
  

Rodzaje linii

Rodzaje linii stosowanych na rysunkach: 

• linia ciągła
• linia kreskowa
• linia punktowa
• linia dwupunktowa
• linia falista
• linia zygzakowa

Rozróżnia się ponadto linie bardzo grube, grube oraz cienkie.



  

Linia ciągła bardzo gruba służy do rysowania:

• połączeń lutowanych i klejonych (a i b)
• linii wykresowych

Rodzaje linii

a) b)



  

Linia ciągła gruba służy do rysowania:

• widocznych krawędzi i wyraźnych zarysów przedmiotów w widokach i 
przekrojach (a)

• zarysów kładów przesuniętych (b)
• krótkich kresek oznaczających końce śladów płaszczyzn przekrojów i 

miejsc załamania tych płaszczyzn (c)
• zarysów powierzchni obrabianych na rysunkach operacyjnych i 

zabiegowych (d)
• linii obramowania arkusza
• linii wykresowych

Rodzaje linii

a) b) c) d)`



  

Linia ciągła cienka służy do rysowania:

• linii wymiarowych (a)
• pomocniczych linii wymiarowych (a)
• innych linii pomocniczych (b)
• kreskowania przekrojów (a, b, c)
• zarysów y kładów miejscowych (c)
• zarysów a rdzeni gwintów (d)

Rodzaje linii

a) b) c) d)`



  

Linia ciągła cienka służy do rysowania, cd.:

• linii den rowków w wałkach wielowypustowych (a)
• linii den a wrębów kół zębatych, ślimaków i innych przedmiotów 

mających szereg powtarzających się wgłębień (b)
• osi kół o średnicy ≤ 12 mm (c)
• innych osi przedmiotów o wymiarze a ≤ 12 mm (d)

Rodzaje linii

a) b) c) d)



  

Linia ciągła cienka służy do rysowania, cd.:

• przekątnych prostokątów, kwadratów i trapezów utworzonych przez 
widoczne płaskie powierzchnie przedmiotów mających oś symetrii (a)

• linii przenikania a w miejscach łagodnie zaokrąglonych przejść jednej 
powierzchni w drugą (b)

• zarysów powierzchni nie obrabianych na rysunkach operacyjnych i 
zabiegowych (c)

• znaków chropowatości (d)
• ramek oznaczeń tolerancji kształtu i położenia (e)

Rodzaje linii

a) b) c) e)d)



  

Linia ciągła cienka służy do rysowania, cd.:

• linii ograniczających powiększany szczegół budowy przedmiotu (a)
• zarysów krawędzi przyległych, dorysowanych dla celów orientacyjnych 

(b)

Rodzaje linii

a) b)



  

Linia kreskowa cienka służy do rysowania:

• niewidocznych krawędzi i zarysów przedmiotów (a)
• linii wykresowych

Rodzaje linii

a)



  

Linia punktowa gruba służy do rysowania:

• linii zaznaczających powierzchnie podlegające obróbce cieplnej lub 
powierzchniowej (a)

• linii wykresowych

Rodzaje linii

a)



  

Linia punktowa cienka służy do rysowania:

• osi symetrii a (a)
• śladów płaszczyzn symetrii (b)
• linii podziałowych b w kołach zębatych, ślimakach, gwintach itp. (c)
• osi okręgów o średnicach ponad 12 mm oraz innych osi przedmiotów 

o wymiarze a > 12 mm (d)
• linii wykresowych

Rodzaje linii

a) b) c) d)



  

Linia dwupunktowa cienka służy do rysowania:

• skrajnych położeń części ruchomych (a)
• ostatecznego kształtu przedmiotu (b)
• pierwotnego kształtu przedmiotu (c)

Rodzaje linii

a) b)

c)



  

Linia dwupunktowa cienka służy do rysowania, cd.:

• zarysów przedmiotów przyległych, dorysowanych dla celów 
orientacyjnych (a)

• linii gięcia przedmiotów przedstawionych w rozwinięciu (b)
• linii osi ciężkości f  (c)

Rodzaje linii

a)

b)

c)



  

Linia falista służy do rysowania:

• linii urwania i przerwania przedmiotów, gdy linie te rysuje się odręcznie (a)
• linii ograniczających przekroje cząstkowe (b)

Linia zygzakowa służy do rysowania:

• tych samych linii co linia falista w przypadku rysunku komputerowego
• długich linii urwania i przerwania przedmiotów (c)

Rodzaje linii

a) b) c)


