanie silikonowych form do produkcji próbek do badań, 
– przygotowanie próbek klejowych w wykonanych formach. 

 
Rys. 1. Etapy przygotowania formy na próbki 
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Do badań przygotowano jedenaście serii próbek (Tabela 1),  
a w każdej z nich zostało wykonane 10 próbek do badania udarno-
ści. Bazowa kompozycja klejowa składała się z żywicy epoksydowej 
Epidian 57 i utwardzacza Z-1 połączonych w proporcji 10:1 (kompo-
zycja I (kontrolna) – bez dodatków). Po odlaniu kompozycji do 
przygotowanych form silikonowych, próbki utwardzano przez okres 
7 dób w temperaturze pokojowej (21 °C).. Po wyjęciu z form, próbki 
poddano obróbce końcowej, polegającej na szlifowaniu płótnem 
ściernym o granulacji 240 górnej powierzchni każdej próbki.  
W efekcie procesu wytwarzania uzyskano próbki prostopadłościen-
ne o wymiarach 80x10x4 mm. 

Udziały objętościowe nanorurek i fulerenów w kompozycjach 
zostały określone zgodnie z wytycznymi producentów tych materia-
łów, którzy zalecają stosowanie dodatków w ilościach od 0,5 do 5% 
całkowitej objętości kompozycji. Przyjęto udział 1% (objętościowo) 
nanorurek i fulerenów. Następnie udział objętościowy tych dodatków 
został przeliczony na udział masowy, w wyniku czego otrzymano 
1,85% udziału masowego nanomateriałów węglowych w kompozy-
cji. Aby umożliwić porównanie wytrzymałości w poszczególnych 
badaniach, do pozostałych kompozycji dodano materiały również w 
ilości 1,85% udziału masowego. Dziesięcioprocentowy udział ma-
sowy dodatków został wybrany w celu określenia w jaki sposób 
zmieni się wytrzymałość udarowa modyfikowanych kompozycji wraz 
ze wzrostem udziału dodatku. 

 

 
Rys. 2. Seria próbek przygotowanych do badań 

 
Tab. 1. Udziały poszczególnych faz rozproszonych  

w kompozycjach [opracowanie własne]  
Osnowa Faza rozproszona 
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[%] 
Udział masowy [%] 

Kompozycja 
II.1 III.1 IV.1 IV.2 V.1 V.2 VI.1 VI.2 VIII.1 VIII.2 

1 1 10 1,85 10 1,85 10 1,85 10 1,85 

 

Problemy przy produkcji próbek 

Istotnym problemem przy produkcji próbek odlewanych jest 
wprowadzanie podczas mieszania płynnej kompozycji klejowej 
dużych ilości powietrza, które nie zostają odprowadzone i pozostają 
w usieciowanych próbkach. Powstałe w ten sposób nieciągłości 
struktury  mogą mieć znaczący wpływ na wytrzymałość udarową 
kleju. Ze względu jednak na występowanie podobnego zjawiska 
podczas procesu przygotowania kompozycji klejowej do wykonywa-
nia połączeń, nie zdecydowano się na odgazowanie masy klejowej, 
aby warunki przygotowania kleju były maksymalnie zbliżone do 
rzeczywistych. 

Kolejnym zjawiskiem, które może mieć wpływ na właściwości 
wytrzymałościowe, w tym udarność, jest zjawisko sedymentacji a 
więc proces opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy w wyniku 
działania siły grawitacji. Ze względu na, to iż formy odlewnicze są 
otwarte, nie ma możliwości okresowego ich obracania, które mogło-
by zapobiec sedymentacji. 

Podczas wytwarzania próbek z dodatkiem nanocząstek ko-
nieczne było zastosowanie mieszadła ultradźwiękowego do uzyska-
nia jednorodnej mieszaniny. Próby wytworzenia kompozycji z nano-
dodatkami bez zastosowania mieszadła ultradźwiękowego skutko-
wały powstawaniem mieszaniny, z widocznymi nieuzbrojonym 
okiem aglomeratami. 

1.2. Wyniki badań udarności i ich dyskusja 

Oznaczania udarności metodą Charpy’ego 

Badania realizowano, wykorzystując młot wahadłowy Galdabini 
Impact 25. Eksperymenty prowadzono stosując wahadło umożliwia-
jące uzyskanie maksymalnej energii o wartości 15 J. Próbki badano 
metodą powierzchniową.   

Uśrednione wyniki badań wszystkich próbek, w których wystę-
powały różne udziały procentowe dodatków przedstawiono na rys. 
3. Na rysunku wrysowano również krzywe zmienności uzyskanych 
wyników, mając jednak świadomość ich przybliżonych kształtów, ze 
względu na tylko dwie wartości zmiennej, na podstawie których 
wykreślano krzywe. 

 

 
Rys. 3. Zmiany udarności kompozycji klejowej w zależności od 
zawartości dodatku 

 
Na rys. 4 zaprezentowano udarność poszczególnych serii pró-

bek. Już wstępna obserwacja wykresu pozwala zauważyć duże 
odchylenie standardowe wyników niektórych badań, co może utrud-
nić lub nawet uniemożliwić ocenę wpływu dodatków na udarność 
badanych materiałów. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemiana_fizyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cia%C5%82o_sta%C5%82e
https://pl.wikipedia.org/wiki/Faza_ciek%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82a_grawitacji
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Rys. 4. Udarność wszystkich serii próbek stosowanych w badaniach  

 
Analizę prowadzono, przyjmując jako wyniki kontrolne, wartości 

udarności uzyskane dla próbek kompozycji Epidian 57/Z1 bez żad-
nych dodatków. 

Analiza wykresu zaprezentowanego na rys. 4 pozwala wycią-
gnąć następujące wnioski: 
a) najwyższy wzrost udarności (o 2,46 kJ/m2) w odniesieniu do 

próbek kontrolnych uzyskano dla kompozycji klejowej modyfi-
kowanej 1% (objętościowo) dodatkiem fulerenów C60; 

b) wyższą od próbek serii kontrolnej wytrzymałość udarową uzy-
skano również dla kompozycji zawierającej 1,85% proszku wol-
framu, jednak odchylenie standardowe świadczy o dużym roz-
rzucie wyników w tej serii. W celu potwierdzenia uzyskanych 
wyników należałoby przeprowadzić większą liczbę prób dla da-
nej kompozycji; 

c) w większości przypadków, w których zastosowano dwa różne 
udziały masowe danego dodatku, wraz ze wzrostem ilości do-
datku w kompozycji, wytrzymałość na obciążenia udarowe spa-
dła. Wyjątkiem są kompozycje zawierające węglik krzemu (SiC), 
jednak wzrost udarności jaki wystąpił wraz ze wzrostem udziału 
dodatku jest niewielki – równy 0,08 [kJ/m2] i przy wyliczonym 
odchyleniu standardowym nie można wnioskować o różnicach 
udarności; 

d) najlepsze jakościowo wyniki otrzymano w trakcie badania kom-
pozycji zawierających mikrobalony (niewielkie odchylenie stan-
dardowe). Niestety w tej kompozycji wystąpił znaczny spadek 
udarności (do 25% wartości udarności  kompozycji bez dodat-
ku); 

e)  jeśli odchylenie standardowe kompozycji zawierającej 1,85% 
dodatku jest porównywalne z odchyleniem standardowym kom-
pozycji zawierającej 10% dodatku, to również wytrzymałość 
udarowa tych kompozycji jest porównywalna (SiC, mikrobalony), 
co może świadczyć o tym, że wpływ dodatków jest nieznaczny 
i konieczne jest przeprowadzenie większej liczby prób w celu 
dokładniejszego wyznaczenia udarności. 

PODSUMOWANIE 

– Fizyczna modyfikacja kompozycji klejowej na bazie żywicy 
epoksydowej Epidian 57 powoduje zmianę jej właściwości me-
chanicznych. 

– Tylko w trzech wariantach wprowadzonych napełniaczy nastąpił 
wzrost udarności, a w większości przypadków zwiększanie ilości 
napełniacza powodował spadek udarności. Badania te wymaga-
ją jednak potwierdzenia z wykorzystaniem większej liczby pró-
bek. 

– Analizując otrzymane wyniki, można uważać, że ilość napełnia-
cza, dzięki której zostaną uzyskane najbardziej optymalne pa-
rametry dla kompozycji znajduje się pomiędzy 2, a 10% udziału 
masowego napełniacza. 

– Sedymentacja w modyfikowanej kompozycji klejowej może 
istotnie zmieniać wyniki badań eksperymentalnych. 

– Problematycznym zjawiskiem związanym z produkcją próbek 
metodą odlewania jest wprowadzenie do kompozycji klejowej 
dużych ilości powietrza w postaci pęcherzy. 

– W przypadku próbek przeznaczonych do badania udarności, 
liczność serii wynosząca 10 próbek jest za mała do uzyskania 
jednoznacznych wyników. 
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Influence of physical modification  
on impact strength of Epidian 57/Z1 adhesive  

Paper discussed the impact of physical modification of 

the adhesive (Epidian 57/Z1) on impact strength of the adhe-

sive. Adhesive was modified by additions of micro and nano-

particles, such as fullerenes, carbon nanotubes, montmoril-

lonite, silicon carbide, tungsten and microballoons. Particu-

lar attention was paid to the influence of composition of the 

adhesive and nanoparticles (nanotubes and fullerenes).  As a 

result, the experiment found that most additives deteriorate 

the strength properties of obtained adhesive regardless of 

their size and percentage. 
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