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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Rysunek zawodowy i konstrukcje wyrobów stolarki budowlanej 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 Stolarka budowlana, drewniane wyposaŜenie budynku montowane w trakcie 
wykończania wnętrz, słuŜy następującym celom:  
− zwiększeniu funkcjonalności wnętrz, 
− ułatwieniu komunikacji między pomieszczeniami, 
− umoŜliwieniu wietrzenia wnętrz i dopływu do nich światła dziennego, 
− zabezpieczeniu przed hałasem, 
− zabezpieczeniu przed zimnem, 
− oraz pełnić funkcję dekoracyjną wnętrza. 
 

 

Rys. 1. Podział wyrobów stolarki budowlanej według konstrukcji [10, s. 223] 

 Największą pozycję wśród wyrobów stolarki budowlanej ze względu na znaczenie, 
wielkość i wartość produkcji oraz zuŜycie drewna i innych materiałów stanowią drzwi i okna. 
 Nazwy i określenia tego typu wyrobów stolarki budowlanej to drzwi, wrota, furtka okno, 
drzwi balkonowe, nadświetle. 
 
Drzwi 

Drzwi to ruchoma część ściany izolującej, umoŜliwiająca komunikację. Drzwi składają 
się z ościeŜnicy i z jednego lub większej liczby skrzydeł albo stanowią same skrzydła, 
osadzone bezpośrednio w otworze budowlanym.  
 Drzwi w zaleŜności od ich wbudowania dzieli się na wejściowe zewnętrzne  
i wewnątrzlokalowe.  
 
 W zaleŜności od konstrukcji drzwi dzielimy na: 
− płytowe,  
− płycinowe,  
− klepkowe,  
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− deskowe,  
− listwowe (aŜurowe), 
− drzwi i wrota z nadświetlem.  
 
 Drzwi moŜemy równieŜ podzielić w zaleŜności od liczby skrzydeł i sposobów ich 
otwierania: 
− drzwi jednodzielne, 
− drzwi i wrota dwudzielne,  
− drzwi i wrota rozdzielane,  
− drzwi dwudzielne rozwierane lewe, 
− drzwi wahadłowe, 
− drzwi i wrota przesuwane, 
− drzwi obrotowe. 
 
 Podział drzwi w zaleŜności od ich konstrukcji przedstawia rysunek nr 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Stolarka drzwiowa: a) drzwi płytowe, b) drzwi płycinowe, c) drzwi i wrota klepkowe, d) drzwi i wrota 
deskowe, e) drzwi listwowe (aŜurowe), f) drzwi i wrota z naświetlem [10, s. 225] 
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Istotną funkcję doświetlania pomieszczeń tuŜ za drzwiami zewnętrznymi oprócz 
naświetli stanowią przeszklenia w drzwiach. Przykładowe rozwiązanie drzwi  
z przeszkleniami i naświetlem przedstawia poniŜsze zdjęcie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2a. Drzwi z przeszkleniami i naświetlem [katalog PORTA DRZWI edycja 2/2007] 
 
 
Okna i drzwi  balkonowe 
 WyróŜniamy następujące okna i drzwi balkonowe pojedyncze: 
− okno i drzwi balkonowe krosnowe, 
− okno i drzwi balkonowe jednoramowe. 
 Okna i drzwi balkonowe podwójne: 
− okno i drzwi balkonowe zespolone, 
− okno i drzwi balkonowe skrzynkowe, 
− okno i drzwi balkonowe półskrzynkowe, 
− okno i drzwi balkonowe ościeŜnicowe. 
 
 NaleŜy równieŜ scharakteryzować okna w zaleŜności od liczby skrzydeł i sposobu ich 
otwierania: 
− okno i drzwi balkonowe jednodzielne, 
− okno i drzwi balkonowe dwudzielne, 
− okno trój- i wielodzielne, 
− okno jednorzędowe, 
− okno dwu- , trój, i wielorzędowe (wielopoziomowe), 
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− okno nieotwierane (stałe), 
− okno otwierane (stałe), 
− okno i drzwi balkonowe rozwierane, 
− okna (naświetle) uchylne, 
− okno uchylne, 
− okno obrotowe, 
− okno przechylne, 
− okno przesuwne, 
− okno uchylno - rozwierane  
 Wszystkie wyŜej wymienione wyroby stolarki budowlanej powinny być wykonane 
zgodnie z normą PN−B−91000. 
 
Drzwi i okna – przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 
 
Drzwi 
 Drzwi składają się z ościeŜnicy i skrzydła. Na rysunku 3 przedstawiono części, z jakich 
składa się ościeŜnica i skrzydło drzwiowe oraz zobrazowano niektóre szczegóły konstrukcji 
skrzydła drzwiowego. 
 

 
 
 
 

OścieŜnica moŜe być wykonana z drewna, stali lub tworzyw sztucznych. W ościeŜnicy 
wykonanej z drewna stojaki łączy się z nadproŜem za pomocą złącza czopowego podwójnego 
a z progiem – pojedynczego. Na rysunku 4 przedstawiono ościeŜnicę drewnianą oraz 
szczegóły połączeń czopowych. 

 
Rys 3. Konstrukcja drzwi: a) elementy i podzespoły tworzące skrzydło drzwiowe i ościeŜnicę, 

b) konstrukcja popularnego skrzydła drzwiowego pełnego 
1 – ramiaki pionowe, 2 – ramiaki poziome, 3 – ramiak środkowy poziomy, 4 – ramiak środkowy pionowy,  
5 – szczeblina, 6 – świetlik, 7 – płycina, 8 – stojaki, 9 – próg, 10 – nadproŜe, 11 – szczeblina,  
12 – wypełnienie skrzydła – papier, „plaster miodu” lub paski twardej płyty pilśniowej, 13 – okładzina 
zewnętrzna, zwykle twarda płyta pilśniowa, 14 – cokół, 15 – wkład pod zamek, 16 – wkład pod zawiasę  
[10, s. 235] 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 

12

 
 
Rys. 4. OścieŜnica drewniana drzwiowa: a) ościeŜnica i elementy ją tworzące, b) szczegóły konstrukcyjne  

– naroŜne połączenia czopowe, A – naroŜe górne, B – naroŜe dolne, naroŜe dolne dla szerokości stojaka ≤ 
80 mm [10, s. 236] 

 
 Konstrukcja skrzydeł drzwiowych moŜe być bardzo zróŜnicowana. RozróŜnia się 
skrzydła drzwiowe przylgowe i bezprzylgowe – tępe (przylga to część profilu skrzydła 
nakładająca się na współpracującą z nią ościeŜnicę). Miejsce styku nazywane jest 
przymykiem. Otwór wentylacyjny znajdujący się w skrzydle drzwiowym słuŜy do 
odparowania par z wnętrza skrzydła podczas jego sklejania w gorącej prasie.  
Przykład konstrukcji drzwi przedstawia rysunek 4. 

     

  
 
Rys. 5. Konstrukcja drzwi: a) konstrukcja drzwi gładkich, b) drzwi przylgowych, c) bezprzylgowych 1 – ramiak 

pionowy, 2 –pozioma listwa wypełniająca, 3 – płyta pilśniowa twarda, 4 – otwór wentylacyjny,  
5 – skrzydło drzwiowe, 6 – opaski [10, s. 237] 
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 Rysunek 6 przedstawia drzwi bardziej urozmaicone (oszklone i pełne). 

 
 

Rys. 6. Przykłady drzwi drewnianych – widoki i przekroje [10, s. 239] 
 
 Drzwi są istotnymi elementami uŜytkowymi budynku, wpływają teŜ powaŜnie na koszt 
budowy oraz konserwacji i eksploatacji budynku. Drzwi rozdzielają poszczególne 
pomieszczenia w budynku, umoŜliwiając jednocześnie komunikację pomiędzy nimi i dostęp 
do budynku. 
 Na funkcjonalność drzwi mają wpływ: 
− wymiary przekroju poszczególnych elementów – głównie grubości skrzydła drzwi, 
− rodzaj zastosowanych materiałów konstrukcyjnych, 
− rodzaj wypełnienia, 
− dokładność osadzenia drzwi w ościeŜnicy (szczelność całej konstrukcji). [9, s. 246] 
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Okna 
Okna umoŜliwiają dostęp światła dziennego i wietrzenie pomieszczeń. Poza tym okna  

i drzwi spełniają zadanie przegrody zapewniające: 
− szczelność w stosunku do przepływu powietrza, 
− izolację akustyczną, 
− izolację cieplną, 
− ochronę przed włamaniem. 

W przypadku okien dochodzą jeszcze takie zadania jak: 
− zapewnienie szczelności przed przenikaniem wód opadowych, 
− ochrona przed zbytnim nasłonecznieniem wnętrza, 
− zapewnienie wentylacji pomieszczeń. 
 
 Na funkcjonalność okien mają wpływ: 
− powierzchnia tafli szyby, grubość szyby, 
− wymiary przekroju poszczególnych elementów, sztywność skrzydła, 
− rodzaj zastosowanych okuć, 
− sposób otwierania, 
− sposób oszklenia okna, moŜliwość łatwego mycia szyb, 
− szerokość pustki powietrznej pomiędzy szybami i jej szczelność, 
− szczelność całej konstrukcji okna. 
 
Rysunek 7 przedstawia podział okna na jego części składowe. 
 

    
Rys. 7. Okno i jego części składowe: 1 – nadproŜe ościeŜnicy, 2 – próg ościeŜnicy, 3 – stojaki boczne 

ościeŜnicy, 4 – słupek, ramiak pionowy ościeŜnicy dzielący okno, 5 – ślemię, ramiak poziomy dzielący 
okno, 6 – skrzydła okienne, 7 – wywietrznik [10, s. 241] 

 
 Ramiaki okienne łączy się złączami czopowymi, ramiaki ościeŜnicy łączy się złączami 
przelotowymi dwuczopowymi, zaś skrzydeł okiennych – jednoczopowymi. 
 Aby wzmocnić skrzydło okienne i poprawić jego wytrzymałość na połączeniach 
ramiaków stosuje się kołki drewniane, kątowniki metalowe i gwoździe o gwieździstym 
przekroju. Najbardziej jednak skrzydła okienne usztywnia szyba. 
 Słupek z progiem i nadproŜem łączy się za pomocą czopowych, przelotowych połączeń 
półkrzyŜowych, natomiast ślemię ze słupkiem złączem podobnym, ale nie przelotowym. 
Skrzydła z ościeŜnicą są połączone zawiasami. Do zamykania okien słuŜą róŜnorodne zamki, 
stosowane zaleŜnie od typu okna. Mogą to być np. zakrętki okienne (w oknach 
jednodzielnych), zatrzaski (w wywietrznikach), zasuwnice i zwornice (w oknach dwu – , trój 
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– i czterodzielnych. Do zablokowania otwartych okien stosuje się haki, grzebienie wiatrowe 
oraz spinacze okienne. 
 W dolnej części skrzydeł okiennych, od zewnętrznej strony, montuje się okapniki 
blaszane, zapobiegające zaciekaniu wody opadowej. Od strony mieszkania dół otworu 
okiennego jest zakrywany parapetem. Ponadto w oknach mogą być montowane Ŝaluzje lub 
okiennice.  

   
Rys. 8. Sposoby zwiększenia wytrzymałości i sztywności naroŜnych połączeń ramiaków okiennych: a) kołkami 

drewnianymi o przekroju kwadratowym, b) kątownikami metalowymi, c) gwoździami o gwiaździstym 
przekroju [10, s. 241] 

 
 Podstawowym materiałem konstrukcyjnym do produkcji ościeŜnic i skrzydeł okiennych 
jest iglasta tarcica ogólnego przeznaczenia. 
Okna dzielimy na :  
− zespolone –ościeŜnicowe , 
− skrzynkowe, 
− tworzywowe, 
− krosnowe. 
− jednoramowe. 
 
 Aby umoŜliwi ć projektowanie elewacji budynków oraz przygotowanie produkcji 
wszystkie typy okien i drzwi są zestawione w Albumie Typowej Stolarki Okiennej  
i Drzwiowej dla Budownictwa Ogólnego. 
 W albumie występują następujące rodzaje okien: 
− Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone występują w wersji standard i wersji 
wzmocnionej o podwyŜszonej izolacji akustycznej i konstrukcyjnej, dzięki pogrubieniu 
ramiaków i szyb (wzmocnione dwuszybowe, klasa izolacyjności akustycznej 1 i 2)  
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Tabela 1. Wymiary i oznaczenia okien drewnianych zespolonych [9, s. 159] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linia przerywana na widokach oznacza, Ŝe skrzydła są otwierane do wnętrza budynku. 
− Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone o podwyŜszonej izolacyjności cieplnej, 
szklone szybą zespoloną i szybą pojedynczą. Schemat przedstawia (rys. 9). 
− Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszynowe dla budownictwa 
uŜyteczności publicznej. 
− Okna drewniane jednoramowe do wewnętrznych klatek schodowych. Schemat 
przedstawia (rys. 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 9. Przekrój (pionowy) okna ze skrzydłem 
rozwieranym i uchylno – rozwieranym (trzy – szybowe) 
[10, s. 163] 
  
                                                                      Rys. 10. Przekrój (pionowy) okna uchylnego   
                                                                                     jednoramowego do klatek schodowych z szybą zespoloną. 
                                                                         [10, s. 164] 
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− Okna drewniane jednoramowe do szkolnych sal sportowych. 
− Okna ościeŜnicowe i skrzynkowe do budynków mieszkalnych w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych. 
− Okna krosnowe – przeznaczone do stosowania w piwnicach i poddaszach budynków 
mieszkalnych [9, s. 159] 
− Okna ościeŜnicowe stosowane są przewaŜnie w budynkach jednorodzinnych 
parterowych. Występują w nich skrzydła okienne letnie otwierane na zewnątrz budynku  
i skrzydła zimowe otwierane do wewnątrz pomieszczeń. Zastosowanie tego typu okien  
w budynkach piętrowych jest nie wskazane ze względu na utrudnione mycie skrzydeł letnich. 
Przekroje okna ościeŜnicowego przedstawia rysunek nr 11. 
 
a)       b) 
   

 
Rys. 11. Przekroje okna ościeŜnicowego: a) pionowy, b) poziomy [10, s. 241] 

 
 

Okna skrzynkowe mają zastosowanie głównie w budynkach mieszkalnych wiejskiego 
budownictwa indywidualnego. Skrzynkę tworzy ościeŜnica i krosno. Na rysunku nr 12 
uwidoczniono ramiaki skrzydeł o przekroju 38 x 60 mm. W praktyce stosuje się równieŜ 
ramiaki o przekroju 45 x 60 mm.  
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Rys. 12. Konstrukcja okna skrzynkowego: a) pionowy, b) poziomy [10, s. 241] 

 
Okna tworzywowe pod względem funkcji nie róŜnią się od okien wykonanych z drewna. 

Zasadniczą róŜnicą okien wykonanych z tworzywa sztucznego jest przede wszystkim 
technologia wykonania, konstrukcja i materiał, z którego są wykonane. Na rysunku 13 
przedstawiono schemat okna z tworzywa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 13. Okna uchylno – rozwierane z podwójnymi szybami o konstrukcji z tworzywa sztucznego – przykłady; 

przekrój (A – A, C – C) pokazano w dwu wariantach. [10, s. 242] 
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Okna krosnowe 
 Okno krosnowe reprezentuje prosty typ okna stosowany w budownictwie powszechnym 
piwnicach i na poddaszach oraz w budynkach inwentarskich (rys. 14).  

 
Rys.14. Przekroje okna krosnowego: a) pionowy, b) poziomy [9, s. 164] 

 
− Okna jednoramowe – wprowadzono je do budownictwa, poniewaŜ miały przynieść 
uŜytkownikowi w praktyce łatwiejszy dostęp do mycia szyb oraz lepszy wygląd estetyczny. 
 Wycinek okna drewnianego jednoramowego przedstawia rys nr 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rys. 15. [Katalog POL – SKONE drzwi i okna 2007] 
 

 Poza cechami konstrukcyjnymi, o uŜytkowej wartości okien i drzwi decyduje takŜe ich 
trwałość. Trwałość konstrukcji zaleŜy od prawidłowości jej wykonania. Aby okna i drzwi 
były trwałe i funkcjonalne, naleŜy je racjonalnie zaprojektować, prawidłowo wykonać, 
stosownie do stanu wykończenia fabrycznego zabezpieczyć na czas transportu i składowania 
oraz odpowiednio wbudować.  
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 Właściwe wbudowanie powinno obejmować, poza czynnościami osadzania  
i uszczelniania w murze, równieŜ zabiegi zabezpieczające na okres dalszych robót 
wykończeniowych, aby dobrze wykonane, sprawnie funkcjonujące i prawidłowo osadzone 
okno nie uległo trwałym uszkodzeniom jeszcze przed oddaniem budynku do eksploatacji. 
Normalizacja drzwi i okien 
 Przeznaczenie, funkcjonalność i warunki uŜytkowania stolarki narzucają rodzaj 
konstrukcji, właściwości i jakość materiałów oraz technologię wykonania. Spełnienie tych 
wymagań zapewni dopiero odpowiednie parametry, którymi okna i drzwi muszą się 
charakteryzować. Wszystkie te wymagania są ujęte w odpowiednich normach 
zapewniających właściwą jakość wyrobów.   
 
Meble do wbudowania, boazerie i ścianki działowe 
 Meble do wbudowania umieszczane są we wnękach ścian lub pomieszczeń. MoŜna je 
podzielić na trzy grupy o róŜnych konstrukcjach. Pierwsza z tych konstrukcji to meble 
wsuwane we wnęki, których konstrukcja nie róŜni się niczym od konstrukcji wolno stojących 
mebli mieszkaniowych. Na boki tego typu zabudowy moŜna przeznaczyć gorszy jakościowo 
materiał. [10, s. 253] 
 Inne rozwiązanie konstrukcyjne to mocowanie mebli na stałe do ścian lub 
dobudowywanie do przegród budowlanych. W ostatnim przypadku wnęki są zamykane 
drzwiami osadzanymi w ościeŜnicy mocowanej do przegród budowlanych. Do ścian wnęk 
mocuje się jedynie listwy podtrzymujące półki lub ramy z poprzecznymi ramiakami 
słuŜącymi jako podpory półek. Na poniŜszych rysunkach przedstawiono szafę do 
wbudowania, wsuwaną w odpowiednio przygotowaną wnękę oraz przekroje mebli do 
wbudowania. 
Rysunek 16 przedstawia szafę do wbudowania, wsuwaną we wnękę, a rysunek 17 przykłady 
mebli do wbudowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 16. Szafa do wbudowania wsuwana we wnękę [10, s. 254] 
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Rys. 17. Przykłady mebli do wbudowania: a) przekrój pionowy szafki podokiennej, b) przekrój poziomy szafy 

ubraniowej wbudowanej [10, s. 254] 
 
Boazerie  

Boazerie mają zabezpieczać ściany przed uszkodzeniami oraz zdobić wnętrze. 
Konstrukcja okładzin moŜe być róŜna. WyróŜnia się boazerie: deskową, ramowo – 
płycinową, płytową. Przykłady konstrukcji okładzin przedstawia (rys. 18). 
 
a)      b)     c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 18. Konstrukcje boazerii: a) deskowa, b) ramowo-płycinowa, c) płytowa [10, s. 255] 
 
 Wykładanie boazerią wymaga odpowiedniego przygotowania podłoŜa – a więc głównie 
ścian, a niekiedy i sufitu. Przygotowanie podłoŜa polega na przymocowaniu listew 
montaŜowych (tworzących często ruszt montaŜowy) do ścian lub sufitów. Listwy muszą być 
odpowiednio zamocowane w płaszczyźnie pionowej lub poziomej. Dlatego przed ich 
montaŜem prostą listwą sprawdzamy nierówności ściany i w odpowiednich miejscach dajemy 
podkładki. Sposoby mocowania listew do ściany przedstawiono na rysunku 19. 
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Rys. 19. Ustawianie listew montaŜowych (rusztowych)do ścian: a) za pomocą gwoździa wstrzelonego w ścianę, 

b) wkrętem do wklejonego kołka drewnianego, c) wkrętem do kołka rozporowego, d) wkrętem do 
zagipsowanego klocka drewnianego (stoŜkowego), ustalenie odległości listew od ściany za pomocą 
podwójnego klina [10, s. 255] 

 
 Listwy montaŜowe powinny mieć grubość 18 do 25 mm, szerokość ok. 50 mm. 
Rozstawienie listew montaŜowych jest zaleŜne od długości i szerokości desek (elementów 
okładziny) oraz od połoŜenia powierzchni, na której boazerię układamy – ściany lub sufitu. 
Rozstawienie listew montaŜowych przedstawiają rysunki 20, 21.  

 
Rys. 20. Rozstawienie listew montaŜowych przy wykładaniu boazerią ściany: a) deski (elementy okładzinowe)  

o długości równej wysokości ściany, b) deski o zróŜnicowanych długościach, c) elementy okładziny 
mające dwie długości [10, s. 255] 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 21. Rozstawienie listew montaŜowych przy wykładaniu boazerią sufitu: a) deskami o pełnej długości, 

b) deskami o róŜnych długościach, c) elementami płytowymi prostokątnymi, d) elementami płytowymi 
kwadratowymi [10, s. 255] 
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 Boazeria deskowa wykonana z odpowiednio obrobionych desek z litego drewna. 
Wilgotność drewna tych desek, jeśli boazeria jest przeznaczona do wnętrz mieszkalnych, 
powinna wynosić10±2% 
 Zaleca się, aby stropy i zacienione ściany były wykładane drewnem jasnym (klonem, 
jaworem, bielem jesionu itp.). powierzchnie oświetlone mogą być wykładane drewnem 
ciemniejszym, np. dębowym, wiązowym, mahoniowym. Najczęściej stosowanym gatunkiem 
jest drewno świerkowe wyróŜniające się jasną barwą urozmaiconą róŜnorodnymi sękami. 
 Deski przeznaczone na boazerię muszą mieć odpowiednią szerokość i grubość. 
Za optymalną uznaje się szerokość desek 100 do 120 mm. Grubość desek długich, po 
ostruganiu, powinna wynosić 12 do 18 mm, a krótszych ok. 13 mm. 
 Deski okładzinowe do listew montuje się gwoździami z walcowym, wąskim łbem, 
niekiedy jednak wkrętami. Gwoździe wbija się ukośnie w wewnętrzny grzbiet wpustu, tak 
aby były niewidoczne. 
 Kształty przekroju desek boazerii oraz sposoby ich łączenia oraz montaŜu przedstawiono 
na (rys.22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 22. Przekroje desek okładzinowych i sposoby ich łączenia: a) na obce pióro, b) na wpust i wypust, 
c) przykłady przekrojów poprzecznych, d) sposób montaŜu desek okładzinowych [10, s. 257] 

 
 

1 – gwóźdź  
2 – deska okładzinowa 
3 – listwa montaŜowa 
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Ścianki działowe 
 Ścianki działowe – przegrody stosowane są w celu podziału pomieszczenia na mniejsze. 
Mogą one mieć wysokość pomieszczenia, wówczas mocuje się je do sufitu i podłogi, ale 
mogą teŜ być niŜsze od wysokości pomieszczenia. Budowa typowych ścianek działowych jest 
prosta. Najczęściej tworzy je konstrukcja ramowo kratowa łączona na czopy przelotowe 
i obijana dwustronnie róŜnego rodzaju wykładzinami, np. sklejką, deskami, płytami 
pilśniowymi twardymi, czy płytami wiórowymi pokrytymi okleinami naturalnymi lub 
sztucznymi. Ścianka działowa moŜe równieŜ pełnić funkcję szafy lub regału (stanowi 
wówczas aŜurową ściankę meblową). Szafy mogą się otwierać na obydwie strony, znacznie 
zwiększając funkcjonalność pomieszczeń. 
 Na rysunku 23 przedstawiono ścianki działowe spełniające róŜne zadania. W górnej 
części przedstawiono ścianki odgrywające rolę szaf, w środkowej – regału, ale z zamykanymi 
szufladami, barkami czy szafkami, w dolnej – ściankę najprostszą, wydzielającą część 
pomieszczenia, stanowiącą prosty regał mocowany do ściany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 23. Ścianki działowe: a) spełniające funkcję przegrody i mebla do przechowywania przedmiotów, b) regału 

z zamykanymi szafkami, barkami i szufladami, zapewniającego komunikację między pomieszczeniami,  
c) najprostszego regału wydzielając część pomieszczenia [10, s. 259] 

 
JeŜeli ścianka dzieli pomieszczenia elementami płytowymi pełnymi nazywana jest pełną, 

a gdy część konstrukcji jest aŜurowa, dostępna z obydwu pomieszczeń, ściankę nazywamy 
szkieletową. 
 Najczęściej ściany tych mebli mają konstrukcję ramowo – płycinową, ramową oklejoną 
płytą pilśniową lub sklejką. Ramiaki tworzące rodzaj kratownicy mogą mieć profile ozdobne, 
a ich układ zawsze powinien podnieść estetykę wnętrza. Najczęściej ramiaki są wykonane 
z drewna najlepszych gatunków liściastych i iglastych. Płyciny naleŜy sporządzić  
z podobnych gatunków drewna. Przykład ścianki działowej konstrukcji ramowo płycinowej 
przedstawia rys. 24 [8, s. 97] 
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Rys. 24. Ścianka działowa w biurze (konstrukcja ramowo – płycinowa) [7, s. 326] 
 
 Niskie ścianki działowe wykonuje się z desek łączonych ze sobą na połączenia 
równoległe wzdłuŜne zakładkowe, wpustowo – wypustowe. W celu podniesienia estetyki 
ścianki działowej moŜna wąskim powierzchniom desek nadawać odpowiednie profile[8, s. 96]. 
 Odmianą ścianek działowych pełnych są ścianki oszklone w górnej partii. Ma to miejsce 
w róŜnych pomieszczeniach, gdzie załatwiani są interesanci, jak np. kasy biletowe, apteki 
biura. Konstrukcje ścianek działowych moŜna podzielić na trzy podstawowe odmiany:  
z zakrytym i widocznym szkieletem nośnym oraz ścianki o konstrukcji deskowej. Pierwszy 
typ ścianek działowych ma konstrukcję ramową sporządzoną z desek. Jest ona dwustronnie 
kryta płytą pilśniową twardą lub miękką, płytą paździerzową lub wiórową. Powierzchnie tych 
ścianek są gładkie i moŜna je pokrywać tapetą, farbami klejowymi lub emulsyjnymi. Mogą 
one równieŜ być z płyt wiórowych krytych laminatem lub folią.  
 
Schody, poręcze i balustrady 
 Schody zapewniają komunikację i łączą ze sobą poszczególne kondygnacje w budynku. 
Mogą być usytuowane na zewnątrz lub wewnątrz budynku. 
 Schody mogą być jednobiegowe, dwubiegowe, trójbiegowe oraz kręte. Bieg jest to jedna 
pochylnia zaopatrzona w stopnie. 
 Elementy schodów są utrzymywane przez belki policzkowe, łączące poszczególne 
poziomy budynku. Biegi schodów rozdziela spocznik – miejsce odpoczynku dla osób 
wchodzących po schodach. Zabezpieczeniem przed upadkiem osoby korzystającej ze 
schodów jest balustrada, która składa się z następujących części: 
− Słupków poręcznych – to pionowe elementy, często o ozdobnym kształcie, mocowane do 
stopni lub spoczników i stanowiący podporę poręczy,  
− Poręczy. 
 Schody zewnętrzne – najczęściej jednobiegowe proste – są wykonywane z betonu, 
Ŝelbetu, kamienia naturalnego lub cegły klinkierowej, rzadko z drewna. 
 Schody drewniane moŜna stosować wewnątrz budynków gospodarczych i w domkach 
jednorodzinnych – parterowych lub jednopiętrowych. Schody drewniane mogą być 
mocowane bezpośrednio w policzkach lub oparte na belce Ŝelbetowej. Drewno uŜyte do 
budowy schodów powinno mieć małą ścieralność, być bezsęczne, dobrze wysuszone. 
Najczęściej stosuje się drewno dębowe i sosnowe. Budowę schodów jednobiegowych 
przestawia rysunek 25, a dwubiegowych rysunek 26. 
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Rys. 25. Konstrukcje schodów jednobiegowych: a) drewnianych ze stopniami wpuszczonymi, b) drewnianych ze 

stopniami nakładanymi, c) wspornikowych, opartych na belce Ŝelbetowej [10, s. 261] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rys. 26. Schody dwubiegowe, drewniane, powrotne: 1 – belka policzkowa, 2 – spocznik, 3 – słupek balustrady, 

4 – śruba ściągająca, 5 – belka nośna, 6 – stopień (podnóŜek), 7 – podstopnica (inaczej przednóŜek lub 
podstawka), 8 – poręcz, 9 – szczebliny (tralki) [10, s. 261] 
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 Projektując schody naleŜy zachowywać pewne zasady. Wysokość stopni nie moŜe 
przekraczać 190 mm, a w miejscach, gdzie jest przewaga dzieci do lat 10,wysokość stopnia 
powinna wynosić do 150 mm. Następną z zasad jest szerokość schodów, która powinna się 
mieścić w granicach 220 do 270 mm. Schody przynajmniej z jednej strony powinny mieć 
balustradę z poręczą na wysokości 900 mm. Schody na całej wysokości muszą mieć 
jednakową długość i szerokość. Liczba stopni w jednym biegu nie powinna być mniejsza niŜ 
3 stopnie, ani większa niŜ 18 a w schodach dwu – lub trójbiegowych liczba stopni powinna 
się mieścić w 8 do 10 stopni. Spocznik międzypiętrowy nie powinien być mniejszy niŜ 
szerokość biegu schodów, a na poziomie piętra powinien być od niej większy, co najmniej 
o 200 mm. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Czy znasz podział stolarki budowlanej? 
2. Jakie znasz rodzaje okien? 
3. Czy znasz elementy składowe okna? 
4. Jakie są zalety okna z drewna klejonego warstwowo? 
5. Czy znasz podział mebli do wbudowania?  
6. Jakie znasz konstrukcje boazerii? 
7. Czy znasz konstrukcje schodów drewnianych? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Na podstawie informacji zawartych w materiale nauczania, katalogach oraz sieci 
Internetowej odszukaj producentów okien z drewna klejonego warstwowo i dokonaj analizy 
tych wyrobów pod względem ich charakterystyki w zakresie ceny, wytrzymałości oraz okresu 
uŜywalności. Zestawienie naleŜy wykonać w formie tabelarycznej. Po wykonaniu zestawiania 
naleŜy podjąć decyzję, które z okien jest najlepsze. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z budową i podziałem okien, 
2) zapoznać się wymaganiami stawianymi oknom, 
3) zapoznać się z dokumentacją rysunkową okna z drewna klejonego warstwowo, 
4) przygotować zestawianie w formie tabelarycznej, 
5) przedstawić propozycję nauczycielowi, 
6) uzasadnić i omówić swoją propozycje. 
 
 WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura dotycząca podziału charakterystyki okien drewnianych, 
– literatura dotycząca wymagań stawianym oknom, 
– dokumentacja rysunkowa okna klejonego warstwowo, 
– notatnik, 
– ołówek/długopis,  
– literatura z rozdziału 6. 
 
 


