
PORADNIK: Jak dobrać odpowiednią
grubość warstwy kleju, aby uzyskać 

To już ostatnia część opowieści o historii klejenia. W tym newsletterze

przejdziemy do czasów nowożytnych i współczesności.

Nowożytność

Rozwój  przemysłu  meblarskiego  oraz  innych  gałęzi  związanych

z obróbką  drewna  pociągnął za  sobą  powstanie  nowych  kierunków

w technice klejenia.  Dla przykładu, A. Stradivari, jeden z najznakomitszych

twórców  instrumentów  w  historii  lutnictwa,  używał  niepoznanej  dotąd

substancji klejącej w swojej pracowni (Rys. 1). Dobór odpowiedniego kleju

oraz procesu klejenia miał znaczący wpływ na jakość instrumentów.

Klej  zaczął  być  produkowany  na  skalę  przemysłową  na  przełomie

wieków XVII i  XVIII,  a  pierwszą fabrykę otwarto w 1690 r.  w Holandii.

Powstawała tam substancja ze skór zwierzęcych. Dopiero w 1754 r. w Anglii

zarejestrowany  został  pierwszy  patent  na  wytwarzanie  kleju,  który

produkowano z obrobionych produktów rybnych. W Europie nastąpił rozkwit

nowych  receptur  klejowych.  Tworzono kleje  na  bazie  kości  zwierzęcych,

krochmalu  oraz  produktów  mlecznych. 100  lat  później  w  przemyśle

meblarskim wprowadzone zostały do użytku kleje albuminowe i roślinne.

W XIX w. wraz z odkryciem procesu wulkanizacji rozpoczęto produkcję

klejów półsyntetycznych.  To był  pierwszy raz  w historii  ludzkości,  kiedy

substancja naturalna została zmodyfikowana chemicznie i dzięki temu zostały

zmienione jej właściwości mechaniczne oraz możliwości przetwórcze.

W historii  nastąpiło  kilka  przełomowych  momentów,  kiedy to  klejenie

zaczęto  stosować  na  naprawdę  dużą  skalę.  Przykładem  może  być

zrewolucjonizowanie  usług  pocztowych  przez  brytyjskiego  reformatora

R. Hilla. Wprowadził on klejone znaczki pocztowe zamiast stempli, którymi

oznaczono korespondencję przed jej wysłaniem.
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Pierwszy w historii klejony 

znaczek pocztowy, zastępujący 

stemple pocztowe w Wielkiej 

Brytanii, przedstawiał profil 

Królowej Wiktorii. W Stanach 

Zjednoczonych natomiast 

pierwsze znaczki miały wizerunki 

Beniamina Franklina oraz Georga 

Washingtona.

Rozwój klejenia na przestrzeni wieków
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Ciekawostką  jest  to,  że  dopiero  7  lat  później  pomysł  ten

wprowadzono  w  Stanach  Zjednoczonych.  W  1888  r.

F. Sichel wynalazł pierwszy półsyntetyczny klej do tapet na

bazie produktów roślinnych.

Początek XX w. to czas pojawienia się

pierwszych  syntetycznych  klejów,  które

nie  miały  swojego  odpowiednika

w naturze. Ich rozwój nastąpił  za sprawą

odkrycia  makromolekularnej  budowy

materii,  co  pozwoliło  na  znalezienie

w sztucznych  żywicach  bazy  dla  klejów

syntetycznych.  W 1907  r.  w  Belgii  opatentowane  żywicę

fenylowo - formaldehydową zwaną bakelitem, od nazwiska

jej odkrywcy, L.H. Baekelanda.

Wojny Światowe

Pierwsza  i  druga  wojna  światowa

przyczyniły  się  w  znacznym  stopniu  do

rozwoju  technologii  klejenia,  gdyż

wymagała  tego  produkcja  wyposażenia

armii. W 1914 r. opatentowany został jeden

z najczęściej używanych do wyrobu klejów

polimer  –  PVA,  PVAC,  czyli  poli  (octan

winylu).  Lata  30-te  to  odkrycie

metylocelulozy,  karboksymetylocelulozy

oraz kauczuka chloroprenowego, który jest

składnikiem popularnego kleju Budapren.

Przełomem  było  wynalezienie  przez

R. Drewa  z  laboratorium  3M  w  1930  r.

przezroczystej  taśmy  samoprzylepnej

(Rys. 2).  Potem  jej  odmianę  wodoodporną  stosowano  do

zabezpieczania  skrzyń  z  krwią,  amunicją  i  żywnością.

Pierwszy  klej  na  bazie  żywicy  epoksydowej  na  rynek

wypuściła szwajcarska firma CIBA w 1946 r. Lata 40-te to

również  rozwój  pierwszych  topliwych  klejów

termoplastycznych.  Za ich wynalazcę uznaje się Paula E.

Cope, właściciela firmy Procter & Gamble.

Po wojnie kleje zaczęto masowo stosować w różnych

gałęziach  przemysłu.  Bardzo  dynamicznie

rozwijano  branżę  motoryzacyjną,  gdzie

kleje  wykorzystywano  na  wielką  skalę.

Kolejna dziedzina wykorzystująca łączenie

za pomocą klejów to medycyna. W latach

70-tych wynaleziono pierwsze nietoksyczne

kleje  –  spoiwa  fibrynowe.  Do  dzisiaj

stosuje  się  je  do  klejenia  ran  ciętych,

tchawicy,  oskrzeli  czy  nerwów.  Kolejne  lata  to

wynalezienie klejów utwardzanych promieniami UV, które

z  powodzeniem  stosowane  są  w  technikach

dentystycznych.

Stan obecny

Rozwojowi  techniki  klejenia  sprzyja

głównie  motoryzacja,  budownictwo,

przemysł  lotniczy  oraz  kosmonautyka.  Dla

przykładu,  zmniejszenie  masy  statku

kosmicznego o 1 kg daje oszczędność 20-40

tys.  dolarów.  Obecnie  poszukuje  się  coraz

większej  wytrzymałości,  elastyczności  oraz

odporności  chemicznej  i  temperaturowej

klejów.

Technika  klejenia,  mimo  swoich

początków  już  80  tys.  lat  p.n.e.,  znaczny

rozkwit  osiągnęła  w  ostatnim  stuleciu.

Chociaż  podstawowe  techniki  i  sposoby

osiągania  połączeń  o  dużej  wytrzrymałości

i funkcjonalności są dobrze poznane, to nadal dąży się do

poznania nowych technologi i rozwiązań, aby nieustannie

doskonalić tę metodę łączenia materiałów.
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Rysunek 2: Richard Drew - 
wynalazca samoprzylepnej taśmy 
klejącej.

Rysunek 1: Antonio Stradivari 
w swojej pracowni.
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