
 

Operator obrabiarek skrawających – Rysunek techniczny zawodowy 

Dzień dobry! 

Dziś podaje kolejny materiał nauczania wynikający z naszego 

przedmiotu./ostatni tydzień nauczania/ 

Odpowiedzi na pytania proszę przesyłać do dnia 09.06.2020r. na kontakt z 

nauczycielem 

krezel.stefan@ckzkluczbork.edu.pl  

 

Materiał nauczania część III RYS.3A 

 

1-ogólne zasady wykonywania przekrojów 

2-przekroje proste i złożone 

3-wykonywanie przekrojów -ćwiczenia 

4-podstawowe wiadomości o tolerowaniu wymiarów 

5-obliczanie wymiarów granicznych, odchyłek i tolerancji 

6-luzy i wciski oraz tolerancje wybranych pasowań 

7-pasowania części maszyn 

 

 

Niżej podałem Wam materiał nauczania do punktu 1,2,3,4,5,6,natomiast 

materiał nauczania do punktu 7 opracujecie sami 
Literatura: 

-rysunek techniczny mechaniczny 

-maszynoznawstwo autor Lech Bożenko 

-korzystanie z internetu 

-Tolerancje i Pasowania AGH 

http:/www.kris.rybnik.pl/mse/download/tolerancje i pasowania.pdf 

http://pracownicy.uwm.edu.pl/wojsob/pliki/publikacje/rt-04.pdf 
 

Przekroje 

 

1. Dlaczego stosujemy przekroje? 

2. Jak powstaje przekrój? 

3. Oznaczanie i kreskowanie przekrojów 

 

1. Dlaczego stosujemy przekroje?  

http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/przekroj.html#pierwszy
http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/przekroj.html#drugi
http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/przekroj.html#trzeci


Bardzo często przedmioty, które przedstawiamy na rysunkach technicznych mają wiele 

szczegółów znajdujących się wewnątrz. Narysowanie rzutów prostokątnych takiego 

przedmiotu nie zapewni pokazania tych elementów, gdyż będą one zasłonięte ściankami 

przedmiotu. Powstaje więc pytanie jak pokazać na rysunku niewidoczne zarysy? 

W rozdziale "Linie rysunkowe" wymieniono również linie kreskowe cienkie, za pomocą 

których przedstawiane są niewidoczne szczegóły znajdujące się wewnątrz przedmiotu. Jednak 

przedstawienie niewidocznych krawędzi przedmiotu za pomocą tych linii, w przypadku 

przedmiotów o bardziej złożonych kształtach, jest mało przejrzyste i nie zalecane. 

Aby na rysunkach technicznych przedstawić wewnętrzne zarysy przedmiotu w sposób 

bardziej przejrzysty i dokładnie je zwymiarować stosujemy przekroje rysunkowe. 

 

Przykład 

Na rysunku 1 przedstawiona jest tulejka z kołnierzem w rzucie aksonometrycznym. Rysunek 

2 przedstawia tą samą tulejkę w rzucie prostokątnym z zaznaczeniem niewidocznych 

krawędzi liniami kreskowymi. Rysunek 3 to przekrój tej samej tulejki. 

 

Porównując rysunek 2 i rysunek 3 bez trudu można stwierdzić, że rysunek 3 wykonany w 

przekroju jest dużo bardziej przejrzysty i czytelny a zwymiarowanie go nie powinno stanowić 

problemu ani uczynić mniej czytelnym.  

 

NA POCZĄTEK  

 

2. Jak powstaje przekrój? 

Sposób powstawania przekroju wyjaśni w bardzo prosty sposób poniższy przykład. 

Mamy za zadanie narysować w rysunku technicznym przedmiot pokazany na rysunku 1. 

http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/przekroj.html#gora
http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/przekroj.html#gora


 
 

Analizując kształt przedmiotu stwierdzamy, że w środku szpuli jest przelotowy otwór, 

którego nie będzie widać na rysunku, jeżeli ograniczymy się do narysowania tylko rzutów 

prostokątnych. Konieczne zatem jest dokonanie przekroju rysunkowego. W interesującym nas 

miejscu dokonujemy przecięcia przedmiotu przy pomocy wyobrażalnej płaszczyzny 

przekroju. Przedstawia to dokładnie rysunek 2. 

 
 

Jeżeli teraz odrzucimy tę część przedmiotu, która znajduje się przed płaszczyzną przekroju to 

odsłonięta zostanie część wnętrza przedmiotu znajdująca się za płaszczyzną przekroju. Można 

teraz narysować rzut prostokątny części przedmiotu znajdującej się za płaszczyzną przekroju i 

dokładnie przedstawić niewidoczne wcześniej krawędzie. Pokazuje to rysunek 3. 



 
 

Przekrój powstaje przez przecięcie przedmiotu w interesującym nas miejscu 

wyobrażalną płaszczyzną. Następnie - również w wyobraźni - odrzucamy przednią 

część przeciętego przedmiotu, a drugą część rysujemy w rzucie prostokątnym z 

widocznym już wewnętrznym ukształtowaniem. Miejsce w którym dokonano 

przekroju oznaczamy równoległymi liniami ciągłymi cienkimi rysowanymi pod 

kątem 45
o
. 

 

 

NA POCZĄTEK  

 

3. Oznaczanie i kreskowanie przekrojów  

Oznaczanie przekrojów 

Położenie płaszczyzny przekroju 

zaznacza się na prostopadłym do niej 

rzucie dwiema krótkimi, grubymi 

kreskami, nie przecinającymi 

zewnętrznego zarysu przedmiotu, oraz 

strzałkami wskazującymi kierunek 

rzutowania przekroju. Strzałki 

umieszczamy w odległości 2 - 3 mm 

od zewnętrznych końców grubych 

kresek. Płaszczyznę przekroju oznacza 

się dwiema jednakowymi wielkimi 

literami, które pisze się obok strzałek, 

a nad rzutem przekroju powtarza się te 

litery, rozdzielając je poziomą kreską. 
 

 

http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/przekroj.html#gora
http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/przekroj.html#gora


Kreskowanie przekrojów 

Pola przekroju, tj. obszary, w których 

płaszczyzna przekroju przecina 

materiał, kreskuje się liniami cienkimi 

ciągłymi. 

Linie kreskowania powinny być 

nachylone pod kątem 45
o
 do: 

- linii zarysu przedmiotu (rys 1), 

- jego osi symetrii (rys2), 

- poziomu (rys 3). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Przekrój łamany B-B płyty z dwoma otworami przelotowymi i z pogłębieniem walcowym 



 

Tolerancje wymiarów 

 

Wymiary przedmiotów, podawane w dokumentacji technicznej, bądź innych dokumentach są 
określane, jako wymiary normalne. W rzeczywistości, podczas wykonywania przedmiotów nigdy nie 
da się ich uzyskać, zawsze istnieć będzie pewien błąd między wymiarem normalnym (wymaganym w 
dokumentacji) a rzeczywistym. Z tego też powodu, podczas projektowania elementów ważne jest 
określenie odchyłek od wymiarów normalnych, które są dopuszczalne dla prawidłowego działania 
elementu. Podanie tych odchyłek jest określeniem dopuszczalnych błędów podczas produkcji. 
Sprowadza się to do podania maksymalnego i minimalnego wymiaru, który jeszcze będzie spełniał 
określone wymagania (oczywiście, możliwe jest również podanie tylko wymiaru maksymalnego lub 
tylko minimalnego, jeśli element dalej będzie spełniał swoją rolę). A więc każdy wymiar normalny, 
podany w dokumentacji technicznej może mieś swoją rzeczywistą wartość maksymalną i minimalną. 

  

Ze względów praktycznych w dokumentacji technicznej podawane są wymiary normalne oraz 
dopuszczalne błędy dla tych wymiarów, maksymalne i minimalne. Błędy te noszą nazwę odchyłek od 
wymiaru, przy czym rozróżnia się odchyłkę górną, określającą błąd wymiaru normalnego w kierunku 
największego dopuszczalnego wymiaru oraz odchyłkę dolną, jako błąd wymiaru normalnego w 
kierunku najmniejszego dopuszczalnego wymiaru. 



  

Różnica między wymiarem maksymalnym a minimalnym nosi nazwę tolerancji wymiaru. 

  

Oznaczenia związane z tolerowaniem wymiarów są normalizowane, przy czym odchyłki 
wymiarów wewnętrznych (otworów) podawane są dużymi literami, natomiast odchyłki wymiarów 
zewnętrznych (wałków) podawane są małymi literami: 

  

N – wymiar normalny, 

A – dopuszczalny wymiar minimalny, zwany wymiarem dolnym 

B – dopuszczalny wymiar minimalny, zwany wymiarem górnym, 

T – tolerancja wymiaru, będąca różnicą wymiaru B i A, 

ES – odchyłka górna dla wymiaru wewnętrznego, 

es – odchyłka górna dla wymiaru zewnętrznego, 

EI – odchyłka dolna dla wymiaru wewnętrznego, 

ei – odchyłka dolna dla wymiaru zewnętrznego. 

  

  

Powyższy opis został zobrazowany rysunkiem: 

 

Zgodnie z prezentowanym rysunkiem można zapisać następujące zależności: 

  

Różnica między wymiarem maksymalnym „B” a minimalnym „A” to tolerancja wymiaru „T” 

T=B-A 

  



Można ją również zapisać przy pomocy odchyłek, przy założeniu, że wymiar dolny ma wartość 
ujemną: 

T=ES-EI=es-ei 

  

Wymiar minimalny „A” to suma wymiaru nominalnego „N” i odchyłki dolnej „EI” lub „ei” (wymiar 
dolny ma wartość ujemną): 

A=N+EI=N+ei 

  

Wymiar maksymalny „B” to suma wymiaru nominalnego „N” i odchyłki górnej „ES” lub „es”: 

B=N+ES=N+es 

  

Obliczanie wcisku i luzu  

  

Luz maksymalny (Lmax): Lmax = – Wmin = Bo – Aw = ES – ei 

  

Luz minimalny (Lmin): Lmin = – Wmax = Ao – Bw = EI – es 

  

Wcisk maksymalny (Wmax): Wmax = – Lmin = Bw – Ao = es – 

EI 
  

Wcisk minimalny (Wmin): Wmin = – Lmax = Aw – Bo = ei – ES 

  

gdzie: 

  

Bw – wymiar maksymalny wałka, 

Bo – wymiar maksymalny otworu, 

Aw – wymiar minimalny wałka, 

Ao – wymiar minimalny otworu, 

ES – odchyłka górna dla wymiaru wewnętrznego, 

es – odchyłka górna dla wymiaru zewnętrznego, 

EI – odchyłka dolna dla wymiaru wewnętrznego, 

ei – odchyłka dolna dla wymiaru zewnętrznego. 

 

PYTANIA 

1.Dlaczego stosujemy przekroje 

2.Wjaki sposób oznaczamy płaszczyzny przekrojów 

3.Wjaki sposób kreskujemy przekroje 

4.Zadanie: Przerysuj poniższy rysunek zachowując proporcje. Dokończ rysowanie 

przekroju łamanego A-A znajdującego się w górnej części po prawej stronie rysunku.  

Zrób zdjęcie i prześlij 

http://www.pkm.edu.pl/index.php/component/content/article/84-tolerancje/333-00010337


 
 

5.Podaj znaczenie znaków w zapisie tolerancji 

    20H7 

6.Podaj znaczenie znaków w zapisie pasowania 

    100H7/f6 

7.Podaj zapis pasowania/czy stałego wałka czy stałego otworu czy to jest pasowani lużne 

czy mieszane czy ciasne 

Przykład 60H6/f6-pasowanie wg. stałego otworu ,pasowanie lużne. 

    50H7/k6 

    50H6/r7 

    40F7/h6 

8. Zadanie1: Przerysuj rysunki poniżej. Dla wymiaru wewnętrznego (poniżej, z lewej) 

oblicz: dolny wymiar graniczny Ao, górny wymiar graniczny Bo i tolerancję T. Dla 

wymiaru zewnętrznego (poniżej, z prawej) oblicz: dolny wymiar graniczny Aw, górny 

wymiar graniczny Bw i tolerancję T. 

 


