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Tematyka wykładu:
Metale i ich stopy – materiał meblarski:
rodzaje, właściwości, zastosowanie
(w skrótowym, syntetycznym ujęciu)

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

Paweł Kozakiewicz

Metale to pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych
(niezwiązanych).
W większości wykazują one następujące właściwości:
- tworzenie połyskliwej, gładkiej powierzchni w stanie stałym
(bardziej reaktywne metale tworzą na powierzchni grubą warstwę tlenków),
- ciągliwość i kowalność,
- dobre przewodnictwo cieplne,
- bardzo dobre przewodnictwo elektryczne,
- stały stan skupienia w temperaturze pokojowej
- wysoka temperatura topnienia,
- bezwonność.
Stopy metali to tworzywo metaliczne (o właściwościach metalicznych), w którego strukturze metal jest osnową, a
poza nim występuje co najmniej jeden dodatkowy składnik, zwany dodatkiem stopowym.
Dodatki stopowe są wprowadzane zwykle w celu poprawienia wytrzymałościowych właściwości materiału
(stopu). Dodatki te zwykle wpływają na plastyczność, przewodnictwo elektryczne i przewodnictwo cieplne.
Stopy otrzymuje się najczęściej przez stapianie składników w stanie ciekłym i ich odlewanie, po którym w czasie
chłodzenia i dodatkowych zabiegów obróbki cieplnej, powstaje struktura decydująca o końcowych
właściwościach.

https://pl.wikipedia.org/
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Stopy żelazo - węgiel

Paweł Kozakiewicz

Inne metale i ich stopy

Stopy zawierające poniżej 2,11%
węgla (według norm polskich),
lub poniżej 1,75% węgla (normy
europejskie) , to stale lub staliwo,
a powyżej tej zawartości to
żeliwo.

3

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

Paweł Kozakiewicz

Symbol: Fe
Liczba atomowa: 26
Gęstość: 7870 kg/m3
Temperatura topnienia: 1535 oC
Pod względem masy żelazo jest najczęściej
występującym pierwiastkiem chemicznym na
Ziemi. Stanowi większość składu jej jądra
zewnętrznego i wewnętrznego.

Właściwości mechaniczne żelaza:
- wytrzymałość na rozciąganie 540 MPa
- współczynnik Poissona 0,29
- moduł sprężystości 200 GPa
- twardość Vikersa - 150

Czyste żelazo jest lśniącym, srebrzystym, dość twardym i
stosunkowo trudnotopliwym metalem. Łatwo się utlenia na wolnym
powietrzu, tworząc uwodnione tlenki żelaza, potocznie nazywane
rdzą. Tlenki żelaza zajmują większą objętość niż metal, w wyniku
czego łuszczą się, odsłaniając kolejne dla czynników korozyjnych
warstwy nieskorodowanej jeszcze powierzchni.

z węglem
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Stal to stop żelaza z węglem,
plastycznie obrobiony i obrabialny
cieplnie, o zawartości węgla
nieprzekraczającej 2,11%, co
odpowiada granicznej rozpuszczalności
węgla w żelazie (dla stali stopowych
zawartość węgla może być dużo
wyższa).

Paweł Kozakiewicz

Według PN-EN 10020:2003 stal definiuje się jako materiał
zawierający (masowo) więcej żelaza niż jakiegokolwiek
innego pierwiastka, o zawartości węgla w zasadzie
mniejszej niż 2% i zawierający inne pierwiastki: głównie
metale, zwykle chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź,
molibden, tytan. Pierwiastki takie jak tlen, azot, siarka oraz
wtrącenia niemetaliczne, głównie tlenków siarki i fosforu
uznawane są za zanieczyszczenia stali.

W normach PN-EN stosowane są dwa systemy
oznaczania stali:
• system literowo-cyfrowy (PN-EN 10027-1:1994)
• system cyfrowy (PN-EN 10027-2:1994)
Przykładowo – wybrane właściwości fizyczne stali węglowej
- gęstość ≈ 7860 kg/m³
- współczynnik liniowej rozszerzalności α = 12×10−6/K
- współczynnik przewodzenia ciepła k = 58 W/(m·K)
- współczynnik Poissona ν = 0,30
- rezystywność (20 °C, 0,37–0,42% węgla) = 171×10−9 Ω·m
https://pl.wikipedia.org/
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Paweł Kozakiewicz

Meble ze stali , w szczególności ze stali nierdzewnej
ze względu na właściwości i aspekty higieniczne to
meble dedykowane do gastronomi (kuchni): bary,
kawiarnie, piekarnie, cukiernie, pizzerie ….
Stal stosowana jest również do mebli magazynowych
np. różnego rodzaju regały i stojaki.

https://stalgast.com/meble-ze-stali-nierdzewnej
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Paweł Kozakiewicz

Właściwości staliwa
Staliwo to stop żelaza z węglem,
zawierający mniej niż 2,11% węgla,
przeznaczony na odlewy; nie jest
poddawany obróbce plastycznej.
Staliwo podobnie jak stal otrzymuje się
w
piecach
konwertorowych
oraz
elektrycznych. Staliwo ma bardzo dobre
właściwości mechaniczne (najlepsze
spośród
wszystkich
stopów
odlewniczych)
jednak
nieznacznie
gorszych od stali.

Ta różnica własności mechanicznych
staliwa i stali wynika przede wszystkim z
gruboziarnistości
odlewów
i
występujących
w
nich
pustek
międzykrystalicznych.

 dobrze spawalne
 dobra skrawalność
 obrabialne cieplnie i cieplno chemicznie
 staliwa stopowe odporne są na działanie korozji
 duża twardość stali w stopowych
 żaroodporne i żarowytrzymałe
 w produkcji seryjnej tanie w wykonaniu
 duża powtarzalność wyrobów

Zastosowania
 zęby koparek
 matryce kuźnicze
 koła zębate
elementy ciśnieniowe
 obudowy
 przemysł kopalniany
 przemysł samochodowy
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Staliwa węglowe
Staliwo niestopowe jest to cieplnie obrabiany
stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami
pochodzącymi z przerobu hutniczego, zawiera
0,1-0,6% węgla. Przeznaczony do wykonywania
elementów maszyn i urządzeń na drodze
odlewania, o masie od kilku kilogramów do
kilkuset ton.
Staliwo niestopowe dzieli się na gatunki różniące
się wytrzymałością na rozciąganie (400 – 650
N/mm2).
ZALETY:
• w stosunku do innych materiałów odlewniczych
ma dobre właściwości mechaniczne, dobrą
spawalność i skrawalność

WADY:
• w stosunku do innych materiałów odlewniczych
ma większy skurcz i wyższą temperaturę
topnienia

Paweł Kozakiewicz

Staliwa stopowe
Staliwa te zawierają od 0,15 – 0,45 %
węgla, a łączna zawartość pierwiastków
stopowych nie przekracza 4%. Skład
chemiczny powinien zostać tak
dobrany, aby można było przy danej
grubości ścianki zahartować odlew na
wskroś i uzyskać jednolite i dobre
właściwości mechaniczne na całym
przekroju ścianki po ulepszeniu
cielnym.
ZALETY:
• Staliwa te cechują się dobrą
wytrzymałością i plastycznością oraz
znaczną odpornością na zmienne i
dynamiczne obciążenia. Niektóre z nich
są uodpornione na działanie korozji.
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Paweł Kozakiewicz

Staliwa węglowe w meblarstwie stosowane są dość rzadko (tam gdzie w rozwiązaniach konstrukcyjno
- technologicznych potrzebna jest dobra spawalność a jednocześnie warunki użytkowania są takie, że
nie jest wymagają odporności na korozję). Alternatywą są staliwa stopowe, ale niestety są droższe.

meble ogrodowe

podstawy mebli

https://4.imimg.com/data4/DY/FS/MY-11003891/casting-chair-250x250.jpg

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTR2Yc8ZJ7rBNPpona9NvHdpRhgwtsnQj9WbonMfmqHPTFXR6B0A
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Paweł Kozakiewicz

Żeliwo – wysokowęglowy stop żelaza z węglem (ponad 2,11% węgla), często z
dodatkiem: krzemu, manganu, fosforu i siarki.
Wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje żeliwa: białe, szare, połowiczne i stopowe
Jest materiałem kruchym i ciężkim jego gęstość zawiera się w przedziale między
6800 a 7825 kg/m3
Zaletą żeliwa jest jego wysoka odporność na korozję
Do wad można zaliczyć trudną spawalność i niską odporność na ścieranie
Otrzymywane jest przez przetapianie surówki z
dodatkami złomu stalowego lub żeliwnego w piecach
zwanych żeliwiakami lub kopulakami
Żeliwiaki rozgrzewane są do temperatury 1650–1800°C.
Przetopione żeliwo przelewane jest do form odlewniczych
Odlewy powstałe w procesie produkcji szlifuje się w celu
usunięcia krawędzi oraz sezonuje się by zredukować
naprężenia wewnętrzne

Niski moduł Younga E = 80-150 GPa
Niewielka plastyczność, wydłużenie do 1%
Wytrzymałość na rozciąganie 300-450 MPa
Wysoka twardość 190-250 HB

Przykład zasady
oznaczenia żeliw
EN-GJL-HB195
EN- symbol normy
europejskiej
G- odlew
J- żeliwo
L- szare (grafit
płatkowy)
HB195- twardość HB
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Najczęściej żeliwo stosuje się w meblach ogrodowych ze względu na jego dużą odporność na
korozję, wytrzymałość na ściskanie oraz możliwość wykonania dekoracyjnych form, ze względu na
dobre właściwości odlewnicze.
Innym aspektem jest jego ciężar, żeliwne meble dużo ważą, więc nie mogą być często przesuwane, jak
również niszczyłyby podłogi we wnętrzach.
Żeliwne meble można też spotkać w industrialnych wnętrzach.
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Paweł Kozakiewicz

Meble wykonane z połączenia żeliwa z innym materiałem, głównie drewnem są lżejsze i prostsze. Często
wykorzystywane w parkach i aranżacji osiedli mieszkaniowych.
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Paweł Kozakiewicz

Żeliwo jest chętnie stosowane jako dodatki w meblach, przede wszystkim wykonuje się
z niego różnego rodzaju: uchwyty, gałki, podpórki, zasuwy, zawiasy, szyldy.
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Symbol: Al
Liczba atomowa: 13
Gęstość: 2700 kg/m3
Temperatura topnienia: 660,5 oC
Aluminium inaczej glin o czystości
technicznej, zawierający różne ilości
zanieczyszczeń, zależnie od metody
otrzymywania.
Wytwarza się aluminium o różnych
stopniach czystości (zgodnie z normami
PN-79/H-82160 i PN-79/H-82163):
- najczystszy gatunek Al99,995R jest
używany przy wytwarzaniu aparatury
chemicznej i folii kondensatorowych,
- gatunek Al99,8H stosuje się na folie,
powłoki kablowe i do platerowania,
- Al99,5HE na przewody elektryczne,
- Al99 na wyroby codziennego użytku
(ten stosowany w meblarstwie),

Paweł Kozakiewicz

Mała gęstość 2700 kg/m3 (3 razy mniejsza niż żelaza) kwalifikuje
ten metal do grupy metali lekkich. Dzięki tej właściwości i
stosunkowo bogatemu występowaniu w przyrodzie (ok. 7%) jest
szeroko stosowany w przemyśle lotniczym i transporcie. Aluminium
cechuje się dobrym przewodnictwem cieplnym i elektrycznym
(gorszym jednak niż miedź), stąd jego zastosowanie na przewody
elektryczne. Ma wysoką energię błędu ułożenia 200 – 250 mJ/m2.
Na powietrzu pokrywa się cienką warstwą Al2O3, która chroni je
przed dalszym utlenianiem (pasywacja). Jest odporne na działanie
wody, H2CO3, H2S, wielu kwasów organicznych, związków
azotowych. Natomiast nie jest odporne na działanie wodorotlenków
(np. NaOH, KOH), kwasów beztlenowych (HF, HCl), wody
morskiej i jonów rtęci. Wytrzymałość czystego wyżarzonego
aluminium jest niska Rm = 70 – 120 MPa, Re = 20 – 40 MPa,
wydłużenie A10 = 30 – 45, przewężenie Z = 80 – 95%. Twardość
wynosi 15 – 30 HB; może jednak być umacniana przez zgniot.

Właściwości mechaniczne aluminium:
- wytrzymałość na rozciąganie 310 MPa
- współczynnik Poissona 0,29
- moduł sprężystości 68,9 GPa
- twardość Vikersa - 107
https://pl.wikipedia.org/
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Paweł Kozakiewicz

Alumninum zapewnia lekkość mebli, ale wymusza
odpowiednie zabezpieczenie powierzchni przed
utlenianiem, a stosunkowo niska wytrzymałość
ogranicza zastosowanie (wymagane większe przekroje
elementów aluminiowych w konstrukcjach).

Wood And Aluminum Tables

https://www.boredpanda.com/tabledesign/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
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Duraluminium (skrótowo: dural) to ogólna nazwa stopów metali, przeznaczonych
do przeróbki plastycznej, zawierających głównie aluminium oraz dodatki stopowe:
miedź (2,0-4,9%), mangan (0,3-1,0%), magnez (0,15-1,8%), często także krzem, żelazo i
inne w łącznej ilości ok. 6 do 8%.
Duraluminium zostało wynalezione przez
przypadek. W 1909 roku, pod kierunkiem
Williama Dicka, były prowadzone badania
nad nowymi materiałami. Pracowano nad
materiałem mającym zastąpić w
produkcji łusek droższy mosiądz.

http://www.oldbike.eu/museum/1940s/1947-1949/1947-velo-la-perle-meca-dural-duralumin/

http://xn--owieckimjb.pl/dziennik/forum/read.php?f=12
&i=320194&t=320194
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Podczas badań stopu aluminium z miedzią
jednemu z laborantów - Albertowi Wilm’owi
udało się uzyskać bardzo wytrzymały stop
metali - duraluminium. Pozostawił badaną
płytkę i przez kilka dni nie pojawiał się w
laboratorium. Po powrocie dokończył badania
i uzyskał bardzo dobre wyniki. Te kilka dni
przerwy dało czas na zajście samoczynnego
procesu starzenia naturalnego.

Albert
Wilm

Próbka "młodego" (nie zestarzałego) duraluminium
byłaby miękka i nie zwróciłaby większej uwagi
laboranta. Wynalazek poczyniono w miejscowości
Duren w Niemczech, skąd pochodzi nazwa
Duraluminium (według innych źródeł od łacińskiego
słowa 'durus' – twardy). Podobnymi stopami, jednak
o gorszych właściwościach wytrzymałościowych,
są hydronalium i magnal.

Durale bezcynkowe:
 PA6
 PA7
 PA21
 PA23
 PA24
 PA25
Dural cynkowy:
 PA9
Durale mają niewielką odporność korozyjną.
W celu jej poprawienia blachy z durali
bezcynkowych plateruje się czystym aluminium lub
stopem Al+Zn w przypadku duralu cynkowego.

http://www.agrotourfarm.pl/dom-z-ciekawa-historia/
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Duraluminium do materiał przede wszystkim do
wytwarzania różnych stelaży (mebli
szkieletowych), mebli, lekkich, składanych,
łatwych do transportu, turystycznych – istotne
jest dobre zabezpieczenie powierzchni przed
utlenianiem.
https://archiwum.allegro.pl/oferta/lite-sport-maxstol-lozko-do-masazu-tuv-i-ce-i3779429380.html

Krzesło zaprojektowane przez
Marcel’a Breuer’a.

https://www.pamono.com/duraluminiumchairs-by-marcel-breuer-for-knoll-1923-setof-2

http://otwock.lento.pl/altany-pergole-oraz-lozkaogrodowe,751866.html

https://archiwum.allegro.pl/oferta/krzesloturystyczne-husky-mack-2-4kg-lekkie-mocnei4046509275.html
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Symbol: Cu
Liczba atomowa: 29
Gęstość: 8920 kg/m3
Temperatura topnienia: 1083,5 oC
Epoka kamienia ok. 9500 P.N.E.
•
Najstarsze znaleziska z miedzi pochodzą z Azji Mniejszej i Iranu
•
Są to fragmenty koralików i broszy ozdobione cząstkami miedzi
•
W tym czasie materiał był wykuwany z powierzchni naturalnych złóż czystej miedzi
Wczesna epoka brązu - Epoka miedzi ok. 3500 P.N.E.
•
Sztuka wytapiania miedzi z rud zawierających siarczki i tlenki
•
budowa systemów odwadniających z kutej miedzianej blachy
•
Wytwarzanie przedmiotów metodą pustego odlewu
Imperium Rzymskie ok. 500 P.N.E.
•
Środek płatniczy
Średniowiecze
•
wytwarzania wyrobów jubilerskich i przedmiotów codziennego użytku.
Era Nowożytna:
•
W budownictwie, szczególnie do pokrywania dachów oraz wyrobu elementów wykończeniowych,
jak rynny czy parapety
•
Jako materiał do przesyłania energii elektrycznej.
•
W elektronice
•
W przemyśle chemicznym do wyrobu urządzeń, takich jak chłodnice, aparaty chemiczne
•
Do produkcji elementów grzejnych oraz wymienników cieplnych.
•
W jubilerstwie, jako dodatek do srebra i złota, który znacznie poprawia ich własności mechaniczne.
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Paweł Kozakiewicz

Obróbkę plastyczną na gorąco przeprowadza się w temp.
650-800°C.
Wysoka przewodność elektryczna i cieplna
Wysoka odporność na korozję.

•
•

Miedź + powietrze = powstaje cienka warstwa
ochronna tlenku/ zapobiega dalszym reakcjom
Miedź=+ wilgotne powietrze= patyna, chroni
przed korozją.

Współczynnik liniowej
rozszerzalności cieplnej przy
temperaturze 20ºC

16,69

-

Przewodność cieplna właściwa,
temperatura 0ºC

0,395

1/K

Przewodność elektryczna
Cu najczęściej przy temperaturze
20ºC

59,77

kW/m

Współczynnik cieplny oporu
dla najczystszej Cu

0,0043

1/K

Właściwości

Wartość
liczbowa

Jednostka

Moduł sprężystości podłużnej E

127000

MPa

Moduł sprężystości postaciowej G

48000

MPa

Liczba Poissona

3,5

-

Granica plastyczności R05

57

MPa

Wytrzymałość na rozciąganie Rm

227

MPa

Wydłużenie A10

527

%

Przewężenie Z

931

%

Twardość Brinella HB

327

MPa

Udarność U

1,08

MJ/m2

Atrakcyjny zakres kolorów miedzi i stopów miedzi
może być utrzymywany przez użycie przezroczystego
lakieru lub polerowania przy użyciu naturalnego
wosku.

Miedź i stopy miedzi mogą być chromowane, dając twarde, lśniące i atrakcyjne wykończenie.
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Paweł Kozakiewicz

Miedź to materiał dedykowany do oryginalnych ale nie masowo wytwarzanych mebli. Szczególnej uwagi
wymaga wykończenie powierzchni i połączenie z innymi materiałami dającymi izolację termiczną.
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•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brąz to stopy miedzi z cyną lub innymi
metalami i ewentualnie innymi
pierwiastkami, w których zawartość
miedzi wynosi 80–90% wagowych
Składy brązów specyfikuje Polska Norma
PN-H-87050.

Brązy są łatwo obrabialne,
Brązy wysokostopowe poddają się także
hartowaniu,
Dobre właściwości przeciwcierne,
Odporne na wysoką temperaturę i korozję,
Zastosowanie brązów jest ograniczone ze względu
na ich wysoką cenę,
Gęstość: 7500 –9300 kg/m³
Temperatura topnienia: 940–1084 °C
Skurcz odlewniczy: 1,5–2,5%
Naprężenia dopuszczalne w funkcji wartości
granicy plastyczności
(0,2-0,35) Rm
Twardość ok. 90- 120 HB.

•

•
•
•

BRĄZY BERYLOWE
Zawierają ok. 2% berylu oraz do 0,5%
niklu, tytanu i kobaltu.
odporne na zmęczenie, ścieranie i korozję.

BRĄZY ALUMINIOWE
Są to stopy o zawartości 5-11% Al,
Dobre właściwości wytrzymałościowe
(Al podwyższa twardość i wytrzymałość
miedzi).
BRĄZY KRZEMOWE

•
•
•

Zawartość krzemu sięga 4,5%,
Krzem zwiększa twardość i wytrzymałość,
Krzem obniża plastyczność.

BRĄZY do obróbki plastycznej,
BRĄZY odlewnicze, dostarczane w postaci
sztab lub kęsów.
22
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Paweł Kozakiewicz

Ze względu na cenę użycie brązów w meblarstwie to
głownie wyroby artystyczne, lub wykonywane na specjalne
zamówienie. Nieco szersza oferta to okucia z brązu.
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Paweł Kozakiewicz

Mosiądz – stop miedzi i cynku, zawierający 10–45% cynku. Może zawierać dodatki innych
metali, takich jak ołów, glin, cyna, mangan, żelazo, chrom oraz krzem.
•

•

•
•
•
•
•
•

WŁAŚCIWOŚCI

mosiądz ma kolor pomarańczowożółty, przy
mniejszych zawartościach cynku zbliżający
się do naturalnego koloru miedzi.
odporny na korozję,
ciągliwy,
łatwy do obróbki plastycznej.
topnieje w temperaturze ok. 1000 °C
ma dobre właściwości odlewnicze.
w niektórych zastosowaniach jego wadą jest
stosunkowo duża gęstość (8400–8700 kg/m³)

•

•
•
•
•
•

•
•
•

ODMIANY MOSIĄDZU:
obrabiane na zimno (zawartość cynku do
25% )
obrabiane na gorąco (zawartość cynku około
40%)

•
•

PODZIAŁ

MOSIĄDZE DWUSKŁADNIKOWE
podatne na obróbkę plastyczną na zimno,
odporne na korozję naprężeniową
dobre do lutowania.
Stosowane są na elementy armatury w
przemyśle chemicznym i okrętowym
wykonane różnymi metodami obróbki
plastycznej zwłaszcza przez głębokie
tłoczenie
MOSIĄDZE OŁOWIOWE
Ołów dodawany jest w celu polepszenia
skrawalności materiału.
Mają ograniczoną podatnośś na obróbkę
plastyczną na zimno
. Stosuje się je na elementy wykonane
techniką skrawania.

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

Paweł Kozakiewicz

Mosiądz w meblarstwie to głównie wyroby artystyczne, lub wykonywane na specjalne zamówienie.
Bardzo szeroka oferta okuć z mosiądzu wynika z niższej ceny tego stopu.
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Paweł Kozakiewicz

Atutem jest stosunkowo niska cena w porównaniu do metali szlachetnych. Mosiądz często zwany jest „złotem biedaków”.
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Charles André Boulle (ur. 11 listopada 1642 w Paryżu, zm. 28
lutego 1732 w Paryżu) – francuski ebenista i projektant mebli.
Reprezentant stylu Ludwika XIV w dziedzinie meblarstwa.

Paweł Kozakiewicz

Technika Boulle zwana inaczej
markieterią Boulle lub boulle’owska
polega na inkrustowaniu całych połaci
mebli mosiądzem i szylkretem. Misternie
wycięte wzory w mosiężnej (czasem
innej) tafli blachy z dobrego jakościowo
metalu, nakładano na wzór wycięty w
szylkrecie. Ażurowa tafla blachy nałożona
na inny surowiec, w tym przypadku
szylkret, nazywana jest markieterią.
Dawało to efekt lustrzanego,
symetrycznego odbicia skomplikowanych
wzorów kontrastujących barwą złotą
mosiężnej blachy i czerwieni szylkretu.

Osiągany tym sposobem system pozytywu i
negatywu nazywano z markieterią z szylkretu
inkrustowanego mosiądzem ( Premier partie) i drugi
będący negatywem z blachy. mosiężnej
inkrustowanej szylkretem( Contre partie).
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Symbol: Ag
Liczba atomowa: 47
Gęstość: 10490 kg/m3
Temperatura topnienia: 961,9 oC
Srebro jest miękkie, ciągliwe i kowalne
umożliwiając łatwe formowanie go
w różne kształty oraz wyciąganie w
cienkie druty i folie.

Paweł Kozakiewicz

W połowie XIX wieku odkryto niezwykle bogate
złoża srebra w Ameryce, co spowodowało obniżenie
wartości srebra. Wtedy też srebro przestało być
stosowane jako podkład kruszcowy dla pieniądza.
Obecnie srebro odzyskuje się jako produkt uboczny
podczas wydobywania i oczyszczania metali o
dużym znaczeniu przemysłowym jak miedź, cynk i
ołów.

Właściwości mechaniczne srebra:
- wytrzymałość na rozciąganie 140 MPa
- współczynnik Poissona 0,37
- moduł sprężystości 76 GPa
- twardość Vikersa - 25
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Paweł Kozakiewicz

Srebro w meblach zdecydowanie nie jest częstym rozwiązaniem. Są to meble unikatowe, wykowane
na zamówienie. Atutem jest działanie antybakteryjne srebra.

http://www.rameshwaramarts.co.in/silver.php

https://atzine.com/2016/08/22/silver-bedroom-furniture/
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Symbol: Au
Liczba atomowa: 79
Gęstość: 19320 kg/m3
Temperatura topnienia: 1064,4 oC

Paweł Kozakiewicz

Ocenia się, że dotychczas wydobyto ponad 130
tys. t. złota, z czego ok. 60% jest w rękach
prywatnych, głównie w postaci wyrobów
jubilerskich.

Złoto jest ciężkim, miękkim i błyszczącym metalem,
będącym najbardziej kowalnym i ciągliwym spośród
wszystkich znanych metali. Czyste złoto ma
jasnożółty kolor i wyraźny połysk, nie utlenia się w
wodzie czy powietrzu.
Złoto jest metalem szlachetnym o wyjątkowo dużej
odporności chemicznej.

Właściwości mechaniczne złota:
- wytrzymałość na rozciąganie 120 MPa
- współczynnik Poissona 0,42
- moduł sprężystości 77,2 GPa
- twardość Vikersa - 25

30

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

Paweł Kozakiewicz

Zwykle są to meble pozłacane, ale zdarzają się też unikaty z litymi
elementami ze złota, wykowane na specjalnie zamówienie do równie
„kapiących” złotem wnętrz.

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1982.60.82/
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Paweł Kozakiewicz

Pozłacane meble to również jeden z
elementów prac konserwatorskich
(np. mebli w stylu barokowym).

https://www.indiamart.com/proddetail/wooden-carved-sofaset-in-golden-polish-19644571297.html

https://www.indiamart.com/proddetail/gold-luxurious-sofa-set-11798939633.html
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Paweł Kozakiewicz

Styl Ludwika XIV - meble z drewna są bogato
rzeźbione, także złocone płatkami złota.

Sypialnia królowej w Wersalu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Styl_Ludwika_XIV
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Paweł Kozakiewicz

Przedstawiony wykład to tylko zasygnalizowanie szerokiego zagadnienia związanego
z wykorzystaniem metali i ich stopów w meblach. Tu przedstawiono skrótowy przegląd,
głównie z przykładami mebli, w których części metalowe są wyeksponowane, a
połyskujące metaliczne powierzchnie są istotnym elementem wzorniczym i estetycznym.
W rzeczywistości równie często w meblach stosowany jest metal „w ukryciu” pokryty
pigmentowymi powłokami różnych farb lub w postaci łączników zagłębionych
(schowanych) w innych materiałach. To zagadnienie nie było analizowane, podobnie jak
różne sposoby uszlachetnienia powierzchni jednych metali innymi metalami np.
chromowanie, cynkowanie itd.
Z czystych pierwiastków w meblach możemy spotkać: aluminium, miedź, i znacznie
rzadziej srebro i złoto (to ostanie często tylko w postaci pozłotniczej folii). Znacznie
częściej mamy do czynienia ze stopami różnych metali: przede wszystkim żelaza (stal,
staliwo, żeliwo) oraz aluminium (duraluminium) i miedzi (brąz, mosiądz).
Użycie matali i ich stopów jest determinowane ich ceną a także właściwościami
obróbczymi (odlewność, kowalność) oraz takimi cechami jak np. gęstość, wytrzymałość,
odporność na korozję, istotnymi z punktu widzenia wymagań stawianych meblom ze
względu na ich przeznaczenie i spodziewane warunki użytkowania.
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WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

Paweł Kozakiewicz

Próby technologiczne
- mają na celu sprawdzenie właściwości
technologicznych danego materiały
(podatności materiału na określone
operacje technologiczne).

Drewno
Szkło
Ceramika
Metale i ich stopy
Beton
Tworzywa sztuczne
Kompozyty

Wyniki, w zależności od rodzajów
przeprowadzanych prób
technologicznych, podaje się w
jednostkach umownych lub też w formie
opisowej obserwacji zachowania się
badanego materiału podczas
przeprowadzania próby.

W ramach wykładu omówione są wybrane próby technologiczne
w odniesieniu do drewna i metali
36
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Paweł Kozakiewicz

PRÓBY TECHNOLOGICZNE DREWNA
1. ŚCIERALNOŚĆ DREWNA
- definicja
- metody
a) działanie na drewno strumieniem piasku
b) ścieranie drewna w maszynach przy zastosowaniu różnych materiałów ścieralnych
- badanie według polskiej normy
c) badanie ścieralności przez obciążenia wywołane stopą mechaniczną (Metoda Stuttgart)
d) badanie ścieralności metodą Kollmanna
e) badanie ścieralności przy użyciu aparatu Taber-a
- wpływ gęstości i wilgotności
- znaczenie (przykłady)
2. UTRZYMANIE GWOŹDZI I WKRĘTÓW W DREWNIE
- gwoździe
- złącza i łączniki trzpieniowe (według norm budowlanych)
- wkręty
- złącza na wkładki zębate
3. GIĘTKOŚĆ DREWNA
- sposób badania
- trochę o historii gięcia drewna
37
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Paweł Kozakiewicz

Ścieralność
Ścieralność to właściwość mechaniczna materiału, której miarą jest pomiar
utraty wysokości lub ubytku masy na cm2 powierzchni ścieranej próbki.
Badaniu ścieralności poddaje się materiały, które w okresie eksploatacji
podlegają ścieraniu , np. podłogi lub płyty robocze mebli.

Ścieralność drewna proces zmian na powierzchni drewna pod wpływem
różnych form tarcia.
Ścieralność zależy od gatunku, twardości, gęstości, budowy anatomicznej
i rodzaju przekroju ścieranego drewna a także od materiału który powoduje
ścieranie oraz sposobu ścierania.
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Paweł Kozakiewicz

Badanie ścieralności drewna
- działanie strumieniem piasku
Próba ścieralności w strumieniu
piasku polega na poddaniu powierzchni drewna działaniu strumienia
piasku o określonej ziarnistości,
pędzonego prądem powietrza lub
pary o określonym ciśnieniu.
Potrzebna do tego aparatura jest
skomplikowana a wykonanie próby
jest trudne i kłopotliwe. Wskutek
różnic w twardości, drewno wczesne
ulega w czasie próby zużyciu w
większym stopniu niż drewno późne.

Urządzenie do badania ścieralności w strumieniu piasku
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Badanie ścieralności na maszynach ścieralnych jest obecnie
najczęściej stosowaną próbą. Badaniu podaje się zazwyczaj
przekrój styczny, który jest najmniej odporny na ścieranie, co nie
wyklucza badania ścieralności na innych przekrojach drewna.

Badanie ścieralności według Polskiej Normy PN-55/D-04113
Fizyczne i mechaniczne własności drewna. Badanie ścieralności.

Paweł Kozakiewicz

Badanie ścieralności drewna
- według polskiej normy
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Paweł Kozakiewicz

Badanie przy użyciu stopy mechanicznej ma na celu określenie ścieralności materiałów podłogowych
w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków ich stosowania. Maszyna uruchamia metalowa stopę
obłożoną skórą, która w regularnych odstępach czasu uderza w przesuwająca się ruchem posuwistozwrotnym płytę zestawioną z przeznaczonego do badania materiału (pierwowzór Metody Stuttgard)

Badanie ścieralności drewna
– przy użyciu mechanicznej stopy

Ścieralność różnych gatunków drewna badana stopą mechaniczną
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Badanie ścieralności drewna
- metoda Stuttgart

Specjalny aparat do badania ścierania pozoruje ruchy obrotowe połączone z przesuwającym się
obciążeniem (złożenie ruchu obrotowego i posuwistego), wywołane na pokryciach podłogowych przez
obuwie użytkowników, np. w pobliżu drzwi, szafek, umywalek itd. Środkiem ścierającym jest papier
korundowy.
Próbka ścierana jest wahadłem pokrytym materiałem
ściernym. Po 300 podwójnych suwach mierzy się utratę
grubości. Metoda stosowana głównie do tworzyw
sztucznych.
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Badanie ścieralności drewna
- metoda Kollmanna

Urządzenie stosowane do badania ścieralności drewna przez Kollmanna (1951)
43
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Badanie ścieralności przy użyciu aparatu TABER-a,
zalecanego do tego typu oznaczeń między
innymi przez normy europejskie, np.:

Paweł Kozakiewicz

Badanie ścieralności drewna
- metoda Tabera

PN-EN 660-2:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności na ścieranie - Część 2:
Metoda Fricka-Tabera + PN-EN 660-2:2002/A1:2004 (Zmiana A1)
EN 13696 Wood and Parquet Flooring - Determination of Elasticity and Resistance to Wear.

TABER to rządzenie bardzo dobrze znane, często używane do badań, wykonywanych według procedur
opisanych w normach dla różnych gałęzi przemysłu na całym świecie. Badana próbka mocowana jest na
obrotowym stole i obciążana kółkiem ściernym dobieranym w zależności od wymagań przeprowadzanego
testu. Metoda stosowana przede wszystkim do badania ścieralności powłok malarsko-lakierniczych i
laminatów. Metoda ta została również zaadoptowana do badania ścieralności surowego drewna.
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aparat TABER-a

Paweł Kozakiewicz

Badanie ścieralności drewna
- metoda Tabera

Próbka zamocowana na obrotowym stoliku jest dociskana z regulowaną siłą od góry, symetrycznie w dwóch miejscach
przez walcowe powierzchnie cierne. Są też dwie dysze zasysające powstający pył z powierzchni ścieranej próbki.
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Paweł Kozakiewicz

odporność na ścieranie
(liczba cykli potrzebna do starcia
1 mm drewna)

Porównanie wyników ścieralności określonych różnymi metodami

gęstość drewna [g/cm3]

Badanie ścieralności różnymi metodami daje różne wyniki, jednak we wszystkich metodach
widoczny jest wpływ gęstości. Gęstsze i jednocześnie bardziej twarde drewno jest bardziej
odporne na ścieranie (potrzeba więcej cykli ścierania aby zetrzeć 1 mm drewna).
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odporność na ścieranie
(liczba cykli potrzebna do starcia
1 mm drewna)

Porównanie wyników ścieralności uzyskanych różnymi metodami z uwidocznionym wpływem
wilgotności drewna

wilgotność drewna [%]

Badanie ścieralności różnymi metodami daje różne wyniki, jednak we
wszystkich metodach widoczny jest wpływ wilgotności. Im bardziej suche
drewno tym większa odporność na ścieranie.
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Paweł Kozakiewicz

Zdolność drewna do utrzymania gwoździ i wkrętów ma duże znaczenie praktyczne wpływa bowiem
na wytrzymałość i trwałość połączeń. Miarą zdolności drewna do utrzymania gwoździ jest siła potrzebna
do wyrwania ich z drewna.

Zależność siły potrzebnej do wyrwania gwoździa od kąta między gwoździem
a kierunkiem włókien (wg Wanina)
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Paweł Kozakiewicz

Zdolność utrzymania się gwoździa w drewnie można w przybliżeniu obliczyć
z poniższego wzoru empirycznego:

P  5,41 D  L  g

5

[N]

P - siła potrzebna do wyrwania gwoździa z drewna
D – średnica gwoździa w mm
L – głębokość na jaką wbity jest gwóźdź w drewna w mm
g – gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym w g/cm3
Przykład:
drewno dębowe – g=650 kg/m3
średnica gwoździa – D=3 mm
głębokość wbicia – L=20 mm
to:

ostrze

wyrywanie poosiowe

trzpień

łeb

P  5,41 3  50  0,655  276,4 N
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Ścinanie
– tu wzory są bardziej skomplikowane
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„Dekarz & Cieśla” – www.fachowydekarz.pl

Zdolność utrzymania się gwoździa
w drewnie przy wyrywaniu
poosiowym w zależności od
profilu trzpienia

różne profile (przekroje poprzeczne) trzpieni
Trzpień okrągły ma najmniej korzystny stosunek obwodu
do przekroju (powierzchnia styku z drewnem i tym samym
siły tarcia są najmniejsze) – zalecany tylko do połączeń, w
których pracuje na ścinanie.
Łeb gwoździa dociska element mocowany do elementu
bazowego. Zwykle łba gwoździa ma dwukrotnie większą
średnicę od trzpienia.
Łeb podwójny (G) stosowany jest w konstrukcjach
tymczasowych (wbija się do pierwszego łba). A za
wystającą część łatwo później gwóźdź wyciągnąć.
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„Dekarz & Cieśla” – www.fachowydekarz.pl

Podobnie jak w przypadku gwoździ obecnie są do dyspozycji całe serie różnych
wkrętów dedykowanych do konkretnych zastosowań.
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Wkręty są
często
stosowane w
zestawach z
kątownikami
metalowymi –
zastępującymi
dane
połączenia
ciesielskie.

Paweł Kozakiewicz
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Określenie nośności złącza na wkładki C10 i 11 (GEKA) wg. pkt. 8.10.
Nośność złącza Fv,Rk :
nośność wkładki Fv,Rk,1 + nośność śruby ściągającej Fv,Rk,2
Uzyskana nośność to nośność charakterystyczna – konieczne wyznaczenie
wartości obliczeniowej siły wymiarującej Nd:

Fv , Rd 

Fv , Rk   m

brak wkładek – łatwe ścięcie

k mod

wkładki zębate typ: C10 (dwustronne)
C11 (jednostronne).

- wkładki to skuteczne zabezpieczenie elementów drewnianych przed ścinaniem
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Na podstawie PN-EN 1995-1-1:2010
(1) Rozmieszczenie i rozmiar łączników, jak również ich rozstawy oraz odległości od końca
i boku elementu, powinny być dobrane w sposób zapewniający oczekiwaną wytrzymałość
i sztywność złącza.
(2) Należy uwzględnić, że nośność złącza złożonego z łączników jednakowego typu
i jednakowych rozmiarów może być mniejsza od sumy nośności poszczególnych łączników.
(3) Jeżeli złącze składa się z łączników różnych rodzajów lub gdy sztywność złącza o kilku
płaszczyznach ścinania jest w poszczególnych płaszczyznach różna, należy sprawdzić
zdolność łączników do współpracy.

Podział złączy trzpieniowych
ZŁĄCZA NA GWOŹDZIE
ZŁĄCZA NA ZSZYWKI
ZŁĄCZA NA ŚRUBY
ZŁĄCZA NA SWORZNIE
ZŁĄCZA NA WKRĘTY
ZŁĄCZA NA WKŁADKI C10 (pierścienie GEKA)
Norma zawiera metodykę (wzory) do liczenia nośności poszczególnych łączników.
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http://stolarski.info.pl/sposoby-na-giecie-drewna/

Giętkość drewna jest to podatność drewna na gięcie (nie powodujące jego zniszczenia).
Znajomość giętkości pozwala na ocenę przydatności drewna do wykonywania elementów giętych.

Przyrząd Piwcowa i Tiutriumowa do badania giętkości (wg Wanina)
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PRÓBY TECHNOLOGICZNE METALI
1. Próba zginania metali
2. Próba spłaszczania metali

3. Próba spłaszczania rur
4. Próba rozginania i zginania kształtowników
5. Próba wywijania kołnierza

6. Ścinanie technologiczne metali
Przedstawiono wybrane próby technologiczne metali, które maja istotne znaczenie przy
wytwarzaniu mebli (pełna lista tych prób jest znacznie szersza).
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Technologiczna próba zginania metali
Technologicznej próbnie zginania na zimno lub w podwyższonej temperaturze poddaje się próbki
pobrane z półwyrobów i wyrobów walcowanych, kutych i lanych. Próba ma na celu sprawdzenie
zdolności materiału do odkształceń plastycznych przy zginaniu.
Próbę tę wykonuje się według PN-EN ISO 7438:2006 Metale - Próba zginania.

Próbkę ustawioną na dwóch podporach nastawnych,
wyposażonych w obracające się wałki, zgina się
równomiernie i nieprzerwanie za pomocą trzpienia o
określonej grubości i zaokrągleniu, ustawionego w
połowie odległości między podporami

Wynik próby jest uważany
za dodatni jeżeli przy
zgięciu jednym z podanych
sposobów próbka zginana
na trzpieniu o zadanej
grubości i średnicy
zaokrąglenia nie uległa
złamaniu i nie wykaże na
zewnętrznej zgiętej
powierzchni naderwań ,
rozwarstwień lub pęknięć

Schemat próby technologicznej zginania metali:
a) do określonego kąta zgięcia α≤ 180°, b) do równoległości ramion, c) do styku ramion
http://www.pg.gda.pl/~rskoblik/tm/pliki/C6PROBY_TECHNOLOGICZNE.pdf
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Próba spłaszczania metali

Próba spłaszczenia jest stosowana do badania metali w postaci blach, prętów, walcówki i drutu oraz
trzpieni i łbów nitów. Próbę spłaszczania przeprowadza się na prasie lub młocie. Szerokość próbek
wyciętych z blach równa jest 3-krotnej grubości blachy (rys), natomiast szerokość próbek z prętów
płaskich - szerokości prętów.
Spłaszczanie, w zależności od wymagań norm przedmiotowych, można przeprowadzać na zimno lub na
gorąco w temperaturze kucia właściwej dla danego materiału, zwiększając szerokość próbki na długości
2b2 do wielkości b2 przewidzianej w normach przedmiotowych. Próbki z prętów okrągłych, walcówki i
drutu pobiera się w postaci odcinków o pełnym przekroju poprzecznym i długości H>=2,2d.
Powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.

PN-H-04412:1962

Schemat próby spłaszczania blachy:
a) próbka niespłaszczona, b) próbka spłaszczona.
http://www.e-spawalnik.pl/?proby-technologiczne,170
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Próba spłaszczania rur
Próbie poddaje się rury o średnicy zewnętrznej D do 400 mm włącznie, o grubości ścianki do 0,15 D,
jeżeli normy przedmiotowe dla rur nie przewidują inaczej. Próbkę spłaszcza się w kierunku
prostopadłym do osi rury aż do osiągnięcia przepisanej wysokości lub do styku i sprawdza się, czy na
powierzchni zewnętrznej nie wystąpiły pęknięcia lub naderwania

Próbkę długości L = 1,5 Dw (Dw - średnica wewnętrzna rury), nie
mniej jednak niż 10 mm i nie więcej niż 100 mm, odcina się z
końca rury, prostopadle do osi. Powierzchnie czołowe próbek
powinny być obrabiane mechanicznie, Prędkość spłaszczania
próbki; nie powinna przekraczać 25 mm/min.

PN-H-04414:1978

Schemat próby technologicznej spłaszczania rur:
a) do określonej wysokości, b) do styku, c) spawanych lub zgrzewanych
http://www.pg.gda.pl/~rskoblik/tm/pliki/C6PROBY_TECHNOLOGICZNE.pdf
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Próba rozginania i zginania kształtowników
Próbę zginania kształtowników przeprowadza się na kowadle za pomocą młotów mechanicznych lub
przez uderzanie młotkiem ręcznym . Po osiągnięciu kąta 180° między ramionami w przypadku
kątowników lub między średnikiem a stopką w przypadku ceowników i zetowników, próbkę zgina
się prostopadle do podłużnej osi kształtownika. Wynik próby jest dodatni , jeżeli na powierzchni
próbki nie występują pęknięcia i naderwania widoczne nieuzbrojonym okiem.

PN-H-04425:1976

Schemat próby technologicznej rozginania i zgnania kątownika:
a), b), c) - kolejne etapy próby
http://www.pg.gda.pl/~rskoblik/tm/pliki/C6PROBY_TECHNOLOGICZNE.pdf
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Próba wywijania kołnierza

Próba wywijania kołnierza jest przeprowadzana dla rur o średnicy zewnętrznej D<=150 mm o
grubości ścianki S < 9 mm. Długość próbki wynosi 50 < L < 150 mm, może być jednak krótsza, ale
długość części cylindrycznej po wykonaniu próby winna wynosić L1>=0,5D.
Próbę wykonuje się na prasie, wtłaczając w próbkę kolejno dwa trzpienie.
Metal nie może popękać.

PN-H-04414:1978 Metale - Badania
technologiczne rur.

Schemat próby wywijania kołnierza:
a), b) - etapy próby
http://www.e-spawalnik.pl/?proby-technologiczne,170
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Wytrzymałość na ścinanie

Ścinanie technologiczne metali

Rt= Pt/S
Pt – największa siła
podczas próby ścinania,
S – pole powierzchni ścinanej,
obliczone wzorem

S=πdg
d – średnica sworznia,
g – grubość próbki

Ścinanie technologiczne:
PN-H-04321:1986
a) schemat ścinania cylindrycznego próbki, b) działanie ostrzy podczas ścinania, Metale. Próba ścinania
c) przyrząd do ścinania technologicznego
W korpusie osadzone jest wymienne gniazdo (5) o średnicy odpowiadającej średnicy trzpienia ścinającego
(4). Próbka (6) umieszczana jest pomiędzy gniazdem i trzpieniem i przytrzymywana wkręcaną w korpus
tuleją (2). W osi tulei jest pręt (3), który przenosi siłę obciążającą z prasy w trzpień ścinający
http://home.agh.edu.pl/~jakubjac/cwlabwm.htm#_Toc32678819
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Próby technologiczne są istotnym narzędziem poznawczym pozwalającym na określenie
złożonych właściwości różnych materiałów, właściwości związanych z technologią ich
przerobu, montażu i użytkowania. Proste próby wytrzymałościowe nie dałyby miarodajnej
i jednoznacznej odpowiedzi.
Poza znormalizowanymi metodami przeprowadza się wiele prób technologicznych,
doraźnych, niestandardowych, związanych ze specyfiką przerobu różnych materiałów
w danym zakładzie produkcyjnym (uzależnionych od posiadanego parku maszynowego
i stosowanej technologii). Dają one szybką wskazówkę, co należy skorygować.
Próby technologiczne są zdecydowanie szersze niż te omówione w niniejszym wykładzie.
Mogą dotyczyć np., przebiegu aplikacji środków modyfikujących i uszlachetniających
(farb, lakierów, impregnatów) lub procesu klejenia oraz doboru parametrów
poszczególnych procesów technologicznych, np. czasu suszenia, prasowania, wygrzewania,
hartowania itd.
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Przykłady mebli z użyciem różnych materiałów (drewna, metalu, szkła, tworzyw sztucznych …)
Stół Davida Fletchera charakteryzuje się płynnym działaniem
oraz możliwością powiększenia płyty roboczej o 74%.

Mechanizm rozkładanego stołu Fletchera
https://fletchertables.com/
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Glass
River
Tables

http://www.sztuka-wnetrza.pl/3009/artykul/stoly-inspirowane-natura
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Wood
Log
Table

https://www.boredpanda.com/table-design/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
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