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4.6.  Rysunek techniczny konstrukcji mebli i stolarki budowlanej. 
Technologia wykonywania mebli 

 
4.6.1. Materiał nauczania 
 
Konstrukcje okien i drzwi 
 W konstrukcji okien i drzwi występują następujące zespoły:  
– oscieżnica jest ramą służącą do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu 

w otworze budowlanym. Grubość elementów ościeżnicy (rys. 9) jest większa od 
szerokości,  

 
Rys. 9. Skrzydło drzwiowe prawe 

 
– krosno zastępuje ościeżnicę lub stanowi jej uzupełnienie od strony zewnętrznej (np. okno 

skrzynkowe). Grubość elementów krosna jest mniejsza od szerokości, 
– skrzydło jest ruchomą częścią okna lub drzwi i jest zamocowane w ościeżnicy, krośnie 

lub bezpośrednio w otworze budowlanym. Skrzydła mogą być prawe lub lewe, 
– skrzydło prawe jest wtedy, gdy w widoku do strony zawiasów ma zawiasy z prawej 

strony, a przy zamykaniu jego obrót jest zgodny z ruchem wskazówek zegara, 
– skrzydło lewe ma w widoku zawiasy po lewej stronie, a obrót skrzydła przy zamykaniu 

jest przeciwny ruchowi wskazówek zegara. 
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Rys. 10. Określenie wymiarów elementu w stolarce drzwiowej i okiennej a1, a2 – grubość elementu,  

a3 – głębokość wrębu, a4 – grubość przylgi, b1, b2 – szerokość elementu, b3 – szerokość wrębu,  
b4 – szerokośc przylgi. 

 
Wymiarowanie elementów stolarki budowlanej przedstawia rys. 10, natomiast zespoły 

i całe wyroby należy wymiarować wg rys. 11. W miejscach przylegania skrzydła okiennego  
do ościeżnicy lub krosna (rys. 12) występują: luz wrębowy i szczeliny przylgowe. Kanały 
dekompresyjne wykonane w postaci wypustu we wrębie ościeżnicy lub skrzydła służą do 
rozprężania przenikającego powietrza lub odprowadzania  wody opadowej. 

 
Rys. 11. Wymiarowanie zespołów i wyrobów stolarki budowlanej S – szerokość w świetle ościeżnicy,  

Ss – szerokość skrzydła, Sz – szerokość wyrobu, H – wysokość w świetle ościeżnicy, Hs – wysokość 
skrzydła, Hz – wysokość wyrobu 
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Rys. 12. Wycięcia konstrukcyjne w elementach 
 
 Rysunki stolarki budowlanej sporządza się w widokach i przekrojach. Stosując podziałkę 
1:10 lub 1:20 (rys. 13) możemy pokazać w widoku cały wyrób, natomiast na przekrojach 
umieszcza się wymiary zewnętrzne ościeżnicy i skrzydeł. Widoki służą także do pokazania, 
jak rozmieszczone są okucia (rys. 13). 

 
      

 
Rys. 13. Usytuowanie okuć w oknach  
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Rys. 14. Okno zespolone 06/2 w widoku i przekrojach 
 
 Ponieważ konstrukcja okien i drzwi jest złożona, należy sporządzać przekroje całkowite 
lub cząstkowe w podziałkach 1:1 lub 1:2. Takie powiększenie umożliwia pokazanie profili 
elementów i ich zwymiarowanie. Przekroje cząstkowe służą do przedstawiania złączy 
elementów ościeżnicy, krosna i skrzydeł. 
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Rys. 15. Przekrój (pionowy) okna zespolonego 06 ze skrzydłem rozwieranym i uchylno-rozwieranym 

 
 Rysunek 15 przedstawia przekrój okna zespolonego, który jest przerwany w części 
środkowej. W górnej części rysunku widać przekrój nadproża ościeżnicy, poniżej 
przylegające górne ramiaki poziome, zespolone ze sobą. W dolnej części przekroju widać, że 
próg ma inny profil, a strona zewnętrzna jest tak ukształtowana, aby woda deszczowa nie 
przedostawała się do środka pomieszczenia. 
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Rys. 16. Przekroje: pionowy i poziomy drzwi płytowych 

 
Czytanie rysunków technicznych meblowych 
 Wiadomości te umożliwiają nam sporządzanie rysunków, jak również właściwe ich 
odczytywanie przed przystąpieniem do wykonania narysowanego wyrobu lub jego części. 
 Meble o konstrukcji składającej się z niewielkiej liczby elementów nie sprawią nam 
trudności w szybkim ustaleniu potrzebnych danych. Konstrukcje złożone wymagają jednak, 
oprócz dobrej znajomości zasad rysunku, także wyrobionej wyobraźni przestrzennej w celu 
powiązania wszystkich rzutów i odtworzenia przedmiotu w naszej wyobraźni. 
 Ustalimy teraz, jak należy odczytywać rysunek, a więc gdzie najpierw skierujemy wzrok 
oraz co i w jakiej kolejności będziemy analizować. Zależnie od rodzaju rysunku czytanie 
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może być prowadzone w różnej kolejności. Można jednak opierać się na schemacie, którego 
układ i treść będą następujące:  
− nazwa i rodzaj wyrobu, 
− wymiary zewnętrzne, 
− analiza konstrukcji wyrobu, 
− rodzaj materiału i wykończenie powierzchni. 
 Pierwsze dwa punkty są łatwe do ustalenia, ponieważ nazwę wyrobu odczytamy 
z tabliczki rysunkowej, a wymiary gabarytowe ustalimy na podstawie rzutów. Główne 
zadanie będzie więc polegało na określeniu i analizie konstrukcji wyrobu. Na podstawie rzutu 
głównego oraz pozostałych widoków i przekrojów możemy przystąpić do ustalenia sposobu 
łączenia ze sobą poszczególnych elementów oraz ich liczby i wymiarów. Rodzaj materiału 
użytego do wykonania elementów znajdziemy w tabliczce rysunkowej albo rozpoznany po 
sposobie kreskowania (oznaczenia graficzne materiałów drzewnych).  

Po tych uwagach wstępnych możemy rozpocząć czytanie rysunku nr 17. 

 
Rys. 17. Regał na książki 
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 Regał na książki o wymiarach zewnętrznych 1050 x 1000 x 320 mm jest wykonany 
z płyty wiórowej krytej okleiną orzechową. Ponieważ jest to przedmiot symetryczny, widoki 
z przodu i z góry są przedstawione w postaci półwidoków.  Szczegóły budowy wyjaśniają: 
przekrój całkowity oraz przekroje cząstkowe A i B wykonane w podziałce 1:1. 
 Analiza rysunku wykazuje, że jest to konstrukcja skrzyniowo stojakowa. Ściany boczne 
regału o wymiarach 1050 x 320 x 20 mm mają jednakowy kształt. W górnej części są zbieżne, 
natomiast u dołu maja wykonane podcięcia o wymiarach 180 x 25 mm.  
 Trzy przegrody poziome łączące ściany boczne mają następujące wymiary: górna 960 x 
240 x 20 mm oraz środkowa i dolna 960 x 290 x 20 mm. Szczegół A wyjaśnia połączenie ze 
ścianami bocznymi na obce pióro, które jest wykonane ze sklejki o przekroju 25 x 5 mm. 
Ściana tylna regału zakrywa przestrzeń pomiędzy płaszczyzną najniższej i najwyższej 
przegrody, przy czym u góry jest wysunięta 10 mm ponad przegrodę (szczegół B). Wykonana 
jest ze sklejki brzozowej o wymiarach 770 x 98 x 4 mm i przymocowana wkrętami we wręgu. 
Wykończenie regału lakierem na mat. 
 Konstrukcją bardziej złożoną jest stolik kreślarski przedstawiony na rys. 18, sporządzony 
w podziałce 1:5. Wymiary zewnętrzne wynoszą 785 x 770 x 565 mm. 

 
Rys. 18. Rysunek stolika kreślarskiego 

 
 Szczegółowa analiza przekrojów pozwala nam stwierdzić, że jest to mebel szkieletowy 
 o konstrukcji stojakowej składającej się z dwóch zespołów: rysownicy i stelażu. 
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 Rysownica  składa się z płyty o wymiarach 770 x 565 x 20 mm, sklejonej z wąskich 
desek, oraz z dwóch listew wzmacniających o wymiarach 550 x 50 x 20 mm ze ściętymi 
ukośnie końcami. Ich odległość od brzegów płyty wynosi 70 mm. Listwy te służą do 
wzmocnienia płyty (złącze płetwowe), a także do zamocowania z podstawą stojakową za 
pomocą wkrętów. Do obu listew wzmacniających od strony  wewnętrznej są przykręcone 
krótkie listwy zbieżne, które nadają odpowiedni kąt pochylenia rysownicy. Listewka 770 x 30 
x 15, przymocowana wkrętami do płyty, zabezpiecza przybory kreślarskie przed spadaniem. 
 Przystępujemy teraz do analizy drugiego zespołu, a więc stelażu. Cztery nogi w postaci 
graniaków, o przekroju 50 x 25 mm, są połączone ze sobą łączyną, tworząc dwa jednakowe 
podzespoły.  
 Podzespół nóg składa się z dwóch graniaków związanych ze sobą u góry i u dołu także 
elementami graniakowymi. Górny graniak wiążący o wymiarach 360 x 50 x 30 mm ma jedno 
naroże zaokrąglone i jest elementem łączonym z zespołem rysownicy. Dolny graniak wiążący 
nogi stanowi podstawę i jest dłuższy w celu zapewnienia stateczności stolika. Podcięcie od 
podstawy zapewnia właściwe ustawienie w razie nierówności podłogi. Ponadto obie nogi 
wiąże łączyna o wymiarach 155 x 30 x 18 mm. Wszystkie elementy w podzespole są 
połączone na złącza czopowe. 
 Oba podzespoły nóg są połączone pomiędzy sobą u góry pod rysownicą dwiema listwami 
o przekroju 30 x 20 mm. Natomiast dwie nogi przednie łączy ramiak o przekroju 60 x 25 mm 
na tej samej wysokości, co łączyny podzespołów nóg. Podzespoły są połączone na złącza 
czopowe z odsadzeniem. 
 
Technologia meblarstwa 
Technologia wykonywania elementów meblowych  z drewna litego 

Elementy z drewna litego są wykonywane metodą stolarską albo są toczone, lub gięte. 
 Elementy z drewna litego pozyskiwane sposobem stolarskim mogą być prosto- lub 
krzywoliniowe. Tak pierwsze, jak i drugie wykonywane są z tarcicy, którą najczęściej 
poddaje się manipulacji poprzecznej na pilarkach tarczowych. Pozyskane w ten sposób 
wycinki desek suszy się, a następnie manipuluje wzdłużenie na pilarkach do cięcia 
wzdłużnego – elementy prostoliniowe, a na pilarkach taśmowych – elementy krzywoliniowe. 
W wyjątkowych wypadkach stosuje się suszenie materiałów tartych w suszarniach przed 
pocięciem tarcicy na wycinki. Wycinki desek przeznaczone na elementy krzywoliniowe mogą 
być najpierw jednostronnie strugane na strugarkach wyrówniarkach w celu wytworzenia 
powierzchni bazowej do strugania grubościowego. Na wystruganych powierzchniach  są 
widoczne wszelkie wady.  
 Obrobione pilarkami wycinki tarcicy nazywają się elementami surowymi. Są one 
poddawane struganiu wyrównującemu i grubościowemu, po uprzednim usunięciu 
niedopuszczalnych wad i zaprawieniu miejsc wadliwych kawałkami drewna, które określa się 
mianem wstawek lub korków. 
 Elementy nośne, jak nogi, oskrzynie czy łączyny w stelażach mebli skrzyniowych  
i w meblach szkieletowych należy wykonywać z odcinków tarcicy wolnych od wad. 
 Wąskie powierzchnie elementów krzywoliniowych wyrównywane są na frezarkach 
dolnowrzecionowych. Przycinanie elementów prostoliniowych na odpowiednia długość 
wykonuje się na pilarkach jedno- lub dwupiłowych. Stosowanie pilarek formatowych 
dwupiłowych jest bardziej wydajne. Jeżeli na końcach elementów  są przewidziane czopy lub 
widlice, można zastosować czopiarkę, za pomocą której równocześnie z nadaniem elementom 
zamierzonej długości wykonuje się wymienione złącza. Inne złącza stolarskie, w zależności 
od rodzaju, mogą być wykonywane  frezarkami, wiertarkami, wczepiarkami lub dłutarkami 
łańcuchowymi. Ostatnią czynnością  po całkowitym uformowaniu elementów jest szlifowanie 
i wygładzanie powierzchni.  
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Technologia wykonywania elementów meblowych z płyt o powierzchniach oklejanych 
okleiną naturalną 

W produkcji meblarskiej okleinowanie tworzyw płytowych przeprowadza się 
w fabrykach mebli, aby układy wzorów i odcieni okleiny były jednakowe dla pojedynczego 
mebla lub kompletu mebli. Przygotowanie wyżej wymienionych elementów można podzielić 
na pięć etapów, a mianowicie: 
− wycinanie z płyt elementów o wymiarach powiększonych o nadmiary na dalszą obróbkę, 
− przygotowanie formatek okleiny, 
− okleinowanie płaszczyzn elementów z płyt, 
− zabezpieczanie wąskich powierzchni elementów, 
− wykończanie okleinowanych elementów. 
 Przygotowanie płyt meblowych w tym wypadku przebiega podobnie jak podczas 
przygotowania płyt do oklejania laminatami.  
 Przygotowanie formatek okleiny polega na jej doborze, manipulacji poprzecznej 
 i wzdłużnej oraz na sklejaniu otrzymanych kawałków w formaty, których wymiary są 
nieznacznie większe od wielkości okleinowanych elementów. Wąskie płaszczyzny elementów 
mogą być oklejane okleiną, doklejkami z drewna lub specjalnymi foliami. Doklejki 
drewniane można przyklejać przed lub po oklejaniu szerokich powierzchni płyt. Zależy to od 
rodzaju elementu. Listwy przymykowe i przyzawiasowe są zawsze doklejane przed 
oklejeniem płyty. Doklejki z tworzyw sztucznych są niezmiernie rzadko stosowane w płytach 
okleinowanych. Okleinowanie przeprowadza się w prasach hydraulicznych z zastosowaniem 
najczęściej kleju mocznikowego, przy czym klejenie odbywa się na gorąco. Powszechnie jest 
obecnie stosowane zabezpieczenie wąskich powierzchni okleiną. Okleinowanie można 
przeprowadzić ręcznie lub mechanicznie. Przed przystąpieniem do okleinowania  
przygotowuje się paski okleiny o szerokości nieco większej od grubości płyty. W razie 
ręcznego okleinowania paski okleiny należy nawilżyć jednostronnie wodą. Na wąską 
płaszczyznę elementu nanosi się klej glutynowy, pozostawiając go tak długo, aż po dotknięciu 
palcem klej wyciąga się w ,,nitki klejowe”. W zależności od temperatury otoczenia i kleju 
trwa to kilka do kilkunastu sekund. Okleinę przykłada się do kleju nie nawilżoną 
powierzchnią, a następnie mocno dociska przesuwając po jej powierzchni krawędź młotka lub 
klocka uformowanego  w kształt klina. Podczas okleinowania wszystkich czterech wąskich 
powierzchni elementu należy okleinować je parami, kolejno po dwie przeciwległe 
płaszczyzny. Po związaniu kleju ucina się kawałki okleiny występujące poza krawędzie płyty 
i dopiero wtedy można okleinować druga parę przeciwległych powierzchni. Okleinę 
występującą poza płaszczyzny elementu należy zrównać przez szlifowanie na szlifierce 
taśmowej po związaniu kleju. Opisany wyżej sposób jest obecnie stosowany raczej jedynie 
w niewielkich zakładach produkcyjnych. Jest to metoda pracochłonna, a stosowany klej 
glutynowy nie jest wodoodporny, co niekiedy stanowi wadę. 
 Nowoczesne metody okleinowania polegają na stosowaniu urządzeń dociskających  
mechanicznie okleinę do oklejanych powierzchni. W razie zastosowania klejów 
termoutwardzalnych spoina klejowa jest równocześnie podgrzewana lampami  
i promiennikowymi lub prądami niskiego napięcia. 
 
4.6.2 Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są zespoły występujące w konstrukcjach drzwi i okien? 
2. Jakie są pojęcia związane z wymiarowaniem okien i drzwi? 
3. Jakie okucia są stosowane przy montażu okien i drzwi? 
4. Jakie są zasady czytania rysunków technicznych meblowych? 


