
 

PODZIAŁKA W    RYSUNKU TECHNICZNYM  

Normy związane: 

PN-EN ISO 5455:1998 - Rysunek techniczny -- Podziałki 

 

Podziałka rysunku jest to stosunek wymiarów liniowych przedmiotu 

przedstawionego na rysunku do jego wymiarów rzeczywistych. 

Zgodnie z normą należy stosować następujące podziałki: 

 powiększające: 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1 

 neutralną: 1:1 

 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. 

W wyjątkowych wypadkach, z przyczyn praktycznych możliwe jest stosowanie 

pośrednich wartości podanych wyżej podziałek. 

Jeżeli mały przedmiot przedstawiamy w dużej podziałce to wówczas zalecane jest 

dołączenie jego widoku w podziałce neutralnej (1:1). 

Podziałka, w której został wykonany podstawowy rzut (widok, przekrój itp.), jest 

podziałką główną rysunku, którą umieszcza się w odpowiednim polu tabliczki 

rysunkowej. 

Na arkuszu rysunkowym mogą znajdować się również rzuty, przekroje, kłady 

przesunięte wykonane w innych podziałkach, które określamy jako podziałki 

pomocnicze, umieszczane są one pod oznaczeniami tych fragmentów rysunku. 

 

Podziałki Zastosowanie 

50:1 
Fragmenty części lub bardzo drobne części mechaniki 

precyzyjnej. 

10:1 Drobne części. 

5:1 Części o skomplikowanych kształtach. 

2:1 Detale. 

1:1 Detale, rysunki złożeniowe (zestawieniowe)małych urządzeń. 

1:2 Duże elementy, duże rysunki zestawieniowe. 

1:5 Rysunki zestawieniowe dużych maszyn. 



1:10 i więcej Rysunki budowlane. 
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Wymiarowanie   

 

 
 

Linie wymiarowe mogą być zakończone grotami zaczernionymi, grotami 

niezaczernionymi, kropkami lub ukośnymi kreskami. Groty powinny mieć długość 

minimum 2,5mm i jednakowy kształt, kreski ukośne należy rysować pod kątem 45° i 

długości minimum 3,5mm. 

  

 

Liczby wymiarowe umieszcza się nad liniami wymiarowymi, w pobliżu środka ich 

długości. Jeśli kreska wymiarowa jest za krótka wymiar można podać z boku kreski 

wymiarowej na jej przedłużeniu. Wymiary liniowe podaje się w milimetrach, bez 

http://slideplayer.pl/slide/8849310/


oznaczenia mm. Liczby wpisuje się zawsze nad kreską wymiarową pisząc je od lewej 

do prawej lub ( na liniach pionowych), od dołu do góry. 

 

  

 

Średnice wymiarujemy poprzedzając liczbę wymiarową znakiem Ø (fi). 

 

Promienie łuków wymiarujemy poprzedzając liczbę wymiarową znakiem R. Linię 

wymiarową prowadzi się od środka łuku i kończy grotem tylko od strony łuku. 

Grubości przedmiotów płaskich oznaczmy poprzedzając wymiar znakiem x. 

 

 
 

 
 



 

Podstawowe zasady wymiarowania 

 Zasada wymiarów koniecznych 

Zawsze podajemy wymiary gabarytowe (zewnętrzne). 

Wymiary mniejsze rysujemy bliżej rzutu przedmiotu. 

Zawsze podajemy tylko wymiary, które są niezbędne do jednoznacznego określenia wymiarowego 

przedmiotu. 

Każdy wymiar na rysunku powinien dać się odmierzyć na przedmiocie w czasie wykonywania czynności 

obróbkowych. 

 Zasada nie powtarzania wymiarów 

Wymiarów nie należy powtarzać ani na tym samym rzucie, ani na różnych rzutach tego samego 

przedmiotu. 

Każdy wymiar powinien być podany na rysunku tylko raz i to w miejscu, w którym jest on najbardziej 

zrozumiały, łatwy do odszukania i potrzebny ze względu na przebieg obróbki. 

 Zasada nie zamykania łańcuchów wymiarowych 

Łańcuchy wymiarowe stanowiące szereg kolejnych wymiarów równoległych (tzw. łańcuchy wymiarowe 

proste) lub dowolnie skierowanych (tzw. łańcuchy wymiarowe złożone) powinny pozostać otwarte, 

przy czym pomija się wymiar najmniej ważny. 



 Zasada pomijania wymiarów oczywistych 

Pomijamy wymiary oczywiste, dotyczące wymiarów kątowych, wynoszących 0o lub 90o, (wymiarowanie 

linii wzajemnie równoległych lub prostopadłych) oraz wymiary wynikające z symetryczności obiektu. 

Sposoby wymiarowania 

Wymiarowanie w układzie równoległym - polega na podawaniu wszystkich wymiarów równoległych do jednej 

bazy (powierzchni lub linii). Przy wymiarowaniu w układzie równoległym dokładność każdego wymiaru zależy 

tylko od dokładności samej obróbki, a nie zależy od dokładności innych wymiarów przedmiotu. Ten sposób 

wymiarowania stosuje się, gdy zależy nam na uzyskaniu dokładnego położenia pewnej ilości powierzchni 

przedmiotu od wybranej uprzednio bazy. 

Wymiarowanie w układzie szeregowym - polega na wpisywaniu wymiarów równoległych jeden za drugim. Ten 

sposób wymiarowania stosuje się gdy zależy na dokładności wzajemnego położenia sąsiednich elementów 

przedmiotu 

 

 

Wymiarowanie w układzie mieszanym - jest połączeniem wymiarowania w układzie równoległym 

i szeregowym i jednoczy zalety obu tych sposobów. Dzięki takiemu wymiarowaniu, wszystkie ważne wymiary 

przedmiotu mogą być bezpośrednio podane, a zatem i bezpośrednio sprawdzone 

 

 

 



Zasady sporządzania przekrojów, 
półprzekrojów i półwidoków 
Rzuty prostokątne mogą występować w postaci widoków lub przekrojów. W rysunku 

technicznym przedmioty o prostych kształtach przedstawia się w widoku, czyli odzwierciedla 

się zewnętrzne kształty przedmiotu, przy czym krawędzie niewidoczne rysuje się linią 

kreskową. W przypadku przedmiotów o złożonej budowie wewnętrznej, duża liczba linii 

kreskowych, oznaczających niewidoczne wewnętrzne kontury przedmiotu czyni rysunek mało 

czytelnym. Z widoku nie można odczytać, czy przedmiot ma wewnętrzną budowę jednorodną, 

czy złożoną. 

Przekroje 

W celu czytelnego odwzorowania skomplikowanych kształtów wewnętrznych stosuje się 

przekroje. Przekrój otrzymujemy w wyniku przecięcia rysowanego obiektu lub elementu, 

wyobrażoną płaszczyzną tnącą, poprowadzoną równolegle do płaszczyzny rzutu lub 

prostopadle do osi przedmiotu. Po przecięciu przedmiotu wyobrażalną płaszczyzną, 

odrzucamy przednią część przedmiotu, gdy płaszczyzna tnąca jest pionowa, lub górną jego 

część, gdy płaszczyzna tnąca jest pozioma. W ten sposób odsłania się nam wnętrze 

rysowanego obiektu lub elementu. 

Stosownie do usytuowania płaszczyzny tnącej rysunki tego wnętrza noszą nazwę 

przekrojów poziomych lub pionowych. 

Przekroje rysuje się zgodnie z zasadami rzutowania. 

Zgodnie z PN ślady płaszczyzn przekroju, czyli miejsca ich poprowadzenia oznacza się 

linią punktową grubą lub odcinkami linii grubej. Tą samą grubością linii rysuje się krawędzie 

przekrojów obiektów i elementów. Ponadto płaszczyzny przekroju zakreskowujemy stosując 

oznaczenia graficzne materiałów budowlanych. 

Przy oznaczeniach śladów płaszczyzn tnących podaje się nazwę przekroju oraz informację 

o tym, która część przeciętego przedmiotu została narysowana, a która odrzucona, czyli 

określamy kierunek patrzenia i oznaczamy go strzałkami lub kreskami. Przekroje opisuje się 

cyframi rzymskimi lub dużymi literami alfabetu. 

  

Rodzaje przekrojów 

  

- przekroje proste (jednopłaszczyznowe), np. przekroje pionowe i poziome 

Przekroje poziome dotyczące rysunków elementów budowlanych lub całych budynków 

zwane są rzutami poziomymi lub rzutami, np. rzut piwnic, rzut fundamentów, rzut konstrukcji 

dachu itp. Przekroje poziome przyziemia (piwnic), parteru i pięter należy wykonywać nad 

poziomem posadzki, powyżej dolnej krawędzi otworów okiennych. 



 



 



- przekroje złożone (wielopłaszczyznowe), dzielą się dalej na: 

schodkowe - w których przekrój powstaje  poprzez przecięcie przedmiotu dwoma lub więcej 

płaszczyznami 

 

łamane - powstaje poprzez przecięcie przedmiotu dwoma lub więcej płaszczyznami, których ślady 

tworzą linię łamaną o kątach rozwartych 

 

- przekroje cząstkowe - polegają na przecięciu płaszczyzna tylko fragmentu przedmiotu, który z uwagi 

na ilość szczegółów jest trudny do zwymiarowania, przekrojami cząstkowymi bardzo często 

wymiaruje sie złożone (wielośrednicowe) otwory, otwory ślepe, elementy składające się z kilku 

materiałów, etc. Przekrój cząstkowy ogranicza się linią falistą. 



 

- kłady - to przekroje poprzeczne przedmiotu wykonane na przedmiocie (kład miejscowy) lub 

przesunięte poza przedmiot (kład przesunięty) obrócone względem osi przedmiotu o 90°. 

 

W rysunku budowlanym kłady stosuje sie dla identyfikacji elementów stalowych konstrukcji, np. 

pokazania kształtu belki stalowej, przekroju więźby dachowej itp. 

  

- półprzekroje, półwidoki, półprzekroje-półwidoki 

Przedmioty symetryczne względem jednej lub kilku płaszczyzn możemy narysować 

w niepełnych rzutach. Najczęściej przedmioty symetryczne względem jednej płaszczyzny 

przedstawiamy w półwidoku i półprzekroju. Lewą stronę rysunku stanowi półwidok, 

a prawą półprzekrój. Płaszczyzna symetrii ogranicza półwidok od półprzekroju. 

Jeśli widoczna krawędź przedmiotu pokrywa się w danym rzucie z osią jego symetrii, to 

oś ta nie może oddzielać półwidoku od półprzekroju. W takim przypadku półprzekrój 

i półwidok rozgranicza linia falista. 

Przedmioty obrotowe rysujemy w jednym rzucie półwidok – półprzekrój, chociaż można 

je również rysować tylko z jednej strony osi (poniżej osi), jako półwidok lub półprzekrój. 

Przedmioty obrotowe w rzucie półwidok – półprzekrój rysujemy tak, aby półprzekrój 

występował poniżej lub z prawej strony półwidoku. 

Rysunki przedmiotów w półwidoku lub półprzekroju wymagają oznaczenia symetrii 



przedmiotu. Symetrię przedmiotu oznaczają równoległe cienkie kreski, umieszczone na 

końcach osi symetrii. 

 

 
 

 


