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PNEUMOKULOWANIE JAKO METODA UMACNIANIA  
ZAKŁADKOWYCH POŁ ĄCZEŃ KLEJOWYCH  

 

Streszczenie 
 

Wstęp i cel: W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ścinanie jednozakładko-
wych połączeń klejowych dla próbek wykonanych ze stopu tytanu Ti6Al4V oraz możliwości za-
stosowania pneumokulowania do umacniania zakładkowych połączeń klejowych próbek wykona-
nych z podanego stopu. 
Materiał i metody:  Stop tytanu Ti6Al4V, jednozakładkowe połączenie klejowe, klej epoksydo-
wy, badania wytrzymałości na ścinanie 
Wyniki:  Porównanie wyników badań wytrzymałości na ścinanie jednozakładkowych połączeń 
klejowych wykonanych ze stopu tytanu Ti6Al4V z połączeniami poddanymi pneumokulowaniu 
oraz określenie zasadności zastosowania tej metody umacniania połączeń.  
Wnioski:  Pneumokulowanie stosowane jako metoda umacniania cienkościennych części maszyn 
może być stosowane jako metoda umacniania zakładkowych połączeń klejowych dla stopu tytanu 
Ti6Al4V. Wraz ze wzrostem czasu obróbki umacniającej następuje proporcjonalny wzrost nośno-
ści analizowanych połączeń. 

Słowa kluczowe: Pneumokulowanie, połączenia klejowe, wytrzymałość na ścinanie. 
(Otrzymano: 15.02.2016; Zrecenzowano: 19.02.2016; Zaakceptowano: 22.02.2016) 
 

 
PNEUMATIC BALL PEENING AS A METHOD OF STRENGTHENING 

THE OVERLAPPING ADHESIVE JOINTS  
 

Abstract 
 

Introduction and aim: In this paper are presented shear strength tests results of the overlapping 
adhesive-bonded joint and the possibility of using pneumatic ball peening to strengthening adhe-
sive joints for samples made from titanium alloy Ti6Al4V. 
Material and methods: Ti6Al4V titanium alloy, adhesive joints lap, epoxy adhesive, shear 
strength tests 
Results: Comparison of the shear strength test results of adhesive-bonded joints made of Ti6Al4V 
titanium alloy after pneumatic ball peening and determination and usability of this method for 
strengthening adhesive-bonded joints. 
Conclusions: Pneumatic ball peening can be used as a method of strengthening adhesive-bonded 
joints for titanium alloy Ti6Al4V. With the increase in processing time occurs proportional shear 
strength increase of analyzed samples. 

Keywords: Pneumatic ball peening, adhesive joints, shear strength. 
(Received: 15.02.2016; Revised: 19.02.2016; Accepted: 22.02.2016)  
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1. Wstęp i cele 
 

Stopy tytanu, oprócz aluminium i kompozytów polimerowych stanowią jedną z grup ma-
teriałów znajdującą zastosowanie w konstrukcjach lotniczych, gdzie tytan z dodatkiem głów-
nie aluminium i wanadu (około75% stopów) używany jest w silnikach lotniczych i pokry-
ciach samolotów oraz do produkcji elementów głowic wirników w śmigłowcach [3], ze 
względu na korzystne właściwości fizyko-mechaniczne (jak wysoki współczynnik wytrzyma-
łości w stosunku do ciężaru właściwego, wysoka odporność na korozję, wysoka temperatura 
topnienia), natomiast połączenia klejowe należą do najczęściej stosowanych w konstrukcjach 
lotniczych. 

Klejenie metalowych elementów konstrukcyjnych stanowi coraz częściej stosowaną meto-
dę wykonywania połączeń ze względu na szybkość wykonania połączenia, jego dużą wytrzy-
małość, możliwość zmniejszenia ciężaru konstrukcji oraz wykonania połączenia bez stosowa-
nia maszyn i urządzeń, a co z tym związane obniżeniem kosztów wykonania połączenia [4]. 
Coraz większe możliwości zastosowania klejenia prowadzą do konieczności poszukiwania 
czynników, technologicznych czy konstrukcyjnych, mających znaczący wpływ na wytrzyma-
łość połączeń klejowych. Stanowiący przedmiot niniejszych badań pracy stop Ti6AL4V sta-
nowi blisko połowę wszystkich zastosowań tytanu związanych z przemysłem lotniczym, któ-
ry poszukuje nowych, bardziej ekonomicznych technologii i w tym kontekście bardzo intere-
sującym wydaje się być klejenie.  

Celem pracy było przeprowadzenie badań doświadczalnych dla określenia wytrzymałości 
jednozakładkowych połączeń klejowych dla próbek wykonanych ze stopu tytanu Ti6Al4V 
oraz oceny możliwości zastosowania metody pneumokulowania do umacniania zakładko-
wych połączeń klejowych. 
 
2. Pneumokulowanie 
 

Jedną z metod obróbki przy wytwarzaniu części maszyn jest nagniatanie - metoda umac-
niania metali i ich stopów na zimno poprzez plastyczne odkształcenie ich warstwy wierzch-
niej. Dla części cienkościennych stosowane jest nagniatanie dynamiczne strumieniowe roz-
proszone - kulowanie. Pneumokulowanie jest odmianą kulowania strumieniem stalowych 
kulek napędzanych sprężonym powietrzem. Zasadę tego procesu przedstawiono na rysunku 1.  

 

Rys. 1. Schemat procesu pneumokulowania: 1- dysza dolna, 2 - dysza górna,  
3 - przedmiot obrabiany (PO), 4 - kulki stalowe, 5 - dno komory roboczej [1] 

Fig. 1. The scheme of pneumatic ball peening process: 1 - lower nozzle, 2 - upper nozzle,  
3 - workpiece (PO), 4 - steel balls, 5 - operating chamber bottom [1] 
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Zaletą metody pneumokulkowania jest jej prostota oraz to, że proces ten może być realizo-
wany przy wykorzystaniu urządzeń komorowych o małych gabarytach. Proces pneumokulo-
wania charakteryzuje się również dobrą sterowalnością oraz niskimi kosztami. 

 
3. Połączenia klejowe 

 
W zakładkowych połączeniach klejowych występuje znaczna koncentracja naprężeń przy 

krawędziach zakładek, będąca wynikiem kształtu zakładkowego połączenia klejowego oraz 
różnicą w sprężystości kleju a materiałem klejonym (Rys. 2). 

 
Rys. 2. Uproszczony model zakładkowego połączenia klejowego [2] 

Fig. 2. Simplified model of lap adhesive joint [2] 
 

Na etapie przygotowywania połączenia koncentrację naprężeń można zmniejszyć, zmie-
niając sztywność połączenia w strefie przykrawędziowej. Zmniejszenie sztywności połączenia 
w strefie przykrawędziowej uzyskuje się poprzez zmianę grubości spoiny (wewnętrzne uko-
sowanie krawędzi zakładki) lub zewnętrzne ukosowanie krawędzi zakładki (Rys. 3.), co po-
woduje zmniejszenie wartości współczynnika kształtu i wzrost wytrzymałości połączenia na 
ścinanie [5], rosnącej wraz ze zmniejszaniem kąta ukosowania [6] czy zwiększenie grubości 
spoiny klejowej w strefie przykrawędziowej [5], [6], [7], co powoduje wzrost wytrzymałości 
na ścinanie o 10-100% [5].  

 
Rys. 3. Wpływ zukosowania i długości zakładki na wytrzymałość połączeń klejowych [8] 

Fig. 3. The influence of lap beveling and length in the adhesive joint shear strength (Rt) [8] 
 

Spiętrzeniu naprężeń występujących w połączeniach klejowych, pracujących na ścinanie, 
wywołanych zmianą wymiarów geometrycznych w strefie połączenia (karb geometryczny) 
oraz różnymi właściwościami mechanicznymi łączonych elementów można przeciwdziałać 
również po ukonstytuowaniu połączenia, stosując metodę umacniania jak dla cienkościennych 
części maszyn - pneumokulowanie. 
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W wyniku pneumokulowania do warstwy wierzchniej obrabianych elementów wprowa-
dzane są naprężenia ściskające, wywołujące tendencje do odkształcania się elementów na-
gniatanych. To sugeruje, że poprzez pneumokulowanie zewnętrznych powierzchni zakładek, 
można wprowadzić do ich warstwy wierzchniej ściskające naprężenia własne, których zsu-
mowanie z naprężeniami od siły zewnętrznej ukształtuje naprężenia główne o równomiernym 
rozkładzie w całym złączu. Ten mechanizm wyjaśniony jest na rysunku 4. Wprowadzone 
przez pneumokulowanie naprężenia ściskające obniżą stopień koncentracji naprężeń (przy 
krawędziach zakładki) pochodzących od obciążenia zewnętrznego, spowodują odkształcenie 
zewnętrznych powierzchni zakładek i dociśnięcie krawędzi zakładki do klejonej części, a to    
z kolei powinno wpłynąć na wzrost wytrzymałości zakładkowego połączenia klejowego.  

 

Rys. 4. Rozkład maksymalnych głównych naprężeń normalnych σ1 (maximal principial stress)                      
w warstwie środkowej spoin klejowej złączy: p - pneumokulowanych, z - obciążonych siłą                     

zewnętrzną, pz - pneumokulowanych i obciążonych siłą zewnętrzną [9] 

Fig. 4. Maximum principal stress distribution in the center layer of adhesive joints: p - after pneumatic 
ball peening, z - at which the external force is applied, pz - after pneumatic ball peening and applying 

an external force [9] 
 

Poprzez pneumokulkowanie sklejonych na zakładkę połączeń ze stali St3S możliwe jest          
uzyskanie wzrostu wytrzymałości na ścinanie nawet do 27% [1]. Także przeprowadzona za 
pomocą MES analiza stanu naprężeń w spoinie dla omawianego zakładkowego połączenia 
klejowego, (gdzie symulowano efekt nagniatania zewnętrznej strony połączeń zakładkowych) 
wykazała, że pneumokulowanie prowadzi do zmniejszenia naprężeń występujących w środ-
kowej warstwie spoiny [9]. 
 
4. Przeprowadzenie badań 
 

Badaniom zostały poddane próbki wykonane ze stopu tytanu Ti6Al4V (o zawartości pro-
centowej: wanad 3,5 ÷ 4, żelazo ≤ 0,3, tlen ≤ 0,2, azot ≤ 0,05, węgiel ≤ 0,08, wodór ≤ 0,01, 
aluminium 5,5 ÷ 6,75, tytan - reszta) o wymiarach: 100 mm długości, 25 mm szerokości                
i grubości 2 mm, które sklejono na zakładkę o długości od 12,5 mm. 

Wygląd próbek do badań pokazano na rysunku 5. Powierzchnie łączonych elementów uprzed-
nio obrobiono strumieniowo-ściernie elektrokorundem (w ośrodku sprężonego powietrza) w na-
stępujących warunkach: rozmiar ziarna wz = 0,27 mm, ciśnienie powietrza p = 0,7 MPa, czas 
obróbki 30 s. Następnie poddano je ultradźwiękowemu myciu w acetonie przez 2 min. 
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Rys. 5. Przykładowa próbka przed pneumokulowaniem 

Źródło: opracowanie własne 
Fig. 5. The adhesive joint before pneumatic ball peening 

Source: Elaboration of the Authors 
 

Do klejenia próbek użyto kleju Araldite 2014-1, konstrukcyjnego, dwuskładnikowego kleju 
epoksydowego do zastosowań przemysłowych; klejenia metali oraz kompozytów, kamienia i ce-
ramiki. Tworzy on sztywną spoinę, ma wysoką odporność na temperaturę, chemikalia i trwałość 
w długim okresie użytkowania; mieszany w stosunku wagowym 2:1, utwardza się równomiernie 
w całej masie już w temperaturze 100C i może pracować w szerokim zakresie temperatur                  
(od -600C do +1400C). 

Proces sieciowania przebiegał w temperaturze otoczenia 24 ± 20C, w czasie 7 dni, z naciskiem 
0,05 MPa w przyrządzie mechanicznym. Następnie próbki podzielono na cztery grupy; pierwszej 
grupy próbek nie poddano pneumokulkowaniu. Sklejone próbki z pozostałych trzech grup podda-
no pneumokulowaniu na stanowisku do pneumokulowania szczegółowo opisanym w [1]. Podczas 
obróbki stosowano ciśnienie 0,6 MPa oraz stalowe kulki łożyskowe o średnicy 1,5 mm. Obydwie 
strony złącza pneumokulowano  przez 10 do 30 sekund. 

Tak obrobione próbki badano badaniom na maszynie wytrzymałościowej Zwick Roell Z030, 
obciążając połączenia klejowe w trakcie próby wytrzymałościowej siłą osiową z prędkością 
5 mm/min.  

 
5. Wyniki badań 
 

Wyniki badań wytrzymałości na ścinanie dla każdej grupy próbek poddanych pneumokulowa-
niu oraz próbek nie poddanych kulowaniu przedstawione w tabeli 1 wskazują, że największą wy-
trzymałość na ścinanie uzyskano dla zakładkowych połączeń klejowych umocnionych przez 30 
sekund po obu stronach zakładki. 

 

Tab. 1. Wyniki badań wytrzymałościowych zakładkowych połączeń klejowych umocnionych metodą pneumokulowania 
Tab. 1. The results of strength tests on single lap adhesive joints strengthened by pneumatic ball peening method 

Czas pneumokulowania [s] Rtśr [N] Rtmin – Rtmax [N] σRt [N] ∆Rt [%] 

1 5970 5740 – 6150  208,8 - 

10 8480 7700 – 9410 831,5 42,1 

20 9154 7520 – 10700 1190,3 53,4 

30 9726 8290 – 10600 898,3 63,1 

Źródło: Opracowanie własne 
Source: Elaboration of the Authors 

 

Otrzymane wyniki badań wykazują, że połączenia klejowe próbek z grup poddanych pneumo-
kulowaniu charakteryzują się większą wytrzymałością na ścinanie w stosunku do próbek, których 
powierzchnia zakładki nie została poddana pneumokulowaniu. W miarę wzrostu czasu pneumo-
kulowania powierzchni zakładek następował stopniowy wzrost wytrzymałości badanych połączeń 
(Rys. 6). Wyznaczona w próbie ścinania średnia nośność nieumocnionych połączeń klejowych 
wynosiła 5970 N (co podzielone przez pole powierzchni skleiny daje wytrzymałość na ścinanie 
19,1 MPa), a w następstwie pneumokulowania wzrosła do 8480÷9726 N (wytrzymałość na ścina-
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nie 27,1÷31,1 MPa). Proporcjonalny wzrost nośności połączeń klejowych poddanych pneumoku-
lowaniu do czasu obróbki, wskazuje na możliwość sterowania efektem umacniania za pomocą 
parametrów pneumokulowania, a uzyskane wyniki badań wytrzymałościowych wskazują na ko-
nieczność przeprowadzenia rozszerzonych badań wpływu parametrów pneumokulowania (czasu 
obróbki, ciśnienia powietrza, średnicy kulek) na wytrzymałość zakładkowych połączeń klejowych 
stopu tytanu Ti6Al4V. 
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Rys. 6. Wpływ czasu pneumokulkowania na wytrzymałość na ścinanie (Rt) zakładkowych połączeń klejowych ze stopu tytanu Ti6Al4V 
Źródło: Opracowanie własne 

Fig. 6. The influence of pneumatic ball peening time in the adhesive joint shear strength (Rt) of titanium alloy Ti6Al4V 
Source: Elaboration of the Authors 

 

6. Wnioski 
 

• Przeprowadzone badania wskazują na możliwość stosowania pneumokulowania (nagniatania 
strumieniowego rozproszonego) do umacniania zakładkowych połączeń klejowych ze stopu ty-
tanu Ti6Al4V.  

• Nośność połączeń klejowych ze stopu tytanu Ti6Al4V poddanych pneumokulowaniu zwiększa 
się o 42÷63%. Nośność ta zwiększa się proporcjonalnie do wzrostu czasu pneumokulowania 
co wskazuje na możliwość sterowania procesem umacniania zakładkowych połączeń klejo-
wych ze stopu tytanu Ti6Al4V za pomocą parametrów obróbki. 
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