Artykuł naukowy
Science paper

Dostępny na stronie / Available online at
www.biuletyn.online
Biuletyn Informacyjny OB-RPPD 3-4 (2021) 139-147
https://doi.org/10.32086/biuletyn.2021.06

www.obrppd.com.pl

Porównawcze badania technologiczne wytrzymałości
meblowych elementów sklejkowych
Comparative technological strength studies of furniture
plywood elements
Ewa Skorupińskaa,c*, ORCID: 0000-0002-3558-622X
Krzysztof Wiaderekb, ORCID: 0000-0001-5432-4738
Maciej Sydorc, ORCID: 0000-0003-0076-3190
a

Euroline sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 51, 64-100 Leszno, Polska

b

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa, ul. Wojska
Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska
c

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Katedra Obrabiarek i Podstaw
Konstrukcji Maszyn, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska
*

Osoba do korespondencji: ewa.skorupinska@up.poznan.pl

Streszczenie
W wielkoseryjnej produkcji mebli oczekuje się, aby właściwości materiałów wejściowych
mieściły się w znanych, możliwie wąskich granicach i nie zmieniały się nadmiernie
w kolejnych dostarczanych partiach materiału. Ponieważ obecne zakłócenia w łańcuchach
dostaw zmniejszyły zdolności produkcyjne niektórych dostawców płytowych materiałów
meblowych, spowodowało to konieczność włączenia do produkcji materiałów od różnych
dostawców. Te materiały są jednakowe co do ich rodzaju, ale w praktyce mają różne
właściwości wytrzymałościowe, co negatywnie wpływa na jakość wyrobów końcowych.
Pojawia się zatem uzasadniona konieczność częstej eksperymentalnej weryfikacji
właściwości dla każdej partii materiału. Takie badania weryfikacyjne przeprowadzono na
próbkach o wymiarach zgodnych z wymiarami rzeczywistego elementu meblowego (1990 ×
150 × 12 mm, długość × wysokość × grubość), wykonanych ze sklejki od pięciu różnych
dostawców. Celem było porównanie średniej wytrzymałości na zginanie oraz zmienności tej
wytrzymałości w badanej serii. Badania wykonano stosując autorską metodę i urządzenie
badawcze. Średnie wartości sił niszczących dla próbek referencyjnych wynosiły 1428 N, ze
zmiennością siły niszczącej w serii wynoszącą 12%. Najmniejsza wartość średnia została
zmierzona dla serii C (790 N, zmienność 22%). Największe różnice skrajnych wytrzymałości
poszczególnych próbek w serii zaobserwowano dla serii B (zmienność 70% wytrzymałości
średniej). Główne wnioski i spostrzeżenia: (1) w praktyce przemysłowej materiały jednakowe
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co do rodzaju mogą mieć całkowicie różne właściwości, co wyklucza je z produkcji seryjnej;
(2) najbardziej prawdopodobną przyczyną zmienności wytrzymałości na zginanie było
znaczne i nagromadzenie bardzo różnych wad materiału w próbkach serii A, B, C i D,
większe niż w serii referencyjnej.
Abstract
In flow furniture production, it is expected that the properties of input materials are within
known limits with little dispersion and do not change excessively from batch to batch. As the
current supply chain disruptions have reduced the production capacity of some board
furniture suppliers, this has made it necessary to include the input materials in production
from many suppliers. These materials are the same as to their type but in practice have
different strength properties. This makes it necessary to experimentally verify these
properties for each batch. Such verification tests were carried out on samples with
dimensions that corresponded to the dimensions of the furniture elements (990 × 150 ×
12 mm, length × height × thickness) made of plywood from five different suppliers. The aim
was to compare the average strength and the variability of this strength in the series tested.
The tests were carried out using a new original method and a new research device. The
mean values of the destructive forces for the reference samples were 1428 N, with
a variability of 12% of the mean. The lowest mean value was measured for the serie C
(790 N, 22% variation). The greatest variability in the strength of individual samples in the
series were observed for series B (variation 70% of the average strength). Main conclusions
and observations: (1) in industrial practice, materials of the same type may have different
properties, which excludes them from mass production; (2) the most likely cause of
variability in bending strength was a significant accumulation of material defects in samples
from A, B, C series and D, greater than in the reference series.
Słowa kluczowe: sklejka, wytrzymałość na zginanie, meble tapicerowane, kontrola jakości
Keywords: plywood, bending strenght, upholstered furniture, quality control
Wprowadzenie
Porównawcze badania podzespołów wejściowych w seryjnym wytwarzaniu mebli
polegają na wyborze istotnej cechy badanego podzespołu, a następnie jej pomiarze
i porównaniu dla różnych wariantów wykonania tego podzespołu. Stanowią więc rodzaj
weryfikacji jakości podzespołów wejściowych. Sklejka w meblach tapicerowanych stanowi
zwykle materiał wykorzystywany na elementy nośne, tworząc element strukturalny takiego
mebla. Elementy sklejkowe w meblach tapicerowanych wspomagają więc działanie układu
podparcia użytkownika. Ich zadaniem jest przenoszenie obciążeń użytkowych, a także
dyssypacja obciążeń dynamicznych podczas siadania lub kładzenia się na takim meblu
(Wiaderek 2012). Elementy sklejkowe narażone są więc na stosunkowo duże obciążenia
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siłami statycznymi i dynamicznymi. Sklejka jak wiadomo jest wielowarstwowym materiałem
kompozytowym (Borysiuk i in. 2019). Jej właściwości są w naturalny sposób zmienne
i zależą od właściwości materiałów wejściowych użytych do jej produkcji (drewno, klej), od
konstrukcji (liczba warstw, układ warstw, grubości warstw), od technologii wykonania
(ciśnienie, temperatura i czas prasowania) oraz mogą się zmieniać w czasie
przechowywania i transportu (narażenie na zmiany wilgotności, temperatury lub obciążenia
mechaniczne przy składowaniu) (Cosereanu i in. 2010, Sydor i Pałubicki 2019).
W wielkoseryjnej produkcji mebli oczekuje się, aby właściwości materiałów
i półproduktów na wejściu do systemu produkcyjnego mieściły się w znanych, możliwie
wąskich granicach i nie zmieniały się nadmiernie w kolejnych partiach dostarczanych
materiałów. Obecne zakłócenia w łańcuchach dostaw zmniejszyły zdolności produkcyjne
wielu dostawców (Chowdhury i in. 2021). Dotyczy to również dostawców meblowych
materiałów płytowych, w związku z tym istnieje konieczność łączenia w przemysłowej
produkcji mebli materiałów płytowych pochodzących od różnych dostawców, pozornie
jednakowych co do ich rodzaju, ale jednak w praktyce o różnych właściwościach
konstrukcyjnych. Powoduje to konieczność opracowania i stosowania metody do
wiarygodnej i nieskomplikowanej weryfikacji tych właściwości w ramach bieżącej kontroli
jakości półproduktów do produkcji mebli.
Cel i zakres pracy
Celem badań technologicznych opisywanych w niniejszym artykule było zmierzenie
wartości oraz zmienności granicznej wytrzymałości na zginanie sklejki, pozornie o tej samej
konstrukcji, jednak pochodzącej od różnych dostawców. Dodatkowym celem była
praktyczna weryfikacja metody badań i autorskiego urządzenia badawczego. Badania
stanowią element bieżącej kontroli jakości dostaw materiałów konstrukcyjnych mebli
tapicerowanych w rzeczywistym przedsiębiorstwie produkcyjnym.
Materiały i metodyka badań
Badano wytrzymałość na zginanie długich boków skrzyni, czyli podzespołu łóżka
hotelowego. Do takiego podzespołu meblowego montowane jest wezgłowie oraz nogi,
a podzespół ten pełni rolę konstrukcji wsporczej dla materaca (Rys. 1).
W celu uzyskania wiarygodnych dla praktyki wyników wykonano próbki badawcze
o wymiarach zgodnych z rzeczywistym elementem mebla, czyli o wymiarach 1990 × 150 ×
12 mm (długość × wysokość × grubość); z materiału pochodzącego od pięciu dostawców.
W czterech przypadkach była to sklejka iglasta pięciowarstwowa i w jednym, dotychczas
stosowana sprawdzona sklejka liściasta siedmiowarstwowa, którą przyjęto jako serię
referencyjną. Wykonano po 10 próbek w każdej z tych pięciu serii. Oznaczenia i opis
badanych serii próbek zawiera Tabela 1.
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Rys. 1. Podzespół podstawy łóżka hotelowego: 101 - długi bok skrzyni (badany element), P02B sprężyny sklejkowe, P07A - krótki bok skrzyni, P07B - krótki bok z mocowaniem wezgłowia
Fig. 1. Hotel bed base subassembly: 101 - long side box (the tested element), P02B - plywood
springs, P07A - short side box, P07B - short side box with a headboard attachment
Tabela 1. Oznaczenia i charakterystyka próbek badawczych
Table 1. Designations and characteristics of the test samples

Sklejka
A
B
C
D

Grubość
12
12
12
12

Liczba warstw
5
5
5
5

E (referencyjna)

12

7

Wizualna charakterystyka próbek
drewno iglaste (sosna brazylijska),
liczne ubytki, braki w klejeniu,
nieco pofalowana powierzchnia
drewno liściaste,
jednorodna, gładka powierzchnia

Badane sklejki przedstawiono na zdjęciach (Rys. 2).

a

b

Rys. 2. Badane sklejki: a - pięciowarstwowe (serie A, B, C, D), b - siedmiowarstwowa (seria E,
referencyjna)
Fig. 2. A The tested plywood sheets: a - five-layer softwood (A, B, C, D series), b - seven-layer
hardwood (E serie, reference)
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Do badań użyto, zbudowanego do tego celu, autorskiego urządzenia badawczego do
trójpunktowego zginania (Rys. 3). Siłę zginającą wywierano naporą płaską przykładaną
w połowie długości próbki prostopadle do jej wąskiej powierzchni (fotografia 3b przedstawia
próbkę przygotowaną do badań, zamocowaną na obu końcach, a fotografia 3c przedstawia
próbkę po wywarciu na nią siły bliskiej sile niszczącej).

a

b

c

Rys. 3. Urządzenie badawcze i sposób pomiaru ugięć elementów sklejkowych: a - widok ogólny,
b - próbka przygotowana do badań, c - próbka obciążona i zdeformowana
Fig. 3. The test device and the method of measuring deflection of plywood elements: a - general
view, b - sample prepared for testing, c - loaded and deformed sample

Podczas badań siłę obciążającą próbkę zwiększano krokowo, a jej wartość w każdym
kroku obliczano na podstawie wskazań manometru. Przyjęto krok o wartości 0,2 bar
(200 kPa), odpowiadający przyrostowi siły o 88,7 N (1 bar = 443,57 N). Badanie
prowadzono aż do zniszczenia próbki, czyli do jej pęknięcia. Zbadano po 10 próbek
w każdej serii, a wynikiem badania była wartość siły niszczącej określająca wytrzymałość na
zginanie próbki.
Wyniki i dyskusja
Wyniki badań przedstawiono na Rys. 4. Zaznaczono na nim średnie wartości sił dla
każdej serii oraz dodatkowo wartości maksymalne i minimalne sił niszczących odnotowane
w poszczególnych seriach.
Średnie wartości sił niszczących dla próbek serii E (referencyjnych) były największe
(1428 N), a różnica pomiędzy wartością minimalną, a maksymalną najmniejsza (12%
wartości średniej). Najmniejsza wartość średnia została zmierzona dla serii C (790 N, przy
różnicy pomiędzy wartością maksymalną, a minimalną na poziomie 22%). Największe
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różnice wytrzymałości poszczególnych próbek w serii zaobserwowano dla serii B. Wyniosły
one 70% wartości średniej. Najbardzej zbliżoną do serii referencyjnej była seria A. Jej
średnia wytrzymałość wynosi 1242 N (zaledwie o ok. 185 N mniej od serii E), a rozrzut
wartości wytrzymałości jest zbliżony do rozrzutu w serii E i wynosi 14%. Wyniki badań
zestawiono w Tabeli 2.

Rys. 4. Wyniki badań (zaznaczono wartości średnie, maksymalne i minimalne dla każdej serii
próbek, n = 10)
Fig. 4. Test results (graph shows mean, maximum and minimum values for each series of
samples, n = 10)
Tabela 2. Wyniki badań
Table 2. The test results

Parametr
Średnia (N)
Maksimum (N)
Minimum (N)
Odchylenie
standardowe
Rozrzut (N)
Rozrzut (%)

A
1242
1331
1153

B
1020
1419
710

Seria
C
790
887
710

D
1073
1153
976

E (referencyjna)
1428
1508
1331

59

218

65

78

62

177
14

710
70

177
22

177
17

177
12

Potencjalne przyczyny mniejszej wytrzymałości na zginanie sklejek serii A, B, C, D od
sklejki serii referencyjnej (E):
1. Znaczna liczba wad materiału drzewnego w sklejkach A-D.
2. Mniejsza liczba warstw w seriach A-D niż w sklejce serii E.
3. Różnica właściwości wytrzymałościowych materiałów (drewno iglaste w sklejkach A-D
i drewno liściaste w sklejce E).
Potencjalne przyczyny małej średniej wytrzymałości na zginanie w serii C (zaledwie
790 N) oraz bardzo dużych różnic w wytrzymałości poszczególnych próbek w serii B,
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w której rozrzut dochodzi do 70%, to (jak wspomniano) duża liczba wad materiału
w połączeniu z innymi nieznanymi czynnikami, takimi jak potencjalnie niewłaściwa
technologia produkcji materiału lub niewłaściwe jego przechowywanie, w tym zwłaszcza
potencjalne narażenie na wpływ wielokrotnych zmian wilgotności otoczenia. Przyczyny te są
hipotetyczne, ponieważ wykonany eksperyment nie pozwala na jednoznaczne wskazanie
przyczyn małych wartości średniej wytrzymałości (seria C) oraz nadspodziewanie dużego
rozrzutu wartości tej wytrzymałości (seria B).
O znacznej liczbie wad materiału w sklejkach serii A-D świadczy powierzchnia
szpachlowana w wielu miejscach, liczne ubytki po sękach, uszkodzenia mechaniczne
(ubytki po nabijaniu łączników). Opisywane wady materiału przedstawiono na Rys. 5.

a

b

c

d

e

f

Rys. 5. Wady materiału: a, b - szpachlowana powierzchnia; c, d - ubytki po sękach; e, f - ubytki
po nabijaniu łączników
Fig. 5. Material defects: a, b - putty surface; c, d - losses from knots; e, f - surface damage after
hammering of fasteners
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Wnioski
Przeprowadzone badania technologiczne polegały na zmierzeniu wytrzymałości na
zginanie elementów meblowych wykonanych ze sklejki o grubości 12 mm pochodzących od
czterech nowych dostawców (serie A, B, C i D) i porównaniu wyników z wytrzymałością
sklejki referencyjnej, dotychczas stosowaną (seria E). Zaobserwowano:
- Wszystkie sklejki od nowych dostawców miały większe rozrzuty wytrzymałości od sklejki
referencyjnej. Potencjalną przyczyną tego stanu rzeczy jest: mniejsza liczba warstw
(5 a nie 7), inny rodzaj drewna (drewno iglaste, bardziej skłonne do „katastroficznego”
pękania) oraz większe nagromadzenie wad drewna.
- Sklejka od dostawcy B ma właściwości wytrzymałościowe najbardziej zróżnicowane
w serii, co przejawia się znacznym rozrzutem wartości wyników w próbie trójpunktowego
zginania. Ten rozrzut wyników wytrzymałości związany jest najprawdopodobniej
z wyjątkowo dużą liczbą wad drewna. Sklejka od dostawcy C ma najmniejszą średnią
wytrzymałość na zginanie. Przeprowadzony eksperyment nie pozwala na jednoznaczne
wskazanie wszystkich przyczyn dużego dużego rozrzutu wartości wytrzymałości na zginanie
w serii (seria B) oraz nadspodziewanie małych wartości średniej wytrzymałości na zginanie
w serii (seria C). Hipotetycznie może to być niewłaściwa technologia produkcji materiału lub
niewłaściwe przechowywanie. Materiał od dostawcy B nie nadaje się do produkcji mebli.
Niewielka wytrzymałość na zginanie materiału do dostawcy C pozwala zadecydować o
wykorzystaniu tego materiału wyłącznie na elementy o mniejszych wymaganiach
konstrukcyjnych.
Badane elementy mebli wykonano z materiału wytwarzanego przez czterech różnych
producentów i dostępnego w sieciach dystrybucji pod tą samą nazwą, jako sklejka iglasta
pięciowarstwowa o grubości 12 mm. Uzyskane wyniki wskazują jak różne mogą być
rzeczywiste właściwości sklejki pochodzącej od różnych producentów oraz jak bardzo te
właściwości mogą się różnić od sklejki referencyjnej (sklejka liściasta siedmiowarstwowa).
Te różnice mogą mieć negatywny wpływ na poziom jakości wyrobu końcowego
wytwarzanego z materiałów od dostawców alternatywnych. Analiza wyników badań
umożliwia określenie wytycznych i właściwości, na podstawie których możliwe będzie
liczbowe określenie parametrów wymaganych i weryfikowanych przy zakupie. Pozwoli to
otrzymać materiał wejściowy do produkcji jakiego się oczekuje, bez ponoszenia
nadmiernych kosztów na kontrolę jakości. Wyniki badań pozwalają również określić jakie
minimalne wartości wytrzymałościowe można dopuścić w produkcji biorąc pod uwagę chęć
zmniejszania ceny wytworzenia wyrobu. Z punktu widzenia sterowania jakością wyrobu
końcowego za pomocą właściwości konstrukcyjnych i ceny materiałów wejściowych
ważniejszy jest mały rozrzut właściwości od małej wytrzymałości na zginanie. Tą ostatnią
można ewentualnie skompensować konstrukcją mebla, natomiast duży rozrzut
wytrzymałości z pewnością przełoży się na zwiększenie liczby reklamacji.
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napisanie wstępnej wersji artykułu przedstawionej do recenzji: E.S., K.W; napisanie
ostatecznej wersji propozycji artykułu, uwzględniającej komentarze recenzentów oraz
odpowiedzi na recenzje: E.S.; zatwierdzenie ostatecznej wersji propozycji artykułu do
publikacji: M.S. i K.W.
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