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STRESZCZENIE
Przedmiotem pracy jest analiza wytrzymało ciowa poł czenia klejonego elementów
konstrukcji metalowych. Badaniom poddano zł cze zakładkowe pojedyncze płaskowników
aluminiowych, obci

one na

cinanie. Wykonano pomiary eksperymentalne prowadz ce

do wyznaczenia no no ci poł czenia. Na podstawie rozwi za analitycznych okre lono rozkład
napr

e stycznych w zł czu. Przygotowano tak e proste modele MES poł czenia. Otrzymane

wyniki analizy teoretycznej oraz numerycznej porównano ze sob , uzyskuj c zadowalaj c
zgodno

obydwu

oraz oblicze

podej

obliczeniowych.

okre lono przydatno

Na

podstawie

przeprowadzonych

bada

modelu numerycznego i teoretycznego do analizy

wytrzymało ci jednozakładkowych poł cze klejonych.
Słowa kluczowe:
analiza wytrzymało ciowa, jednozakładkowe poł czenie klejone, klejenie konstrukcyjne,
modele analityczne, badania do wiadczalne, MES
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ABSTRACT
The subject of this study is the strength analysis of adhesive joint of metal members.
The object of the research was a single lap joint consisted of aluminum flats, subjected
to shearing. The experimental measurement was applied to determine the strength of the joint.
Based on the analytical solutions, the distribution of shear stresses in the lap joint was specified.
Also, simple FEM models were prepared. The results of both analytical and numerical analyses
were compared, giving the acceptable agreement of this two approaches. Based on the applied
experiment and calculations the utility of numerical and theoretical models to strength analysis
of single lap adhesive joints were specified.
Keywords:
strength analysis, single lap adhesive joint, constructional gluing, analytical models,
experimental testing, FEM
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WYKAZ WA NIEJSZYCH OZNACZE
Małe litery łaci skie
bp – szeroko

płaskownika

bz – szeroko

zakładki

gc – grubo

całkowita próbki

gk – grubo

spoiny klejowej

gp – grubo

płaskownika

l

– długo

lc – długo

płaskownika poza zł czem
całkowita próbki

lo,e – pocz tkowa długo

bazy pomiarowej ekstensometru w badaniu modułu Younga

lp – długo

płaskownika

lpn – długo

pojedynczego płaskownika w modelu numerycznym

∆lp – wydłu enie bezwzgl dne płaskownika
x – współrz dna okre laj ca poło enie analizowanego przekroju zł cza
z

– długo

zakładki

Małe litery greckie

βz – współczynnik korekcyjny ze wzgl du na rozlanie kleju w spoinie
δ0 – wzgl dne przemieszczenie elementów klejonych na pocz tku zakładki
δx – wzgl dne przemieszczenie elementów klejonych w przekroju o współrz dnej x
ε – odkształcenie
ε1 – odkształcenie podłu ne górnego płaskownika
ε2 – odkształcenie podłu ne dolnego płaskownika
εE – odkształcenie płaskownika w badaniu modułu Younga
εm – odkształcenie niszcz ce materiał płaskownika
σ – napr

enia normalne w próbce

σE – napr

enia normalne w płaskowniku w badaniu modułu Younga

σm – wytrzymało

na rozci ganie stopu aluminium wykorzystanego do bada

τd,k – napr

enia cinaj ce niszcz ce klej

τ – napr

enia cinaj ce w spoinie klejowej

τ – bezwymiarowy mno nik redniej warto ci napr e stycznych
τm – warto

rednia napr

e stycznych na jednostk szeroko ci zł cza

τx – funkcja napr e stycznych w przekroju na jednostk szeroko ci zł cza
Wielkie litery łaci skie
Ap

– pole przekroju poprzecznego płaskownika

Az

– rzeczywista powierzchnia zakładki

E

– moduł spr

G

– moduł cinania (Kirchhoffa) materiału kleju

Gc

– rzeczywista, pomierzona grubo

całkowita próbki

Gk

– rzeczywista, pomierzona grubo

spoiny klejowej

P

– siła rozci gaj ca próbk

ysto ci podłu nej (Younga) płaskowników

Pmax – maksymalna siła rozci gaj ca próbk
Z

– rzeczywista, pomierzona długo

zakładki Equation Section (Next)
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1. WST P I CEL PRACY
1.1. Poł czenia klejone w konstrukcjach in ynierskich
Poł czenia klejone znajduj zastosowanie w wielu gał ziach przemysłu. W przypadku
konstrukcji in ynierskich, zwykle pierwszym skojarzeniem s elementy wykonane w technologii
drewna klejonego. Polega ona na scalaniu elementów drewnianych o odpowiednio
przygotowanej geometrii (fot. 1.1), tworz c w ten sposób d wigary znacznych rozpi to ci
i no no ci.

Fot. 1.1. Przykład poł czenia belki drewnianej na długo ci (tzw. mikrowczepy) [26]

Elementy no ne

wykonane

w

technologii

zró nicowan , niekiedy bardzo skomplikowan
wyst puj

drewna klejonego mog

posiada

geometri . W powszechnych zastosowaniach

przede wszystkim d wigary proste oraz łukowe. S

one wykorzystywane, mi dzy

innymi, do konstruowania wielkopowierzchniowych hal, nierzadko pełni cych funkcje obiektów
widowiskowo-sportowych (fot. 1.2).
a)

b)

Fot. 1.2. Przykłady realizacji konstrukcji z drewna klejonego [23]:
a) hala sportowa w Kosakowie, b) pływalnia w Gryficach

Produkty z tworzyw adhezyjnych znajduj tak e zastosowanie w robotach budowlanych
wyko czeniowych i remontowych. Ró nego rodzaju zaprawy klejowe s
w wykonywaniu docieple

elewacji budynków. Stosuje si

je równie

niezast pione

jako uszczelniacze,

np. do zabezpieczania pomieszcze o charakterze mokrym przed szkodliwym oddziaływaniem
wilgoci na elementy konstrukcyjne.
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1.2. Zastosowanie poł cze klejonych w konstrukcjach metalowych
1.2.1.

Historia poł cze klejonych w konstrukcjach metalowych
Poł czenia klejone elementów metalowych były wykorzystywane ju

40. XX wieku. Jednym z pierwszych zastosowa było spajanie metalowych cz

w latach

ci szkieletów

konstrukcji samolotów w roku 1942. U yto wówczas kleju fenoloformaldehydowego ulepszonego
termoplastycznym proszkiem z metylalu poliwinylowego [14]. Spoiwa adhezyjne o podobnym
składzie s stosowane w przemy le lotniczym do dnia dzisiejszego.
Istotnym momentem w historii klejenia elementów metalowych było rozpowszechnienie
techniki trawienia spajanych powierzchni kwasem chromowym i pó niejsze wprowadzenie ywic
epoksydowych. W porównaniu do innych rodzajów klejów, s to spoiwa o znacznej wytrzymało ci
i sztywno ci [14].
Przykładem udanych realizacji z wykorzystaniem poł cze adhezyjnych w budownictwie
s

konstrukcje mostowe. Jedn

z pierwszych był skonstruowany w 1956 roku stalowy most

nad kanałem Lippe-Seiten w Niemczech (fot. 1.3). Z racji innowacyjnego charakteru poł cze
i z uwagi na ryzyko awarii, praca kleju miała by

asekurowana przez

ruby umieszczone

w otworach powi kszonych. Praca rub była wi c mo liwa dopiero w przypadku zniszczenia
spoiny klejowej. Przegl d konstrukcji przeprowadzony w roku 2006 nie wykazał uszkodze
poł cze klejonych [22], co, wiadczy o ich znacznej trwało ci.

Fot. 1.3. Pierwszy na wiecie stalowy most „klejony” [22]

Innym przykładem jest polski most wykonany w 1964 roku. Konstrukcj zaprezentowano
na rys. 1.1. Składała si
dwuteowych. Rozpi to

ona z płyt

elbetowych przyklejanych do stalowych d wigarów

mostu w osiach podpór wyniosła 14.5 m. Do poł czenia płyt

z d wigarami wykorzystano klej Epidian 3 na bazie ywic epoksydowych [11].
W drugiej połowie lat 60. klejenie konstrukcyjne elementów metalowych straciło
na znaczeniu wskutek wyparcia przez szybko rozwijaj c

si

technologi

Współcze nie, zastosowanie tworzyw adhezyjnych w konstrukcjach staje si

spawania.

mo liwe dzi ki

coraz lepszemu zaopatrzeniu rynku w kleje o znacznie lepszych własno ciach [14, 22].
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Rys. 1.1. Pierwszy polski most „klejony”, przekroje oraz widok, na podstawie [11]

1.2.2.

Współczesne zastosowania poł cze klejonych elementów metalowych
Obecnie klejenie konstrukcyjne elementów metalowych znajduje szereg zastosowa .

Kleje mo na wykorzystywa do ł czenia elementów konstrukcji cienko ciennych, np. smukłych
blachownic [22]. Tworzywa adhezyjne stosuje si do spajania blach, w sytuacjach, gdy spawanie
jest utrudnione lub niemo liwe (brak odpowiedniego sprz tu, brak technicznych mo liwo ci
zastosowania urz dze ze wzgl du na ich wymiary). Mo liwe jest tak e wzmacnianie konstrukcji
blachownic, np. poprzez doklejenie blach wzmacniaj cych (fot. 1.4).

Fot. 1.4. Przykład blachownicy wzmocnionej płytami przyklejonymi do rodnika [22]

Nale y tak e wspomnie
wzmacniania konstrukcji innych ni

o przyklejaniu elementów metalowych jako o metodzie
metalowe. Je eli element z jakiego

zwi kszenia no no ci (bł dy wykonawcze, zmiana obci

powodu wymaga

enia), to jednym z rozwi za

zastosowanie tzw. zbrojenia zewn trznego. Mo e ono mie

form

jest

płaskowników lub blach

metalowych. Rozwi zanie to jest z powodzeniem stosowane w konstrukcjach

elbetowych,

drewnianych, a nawet ceglanych [5, 14, 22]. Przykładem zastosowania metody wzmacniania
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poprzez doklejanie s konstrukcje mostowe. Rozwi zania tego rodzaju nie s jednak pozbawione
wad, poniewa nierzadko zaburzaj estetyk konstrukcji.
Tworzywa adhezyjne s równie stosowane do konstruowania fasad budynków [14, 21],
zarówno szklanych jak i metalowych. Znajduj one zastosowanie do ł czenia poszczególnych
składowych metalowego szkieletu oraz do mocowania elementów zewn trznych elewacji (blach,
płyt szklanych) do konstrukcji no nej. Ze wzgl du oddziaływania temperaturowe, stosuje si
głównie kleje poliuretanowe i akrylowe, które s bardziej plastyczne ni

ywice epoksydowe,

przez co pozwalaj na kompensacj odkształce termicznych. Przykładem fasady wykonanej
w technologii klejenia jest elewacja ko cioła Serca Jezusowego w Monachium (fot. 1.5).

Fot. 1.5. Ko ciół Serca Jezusowego w Monachium – przykład elewacji „klejonej” [21]

1.3. Charakterystyka poł cze klejonych elementów metalowych
Klejenie konstrukcyjne nie jest obecnie powszechn
metalowych ze wzgl du na du

popularno

metod

spajania elementów

poł cze spawanych oraz rubowych. Za taki stan

rzeczy odpowiada małe zaufanie projektantów do tworzyw adhezyjnych oraz wysoki poziom cen
i słabe zaopatrzenie rynku w odpowiedniej wytrzymało ci kleje w czasie bardzo szybkiego
rozwoju spawalnictwa [11, 14].
Poruszanie problematyki wad oraz zalet tworzyw adhezyjnych w konstrukcjach ma
praktyczne zastosowanie w przypadku zestawiania ich własno ci z cechami innych rodzajów
poł cze . Zalet tworzyw adhezyjnych nale y doszukiwa

si

przede wszystkim w aspekcie

słabych stron poł cze spawanych oraz rubowych, wykluczaj cych ich zastosowanie [22].
Problem klejenia konstrukcyjnego nie jest równie pozbawiony wad, zarówno w zakresie
wykonawstwa poł cze , jak i ich trwało ci. Nie nale y jednak negowa

faktu, i

wi kszo

niedogodno ci wynika (lub wynikała) z niskiej jako ci oferowanych na rynku klejów
oraz nieznajomo ci skutecznych metod ich stosowania (szczególnie w przeszło ci).
Wraz z rozwojem technologii klejenia zniwelowano negatywne aspekty [14].
Istotnym problemem, który w przeszło ci wykluczał stosowalno
była niska wytrzymało

wi ksz ni ł czone

była w pełni wykorzystana). Obecnie problem ten ju nie wyst puje,

poniewa współcze nie oferowane tworzywa adhezyjne posiadaj
ni

klejonych

kleju w stosunku do wytrzymało ci spajanych materiałów [13]. Praktyka

projektowa zakłada, i ka de zł cze konstrukcji musi posiada no no
elementy (aby ich no no

poł cze

dawniej. Najjaskrawszym przykładem jest podniesienie ci

przymocowanej do d wigu za pomoc kleju Loctite Superglue [14].
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no no

znacznie wy sz

arówki o masie 5 ton,

Jedn z głównych zalet poł cze klejonych jest ich uniwersalno
metale mog

by

klejone, nie wszystkie natomiast daj

si

. Praktycznie wszystkie

spawa . Du a wytrzymało

elementów stalowych (np. w konstrukcjach mostowych) zwykle wi
spawalno ci

e si

z ich słab

[22], co dyskwalifikuje zastosowanie spoin spawanych. Poza tym, przy u yciu

tworzyw adhezyjnych wykonywane mog

by

poł czenia heterogeniczne (elementów

wykonanych z ró nych materiałów, nie tylko z metali [4]), co zwykle nie jest mo liwe w przypadku
spawania cho by ze wzgl du na ryzyko wyst pienia zjawiska korozji bimetalicznej
(elektrochemicznej) [6].
Nale y zwróci uwag

na fakt, i wykonanie poł cze

klejonych nie wymaga u ycia

specjalistycznego sprz tu, nie jest tak e konieczne zatrudnienie wykwalifikowanej kadry
wykonawczej. W przypadku wykonywania poł cze

spawanych wyst puje konieczno

stosowania ró nego rodzaju urz dze , które nierzadko posiadaj

wymiary ograniczaj ce

mo liwo ci ich wykorzystania.
Bardzo istotny jest fakt, i wykonanie zł cza klejonego nie wpływa negatywnie na stan
napr

e w konstrukcji. W przypadku poł cze

rubowych konieczne jest wykonanie w ł czonych

elementach otworów, wokół których (podczas obci
napr

ania elementu) powstaj strefy koncentracji

e . Proces spawania, z kolei, powoduje wprowadzenie w konstrukcji wst pnych napr

e

oraz odkształce spawalniczych, które mog ujemnie wpływa na pó niejsz prac konstrukcji
[2]. Nawet najlepsze wykonanie zł cza nie gwarantuje ochrony przez niepo

danymi skutkami

spawania. Poł czenia klejone nie wpływaj natomiast w aden sposób na struktur ł czonych
elementów, wobec czego konstrukcja nie doznaje osłabienia w strefie zł cza [22].
Ponadto spoiny klejowe mog pełni w pewnym stopniu funkcj tłumików drga [4, 15].
Dotyczy to szczególnie klejów o mniejszej sztywno ci, które ze wzgl du na zwi kszon
elastyczno

s naturalnymi kompensatorami drga konstrukcji.

Jednym z trudnych do wyeliminowania czynników wpływaj cych na brak popularno ci
klejów jest stosunkowo długi okres czasu oczekiwania na uzyskanie przez zł cze odpowiedniej
no no ci. Zł cze spawane lub rubowe jest gotowe do obci
wykonaniu. Natomiast wi kszo
po

dan wytrzymało

enia niemal natychmiast po jego

powszechnie stosowanych klejów konstrukcyjnych, uzyskuje

w czasie od kilku godzin do kilku dób. Czynnikami decyduj cymi o czasie

wi zania s , mi dzy innymi, rodzaj zastosowanego kleju (jego skład), metoda utwardzania
(jednostopniowe,

dwustopniowe)

(temperatura i wilgotno

oraz

warunki

wykonania

i

sezonowania

poł czenia

otoczenia). Dla przykładu, klej Epidian 57, utwardzany jednostopniowo

w temperaturze otoczenia wi

e w czasie 7 dób, a utwardzany dwustopniowo (przy zachowaniu

odpowiednich warunków zewn trznych) osi ga stan zwi zany po ok. 18 godzinach [9]. Istotne
utrudnienie procesu wykonywania poł cze stanowi konieczno
do czasu uzyskania po

unieruchamiania elementów

danej wytrzymało ci zł cza [13, 22].

Problematyczna bywa tak e konieczno

odpowiedniego przygotowania elementów

do scalenia, która jest niezb dnym warunkiem osi gni cia po

danej no no ci poł czenia

[14, 15, 18, 19, 22]. Istnieje wiele metod przygotowywania powierzchni zł cz, mo na wyró ni
kilka grup. Pierwsz z nich jest odtłuszczanie (oczyszczanie chemiczne), polegaj ce na usuni ciu
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zanieczyszcze za pomoc acetonu, benzyny, etanolu czy toluenu [16]. Drug grup stanowi
metody mechaniczne obróbki powierzchni. W ród nich wyró ni mo na piaskowanie, obróbk
narz dziami

ciernymi, szczotkowanie, skrobanie, itp. [3]. Odr bn

grup

stanowi trawienie

powierzchni klejonych, polegaj ce na zanurzaniu elementów w roztworach odpowiednich
zwi zków chemicznych (kwas chromowy, kwas siarkowy, kwas azotowy) [14]. W zale no ci
od zastosowanej metody, zł cza uzyskuj zró nicowane poziomy wytrzymało ci [13].
W przypadku poł cze

klejonych bardzo wa nym aspektem jest zjawisko starzenia,

polegaj ce na pogorszeniu si własno ci skleiny z czasem [4, 13]. Istotne jest tutaj rozró nienie
poj

wytrzymało

dora na i wytrzymało

długotrwała. Wytrzymało

poł czenia tu po osi gni ciu przez nie pełnej no no ci. Wytrzymało
uwzgl dnia mo liwo

dora na dotyczy

długotrwała (czasowa)

spadku no no ci spoiny w czasie. W przypadku zł czy

rubowych

czy spawanych spadek no no ci w czasie jest zauwa alny jedynie w przypadku wyst pienia
bardzo niekorzystnych warunków (np. podwy szona temperatura), które maj

miejsce

sporadycznie. Tworzywa adhezyjne nawet w temperaturze otoczenia mog ulega negatywnym
zjawiskom wpływaj cym niekorzystnie na no no
efekty mog

by

poł cze

(np. pełzaniu) [8, 9]. Szkodliwe

(niestety, jedynie w pewnym zakresie) ograniczane poprzez odpowiednie

modyfikacje składu zastosowanych klejów.
Nie mo e uj

uwadze fakt, i

na oddziaływania termiczne [4]. Wi kszo
które, z reguły, wykazuj nisk odporno
Kolejn

wad

spoiny klejowe wykazuj

nisk

odporno

klejów powstaje na bazie tworzyw sztucznych,

na zmiany temperatury, szczególnie jej podwy szenie.

spoin klejowych jest niska odporno

na obci

enia dynamiczne [13].

Pomimo i zł cza klejone maj pozytywny wpływ na redukcj drga , same w sobie stosunkowo
łatwo ulegaj zniszczeniu w wyniku wyst pienia efektów zm czeniowych.
Charakterystyczne cechy poł cze klejonych mo na przedstawi w postaci zwi złego
bilansu wad i zalet, który przedstawia si nast puj co:
•

•

zalety:
ο

wysoka wytrzymało

zł cz obci

ο

uniwersalno

ο

brak wymogu stosowania specjalistycznego sprz tu i wykwalifikowanej kadry,

ο

brak ingerencji w struktur ł czonego elementu,

ο

brak efektu koncentracji napr

ο

naturalne tłumienie drga ,

, mo liwo

onych na cinanie i ciskanie,

ł czenia ró nego rodzaju materiałów,

e oraz wst pnych napr

e i odkształce ,

wady:
ο

stosunkowo długi czas oczekiwania na osi gni cie po

ο

konieczno

ο

spadek wytrzymało ci w czasie (efekty starzenia kleju),

ο

wra liwo

ο

mała odporno

danej wytrzymało ci,

specjalnego przygotowywania powierzchni elementów klejonych,

na zmiany temperatury,
na efekty dynamiczne.
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1.4. Mechanizmy zniszcze poł cze klejonych
No no

zł czy klejonych determinuj dwa zjawiska: adhezja oraz kohezja. Adhezja,

innymi słowy, przyczepno

, rozumiana jest jako zdolno

przywierania kleju do powierzchni

ł czonych materiałów. Wyró nia si adhezj mechaniczn , wynikaj c

z zaz bienia si kleju

i powierzchniowych warstw elementów, oraz wła ciw (chemiczn ), zwi zan z działaniem sił
wyst puj cych na styku ł czonych ciał (siły dyspersyjne, elektrostatyczne i indukcyjne) [22].
Kohezja, z kolei, to spoisto

, okre lana jako wytrzymało

materiału tworz cego klej. W sposób

schematyczny rozkład sił decyduj cych o no no ci poł czenia przedstawia rys. 1.2.

Rys. 1.2. Siły kohezji i adhezji w zł czu klejowym

W zale no ci od tego, które z sił s przekroczone w wyniku działania obci

enia, mo na

mówi o ró nych mechanizmach zniszczenia poł czenia klejonego. Wyró niamy zniszczenia:
adhezyjne, kohezyjne oraz mieszane (adhezyjno-kohezyjne), b d ce w pewnym sensie
zło eniem dwóch podstawowych (rys. 1.3).
Warto zauwa y , e w przypadku bada eksperymentalnych rodzaj zniszczenia próbek
determinuje mo liwo

okre lenia danego rodzaju wytrzymało ci. Je eli próbka uległa

zniszczeniu wskutek mechanizmu adhezyjnego, to mo liwe jest wyznaczenie wytrzymało ci
adhezyjnej. W przeciwnym wypadku mo na okre li warto

wytrzymało ci kohezyjnej [8].

Rys. 1.3. Mechanizmy zniszczenia poł cze klejonych
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1.4.1.

Zniszczenie adhezyjne
Zniszczenie adhezyjne polega na utracie przyczepno ci skleiny do ł czonych elementów.

Wyst puje, gdy napr
napr

enia wywołane obci

eniem zewn trznym przekraczaj

graniczne

enia przyczepno ci spoiny klejowej do spajanych materiałów. Skleina zniszczona

w wyniku mechanizmu adhezyjnego charakteryzuje si

całkowitym odspojeniem od cz

ci

klejonych (rys. 1.3), niekoniecznie w pełni od jednej z nich. Zakładaj c prawidłowe przyj cie
innych parametrów, przyczyn tego rodzaju zniszczenia mo na doszukiwa si w nieprawidłowym
przygotowaniu powierzchni klejonych elementów. Wyst puje ono jednak równie w przypadku
zł cz prawidłowo przygotowanych, zwykle ze wzgl du na wysok

wytrzymało

materiału

tworz cego klej w stosunku do wytrzymało ci adhezyjnej poł czenia.
1.4.2.

Zniszczenie kohezyjne
Zniszczenie kohezyjne wynika z utraty no no ci materiału tworz cego klej. Wi

ci le z wytrzymało ci samego tworzywa adhezyjnego. Wyst puje, gdy stan napr
obci

e si ono

e wywołany

eniem zewn trznym prowadzi do zniszczenia skleiny samej w sobie. Jest to po

mechanizm zniszczenia, poniewa

dany

pozwala na lepsze wykorzystanie własno ci tworzywa

adhezyjnego. Zł cze zniszczone w sposób kohezyjny charakteryzuje si rozwarstwieniem spoiny.
Cz

kleju pozostaje praktycznie na całej powierzchni obydwu materiałów ł czonych (rys. 1.3).

W przypadku zastosowania kleju odpowiedniej wytrzymało ci oraz prawidłowego przygotowania
powierzchni elementów ł czonych, ten rodzaj zniszczenia wyst puje, gdy wykonana warstwa
kleju posiada znaczn grubo

.

1.5. Normy dotycz ce poł cze klejonych
Z racji stosunkowo małej popularno ci poł cze klejonych nie powstały normy projektowe
umo liwiaj ce kompleksowe projektowanie konstrukcji z ich wykorzystaniem. Eurokod 3
(PN-EN 1993-1-8:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych, Cz

1-8 Projektowanie w złów)

nie wspomina nawet mo liwo ci stosowania kleju do ł czenia elementów metalowych, podaj c
metody oblicze jedynie dla poł cze spawanych oraz trzpieniowych ( ruby, nity, sworznie) [20].
Istniej

jednak normy pozwalaj ce na wyznaczanie no no ci elementarnych zł czy.

Ich zastosowanie umo liwia okre lenie wytrzymało ci pojedynczych poł cze , wydzielonych
z konstrukcji. Do takich norm nale

, mi dzy innymi:

•

PN-69/C-89300 Kleje do metali, oznaczenie wytrzymało ci na cinanie [18],

•

PN-EN 1465:2009 Kleje. Oznaczanie wytrzymało ci na cinanie przy rozci ganiu
poł cze na zakładk [19],

•

DIN EN ISO/DIS 11003-2 Klebstoffe, Bestimmnung des Scherverhaltens
von Strukturklebstoffen, Teil 2., Scherprüfverfahren für dicke Fügeteile. Dezember
2001 [17].

S to normy dotycz ce poł cze zakładowych pojedynczych pracuj cych na cinanie.
Pierwsza z wspomnianych norm podaje informacje na temat okre lania wytrzymało ci poł cze
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klejonych jednozakładkowych.

ci le okre lona jest geometria próbek, które nale y wykona

na potrzeby bada (rys. 1.4, wymiary w mm).

Rys. 1.4. Próbka do bada wytrzymało ci na cinanie według [18]

Wspomniana norma została wycofana, a jej miejsce zaj ła [19]. W stosunku do wersji
pierwotnej zmieniła si nieco geometria próbki (grubo
Normy te jednak nie podaj

płaskowników zmniejszono do 1.6 mm).

metody wyznaczania zale no ci napr

od k ta odkształcenia postaciowego (po lizgu). Z pomoc
zastosowanie

zupełnie

innych

przychodzi norma niemiecka [17].

Zakłada

ona

poniewa

w typowym poł czeniu jednozakładkowym wyst puj

wynikaj ce z nieosiowego charakteru obci

próbek

enia stycznego

(rys.

1.5,

wymiary

w

mm),

dodatkowe odkształcenia

enia.

Rys. 1.5. Próbka do bada wytrzymało ci na cinanie według [17]

1.6. Cel i zakres pracy
Praca obejmuje swoim zakresem analiz wytrzymało ciow poł czenia zakładkowego
pojedynczego elementów konstrukcji metalowych, wykonanych z aluminium. Na wybór tego
rodzaju poł czenia wpłyn ł niski stopie skomplikowania, prostota wykonania i przeprowadzania
bada oraz powszechno

zastosowania w konstrukcjach klejonych [1].

Problem został przeanalizowany na trzy sposoby. Pierwsze podej cie polegało
na wyznaczeniu teoretycznego rozkładu napr
analitycznych (rozdział 2). Kolejn

cz

e stycznych w spoinie klejowej według modeli
stanowiła analiza do wiadczalna, polegaj ca

na wyznaczeniu no no ci poł czenia na podstawie bada niszcz cych przygotowanych próbek
zł cza (rozdział 3). Ostatnie podej cie do problemu polegało na analizie numerycznej modelu
metody elementów sko czonych w programie Abaqus (rozdział 4).
Celem pracy było okre lenie no no ci poł czenia oraz rozkładu napr
za pomoc trzech przytoczonych podej

e

w spoinie

. Na podstawie porównania wyników poszczególnych

analiz mo liwa była weryfikacja modelu numerycznego oraz zało e poczynionych na potrzeby
oblicze analitycznych.
Equation Section (Next)
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2. MODELE ANALITYCZNE POŁ CZE

KLEJONYCH

Analizie teoretycznej poddano klejone poł czenie zakładkowe pojedyncze o ustalonej
geometrii obci
napr

one na cinanie. Modele analityczne wykorzystano w celu wyznaczenia rozkładu

e stycznych na długo ci spoiny. Zastosowano uproszczone podej cie liniowo-spr

yste

oraz analiz według Volkersena.
2.1. Uproszczona analiza liniowo-spr
Model

uproszczony

je za sztywne cz

ci obci

zakłada

ysta
nieodkształcalno

elementów

klejonych,

uznaj c

one osiowo [1]. Spoina klejowa, z kolei, potraktowana jest jako ciało

doznaj ce jedynie odkształce postaciowych, stałych na długo ci zakładki (rys. 2.1).

Rys. 2.1. Deformacje w zł czu jednozakładkowym ze sztywnymi elementami ł czonymi [1]

Skutkiem powy szych zało e jest równomierny rozkład napr
zakładki. Warto

tych napr

e

mo na wyznaczy

w elementach poza zakładk s stałe, a ich warto
na długo ci zakładki ich warto

ze wzoru (2.1). Napr

enia normalne

wyznacza si według wzoru (2.2), natomiast

spada liniowo do zera.

τ=
τ – napr

e stycznych na długo ci

P
bz z

(2.1)

enia cinaj ce w spoinie klejowej,

P – siła rozci gaj ca próbk .
bz – szeroko
z

– długo

zakładki,
zakładki.

σ=

σ – napr

P
Ap

(2.2)

enia normalne w próbce,

Ap – pole przekroju poprzecznego płaskownika.
Zaprezentowane

podej cie

obliczeniowe

wynika

z

podstawowych

zale no ci

wytrzymało ciowych, wobec czego jest proste w zastosowaniu. W praktyce wykorzystuje si je
do wyznaczania no no ci poł cze obci

onych na cinanie w uj ciu normowym [18, 19].

W opracowaniu podej cie to zostało zastosowane do wyznaczenia wytrzymało ci
na cinanie poł cze klejonych w badaniach do wiadczalnych (pkt. 3).
Prostota analizy liniowo-spr
jedynie wst pn

ocen

ystej ze sztywnymi elementami ł czonymi umo liwia

no no ci zł cza, poniewa

Przede wszystkim, w rzeczywisto ci rozkład napr

16

e

wi

e si

z pewnymi bł dami.

w poł czeniu nie jest jednorodny,

czego dowiedziono na podstawie wielu studiów [1, 3, 13, 14]. W typowym przypadku napr

enia

styczne zmieniaj si wzdłu długo ci zakładki w sposób zaprezentowany na rys. 2.2.

Rys. 2.2. Rozkład napr

enia stycznego w spoinie klejowej na długo ci zakładki według [3]

Potrzeba przeprowadzania bardziej zło onych analiz wpłyn ła na konieczno
powstawania bardziej skomplikowanych, lecz dokładniejszych podej

analitycznych. Nale y

tutaj wspomnie , mi dzy innymi, opisany poni ej model według Volkersena.
2.2. Model Volkersena
Model zaproponowany przez Volkersena w 1938 roku [1] jest rozszerzeniem podej cia
uproszczonego. Tutaj tak e obowi zuje zało enie osiowo ci obci
ł czone nie s

ju

sztywne, lecz spr

yste, posiadaj

enia, jednak elementy

wi c sztywno

o pewnej ustalonej

sko czonej warto ci. Skutkuje to zró nicowaniem odkształce płaskownika na długo ci zakładki
(rys. 2.3). Nadal s to jedyne odkształcenia, jakich doznaje element ł czony.

Rys. 2.3. Deformacje w zł czu jednozakładkowym ze spr

ystymi elementami ł czonymi [1]

Przy zało eniu idealnego przylegania kleju do płaskowników, niejednorodny rozkład
odkształce

podłu nych elementów ł czonych przekłada si

postaciowych spoiny. Rozkład napr

e

na zró nicowanie odkształce

jest wówczas zbli ony do rzeczywistego – warto ci

maksymalne wyst puj przy kraw dziach zakładki, a minimalna warto

osi gana jest w rodku

zł cza (por.rys. 2.2 i 2.3).
Model, pomimo pewnego rozbudowania i zbli enia do wyników rzeczywistych, nadal
nie jest zbyt skomplikowany. W analizie wykorzystuje si
poddane jedynie działaniu napr

zało enie, e elementy klejone s

e normalnych a skleina – napr

e stycznych. Napr

enia

panuj ce w przekrojach po obu stronach niesko czenie małego wycinka zł cza o szeroko ci dx
przedstawia rys. 2.4.
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Rys. 2.4. Napr

enia w przekroju zł cza klejonego według teorii Volkersena [1]

Wzgl dne przemieszczenie obydwu ł czonych elementów dla wyci tego elementu
wyznaczy mo na ze wzoru (2.3).
x

δ x = δ0 −

x

ε 1dx +
−0.5 z

ε 2 dx

(2.3)

−0.5 z

δx – wzgl dne przemieszczenie elementów klejonych w przekroju o współrz dnej x,
δ0 – wzgl dne przemieszczenie elementów klejonych na pocz tku zakładki,
x – współrz dna okre laj ca poło enie analizowanego przekroju zł cza,
z

– długo

zakładki,

ε1 – odkształcenie podłu ne górnego płaskownika,
ε2 – odkształcenie podłu ne dolnego płaskownika.
Obliczenia przeprowadzono dla jednostkowej szeroko ci zakładki (bz = 1) przy zało eniu
działania obci

enia P na górny płaskownik. Wówczas odkształcenia podłu ne płaskowników

wyznaczy mo na ze wzorów (2.4) oraz (2.5).
x

ε1 =

1
P−
τ x dx
Eg p1
−0.5 z

ε2 =
E

– moduł spr

1
Eg p 2

górnego płaskownika,

gp2 – grubo

dolnego płaskownika,

τx

– funkcja napr

x

τ x dx
−0.5 z

ysto ci podłu nej (Younga) płaskowników,

gp1 – grubo

(2.4)

e stycznych w przekroju na jednostk szeroko ci zł cza.
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(2.5)

Ze wzgl du na fakt, i zało ono idealne przyleganie kleju do płaskowników („wspólne
odkształcenia”), wzgl dne przemieszczenie ł czonych elementów mo na wyznaczy
w zale no ci od własno ci skleiny. Zale no

tak e

t przedstawia wzór:

δx =

gk
τx .
G

(2.6)

G – moduł cinania (Kirchhoffa) materiału kleju,
gk – grubo

spoiny klejowej.

Przekształcaj c odpowiednio zale no ci (2.4), (2.5) i (2.6) oraz podstawiaj c je do (2.3),
mo na otrzyma równanie ró niczkowe postaci:

τ x′′ = ω 2τ x .
W

celu

przejrzystego

zaprezentowania

rozwi zania,

w

powy szym

równaniu

pomocnicz ω2, która oznacza:

zastosowano podstawienie – wprowadzono wielko

ω2 =

(2.7)

G ( g p1 + g p 2 ) z 2
Eg p1 g p 2 g k

.

(2.8)

Rozwi zanie równania (2.7) przyjmuje posta :

τ x = A1 cosh ω x + A2 sinh ω x .
W rozwi zaniu stałe A1 oraz A2 zale

(2.9)

od warunków brzegowych. Dla ułatwienia dalszych

oblicze przeprowadzono je na bezwymiarowej wielko ci:

τ=

τx
.
τm

(2.10)

τ – bezwymiarowy mno nik redniej warto ci napr e stycznych,
τm – warto
redni

rednia napr

warto

napr

e stycznych na jednostk szeroko ci zł cza.

e

stycznych na jednostk

szeroko ci zł cza okre la si

nast puj co:

τm =

P
.
z

(2.11)

Po uwzgl dnieniu warunków brzegowych wzór otrzymuje posta :

τ=

ω cosh ω x ψ − 1 ω sinh ω x
+
.
2 sinh ω
ψ + 1 2 cosh ω
2

(2.12)

2

We wzorze uwzgl dniono szereg bezwymiarowych współczynników:

ω 2 = (1 +ψ )φ

ψ=

g p1

φ=

g p2

Gz 2
Eg p1 g k

W przypadku, gdy elementy ł czone maj identyczn grubo
upraszcza si do (2.14).
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x=

x
.
z

(2.13)

(gp1 = gp2 = gp), wzór (2.12)

φ cosh x 2φ
.
2
φ

τ =

sinh

Warto

ekstremalna mno nika napr

e

2

rednich wynosi wówczas:

φ

τ max =

(2.14)

2

coth

φ
2

.

(2.15)

Dla długich zł cz (z o znacznej warto ci) wzór (2.15) upraszcza si do:

φ

τ max =
Warto

maksymalnych napr

2

=

Gz 2
.
2 Eg p g k

(2.16)

e stycznych mo na wówczas wyznaczy na podstawie

wzorów (2.10), (2.11) i (2.16):

τ x ,max = P
Wobec powy szego, warto

napr

G
.
2 Eg p g k

(2.17)

e maksymalnych nie zale y od długo ci zł cza [1].

2.3. Obliczenia z wykorzystaniem modeli teoretycznych
Na potrzeby oblicze

przyj to pewn

wykorzystane tak e w analizie bada

geometri

zł cza oraz materiały (zostan

one

do wiadczalnych i modelu numerycznym). Zało one

wielko ci geometryczne i materiałowe s nast puj ce:
g p = 3 mm ,

Rozkład napr
mno nika napr

e

g k = 0.2 mm ,

e

z = 40 mm ,

E = 68.408 GPa ,

G = 1.270 GPa .

według modelu Volkersena okre lono w funkcji bezwymiarowego

rednich τ . Warto

napr

e

rednich okre la stały poziom napr

e

w modelu uproszczonym, wobec czego bezwymiarowy współczynnik τ jest stały i równy 1.
Obliczenia przeprowadzono w programie MATLAB®. Wykorzystano przyj te dane
oraz zale no ci (2.13) i (2.14). Wyniki porównania modeli przedstawia rys. 2.5.

Rys. 2.5. Porównanie rozkładów analitycznych napr
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e stycznych na długo ci zł cza

2.4. Podsumowanie rozwi za analitycznych
Analizuj c wykres na rys. 2.5 mo na zauwa y ,

e napr

enia styczne w pobli u

kraw dzi analizowanego zł cza okre lone na podstawie modelu Volkersena niemal pi ciokrotnie
przewy szaj

redni poziom napr

e okre lony według podej cia uproszczonego. W przypadku

zł cza o geometrii normowej (według [18]), wzrost napr

e

na kraw dziach jest znacznie

mniejszy, około dwukrotny. Prowadzi to do stwierdzenia, i im mniejsza jest długo
tym bardziej równomierny jest rozkład napr
modelu nie nale y stosowa
wielko

zakładki,

enia na jej długo ci. Wobec tego, uproszczonego

w przypadku zł czy o długo ciach znacznie przekraczaj cych

normow .
Nale y pami ta , e zaprezentowane modele zakładaj znaczne uproszczenia. Jednym

z nich jest pomini cie wpływu nieosiowego charakteru obci

enia [1]. Pocz tkowo obci

enie P

działa na pewnym mimo rodzie, powoduj c powstanie dodatkowego momentu zginaj cego,
wywołuj cego zginanie płaskowników oraz rozci ganie skleiny (rys. 2.6). Przy osi gni ciu
pewnego poziomu obci

enia, mimo ród jest redukowany w sposób automatyczny w wyniku

uzyskania deformacji zł cza.

Rys. 2.6. Rysunek deformacji zł cza jednozakładkowego obci

Equation Section (Next)
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onego nieosiowo

3. BADANIA DO WIADCZALNE
Badania do wiadczalne stanowi punkt wyj cia do analizy w bardzo wielu praktycznych
zagadnieniach in ynierskich. Na

ich

podstawie

mo liwe

jest okre lenie

rzeczywistych konstrukcji. Wykonywanie profesjonalnych pomiarów wi

zachowania

e si jednak nierzadko

z konieczno ci po wi cenia znacznych ilo ci czasu oraz rodków finansowych. Wobec tego,
pojawia si

konieczno

opracowywania modeli teoretycznych i numerycznych, dla których

badania do wiadczalne stanowi jedynie podstaw . Raz skonstruowany model mo e posłu y
do analiz konstrukcji o podobnej strukturze, ale innych parametrach.
W tej cz

ci opracowania opisano badania eksperymentalne przeprowadzone na serii

próbek pojedynczego zakładkowego poł czenia klejonego płaskowników aluminiowych.
Przedstawiona została przyj ta metoda przygotowania próbek, przebieg bada , ich rezultaty
oraz wnioski.
3.1. Przygotowanie próbek
Przed przyst pieniem do klejenia sporz dzono projekt wykonania próbek. Ze wzgl du
na brak dost pno ci do odpowiednich materiałów, zamiast wymiarów zaproponowanych
w normie [18], przygotowano własn geometri (rys. 3.1). Oznaczenia zawarte na rysunkach
zostały opisane w tabeli 3.1 wraz z podaniem ich warto ci.

Rys. 3.1. Projekt geometrii próbki klejonej
Tabela 3.1. Projektowana geometria próbek do bada eksperymentalnych
Grubo
Długo
całkowita całkowita

Grubo
Szeroko
Długo
Długo
płaskownika płaskownika płaskownika zakładki

Grubo
kleju

Długo
poza zł czem

gc

lc

gp

bp

lp

z

gk

l

[mm]
6.2

[mm]
440

[mm]
3

[mm]
40

[mm]
240

[mm]
40

[mm]
0.3

[mm]
200

Próbki wykonano z płaskowników aluminiowych o wymiarach 3x40x1000 mm.
Kształtowniki poci to piłk r czn na 12 cz
Dziesi

ci o długo ci 240 mm, a ich kraw dzie oszlifowano.

belek, ponumerowanych parami od 1 do 5 wykorzystano do przygotowania próbek

poł czenia zakładkowego (fot. 3.1 a – e). Dwie ostatnie (o numerach 6 i 7) posłu yły do okre lenia
parametrów materiału, z którego wykonano próbki (fot. 3.1 f, g).

22

b)

a)

c)

d)

e)

f)

Fot. 3.1. Płaskowniki po podzieleniu na cz

g)

ci

Na tym etapie belki 6 i 7 były ju gotowe do bada , natomiast próbki o numerach 1 – 5
poddano dalszym przygotowaniom, polegaj cym na schropowaceniu powierzchni zakładek
oraz ich odtłuszczeniu. Miejsca zł cz przetarto papierem
a nast pnie przemywano kilkakrotnie
a

ciereczk

ciernym o ziarnisto ci P220,

nas czon

acetonem do momentu,

ciereczka po przetarciu była czysta.
Do poł czenia płaskowników wykorzystano dwuskładnikowy klej Epoxy Glue Metal E-143

firmy Technicqll. Jest to kompozyt ywic epoksydowych i proszków metali [24], dedykowany
do ł czenia metali, nadaj cy si równie do spajania innych materiałów. Ze strony producenta
pobrano informacj na temat wytrzymało ci kleju na cinanie: τ d , k = 10.5 MPa [24].
Klejenie próbek przeprowadzono dnia 2 listopada 2015 r. W ka dym przypadku jeden
element z pary pokryto klejem na powierzchni zakładki, a nast pnie nało ono drugi. W przypadku
próbek 1 – 3 klej został nało ony na całej powierzchni zakładki, natomiast w próbkach nr 4 i 5
pozostawiono po rodku niepokryty klejem pasek o szeroko ci 2 cm. Próbki przygotowane
do scalenia przedstawia fot. 3.2.
a)

b)

c)

d)

e)

Fot. 3.2. Płaskowniki przygotowane do sklejenia z nało onym klejem

Scalone próbki doci

ono mas 1.5 kg przyło on centralnie nad zakładk . Po upływie

czasu wst pnego wi zania (30 minut) obci

enie usuni to, a odci

one próbki pozostawiono

nieruchomo na 24 godziny (czas osi gni cia pełnej wytrzymało ci spoiny).
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Według normy [18], aby wyniki pomiarów były miarodajne, nale y wykona minimum
10 próbek. Warunek ten został pomini ty ze wzgl du na pogl dowy charakter bada .
Ostatecznie, wykonano 5 próbek poł cze

jednozakładkowych oraz dwie próbki kontrolne

do bada własno ci materiałowych (6 i 7). Gotowe próbki przedstawia fot. 3.3.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Fot. 3.3. Próbki gotowe do bada

Po

wykonaniu

próbek

spiłowano

wystaj ce

cz

ci

spoiny,

aby

umo liwi

przeprowadzenie pomiarów kontrolnych. Zweryfikowano wymiary próbek pod wzgl dem
geometrii spoiny klejowej. Zbadano długo

zakładki oraz grubo

warstwy kleju (t

drug

jako ró nic całkowitej grubo ci próbki w obr bie zakładki i podwojonej grubo ci płaskownika).
Pomiary grubo ci wykonano w naro ach zł cza, a długo

zakładki zmierzono z obu stron próbki.

Schemat pomiarów przedstawia rys. 3.2. Wyniki bada geometrii przedstawiono w tabeli 3.2.

Rys. 3.2. Schemat pomiaru wymiarów rzeczywistych próbki
Tabela 3.2. Rzeczywista geometria badanych próbek
Zakładki boczne
Nr
próbki
1
2
3
4
5

ZL

ZP

[mm]

[mm]

41.0
41.1
40.8
40.0
40.9

40.6
41.3
41.0
40.0
41.1

długo

rednia
zakładki
Z
[mm]
40.8
41.2
40.9
40.0
41.0

Grubo

całkowita próbki

Gc , A

Gc , B

Gc ,C

Gc , D

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

6.28
6.32
6.28
6.20
6.22

6.26
6.28
6.32
6.14
6.24

6.30
6.28
6.32
6.16
6.16

6.28
6.26
6.34
6.22
6.14
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rednia
grubo kleju

Gk
[mm]
0.28
0.29
0.32
0.18
0.19

Na

podstawie

pomiarów

kontrolnych

okre lono

zgodno

wykonania

próbek

z zało eniami projektowymi. Mo na dostrzec odchylenia od zaplanowanej geometrii.
W przypadku długo ci zakładki, najwi ksze odchylenie wzgl dne od warto ci zało onej (próbka
nr 2) wynosi 3%. Znacznie wi ksze ró nice wyst piły w przypadku grubo ci spoiny klejowej.
O ile geometria próbek o numerach 1 – 3 nie wykazała si du ymi odst pstwami od zało enia
(ró nica maksymalnie 7%), to w przypadku próbek 4 i 5 odchylenia wyniosły ju 40% i 37%.
Prawdopodobnie

było

to

spowodowane

wi ksz

mo liwo ci

rozpłaszczenia

spoiny,

poniewa próbki 4 i 5 nie posiadały kleju na całej powierzchni zakładki.
Konieczno

wykonania

pomiarów

kontrolnych

jest

uzasadniona

mo liwo ci

przemieszczania si elementów ł czonych podczas wi zania, wypływaniem kleju na kraw dziach
zakładki oraz rozlewaniem si kleju wewn trz zakładki (dotyczy próbek 4 i 5).
3.2. Badania poł cze klejonych (próbki 1 – 5)
Badania do wiadczalne przeprowadzono 4 listopada 2015 r., po upływie 48 godzin
od momentu klejenia w Laboratorium Metod Do wiadczalnych w Analizie Konstrukcji Wydziału
In nierii L dowej i

rodowiska. Pomiary wykonano za pomoc

maszyny wytrzymało ciowej

Zwick/Roell 400. Przygotowane próbki poddano jednoosiowemu rozci ganiu.
Kolejne próbki zł czy klejonych doprowadzano do zniszczenia po uprzednim
umieszczeniu ich w szcz kach maszyny w sposób zaprezentowany na rys. 3.3. Przykładow
próbk podczas badania przedstawia fot. 3.4.

Rys. 3.3. Poło enie próbki klejonej w szcz kach maszyny wytrzymało ciowej, wymiary w mm

Podczas ka dego z bada rejestrowano w czasie rzeczywistym aktualn warto

siły

pionowej rozci gaj cej zł cze oraz wydłu enia bezwzgl dnego. W przypadku próbki nr 1
zało ono pr dko

badania na poziomie 2 mm/min, a dla kolejnych (2 – 5) przyj to 0.2 mm/min.

Zapisane wyniki pomiarów posłu yły do dalszej analizy.
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Fot. 3.4. Próbka nr 2 podczas obci

ania w maszynie wytrzymało ciowej

Wszystkie próbki uległy zniszczeniu w wyniku utraty przyczepno ci spoiny klejowej
do ł czonych elementów. Wobec tego, ka de ze zł cz uległo awarii w wyniku adhezyjnego
mechanizmu zniszczenia. Zniszczone próbki przedstawia fot. 3.5.

Fot. 3.5. Próbki 1 – 5 po zniszczeniu
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Analiza wyników bada próbek 1 – 5 polegała na okre leniu warto ci siły niszcz cej
zł cze. Do wykonania oblicze oraz rysunków posłu ył program MATLAB®.
Zgromadzone dane pozwoliły na okre lenie maksymalnych napr
w spoinie

d,k.

Napr

e

cinaj cych

enia te wyznaczono na podstawie wzoru (3.1).

τ d ,k =

Pmax

(3.1)

β A Az

Pmax – maksymalna siła rozci gaj ca próbk ,
Az
A

– powierzchnia zakładki,
– współczynnik korekcyjny ze wzgl du na rozlanie kleju.

Powy szy

wzór

stworzono

na

podstawie

uproszczonej

zale no ci

(2.1)

po zmodyfikowaniu jej przez współczynnik korekcyjny, dotycz cy pola powierzchni spoiny.
Zastosowano go dla próbek 4 i 5, a jego warto

okre lono na podstawie pomiarów

po zniszczeniu próbek. Współczynnik pokazuje, ile razy pole spoiny zwi kszyło si od momentu
nało enia kleju do jego stwardnienia. Wyniki oblicze przedstawia tabela 3.3.
Tabela 3.3. Okre lenie napr
Nr
próbki
1
2
3
4
5

Pmax

bz

[N]
7768
5802
4160
13637
7581

[mm]
40
40
40
20
20

e niszcz cych próbki

Z
[mm]

40.8
41.2
40.9
40.0
41.0

Az

βA

τ d ,k

[mm2]
1632
1648
1636
800
820

[–]
1.0
1.0
1.0
1.6
1.4

[MPa]
4.76
3.52
2.54
10.65
6.60

Na podstawie danych pomiarowych przygotowano równie
zale no

napr

e

stycznych w spoinie od odkształce

wykresy obrazuj ce

(rys. 3.4). Porównanie uzyskanych

zale no ci przedstawia rys. 3.5. Zarejestrowane warto ci sił przeskalowano według wzoru (3.1).
Podobnie post piono w przypadku wydłu e , które podzielono przez rozstaw szcz k maszyny,
równy 360 mm. Uzyskane wielko ci odkształce

nie s

jednak miarodajne ze wzgl du

na nieuwzgl dnienie odkształcalno ci elementów maszyny.

Rys. 3.4. Wykresy

–

dla próbek o numerach 1 – 5
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Rys. 3.5. Zestawienie wykresów –

dla próbek o numerach 1 – 5

3.3. Badania płaskowników aluminiowych (próbki 6 oraz 7)
Próbki nr 6 i 7 poddano badaniom w celu wyznaczenia własno ci materiałowych stopu
aluminium, z którego wykonano płaskowniki, wykorzystane do bada .
W celu wyznaczenia modułu Younga materiału, próbk

nr 6 obci

ano czterokrotnie

w maszynie wytrzymało ciowej przy zastosowaniu ekstensometru. Schemat uło enia próbki
w szcz kach maszyny Zwick przedstawia rys. 3.6.

Rys. 3.6. Poło enie płaskownika w szcz kach maszyny wytrzymało ciowej, wymiary w mm

W kolejnych podej ciach zakładano zró nicowane poziomy obci

enia, kolejno: 2 kN,

2 kN, 6 kN i 10 kN. Według szacunków siły te nie wywołały powstania w próbce napr
przekraczaj cych granic
liniowo-spr

e

plastyczno ci, wobec czego badania były prowadzone w zakresie

ystym. Pr dko

pomiaru w pierwszym badaniu zało ono równ

a w kolejnych – 1 mm/min. Pocz tkow

długo

2 mm/min

bazy pomiarowej ekstensometru ustalono

na poziomie 40 mm.
Podczas bada , podobnie, jak dla próbek 1 – 5, rejestrowano warto

siły

oraz przemieszczenia odniesione do bazy pomiarowej ekstensometru. Na podstawie zebranych
danych mo liwe było wyznaczenie modułu Younga dla materiału, z którego wykonane zostały
płaskowniki.
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W ostatnim kroku próbki nr 6 i 7 obci
równ

ono do zniszczenia. Pr dko

badania przyj to

5 mm/min (6), a nast pnie 2 mm/min (7). Dla przykładu, zniszczon

próbk

nr 6

przedstawiono na fot. 3.6.

Fot. 3.6. Próbka 6 po zniszczeniu

Na podstawie rozci gania próbki nr 6 z wykorzystaniem ekstensometru okre lono
zale no

napr

e normalnych panuj cych w przekroju płaskownika σE od jego odkształce εE.

Podczas bada zarejestrowano wielko ci siły rozci gaj cej P oraz wydłu enia u. Wielko ci te
odpowiednio przeskalowano do napr

e i odkształce według wzorów:

σE =
εE =

P
,
Ap
u
lo , e

,

(3.2)

(3.3)

P – siła rozci gaj ca płaskownik,
Ap – pole przekroju poprzecznego płaskownika,

∆lp – wydłu enie bezwzgl dne płaskownika,
lo,e – pocz tkowa długo
Wykresy

bazy pomiarowej ekstensometru.

sporz dzono dla czterech prób rozci gania próbki nr 6 (6.1 – 6.4). Zostały

one zaprezentowane na rys. 3.7.
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Rys. 3.7. Wykresy

dla próbki nr 6 do wyznaczenia modułu Younga

Na wykresach zale no ci napr

e

od odkształce

zawarto aproksymacj

zakresu

obowi zywania prawa Hooke’a lini prost . W tym przedziale mo liwe jest wyznaczenie modułu
Younga

który

E,

jest

współczynnikiem

proporcjonalno ci

pomi dzy

napr

eniami

σ

a odkształceniami ε (3.4).

σ = Eε
Aproksymacji zakresu liniowo-spr
za pomoc

(3.4)
dokonano w programie MATLAB®

ystego prost

funkcji polyfit. Nast pnie odczytano współczynnik kierunkowy prostej, który jest

poszukiwanym modułem Younga, co wynika bezpo rednio z równania (3.4). Wyniki oblicze
zaprezentowano w tabeli 3.4.
Tabela 3.4. Wyznaczenie modułu Younga materiału próbek
Nr
próby
E
[GPa]

Warto

1

2

3

4

rednia

71.17

66.80

68.99

66.67

68.41

modułu Younga dla analizowanych płaskowników aluminiowych okre lona

na podstawie pomiarów wyniosła 68.408 GPa.
Poza okre leniem modułu Younga, wyznaczono tak e wytrzymało
materiału próbek. Przygotowano wykresy prezentuj ce zale no
podstawie okre lono maksymalne warto ci napr
na rozci ganie

m.

e , które s

na rozci ganie

(rys. 3.8). Na ich
wytrzymało ci

materiału

Wyniki przedstawia tabela 3.5.

Tabela 3.5. Wyznaczenie wytrzymało ci na rozci ganie materiału próbek
Nr
próby

σm
[MPa]

Wyniki pomiarów wskazuj

1

2

rednia

255.79

252.24

254.51

na fakt, i wytrzymało

na rozci ganie stopu aluminium

zastosowanego do wykonania płaskowników wynosi ok. 254 MPa.
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Rys. 3.8. Wykresy

dla próbek nr 6 i 7

3.4. Wnioski z bada do wiadczalnych
Zestawiaj c okre lone warto ci napr

e

maksymalnych (tab. 3.3) z deklarowan

przez producenta wytrzymało ci kleju na cinanie, równ 10.5 MPa [24], mo na zauwa y du e
rozbie no ci. Zaledwie w przypadku jednej z prób osi gni to oczekiwany poziom napr

e .

Prawdopodobnie niskie warto ci wytrzymało ci na cinanie pozostałych zł cz były wynikiem
nieprawidłowo ci, wyst puj cych w trakcie ich przygotowywania. Mogło to by spowodowane
małym do wiadczeniem eksperymentatora oraz brakiem profesjonalnych przyrz dów i rodków
umo liwiaj cych prawidłowe wykonanie poł cze .
Na wykresach rozci gania próbek nr 1 – 5 (rys. 3.5) zaobserwowano wyst powanie
w pocz tkowej fazie obci

ania przedziału, w którym nast puje przyrost odkształce

bez wyra nej zmiany warto ci siły. Zjawisko to mogło by
zachowaniem kleju w stosunkowo niedu ym zakresie obci

Rys. 3.9. Zale no

spowodowane elastycznym

enia.

– gk dla kleju wykorzystanego w badaniach
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Nale y zauwa y , i wy sze wytrzymało ci osi gni to w przypadku zł cz, posiadaj cych
cie sze spoiny klejowe. Zauwa alna jest tendencja, według której im grubsza warstwa kleju,
tym mniejsza jest no no
monotoniczna,

stale

poł czenia. W przypadku przeprowadzonych bada jest to zale no
malej ca

(rys.

3.9).

Na

wykresie

przebieg

zmienno ci

zaproksymowany funkcj wielomianow stopnia drugiego. Zauwa ona zale no

został

jest zgodna

z wynikami innych bada . Dla porównania, na rys. 3.10 zaprezentowano wykres zale no ci
wytrzymało ci na cinanie od grubo ci spoiny dla kleju WK-3 [13].

Rys. 3.10. Zale no

– gk dla kleju WK-3 (według [13])

Interpretuj c wykresy rozci gania prób nr 6 i 7 (tak e w próbach z ekstensometrem)
nale y zauwa y ,

e przebieg

cie ki obci

enia jest na pocz tku zaburzony. Efekt ten

najprawdopodobniej wynika ze zjawiska dopasowywania si

próbki do szcz k maszyny

wytrzymało ciowej.
Warto

modułu Younga wyznaczona na podstawie do wiadcze

wykazuje bardzo dobr zgodno
ródła, moduł spr

(68.408 GPa)

z wielko ci charakterystyczn . W zale no ci od przyj tego

ysto ci aluminium wynosi: 69 GPa [25] lub 70 GPa [27]. W obu przypadkach

wzgl dna ró nica wielko ci wyznaczonej wzgl dem charakterystycznej wynosi poni ej 1%.
Wyznaczona warto

wytrzymało ci na rozci ganie (254.41 MPa) tak e jest prawidłowa

dla aluminium. Według [12], dla typowych elementów wielko

ta waha si

70 – 700 MPa, co sprawia, e otrzymany wynik mo na uzna za poprawny.
Equation Section (Next)
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w granicach

4. ANALIZA NUMERYCZNA
Implementacj numeryczn wykonano w programie Abaqus 6.11. Przygotowano model
pojedynczego płaskownika (jako próbny) oraz model całego poł czenia (w dwóch wariantach).
W ka dym z modeli zastosowano o miow złowe elementy bryłowe typu C3D8 (solid).
4.1. Model numeryczny płaskownika
Pojedynczy

płaskownik

wymodelowano

jako

element

jednorodnego izotropowego, korzystaj c z modelu ciała idealnie spr
Zale no

napr

e

od odkształce

wykonany

z

materiału

ystego (ciała Hooke’a).

prezentuje, przytoczony w poprzednim rozdziale

wzór (3.4).
Współczynnikiem proporcjonalno ci napr

e

wzgl dem odkształce

jest moduł

odkształcenia podłu nego (moduł Younga) E, który w modelu przyj to równy 68.408 GPa
(na podstawie bada do wiadczalnych). Okre lono tak e warto

współczynnika Poissona równ

0.33 (według [25]).
Wymiary elementu determinowało poło enie płaskownika w maszynie wytrzymało ciowej
– analizowano jedynie cz

pomi dzy szcz kami. Na podstawie rys. 3.6 okre lono długo

płaskownika (lpn = 160 mm). Ze wzgl du na ograniczone mo liwo ci programu Abaqus w wersji
studenckiej, przyj to siatkowanie według rys 4.1. Siatka posiada oczka o wymiarze 10 mm
z zag szczeniem do 4 mm w pobli u ko ców.

Rys. 4.1. Podział na elementy sko czone w modelu płaskownika

Schemat warunków brzegowych przedstawia rys. 4.2. W celu oddania rzeczywistego
zachowania konstrukcji, zablokowano wszystkie stopnie swobody na spodniej powierzchni
elementu (utwierdzenie w jednej ze szcz k). Podobnie, na powierzchni górnej zablokowano
obroty i translacje z wyj tkiem przemieszczenia na kierunku wzdłu osi płaskownika (stopie
swobody U2). Na tym stopniu swobody zadano obci
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enie w postaci wymuszonego

przemieszczenia ∆lp, symuluj c przemieszczenie szcz ki górnej maszyny. Stosunek wymuszenia
do pocz tkowej długo ci płaskownika okre la wielko

ε=

∆l p
l pn

odkształcenia:
.

(4.1)

Rys. 4.2. Warunki brzegowe w modelu płaskownika

Zakładaj c jednorodny rozkład napr

e w elemencie wyznaczono wielko

niszcz cych ε m , a nast pnie przemieszcze

i (4.1). Okre lon warto

σ
E

=

σm
E

potrzebnych do osi gni cia wyznaczonej

wytrzymało ci na rozci ganie ( σ = σ m ). Skorzystano z zale no ci (3.4)

na podstawie bada

εm =

odkształce

=

wymuszenia zastosowano w modelu numerycznym.

254
= 3.713 ⋅10−3 [-]
68408

∆l p = ε m l pn = 3.713 ⋅10−3 ⋅160 = 0.594 mm
Dla wykonanego modelu obliczeniowego okre lono rozkład napr
i odkształce

e

normalnych

podłu nych (rys. 4.3). Zgodnie z oczekiwaniami, osi gni to poziom napr

e

normalnych zbli ony do wytrzymało ci na rozci ganie. Podobnie było w przypadku odkształce .
Wobec tego, model płaskownika uznano za poprawny. Nale y zwróci uwag na pojawiaj ce si
strefy koncentracji napr

e oraz stowarzyszony z nimi wzrost odkształce . S

przyj cia warunków brzegowych. Brak mo liwo ci odkształce
powstanie dodatkowych napr

one efektem

poprzecznych powoduje

e , które osi gaj znaczne warto ci w naro ach płaskowników.
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b)

a)

Rys. 4.3. Mapy napr

e oraz odkształce w modelu płaskownika

4.2. Model numeryczny poł czenia
Tworz c model numeryczny całego zł cza zastosowano dwa warianty o ró nym stopniu
skomplikowania. Nast pnie wyniki analiz zestawiono ze sob

oraz z wynikami analizy

według Volkersena.
4.2.1.

Zł cze jako kontakt kohezywny
W najprostszym uj ciu poł czenie klejone wymodelowano jako kontakt pomi dzy

elementami klejonymi. W modelu nie zastosowano odr bnej warstwy tworzywa adhezyjnego,
a poł czenie płaskowników zapewniono poprzez przyj cie interakcji w postaci kontaktu
kohezywnego (cohesive contact). Przyj to domy lne parametry interakcji.
Model materiałowy oraz własno ci płaskowników zało ono identyczne, jak w punkcie 4.1.
Na podstawie rys. 3.1 i rys. 3.3 okre lono długo

płaskownika w próbce (lpn = 200 mm)

oraz wymiary spoiny, tj. powierzchni kontaktu. Podział na elementy sko czone próbki przedstawia
rys. 4.4. Siatka posiada oczka 20 mm z zag szczeniem do 5 mm w obr bie zakładki.
Warunki brzegowe przyj to analogicznie do modelu z pojedynczym płaskownikiem.
Zablokowano wszystkie translacyjne i rotacyjne stopnie swobody na dolnej powierzchni dolnego
elementu klejonego. Analogicznie post piono w przypadku górnej powierzchni górnego
płaskownika, przy czym zało ono wymuszenie przemieszczeniem wzdłu osi pionowej. Jego
wielko

przyj to na poziomie 3.4 mm. Jest to maksymalna wielko

dla próbki klejonej w badaniach do wiadczalnych.

35

przemieszczenia osi gni ta

Rys. 4.4. Podział na elementy sko czone w modelu z kohezywnym kontaktem

Ze wzgl du na brak wyst pienia w modelu warstwy kleju, nie okre lono warto ci
oraz przebiegu napr

e

cinaj cych sklein . Celowo

kohezywnym uzasadnia mo liwo

zastosowania modelu z kontaktem

weryfikacji rozkładu napr

e

normalnych w elementach

ł czonych.
Na podstawie analizy napr

e

podłu nych w płaskownikach (rys. 4.5) mo na doj

do wniosku, i poza zł czem maj one w przybli eniu stały rozkład i przyjmuj wtedy warto
ekstremaln

(tutaj ok. 15 MPa). Na długo ci zakładki ich warto

spada do ok. 6 MPa. Taki

rozkład jest w przybli eniu zgodny z modelami teoretycznymi (por. pkt. 2.1).

Rys. 4.5. Mapa napr

e normalnych w modelu z kohezywnym kontaktem
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Nale y tak e zwróci uwag

na deformacj

układu (rys. 4.6). Zało eniem w obydwu

zastosowanych w opracowaniu podej ciach teoretycznych był osiowy sposób przyło enia
obci

enia. W rzeczywisto ci warunek ten nie jest spełniony, a nieosiowy charakter obci

enia

skutkuje wyst pieniem dodatkowych przemieszcze na kierunku prostopadłym do płaszczyzny
przyło enia tego obci

enia (por. rys. 2.6).

Rys. 4.6. Deformacja próbki w modelu z kohezywnym kontaktem

4.2.2.

Zł cze jako odr bna warstwa elementów
W drugim modelu sklein reprezentuje warstwa tworzywa adhezyjnego, wymodelowana

dla uproszczenia materiałem liniowo-spr

ystym o module Younga równym 3.43 GPa

oraz współczynniku Poissona 0.35. Wielko ci te przyj to jako przykładowe dla kleju na bazie
ywic epoksydowych według [7]. Pozostałe cechy modelu (elementy ł czone, warunki brzegowe
oraz obci

enie) przyj to tak, jak w punkcie 4.2.1. W celu zapewnienia współpracy elementów

modelu w przenoszeniu obci

e , warstwa kleju została poł czona z płaskownikami za pomoc

sztywnego poł czenia typu tie. Siatkowanie płaskowników przyj to tak, jak w modelu z kontaktem
kohezywnym. Jako dodatkowa pojawiła si kwestia dyskretyzacji skleiny. Przyj to mo liwie g st
siatk , o oczkach 4 mm. Podział na elementy sko czone przedstawia rys. 4.7. W celu
umo liwienia kontroli zgodno ci wyników pomi dzy modelami numerycznymi, obci

enie

oraz warunki brzegowe przyj to identycznie, jak w modelu z kohezywnym kontaktem
(wymuszeniem przemieszczeniem 3.4 mm).
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Rys. 4.7. Podział na elementy sko czone w modelu ze sklein

Analizuj c napr

enia podłu ne w płaskownikach (rys. 4.8) zaobserwowano,

e ich

rozkład jest niemal identyczny, jak w poprzednim modelu, zarówno w aspekcie warto ci jak i ich
zmienno ci. Warto

ekstremalna w płaskowniku wynosi ok. 15 MPa. Potwierdza to zgodno

obydwu modeli. Co istotne, na długo ci zakładki napr

enia redukuj si niemal e do zera. Fakt

ten czyni model bardziej dokładnym ni poprzedni.

Rys. 4.8. Mapa napr

e normalnych w modelu ze sklein

Deformacja układu jest identyczna jak w poprzednim modelu (zgodna z rys. 4.6).
Przyczyny takiego kształtu deformacji wynikaj z analogicznego sposobu obci
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enia próbki.

Rys. 4.9. Mapa napr

e

cinaj cych spoin w modelu ze sklein

W celu weryfikacji modelu obliczeniowego, okre lono warto ci napr
spoin

klejow

(rys. 4.9). Analizuj c zmienno

napr

e

e

cinaj cych

stycznych mo na zauwa y ,

e osi gaj one ekstremalne warto ci w pobli u kraw dzi zakładki i spadaj niemal e do zera
w obr bie rodka zł cza. Przebieg ten jest zgodny z teori Volkersena. Niepokoj cym faktem jest
wyst powanie napr

e

o przeciwnym znaku na kraw dzi zakładki. Efekt ten nale y uzna

za bł d, wynikaj cy prawdopodobnie z braku uwzgl dnienia współpracy skleiny z elementem
ł czonym w tym obszarze.
Ponadto napr

enia cinaj ce nie osi gaj zamierzonego poziomu. Próbka doznaj ca

analogicznego przemieszczenia w badaniach do wiadczalnych osi gn ła napr

enia równe

gwarantowanej wytrzymało ci spoiny na cinanie. Pierwsz z potencjalnych przyczyn takiego
stanu rzeczy jest fakt, i na przemieszczenia rejestrowane podczas badania składaj si nie tylko
przemieszczenia próbki, ale tak e elementów maszyny wytrzymało ciowej, co znacznie zaburza
wyniki. Ponadto, nale y zauwa y , e w modelu obliczeniowym spoina jest pełna, a w próbce
nr 4, dla której osi gni to po

dany poziom napr

e zakładka nie była w pełni pokryta klejem.

Nie nale y tak e pomija faktu, i w modelu poczyniono znaczne uproszczenia.
4.3. Wnioski z analizy numerycznej
Podsumowuj c

przeprowadzone

obliczenia

numeryczne

nale y

stwierdzi ,

i modelowanie spoin klejowych z wykorzystaniem oprogramowania MES jest zagadnieniem
bardzo zło onym. Niezwykle trudno jest stworzy

model wiernie oddaj cy zachowanie

rzeczywistego elementu. Decyduje o tym wiele czynników.
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Pierwszym z nich jest konieczno
kleju pod wpływem

obci

uwzgl dnienia nieliniowego zachowania materiału

enia. Nale y zastosowa

odpowiedni model materiałowy,

którego wprowadzenie do programu numerycznego mo e nastr cza wielu trudno ci.
Istotnym problemem jest równie odpowiedni podział skleiny na elementy sko czone.
Przyj cie, i

kraw d

spoiny jest prostopadła do powierzchni zł cza daje bł dne wyniki.

Aby uzyska prawidłowy rozkład napr

e nale y zastosowa model z tzw. wypływk (rys. 4.10),

która symbolizuje klej wyciekaj cy na kraw dziach zł cza. Dowiedziono, i zastosowanie takiego
podej cia uniezale nia rozkład napr

e

na długo ci spoiny od liczby warstw modeluj cych

sklein , wobec czego mo na j modelowa za pomoc jednej warstwy elementów [10].

Rys. 4.10. Przekrój podłu ny w obr bie kraw dzi zł cza w modelu z tzw. wypływk

Jak wykazano wcze niej, pomimo zastosowania wielu uproszcze , analiza numeryczna
daje rezultaty zbli one do modelu teoretycznego (Volkersena). Zgodno
w zakresie rozkładu napr
dla napr

e

normalnych w elementach ł czonych i cz

e stycznych na długo ci spoiny.

Equation Section (Next)
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jest zauwa alna
ciowo równie

5. PODSUMOWANIE
Przedmiotem opracowania była analiza jednozakładkowego poł czenia klejonego
elementów konstrukcji metalowych, obci

onego na

cinanie. W opracowaniu zrealizowano

zało ony zakres prac. Na podstawie analizy teoretycznej okre lono rozkład napr

e stycznych

w spoinie. Porównano wyniki dwóch podstawowych modeli obliczeniowych, wykazuj c,
e podej cie uproszczone prowadzi do prawidłowych rezultatów jedynie w przypadku zł czy
o nieznacznych długo ciach.
Badania do wiadczalne przeprowadzono w celu wyznaczenia no no ci poł czenia
przy

zastosowaniu

uproszczonej

metody jej

wyznaczania.

Pomiary eksperymentalne

nie pozwoliły na jednoznaczne zweryfikowanie wytrzymało ci na cinanie zastosowanego kleju.
Uzyskano du
stanu napr

rozbie no

wyników, ponadto w wi kszo ci próbek nie osi gni to po

danego

e , co mogło wiadczy o nieprawidłowym przygotowaniu ich do bada . W celu

poprawy rezultatów nale y zastosowa wi ksz liczb próbek oraz przyj
ich przygotowania. Krokiem w dobrym kierunku jest równie

odpowiedni metod

modyfikacja geometrii próbek,

szczególnie w zakresie skrócenia zakładki.
Przygotowano

równie

modele

które posłu yły weryfikacji podej

numeryczne

metody

elementów

sko czonych,

analitycznych w zakresie analizy napr

e . Z racji

zastosowania wielu uproszcze , porównanie rezultatów oblicze numerycznych i teoretycznych
nie było mo liwe w aspekcie ilo ciowym, a jedynie jako ciowym. Otrzymano zadowalaj cy
stopie

zgodno ci wyników obu analiz. Punktem wyj cia do dalszych bada

jest stworzenie

dokładniejszego modelu, szczególnie w zakresie prawidłowego odzwierciedlenia rzeczywistego
zachowania spoiny klejowej pod wpływem obci

enia.

Przeprowadzona analiza pozwoliła na stwierdzenie, i

poł czenia klejone stanowi

bardzo zło one zagadnienie. wiadczy o tym przede wszystkim fakt, i , pomimo swojej prostoty,
zł cze jednozakładkowe nie jest łatwe w analizie. Trudno
niewielka popularno

przeprowadzania oblicze , a tak e

w praktycznych zastosowaniach sprawia, i

problem klejenia

konstrukcyjnego nie jest w pełni rozpoznany, wobec czego stwarza pole do dalszych prac
nad tematem.
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