
Łącząc  elementy przy użyciu  kleju  często  zdarza  się,  że  wypływa  on

z miejsca klejonego, w języku technicznym to zjawisko zwane jest wypływką.

Niniejszy  artykuł  ma  przekonać  Państwa  dlaczego  nie  należy  usuwać

wypływki,  gdyż  wpływa  ona  korzystnie  na  wytrzymałość  połączenia

klejowego.

Dozowanie kleju w produkcji seryjnej

Wielu  producentów  wykorzystujących  w  procesie  technologicznym

proces  klejenia  stara  się  minimalizować  ilość  użytego  kleju.  Jest  to

uzasadnione  ze  względu na  minimalizację  kosztów produkcji  oraz  estetykę

połączenia. Częstym zjawiskiem w procesie klejenia jest wypłynięcie kleju ze

spoiny, wiele osób od razu stara się usunąć ten klej, ze względu na wygląd

połączenia. Nie należy tego robić i warto zauważyć jakie korzyści niesie za

sobą wypływka[1].

Rozkład naprężenia

Należy zwrócić uwagę na rolę wypływki klejowej w wytrzymałości  na

ścinanie  złącza  klejowego.  Pozostawienie  wypływki  kleju  może  zwiększyć

wytrzymałość  tego  połączenia  o 10  – 20% [2].  Wypływka kleju  powoduje

zmianę  rozkładu  sił  ścinających  wzdłuż  długości  zakładki  [3].  Rysunek  1.

przedstawia  przykładowy  wykres  to  obrazujący.  Rzeczywisty  wpływ  sił

tnących  dla  rozpatrywanego  złącza  zależy  od  wielu  czynników  (niektóre

z nich  były już  omówione  w poprzednich  numerach  biuletynu).  Wypływka

zawsze obniża naprężenia na końcu zakładki i podwyższa średnie naprężenia

całego złącza[1].

Wszędzie  tam,  gdzie  nie  jest  to  wymagane ze względów estetycznych,

a zwiększona wytrzymałość jest pożądana, należy pozostawić wypływkę kleju,

gdyż wpływa ona korzystnie na wytrzymałość połączenia klejowego.
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Rysunek 1: Rozkład naprężenia statycznego wzdłuż 
zakładki: Ek = 3500 MPa, E=2,1x105 MPa, δ = 2 mm, 
l = 25 mm, P = 2700 N, τst = 5,4 Mpa,

1 - połączenie bez wypływki

2 – połączenie z wypływką [3]
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