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LEPKOSPRĘśYSTOŚĆ TWORZYW ADHEZYJNYCH  

VISCOELASTICITY OF ADHESIVES 

S t r e s z c z e n i e  

W pracy przedstawiono problematykę modelowania lepkospreŜystych właściwości tworzyw 
adhezyjnych. Do modelowania lepkospręŜystych właściwości spoiny klejowej wykorzystano 
ciało Burgersa. Współczynniki elementów składowych ciała Burgersa wyznaczono na pod-
stawie krzywych pełzania kleju. Stwierdzono, Ŝe istnieje moŜliwość badania zagadnień lepko-
spreŜystosci tworzyw adhezyjnych metodami numerycznymi. 
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A b s t r a c t  

Modeling viscoelastic properties of an adhesive materials issues are presented in the article. 
Modeling the properties of the adhesive layer using the Burgers body. The coefficients of the 
Burgers body components were determined on the basis of the creep curves of the epoxy ad-
hesive. It was ascertained that it is possible to examine the problems viscoelastic properties of 
adhesive bonds using numerical analysis. 
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1.  Wstęp 

Tworzywa adhezyjne tworzące spoiny klejowe, jako tworzywa wielkocząsteczkowe 
o strukturze przestrzennie usieciowanej, w warunkach długotrwałego obciąŜenia wykazują 
właściwości ciała lepkospręŜystego (jednoczesne występowanie właściwości lepkich 
i spręŜystych) [1]. Niezupełne usieciowanie wynikające z natury tego rodzaju tworzyw 
powoduje występowanie ‘wolnych przestrzeni’ (niedosieciowania lub defektów 
przestrzennego sieciowania) [2], gdzie segmenty makrocząsteczek występują w postaci 
lepkiej cieczy o strukturze łańcuchowej, podczas gdy makrocząsteczki są w stanie stałym 
(ciało spręŜyste). Na skutek działania obciąŜenia następuje miejscowe niszczenie 
stosunkowo słabych wiązań występujących pomiędzy łańcuchowymi segmentami 
makrocząsteczek związanych siłami Van der Waalsa, co umoŜliwia odkształcanie się 
łańcuchów (ich prostowanie). 

LepkospreŜystość tworzyw adhezyjnych powoduje, Ŝe połączenia klejowe, w których są 
one wykorzystywane, charakteryzuje ograniczona statyczna trwałość czasowa. Oznacza to, 
Ŝe połączenie moŜe ulec zniszczeniu pod wpływem stale działającego obciąŜenia, niŜszego 
od wyznaczonego w próbie badania wytrzymałości doraźnej, po upływie określonego 
czasu.  

LepkospręŜyste właściwości tworzyw adhezyjnych charakteryzuje wiele zjawisk, m.in. 
dotyczących występowania zaleŜności czasowej napręŜeń i odkształceń materiału [3]. 
Obejmują one m.in. zjawisko zmiany odkształcenia pod wpływem stałego napręŜenia 
(nawet, gdy napręŜenie jest bardzo małe), czyli pełzanie materiału. 

2.  Modelowanie lepkospreŜystych właściwości tworzyw adhezyjnych 

LepkospręŜyste właściwości tworzyw moŜna modelować. Modelem, który 
odwzorowuje właściwości ciała liniowo lepkospręŜystego jest model Burgersa (rys. 1).  

 

Rys. 1. Model Burgersa, EA, EC, ηB i ηD – współczynniki lepkospręŜystości 

Fig. 1. Burgers Model, EA, EC, ηB i ηD – creep coefficients 

Z modelu tego wynika, Ŝe nawet przy małych obciąŜeniach spoina klejowa powinna 
podlegać pełzaniu. Odkształcenia ciała lepkospręŜystego (ε) są funkcją obciąŜenia (σo), 
czasu działania obciąŜenia (t) oraz cech fizycznych materiału określanych przez 
współczynniki lepkospręŜystości (EA, EC, ηB i ηD): 
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Wartości współczynników lepkospręŜystości moŜna wyliczyć z krzywych pełzania 
tworzywa adhezyjnego. W celu wyznaczenia wartości tych współczynników krzywą 
pełzania naleŜy podzielić na trzy odcinki (rys. 2) – odcinek natychmiastowego 
odkształcenia 1, odcinek pełzania nieustalonego 2 i odcinek pełzania ustalonego 3. 

 
 

 
Rys. 2. Podział krzywej pełzania na trzy charakterystyczne zakresy 

Fig. 2. The three characteristic range of creep curve 

Wartość współczynnika EA jest równa wartości modułu spręŜystości wzdłuŜnej kleju 
wyznaczonej dla początkowej części krzywej rozciągania (σ = σ(ε)). W związku z tym 
moŜna ją wyznaczyć z prawa Hoock’a z zaleŜności: 
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Wartość współczynnika ηB jest równa wartości lepkości tłumika umieszczonego 
szeregowo w przyjętym modelu kleju - przy załoŜeniu ustalonego pełzania w zakresie 3 
krzywej pełzania, współczynnik jest równy: 
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Wartości pozostałych dwóch współczynników EC i ηD wyznaczano rozwiązując 
równania opisujące odkształcenie ciała Kelvina – Voighta (tłumik i spręŜyna połączone 
równolegle), gdzie występuje sumowanie napręŜeń i równość odkształceń – zgodnie 
z metodyką prezentowaną w pracy [4]: 
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Znajomość wartości współczynników lepkospręŜystości (EA, EC, ηB i ηD) pozwala 
przeprowadzić analizę zmiany napręŜeń i odkształceń w czasie, tworzywa adhezyjnego 
w spoinie klejowej, np. metodą elementów skończonych. 
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3.  Analiza numeryczna spoiny poł

Analizę numeryczną przeprowadzono dla poł
ścinanie (rys. 3.), wykorzystuj
lepkospręŜystości. 

 

Rys. 3. Model dyskretny jednozakładkowego poł

Fig. 3. Discrete model of adhe

Wartości współczynników wyznaczono na podstawie krzywych pełzania dwóch 
tworzyw epoksydowych Epidianu 57/Z
których przeprowadzono obliczenia, zaczerpni
wyznaczono dla zakresu napr
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Analizując zmianę napr

działania obciąŜenia (obliczenia zostały przeprowadzone dla t = 0 
obciąŜenia oraz dla t = 6, 60, 100 i 120 godzin) obserwowano w spoinie poł
wszystkim wzrost odkształce
jednoczesnym braku zmian napr

Analiza numeryczna spoiny połączenia adhezyjnego  

przeprowadzono dla połączeń jednozakładowych obciąŜ
, wykorzystując do modelowania właściwości spoiny współczynniki 

 
Rys. 3. Model dyskretny jednozakładkowego połączenia klejowego obciąŜonego na ś

Fig. 3. Discrete model of adhesive joint shear loading 

ci współczynników wyznaczono na podstawie krzywych pełzania dwóch 
tworzyw epoksydowych Epidianu 57/Z-1 i Belzony 1111. Krzywe pełzania, na podstawie 
których przeprowadzono obliczenia, zaczerpnięto z prac [5]. Wartości współcz
wyznaczono dla zakresu napręŜeń występujących w spoinie klejowej (tab.1). 
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Rys. 4. Zmiany w czasie maksymalnych odkształceń głównych spoiny o właściwościach  

Epidianu 57/Z1 

Fig. 4. Changes of maximum primary strain along the adhesive layer  
(properties of adhesive layer – Epidian 57/Z1 

Z czterech współczynników opisujących lepkospreŜyste właściwości spoiny najbardziej 
istotna jest wartość współczynnika ηB charakteryzującego nieodwracalne lepkie płynięcie. 
Wartość tego współczynnika istotnie wpływa na wartość odkształceń w czasie. Przy duŜej 
wartości tego współczynnika odkształcenia spoiny są małe i pełzanie spoiny klejowej 
praktycznie zanika po upływie określonego czasu. Porównanie maksymalnych odkształceń 
głównych dwóch analizowanych modeli spoiny, dla których wartości współczynnika ηB 
róŜniły się o 3 rzędy wielkości, przedstawiono na rys. 5. 

 

 
Rys. 5. Porównanie maksymalnych odkształceń głównych dwóch modeli spoiny po czasie 120 godzin 

Fig. 5. Comparison of maximum primary strain along the adhesive for different models of adhesive 
after 120 h 

Z badań numerycznych dwóch modeli spoin klejowych – spoiny modelowanej 
własciwościami Epidianu 57 i Belzony 1111 -  wynikało, Ŝe spoiny o własciwościach 
Belzony 1111 podlegają mniejszym odkształceniom w czasie. W związku z tym spoiny te 
powinna charakteryzować większa statyczna trwałość czasowa, co postanowiono sprawdzić 
eksperymentalnie. 
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4.  Weryfikacja eksperymentalna  

Przygotowano dwie partie próbek zakładkowych o wymiarach zgodnych z próbkami ba-
danymi numerycznie (szerokość łączonych elementów 20 mm, zakładka 12,5 mm), klejo-
nych Epidianem 57/Z1 i Belzoną 1111. Tworzywa utwardzano w temperaturze pokojowej 
w czasie jednej doby i następnie w temperaturze 80OC w czasie sześciu godzin. Wytrzyma-
łość doraźna na ścinanie serii próbek klejonych Belzoną 1111 wynosiła 2440 ± 320 N, 
natomiast połączeń spajanych Epidianem 2320 ± 120 N. Badaniom trwałościowym (pod 
stałym obciąŜeniem aŜ do zniszczenia połączenia) poddawano jednocześnie 5 próbek, przy 
czym kaŜdą umieszczano w oddzielnym przyrządzie opisanym w pracy [6]. Badania prze-
prowadzono w temperaturze 60OC, umieszczając przyrządy w suszarce laboratoryjnej 
z wymuszonym obiegiem powietrza. Przykładowe wyniki trwałości próbek badanych pod 
obciąŜeniem wynoszącym 0,6 średniego obciąŜenia niszczącego (0,6 wartości Pn) przed-
stawiono na rys. 6. 

 

Rys. 6. Trwałość próbek zakładkowych pod obciąŜeniem 0, 6Pn w temperaturze 60°C. 

Fig. 6. Durability of overlapped samples measured under 0.6Pn load, at 60°C temperature 

5. Podsumowanie  

Statyczna trwałość czasowa połączeń klejowych istotnie zaleŜy od właściwości tworzyw 
adhezyjnych, w tym przede wszystkim od ich właściwości lepkospręŜystych. Wykorzysta-
nie w połączeniach tworzywa o większej podatności na pełzanie spowoduje, Ŝe tego rodza-
ju połączenia będzie charakteryzować mniejsza statyczna trwałość czasowa. Mniejsza trwa-
łość charakteryzowała połączenia wykonane z Epidianu 57/Z1, dla którego wartość współ-
czynnika ηB, opisujacego nieodwracalne lepkie płynięcie, była o 3 rzędy mniejsza w po-
równaniu do Belzony 1111. Belzona 1111, która jest tworzywem opartym na matrycy 
epoksydowej i napełniaczach metalicznych, a przez to mniej podatnym na odkształcenia, 
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wykorzystana w połączeniach istotnie podwyŜszała ich trwałość, szczególnie w podwyŜ-
szonej temperaturze. 

Istnieje moŜliwość modelowania lepkosprezystcych właściwości tworzyw adhezyjnych 
wykorzystywanych w połączeniach adhezyjnych. Modelowanie, zaproponowane w pracy, 
jest oparte na wyznaczeniu współczynników lepkospreŜystości. Współczynniki lepkospre-
Ŝystości niosą ze sobą interesujące informacje na temat odporności tworzyw na pełzanie. 
W związku z tym mogą być wykorzystywane w analizie porównawczej tworzyw przewi-
dzianych do długotrwałego obciąŜenia. 

L i t e r a t u r a  

[1] W i l c z y ń s k i  K., Reologia w przetwórstwie tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa 
2001. 

[2] Ł ą c z yń s k i  B., Mechanika tworzyw wielkocząsteczkowych, WPW, Warszawa 1977. 
[3] K u c z m a s z e w s k i  J., Podstawy konstrukcyjne i technologiczne oceny wytrzymało-

ści adhezyjnych połączeń klejowych, Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubel-
skiej. Lublin 1995. 

[4] R o ś k o w i c z  M., Analiza wytrzymałości długotrwałej połączeń klejowych, Rozprawa 
doktorska, WAT Warszawa, 2004 r. 

[5] S m a l  T., Eksperymentalna i numeryczna analiza wytrzymałości długotrwałej klejo-
wych kompozytów regeneracyjnych, Sprawozdanie z projektu badawczego nr 
ID/839/PBW, WyŜsza Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław 2006. 

[6] G o d z i m i r s k i  J., R oś k o w i c z  M., Wytrzymałość długotrwała połączeń klejo-
wych, Biuletyn WAT, Nr 8/2001. 

 
 
  


