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Rysujemy 
Dr  inż.  Hieronim Piotr Janecki   

Miłe spotkanie wyższego rzędu No 9 

Rysunek techniczny 
 

Dyskusji w kolejnym międzynarodowym 

języku ciąg dalszy  Odwzoruj to co 

widzisz 
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Rysujemy informacje   o detalu 

•rzutowanie prostokątne. Rysunek 

poniżej pokazuje plan 
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•cztery rzuty elementu w widoku izometrycznym.  
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przerywane 



4 

Półprzekrój przekrój 
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Przekroje 

Dla elementów osiowo 

symetrycznych często stosuje się 

półprzekroje, gdzie połowa 

elementu pokazana jest w widoku, 

połowa w przekroju 
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Przekroje 
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Przekroje 

•W celu pokazania szczegółów 

elementów bardzo często obok 

widoków pokazuje się przekroje. 

Przekrój przedstawia wewnętrzną 

budowę elementu lub zespołu.  
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Przekroje 

•Przekrój uzyskuje się 

przecinając element wyobrażoną 

płaszczyzną lub szeregiem 

połączonych ze sobą płaszczyzn. 

A A 
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Widok i przekrój 

•Widok jest to rysunek 

przedstawiający zewnętrzną 

budowę przedmiotu 

Przekroje służą do pokazania 

niewidocznych na widokach 

szczegółów budowy przedmiotów i ich 

budowy wewnętrznej.  
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Widok i przekrój 

•Najłatwiej wyobrazić sobie 

przekrój jako widok (obraz) 

powstały przy przecięciu 

przedmiotu pewną ustaloną 

płaszczyzną (zwaną płaszczyzną 

przekroju).  

A 

A 
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Widok i przekrój 

•Przy rysowaniu przekrojów po 

raz pierwszy posłużymy się 

kreskowaniem (linie cienkie, 

ciągłe, pochylone pod kątem 45°. 



12 

Widok i przekrój 

•Na przekroju kreskujemy te części 

przedmiotu które bezpośrednio stykają 

się z płaszczyzną przekroju. Jeżeli 

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°. 
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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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WYRWANIA 
•Wyrwany materiał kreskuje się jak 

przekrój. 
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Kreskowania 
•Do kreskowania elementów w 

przekrojach i wyrwaniach stosuje się 

różne style w celu pokazania rodzaju 

materiału użytego do wykonania 

elementu. Następny Rysunek pokazuje 

przykładowe style kreskowań dla różnych 

materiałów konstrukcyjnych. 
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Kreskowania 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Kreskowanie.png
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Przerwania 

•Długie elementy mogą być 

przedstawiane na rysunkach 

fragmentarycznie. W tym celu 

stosuje się przerwania. 
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Przerwania przykłady 
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Wymiarowanie 
•Istotną częścią rysunku 

technicznego jest wymiarowanie. 

Jego celem jest dostarczenie pełnej 

informacji na temat wielkości 

elementu i jego poszczególnych 

części. Istnieje wiele szczegółowych 

zasad wymiarowania, które mają na 

celu zapewnienie przejrzystej, 

spójnej i zupełnej informacji.  
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Wymiarowanie 
•Wymiaruje się wielkości liniowe, 

kątowe, promienie, średnice, 

zbieżności Następny  Rysunek  

pokazuje ten sam element (wałek) 

zwymiarowany przy użyciu dwóch 

różnych stylów (łańcucha 

wymiarowego i wymiarowania do 

linii bazowej). 
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Wymiarowanie 
•jeden wymiar pozostawiony jest 

zawsze jako wynikowy, w którym 

mają skumulować się ewentualne 

niedokładności wykonania 
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Wymiarowanie 
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Obliczanie łańcuchów 

wymiarowych 
Dział ten jest kontynuacją części 

Wymiarowanie. Łańcuchy 

wymiarowe stosujemy wówczas, 

gdy dany przedmiot (najczęściej 

wałek) składa się z kilku części: 
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Obliczanie łańcuchów 

wymiarowych 
podajemy wymiar całego 

przedmiotu oraz 

poszczególnych części, jednak z 

pominięciem ostatniego 

(którego wymiar możemy 

obliczyć odejmując od całości 

wymiary poszczególnych 

części): 
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Obliczanie łańcuchów wymiarowych 
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zasada 
Najważniejszą zasadą przy 

wymiarowaniu takich 

przedmiotów jest, aby nie 

zamknąć łańcucha 

wymiarowego. Taki błąd na 

rysunku przedstawia się 

następująco: 
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Zamknięty  łańcuch wymiarowy 
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Zasady łańcuchów wymiarowych 

Zamknięcie łańcucha 

wymiarowego jest największym 

błędem jaki można popełnić na 

zajęciach i zazwyczaj kończy się 

uzyskaniem zerowej liczby 

punktów z rysunku. 
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Stopnie uproszczenia 

Rysunek techniczny jest pewną 

formą idealizacji rzeczywistości. 

Proces tej idealizacji nazywa się 

uproszczeniem. W rysunku 

maszynowym stosuje się 

rysunek dokładny i trzy stopnie 

uproszczenia. Na rysunku 

poniżej pokażemy uproszczenie 

na przykładzie  śruby 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Uproszczenia.png
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Stopnie uproszczenia 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Uproszczenia.png
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Rodzaje rysunków 

Rysunek złożeniowy  

rysunek całej maszyny, 

urządzenia, zespołu lub 

podzespołu ze wszystkimi 

elementami wchodzącymi w 

jego skład 
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Rodzaje rysunków 

Rysunek złożeniowy  
Na rysunku złożeniowym 

umieszcza się tylko 

podstawowe, gabarytowe 

wymiary. Wszystkie elementy 

urządzenia muszą być 

zidentyfikowane i opisane w 

tabeli. Przy opisie elementu 

typowego odsyła się do katalogu 

lub odpowiedniej normy.  
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Rodzaje rysunków 

Rysunek złożeniowy  

Zwykle przedstawia pewną 

ilość widoków, przekrojów i 

detali. Rysunek ten Może 

mieścić się na jednym 

arkuszu, lub zajmować ich 

większą ilość. 
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Rodzaje rysunków 

Rysunek złożeniowy  

Dla elementów nietypowych 

odsyła się do 

odpowiedniego rysunku 

wykonawczego. Na rysunku 

złożeniowym podaje się 

wszystkie instrukcje 

montażowe. Oznacza się też 

wszystkie pasowania. 
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Rodzaje rysunków 

Rysunek złożeniowy  

Pasowanie 

 - połączenie dwóch elementów, z 

których jedno obejmuje drugie. 

Dotyczy zwykle wałka i otworu, 

a także stożka i otworu 

stożkowego.  
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Rodzaje rysunków 

Rysunek złożeniowy  

Pasowanie 

 - W budowie maszyn wymagane 

pasowanie realizuje się poprzez 

odpowiedni dobór tolerancji wałków i 

otworów. Pasowanie oznacza się 

podając tolerancję otworu i wałka za 

znakiem "łamane" pomiędzy nimi, np. 

H7/e8.  
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Pasowanie rodzaje 

Rysunek złożeniowy  

 pasowanie luźne Zawsze istnieje w 

nim luz pomiędzy wałkiem i otworem. 

Wałek może poruszać się wzdłużnie 

lub obracać w otworze. Stosowane w 

połączeniach ruchowych.  
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Pasowanie rodzaje 
Rysunek złożeniowy  

pasowania mieszane  

Istnieje w nim niewielki luz lub lekki 

wcisk. Stosowane do połączeń nie 

przenoszących obciążeń.  

pasowanie ciasne W tym pasowaniu 

wałek jest wciśnięty w otwór. 

Połączenie takie może przenosić 

obciążenia  
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Wybrane elementy maszyn 

Hej ho 

Do miłego 10 tego spotkania 


