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1. Wprowadzenie 
 

Rysunek części (zwany niekiedy wykonawczym) jest rysunkiem części lub ele-
mentu, na podstawie którego ma być wykonana część maszynowa. Może to być rysunek 
półwyrobu (np. odkuwki, odlewy) lub też rysunek części gotowej. 

Zazwyczaj rysunki wykonawcze sporządza się w podziałce 1:1. Czasami jednak w 
celu uniknięcia rysowania jednej części na wielu arkuszach, dopuszcza się wykonanie 
rysunku wykonawczego w skali 1:2 lub 1:5. 

Bardziej skomplikowane i zawiłe kształty rysowanych elementów, drobne frag-
menty ich budowy można przedstawiać w dodatkowych rzutach i przekrojach cząstko-
wych, rysowanych zazwyczaj w powiększeniu. Norma Polska dopuszcza jednak naryso-
wanie rzutów jednej części maszynowej na kilku arkuszach rysunkowych, jeżeli rzuty te 
zostaną odpowiednio oznaczone (moduł 1). 

Wykonując rysunek bardzo małej części w powiększeniu, można narysować ten 
przedmiot w skali 1:1, wykorzystując do tego celu linię cienką i umieścić go w lewym 
dolnym rogu. Ułatwia to orientację co do rzeczywistej wielkości rysowanego elementu. 

Rysunek części powinien: 
 przedstawiać część maszynową w liczbie rzutów niezbędnej do jednoznacznego 

określenia jej kształtu, 
 zawierać wszystkie konieczne wymiary wraz z ewentualnymi tolerancjami, 
 zawierać odchyłki kształtu i położenia (o ile są one wymagane), 
 zawierać oznaczenia chropowatości powierzchni wraz z oznaczeniami żądanej 

kierunkowości struktury powierzchni i falistości w przypadku, gdy jest to nie-
zbędne i może wpływać na zachowanie się elementu konstrukcyjnego (części 
maszynowej) w czasie eksploatacji, 

 zawierać wymagania dotyczące obróbki cieplnej, wykańczającej (o ile jest to wy-
magane należy podać także twardość rysowanej części maszynowej według skali 
HB Brinella, HRC Rockwella lub HV Vickersa). 
Wskazówki dotyczące przedstawiania części maszyn w postaci rzutów, widoków, 

przekrojów, półwidoków, półprzekrojów itp. zostały omówione w odrębnym module 1. 
Wymiarowanie na rysunkach części powinno być zgodne z Polską Normą. Pod-

stawowe zasady wymiarowania, których należy przestrzegać wykonując rysunki części, 
zaprezentowano w odrębnym module 2. Jedna z ważniejszych zasad mówi, że wymiary na 
rysunku części powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby najłatwiej było je czytać 
patrząc na rysunek z dołu lub z prawej strony. 

Wykonując rysunki części trzeba podać wszelkie informacje dodatkowe, jeżeli 
tylko są one wymagane. Mogą to być informacje o przygotowaniu do obróbki zgrubnej 
lub obróbki wykańczającej. 

Jeżeli rysowana część ma być obrabiana wspólnie z innym elementem, to infor-
mację taką należy umieścić na rysunkach części obu elementów. 

Sporządzając rysunki części dla kilku takich samych części, różniących się wymia-
rami, można wykonać jeden rysunek części, który będzie sparametryzowany (oznacza to 
symbole i litery zamiast liczb wymiarowych). Wówczas odpowiednie wymiary należy 
zamieścić w dodatkowej tabelce, narysowanej obok rysunku lub na oddzielnym i odpo-
wiednio oznaczonym arkuszu (zazwyczaj formatu A4). 

Rysunki części znormalizowanych (śrub, nakrętek, kołków) oraz znormalizowa-
nych sprawdzianów, narzędzi i przyrządów sporządza się jako rysunki bezwymiarowe, 
które potocznie określa się mianem „rysunków ślepych”. Można jedynie na rysunku ta-
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kim podać numer normy, która reguluje wymiary, kształt i zasady rysowania takich czę-
ści. Wymiary części znormalizowanych odczytuje się zazwyczaj ze specjalnie przygoto-
wanych do tego tablic, po czym można je wpisać dopiero na odbitki, aby uniknąć spo-
rządzania wielu takich samych rysunków. Rysunki bezwymiarowe nie są sporządzone w 
żadnej podziałce, co należy zaznaczyć odpowiednim komentarzem. Należy jednak pa-
miętać o zachowaniu odpowiednich proporcji wymiarowych, aby rysunek był czytelny i 
łatwy do analizy. 

Rysunki części gwintowych opierają się na zasadach przedstawionych w odręb-
nym module. Zazwyczaj w budowie maszyn stosuje się znormalizowane elementy gwin-
towe, które dobiera się na podstawie Polskich Norm lub przedstawia się w formie „ry-
sunków ślepych”. W przypadku, gdy należy narysować element gwintowy, który nie jest 
znormalizowany, stosuje się wszelkie omówione powyżej zasady rysunku technicznego, 
pamiętając o podaniu chropowatości powierzchni i (o ile jest to wymagane) o podaniu 
tolerancji wymiarów i tolerancji kształtu i położenia.  

Czytanie rysunku części zwykle zaczyna się od analizy tabliczki rysunkowej. 
Trzeba zwrócić uwagę na: 

 nazwę części (może wskazywać z czego wykonany jest element, a także, że nie-
których wymiarów trzeba szukać w dodatkowych tabelkach, jak w przypadku 
krzywki, sprężyny czy koła zębatego), 

 podziałkę w jakiej rysunek jest wykonany (wskazuje czy na rysunku można bez-
pośrednio mierzyć wymiary, na przykład, linijką), 

 ile arkuszy obejmuje rysunek (niektóre rzuty części mogą być wykonane na od-
rębnych arkuszach) 

 materiał (może wskazywać na konieczność obróbki cieplno-chemicznej i wykań-
czającej, na wykonanie z półfabrykatu) 

 autora (czy ewentualne zmiany na rysunku zostały aprobowane, czy daty podane 
w tabliczce rysunkowej nie wskazują na wykorzystywanie starych norm) 
Dalej analizujemy oznaczenie dominującej chropowatości (czy jest tylko jedno 

oznaczenie chropowatości, czy więcej, czy jest tolerowana jedno czy dwugranicznie – 
czy nasz park maszynowy pozwala na uzyskanie takiej chropowatości, czy zamieszczono 
zalecenia dotyczące falistości i kierunkowości struktury, czy określono wymagany spo-
sób obróbki – to wiąże się z istnieniem konkretnych baz obróbkowych, czy przedmiot 
jest obrabiany skrawaniem – wtedy można się spodziewać istnienia baz technologicz-
nych i wymiarowych, czy bez zdejmowania materiału – może to wskazywać na odlew 
lub odkuwkę – trzeba przeanalizować uwagi dotyczące pochyleń lub zaokrągleń) 

Dalej analizujemy uwagi nad lub obok tabliczki rysunkowej (mogą dotyczyć tole-
rancji ogólnych, wykonania pokrycia części, wskazywać na konieczność zebrania dodat-
kowej dokumentacji, np. norm w celu określenia odchyłek) 

Z kolei analizujemy tabelki dotyczące tolerancji (jakie są potrzebne sprawdziany, 
czy posiadany park maszynowy pozwoli na uzyskanie takich odchyłek wymiarów) i inne 
(koła zębatego, sprężyny) – czy zawierają dodatkowe wymiary, które nie są podane na 
rzutach części, czy podano numery rysunków części współpracujących, które mogą być 
potrzebne do analizy wymiarowej. 

W dalszej kolejności analizujemy liczbę rzutów, ustalamy, który jest rzutem 
głównym – gdyż często odwzorowuje on położenie części na obrabiarce, w którym wy-
konuje się większość obróbek powierzchni przedmiotu. Analizujemy czy nie występują 
rzuty rysowane w powiększeniu. Sprawdzamy czy nie występują punkty, osie płaszczy-
zny symetrii, grupy elementów powtarzających się – co ułatwia obróbkę i pomiary czę-
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ści. Sprawdzamy występowanie otworów, łuków, pochyleń, nadlewów, żeber, wgłębień 
– a zwłaszcza powiązanie ich wymiarów z rodzajem i wymiarami narzędzi oraz z uwa-
gami nad tabliczką rysunkową. Ponadto położenie tych elementów konstrukcyjnych 
często jest określane względem istniejących baz obróbkowych lub wymiarowych. 
Sprawdzamy występowanie znormalizowanych elementów konstrukcyjnych, takich jak 
nakiełki, podcięcia – których wymiary podane są w oddzielnych normach. Ważne jest też 
czy nakiełki pozostaną w gotowym przedmiocie czy zostaną usunięte.  

Dalej analizujemy wymiarowanie elementu – w szczególności czy istnieją wymia-
ry tolerowane – czy ich odchyłki określono na rysunku czy w odrębnych normach. Ko-
lejno sprawdzamy czy w części występują gwinty – jaki jest ich typ, czy ich wymiary zo-
stały w pełni określone na rysunku czy w odrębnych normach i czy są stolerowane. 
Sprawdzamy sposób wymiarowania krawędzi, gdyż kierunek wymiaru może wskazywać 
na kierunek wykonania fazy. Sprawdzamy, czy występują wymiary teoretyczne, czy 
wymiary nie zostały sparametryzowane za pomocą symboli literowych, a ich interpreta-
cja zamieszczona w oddzielnym miejscu na rysunku lub nawet osobnym arkuszu. 

Z kolei analizujemy odchyłki kształtu i położenia – gdzie występują ich bazy, jak 
są umieszczone w stosunku do tolerowanego elementu konstrukcyjnego, jakie spraw-
dziany będą potrzebne, czy posiadany park maszynowy umożliwia uzyskanie i spraw-
dzenie podanych odchyłek. Sprawdzamy kierunki strzałek wyprowadzonych od tabli-
czek tolerancji, gdyż wskazują one na kierunek pomiaru (zwłaszcza w przypadku od-
chyłki bicia). 

Dalej analizujemy występowanie powierzchni obrobionych cieplno-chemicznie – 
czy określono rodzaj i parametry obróbki, czy wymagana jest obróbka wykańczająca, 
czy określenie przebiegu takiej obróbki nie zostało określone na oddzielnych rysunkach 
– np. sposób mocowania przedmiotu, szkic stanowiska. 

Analizujemy występujące oznaczenia chropowatości na rzutach – czy występują 
inne niż dominująca, czy dotyczą całej powierzchni czy tylko jej części, czy nie są 
umieszczane na liniach wymiarowych lub na odnośnikach prowadzonych od po-
wierzchni – gdyż wtedy obowiązują odmienne zasady ich interpretowania (moduł 2). 

Taka analiza ułatwia zrozumienie kształtu, wymiarów i cech szczególnych części 
oraz oszacowanie kosztów jej wykonania. 
 
2. Rysunek części klasy płyta 
 

Sporządzając rysunki części wykonanych z blachy można narysować jeden rzut 
na płaszczyznę, który odzwierciedla wszelkie kształty elementu, podając na odnośniku 
w odpowiedni sposób wymiar grubości, poprzedzony znakiem mnożenia. 

Przykładowy rysunek techniczny elementu klasy płyta pokazano na rysunku 1. 
Jest to rysunek części wykonany w podziałce 1:1. Rysunek został wykonany na formacie 
A4. Zawiera on obramowanie i tabliczkę rysunkową. W środkowej części rysunku 
umieszczono rzut główny rysowanego elementu. Na rzucie symbolem x10 oznaczono 
grubość płyty. Podano niezbędne wymiary gabarytowe płyty oraz położenie i średnice 
wywierconych w niej otworów. Nad tabliczka rysunkową po prawej stronie umieszczo-
no znak dominującej chropowatości powierzchni elementu – tutaj jest to znak chropo-
watości uzyskanej z poprzedniego procesu technologicznego (blacha walcowana w hu-
cie). W nawiasie podano znak zbiorczy chropowatości, pokazujący, że na rysunku są 
jeszcze inne oznaczenia chropowatości. Na rzucie pokazano na obwodzie płyty znak 
chropowatości o górnej granicy parametru Ra wynoszącej 3.2 μm, która jest wspólna dla 
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wszystkich powierzchni obwodu płyty, prostopadłych do powierzchni rysunku. Można 
zauważyć, że powierzchnie wszystkich otworów w płycie są charakteryzowane przez 
chropowatość o górnej granicy parametru Ra wynoszącej 3.2 μm.  

Materiał płyty podano w tabliczce rysunkowej. Jest to stal C35, o własnościach 
określonych normą PN-EN- 10083. Półfabrykat, z którego wykonano płytę został okre-
ślony w ostatnim wierszu tekstu, o treści Blacha gruba PN-EN 10029-10A, umieszczone-
go z lewej strony nad tabliczką rysunkową. Nie jest to uwaga, ale czasem z powodu bra-
ku miejsca w pozycji materiał w tabliczce rysunkowej, określenie półfabrykatu i/lub 
materiału, z którego jest wykonany dany element, zamieszczane jest pod uwagami.  

Z lewej strony nad tabliczką rysunkową podano dwie uwagi: 
 Tolerowanie wg ISO 8015, mówiącej o niezależności wszystkich tolerancji na ry-

sunku. 
 Tolerancje ogólne wg ISO 2768 – mK, określającej, że wszystkie tolerancje wy-

miarów liniowych i kątowych nie podane na rysunku, a które zostały uzyskane w 
procesie skrawania maja odchyłki odpowiadające średniej dokładności wykona-
nia – na co wskazuje litera m i określone w tablicach zawartych w normie ISO 
2768. 

 Duża litera K wskazuje, że wszystkie tolerancje kształtu i położenia, które nie zo-
stały jawnie podane na rysunku odpowiadają średniej dokładności wykonania.  

 Tolerancje ogólne kształtu i położenia przynależą bowiem do trzech grup: 
L – zgrubna, K – średniodokładna, H - dokładna 
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Rys. 5.1. Rysunek części o nazwie płyta montażowa 

Źródło: 
http://www.am.szczecin.pl/userfiles/File/download_studenci/instrukcje_graf_inz/rysu

nek_techniczny.pdf  
 
 

3. Rysunek części klasy wałek 
 

Wałki są to części maszyn podtrzymujące w osi obracające się inne elementy ma-
szyn. W odróżnieniu od osi, wałki przenoszą obciążenia skręcające je. Wałek obraca się 
łącznie z osadzonymi na nim elementami. Miejsca osadzenia wałków noszą nazwę czo-
pów. Czopy wałka, na których są osadzone elementy przenoszące obciążenia skręcające 
są ukształtowane w celu osadzenia na nich połączeń (najczęściej wpustowych bądź wie-
lowypustowych). Wałki posiadają również czopy przeznaczone do osadzania łożysk. 
Najczęściej wałki posiadają dwa takie czopy, choć spotyka się też konstrukcje wielopod-
porowe. W celu obniżenia masy wału czasami stosuje się wałki drążone. Rozróżnia się 
wałki proste, wykorbione oraz giętkie. Nazewnictwo wałków wynika zazwyczaj z ich 
przeznaczenia (np. wałek napędowy, wałek krzywkowy itp.). Większość wałków maszy-
nowych ma konstrukcję stopniowaną, uzależnioną od sposobu montażu, a także ze 
względów wytrzymałościowych. Stopniowanie średnic od środka wałka stosowane jest 

http://www.am.szczecin.pl/userfiles/File/download_studenci/instrukcje_graf_inz/rysunek_techniczny.pdf
http://www.am.szczecin.pl/userfiles/File/download_studenci/instrukcje_graf_inz/rysunek_techniczny.pdf
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w przypadkach montażu wałka w korpusach dzielonych w osi wałka, a stopniowanie w 
jednym kierunku w przypadkach montażu wałka w korpusach niedzielonych. 

Konstrukcja wałka lub osi odbywa się przy wykorzystaniu zaleceń dotyczących 
kształtowania poszczególnych czopów wału. 

Kształtowanie geometryczne wałka odbywa się w oparciu o sporządzony, na 
podstawie obliczeń konstrukcyjnych, zarys teoretyczny wałka (rys. 2) i polega na odpo-
wiednim dopasowaniu powierzchni do osadzonych na wale elementów konstrukcyj-
nych. 

 

 
Rys. 5.2. Przykładowy zarys teoretyczny wałka  

Źródło: opracowanie własne 
 

Wszystkie przekroje wałka muszą mieć wystarczającą wytrzymałość do przenie-
sienia obciążeń wałka. Jest to spełnione, jeżeli wszystkie jego wymiary będą większe lub 
równe wymiarom w zarysie teoretycznym wałka. Ponadto zaleca się unikania karbów, 
spiętrzających naprężenia. Dokonać tego można przez stosowanie promieni zaokrągleń 
przejściowych oraz podcięć i podtoczeń obróbkowych na wałach. 

Kształt wałka musi zapewniać odpowiednie ustalenie osiowe części osadzanych 
na wale, uniemożliwiających przemieszczanie się osiowe elementów osadzonych po-
przez zastosowanie odsadzeń na powierzchniach oporowych, pierścienie osadcze lub 
sprężynujące, nakrętki łożyskowe, pierścienie dwudzielne lub docisk wkrętem. 

Konstrukcja wałka musi pozwalać na montaż i demontaż wału z urządzenia oraz 
osadzonych na nim części. 

Kształt wałka powinien być możliwie prosty dla zapewnienia łatwości wykonania 
a dzięki czemu ograniczenia kosztów produkcji. 

Kształty i wielkości czopów wejściowych wałka są często zdeterminowane inny-
mi elementami konstrukcyjnymi, przenoszącymi napęd z lub do wałka. Przykładem ta-
kiego elementu może być sprzęgło. Często na etapie projektowania wału konstrukcja 
tego elementu nie jest znana, dlatego też zaleca się stosować znormalizowane wymiary 
czopów wałków walcowych lub stożkowych. Należy również zaznaczyć, że na końcu 
czopa należy zastosować odpowiednie odsadzenie w celu osiowego ustalenia wspo-
mnianego elementu konstrukcyjnego. 

Czopy służące do osadzenia łożysk tocznych muszą mieć wymiar średnicy i dłu-
gości, odpowiadający wymiarom wewnętrznego pierścienia łożyska; dla średnic powy-
żej 35 mm są to średnice o wymiarach będących wielokrotnością 5 mm a dla średnic 
powyżej 110 mm wielokrotnością 10 mm. Dodatkowo średnica czopa wałka pod łożysko 
toczne musi mieć odpowiednią tolerancję wymiaru średnicowego oraz chropowatość 
powierzchni. W zależności od występującego w tym miejscu stanu obciążeń (pochodzą-
cych od reakcji łożysk) musi również być zapewnione odpowiednie ustalenie osiowe 
łożyska (wcisk łożyska, pierścienie osadcze, sprężynujące lub nakrętki łożyskowe). Na-
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leży też zaznaczyć, że przejście z powierzchni czopa do powierzchni oporowej powinno 
nastąpić po promieniu możliwie dużym (ze względu na zjawisko karbu), ale nie więk-
szym niż promień zaokrąglenia na łożysku. 

Czopy służące do osadzania kół na wale powinny być zwiększone od wymiaru w 
zarysie teoretycznym od 5 do 10% ze względu na konieczność wykonania w tym miejscu 
odpowiednich rowków wpustowych, bądź wielowypustowych, umożliwiających prze-
niesienie momentu obrotowego z wału na koło i odwrotnie. Przy czym należy przyjąć 
zasadę, że nim większa średnica wałka, tym mniejsza wartość dodanego wymiaru z po-
danego zakresu. W przypadku czopów o dużych średnicach często korzystniejszym, ale 
często i droższym rozwiązaniem jest, zastosowanie w miejsce połączenia wpustowego 
lub wielowypustowego połączenia wciskowego, które to umożliwia lepsze wyrównowa-
żenie wałka. Długość czopa wałka zdeterminowana jest zazwyczaj wymaganą długością 
połączenia lub szerokością piasty koła, a sam czop powinien być położony w ten sposób, 
aby wałek był obciążony siłami w punktach określonych w założonym na początku obli-
czeń stanie naprężeń.  

Powierzchnie przejściowe wałka, na których nie są osadzane żadne elementy 
mogą być wykonane w tolerancji warsztatowej. Różnica średnic między sąsiadującymi 
czopami nie powinna przekraczać 20%, ze względu na możliwość spiętrzenia naprężeń. 
Jeżeli średnice mają jednak przekraczać wspomnianą granicę należy rozważyć zastoso-
wanie powierzchni stożkowej czopa przejściowego lub podwójnego stopniowania. W 
przypadku wałka z czopem wejściowym, konieczne jest również zapewnienie odpo-
wiedniej powierzchni, na uszczelnienie wałka w korpusie. 

Ukształtowanie długości czopów wałka musi uwzględniać wyniki obliczeń kon-
strukcyjnych odpowiednich połączeń wału, przenoszących momenty skręcające. 

Orientacyjne wartości parametrów geometrycznych walcowych czopów końco-
wych, tj. ich średnic i długości (rys.3) podano w tabeli 1. 

 

 
Rys. 5.3. Parametry geometryczne walcowych czopów końcowych wałów o śred-

nicach od 6 do 630mm  
Źródło: http://www.pkm.edu.pl/index.php/component/content/article/85-way-

normy/306-06000225  
 

Tab. 5.1. Orientacyjne wartości parametrów walcowych czopów końcowych wałów o 
średnicach od 6 do 630mm 

d [mm] Tolerancja 
l [mm] 

d [mm] Tolerancja 
l [mm] 

czopy dłu-
gie 

czopy krót-
kie 

czopy dłu-
gie 

czopy krót-
kie 

6 

j6 

16 − 
100 

m6 
210 165 

7 110 
8 

20 − 
120 

9 125 
10 23 20 130 250 200 

http://www.pkm.edu.pl/index.php/component/content/article/85-way-normy/306-06000225
http://www.pkm.edu.pl/index.php/component/content/article/85-way-normy/306-06000225
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11 140 
12 

30 25 
150 

14 160 
300 240 16 

40 28 
170 

18 180 
19 190 

350 280 20 
50 36 

200 
22 220 
24 240 

410 330 25 
60 42 

250 
28 260 
30 

80 58 

280 
470 380 32 

k6 

300 
35 320 
38 340 

550 450 40 

110 82 

360 
42 380 
45 400 

650 540 

48 420 
50 440 
55 

m6 

450 
56 460 
60 

140 105 

480 
63 500 
65 530 

800 680 
70 560 
71 600 
75 630 
80 

170 130 
 

85 
90 
95 

Źródło: http://www.pkm.edu.pl/index.php/component/content/article/85-way-
normy/306-06000225 
 

Osie i wały na rysunkach części przedstawia się zasadniczo bez uproszczeń. Naj-
częściej wystarcza tylko jeden rzut na płaszczyznę równoległą do osi wału, uzupełniony 
przekrojami cząstkowymi, kładami przekrojów oraz informacjami słownymi i symbo-
licznymi. Przykładowy rysunek wałka pokazano na rys. 4. 
 

http://www.pkm.edu.pl/index.php/component/content/article/85-way-normy/306-06000225
http://www.pkm.edu.pl/index.php/component/content/article/85-way-normy/306-06000225
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Rys. 5.4. Rysunek części klasy wałek 

Źródło: Lewandowski T., Rysunek techniczny dla mechaników, WSiP, 2010, dostępość: 
Tadeusz Lewandowski Rysunek techniczny dla mechaników.pdf  

 
Rysunek został wykonany na formacie A3. Jest to rysunek części wykonany w po-

działce zmniejszającej 1:2. Ponieważ wałek z reguły jest częścią osiowo symetryczną, 
zazwyczaj wystarczy podanie jednego rzutu, który jest rzutem głównym. Zawiera on 
obramowanie i tabliczkę rysunkową. W środkowej części rysunku umieszczono rzut 
główny rysowanego elementu. Nad tabliczka rysunkową po prawej stronie umieszczono 
znak dominującej chropowatości powierzchni elementu – tutaj jest to znak chropowato-
ści uzyskanej w wyniku obróbki skrawaniem, o górnej granicy parametru Ra wynoszącej 
12,5 μm. W nawiasie podano znak zbiorczy chropowatości, pokazujący, że na rysunku są 
jeszcze inne oznaczenia chropowatości. Na powierzchni walcowej o maksymalnej śred-
nicy 100 mm zamieszczono chropowatość z poprzedniego procesu technologicznego 
(chropowatość półfabrykatu). Na rzucie pokazano szereg chropowatości o górnej grani-
cy parametru Ra wynoszącej 1,6; 3.2 oraz 6,3 μm. W górnej części rysunku zamieszczono 
kłady wyniesione odsadzeń wałka, na których wykonano rowki pod wpusty pryzma-
tyczne. Bazę konstrukcyjną, technologiczną i pomiarową dla wałka zapewniają dwa na-
kiełki wykonane na od skrajnych powierzchni czołowych wałka. W dolnej części rysun-
ku zamieszczono dwukrotnie powiększone w stosunku do rysunku szczegóły A, B, C, D i 
E elementów konstrukcyjnych wałka. Na skrajnych powierzchniach czołowych wałka 
wykonano nakiełki B4/12.5, których geometria jest określona przez normę PN-EN-ISO 
6411.  

Materiał wałka podano w tabliczce rysunkowej. Jest to stal C45, o własnościach 
określonych normą PN-EN- 10083. Półfabrykat, z którego wykonano wałek został okre-
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ślony w ostatnim wierszu tekstu, o treści , 
umieszczonego z lewej strony nad tabliczką rysunkową. Uwzględniono w nim naddatek 
na obróbkę. Nie jest to uwaga, ale czasem z powodu braku miejsca w pozycji materiał w 
tabliczce rysunkowej, określenie półfabrykatu i/lub materiału, z którego jest wykonany 
dany element, zamieszczane jest pod uwagami.  

Z lewej strony nad tabliczką rysunkową podano dwie uwagi: 
Tolerowanie wg ISO 8015, mówiącej o niezależności wszystkich tolerancji na rysunku. 
Tolerancje ogólne wg ISO 2768 – mK, określającej, że wszystkie tolerancje wymiarów 
liniowych i kątowych nie podane na rysunku, a które zostały uzyskane w procesie skra-
wania maja odchyłki odpowiadające średniej dokładności wykonania – na co wskazuje 
litera m i określone w tablicach zawartych w normie ISO 2768. 
Duża litera K wskazuje, że wszystkie tolerancje kształtu i położenia, które nie zostały 
jawnie podane na rysunku odpowiadają średniej dokładności wykonania. 
  
4. Rysunek części klasy tuleja 
 

Tuleje mogą być wykorzystywane, między innymi, do ustalania łożysk. Na rys. 5a 
przedstawiono przykład tulei do promieniowego ustalania łożyska. Na rys. 5b przed-
stawiono tuleję do promieniowego i wzdłużnego ustalenia łożyska. Tuleja do promie-
niowego i wzdłużnego ustalania pary łożysk jest przedstawiona na rys. 5c. 

 

 
Rys. 5.5. Rodzaje tulei do: a) promieniowego ustalania łożyska, b) promieniowego i 

wzdłużnego ustalenia łożyska, c) promieniowego i wzdłużnego ustalania pary łożysk. 
Źródło: http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-

Maszyn  
 
Przykładową tuleję do ustalania dwóch łożysk tocznych przedstawia rys. 6. Dwa łożyska 
są odsunięte od siebie wzdłuż osi za pomocą dodatkowej tulei dystansowej. Zazwyczaj 
wymiary tulei uzależnione są od średnicy zewnętrznej łożysk D oraz ich szerokości B.  
Grubość tulei h3=f(D) dobiera się z tab. 2. 
 
Tab. 2. Grubość tulei h3 

D <52 52..80 80..120 120..170 
h3 4-5 6-8 8-10 10-12,5 

Źródło: http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-
Maszyn 
 

http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-Maszyn
http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-Maszyn
http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-Maszyn
http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-Maszyn
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Grubość kołnierza tulei h2 dobiera się z tab. 3.  
 
Tab. 5.3. Grubość kołnierza tulei h2 

D 40-62 62-95 95-145 145-220 
h2 6 8 10 12 

Źródło: http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-
Maszyn 
 
Długość tulei L wynika z uwarunkowań konstrukcyjnych. 
Średnica otworów d4otw dla śrub d4 i ich liczba n4=f(D) jest dobierana z tab. 4. 
 
 
 
Tab. 5.4. Średnica otworów d4otw dla śrub d4 i ich liczba n4=f(Da) jest dobierana z tab. 4 

Da 40-62 62-95 95-145 145-220 
d4 M6 M8 M10 M12 
n4 4 4 6 6 

Źródło: http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-
Maszyn 
 
Rozstaw otworów jest obliczany z zależności (1) 
 

D1=Da+2.5d4      (1) 
 
Średnica zewnętrzna kołnierza tulei jest obliczana z zależności (2) 
 

D2=D1+2d4      (2) 
 
Wysokość H odsadzenia pod łożysko zależy od typu łożyska i średnicy D. Przeciętnie 
waha się ona od 1 – 5 mm, proporcjonalnie do wartości średnicy D = 42-220 mm. 
 

http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-Maszyn
http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-Maszyn
http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-Maszyn
http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-Maszyn
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Rys. 5.6. Tuleja do ustalania dwóch łożysk 

Źródło: http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-
Maszyn 

 
Zalecane tolerancje średnic tulei z rys. 6 pokazano na rys. 7. Dla tulei można przyjmować 
następujące wskazówki:  

1. Zalecane tolerancje średnic gniazd tulei pod łożyska to H7. 
2. Zalecane tolerancje zewnętrznych średnic tulei, dla tulei przesuwanej w korpusie 

to js6, zaś dla tulei unieruchomionej w korpusie to k6 lub m6 
Z kolei zalecane chropowatości powierzchni dla tej tulei zamieszczono na rys. 8. Dla tulei 
można przyjmować następujące wskazówki co do parametru Ra chropowatości: 

1. Chropowatość gniazd tulei pod łożyska powinna nie przekraczać Ra=6.3 μm. 
2. Chropowatość odsadzeń pod łożyska powinna być o klasę niżej od chropowatości 

miejsc osadzenia, czyli nie przekraczać Ra=1.6 μm. 
3. Chropowatość zewnętrznej średnicy tulei powinna: 

 dla zakresu średnic (D+2)<80 nie przekraczać Ra=1.6 μm, 
 dla zakresu średnic (D+2)>80 nie przekraczać Ra=3.2 μm. 

4. Chropowatość oporowej powierzchni kołnierza nie powinna przekraczać Ra=6.3 
μm. 
5. Chropowatość innych powierzchni nie powinna przekraczać Ra=25 μm. 
 

http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-Maszyn
http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-Maszyn
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Rys. 5.7. Zalecane pasowania w tulei 

Źródło: http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-
Maszyn 

 

 
Rys. 5.8. Zalecane chropowatości w tulei 

Źródło: http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-
Maszyn 

 
Zalecane tolerancje kształtu i położenia dla tulei z rys. 6 przedstawiono na rys. 9. 

Dla tulei można przyjmować następujące zalecenia: 
1. Tolerancja walcowości miejsc osadzenia łożysk wynosi 0.004 mm. 
2. Tolerancja bicia osiowego odsadzeń łożysk wynosi 0.04 mm. 
3. Tolerancja współosiowości miejsc osadzenia łożysk wynosi 0.01 mm. 
4. Tolerancja bicia promieniowego średnicy Da wynosi 0.01 mm. 
5. Tolerancja bicia osiowego bocznej powierzchni oporowej kołnierza wynosi 0.04 

mm.  

http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-Maszyn
http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-Maszyn
http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-Maszyn
http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-Maszyn
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Rys. 5.9. Zalecane tolerancje kształtu i położenia dla tulei z rys. 5.6 

Źródło: http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-
Maszyn 

 
Tuleje na rysunkach części przedstawia się zasadniczo bez uproszczeń. Najczę-

ściej wystarcza tylko jeden rzut na płaszczyznę równoległą do osi tulei. Często jest to 
przekrój, może być też stosowany półwidok-półprzekrój. Półprzekrój umieszcza się u 
dołu lub po prawej stronie osi symetrii. Rysunek części może być uzupełniony przekro-
jami cząstkowymi, kładami przekrojów oraz informacjami słownymi i symbolicznymi. 
Przykładowy rysunek tulei pokazano na rys. 10. 

Rysunek został wykonany na formacie A4. Jest to rysunek części wykonany w po-
działce zmniejszającej. Ponieważ tuleja z reguły jest częścią osiowo symetryczną, zazwy-
czaj wystarczy podanie jednego rzutu, który jest rzutem głównym. Jeśli tuleja ma koł-
nierz wówczas drugi rzut często jest wykorzystywany do pokazania rozmieszczenia 
otworów w kołnierzu. Rysunek części zawiera obramowanie i tabliczkę rysunkową. Po-
dano niezbędne wymiary tulei oraz położenie i średnice wywierconych w niej otworów. 
Nad tabliczką rysunkową po prawej stronie umieszczono znak dominującej chropowa-
tości powierzchni elementu – tutaj jest to znak chropowatości uzyskanej w wyniku ob-
róbki skrawaniem, o górnej granicy parametru Ra wynoszącej 12,5 μm. W nawiasie po-
dano znak zbiorczy chropowatości, pokazujący, że na rysunku są jeszcze inne oznacze-
nia chropowatości. Na powierzchni walcowej o maksymalnej średnicy 75 mm zamiesz-
czono chropowatość z poprzedniego procesu technologicznego (chropowatość półfa-
brykatu). Na rzucie pokazano chropowatości powierzchni walcowych otworów o górnej 
granicy parametru Ra wynoszącej 3.2 μm. Materiał tulei podano w tabliczce rysunkowej. 
Jest to stal C45, o własnościach określonych normą PN-EN- 10083. Półfabrykat, z które-
go wykonano tuleję został określony w ostatnim wierszu tekstu, o treści Pręt okrągły 

 x80 EURONORM 60, umieszczonego z lewej strony nad tabliczką rysunkową. 
Uwzględniono w nim naddatek na obróbkę. Nie jest to uwaga, ale czasem z powodu bra-
ku miejsca w pozycji materiał w tabliczce rysunkowej, określenie półfabrykatu i/lub 
materiału, z którego jest wykonany dany element, zamieszczane jest pod uwagami.  
Z lewej strony nad tabliczką rysunkową podano dwie uwagi: 

http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-Maszyn
http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leonid-Kurmaz-Podstawy-Konstrukcji-Maszyn
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 Tolerowanie wg ISO 8015, mówiącej o niezależności wszystkich tolerancji na ry-
sunku. 

 Tolerancje ogólne wg ISO 2768 – mK, określającej, że wszystkie tolerancje wy-
miarów liniowych i kątowych nie podane na rysunku, a które zostały uzyskane w 
procesie skrawania maja odchyłki odpowiadające średniej dokładności wykona-
nia – na co wskazuje litera m i określone w tablicach zawartych w normie ISO 
2768. 

 Duża litera K wskazuje, że wszystkie tolerancje kształtu i położenia, które nie zo-
stały jawnie podane na rysunku, odpowiadają średniej dokładności wykonania.  

 

 
Rys. 5.10. Rysunek części klasy tuleja 

Źródło: 
http://www.am.szczecin.pl/userfiles/File/download_studenci/instrukcje_graf_inz/rysu

nek_techniczny.pdf  

http://www.am.szczecin.pl/userfiles/File/download_studenci/instrukcje_graf_inz/rysunek_techniczny.pdf
http://www.am.szczecin.pl/userfiles/File/download_studenci/instrukcje_graf_inz/rysunek_techniczny.pdf
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5. Rysunek części klasy odlew 
 

Gdy mamy do czynienia z odlewem o prostym kształcie i niewielkiej ilości wymia-
rów, wówczas na jednym rysunku części podajemy wymiary części gotowej i wskazówki 
potrzebne do wykonania surowej części i jej obróbki. W przypadku bardziej skompliko-
wanych wyrobów wykonuje się oddzielnie rysunek części gotowej i półwyrobu. 

Rysunki części takich jak kadłub lub pokrywa powszechnie są określane mianem 
rysunków korpusów. Mogą to być płyty, pokrywy, głowice, skrzynie, bloki itp. Elementy 
te zazwyczaj są odlewami, chociaż mogą być odkuwkami lub konstrukcjami spawanymi. 
Sporządzanie rysunków części klasy korpus opiera się na zasadach zaprezentowanych w 
oddzielnych modułach. Najważniejszą cechą tych części maszynowych jest ogromne 
zróżnicowanie kształtów geometrycznych, które należy wiernie odzwierciedlić na ry-
sunku części. Z reguły w korpusach występują liczne otwory, ścianki, występy, wgłębie-
nia, nadlewy itp., których zasady rysowania omówiono w odrębnych modułach. 

Opracowując rysunek części klasy korpus, należy: 
 dokładnie określić kształt zewnętrzny i wewnętrzny rysowanego elementu, 
 zauważyć i określić ewentualne osie symetrii głównej i symetrii lokalnej, 
 ustalić położenie dogodne do wykonywania głównych operacji obróbkowych, 
 określić liczbę i rodzaje rzutów, widoków i przekrojów, 
 dokonać wyboru położenia przedmiotu w rzucie głównym, 
 zarysy wewnętrzne odzwierciedlać w przekrojach (ewentualnie półprzekrojach), 
 unikać powtórnego odwzorowywania takich samych zarysów wewnętrznych i 

zewnętrznych, 
 w przypadku drobnych elementów i szczegółów wykorzystywać kłady miejscowe 

i przekroje cząstkowe, które można rysować w powiększeniu, dla zwiększenia 
czytelności rysunku, 

 obrać trzy bazy wymiarowe (obróbkowe), ze względu na fakt, że część klasy kor-
pus jest elementem przestrzennym (trójwymiarowym), 

 główne kształty części opisywać wymiarami prowadzonymi od baz wymiaro-
wych (ewentualnie obróbkowych), 

 obrać za bazy wymiarowe duże obrobione powierzchnie, płaszczyzny lub osie i 
płaszczyzny symetrii, 

 zwymiarować rysunek w taki sposób, aby on był czytelny i nie zamazywał infor-
macji o tolerancjach wymiarów, tolerancjach kształtu i położenia oraz chropowa-
tości. 
Odlewy na rysunkach części przedstawia się zasadniczo bez uproszczeń. Wyko-

nanie rysunku na którym występują powierzchnie powstałe w wyniku procesu odlewa-
nia jest pewnego rodzaju kompromisem. Nie uwzględnia się na rysunku błędów przesu-
nięcia formy, które niekiedy są znaczne. Niekiedy nie rysuje się małych promieni odlew-
niczych lub pochyleń odlewniczych. Na rysunku zamieszcza się niezbędną liczbę rzutów 
do odwzorowania kształtu i wymiarów odlewu w widokach lub przekrojach – zgodnie z 
zasadami rzutowania i wymiarowania. Rysunek części może być uzupełniony przekro-
jami cząstkowymi, kładami przekrojów oraz informacjami słownymi i symbolicznymi. 

Przykładowy rysunek odlanej i obrobionej skrawaniem obejmy pokazano na rys. 
11. Rysunek został wykonany na formacie A3. Jest to rysunek części wykonany w po-
działce normalnej 1:1. Obejmę przedstawiono w dwóch rzutach. Obejma ta posiada 
płaszczyznę symetrii, co ułatwia jej zwymiarowanie. Pełni ona również rolę płaszczyzny 
przekroju, którego dzięki temu nie trzeba oznaczać. Inny przekrój, leżący w płaszczyźnie 
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zawierającej oś otworu obejmy musiał zostać oznaczony jako A-A. Płaszczyzna tego 
przekroju jest jednocześnie płaszczyzna podziału formy odlewniczej. Na rysunku poda-
no niezbędne wymiary odlanej obejmy oraz położenie i wymiary wykonanych w niej, 
metodą skrawania, otworów i rowków. Dla jednej powierzchni podano tolerancję pła-
skości wynoszącą 0.1 mm. Wymiarem odniesienia dla niej jest długość całej obejmy wy-
nosząca 90 mm. Przelotowy otwór o średnicy 24 stolerowano w klasie H7, zaś dwa sy-
metrycznie położone otwory o średnicy 38 stolerowano w klasie H8. Nad tabliczka ry-
sunkową po prawej stronie umieszczono znak dominującej chropowatości powierzchni 
elementu – tutaj jest to znak chropowatości uzyskanej w wyniku odlewania – chyli ob-
róbki bezwiórowej, o górnej granicy parametru Ra wynoszącej 50 μm. W nawiasie po-
dano znak zbiorczy chropowatości, pokazujący, że na rysunku są jeszcze inne oznacze-
nia chropowatości. Na rzucie pokazano chropowatości powierzchni powstałych w wyni-
ku obróbki skrawaniem o górnej granicy parametru Ra wynoszącej 3.2 μm. Materiał 
obejmy podano w tabliczce rysunkowej. Jest to żeliwo szare GJL 300, o własnościach 
określonych normą PN-EN- 1561. Nie podaje się półfabrykatu.  
 

 
Rys. 5.11. Rysunek części klasy odlew 

Źródło: www.elektroda.pl 
 

Z lewej strony nad tabliczką rysunkową podano kilka uwag: 
 Pierwsza dotyczy wykonania niezwymiarowanych na rysunku promieni odlewni-

czych. 
 Druga uwaga dotyczy zastosowanych pochyleń odlewniczych, które nie zawsze są 

rysowane na rysunku części. 
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 Trzecia uwaga dotyczy sposobu tolerowania, a czwarta tolerancji ogólnych wy-
miarów uzyskanych w procesie skrawania. 

 Tolerowanie wg ISO 8015, mówiąca o niezależności wszystkich tolerancji na ry-
sunku. 

 Tolerancje ogólne wg ISO 2768 – mK, określająca, że wszystkie tolerancje wymia-
rów liniowych i kątowych nie podane na rysunku, a które zostały uzyskane w 
procesie skrawania maja odchyłki odpowiadające średniej dokładności wykona-
nia – na co wskazuje litera m i określone w tablicach zawartych w normie ISO 
2768. 

 Duża litera K wskazuje, że wszystkie tolerancje kształtu i położenia, które nie zo-
stały jawnie podane na rysunku odpowiadają średniej dokładności wykonania. 

 Ostatnia piąta uwaga dotyczy tolerancji ogólnych wykonania odlewu. CT12 wska-
zuje na 12 klasę odlewu. Numer klasy zależy od sposobu odlewania, materiału i 
wielkości przedmiotu. Przez symbol RMA 5 określono wymagany naddatek na 
obróbkę wynoszący tu 5 mm. Litera H w nawiasie wskazuje na stopień naddatku. 
Zarówno naddatek, jak i stopień naddatku zależy od rodzaju odlewania, materia-
łu i wielkości przedmiotu i dobiera się je na podstawie wskazówek zawartych w 
normie. 

 
6. Rysunek części klasy odkuwka   
 

Odkuwka jest półwyrobem lub wyrobem wykonanym technologią kucia. Charak-
teryzuje się ona wieloma zaletami: wymiary odkuwki minimalnie różnią się od wymia-
rów gotowego wyrobu. Koszt jednostkowy w produkcji seryjnej jest zwykle niższy niż 
odlewu lub części wykonanej przez skrawanie, a właściwości mechaniczne odkuwek są 
zwykle korzystniejsze. Projekt odkuwki opracowuje się na podstawie rysunku części. 
Przystępując do opracowania odkuwki należy ustalić: naddatki na obróbkę skrawaniem, 
skosy matrycowe, promienie zaokrągleń, kształty i wymiary denek oraz inne specjalne 
warunki wykonania. Następnie wyznacza się ilość etapów kucia, która zależy głównie od 
stopnia skomplikowania części oraz kształtów przedkuwki dla każdego etapu. 

Wielkość naddatków na obróbkę skrawaniem zależy przede wszystkim od kształ-
tu i wymiarów odkuwki, gatunku materiału wyjściowego, stanu maszyny, dokładności 
wykonania i ustawienia oprzyrządowania, jakości powierzchni materiału wyjściowego, 
sposobu nagrzewania materiału itp. Wielkość naddatku na obróbkę skrawaniem, dla 
odkuwek matrycowych kutych na młotach, waha się w zakresie 1,5÷7 mm. Minimalne 
wielkości naddatków zależne od klasy dokładności i wielkości odkuwki. Podane naddat-
ki są funkcją wymiarów maksymalnych, takich jak: szerokość b lub średnica d oraz wy-
sokość h lub długość l. Podane wartości dotyczą dwustronnej obróbki skrawaniem. W 
przypadku jednostronnej obróbki przyjmuje się naddatki o połowę mniejsze. Jeżeli dłu-
gość odkuwki jest trzykrotnie większa od największej szerokości b lub średnicy d, nad-
datki na obróbkę na długości należy przyjmować 1,5-2 razy większe. 

Rzut główny rysunku odkuwki powinien przedstawiać część w położeniu, w ja-
kim jest odkuwany (rys. 12). Na rysunku powinny być uwzględnione naddatki na obrób-
kę, tolerancję wymiarów, pochylenia ścianek oraz promienie zaokrągleń przejściowych. 
W razie potrzeby pokazania powierzchni podziału matrycy, powierzchnie tę oznacza się 
umownie krzyżykami i grubymi kreskami. Na rysunku odkuwki można umieścić tablicz-
kę parametrów nie podanych ani na rysunku, ani w wymaganiach technicznych. 
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Gdy konieczne jest pobranie próbki do badań wytrzymałościowych, miejsce po-
brania próbki należy zakreślić na rysunku linią cienką ciągłą (można je również zakre-
skować) i oznaczyć wielka literą umieszczana na linii odniesienia. Wymiary próbki oraz 
inne dotyczące jej dane podaje się w wymaganiach technicznych na rysunku odkuwki. 
Miejsca pomiaru twardości oznacza się na rysunku poprzez umieszczenie cienkiej ciągłej 
linii odniesienia z tego miejsca i opisanie go jako „Miejsce pomiaru twardości”. Położenie 
tego miejsca podlega zwymiarowaniu. 

Płaszczyznę przebiegu włókien lub powierzchnie do badań metalograficznych 
oznacza się na rysunku (o ile to jest potrzebne) linią punktową cienka i wielką litera 
oraz omawia się w wymaganiach technicznych. Jeśli płaszczyzna przebiegu włókien po-
krywa się z płaszczyzną podziału matrycy, to rysuje się tylko płaszczyznę podziału ma-
trycy i oznacza się dodatkowo jako płaszczyznę przebiegu włókien.  
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Rys. 5.12. Przykładowy rysunek odkuwki – zarys części gotowej (pokazana linia punk-

towa) 
 Źródło: ZB7_II_polrocze_2011.ppt - pkaero - Politechnika Rzeszowska, dostępność: pka-

ero.prz.edu.pl/sprawozdania/KONF...+/ZB7_II_polrocze_2011.ppt  
 

Odkuwki, podobnie jak odlewy na rysunkach części przedstawia się zasadniczo 
bez uproszczeń. Wykonanie rysunku na którym występują powierzchnie powstałe w 
wyniku procesu kucia jest pewnego rodzaju kompromisem. Niekiedy nie rysuje się ma-
łych promieni kuźniczych lub pochyleń kuźniczych. Na rysunku zamieszcza się niezbęd-
ną liczbę rzutów do odwzorowania kształtu i wymiarów odkuwki w widokach lub prze-
krojach – zgodnie z zasadami rzutowania i wymiarowania. Rysunek części może być 
uzupełniony przekrojami cząstkowymi, kładami przekrojów oraz informacjami słow-
nymi i symbolicznymi.  
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Przykładowy rysunek odkutej i obrobionej skrawaniem dźwigni pokazano na rys. 
13. Rysunek został wykonany na formacie A3. Jest to rysunek części wykonany w po-
działce normalnej 1:1. Rysunek części zawiera obramowanie i tabliczkę rysunkową. Po-
dano niezbędne wymiary odkuwki oraz położenie i średnice wywierconych w niej otwo-
rów. Pod niektórymi liniami podano w nawiasach wymiary narzucane przez konstrukto-
ra. Nad tabliczka rysunkową po prawej stronie umieszczono znak dominującej chropo-
watości powierzchni elementu – tutaj jest to znak chropowatości uzyskanej w wyniku 
kucia – czyli obróbki bezwiórowej, o górnej granicy parametru Ra wynoszącej 50 μm. W 
nawiasie podano znak zbiorczy chropowatości, pokazujący, że na rysunku są jeszcze 
inne oznaczenia chropowatości. Na rzucie pokazano chropowatości powierzchni po-
wstałych w wyniku obróbki skrawaniem o górnej granicy parametru Ra wynoszącej 3.2 
μm. Materiał obejmy podano w tabliczce rysunkowej. Jest to stal C45, o własnościach 
określonych normą PN-EN- 10083. Nie podaje się półfabrykatu.  

Z lewej strony nad tabliczką rysunkową podano kilka uwag: 
 Pierwsza dotyczy wykonania pochyleń kuźniczych. 
 Druga uwaga dotyczy wykonania niezwymiarowanych promieni kuźniczych, któ-

re nie zawsze są rysowane na rysunku części. 
 Trzecia uwaga dotyczy dopuszczalnego przesadzenia formy kuźniczej.  
 Kolejna uwaga dotyczy dopuszczalnych wartości wcięcia i pozostałości wypływki 

usuwanej po procesie kucia. 
 Następna uwaga dotyczy dopuszczalnego skrzywienia odkuwki.   
 Następna uwaga dotyczy sposobu tolerowania, a ostatnia tolerancji ogólnych 

wymiarów uzyskanych w procesie skrawania. 
 Tolerowanie wg ISO 8015, mówi o niezależności wszystkich tolerancji na rysun-

ku. 
 Tolerancje ogólne wg ISO 2768 – mK, określa, że wszystkie tolerancje wymiarów 

liniowych i kątowych nie podane na rysunku, a które zostały uzyskane w procesie 
skrawania maja odchyłki odpowiadające średniej dokładności wykonania – na co 
wskazuje litera m i określone w tablicach zawartych w normie ISO 2768. 

 Duża litera K wskazuje, że wszystkie tolerancje kształtu i położenia, które nie zo-
stały jawnie podane na rysunku odpowiadają średniej dokładności wykonania. 
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Rys. 5.13. Rysunek części klasy odkuwka  

Źródło: www.elektroda.pl 
 

7. Rysunek części klasy koło zębate 
 

Podstawowe parametry koła zębatego o zębach prostych są pokazane na rys. 14. 
z – liczba zębów, 
d – średnica podziałowa, średnica okręgu na którym szerokość wrębu jest równa grubo-
ści zęba, d=zm, 
da – średnica wierzchołkowa, średnica okręgu przechodzącego przez wierzchołki zębów, 
da=(z+2)m, 
df – średnica stóp, średnica okręgu przechodzącego przez dna wrębów, df=(z-2,5)m, 
db – średnica koła zasadniczego, czyli wyobrażalnego koła z którego rozwijane są zarysy 
ewolwentowe boków zębów, 
p – podziałka obwodowa, odległość jednoimiennych boków zębów mierzona na łuku 
koła podziałowego, p=πm, 
pb - podziałka zasadnicza podziałka mierzona wzdłuż łuku koła zasadniczego, 
m – moduł zęba - parametr charakteryzujący wielkość zębów koła zębatego. Moduły kół 
współpracujących muszą być takie same. Moduł zęba jest wielkością znormalizowaną 
podawana w milimetrach, 
s - szerokość zęba,  
h – wysokość zęba, suma wysokości głowy i stopy zęba, h=2.25m, 
ha – wysokość głowy zęba, ha=m, 
hf – wysokość stopy zęba, hf=1.25m, 
x – współczynnik korekcji 
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przesunięcie zarysu odniesienia przy wykonywaniu koła zębatego wyrażone w 
krotności modułu 
x = 0 koło niekorygowane 
x > 0 odsunięcie zarysu odniesienia np. dla uniknięcia podcinania zębów 
x < 0 dosunięcie zarysu odniesienia, 

c – luz wierzchołkowy, zwykle c=0,25m. 
 

 
Rys. 5.14. Podstawowe parametry koła zębatego  

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Koło_zębate, 
http://pldocs.docdat.com/docs/index-198849.html  

 
Koło zębate na rysunku technicznym przedstawia się poprzez pokazanie: 
 powierzchni wierzchołków zębów, 
 powierzchni podziałowej wieńca koła zębatego, 
 powierzchni postaw zębów, 
 linii zębów, 
 pozostałych elementów konstrukcyjnych. 

W uproszczeniach rysunkowych kół zębatych jako zasadę przyjmuje się przed-
stawienie na widokach tylko rzuty powierzchni wierzchołków i powierzchni podziało-
wej koła zębatego. Powierzchnie podstaw przedstawia się zawsze na przekrojach (a). 
Czasami zachodzi potrzeba pokazania podstaw zęba na widokach koła zębatego. Takie 
wykonanie rysunku technicznego dozwolone jest jedynie w sytuacjach wyjątkowych, 
gdy jest to niezbędne do wykonania koła zębatego. 

Może się również zdarzyć, ze zajdzie potrzeba pokazania zarysu zęba. Wtedy na 
rysunku, przedstawiamy widok na płaszczyznę prostopadłą do linii zęba, należy nary-
sować co najmniej jeden ząb i dwa sąsiednia wręby. Ponadto należy zaznaczyć po-
wierzchnię podziałową i powierzchnię podstaw zębów (b). 

Uproszczone przedstawienie kół zębatych przedstawiono w tabeli 5: koło zębate 
walcowe proste (a), koło zębate walcowe proste z pokazanym zarysem zęba (b), koło 
zębate walcowe śrubowe o zębach prawych (c), koło zębate stożkowe proste (d), śli-
macznica (e), ślimak (f). 

 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Koło_zębate
http://pldocs.docdat.com/docs/index-198849.html
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Tab. 5.5. Koła zębate 

 

 

  

 

 

Źródło: Lewandowski T., Rysunek techniczny dla mechaników, WSiP, 2010, dostępość: 
Tadeusz Lewandowski Rysunek techniczny dla mechaników.pdf  
 
Przykładowy rysunek koła zębatego zamieszczono na rys. 15. Na rysunku zamieszcza się 
tabliczkę koła zębatego, w której podane są niezbędne parametry konstrukcyjne uzębie-
nia koła. Na kole umieszcza się też czołową powierzchnię ustalającą. 
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Rys. 5.15. Rysunek części klasy koło zębate  

Źródło: Lewandowski T., Rysunek techniczny dla mechaników, WSiP, 2010, dostępość: 
Tadeusz Lewandowski Rysunek techniczny dla mechaników.pdf 

 
8. Rysunek części klasy sprężyna 
 

Sprężyny to elementy konstrukcyjne podlegające znacznym odkształceniom 
pod wpływem obciążeń zewnętrznych i powracające do wymiarów pierwotnych po 
usunięciu tych obciążeń. Sprężyny służą najczęściej do wywierania siły lub momentu 
sił oraz do magazynowania energii odkształcenia sprężystego; energia ta bywa na-
stępnie oddawana w postaci pracy wykonanej przez sprężynę. Najczęście spotykane 
są śrubowe sprężyny walcowe naciskowe lub naciągowe. 

Większość sprężyn składa się z elementów o powtarzających się kształtach. 
Dlatego stosuje się uproszczony zapis ich postaci konstrukcyjnych zgodnie z ogólny-
mi zasadami rysowania powtarzających się elementów. Zasady uproszczonego przed-
stawiania na rysunkach technicznych sprężyn naciskowych, naciągowych, skrętnych, 
talerzowych, spiralnych oraz resorów piórowych podano w normie PN-ISO 2162-
1:1996. Widoki lub przekroje sprężyn należy stosować na rysunkach części wraz z li-
stą danych technicznych zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do 
jej wykonania (PN-ISO 2162-2:1996, PN-M-01148:1981). Uproszczone przedstawia-
nie sprężyn stosuje się na rysunkach złożeniowych i schematach. Sprężyny zwijane 
śrubowo należy zawsze przedstawiać jako prawoskrętne (jego oznaczenia RH nie 
wymaga się podawania). Dla lewego kierunku zwojów należy podać oznaczenie LH. 
Przedstawianie w widoku, przekroju i uproszczeniu sprężyny walcowej pokazano na 
rys. 16 – dla naciskowej rys. 16a, dla skrętnej rys. 16b. 
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a) b)   
Rys. 5.16. Śruba walcowa naciskowa i skrętna 

Źródło: http://www.plan-
rozwo-

ju.pcz.pl/wyklady/mechatronika/Wybrane_zagadnienia_projektowania.pdf  
 
W tabeli 6 przedstawiono cztery typy konstrukcji sprężyn naciskowych śrubowych: 

A. sprężynę o końcach nie splanowanych (nie wyrównanych) zaliczamy do grupy A, 
B. sprężynę o końcach splanowanych przez odgięcie zaliczamy do grupy B, 
C. sprężynę o końcach splanowanych przez zeszlifowanie zaliczamy do grupy C, 
D. sprężynę o końcach splanowanych przez wstępne odciąganie i następne szlifo-

wanie zaliczamy do grupy D. 
Tym grupom odpowiadają długości swobodne i zblokowane, podane w Tabeli 4. 

W zestawieniu tym h0 oznacza skok sprężyny swobodnej, tj. nie poddanej obciążeniu, 
natomiast, hd, tj. skok sprężyny zblokowanej, równa się średnicy drutu sprężyny. Dlatego 
w dolnym szeregu wzorów zamiast skoku hd podstawiono średnicę drutu d. Średnia 
średnica sprężyny oznaczona jest jako D. Interpretację geometryczną tych parametrów 
przedstawia rys.17. 
 

 
Rys. 5.17. Interpretacja geometryczna parametrów sprężyny  

Źródło: http://e-zipk.ia.polsl.pl/compression/teoria3.htm  
 
 

http://www.plan-rozwoju.pcz.pl/wyklady/mechatronika/Wybrane_zagadnienia_projektowania.pdf
http://www.plan-rozwoju.pcz.pl/wyklady/mechatronika/Wybrane_zagadnienia_projektowania.pdf
http://www.plan-rozwoju.pcz.pl/wyklady/mechatronika/Wybrane_zagadnienia_projektowania.pdf
http://e-zipk.ia.polsl.pl/compression/teoria3.htm
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Tab. 5.6. Długość sprężyn śrubowych o różnym zakończeniu zwojów biernych 

 
Źródło: http://e-zipk.ia.polsl.pl/compression/teoria3.htm 
 

Przykładowy rysunek sprężyny naciskowej pokazano na rys. 18. Rysunek przed-
stawia przekrój walcowej sprężyny śrubowej naciskowej. Na rysunku zwoje sprężyny 
narysowane są w uproszczeniu, jako odcinki linii prostej, a nie według przebiegu rze-
czywistego rzutu linii śrubowej, która jest konstrukcyjnie dość trudna do wykreślenia. 
Na rysunku sprężyny zamieszcza się charakterystykę sprężyny, czyli wykres siły po-
wstającej w sprężynie w funkcji jej ugięcia. Dla sprężyny walcowej śrubowej ma ona 
charakter liniowy. Dodatkowo na rysunku zamieszczono tabelkę sprężyny, w której po-
dano główne parametry konstrukcyjne sprężyny. Dominującą chropowatością jest gład-
kość drutu ciągnionego, czyli uzyskana z poprzedniego procesu technologicznego. Czo-
łowe powierzchnie sprężyny zostały zaszlifowane, a ich chropowatość jest charaktery-
zowana parametr Ra, którego górną granica wynosi 3.2 μm. Zamieszczono też uwagę 
dotyczącą sposobu zakończenia sprężyn.  

http://e-zipk.ia.polsl.pl/compression/teoria3.htm
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Rys. 5.18. Rysunek części klasy sprężyna 

Źródło: Lewandowski T., Rysunek techniczny dla mechaników, WSiP, 2010, dostępość: 
Tadeusz Lewandowski Rysunek techniczny dla mechaników.pdf 
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