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4.5.   Konstrukcje mebli szkieletowych 
 
4.5.1.  Materiał nauczania 
 
Charakterystyka i podział mebli szkieletowych 
 Meble szkieletowe tworzą bryły ażurowe. W zależności od kształtu zasadniczych części  
i sposobu ich wzajemnego połączenia konstrukcje szkieletowe dzieli się na kratowe  
i stojakowe. 
 W konstrukcji kratowej zasadnicze części (elementy graniakowe bądź prętowe) są 
połączone ze sobą trwale lub rozłącznie i tworzą szkielet, z którym jest odpowiednio złączone 
siedzisko skonstruowane w różny sposób. Typowym przedstawicielem meblarskich 
konstrukcji kratowych jest krzesło. 

 
 
Rys. 5. Podstawowe typy konstrukcji krzeseł: a) krzyżakowa, b) deskowa, c) oskrzyniowa, d) bezoskrzyniowa, 

e) ramowa, f) stojakowa [11, s.87] 
 
 W konstrukcji stojakowej zasadnicze części (elementy graniakowe lub prętowe) są 
połączone ze sobą trwale lub rozłącznie i tworzą stojak (stelaż), na którym jest umieszczona 
robocza płyta o różnej konstrukcji. Typowym przedstawicielem meblarskich konstrukcji 
stojakowych jest stół.  
 

Konstrukcje mebli do siedzenia 
 Podstawowymi podzespołami mebli do siedzenia – z racji przypadającej im do spełnienia 
funkcji – są: 
– podstawa podtrzymująca siedzisko i oparcie, 
– siedzisko, 
– oparcie, zwane też zapleckiem, 
– podłokietniki, zwane także oparciami bocznymi. 
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Konstrukcje stołów 
 Stoły składają się z podstawy (stelaża) tworzącej konstrukcję nośną płyty, którą ta 
konstrukcja podtrzymuje, oraz łączyn wchodzących w skład podstawy. 
 Płyty stołów mogą mieć stałą lub zmienną powierzchnię roboczą. W drugim przypadku 
płyty są rozsuwane, rozkładane, odchylane itp. Kształt płyt stołów może być dowolny, a więc 
okrągły, owalny, kwadratowy, prostokątny. Może też przypominać inne figury geometryczne 
lub kształty (np. nerki).  
 Najczęściej spotyka się stoły o płytach prostokątnych lub kwadratowych, które są łatwe 
do zestawienia i ustawienia we wnętrzu. 
 Łączyny w podstawach mają układ podobny do układu łączyn w krzesłach. 
 Konstrukcje podstaw stołów podobne są do konstrukcji podstaw krzeseł. Wśród 
konstrukcji stołów wyróżniamy konstrukcje: krzyżakową, deskową, oskrzyniową, 
bezoskrzyniową, ramową, stojakową, kolumnową i jednoczęściową. 
 Stoły o konstrukcji deskowej i krzyżakowej dodatkowo wyposaża się w poziome łączyny 
podłużne, usztywniające podstawę. 
 Ramy stołów okrągłych o konstrukcji ramowej są wykonywane w sposób przedstawiony 
na rysunku 6. Rama jest sklejona na wysokość i długość z segmentów okleinowanych okleiną 
o włóknach przebiegających wzdłuż lub w poprzek obwodu ramy. Kierunek włókien 
podokleiny (jeśli jest stosowana) jest zawsze prostopadły do kierunku przebiegu włókien 
okleiny. 
 

 
 
Rys. 6. Rama stołu: a) konstrukcja warstwowa ze zróżnicowanym układem włókien w okleinie i podokleinie, 

b) przykład okleinowania ramy jednostronnego, c) jednostronnego z podokleiną, d) dwustronnego 
z podokleiną [4, s. 102] 

 
 Odpowiednie wykończenie zabezpieczające wąskie powierzchnie płyt przed działaniem 
szkodliwych warunków użytkowania jest bardzo ważne. Dotyczy to zwłaszcza płyt stołów 
wykonanych z płyt wiórowych lub z innych tworzyw drzewnych o okleinowanych 
powierzchniach. W takich przypadkach, aby zabezpieczyć krawędzie płyt przed 
odłupywaniem, stosuje się doklejki z drewna litego lub z tworzyw sztucznych.  
 Odpowiednia jakość płyty stołu zależy głównie od trwałego zachowania założonego 
kształtu. Płyta nie może paczyć się i pękać. Tak na przykład płyty sklejone z drewnianych 
elementów na szerokość powinny być tak konstruowane, aby dordzeniowe płaszczyzny 
łączonych elementów były zwrócone do siebie. Umożliwi to praktycznie najlepsze 
zachowanie równowagi sił dzięki równoważeniu się naprężeń. 
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Rys. 7. Sposoby wzmacniania płyt deskowych: a) listwami czołowymi,  
b) listwami wpuszczanymi w spodnią powierzchnię płyty 

 
 Również doklejki do wąskich powierzchni płyt, zwłaszcza czołowych, usztywniają  
i stabilizują ich konstrukcję. Listwy mocowane od spodu płyty spełniają podobną funkcję 
(rys. 7). Stosuje się je przeważnie w stołach o konstrukcji deskowej, krzyżakowej  
i bezoskrzyniowej. Ważne jest również takie umocowanie płyty do podstawy, aby 
umożliwiało ono zmianę wymiarów płyty występującą przy wahaniach parametrów powietrza 
we wnętrzu pomieszczeń. 
 Na rysunku 8 zamieszczono przykłady połączeń płyty stołów z podstawą. 
 

 
 

Rys. 8. Przykłady połączenia płyt stołów z podstawą  
 
Konstrukcje stołów ze zmienną powierzchnią roboczą płyty 
 Stoły ze zmienną powierzchnią roboczą płyty dzieli się na następujące grupy: 
– z powiększoną powierzchnia roboczą, 
– z uchylną powierzchnią (płytą) roboczą, 
– stoły rozstawiane lub zestawiane. 

Wśród stołów z powiększaną powierzchnią roboczą można wyodrębnić: 
– stoły z ruchomymi płytami wspieranymi po rozłożeniu na odchylanych nogach, 
– stoły z ruchomymi płytami wspieranymi na rozsuwanych oskrzyniach, 
– stoły z płytami bocznymi wspieranymi na dodatkowych podpórkach, 
– stoły z płytami powiększonymi za pomocą płyt pomocniczych (wkładek). 
 Stoły z ruchomymi płytami wspieranymi po rozłożeniu na odchylanych nogach – są to 
stoły o konstrukcji oskrzyniowej. Ruchome płyty mogą leżeć na płycie stałej, w razie 
potrzeby są odchylane o 180° oraz wspierane na jednej lub dwóch odchylanych nogach. Mogą 
być też inne rozwiązania, np. płyty ruchome zwisają wzdłuż boków głównej stałej płyty, a po 
rozłożeniu stołu są wsparte na odchylanych nogach (najczęściej dwóch).  
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 Stoły z ruchomymi płytami wspieranymi na skrzyniach – konstrukcja stołów jest 
oskrzyniowa. W stanie złożonym płyty stołów mają kształt prostokątów, po rozłożeniu tworzą 
w przybliżeniu kwadraty. Płyta ruchoma spoczywająca na płycie stałej. Jest z nią połączona 
zawiasami. Po odchyleniu o 180° spoczywa na wysuwanej części oskrzyni (najczęściej 
połączonej szufladą). Inne rozwiązanie polega na obróceniu płyty o 90° wokół sworznia 
umieszczonego w oskrzyni i rozłożeniu płyty na pozostałej części oskrzyni. 
 Stoły z płytami bocznymi wspieranymi na dodatkowych podpórkach – konstrukcja tych 
stołów najczęściej jest oskrzyniowa. 
 Płyty ruchome zwisają po obydwu stronach stałej płyty, wzdłuż jej długości lub 
szerokości. Ruchome płyty boczne, podnoszone o 90°, podpierane są odchylanymi 
podpórkami o kształcie skrzydełek albo podpórkami wysuwanymi z oskrzyni, umieszczonymi 
w specjalnych prowadnicach. 
 Stoły z płytami powiększanymi za pomocą płyt pomocniczych (wkładek) – płyta główna 
w tych stołach jest podzielona na dwie, najczęściej jednakowe części, stykające się ze sobą 
czołami. W celu zwiększenia powierzchni użytkowej stołu odsuwa się od siebie części płyty 
głównej i w powstałe wolne miejsce wkłada się płytę pomocniczą. Może być ona połączona  
z podstawą różnymi sposobami. 
 Stoły z uchylną płytą roboczą mają stałą powierzchnię płyty, nie istnieje więc możliwość 
powiększania jej powierzchni roboczej, a jedynie zmiany pozycji. W czasie gdy stół nie jest 
używany, płytę można odchylić do pozycji pionowej. Zajmuje ona wtedy mało miejsca. Są to 
zwykle stoły o okrągłych płytach wspartych na podstawie o konstrukcji kolumnowej. 
Odchylenie płyt do pozycji pionowej możliwe jest dzięki zastosowaniu okrągłych czopów 
łączących wspornik z płytą, wokół których płyta się obraca. 
 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak klasyfikuje się meble szkieletowe do siedzenia? 
2. W jaki sposób klasyfikuje się meble szkieletowe do pracy i spożywania posiłków? 
3. Jakie są podstawowe podzespoły konstrukcyjne mebli do siedzenia? 
4. Jakie są podstawowe rodzaje siedzisk? 
5. Jakie są zasady wykonywania ramy stołów okrągłych? 
6. Jakie są podstawowe podzespoły konstrukcyjne stołów? 
7. W jaki sposób łączy się płyty stołów z podstawą? 
8. W jaki sposób wzmacnia się płyty deskowe? 
 
4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 
 Narysuj krzesło o konstrukcji oskrzyniowej. Zaprojektuj połączenia elementów podstawy 
z nogami. 
 
 Sposób wykonania ćwiczenia 
 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) dokonać wyboru materiałów, z których będzie wykonane krzesło, 
2) określić wymagania funkcjonalne dotyczące krzeseł, 
3) zaprojektować odpowiednie połączenia konstrukcyjne, 
4) narysować krzesło w skali 1:10 (rys. zestawieniowy), 
5) narysować rysunki wykonawcze w skali 1:1, 
6) narysować szczegóły konstrukcyjne w skali 1:1. 


