
PORADNIK: Jak dobrać odpowiednią
grubość warstwy kleju, aby uzyskać 

Czynniki mające wpływ na wytrzymałość połączeń 

Można je podzielić na dwie grupy: technologiczne i konstrukcyjne. Do
pierwszej grupy należą:

• stan warstwy wierzchniej powierzchni klejonej,

• jak dokładnie zostanie przygotowana masa klejowa,

• warunki utwardzania spoiny klejowej, takie jak temperatura, nacisk
i czas.

Czynniki konstrukcyjne to:

• dobranie odpowiedniego kleju do zaprojektowanej konstrukcji,

• wymiar spoiny, kształt i wymiar złącza klejowego,

• sposób obciążania złącza.

Jak możemy wpłynąć na zwiększenie wytrzymałości połączenia klejowego?

Niezbędnym  warunkiem  otrzymania  wysokiej  wytrzymałości  złącza

klejowego jest właściwe przygotowanie powierzchni łączonych elementów.

Z punktu  widzenia  konstrukcji,  kluczową kwestią  jest zastosowanie

odpowiedniego kleju.  Wpływ na dobór kleju ma przede wszystkim rodzaj

łączonych materiałów. Pamiętajmy, że nie każdy klej nadaje się do każdej

powierzchni.  Przy  doborze  kleju  należy  uwzględnić  warunki  pracy

połączenia:  w jakiej  temperaturze  oraz  środowisku  będzie  pracowało.

Zastanówmy  się  również,  jakie  są  wymagane  warunki  utwardzania

poszczególnych  klejów.  Dla  porównania,  kleje  utwardzane  na  gorąco

charakteryzują  się  lepszą  wytrzymałością  niż  te utwardzane na  zimno.

Minusem jest  jednak to,  że  wymagają  dużych  nacisków utwardzania  (dla

przykładu kleje  epoksydowe około 0,25 MPa).  Dodatkowo  nie  można ich

stosować do połączeń tulejowych i dużych elementów przestrzennych. 
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Wytrzymałość połączeń mogą 
zwiększyć wypływki kleju na 

krawędziach łączonych 
elementów, dlatego nie należy 

ich usuwać.
Mają one na celu zmianę 

rozkładu naprężeń w spoinach 
klejowych dzięki wyrównaniu 
w strefie przykrawędziowej 
i minimalizacji ich wartości 

maksymalnych.
Wypływki mogą zwiększyć 

wytrzymałość połączeń aż 
o 10-20%!

Jak zwiększyć wytrzymałość połączeń klejowych?
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Poznaj nasze produktyPoznaj nasze produkty

Monolith 380-1Monolith 380-1

  Monolith 382-1 Monolith 382-1 
Kleje do konstrukcyjnego klejenia 

metali. Nadają się również do klejenia 
termoplastów i kompozytów do 

metali. Nie wymagają przygotowania 
powierzchni oraz stosowania 

primerów.

Kolor
szary
Odporność termiczna
-55 / +82 °C
Maksymalna szczelina [mm]
1 - 12

Październik 2020

Warto wiedzieć!



Strona: 2

Zasady doboru klejów

Dobór  odpowiedniego  kleju  zależy  od  rozmiaru

połączenia  i  właściwości  materiałów  klejonych.

W przypadku  klejenia  sztywnych  elementów,  gdzie

powierzchnia  klejenia  jest  mała,  poleca się  użycie  klejów

o dużej  sztywności,  ze  względu  na  charakteryzującą  je

większą wartość naprężeń niszczących,  w przeciwieństwie

do  klejów  elastycznych.  Kleje  elastyczne  znajdują

zastosowanie  w  konstrukcjach  silnie  obciążonych,  kiedy

łączone  elementy  mają  wysokie  właściwości

wytrzymałościowe  oraz  nie  ma  możliwości  powiększenia

długości  złącza.  Z  kolei

kleje  tworzące  elastyczne

spoiny  szczególnie  nadają

się  do  połączenia

materiałów kruchych - gdy

długość zakładki jest duża,

do  konstrukcji  materiałów

o  niskich  właściwościach

wytrzymałościowych  oraz

do konstrukcji  narażonych

na  znaczące  odkształcenia

podczas  codziennej

eksploatacji. 

Wysokowytrzymałe połączenie klejowe 

Jak  przystosować  połączenie  klejowe  do  dużych

obciążeń?  Należy  je  zaprojektować  z  uwzględnieniem

kształtu,  sposobu  i  wymiarów  obciążenia.  W  spoinie

klejowej powinny przeważać naprężenia normalne ujemne

(ściskające) oraz naprężenia styczne. Naprężenia normalne

dodatnie  (rozciągające)  mają  wpływ  na  wytężenie  spoin

klejowych,  dlatego  ich  występowanie  nie  jest  porządane.

Idealne  rozwiązanie  jest  wtedy,  gdy  spoina  klejowa  jest

ściskana  równomiernie.  Niestety,  takie  połączenia  mają

niewielkie  zastosowania  praktyczne.  Najgorszy  jest  taki

stan, w którym spoina klejowa jest obciążona na oddzieranie

i zawiera duże spiętrzenie naprężeń normalnych dodatnich.

W praktyce połączenia mogące przenosić duże obciążenia to

te obciążone na ścinanie.

Regulacja połączeń klejowych

Wytrzymałość  połączeń  można  regulować poprzez

wymiary  spoin,  np.  zmieniając  ich  grubość.  Przy

najcieńszych  spoinach  występuje  maksymalna

wytrzymałość  połączeń  obciążonych  na  ściskanie  lub

równomierne  odrywanie.  W praktycznym  zastosowaniu

połączeń obciążonych na ścinanie,

zginanie i oddzieranie, optymalna

grubość  spoiny  zawiera  się

w granicach  0,05-0,15  mm.

Właściwe  pasowanie  części

pozwala za to uzyskać wymaganą

grubość  spoin  w połączniach

tulejowych.

Każdy  z  zabiegów

konstrukcyjnych,  w  wyniku

którego  obniży  się  maksymalne

naprężenie  zredukowane  w  spoinie,  jest  warte do

zastosowania. Zwiększa to wytrzymałość połączeń. Zaleca

się  stosowanie  rozwiązań  konstrukcyjnych

zabezpieczających  spoinę  przed  niechcnianym,

przypadkowym  zniszczeniem,  które  spowodowało

nieplanowane  przy  projektowaniu  obciążenie.  Do  takich

połączeń  zaliczamy  połączenia  wpustowe,  walcowe

i stożkowe o małej zbieżności  oraz zawijane. W tego typu

połączeniach  kształt  elementów łączonych  uniemożliwia

pojawienie  się  w  spoinach  nieporządanych  naprężeń

normalnych dodatnich.
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Rysunek 1: Dobrze zaprojektowane połączenia klejowe - przykłady.
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