
PORADNIK: Jak dobrać odpowiednią
grubość warstwy kleju, aby uzyskać 

Pomiary wydajności
W praktyce przeprowadza się  cztery metody testowe do oceny klejów

Monolith na podłożach, które wykorzystuje się w przemyśle. Są to: 

• ścinanie pojedynczej zakładki

• rozciąganie (T-peel)

• wytrzymałość na oddzieranie

• wpływ niskich temperatur

Parametry charakteryzujące właściwości klejów
Wyróżnia  się  pięć  parametrów,  przy  pomocy  których  można  opisać
właściwości danego kleju konstrukcyjnego:
• Siła -  maksymalne obciążenie  na dany materiał  lub  układ,  jako  funkcja
obszaru, na który działa obciążenie:
- jednostki siły na jednostkę powierzchni lub szerokości (rozciąganie).
• Wydłużenie -  długość,  o  jaką  materiał  może  się  rozciągnąć  ze  stanu
nieodkształconego, zanim pojawi się uszkodzenie:
- wyrażane za pomocą procentów,
- mierzone na czystych klejach, a nie klejonych częściach,
- wartość silnie zależy od metody przeprowadzonego testu.

• Moduł - związek między naprężeniem a wydłużeniem:
- wyrażony w jednostkach siły na jednostkę powierzchni,
- zwykle używany do określenia sztywności materiału, ale nie jest tożsamy 
z twardością.
• Współczynnik rozszerzalności cieplnej - związek między zmianą objętości
a zmianą temperatury.
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Kleje akrylowe przed 
utwardzeniem mają kremową 
konsystencję przypominającą 
pastę i są łatwe do dozowania, 

szczególnie na pionowych 
powierzchniach.

Kleje uretanowe są 
bezzapachowe, mają niewielki 
poziom VOC (lotnych związków 

organicznych) i są niepalne.
Kleje epoksydowe są bardzo 
lepkimi cieczami lub pastami 

i mają bardzo słabo 
wyczuwalny zapach.

Monolith – zaprojektowane kleje konstrukcyjne

NewsNewsletterletter

Poznaj nasz produktPoznaj nasz produkt

  Monolith® MH 585-3 Monolith® MH 585-3 
Klej anaerobowy do zabezpieczania 

śrub i nakrętek przed luzowaniem się. 
Zapewnia całkowitą szczelność 

i skutecznie chroni przed korozją.

Kolor

Czerwony

Odporność termiczna

-55 / +150 °C

Maksymalna szczelina lub gwint

0,25 mm/ M36

Luty 2020

Warto wiedzieć!

Rysunek 1: Metody testowe stosowane do oceny klejów konstrukcyjnych.



Strona: 2

Tryby awaryjne
Określenie trybu awaryjnego może dostarczyć wielu 

informacji dotyczących jakości adhezji:

1. Zerwanie kohezyjne – preferowane:

2. Zerwanie adhezyjne – niechciane:

3. Zerwanie mieszane – najczęstsze.

4. Uszkodzenie składnika – preferowane, uszkodzenie 
włókien - preferowane w przypadku kompozytów:

5. Uszkodzenie powłoki - pokazuje, że powłoka jest słabym 
ogniwem:

Kleje akrylowe

Seria  100 (tylko  dwuskładnikowe)  to  spoiwa  metali.
Mają  poprawioną  wytrzymałość  i  udarność.  Są  dostępne
z przyspieszaczami  w  proporcji  2:1,  4:1  lub  10:1.  Przed
klejeniem zwykle należy przetrzeć powierzchnię jedynie na
sucho.

Seria  300,  400,  500 (tylko  mieszane)  są  to  spoiwa
kompozytowe  i  hybrydowe.  To  preparaty  dla  większych
wypełnień (do 2,5 cm średnicy). Niektóre mają promotory
adhezji metalu do wiązania z samymi metalami dla wiązań
hybrydowych. Dostępne są z przyspieszaczem w proporcji
10:1.

Właściwości aplikacji

-  Doskonała  przyczepność  do  nieprzygotowanych  lub
minimalnie  przygotowanych  metali,  kompozytów
i niektórych tworzyw sztucznych,

- Mogą osiągnąć bardzo dużą  siłę zaraz po upływie czasu
otwartego.

Właściwości po utwardzeniu

- Doskonała udarność i wytrzymałość na odrywanie.

- Wydłużenia, które mogą dostosować się do rozszerzalności
cieplnej.

-  Mogą  dostosować  się  do  wyższej  temperatury,  ponad
150º C (np. malowanie proszkowe przez krótki czas).

- Miezalecane na porowatych powierzchniach (inhibicja O2).

Kleje uretanowe

Tu właściwie mamy klej PU 715-1, ale jest to szersza grupa.

Właściwości aplikacji

- Łatwe do dozowaniu

-  Zwykle  wymagają  dokładniejszego  przygotowania
powierzchni niż akryle.

- Nie powodują korozji sprzętu.

-  Na  proces  utwardzania  i  na  końcowe właściwości  mają
wpływ wilgoć w powietrzu i na podłożu.

-  Szybkość  utwardzania  można  znacznie  przyspieszyć  za
pomocą ciepła.

Właściwości po utwardzeniu

- mogą osiągnąć bardzo duże wydłużenie (> 100%),

- mogą przetrwać temperatury do 150º C.

Kleje epoksydowe

Głównymi przedstawicielami są kleje EP 2510-1 i 2579-1.

Właściwości aplikacji

-  Mogą  mieć  różne  proporcje  mieszania  w zależności  od
pożądanych końcowych właściwości fizycznych.

- Względnie niewrażliwe na wilgoć podczas utwardzania.

- Czas pełnego utwardzania około 24 godziny.

- Szybkość utwardzania można radykalnie przyspieszyć za
pomocą ciepła.

Właściwości po utwardzeniu

- Stosunkowo niewielkie wydłużenia.

- Dobra wytrzymałość na gorąco - stabilne chemicznie do
120° C a niektóre nawet do 200° C.

- Bardzo dobra odporność chemiczna.

-  Dobra  przyczepność  do  szerokiej  gamy materiałów,  ale
powierzchnie powinny być bardzo czyste.
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