
PORADNIK: Jak dobrać odpowiednią
grubość warstwy kleju, aby uzyskać 

W  poprzednim  newsletterze  pisaliśmy  o  tym,  jak  przyroda  staje  się

inspiracją dla producentów klejów oraz o pierwszych ludziach używających

klejenia jako metody łączenia materiałów. W tym newsletterze kontynuujemy

opowieść o historii tej najstarszej metody spajania ze sobą różnych tworzyw.

Starożytność

W Mezopotamii,  7-5  tys.  lat  p.n.e.,  do  budowy świątyń,  dróg  czy do

tworzenia mozaik używano asfaltu. Służył on również jako materiał klejowy.

Przykładem  mogą być  odnalezione starożytne posągi  z  przyklejonymi

złotymi ozdobami.  Podobną technikę spajania materiałów wykorzystywano

też  przy  łączeniu  drobnych  elementów  w  posągach  w  babilońskich

świątyniach.  Sumerowie  oprócz  asfaltu  korzystali  też  z  mieszanki  krwi,

białka oraz żywicy. W latach późniejszych zaczęto również wykorzystywać

skórę zwierząt.

2400  lat  p.n.e.  w  Egipcie do  sklejania  za  sobą  papirusów  korzystano

z prostej mieszaniny składników (mąka, woda i ocet) (Rys. 1). Zwoje, liczące

nawet dwadzieścia arkuszy, ponownie pokrywane były klejem, aby atrament,

którym  pisano, lepiej  do  nich  przylegał.  Nieco  później,  2000  lat  p.n.e.,

w stolarniach państwa faraonów stosowano już klej zwierzęcy taurokolla (gr.

tauros – byk, kolla – klej). Był to klej otrzymywany ze skór, kości, ścięgien

i kopyt. O jego obecności świadczą artefakty znalezione w piramidach. Inny

rodzaj klejów to te wytwarzane z pęcherzy pławnych ryb. Bardzo interesujące

jest to, że kleje stosowane przez starożytnych Egipcjan przetrwały do dzisiaj,

a  ponadto  zachowały  trwałość  i  funkcjonalność.  Grecy,  Egipcjanie

i Chińczycy  używali  również  otrzymywanej  z  mleka  kazeiny.  Z  dzieła

Pliniusza  Starszego  pt.  „Naturalis  historia”  można  się  dowiedzieć,  że

starożytni Rzymianie sporządzali klej poprzez gotowanie skór. W starożytnej

Grecji istniał nawet zawód klejarza – Kellepsos. Grecy, podobnie jak
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Wzmianki o wykorzystaniu klejów 

w księgach religijnych:

    – Według Pisma Świętego do 

budowy Arki Noego (2-3 lat p.n.e.) 

jako spoiwo stosowano smołę, 

– W księdze judaizmu – Talmudzie 

znajdują się informacje 

o używaniu przez Izraelczyków 

kazeiny jako substancji łączącej 

pigmenty (1500 lat p.n.e.).

Rozwój klejenia na przestrzeni wieków

część II
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Rzymianie, przejęli od Egipcjan sztukę ważenia klejów oraz

bardzo rozwinęli  stosowanie  klejów w obróbce  drewna  –

fornirowanie  i intarsję.  W  starożytnym  Rzymie  klejów

używano  na  przykład  do  mocowania  srebrnych  liści

laurowych  na  hełmach  legionistów  (Rys.  2).  Metodę  tę

odkryto  podczas  analiz  hełmu znalezionego

w 1986  r.  nieopodal  niemieckiego  miasta

Xanten  w Nadrenii  Północnej  -  Westfalii.

Dawniej znajdował się tam rzymski obóz, a

później  -  rzymskie  miasto  Colonia  Ulepia

Trajana.  Na hełmie naukowcy odkryli przez

przypadek  klej,  pobierając  próbkę  metalu  z

hełmu za  pomocą  piły.  Piłowanie  rozgrzało

powierzchnię  hełmu  powodując,  że

umieszczone  na  nim  srebrne  liście  laurowe

zaczęły  się  odklejać,  ciągnąc  za  sobą  nitki

kleju. Mimo tak długiego kontaktu z wilgocią i powietrzem

klej  nie  stracił  swoich  właściwości.  Na  hełmie  z  Xanten

zachowało  się  dość  substancji,  aby  określić,  z czego  ją

produkowano.  Prawdopodobnie powstawała  ona  z  bitumu

(lepka  mieszanina  substancji  organicznych),  substancji

żywicznych i tłuszczu zwierzęcego. Na razie Niemcom nie

udało  się  odtworzyć  rzymskiego  kleju.  Spekuluje  się,  że

receptura  zakładała  dodanie  do  niego  także  substancji

nieorganicznych, np. sadzy, piasku i kwarcu, dzięki czemu

całość stawała się bardziej kleista. W 1886 r. we Wrocławiu

odkryto dębową skrzynię z czasów Rzymskiego Imperium,

na której przyklejonych było 5 monet.  Substancja, jakiej

użyto to miejszanina białka i wapna.  Rzymianie również

jako pierwsi wprowadzili do nomenklatury nazwę kleju –

Glutinum.  Był  on  przez  nich  używany  głównie  do

uszczelniania statków. 

Dwa  tysiące  lat  temu  też  Indianom  znana  była  już

technika klejenia. Do budowy łuków wykorzystwano kleje

wykonane  na  bazie  kolagenu.  Aby  uszczelnić  kanu

stosowano mieszaninę gumy świerkowej i tłuszczu.

Średniowiecze

W epoce  Średniowiecza,  klejenie,  jak  również  wiele

innych  gałęzi  przemysłu,  nie  rozwijało  się.  Historyczne

księgi z ok. X w. wskazują na używanie

olejów w klejach mineralnych. W XIV

w.  schnące  oleje  były  stosowane  jako

spoiwo  w  werniksach  i  farbach

malarskich. Na wschodzie, w Imperium

Mongolskim  statki  z  drewna

cytrynowego  laminowano  klejem

wymieszanym  z  proszkiem  z rogów

byka.  Klejony  był  również  sprzęt

zbrojeniowy, co stanowiło niewątpliwą

przewagę na polach bitwy. W XIV w.

ludy Azteckie  łączyły  krew zwierzęcą

z cementem  i  tak  powstałą  mieszaninę  wykorzystywano

w budowie  świątyń,  ktore  często  przetrwały  nawet  do

naszych  czasów.  W końcu  średniowiecza,  dzięki  Janowi

Gutenbergowi  nastąpił  rozwój  klejenia,  a  to  za  sprawą

wynalezienia  ruchomej  czcionki.  Rzemiosło

introligatorskie było ściśle związane z technologią klejenia.

Kolejna  część  historii  klejenia  do  przeczytania  już

w kolejnym newsletterze.
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Rysunek 1: Zwoje papirusu z ok. 2700-2181 r. p.n.e.

Rysunek 2: Rzymski hełm z I w. p.n.e.
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