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1. WPROWADZENIE  
 

Poradnik ułatwi Ci przyswajać wiedzę o podstawowych elementach dokumentacji 
technicznej i zdobywać umiejętność posługiwania się nią.  

W poradniku zamieszczono: 
− wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś posiadać przed rozpoczęciem 

pracy z poradnikiem,  
− cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie opanujesz w wyniku procesu kształcenia, 
− materiał nauczania, informacje niezbędne do opanowania treści zawartych w jednostce 

modułowej i realizacji celów kształcenia, 
− pytania sprawdzające wiedzę niezbędną do wykonania ćwiczeń, 
− ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne, 
− sprawdzian postępów, umożliwiający określenie poziomu wiedzy po wykonaniu 

ćwiczenia,  
− sprawdzian osiągnięć, umożliwiający sprawdzenie wiadomości i umiejętności 

opanowanych podczas realizacji programu jednostki modułowej, 
− literaturę uzupełniającą.  
 
 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp oraz 
instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te 
poznasz podczas trwania nauki. 
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Stosowanie aparatów   
i urządzeń przemysłu 

chemicznego 

311[31].Z2 
Techniczne podstawy procesów 

wytwarzania półproduktów  
i produktów przemysłu  
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Pomiary parametrów 
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311[31].Z2.03 
Stosowanie typowych 

powiązań podstawowych 
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Eksploatacja maszyn i 
urządzeń przemysłu 

chemicznego 
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Stosowanie układów 
automatyki i sterowania 
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2.  WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej „Posługiwanie się 
dokumentacją techniczną”,  powinieneś umieć: 
− posługiwać się podstawowymi przyborami do rysowania, 
− korzystać z różnych źródeł informacji. 
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3.  CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku procesu kształcenia, powinieneś umieć: 
− określić znaczenie rysunku technicznego,  
− posłużyć się przyborami kreślarskimi i materiałami rysunkowymi, 
− skorzystać z norm technicznych, 
− wykonać szkice i rysunki brył geometrycznych w rzucie prostokątnym równoległym, 
− wykonać szkice i rysunki brył geometrycznych i obiektów budowlanych w rzucie 

aksonometrycznym, 
− wykonać szkice i rysunki części aparatury chemicznej, 
− odczytać szkice i rysunki aparatury chemicznej, 
− zwymiarować rysunki, 
− sporządzić przekroje przedmiotów, 
− rozróżnić różne połączenia aparatury chemicznej, 
− rozpoznać oznaczenia na schematach technologicznych, 
− posłużyć się programem komputerowym do wykonania rysunków technicznych, 
− posłużyć się podstawowymi pojęciami z zakresu rysunku technicznego, 
− rozróżnić rodzaje i przeznaczenie dokumentacji instalacji przemysłu chemicznego, 
− rozpoznać na schematach aparaturę i urządzenia do automatyki. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 

4.1.  Rysunek techniczny – podstawowe pojęcia 
 
4.1.1. Materiał nauczania 

 
   Rysunki związane z wytwarzaniem, działalnością techniczną człowieka nazwane są 

rysunkami technicznymi. Stanowią one podstawę realizacji każdego zamierzenia 
technicznego. Są jednymi z najważniejszych dokumentów produkcji, określających kształty, 
rozmiary, budowę i sposób montażu maszyn i urządzeń. 

Forma w jakiej może wystąpić rysunek techniczny to szkic, rysunek, schemat. 
Norma techniczna PN-ISO 10209:1994 definiuje wyżej wymienione formy rysunku. 
Szkic jest to rysunek wykonany na ogół odręcznie i niekoniecznie w podziałce. 
Rysunek to informacja techniczna podana na nośniki informacji, przedstawiona 

graficznie zgodnie z przyjętymi zasadami i zazwyczaj w podziałce. 
Odtwarza dokładnie kształty i wymiary przedmiotu. Dzieli się na: 
− złożeniowy, przedstawiający całość mechanizmu lub urządzenia, 
− wykonawczy – rysunek poszczególnych części urządzeń, zawiera wszystkie informacje  

potrzebne do wykonania. 
Schemat jest rysunkiem, w którym zastosowano symbole graficzne w celu pokazania 

funkcji składowych układu i ich współzależności. 
 

    Rysunki techniczne są wykonywane wg ustalonych zasad i przepisów. Regulują to 
normy, wydawane m.in. przez Polski Komitet Normalizacyjny. 

 
      Przykładowe   oznaczenia symbolowe norm: 
 
      Polskie Normy                 (PN), 
      Normy angielskie            (BS), 
      Normy włoskie                (UNI), 
      Normy czeskie                 (CSN), 
      Normy międzynarodowe (ISO, IEC), 
      Normy europejskie          (EN). 

 
Oznaczenie symbolowe wskazuje, gdzie dana norma obowiązuje. Norma branżowa 

przeznaczona jest dla określonej branży (np. metalowej, chemicznej, skórzanej). 
Polskie Normy obowiązują w Polsce, inne w Europie, na świecie. 
Przykłady norm: 
 

PN-EN ISO 5457:2002 
Temat normy: 
Dokumentacja techniczna wyrobu. Wymiary i układ arkuszy rysunkowych 
PN-EN ISO   –       norma obowiązuje w Polsce, Europie, świecie, 

5457        –       numer katalogowy normy, 
2000  –       rok zatwierdzenia i wydania normy. 

Norma  określa wymiary i układ arkuszy rysunkowych. 
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PN-86/N-01603 
Temat normy: 
Składanie arkuszy 
         PN        –        Polska Norma, 
         86         –         rok zatwierdzenia i wydania normy,  
         N          –        normy obejmujące dokumentację, naukę, oświatę, kulturę i poligrafię, 

01603   –         numer katalogowy normy. 
Norma określa sposób składania arkuszy rysunkowych 
 
      Prawidłowe wykonanie rysunku technicznego zależy nie tylko od przestrzegania 
wymogów zawartych w normach, ale również stosowania odpowiednich materiałów  
rysunkowych i przyborów kreślarskich. Nie wolno również zapominać o staranności               
i dokładności wykonania. Na stanowisku pracy powinien być zachowany ład i porządek. 
 
Materiały rysunkowe  

W dalszej części materiału przytoczone zostaną środki i techniki ręcznego wykonania 
rysunku, ale przedstawione reguły obowiązują także przy wykonywaniu rysunków za pomocą 
środków informatycznych. 
Materiały rysunkowe używane do sporządzania rysunku technicznego: 
− papier zwykły (czysty lub w kratkę) – na szkice odręczne, 
− papier rysunkowy (karton kreślarski – brystol) – do wykonywania rysunków w ołówku 

i tuszu, 
− kalka rysunkowa – przeznaczona wyłącznie na rysunki wykonywane tuszem, 
− folia kreślarska o podłożu poliestrowym – posiada zwiększoną trwałość, 
− ołówki średniej twardości – B, HB, F – do odręcznego szkicowania, 
− ołówki twarde – H, 2H – do kreślenia na brystolu, 
− ołówki twarde i bardzo twarde – 3H, 4H, 5H, 6H – do kreślenia na kalce, 
− rapidograf (do kreślenia tuszem) z kompletem wymiennych końcówek kreślących różne 

grubości linii, 
− gumki, temperówka, ostrzałka do ołówków, pineski. 
 
Przybory kreślarskie 
− Rysownica (deska kreślarska) wykonana z miękkiego drewna, powierzchnia rysownicy, 

na której przypina się papier rysunkowy jest gładka, równa, oszlifowana,  
a krawędzie (szczególnie lewy bok) –  prostoliniowe.  

 
     Rys. 1. Rysownica [opracowanie własne]            Rys. 2. Przykładnica [opracowanie własne]   
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− Przykładnica służy do rysowania poziomych linii równoległych i do prowadzenia  
trójkątów przy rysowaniu linii prostopadłych i pochyłych. Składa się z dwóch                
wzajemnie prostopadłych i sztywno ze sobą połączonych ramion. Krawędzie 
przykładnicy powinny być proste i gładkie. Poprzeczne ramię służy do prowadzenia 
przykładnicy wzdłuż lewego boku rysownicy. 

−  Trójkąty. 
−  Kątomierz. 
−  Linijka z podziałką milimetrową. 
−  Komplet cyrkli.  
− Komplet krzywików – są to płaskie szablony, służące do wykreślania linii krzywych,         

których nie można narysować przy pomocy cyrkla. 
−  Wzorniki – szablony ułatwiające wykonanie rysunku .mogą to być np. wzorniki do 

opisywania rysunków, kreślenia kół, zaokrągleń.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
 
 
 
 
                                                        Rys. 3. Komplet krzywików [opracowanie własne] 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Wzornik [opracowanie własne] 
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Wymiary papieru lub kalki, na których wykonuje się rysunki techniczne są 
ujednolicone i znormalizowane – (PN-EN ISO 5457:2002). 
Podstawowym formatem jest arkusz o wymiarach 210 x 297, oznaczony symbolem A4. 
Formaty większe: A3, A2, A1, A0 są wielokrotnościami formatu A4. Format A5 jest równy 
połowie formatu A4. 
  
          Wymiary arkuszy rysunkowych [mm]  

 
              A0  1188 x 840 
              A1  840 x 594 
              A2  594 x 420 
              A3  420 x 297 
              A4  297 x 210 
              A5  210 x 149    
 
Podane wymiary są wymiarami jakie posiada arkusz po obcięciu. 
 
 
 

 
 

Rys. 5. Arkusz rysunkowy po obcięciu  [opracowanie własne] 
  
Przygotowanie arkusza rysunkowego 
     Do rysownicy przypina się pineskami większy arkusz i cienką linią zaznacza za pomocą 
przykładnicy i trójkąta wymiary  arkusza po obcięciu. Po wykonaniu rysunku obrzeże odcina 
się wzdłuż narysowanych linii. Na arkuszu, oprócz cienkiej linii wyznaczającej linię cięcia, 
rysuje się linią grubości 0,7 ramkę, ograniczającą powierzchnię rysunkową. Szerokość 
obramowania niezależnie od formatu wynosi wszędzie 10mm, a od lewego boku 20mm. 
W prawym dolnym rogu arkusza wrysowuje się  tabliczkę rysunkowa, zawierającą szereg 
danych dotyczących wykonanego rysunku: nazwę odtwarzanego przedmiotu, podziałkę, 
numer rysunku, wykonawcę i in. 

 
     Podziałka rysunkowa jest to stosunek wymiaru liniowego elementu przedmiotu 
przedstawionego na rysunku do rzeczywistego wymiaru tego samego elementu. Podziałka 1:1 
oznacza, że rysunek został wykonany w naturalnej wielkości. 
 
 
 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 11

   Według normy PN-EN ISO 5455:1998 stosuje się podziałki: 
 
          Zwiększające   

                              
50 : 1        20 : 1             10 : 1 
  5 : 1          2 : 1           100 : 1  

                
             Zmniejszające   
 
    1 :2                               1 : 5                         1 : 10 
    1 : 20                            1 : 50                       1 : 100 
    1:  200                          1 : 500                     1 : 1000 
    1 : 2000                        1 : 5000                   1 : 10000 
 
Na rysunku zawsze podaje się wymiary rzeczywiste bez względu na to, jaką zastosowano  
podziałkę. 
     
 
Norma PN–EN ISO 128-24:2003 określa rodzaje linii rysunkowych. Przy sporządzaniu 
rysunku stosuje się różne rodzaje linii. 
Rodzaje linii: 
− ciągła, 
− kreskowa, 
− kreskowa z kropką, 
− kreskowa z dwoma kropkami, 
− zygzakowata, 
− odręczna. 
 
Najważniejsze zastosowanie linii rysunkowych: 
 
Rodzaj linii Rysowany obiekt 
ciągła gruba                                            zarysy przedmiotu   
ciągła cienka                                             linie wymiarowe, pomocnicze, kreskowanie 
kreskowa cienka                                      zarysy i krawędzie niewidoczne 
kreskowa z kropką  (punktowa)              osie symetrii 
kreskowa z dwoma kropkami                oznaczenia specjalne 
zygzakowata    przerwania i urwania 
 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jaką rolę spełnia rysunek techniczny? 
2. Jakie wiadomości można odczytać z oznakowania normy, co oznacza w oznakowaniu   

polskiej normy litera N? 
3. Na czym polega przygotowanie arkusza rysunkowego?        
4. Od czego zależy wybór podziałki? 
5. Czym różni się szkic od rysunku?     
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4.1.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Określ i zapisz czego dotyczy norma PN–EN ISO-3098-0:2002.   
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wybrać i zapoznać się z podaną normą, 
2) zanotować oznaczenie, temat i podstawowe wiadomości umieszczone w normie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− komplet norm. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykreśl prostokąt o wymiarach 48 x 30 mm stosując podziałki: 1:1, 2:1, 1:5.   
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przygotować stanowisko pracy (materiały i przybory rysunkowe), 
2) wykreślić proste prostopadłe i równoległe, 
3) odmierzyć odpowiednią długość odcinków, 
4) wykreślić prostokąty. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− rysownica, 
− trójkąty, 
− przykładnica, 
− cyrkiel, 
− komplet norm. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1)  podać wymiary formatu arkusza A4?   
2)  wyjaśnić, w jaki sposób tworzy się większe formaty?   
3)  przygotować arkusz rysunkowy?   
4)  wyjaśnić,  czego dotyczą oznaczenia 2B, 6H?   
5)  wyjaśnić, czym jest podziałka?   
6)  scharakteryzować stosowane w rysunku technicznym rodzaje linii?   
7)  wykreślić rysunki przedmiotu stosując różne podziałki?   
8)  określić, jaką rolę w technice spełnia normalizacja?   
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4.2. Rzut prostokątny równoległy  
 

4.2.1. Materiał nauczania 
 

Rzutowaniem nazywa się przenoszenie obrazu przedmiotu z przestrzeni na płaszczyzny 
rzutów, zwanych rzutniami. Obrazy przedmiotów, jakie powstaną na tych rzutniach nazywa 
się rzutami. Rzut prostokątny równoległy to taki, w którym proste rzutujące są do siebie 
równolegle i prostopadłe do płaszczyzny rzutu. 

 
Rzut prostokątny punktu  
Jeżeli przez punkt A poprowadzi się prostą rzutującą prostopadłą do rzutni, to ślad tej prostej 
na rzutni nazywa się rzutem prostokątnym A’ punktu A. 
Rzut prostokątny jest podstawą odwzorowań stosowanych w rysunku technicznym. 
Na ogół jeden rzut nie wystarcza, aby ustalić kształt i wielkość rysowanej figury, bryły, 
dlatego stosuje się odwzorowania dwu-, trzy- i wielorzutowe, a więc kreśli się rzuty na dwie, 
trzy i więcej płaszczyzn rzutowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 6. Rzut punktu na jedną rzutnię [opracowanie własne] 
 

Do jednoczesnego wyznaczenia dwóch rzutów prostokątnych stosuje się dwie rzutnie 
wzajemnie prostopadłe. Rzutowanie punktu A na dwie przedstawione przestrzennie rzutnie 
pokazuje rysunek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 7. Rzut punktu na dwie rzutnie [opracowanie własne] 
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Przestrzenny układ rzutni można przedstawić płasko na arkuszu rysunkowym, rozwijając 
rzutnie. Rzutnię pionową I kładziemy na płaszczyźnie rysunku, a rzutnię poziomą II 
obracamy dookoła osi x. Po obrocie o kąt 90° obydwie rzutnie będą leżały w jednej 
płaszczyźnie rysunku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Rys. 8. Przestrzenny układ dwóch rzutni                               Rys. 9.  Płaski układ  dwóch rzutni           
              [opracowanie własne]                                                               [opracowanie własne] 
 

W przypadku wyznaczania trzeciego rzutu punktu A (patrz rys. 10) rzutnię II obracamy  
o 90° wokół osi x, a rzutnię III dookoła osi z. Trzeci rzut punktu A znajdujemy, prowadząc  
z punktu A’ prostą prostopadłą do osi z, a z punktu A’ prostą prostopadłą do osi y . Następnie 
ze środka O zataczamy łuk o promieniu OAy. Łuk przecina oś y w punkcie Ay. Z tego punktu 
wystawiamy linię prostopadłą. Punkt, w którym się przetnie z prostą prostopadłą do osi z jest 
trzecim rzutem – A’’’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 10. Rzut punktu na trzy rzutnie [opracowanie własne] 
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Rzut prostokątny odcinka 
 
    W celu wyznaczenia rzutów prostokątnych odcinka wystarczy wyznaczyć rzuty dwóch 
końcowych punktów odcinka i połączyć je linią prostą. 
Przykłady rzutów odcinka AB, ustawionych w różnym położeniu w stosunku do rzutni: 

 
 
 
 
 
                                                           
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Rys. 11. Przykłady rzutów odcinka [opracowanie własne]] 
                                            
                                           
Rzut prostokątny figur 
 

Figurę zwykle ustawia się równolegle do wybranej rzutni. Pozwala to na uzyskanie  
w jednym z rzutów rzeczywistego kształtu figury. Pozostałe rzuty są odcinkami. 
Dwa rzuty wystarczą do rysunkowego przedstawienia figury, jeden z nich jednak musi 
pokazywać jej kształt. 
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Rys. 12. Przykłady rzutów figur płaskich  [opracowanie własne] 

 
Rzut prostokątny brył geometrycznych i brył złożonych 
 

W bryłach występują jednocześnie punkty, odcinki, figury płaskie (wierzchołki, 
krawędzie, ściany). Rzutowanie bryły polega na rzutowaniu tych elementów. 
Bryłę ustawia się względem rzutni w ten sposób, aby jej płaszczyzny, krawędzie i osie 
symetrii były prostopadłe lub równoległe do rzutni. Przy takim ustawieniu jej:  
− krawędzie oraz osie symetrii rzutują się na poszczególnych rzutniach bez skrótów 

(w wielkości naturalnej) lub skracają się do punktu, 
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− płaszczyzny rzutują się w postaci płaszczyzn o wielkości naturalnej lub w postaci 
odcinka. 

 
Według normy PN-EN ISO 5456-1:2002 bryłę można przedstawić za pomocą   
następujących rzutów: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 13. Układ rzutów brył [ PN] 
 Oznaczenia rzutów 
 

Widok  
z przodu                  A 
z góry                        B 
od lewej strony         C 
od prawej                  D 
z dołu                        E 
z tyłu                         F 
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Do rysunkowego przedstawienia brył na ogół wystarczają dwa lub trzy rzuty.  
Na  rysunku powinny znajdować się tylko te rzuty, które są niezbędne do określenia kształtów 
i wymiarów bryły. Rzut na rzutnię pionową, zawierający najwięcej szczegółów, nazwany jest 
rzutem głównym. Niewidoczne krawędzie zaznacza się na rzutach (widokach) linią kreskową 
cienką. 
 
 

 

Rys. 14.  Przykłady rzutów brył geometrycznych [opracowanie własne] 
 
Rysunek rzutu prostokątnego brył można wykonać na podstawie sporządzonego uprzednio 
szkicu lub przedstawionej bryły. 
 
 
 

 
 

Rys. 15. Rzut prostokątny bryły [opracowanie własne] 
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Rys. 16 Rzut prostokątny bryły [opracowanie własne] 

 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Na czym polega odwzorowanie przedmiotu w postaci rzutu prostokątnego równoległego? 
2. W jaki sposób należy ustawić figurę, aby jej rzut zachował naturalny kształt 

i niezmienioną wielkość? 
3. Na ile rzutni i dlaczego wystarczy wykonać rzut prostokątny stożka? 
 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj rzut prostokątny rombu o długości boku 40 mm na trzy rzutnie. 
Romb ustawiony jest równolegle do rzutni poziomej . 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wykreślić romb, 
2) wykonać rzuty na trzy rzutnie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− rysownica, 
− trójkąty, 
− cyrkiel. 
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Ćwiczenie 2 
Na podstawie przedstawionego szkicu odwzoruj bryłę w rzucie prostokątnym 

równoległym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) ustalić rzut główny, 
2) wykonać niezbędne rzuty.  
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− rysownica, 
− trójkąty, 
− cyrkiel, 
− arkusz rysunkowy. 
 
Ćwiczenie 3 

Dorysuj brakujące rzuty i uzupełnij już istniejące zgodnie z zasadą rzutowania na trzy 
rzutnie. 
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Sposób wykonania  ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) uzupełnić rzuty, 
2) dorysować brakujące rzuty. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− rysownica, 
− trójkąty, 
− cyrkiel, 
− arkusz rysunkowy. 

 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
          
Czy potrafisz: Tak Nie 
1. przedstawić w postaci trzech rzutów prostokątnych odcinek ustawiony     

prostopadle do płaszczyzny poziomej?   

2. określić, w jakim położeniu względem rzutni powinien być ustawiony 
trójkąt, aby jego rzut  odpowiadał wymiarom rzeczywistym?   

3. określić w trzech rzutach figurę geometryczną (trójkąt, prostokąt i in.)?   
4. określić, czy zawsze do odwzorowania brył geometrycznych niezbędne  

jest wykonanie trzech rzutów?   

5. zrzutować bryłę geometryczną na trzy rzutnie?   
6. wybrać odpowiednie ustawienie bryły złożonej do rzutowania?   
7. wykreślić w trzech rzutach bryłę złożoną?   
8. uzupełnić brakujące rzuty brył?   
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4.3. Rzutowanie aksonometryczne – rzut równoległy ukośny 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

Bywa, że na podstawie rysunku sporządzonego w układzie rzutów prostokątnych, trudno 
wyobrazić sobie jaki kształt ma przedmiot. Do przedstawienia kształtów przedmiotów  
w sposób poglądowy (perspektywiczny) w jednym rzucie służą rzuty aksonometryczne.  
W aksonometrii przyjęte są kątowe układy osi, będące płaskimi odtworzeniami układów 
trzech wzajemnie prostopadłych, przestrzennych osi x, y, z, określających w każdym 
przedmiocie jego podstawowe wymiary: szerokość, wysokość, i głębokość. 
Rodzaje aksonometrii: 
− aksonometria ukośna – rzut ukośny, 
− aksonometria prostokątna jednomiarowa – izometria, 
− aksonometria prostokątna dwumiarowa – dimetria.  
 

W każdej z nich jest inny kątowy układ osi. 
Najwygodniejszym sposobem odtwarzania kształtów przestrzennych na płaszczyźnie rysunku 
jest aksonometria ukośna (rzut ukośny). 
 

Rysunek poniżej przedstawia płaski obraz trzech osi przestrzennych x, y, z w ustawieniu  
kątowym płaszczyzn przyjętym dla rzutu ukośnego – kąty pomiędzy osiami to 90°, 135°, 
135°. 

Rysunek obok to obraz sześcianu w układzie tych osi. Sześcian jest ustawiony 
krawędziami równolegle do odpowiednich osi. Krawędzie, które są równoległe do osi x oraz 
z mają wymiary rzeczywiste. Natomiast krawędzie równoległe do osi y uległy skróceniu 
o połowę (1 : 2) . 

  
Rys. 17. Układ osi w aksonometrii                           Rys. 18. Rzut ukośny sześcianu              
           ukośnej [opracowanie własne]                                    [opracowanie własne] 
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Rzut ukośny figur 
 

Figury mogą być ustawione w różnych płaszczyznach. W zależności od tego rzuty są 
różne. I tak, boki kwadratu  w położeniu I , ustawionego czołowo, równolegle do płaszczyzny 
wyznaczonej osiami x, z , mają wielkość rzeczywistą. W położeniu II i III boki kwadratu 
równoległe do osi y mają długość zmniejszoną o połowę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
                                                    

Rys. 19. Rzuty ukośne kwadratu [1] 
 
Rzut ukośny brył 
 

Bryłę należy ustawić równolegle do płaszczyzny pionowej, ograniczonej osiami x, y,  
w taki sposób, aby pokazać jak najwięcej szczegółów. Rzutowanie ukośne polega na 
rzutowaniu ukośnym ścian bryły na równolegle do nich płaszczyzny. 
                                      

                                       
Rys. 20 Rzut ukośny bryły [1] 
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 Mając szkic lub rysunek przedmiotu w postaci rzutu ukośnego, o wiele łatwiej można 
wykonać jego rzut prostokątny równoległy. 
Przykład takiego odwzorowania: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rys. 21. Rzut ukośny bryły [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

Rys. 22. Bryła odwzorowana w rzucie prostokątnym [3] 
   
4.3.2.   Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Na czym polega rzutowanie aksonometryczne? 
2. Ile płaszczyzn jest widocznych na rzucie ukośnym bryły? 
3. W jakiej płaszczyźnie należy ustawić trójkąt prostokątny, aby jego rzut ukośny: 
       a)  miał wymiary rzeczywiste,   
       b)  zmienił wymiary? 
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4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykreśl rzut ukośny graniastosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego. Długość 
boków trójkąta 3 i 4 cm, wysokość graniastosłupa 8 cm. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wykreślić trójkąt równoramienny, 
2) wyznaczyć w trójkącie odcinek równoległy do osi y, 
3) wykreślić rzut ukośny trójkąta, 
4) wykreślić graniastosłup. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− rysownica, 
− arkusz rysunkowy, 
− przybory rysunkowe (cyrkiel, trójkąt). 
 
Ćwiczenie 2 

Na podstawie przedstawionych rzutów prostokątnych bryły naszkicuj jej rzut ukośny. 

                                                
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) znać sposób wykonywania rzutu ukośnego, 
2) zachować staranność wykonania. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− rysownica, 
− arkusz rysunkowy, 
− przybory rysunkowe (cyrkiel, trójkąt). 
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4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) wykreślić układ osi stosowany w aksonometrii – rzucie ukośnym?   
2) przedstawić w rzucie ukośnym figurę geometryczną ustawioną równolegle 

do płaszczyzny poziomej?   

3) wykreślić rzuty ukośne figury geometrycznej ustawionej równolegle do 
płaszczyzn rzutowania:   

− poziomej?   
− pionowej?   
− bocznej?   

4) odwzorować bryłę w rzucie ukośnym?   
5) na podstawie wykonanego rzutu prostokątnego równoległego   
6) odwzorować bryłę w rzucie ukośnym?   
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4.4. Przekroje 
 

4.4.1. Materiał nauczania 
 

 Zewnętrzne zarysy przedmiotu nie dają jeszcze pełnego wyobrażenia o jego kształtach  
wewnętrznych, grubościach ścianek itp. Do zobrazowania wewnętrznego kształtu lub  
pokazania niewidocznych krawędzi w danym rzucie stosuje się linie kreskowe. Rysunek taki 
jest mało przejrzysty. Z tego względu dla jednoznacznego przedstawienia rysunkowego 
wewnętrznej budowy przedmiotu wykonuje się rysunki przekrojów. 
 
Przekrój powstaje przez przecięcie przedmiotu wyobrażalną płaszczyzną  (zwaną płaszczyzną 
przekroju) i odrzucenie części przedmiotu znajdującej się przed tą płaszczyzną. Pozostawioną 
część, leżącą za płaszczyzną przekroju, odwzorowuje się w rzucie prostokątnym. 
Miejsca, w których płaszczyzna przechodzi przez materiał przedmiotu zakreskowuje się 
cienkimi liniami ciągłymi. 
 

 
 Rys. 23. Powstawanie przekroju [2] 

 
 

Kreskowanie przekrojów musi odbywać się zgodnie z następującymi zasadami: 
− linie kreskowania powinny być nachylone pod kątem 45° do osi przedmiotu lub głównej   

krawędzi przekroju, 
− linie kreskowania przekroju tej samej części powinny przebiegać przez cały obszar 

z jednakowym nachyleniem i bez zmian odstępów między kreskami  
(z jednakową podziałką), 

− przekroje długie i wąski zamiast kreskować – zaczernia się, 
− przekroje załamane pod kątem 45° można kreskować pod kątem 30°, 
− podziałka kreskowania zależy od wielkości pól przekrojów, 
− przekroje dwóch stykających się przedmiotów należy kreskować w przeciwnych 

kierunkach.  
W  przypadku większej ilości stykających się przedmiotów kreskowanie powinno się 

różnić się kierunkiem i podziałką. 
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Prezentacja w/w zasad kreskowania: 
 

 
 
 Rys. 24. Kreskowanie przekrojów [1] 
 
 
 
 

 
 

Rys. 25. Kreskowanie złożonych i cienkich części  [3] 
 
 
Rodzaje przekrojów 
 
Przekroje mogą być: 
− proste –  powstają przez przecięcie przedmiotu jedną płaszczyzną przekroju, 
− złożone –  powstają przez przecięcie przedmiotu dwiema lub więcej płaszczyznami;   

przekrój taki stosuje się wówczas, gdy w jednym przekroju chce się 
pokazać kilka szczegółów nie leżących w jednej płaszczyźnie, 

− całkowite – przedstawiające całkowity zarys przedmiotu, leżący w płaszczyźnie    
przekroju, 

− cząstkowe –   przedstawiają jedynie fragmenty przedmiotu. 
Przekroje przedmiotów posiadających osie symetrii wykonuje się zwykle wzdłuż płaszczyzn  
i osi symetrii lub prostopadle do nich. W pierwszym przypadku przekrój nazywa się 
podłużnym, w drugim – poprzecznym.   
Najczęściej przedmioty symetryczne względem jednej płaszczyzny przedstawia się  
w półwidoku i półprzekroju. 
Płaszczyznę przekroju oznacza się na rysunku dwoma krótkimi odcinkami linii ciągłej grubej, 
przecinającymi zarys zewnętrzny przedmiotu i umieszcza obok dwie jednakowe duże litery A 
po tej stronie, z której przekrój jest widziany. Litery te powtarzamy nad przekrojem, 
rozdzielając je krótką kreską i podkreślając. Następne przekroje zaznacza się kolejnymi 
literami alfabetu np. B-B, C-C itd. 
Rysunki  26, 27, 28, 29, 30, 31 przedstawiają różne rodzaje przekrojów. 
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Rys. 26. Przekroje proste: A-A- podłużny, B-B- poprzeczny [3] 
 
 

 
 

 
Rys. 27. Przekrój prosty całkowity [3] 

. 

 
 

Rys. 28. Półwidok-półprzekrój [3] 
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Do przekrojów złożonych należą:  
− przekroje łamane, 
− przekroje cząstkowe, 
− wyrwania. 

 
Przekroje łamane stosuje się wtedy, gdy zachodzi potrzeba pokazania na jednym rzucie 

kilku szczegółów przedmiotu, nieleżących w jednej płaszczyźnie. Dzieli się je na  obrócone 
i przesunięte.  

 

 
Rys. 29. Przekrój łamany obrócony [2] 

 
 Rzut główny złożony jest jakby  z dwóch  półprzekrojów. Dolny rzutowany jest 

normalnie na płaszczyznę. Górny obrócony jest o kąt 45° wokół osi do położenia 
równoległego do tej samej płaszczyzny i odwzorowany w rzucie. Ślady płaszczyzn 
półprzekrojów zaznaczono i opisano literami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Rys. 30. Przekrój łamany przesunięty [2] 
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Na rysunku przedstawiono przekrój łamany przesunięty. Płaszczyzna przekroju po 
przejściu przez oś jednego otworu została przesunięta do osi drugiego otworu. Ślady 
płaszczyzny przekroju są załamane pod kątem prostym. 
 
Przekroje cząstkowe i wyrwania służą do przedstawienia tylko pewnych szczegółów 
przedmiotu, np. rys.31                                                                                                                                          
 

 
 

Rys. 31. Przekrój cząstkowy [4] 
 
 
Urwania i przerwania rzutów 
Przedmioty długie o niezmiennym przekroju poprzecznym , można skracać i przerywać. 
Rysunek przedstawia przerwanie (usunięta środkowa część przedmiotu). Urwanie jest 
wówczas, gdy usunięta jest końcowa część przedmiotu. 
 

 
Rys. 32. Przerwanie rzutu  [opracowanie własne] 

 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jestes przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. W jaki sposób oznacza się płaszczyznę przekroju? 
2. Jakie są zasady kreskowania przekrojów? 
3. W jakich przypadkach stosuje się przekrój całkowity, a kiedy półwidok – półprzekrój ? 
4. Co to jest przekrój złożony ? 
5. Czym różni się przekrój łamany obrócony od przekroju łamanego przesuniętego? 
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4.4.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Zaznacz i wykonaj odpowiedni przekrój przedstawionego przedmiotu. 

 
 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wybrać rodzaj przekroju, 
2) zaznaczyć płaszczyznę przekroju, 
3) wykonać przekrój, 
4) prawidłowo zakreskować płaszczyznę przekroju.  

 
Wyposażenie stanowiska pracy 

− rysownica,  
− przybory rysunkowe (trójkąty, cyrkiel), 
− arkusz rysunkowy. 
 
Ćwiczenie 2  

Jakie błędy popełniono na rysunkach? Usuń je i narysuj poprawnie przedstawione 
w przekroju przedmioty. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić w jakim przekroju przedstawiono przedmioty, 
2) narysować je w tym przekroju poprawnie, 
3) uzasadnić przyczynę popełnionych błędów. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− rysownica, 
− przybory rysunkowe (trójkąty, cyrkiel), 
− arkusz rysunkowy, 
− modele brył. 
 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1)  oznaczyć położenie płaszczyzny przekroju?   
2)  wskazać na rysunku rodzaj wykonanego przekroju?   
3)  określić sposoby kreskowania?   
4)  wykonać przekrój całkowity przedmiotu?   
5)  wyjaśnić, w jakim przypadku stosuje wykonuje się przekrój łamany?   
6)  wykreślić przedmiot w półwidoku – półprzekroju?   
7)  wyjaśnić, w jaki sposób powstaje przekrój łamanym obrócony?   
8)  wyjaśnić, w jaki sposób powstaje przekrój łamany przesunięty 
9)  wykreślić przekrój łamany przedmiotu?   
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4.5. Wymiarowanie. Czytanie rysunków 
 
 
4.5.1.  Materiał nauczania 
 

Według  normy PN-ISO 129:1996 wymiar to wartość liczbowa  wyrażona  
w określonych jednostkach miary  i przedstawiona graficznie na rysunkach technicznych  
za pomocą linii, symboli, znaków. 
     

Rysunek, szkic przedmiotu nie przedstawia sobą  żadnej wartości, jeśli nie jest 
zwymiarowany, tzn. nieokreślone są odległości linii, punktów, długości łuków, wielkości 
kątów itp. Nie można bowiem  wykonać przedmiotu nie znając jego wymiarów. 
Do wymiarowania rysunku służą linie wymiarowe, pomocnicze linie wymiarowe, znaki 
i liczby wymiarowe.  

Linia wymiarowa jest ciągłą, cienką linią zakończoną obustronnie strzałkami. Jeżeli 
brak miejsca na strzałki, to zastępuje się je krótkimi kreskami pochylonymi pod kątem 45° do 
linii wymiarowej. Linie wymiarowe są  zawsze równoległe do odcinka, który jest 
wymiarowany. 

Odstępy pomiędzy liniami wymiarowymi, występującymi w kilku rzędach, powinny być 
takie same.  

Pomocnicze linie wymiarowe są  również liniami ciągłymi, cienkimi kreślonymi 
prostopadle do właściwych linii wymiarowych. Stanowią przedłużenie linii, między którymi 
wymiar ma być wyznaczony lub stycznymi do nich. Zawsze nieznacznie przeciąga się je  
poza linię wymiarową. 
 

               
 
 
Rys.33. Wymiarowanie  szeregowe                                                Rys. 34. wymiarowanie równoległe 
[opracowanie własne]                                                      [opracowanie własne]                                                               
                                         
                                                                                                    
    Liczby wymiarowe określają wartości wymiarów. Na rysunkach, bez względu  na 
zastosowaną podziałkę, umieszcza się wymiary rzeczywiste i podaje się je zawsze                   
w milimetrach, pomijając skrót ,,mm”.  Jeżeli wymiary podano w innych jednostkach  należy 
na rysunku podać oznaczenie tych jednostek. Wymiary kątów podaje się w stopniach lub 
minutach. 
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Liczby wymiarowe umieszcza się tak, aby móc je odczytać patrząc z przodu i z prawej strony. 
Można je stawiać nad linią wymiarową (zalecane)  lub w przerwie linii wymiarowej. 

                        
Unika się pisania liczb wymiarowych w zakreskowanym przedziale. 

 
Rys. 35. Pisanie liczb wymiarowych [ 2] 

 
Znaki wymiarowe są to najczęściej oznaczenia promieni łuku, kuli, średnicy. Wpisuje 

się je przed liczbami wymiarowymi. 
 

Przykłady znaków wymiarowych: 
 
      Ø    –   średnica 
      R    –   promień łuku 
      SR  –   promień kuli  
      SØ  –   średnica kuli 
 

Wymiarowanie  promieni łuków i kątów 
Promienie łuków wymiaruje się za pomocą znaku wymiarowego R i odpowiedniej liczby 
wymiarowej. Linię wymiarową prowadzi się od łuku po jego wklęsłej stronie do punktu,  
z którego został zatoczony i zakończa strzałką.  
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Przy wymiarowaniu kątów linia wymiarowa ma kształt łuku, zakreślonego z wierzchołka 
kąta. 
 
 

 
 
 

Rys. 36. Wymiarowanie promieni łuków [2] 
 
 
 

 
 

Rys. 37. Wymiarowanie kątów [a) linia wymiarowa ma postać łuku, zakreślonego z wierzchołka kąta  
b) wierzchołek nie jest znany, wyznacza się go przedłużając ramiona kąta [2] 

 
Wymiarowanie średnic  

W zależności od tego, w jakiej płaszczyźnie leży wymiarowany okrąg wymiaruje się go 
w jeden z podanych na rysunku sposób: 

  

  
 Rys. 38. Wymiarowanie średnic [4] 
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Liczbę wymiarową poprzedza się znakiem średnicy wówczas, gdy wymiarowany okrąg 
leży w płaszczyźnie prostopadłej do rzutni. 
Przy wymiarowaniu średnic przedmiotów narysowanych w półwidokach i półprzekrojach 
linie wymiarowe wykreśla się tylko po jednej stroni osi symetrii, przeciągając ją poza oś. 
 
Porządkowe zasady wymiarowania 
 

Przestrzeganie pewnych zasad przy wymiarowaniu rysunku powoduje, że rysunek jest 
czytelny, zawiera niezbędne wymiary dla wykonawcy. 
1. Zasada wymiarów koniecznych. 

Na rysunku podaje się tylko te wymiary, które są niezbędne do jednoznacznego          
odtworzenia przedmiotu. 

2. Zasada nie powtarzania wymiarów. 
Każdy wymiar powinien być podany na rysunku tylko jeden raz. Powtarzanie tego  
samego wymiaru powoduje, że rysunek staje się mało czytelny. 

3. Zasada grupowania wymiarów. 
Na rzucie głównym, którym jest widok z przodu lub przekrój, należy umieścić     
możliwie najwięcej wymiarów. 

4. Zasada pomijania wymiarów oczywistych. 
Wymiarami oczywistymi są np. kąt 0° pomiędzy liniami równoległymi, czy kąt 90°     
między liniami prostopadłymi. 

5. Zasada niezamykania wymiarów. 
 
Przedstawiony rysunek wałka ilustruje tę zasadę: 

 
 
 

 
    Rys. 39. Wymiarowanie wałka [3] 

 
 

Na rysunku wymiary długości wałka są zestawione szeregowo i tworzą łańcuch 
wymiarów. Jeżeli umieści się jeszcze wymiar całkowity powstanie łańcuch zamknięty. Przy  
wykonaniu przedmiotu, każdy wymiar składowy będzie obarczony pewnym dopuszczalnym 
błędem, ale suma tych błędów może być tak duża, że przekroczy dopuszczalny błąd dla 
wymiaru całkowitego. Dlatego wymiar całkowity może być tylko liczbą przybliżoną. 
 
     Wymiarować można rysunki przedmiotów przedstawionych w rzucie równoległym 
prostokątnym jak i w rzucie ukośnym. 
 
Przykładem zwymiarowanej bryły w rzucie ukośnym jest rysunek 40. 
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Rys. 40. Wymiarowanie bryły w rzucie ukośnym [3] 
 
 

Szkicowanie 
 

Przed wykonaniem szkicu należy dokładnie obejrzeć przedmiot, ustalić główny widok, 
płaszczyzny i osie symetrii. Następnie rysuje się osie symetrii, linie zarysów widocznych    
i niewidocznych oraz ustala konieczne przekroje. 

Szkic wykonuje się odręcznie ołówkiem. Tak samo, jak przy kreśleniu rysunku 
technicznego stosuje się linie ciągłe, kreskowe i punktowe. Szkic może służyć jako instrukcja 
do wykonania potrzebnego przedmiotu lub stanowić podstawę do wykonania rysunku. 

 Jeżeli szkic ma stanowić podstawę do wykonania rysunku, to muszą być na nim 
naniesione wymiary. Po zmierzeniu przedmiotu wpisuje się na szkicu niezbędne wymiary. 
 
Czytanie rysunków 

Po otrzymaniu gotowego, zwymiarowanego rysunku, szkicu, składającego się  
z jednego lub kilku rzutów, trzeba wyobrazić sobie jak narysowany przedmiot wygląda. 

Należy dokonać analizy przedstawionego  rysunku, szkicu. Polega to na zorientowaniu 
się, jakie rzeczywiste wymiary ma przedmiot, jaki jest jego zasadniczy kształt, czy posiada oś 
lub płaszczyznę symetrii. Następnie zwrócić uwagę na drobne szczegóły takie, jak 
zaokrąglenia, otwory itp. 
 
 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. W jaki sposób prowadzi się pomocnicze linie wymiarowe? 
2. Co to jest zamknięty łańcuch wymiarowy? 
3. W jakim obszarze unika się stawiania liczb wymiarowych? 
4. Na czym polega zasada wymiarów koniecznych? 
5. W jaki sposób należy wykonać szkic? 
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4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zwymiaruj przedstawiony na rysunku przedmiot. 
 
 

                                                              
 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zanalizować przedstawiony rysunek, 
2) zwymiarować przedmiot, 
3) prawidłowo wykreślić linie wymiarowe, linie pomocnicze, 
4) prawidłowo nanieść liczby i znaki wymiarowe. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− rysownica, 
−  przybory kreślarskie, 
− arkusz rysunkowy. 
 
Ćwiczenie 2 

Uzupełnij wymiary brakujące na szkicu.  
 

 
 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1)  prawidłowo wymiarować promienie i średnice, 
2) wykorzystać znajomość zasad wymiarowania. 
 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 40

 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− rysownica, 
− przybory kreślarskie (trójkąty, cyrkiel), 
− arkusz rysunkowy.  
 
 
 
4.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1)   wskazać rodzaj linii jaką kreśli się linie wymiarowe?   
2)   określić sposoby umieszczania na rysunkach liczb i znaków 
       wymiarowych?   

3)   zwymiarować średnice i promienie?   
4)   wyjaśnić, dlaczego nie należy zamykać łańcuchów wymiarowych?   
5)   zastosować zasadę grupowania wymiarów przy wymiarowaniu 
      przedmiotu?   

6)   określić znaczenie przestrzegania zasad wymiarowania?   
7)   zwymiarować dowolny przedmiot?   
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4.6. Uproszczenia rysunkowe. Programy komputerowe do 
wykonywania rysunków 

 
4.6.1. Materiał nauczania  
 

W przemyśle chemicznym  stosuje się różne rodzaje połączeń aparatury i urządzeń. 
Wśród nich znajdują się połączenia: śrubowe, zgrzewane, lutowane i klejone. Na rysunkach 
przedstawia się je na ogół w sposób uproszczony. 

 
Połączenie śrubowe jest połączeniem utworzonym przez dwa elementy zaopatrzone  

w gwint. Tymi elementami są: śruba i nakrętka. Śruba z jednej strony jest nagwintowana,  
a z drugiej zakończona łbem. Po skręceniu, połączenie zabezpiecza z jednej strony łeb śruby,  
z drugiej nakrętka. 

Najczęściej używane są śruby z łbem sześciokątnym. Wówczas nakrętka również 
powinna być sześciokątna. Zaletą połączenia śrubowego jest możliwość wielokrotnego 
rozłączania i ponownego łączenia bez uszkodzeń części łączonych i łączących. 

Rysunek 41 przedstawia śruby i nakrętki w uproszczeniu.            
                      

 
 

Rys. 41. Rodzaje śrub i nakrętek [opracowanie własne] 
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Połączenia nitowe, zgrzewane, lutowane i klejowe należą do połączeń nierozłącznych 
tzn. takich, których nie można rozłączyć bez uszkodzenia części łączonych lub łącznika (nitu, 
spoiny). 

W połączeniach nitowych łączenie dwóch części następuje za pomocą nitu. Nit składa 
się z łba i trzonu. Po włożeniu trzonu do otworów w łączonych częściach, koniec nitu 
rozklepuje się i formuje. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Rys. 42. Przedstawienie nitów w przekroju i uproszczeniu [opracowanie własne] 

 

 
    

Rys. 43. Połączenie nitowe w przekroju i widoku [opracowanie własne] 
   

Zgrzewanie polega na nagrzaniu łączonych metalowych części do temperatury, w której 
osiągną stan ciastowatości i dociśnięciu ich do siebie. Połączenie zgrzewane przedstawia się 
na rysunkach w sposób uproszczony i oznacza odpowiednim symbolem graficznym. 
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Rys. 44. Rodzaje połączeń zgrzewanych [opracowanie własne] 
 

 
 

 
Rys. 45. Połączenie zgrzewane w uproszczeniu [opracowanie własne] 

 
 

Lutowanie polega na łączeniu metali za pomocą spoiwa (lutu) z metalu łatwiej topliwego 
niż metale nim łączone. Połączenie lutowane w porównaniu z innymi połączeniami jest mało 
wytrzymałe mechanicznie. 

 
Rys. 46. Połączenie lutowane w przekroju i widoku [PN] 
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Połączenia klejowe powstają przez łączenie części klejami o różnych własnościach 
fizycznych i chemicznych. W sposób uproszczony takie połączenie przedstawia rysunek 
 
 

 
 

Rys. 47. Połączenie klejowe w przekroju i widoku [PN] 
 
 
Schematy technologiczne 
Proces technologiczny można pokazać w postaci schematu. Poszczególne aparaty, urządzenia, 
łącza przedstawia się w umowny sposób. 
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1.    Zbiornik otwarty                                             8.  Filtr powietrza 
2.    Zbiornik zamknięty                                         9.  Kocioł  
3.    Przewód rurowy                                            10.  Wirówka 
4.    Podajnik ślimakowy                                      11.  Filtr cieczy 
5.    Młyn kulowy                                                 12.  Pompa 
6.    Mieszalnik                                                     13.  Podajnik taśmowy 
7.    Sprężarka                                                       14.  Suszarka 

 
 

Rysowanie jest czynnością żmudną i czasochłonną, toteż coraz częściej pracę człowieka 
wspomagają urządzenia elektroniczne współpracujące z odpowiednio oprogramowanym 
komputerem. Urządzeniami służącymi do rysowania są plotery. Mogą one kreślić bardzo 
skomplikowane rysunki z różnych dziedzin na formatach od A4 do A0. Różnią się sposobem 
mocowania papieru, ruchem i napędem głowicy z pisakami oraz oprogramowaniem własnym 
i wspomaganym przez współpracujący komputer. Pisaki do rysowania mogą być 
atramentowe, tuszowe i inne. Plotery wyposażone są w tzw. bufor wejściowy z własną 
pamięcią, oprogramowaniem i językiem graficznym. Plotery mają wbudowane w program 
różne stałe elementy graficzne, występujące na rysunkach technicznych takie, jak: rodzaje 
pisma, linie i punkty o różnych grubościach, możliwości kreskowania przekrojów, znaków, 
liczb wymiarowych itp. Pracą ploterów sterują programy typu CAD (komputerowe 
wspomaganie projektowania). Program Genius, który jest nakładką na program  AutoCAD, 
posiada dużą bibliotekę (zbiór powiązanych plików) znormalizowanych elementów: wkrętów, 
śrub, gwintów, nitów, łożysk i in., co znacznie ułatwia i przyspiesza pracę. Jednak nie 
gwarantuje dobrych wyników, jeśli brak jest gruntownej wiedzy dotyczącej zasad 
wykonywania rysunku technicznego.  
Z komputerem, w którym zainstalowany jest program typu CAD, może również 
współpracować drukarka.   
Innym elektronicznym urządzeniem stosowanym przy komputerowym wspomaganiu 
projektowania  jest skaner. Odczytuje on obrazy graficzne i przetwarza je na impulsy 
elektryczne możliwe do zapamiętania przez komputer. 
Rysunki wykonane na papierze lub kalce przechowuje się w zakładowych archiwach. 
Skanuje się je również jako pliki i przechowuje w utworzonych katalogach lub dane 
wyjściowe komputera zapisuje się na mikrofilmach lub mikrofiszach. 
 
Program ChemCad należy do nowoczesnych narzędzi stosowanych w komputerowo 
wspomaganej inżynierii procesowej, zwanych stymulatorami procesów przemysłowych. 
Profesjonalne symulacyjne pakiety typu ChemCad  służą do matematycznego modelowania 
pracy zarówno pojedyńczych aparatów, jak i złożonych procesów technologicznych 
stosowanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym. Obliczenia 
symulacyjne za pomocą ChemCAD można prowadzić w celu rozwiązywania problemów  
związanych z takimi procesami i operacjami, jak: destylacja,. ekstrakcja, wymiana ciepła, 
skalowanie aparatury, sporządzanie kosztorysów.    
 
ZTE to założenia techniczno-ekonomiczne projektu. Projekt może dotyczyć wykonania 
urządzenia, instalacji, budynku, zakładu  itp. Projekt wstępny zawiera sformułowane przez 
inwestora zadania, w ramach których mają być wykonywane określone czynności. Dokonuje 
się wymaganych uzgodnień i orientacyjnego kosztorysu. Następnie wykonawcy opracowują 
projekty techniczne  swoich odcinków prac, które składają się na całościowy projekt 
techniczny. Projekt techniczny zawiera m.in. wszystkie konieczne pozwolenia, np. 
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pozwolenie na budowę, dokumentację techniczną, uzgodnione z odpowiednimi zakładami 
przyłącza mediów. 
Konieczna jest również ocena oddziaływań budowy na środowisko. Po zatwierdzeniu 
projektu i kosztorysu prac, wykonawcy podpisują umowy z inwestorem i przystępują do 
pracy. 
Na etapie wstępnym procesu projektowania zupełnie wystarczający jest rysunek uproszczony, 
wyrażający myśl techniczną i zapisany za pomocą umownych symboli graficznych. Tego 
typu rysunki stosuje się również w instrukcjach obsługi urządzeń.    
 
4.6.2.  Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Dlaczego połączenie nitowe jest połączeniem nierozłącznym? 
2. Co tworzy połączenie śrubowe? 
3. Czym różni się lutowanie od zgrzewania? 
4. Co to jest ploter? 
 
 
4.6.3.  Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Na podstawie przedstawionego schematu  opisz pokazany proces technologiczny. 
 

Sposób wykonania  
 
Aby wykonać ćwiczenie,  powinieneś: 

1) dokładnie zapoznać się z przedstawionym schematem technologicznym, 
2) rozpoznać poszczególne aparaty. 

 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 47

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− plansza ze schematem technologicznym, 
− normy techniczna dotycząca oznaczeń aparatów na schematach: PN-89/M-42007/04, 
− PN-EN ISO 10628:2005. 

 
Ćwiczenie 2 

Mając uproszczony rysunek instalacji rurowej, wykorzystaj odpowiednią normę, aby 
określić poszczególne elementy instalacji. 
 
 

 
Rys. 48. Instalacja rurowa[PN] 

 
 
 

Sposób wykonania  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z oznaczeniami elementów instalacji rurowej, 
2) zapoznać się z normą, 
3) określić elementy instalacji. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– plansza ze schematem technologicznym,         
– normy dotyczące oznaczeń na schematach:  PN-89/M-42007/04. 
 
 
4.6.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1)   wyjaśnić, czym się różni połączenie lutowane od zgrzewanego?    
2)   narysować prosty schemat technologiczny?   
3)   wyjaśnić, jak powstaje połączenie śrubowe?   
4)   mając konkretny proces technologiczny, sporządzić jego 
      schemat technologiczny?   
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5. SPRAWDZIAN  OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 pytań.  
5. Każde zadanie ma 4 możliwe odpowiedzi. Tylko jedna jest prawidłowa. 
6. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej 

rubryce znak X.  
7. W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 

ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 
8. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. 

                       
Powodzenia! 

 
 
 
 
 
 
 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Podstawowy arkusz rysunkowy oznaczamy symbolem 

a) A2. 
b) A1. 
c) A0. 
d) A4. 

 
2. Wymiary podstawowego arkusza rysunkowego wynoszą 

a) 210 x 320. 
b) 297 x 420. 
c) 219 x 210. 
d) 210 x 297. 

   
3. Niewidoczne krawędzie przedmiotu na rysunku zaznacza się linią 

a) linią  kreskową cienką. 
b) linią ciągłą grubą. 
c) linią punktową. 
d) linią ciągłą cienką. 

 
4. Rzutami prostokątnymi na trzy rzutnie równoległościanu o podstawie kwadratowej, 

ustawionego równolegle do rzutni poziomej są 
a) kwadrat, prostokąt, prostokąt. 
b) prostokąt, kwadrat, prostokąt. 
c) kwadrat, kwadrat, prostokąt. 
d) prostokąt, prostokąt, kwadrat . 
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5. Rzuty pokazane na rysunku powstają przy ustawieniu trójkąta 
                                

               
a) równolegle do rzutni poziomej. 
b) pod kątem 30° do rzutni pionowej. 
c) równolegle do płaszczyzny pionowej. 
d) pod kątem 45° do rzutni poziomej. 

 
6. Rzut główny przedmiotu to:       

a) widok z prawego boku 
b) widok z góry 
c) widok z przodu 
d) widok z dołu 

 
7. Największe rozmiary ma przedmiot narysowany w podziałce 

a) 2 : 1. 
b) 1 : 3. 
c) 1 : 1. 
d) 3 : 1. 

 
8. Przedmiot przedstawiono za pomocą dwóch rzutów. Właściwy trzeci rzut to: 
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9. Odcinek można przedstawić maksymalnie w 
a) 2 rzutach. 
b) 1 rzucie. 
c) 3 rzutach. 
d) 4 rzutach. 

 
10. Krawędzie leżące poza  płaszczyzną przekroju zaznacza się linią 

a) ciągłą grubą. 
b) nie zaznacza się. 
c) kreskową cienką. 
d) ciągłą cienką. 

 
11. W rzucie ukośnym ulegają skróceniu krawędzie równoległe do osi 

a) x. 
b) y. 
c) z i y . 
d) x i y. 

 
12. Prawidłowo zwymiarowany przedmiot przedstawia rysunek: 
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13.  Na rysunku brakuje linii wymiarowych 
 

                                              
 

a) czterech. 
b) dwóch. 
c) trzech. 
d) jednej. 

 
14. Bryłę przedstawiono w postaci szkicu rzutu prostokątnego. Jej rzutem ukośnym jest   

rysunek: 
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15. Urwania wykonuje się dla przedmiotów 
a) długich o stałym przekroju poprzecznym.                                   
b) krótkich o stałym przekroju poprzecznym.       
c) długich o zmiennym przekroju poprzecznym. 
d) krótkich o zmiennym przekroju poprzecznym.  

 
16. Linię gwintu zaznacza się linią  

a) kreskową cienką. 
b) punktową.  
c) dwupunktową. 
d) ciągłą cienką. 

 
17. Norma techniczna o symbolu EN jest normą 

a) europejską. 
b) angielską. 
c) polską. 
d) ISO. 

 
18.  Wymiarów nie podaje się na: 

a) szkicu.  
b) rysunku wykonawczym. 
c) schemacie. 
d) rysunku złożeniowym. 

 
19. Kreskowanie przekroju dwóch połączonych części  

a) jest takie samo. 
b) różni się kątem pochylenia linii. 
c) różni się podziałką. 
d) różni się kierunkiem. 

 
20. Grafit w ołówku oznaczonym symbolem. 6H jest: 

a) twardy. 
b) bardzo twardy. 
c) miękki. 
d) średniej twardości. 
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KARTA  ODPOWIEDZI 
 

Imię i nazwisko............................................................................................ 
 
Posługiwanie się dokumentacja techniczną 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

                                                                                Razem  
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