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Rysunek techniczny

Rysunek techniczny obok mowy i pisma jest 

uznawany za waŜny środek wypowiadania się.
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uznawany za waŜny środek wypowiadania się.

MoŜna powiedzieć, Ŝe rysunek techniczny jest 

międzynarodowym językiem wymiany informacji, 

gdyŜ na całym ś�wiecie zostały przyjęte takie same 

jego zasady i kaŜdy, kto je opanował, jest w stanie 

odczytać treść i informacje zawarte w rysunku.



Rysunek techniczny

konwencja graficznego przedstawiania 

maszyn, mechanizmów, urządzeń, 

konstrukcji, układów i systemów itp., 
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dostarczająca pełnej informacji o 

działaniu, wykonaniu elementów oraz 

montaŜu przedstawianego obiektu



Rysunek Techniczny

Rysunek techniczny jest formą 

idealizacji i uproszczenia 

rzeczywistych cech 
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przedstawianych obiektów w celu 

ułatwienia ich opisu. 



Rysunek Techniczny..

Dawniej rysunek techniczny wykonywany 

był ręcznie na papierze lub kalce technicznej

ołówkiem lub tuszem. Od połowy lat 

siedemdziesiątych zaczęto tworzyć systemy 

komputerowego wspomagania 
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komputerowego wspomagania 

projektowania (CAD lub CADD), które w 

latach dziewięćdziesiątych ostatecznie 

wyparły ręczny rysunek techniczny w 

większości dziedzin. 



Oddzielny rodzaj rysunku technicznego 

to

rysunek Techniczny schematyczny

- rodzaj rysunku technicznego, w którym istotą jest 

pokazanie zasady działania urządzenia, instalacji lub 
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pokazanie zasady działania urządzenia, instalacji lub 

układy. Rysunek tego typu nie niesie w sobie 

informacji o gabarytach obiektów ani ich relacjach 

przestrzennych, lecz tylko relacjach funkcjonalnych i 

logicznych. Elementy i relacje między nimi, 

przedstawiane są w rysunku schematycznym w 

sposób symboliczny. Pokazac schemat ideowy I tech.



Rysunek techniczny

Maszynowy

Jest to konwencja graficznego 

przedstawiania urządzeń 
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przedstawiania urządzeń 

mechanicznych, czyli szczególny 

przypadek rysunku technicznego. 



Rysunek techniczny 

maszynowy

Konwencja rysunku technicznego 

maszynowego dostarcza szeregu 

reguł, których stosowanie jest 

konieczne w celu łatwego czytania 
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konieczne w celu łatwego czytania 

rysunku oraz komplementarności 

informacji w nim zawartych



Podstawowe zasady rysunku 
technicznego maszynowego

Format arkusza

W rysunku technicznym 
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W rysunku technicznym 

maszynowym stosuje się 

standardowe wymiary arkuszu 

papieru 



Standardowe wymiary arkuszy 
rysunkowych - wymiary w 

milimetrach [mm]

Arkusz

Rozmiar

szerokość x wysokość

[mm]
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A0 1188 x 840

A1 840 x 594

A2 594 x 420

A3 420 x 297

A4 297 x 210

A5 210 x 149



Standardowe wymiary arkuszy 
rysunkowych

tylko część obszaru arkusza wypełniona 

jest przez rysunek. Zawsze pozostawia 

się pewien margines. Część rysunku 

zajmuje tabelka rysunkowa podająca 
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zajmuje tabelka rysunkowa podająca 

podstawowe informacje o rysunku - tytuł, 

numer podziałki; o projekcie, osobach 

projektujących i kreślących, o zmiana 

dokonanych na rysunku ..



Standardowe podziałki 
rysunkowe

Tylko w wyjątkowych przypadkach 

wielkość elementów na rysunku 

odpowiada rzeczywistej ich wielkości. 
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odpowiada rzeczywistej ich wielkości. 

W większości przypadków konieczne 

jest stosowanie podziałek (skali 
rysunkowej). 



Standardowe podziałki 
rysunkowe

Podziałka moŜe być zwiększająca, 
gdy element na rysunku jest większy 
niŜ w rzeczywistości, lub (częściej) 
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niŜ w rzeczywistości, lub (częściej) 
podziałka zmniejszająca, gdy jest 
pomniejszony



Standardowa wielkość: 

•podziałek zwiększających: 100:1, 
50:1, 20:1, 10:1 

•podziałek zmniejszających: 1:2, 
1:2,5*, 1:5, 1:10, 1:20, 1:25*, 1:50, 
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1:2,5*, 1:5, 1:10, 1:20, 1:25*, 1:50, 
1:100, 1:200, 1:250*, 1:500 

* - podziałka dopuszczana, 
aczkolwiek nie zalecana. 



Linie rysunkowe

•W rysunku technicznym 
maszynowym stosuje się dwie 
grubości linii: grubą i cienką. 
Linia cienka ma około 1/3 grubości 
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Linia cienka ma około 1/3 grubości 
linii grubej. W epoce rysunku 
ręcznego zróŜnicowanie grubości 
linii dokonywało się stosując ołówki
o róŜnej twardości lub róŜne piórka 
tuszowe.



Linie rysunkowe
•Przykład

•Ze szkicownika

•Dolna linia 

•cienka
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•cienka

•0,4 pt

•Górna 12 pt…



Linie rysunkowe

•Współczesne systemy 
komputerowego wspomagania 
projektowania dają moŜliwości 
dokładnego określania grubości linii. 
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dokładnego określania grubości linii. 
W rysunku technicznym 
maszynowym stosuje się pięć typów 
linii: 



Linie rysunkowe
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Zastosowanie linii rysunkowych
Typ linii Zastosowanie

ciągła gruba zarysy i widoczne krawędzie obiektów

ciągła cienka

linie wymiarowe

linie pomocnicze

obiekty przyległe

kreskowania

kreskowa cienka zarysy i krawędzie niewidoczne
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kreskowa cienka zarysy i krawędzie niewidoczne

punktowa gruba powierzchnie powlekane

punktowa cienka

osie symetrii

linie podziałowe

powierzchnie obrabiane cieplnie

dwupunktowa cienka skrajne połoŜenia elementów ruchomych

falista cienka* urwania i przerwania obiektów

zygzakowata cienka urwania i przerwania obiektów



Zastosowanie linii 
rysunkowych 

•* linia falista uŜywana była przy 
rysunku odręcznym i straciła na 
znaczeniu wraz z 
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znaczeniu wraz z 
wprowadzeniem systemów 
komputerowego wspomagania 
projektowania.



Kolor w rysunku technicznym

•Tradycyjny rysunek techniczny 
uŜywał wyłącznie koloru czarnego 
lub ciemnoszarego (ołówkowego). 
Współczesne systemy 
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Współczesne systemy 
komputerowego wspomagania 
projektowania w połączeniu z 
nowoczesnymi drukarkami i 
ploterami pozwalają uŜywać koloru.



Kolor w rysunku technicznym

•Ze względu jednak na trudności w 
powielaniu rysunków kolorowych, 
częściej uŜywa się róŜnych stopni 
szarości. Kolor oraz stopnie szarości 
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szarości. Kolor oraz stopnie szarości 
znacznie polepszają wartości 
prezentacyjne rysunku technicznego 
oraz zwiększają jego czytelność.



Pismo techniczne

•Znormalizowane pismo łacińskie, 
zwykle pochyłe. W dobie 
komputerowego wspomagania 
projektowania umiejętność kreślenia 
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projektowania umiejętność kreślenia 
pisma technicznego straciła na 
znaczeniu. Systemy KWP lub CAD
dostarczają całej gamy czcionek. 



Opisujemy - Czcionka
•Czcionka (staropolskie nazwy: 
krotło, cćonka, trzcionka) - rodzaj 
nośnika pojedynczych znaków 
pisma drukarskiego, podstawowy 
materiał zecerski słuŜący do 
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materiał zecerski słuŜący do 
techniki druku wypukłego. Nazwa ta 
została przeniesiona do 
nazewnictwa komputerowego, 
oznaczając kształt znaków fontu 
komputerowego. 



Opisujemy - Czcionka
•Czcionka (wymyślona w Europie w 
XV wieku), ma postać metalowego 
prostopadłościanu odlanego ze 
stopu drukarskiego. Główną część 
czcionki stanowi słupek o kształcie 
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czcionki stanowi słupek o kształcie 
prostopadłościanu. Na jego górnej 
(czołowej) powierzchni znajduje się 
wystająca główka o kształcie 
drukowanego znaku. 



Opisujemy - Czcionka

•. Płaska powierzchnia główki 
stanowi tzw. oczko odbijające w 
trakcie drukowania znaki pisarskie. 
Oczko to powierzchnia samego 
znaku.
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znaku.



Opisujemy - Czcionka

•. Płaska powierzchnia główki 
stanowi tzw. oczko odbijające w 
trakcie drukowania znaki pisarskie. 
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trakcie drukowania znaki pisarskie. 
Oczko to powierzchnia samego 
znaku. Prostokąt opisany na 
obrysie główki nie wypełnia jednak 
całości powierzchni czołowej 
czcionki. 



Opisujemy - Czcionka

•. Płaska powierzchnia główki 
stanowi tzw. oczko odbijające w 
trakcie drukowania znaki pisarskie. 
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trakcie drukowania znaki pisarskie. 
Oczko to powierzchnia samego 
znaku. Prostokąt opisany na 
obrysie główki nie wypełnia jednak 
całości powierzchni czołowej 
czcionki. 



Rysujemy

•Rozmieszczanie rzutów (widoków) 
na arkuszu

W większości przypadków obiekty 
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W większości przypadków obiekty 

obrazowane przez rysunek techniczny 

maszynowy mają skomplikowane 

kształty i wymagają pokazania ich z 

róŜnych kierunków



Rysujemy

•SłuŜy do tego rzutowanie 
prostokątne. Rysunek poniŜej 
pokazuje plan
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•cztery rzuty elementu w widoku izometrycznym.
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Przekroje

Dla elementów osiowo 

symetrycznych często stosuje się 

półprzekroje, gdzie połowa 

elementu pokazana jest w widoku, 
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elementu pokazana jest w widoku, 

połowa w przekroju



Przekroje
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Półprzekrój przekrój
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Przekroje

•W celu pokazania szczegółów 
elementów bardzo często obok 
widoków pokazuje się przekroje. 
Przekrój przedstawia wewnętrzną 
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Przekrój przedstawia wewnętrzną 
budowę elementu lub zespołu. 
Przekrój uzyskuje się przecinając 
element wyobraŜoną płaszczyzną 
lub szeregiem połączonych ze sobą 
płaszczyzn.



Widok i przekrój

•Widok jest to rysunek 
przedstawiający zewnętrzną 
budowę przedmiotu

Przekroje słuŜą do pokazania 
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Przekroje słuŜą do pokazania 

niewidocznych na widokach 

szczegółów budowy przedmiotów i ich 

budowy wewnętrznej.



Widok i przekrój

•Najłatwiej wyobrazić sobie przekrój jako 
widok (obraz) powstały przy przecięciu 
przedmiotu pewną ustaloną płaszczyzną 
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przedmiotu pewną ustaloną płaszczyzną 
(zwaną płaszczyzną przekroju). Przy 
rysowaniu przekrojów po raz pierwszy 
posłuŜymy się kreskowaniem (linie cienki, 
ciągłe, pochylone pod kątem 45°.



Widok i przekrój

•Na przekroju kreskujemy te części 
przedmiotu które bezpośrednio stykają 
się z płaszczyzną przekroju. JeŜeli 
przedmiot składa się z kilku stykających 
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przedmiot składa się z kilku stykających 
się ze sobą elementów i musimy na 
przekroju podkreślić ich odrębność, 
wtedy obydwie części kreskujemy, jedną 
pod kątem 45°, a drugą pod kątem -45°.



Detale

•W wielu przypadkach konieczne jest 
pokazanie fragmentu elementu lub 
urządzenia w innej podziałce niŜ reszta 
rysunku, np. w celu uwypuklenia 
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rysunku, np. w celu uwypuklenia 
pewnych szczegółów, które gubią się w 
ogólnym rysunku. Obszar powiększony 
oznacza się okręgiem i nazywa wielką 
literą, która identyfikuje detal, który moŜe 
być umieszczony na tym samym lub 
innym arkuszu papieru



WYRWANIA
•Wyrwanie jest miejscowym przekrojem 
pokazywanym w widoku. Granicę 
wyrwania oznacza się linią falistą lub 
zygzakowatą. Wyrwany materiał kreskuje 
się jak przekrój.
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się jak przekrój.



WYRWANIA
•Wyrwany materiał kreskuje się jak 
przekrój.
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Kreskowania
•Do kreskowania elementów w 
przekrojach i wyrwaniach stosuje się 
róŜne style w celu pokazania rodzaju 
materiału uŜytego do wykonania 
elementu. Następny Rysunek pokazuje 
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elementu. Następny Rysunek pokazuje 
przykładowe style kreskowań dla róŜnych 
materiałów konstrukcyjnych.



Kreskowania
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