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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Normy, definicje oraz zasady oraz doboru złączy 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 
Definicje i wymagania techniczne dotyczące połączeń i złączy. 

Połączenie jest to węzeł konstrukcyjny, w obrębie którego złączono dwa lub więcej 
elementów czy podzespołów. 

Złączem nazywa się fragmenty łączonych elementów lub podzespołów, które tworzą 
połączenie w wyniku odpowiedniego ukształtowania (wyprofilowania) części (gniazdo, czop) 
lub wykorzystania elementów dodatkowych (spoina klejowa, kołek, wpustka). 

Łącznikiem nazywa się element obcy wprowadzony do złącza w celu jego złączenia, 
wzmocnienia lub usztywnienia. O użytkowych właściwościach połączeń decydują: nośność 
graniczna oraz sztywność. 

Nośność graniczna jest to maksymalna wartość obciążenia(siły lub momentu), przy której 
nie następuje jeszcze zniszczenie połączenia. Nośność jest wyrażana w niutonach (N) lub 
niutonometrach N·m (moment). 

Sztywność jest to zdolność połączenia do przeciwstawiania się odkształceniom 
wywołanym obciążeniem zewnętrznym 
Bezpieczeństwo pracy konstrukcji i jej cechy użytkowe zależą od wytrzymałości materiałów 
konstrukcyjnych. 

Wytrzymałość jest to graniczna wartość oporu stawianego obciążeniom zewnętrznym 
przez siły spójności ciała stałego. Inaczej mówiąc: wytrzymałość jest to graniczna największa 
wartość naprężeń, która nie powoduje jeszcze zniszczenia materiału.  
Wytrzymałość wyrażona jest w paskalach (1 Pa=1N/m2). 

W projektowaniu wyrobów z drewna stosuje się dwie metody zapewnienia bezpiecznej 
eksploatacji tych wyrobów. Pierwsza to metoda naprężeń dopuszczalnych, druga, metoda 
stanów granicznych. W Polskiej Normie PN-81/b-03150/00,01,02,03 uwzględnia się 
następujące stany graniczne: 
− zniszczenie konstrukcji (przekroczenie wytrzymałości, utrata stateczności, czyli 

wystąpienie wyboczenia w wyniku obciążenia, 
− przekroczenie (pod wpływem obciążenia) dopuszczalnego odkształcenia lub 

przemieszczania, uniemożliwiające dalsze użytkowania konstrukcji. 
 

W normach przedmiotowych dotyczących połączeń elementów z drewna podawane są 
zazwyczaj wzory matematyczne i metody obliczeniowe poszczególnych rodzajów połączeń 
lub też gotowe zestawienia tabelaryczne wartości opracowanych doświadczalnie. 

W projektowaniu wyrobów z drewna, tworzyw drzewnych i konstrukcjach ciesielskich 
stosuje się matematyczną optymalizację konstrukcji, która daje możliwość analizy tych 
wyników w odniesieniu do obciążeń. Podczas projektowania wyrobów z drewna oraz złączy 
 i połączeń oprócz analizy optymalizacyjnej, należy brać również pod uwagę proporcje 
wymiarowe wyrobu jego styl oraz wyobraźnię twórczą projektanta. 

Podczas prób doświadczalnych dotyczących badania wyrobów z drewna stwierdzono, że 
najsłabszym miejscem w konstrukcjach wyrobów z drewna są połączenia. Około 82 % 
zniszczeń występuje w połączeniach a tylko 18% w materiale. Stąd właśnie dobór 
odpowiednich połączeń lub złączy do danego wyrobu jest tak ważny i ich różnorodność tak 
wielka.  
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Zasady doboru złączy.  
Nośność graniczna i sztywność połączeń zależą od następujących czynników: 

− warunków użytkowania, a więc kierunku działania siły(zginająca ściskająca, 
rozciągająca) i charakteru jej działania (dynamiczna, statyczna długotrwała). 

− konstrukcji złącza. Wyboru rodzaju złącza dla konkretnego połączenia zależy od wartości 
i charakteru obciążenia, łatwości wykonania, łatwości montażu i demontażu oraz 
wymagań estetycznych. 

− materiały. Na nośność i sztywność połączeń wpływa rodzaj materiału. A w przypadku 
drewna ważny jest kąt nachylenia włókien drzewnych zwłaszcza w elementach 
klejonych. 

− dokładność wykonania złączy. Dokładność obróbki powierzchni, niepłaskość, falistość, 
chropowatość), tolerancje i pasowania złącza ( luz, wcisk) wpływają na jakość połączeń, 
zwłaszcza klejowych. 

− technologiczne parametry wykonania połączenia. Istotny wpływ na wytrzymałość ma 
dobór parametrów łączenia elementów. W przypadku połączeń klejowych ciśnienie, ilość 
naniesienia kleju oraz lepkość kleju a w przypadku połączeń z użyciem łączników 
mechanicznych np. średnica łącznika i średnica nawiercenia. 

 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 
 Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co nazywamy złączem? 
2. Wyjaśnij pojęcie sztywności połączenia?  
3. Czy wiesz co to jest wytrzymałość połączenia? 
4. Od czego zależy nośność graniczna i sztywność połączenia? 
5. Od czego zależy konstrukcja połączenia?  
6. Jakie znasz technologiczne parametry wykonywania połączeń? 
7. Jakie znasz kryteria podziału konstrukcji mebli? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1. 

W bibliotece szkolnej Twojej szkoły, książki ułożone są na regałach, które mają 
konstrukcje zapewniającą maksymalną pojemność ułożonych książek a jednocześnie 
minimalne wymiary gabarytowe. Określ i uzasadnij, czy zastosowana konstrukcja regałów, 
zastosowane materiały, rodzaje złączy elementów występujących w regałach spełniają 
wymogi mebli o tym przeznaczeniu oraz zaproponuj inne rozwiązania połączeń elementów. 
Ćwiczenie powinno być realizowane w grupach 2-4 osobowych 
 
 Sposób wykonania ćwiczenia  
 
 Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 
1) zapoznać się z przykładami konstrukcji mebli bibliotecznych, 
2) zapoznać się rodzajami złączy stosowanych w meblarstwie, 
3) zapoznać się z rodzajami konstrukcji wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, 
4) zapoznać się z warunkami wytrzymałości i sztywności złączy, 
5) zapoznać się z technologicznymi parametrami wykonania złącza,  
6) zapoznać się z warunkami użytkowania materiałów zastosowanych w regale , 
7) określić i uzasadnić rodzaj konstrukcji regału, 


