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1. Elementy zawarte w specyfikacji elementów złożenia 
 

Według normy PN-EN ISO 7200: 2007 całkowita długość tabliczki rysunkowej ni 
powinna przekraczać 170 mm. Tabliczka rysunkowa znajduje się zawsze w prawym 
dolnym rogu arkusza rysunkowego. W tabliczce podstawowej (umieszczanej zawsze na 
dole) powinny się znajdować pola dla wpisania:  

 numeru rysunku,  
 nazwy rysunku, która powinna symbolicznie określać zawartości rysunku,  
 nazwy i/lub logo przedsiębiorstwa, które jest prawnym właścicielem rysunku,  
 numeru arkusza, jeżeli element konstrukcyjny jest narysowany na kilku arku-

szach noszących taki sam numer (w tym polu podajemy numer bieżącego arku-
sza/przez ilość arkuszy)  

 podziałki głównej rysunku, czyli podziałki, zgodnie, z którą wykonany jest zasad-
niczy widok rysunku  

 formatu arkusza,  
 imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za opracowanie rysunku, za jego 

sprawdzenie i zatwierdzenie,  
 materiału, z którego wykonany jest element konstrukcyjny przedstawiony na ry-

sunku  
 symbolu zastosowanej metody rzutowania, które zostały przedstawione w części 

dotyczących rzutowania prostokątnego. 
Wyżej przedstawione typy pól w tabliczce są konieczne i wystarczające dla pra-

widłowego opisania rysunku części opracowanego dla danego elementu konstrukcji.  
Uzupełnieniem tabliczki podstawowej jest wykaz zmian dokonanych po opraco-

waniu rysunku części już w czasie jego wykorzystywania. Taki wykaz jest umieszczany 
w środkowej części tabliczki rysunku złożeniowego. Wykaz zmian jest szczególne sto-
sowany w przypadku budowy prototypu, prób eksploatacyjnych, po których to może 
wystąpić konieczność dokonania zmian w istniejącej dokumentacji konstrukcyjnej. Wy-
kaz zmian może być też użyteczny w czasie rozwoju technicznego konstrukcji, który z 
reguły występuje w czasie jej eksploatacji – tzw. okresu życia urządzenia, części. Zmiany 
mogą wynikać, na przykład z wniosków płynących od użytkowników, serwisantów, rze-
czoznawców itp.). 

Dlatego na rysunku złożeniowym, już w fazie projektowania, powinno się prze-
widzieć pola do umieszczania informacji o późniejszych zmianach. Pola te powinny od-
powiadać systemowi wprowadzania zmian w dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej 
obowiązującemu w danym zakładzie i korespondować z innymi dokumentami pod 
względem rodzaju i zawartości pól. 

Przy właściwej i przejrzystej organizacji dotyczącej rozwoju i udoskonalania kon-
strukcji, opartej na kartach zmian, które są podstawowym dokumentem dla wprowa-
dzania proponowanych zmian w wykorzystywanej dokumentacji technicznej wyrobu, 
na rysunku możemy umieścić tylko następujące informacje: 

 numer zmiany, który umieszczony na rysunku pozwala zidentyfikować, co zosta-
ło zmienione; 

 numer karty zmian, która określa cel zmiany, jej uzasadnienie techniczne lub 
technologiczne oraz osoby uczestniczące w dokonaniu zmiany, 

 datę wprowadzenia zmiany, która określa chronologię i eliminuje z użycia kopie 
rysunków mogące być wykorzystywane po dacie wprowadzenia zmiany, (chociaż 
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taka sytuacja powinna być wyeliminowana przez właściwą gospodarkę doku-
mentacją techniczną). 
W górnej części tabliczki rysunku złożeniowego umieszcza się wykaz części. Za-

wiera on pola do wyspecyfikowania wszystkich zespołów, podzespołów i części wystę-
pujących w elemencie konstrukcyjnym umieszczonym na danym rysunku. 

Przykład tabliczki rysunku złożeniowego, zawierającej tabliczkę podstawową, 
wykaz zmian oraz wykaz części przedstawiono na rys 6.1. 
  

 
Rys. 6.1. Powiększona tabliczka rysunkowa rysunku złożeniowego zawierająca tabliczkę podstawową, 

wykaz zmian oraz wykaz części 
Źródło: http://edukacyjny.cba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=24:tabliczki-

rysunkowe&catid=3:rysunek-technicznyg&Itemid=36 

 
Wykaz części na rysunku złożeniowym, zwany inaczej specyfikacja elementów, 

powinien mieć formę tablicy, w której linie obramowania i pionowe linie, oddzielające 
poszczególne kolumny, są liniami ciągłymi grubymi (rys. 6.2). Wykaz umieszcza się bez-
pośrednio nad podstawową tabliczką rysunkową lub sporządza się go na oddzielnych 
arkuszach formatu A4. 

Wykaz części rozpoczyna się nagłówkiem (rys. 6.3). Kolejne jego kolumny po-
winny zawierać następujące informacje o części składowej wyrobu prezentowanego na 
rysunku złożeniowym: 

 nr pozycji lub nr części, czyli numer części lub zespołu, jakim są one oznaczone na 
rysunku złożeniowym; 

 nazwę części lub nazwę zespołu, a w przypadku przedmiotów i elementów znor-
malizowanych ich oznaczenie według normy podmiotowej; 

 liczbę sztuk lub liczbę zespołów niezbędnych do zmontowania jednego przed-
miotu (wyrobu) prezentowanego na rysunku złożeniowym; 
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 oznaczenie lub nr rysunku lub nr normy, czyli dane identyfikujące daną część 
składową wyrobu; 

 materiał, czyli wyszczególnienie gatunku i rodzaju materiału według odpowied-
nich norm; 

 ciężar, czyli masę części składowej;  
 uwagi, czyli miejsce na informacje dodatkowe. 

Wykaz uzupełnia się w kierunku od tabliczki rysunkowej ku górze arkusza, o ile 
jest on umieszczony bezpośrednio na rysunku złożeniowym nad podstawową tabliczką 
rysunkową. W przypadku, gdy znajduje się on na oddzielnym arkuszu, wypełnia się go 
zaczynając od nagłówka umieszczonego u góry arkusza w kierunku podstawowej ta-
bliczki rysunkowej, która powinna znaleźć się na arkuszu dodatkowym (tak jak na każ-
dym rysunku technicznym), a w której w polu Nazwa przedmiotu należy wpisać  Wykaz 
części do rysunku nr .... 
 

 
Rys. 6.2. Tabliczka rysunkowa rysunku złożeniowego 

Źródło: http://www.m.krasinski.zax.pl/Pomoce/TabliczkiRys.pdf 
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Rys. 6.3. Rysunek złożeniowy z jednym typem wykazu części 

Źródło: Lewandowski T. Rysunek Techniczny dla mechaników.pdf 

 
 

2. Rysunek złożeniowy wybranego zespołu (dobór rzutów, ich rodzajów i 
rozmieszczenia, sposoby umieszczania numeracji części, wymiary, uwagi) 
 

Rysunek złożeniowy może dotyczyć całego wyrobu, maszyny, urządzenia lub jed-
nego z zespołów należących do wyrobu (rysunek zespołu) lub jednego z podzespołów 
(rysunek podzespołu). Spotykane podczas projektowania rysunki złożeniowe są mniej 
lub bardziej szczegółowe, co uzależnione jest od wielkości wyrobu, ilości części składo-
wych, podziałki rysunku itp. 

Wyroby o dużych gabarytach i o skomplikowanej budowie (np. maszyny robocze, 
samochody, ciągniki a nawet samoloty i statki) na rysunkach złożeniowych przedsta-
wiane są w postaci głównych zespołów odpowiednio usytuowanych wraz z ogólnym 
wyglądem wyrobu. Szczegóły budowy przedstawia się natomiast na rysunkach kolej-
nych zespołów (rzędu pierwszego, drugiego itd.) i podzespołów. 

Rysunki złożeniowe można uzupełnić dodatkowo rysunkami schematycznymi 
napędów, instalacji, układów, co często zwiększa czytelność i ułatwia zrozumienie zasad 
działania rysowanego urządzenia. Można również dołączyć do nich rysunki montażowe 
czy też fundamentowe, co niekiedy okazuje się niezwykle pomocne w czasie eksploatacji 
urządzenia. 

Najczęściej sporządzanymi rysunkami złożeniowymi są rysunki imadeł, urządzeń 
mocujących, zaworów, pomp, silników, reduktorów, podnośników, zbiorników ciśnie-
niowych, sprzęgieł i hamulców. Rzadziej wykonuje się rysunki obrabiarek czy samocho-
dów. 
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Wśród rysunków złożeniowych wyróżnić można: 
 rysunki złożeniowe o skomplikowanej budowie, czyli o wyższym poziomie struktu-

ralnym, przedstawiające wzajemne usytuowanie zespołów danego wyrobu wraz 
z ich kształtem (rys. 6.4), 

 rysunki zestawu elementów, prezentujące wyroby złożone z małej liczby części; 
rysunki te przedstawiają wszystkie poszczególne części, ich wymiary, wyróżnie-
nia identyfikacyjne i informacje, dotyczące wykonania poszczególnych elemen-
tów (rys. 6.3), 

 rysunki złożeniowe ogólne, przedstawiające wyroby o przeciętnym stopniu złożo-
ności i komplikacji; rysunki te obrazują urządzenia w całości i zawierają wszyst-
kie zespoły i części w takiej podziałce, aby można było je graficznie przedstawić i 
odczytać, 

 rysunki podzespołu, będące rysunkami o niższym poziomie strukturalnym, przed-
stawiającymi ograniczoną liczbę części; rysunki te wynikają z podziału skompli-
kowanych zespołów (samochodu, obrabiarki, dźwigu, itp.) na mniejsze podzespo-
ły. 
Rysunek złożeniowy zespołu maszynowego lub wyrobu o względnie prostej bu-

dowie powinien spełniać następujące cechy: 
 przedstawiać w rzucie głównym wyrób lub urządzenie w położeniu użytkowym, 
 w rzucie głównym odzwierciedlać przede wszystkim budowę całego wyrobu – 

pozostałe rzuty traktowane są, jako pomocnicze i zawierają uzupełniające infor-
macje na temat budowy wyrobu, 

 przedstawiać wszystkie części tworzące wyrób, ich wzajemne położenie, zasto-
sowane połączenia itp., 

 zawierać wykaz części, które powinny być oznaczone zgodnie z tym wykazem, 
 umożliwiać odczytanie budowy i zasady działania wyrobu lub urządzenia. 

Na rysunkach złożeniowych nie podaje się wymiarów szczegółowych poszcze-
gólnych części lub całego wyrobu. Można podać jedynie wymiary gabarytowe, które są 
charakterystyczne dla całego wyrobu bądź danego podzespołu. Wykonując rysunek zło-
żeniowy nie odzwierciedla się szczegółów konstrukcyjnych poszczególnych części skła-
dających się na wyrób. Nie rysuje się, zatem ścięć, zaokrągleń, podtoczeń, podcięć, na-
kiełków, otworów zmniejszających ciężar itp. Nie można również rysować dodatkowych 
rzutów, widoków i przekrojów, które miałyby odzwierciedlać charakterystyczne kształ-
ty lub jakieś szczegóły konstrukcyjne. Rzuty te mogą znaleźć zastosowanie przy wyko-
nywaniu rysunków wykonawczych kolejnych części składających się na wyrób lub urzą-
dzenie. 

Liczbę rzutów (widoków i przekrojów) na rysunku złożeniowym ogranicza się do 
minimum, w celu zachowania podstawowych cech rysunku złożeniowego – przedsta-
wienia wszystkich części przy możliwości odczytania budowy i zasady działania nary-
sowanego wyrobu lub urządzenia. 

Części składowe wyrobu na rysunkach złożeniowych muszą być oznaczone (rys. 
6.5), przy czym należy pamiętać, że oznacza się je numerami pozycji, numerami rysun-
ków lub w inny sposób. Ważne jest, aby numeracja była zgodna z wykazem części, 
umieszczanym nad tabliczką rysunkową lub na oddzielnym arkuszu. Części znormali-
zowane lub katalogowe oznacza się osobno z dodatkiem dużej litery N za numerem czę-
ści. W przypadku części znormalizowanej zazwyczaj nie podaje się materiału w tabliczce 
rysunku złożeniowego, gdyż materiał określony jest wówczas w normie użytej do ozna-
czenia elementu znormalizowanego. Materiał jest podawany w przypadku części katalo-
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gowych lub gdy w normie nie jest określony materiał elementu znormalizowanego (Rys. 
6.6). 

Oznaczenia umieszcza się poza zakresem prezentowanego wyrobu nad półką linii 
odniesienia rysowanej linią cienką ciągłą, która ma być równoległa do tabliczki rysun-
kowej. Wskazane jest, aby oznaczenia wraz z półkami grupować w wierszach lub ko-
lumnach. Każde oznaczenie należy umieścić tylko jeden raz. Wyjątki można stosować do 
dwóch takich samych części składowych, o ile nie zaciemni to rysunku i stanie się po-
mocne przy jego czytaniu. 

Prowadzone do półek linie odniesienia powinny być kreślone linią cienką ciągłą, 
którą doprowadza się do widoku, przekroju lub rzutu części składowej i zakańcza się ją 
kropką. Unikać należy przecinania się linii odniesienia oraz ich wielokrotnego załama-
nia. Linię odniesienia można załamać tylko jeden raz. Kreśląc linie odniesienia trzeba 
zwrócić uwagę na fakt, aby przecinały one (o ile jest to możliwe) jak najmniej innych 
części, do których się nie odnoszą. Dopuszczalne jest stosowanie jednej linii odniesienia 
dla kilku części złącznych występujących w połączeniu. Często występującym przykła-
dem jest połączenie śruba – podkładka – nakrętka. 

Ważna jest także wysokość oznaczeń, którymi zazwyczaj są kolejne liczby natu-
ralne (1, 2, 3,...). Wielkość pisma oznaczeń powinna być o jeden wymiar pisma większa 
od wysokości liczb wymiarowych przyjętych i wykorzystywanych na rysunku złożenio-
wym. 

 

 
Rys. 6.4. Rysunek złożeniowy wyrobu maszynowego o wyższym poziomie strukturalnym na przykładzie 

napędu windy 
Źródło: Lewandowski T. Rysunek Techniczny dla mechaników.pdf 
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Rys. 6.5. Oznaczenie części składowych na rysunkach złożeniowych na przykładzie zaworu 

Źródło: http://zs1.katowice.pl/doki/pkm/Lekcja 31 wykonawczy 30 zlozeniowy.pdf 
 
 
 
 
 

http://zs1.katowice.pl/doki/pkm/Lekcja%2031%20wykonawczy%2030%20zlozeniowy.pdf
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Rys. 6.6. Rysunek złożeniowy prasy śrubowej 

Źródło: Lewandowski T. Rysunek Techniczny dla mechaników.pdf 
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Przykładowy rysunek podnośnika śrubowego pokazano rys. 6.7. Zaś na rysun-
kach 6.8, 6.9, 6.10 i 6.11 pokazano rysunki części wybranych elementów podnośnika 

 
 

 
Rys. 6.7. Rysunek złożeniowy podnośnika śrubowego 

Źródło: Leonid W. Kurmaz - Podstawy konstrukcji maszyn - Projektowanie.pdf 
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Rys. 6.8. Rysunek części dla korpusu podnośnika śrubowego 

Źródło: Leonid W. Kurmaz - Podstawy konstrukcji maszyn - Projektowanie.pdf 
 

 
Rys. 6.9. Rysunek części dla nakrętki podnośnika śrubowego 

Źródło: Leonid W. Kurmaz - Podstawy konstrukcji maszyn - Projektowanie.pdf 



12 

 

 
Rys. 6.10. Rysunek części dla korony podnośnika śrubowego [na bazie 5] 

Źródło: Leonid W. Kurmaz - Podstawy konstrukcji maszyn - Projektowanie.pdf 
 

 

 
Rys. 6.11. Rysunek części dla śruby podnośnika śrubowego 

Źródło: Leonid W. Kurmaz - Podstawy konstrukcji maszyn - Projektowanie.pdf 
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Rysunek zestawieniowy montażowy 
 

Rysunek montażowy należy do rysunków zestawieniowych. Pokazuje on sposób 
montażu wytworu techniki. Nie zawiera wymiarów wytworu. Czasami zdarza się, że po-
dane są na nim wymiary gabarytowe. Przykład takiego rysunku montażowego zespołu 
dolnopłuka, o charakterze poglądowym przedstawiono na rys. 6.12. Na rysunku poka-
zano rysunek nazwy i numery części, a także podstawowe informacje dotyczące położeń 
klapy zaworowej uruchamiającej dolnopłuk (położenia START i STOP). Umieszczono też 
informacje o sposobie zamocowania wkrętów mocujących dolnopłuk do ściany. Niekie-
dy numeracja elementów na takich rysunkach może odzwierciedlać kolejność montażu.  
 

 
Rys. 6.12. Rysunek poglądowo- montażowy 

Źródło: http://www.g16.ids.czest.pl/pliki-ucz/tech/rys-tech/Rodzaje_rysunkow_technicznych.pdf 

 
Znacznie częściej są wykorzystywane rysunki montażowe eksplodowane. Są one 

bardzo często wykorzystywane w katalogach, z uwagi na bardzo duży potencjał zdolno-
ści odwzorowania struktury funkcjonalnej zespołu, budowy poszczególnych jego podze-
społów i części, kolejności montażu i niekiedy także funkcjonowania urządzenia. 

Przykładem takiego rysunku eksplodowanego jest zestawienie elementów pod-
zespołu maszyny, przedstawione na rys. 6.13. Rysunek taki zawiera podzespół, jakim 
jest silnik oraz części składowe takie jak wałki, koła, paski i inne oraz znormalizowane 
części łączące takie jak śruby, nakrętki. Części składowe i nakrętki są pokazane w pozy-
cjach przed zmontowaniem, ale rozmieszczone w pewien szczególny sposób. Przykła-

http://www.g16.ids.czest.pl/pliki-ucz/tech/rys-tech/Rodzaje_rysunkow_technicznych.pdf
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dowo osie śrub pokrywają się z osiami otworów. Osie kół pokrywają się z osiami wał-
ków, na których te koła mają być zamontowane. Takie rozmieszczenie ułatwia orientację 
sytuacyjną i prawidłowe planowanie procesu montażu. Tworzenie rysunków eksplodo-
wanych jest bardzo ułatwione przy wykorzystaniu programów z grupy CAD, które w 
swoich standardach oferują takie możliwości. 
 
 

 
Rys. 6.13. Rysunek montażowy eksplodowany podzespołu maszyny 

Źródło: http://zseeim.edu.pl/pliki/1tf__materialy_pomocnicze__1-1852.pdf 

 
 
Rysunek schematyczny 

 
W początkowej (projektowej) fazie procesu konstruowania wyrobu określa się 

przeznaczenie wyrobu, jego ogólna koncepcję, zasadę działania, postać konstrukcyjna. 
Na takim etapie wystarczający jest z reguły rysunek mało szczegółowy, często uprosz-
czony do granic możliwości graficznych, wyrażający myśl techniczna, zapisanych w po-
staci prostych figur graficznych (rys. 6.14) lub umownych symboli graficznych. Tak spo-
rządzony rysunek nazywa się schematem, a w przypadku rys. 6.14 - schematem struktu-
ralnym. Schematy ze względu na swoją prostotę graficzną, są przydatne także na etapie 
wytwarzania i eksploatacji wyrobów. Są stosowane bardzo często w instrukcjach obsłu-
gi przeznaczonych dla użytkowników, do analizowania ogólnej budowy wyrobów, 
szczególnie o złożonych strukturach, do określenia liczby elementów tworzących wyrób, 
a także do poszukiwania możliwości modernizacyjnych, lokalizowania awarii, itp. 

Można stwierdzić, że zasady działania maszyn, urządzeń, instalacji itd. najlepiej 
przedstawiać w postaci rysunków schematycznych, które są zarówno prostsze i łatwiej-
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sze do wykonania dla konstruktora, jak i przejrzystsze dla użytkownika, niż rysunki 
konstrukcyjne. 

Schematy mają bardzo szerokie zastosowanie również w takich dziedzinach 
techniki, jak energetyka, automatyka, teletechnika, informatyka oraz ostatnio szeroko 
rozumiana mechatronika. Wśród wielu rodzajów i typów rysunków schematycznych, w 
budowie maszyn są wykorzystywane przede wszystkim schematy kinematyczne, które 
obejmują te zespoły i elementy, które uczestniczą w przenoszeniu ruchu, decydują o jego 
parametrach, kierunku i drodze przenoszenia – od źródła ruchu, np. silnika, do mechani-
zmów lub narzędzi roboczych. 

 
 

 
Rys. 6.14. Schematyczne przedstawienie projektowanego wyrobu, za pomocą figur geometrycznych 

Źródło: Lewandowski T. Rysunek Techniczny dla mechaników.pdf 

 
 

W zależności od dziedziny techniki i tematu, rozróżnia się, obok schematów ki-
nematycznych, także schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne, energetyczne, 
technologiczne, automatycznego sterowania, regulacji, kontroli i wiele innych, 
zaś w zależności od przeznaczenia - schematy strukturalne, funkcjonalne, zasadnicze, 
montażowe (połączeń) i podłączeń (przyłączeń). 

Schemat strukturalny jest schematem poglądowym, pokazującym zależności 
między najważniejszymi częściami (zespołami) funkcjonalnymi wyrobu i zasadę jego 
działania. Części funkcjonalne przedstawia się w postaci prostych figur geometrycznych. 

Na rys. 6.15 pokazano schematy kinematyczne dwustopniowego regulatora 
prędkości N a rys. 6.15a pokazano schemat strukturalny. Na rys. 6.15b pokazano sche-
mat funkcjonalny, a na rys. 6.15c schemat zasadniczy tego zespołu. W tabelce umiesz-
czonej na rysunku podano objaśnienia i uwagi dotyczące elementów umieszczonych na 
wspomnianych schematach.  
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Rys. 6.15. Schematy kinematyczne dwustopniowego regulatora prędkości 

Źródło: Lewandowski T. Rysunek Techniczny dla mechaników.pdf 

 
 

Schemat strukturalny powinien przedstawiać wszystkie podstawowe części 
strukturalne wyrobu (elementy, urządzenia) raz ich wzajemne połączenia. Można go 
przedstawiać graficznie w postaci figur geometrycznych, z nazwą umieszczoną we-
wnątrz tych figur.  

Schemat funkcjonalny powinien przedstawiać te części funkcjonalne wyrobu, 
które wyjaśniają zasadę działania i procesy zachodzące w poszczególnych częściach wy-
robu lub w całym wyrobie. Powinien przedstawiać części funkcjonalne w postaci figur 
geometrycznych. Musi zawierać nazwy wszystkich przedstawionych części funkcjonal-
nych. Może zawierać oznaczenia lub napisy wewnątrz figur geometrycznych. Powinien 
mieć oznaczenia części w kolejności powiązania funkcjonalnego. Może też zawierać wy-
kaz elementów. 

Schemat zasadniczy powinien przedstawiać wszystkie elementy kinematyczne i 
ich połączenia przeznaczone do realizacji, regulacji, kontroli i sterowania. Powinien po-
kazywać wyraźnie wszystkie powiązania kinematyczne (mechaniczne i niemechanicz-
ne), także wraz ze źródłem ruchu, np. silnikiem. 

Powinien być przedstawiony za pomocą znormalizowanych symboli graficznych. 
Powinien być z reguły przedstawiony, jako rozwiniecie urządzenia. Musi być narysowa-
ny według znormalizowanych ustaleń. Powinien zawierać oznaczenie pozycyjne 
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wszystkich elementów. Powinien też zawierać nazwy wszystkich grup funkcjonalnych 
na półce linii odniesienia doprowadzonej do odpowiedniej grupy. Musi zawierać tabela-
ryczny wykaz elementów. 

Schematy powinno się rysować na znormalizowanych formatach arkuszy. Ele-
menty odzwierciedlające przedmioty powinny być pokazane za pomocą znormalizowa-
nych symboli graficznych lub prostych figur geometrycznych.  

Na schematach można nie uwzgledniać rzeczywistego wzajemnego położenia 
elementów lub uwzględniać je jedynie w przybliżeniu. Rysowane elementy powinny być 
tak rozmieszczone, by można było łatwo odczytać budowę, zasadę działania i 
współdziałania poszczególnych elementów. Dlatego schemat może być sporządzany bez 
podziałki. Położenie i wielkosć symboli graficznych powinny być podobne do symboli 
znormalizowanych, ale mogą być powiększane lub zmniejszane. Schemat może być 
umieszczany wewnątrz zarysu wyrobu rysowanego linią cienką ciągła. W schemacie 
linią cienką ciągłą można wydzielić prostokąt obejmujący grupę funkcjonalną lub 
konstrukcyjną. Trzeba zachować odpowiednią odległość między elementami 
graficznymi, nie mniejszą niż 2 mm. Opisy mogą mieć forme oznaczeń literowych, 
cyfrowych, nazw, tablic lub informacji tekstowych. Dopuszcza się stosowanie pisma o 
róznej wysokości, dla tytułow, oznaczeń. Elementy kinematyczne na schemacie powinno 
się rysować zasadniczo linia ciągła grubą. Oznaczenia pozycyjne powinny być 
umieszczane na półce odniesienia, w postaci cyfrowej lub literowo-cyfrowej. Powinno 
się do nich używać tylko cyfr arabskich, zaś liter do oznacxzenia grup funkcjonalnych. 

Oznaczenia rodzajów i kierunku ruchu, używane na schematach kinematycznych 
podano w tab. 6.1   
 
Tab. 6.1. Oznaczenia rodzajów i kierunku ruchu  

 
Źródło: http://zkup.mchtr.pw.edu.pl/pom_dyd/PUM%20GR34/Rysunki%20techniczne.pdf 

 
Oznaczenia wektorów i elementów podstawowych, wykorzystywanych na sche-

matach kinematycznych podano w tab. 6.2. 
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Tab. 6.2. Oznaczenia wektorów i elementów podstawowych  

 
Źródło: http://zkup.mchtr.pw.edu.pl/pom_dyd/PUM%20GR34/Rysunki%20techniczne.pdf 

 
Oznaczenia rodzajów par kinematycznych, używane na schematach kinematycz-

nych podano w tab. 6.3. 
 
Tab. 6.3. Oznaczenia rodzajów par kinematycznych  

 
Źródło: http://zkup.mchtr.pw.edu.pl/pom_dyd/PUM%20GR34/Rysunki%20techniczne.pdf 

 
Oznaczenia łożysk ślizgowych i tocznych, wykorzystywane na schematach kine-

matycznych podano w tab. 6.4. 
 
Tab. 6.4. Oznaczenia łożysk  

 
Źródło: http://zkup.mchtr.pw.edu.pl/pom_dyd/PUM%20GR34/Rysunki%20techniczne.pdf 
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Oznaczenia sprzęgieł, wykorzystywane na schematach kinematycznych urządzeń 
zostały przedstawione w tab. 6.5. 
 
Tab. 6.5. Oznaczenia sprzęgieł  

  
Źródło: http://zkup.mchtr.pw.edu.pl/pom_dyd/PUM%20GR34/Rysunki%20techniczne.pdf 

 
Oznaczenia elementów mechanicznych, typu krzywka czy popychacz podano w 

tab. 6.6.  
 
Tab. 6.6. Oznaczenia elementów mechanicznych  

 
Źródło: http://zkup.mchtr.pw.edu.pl/pom_dyd/PUM%20GR34/Rysunki%20techniczne.pdf 

 
Oznaczenia elementów mechanicznych, takich jak sprężyna, hamulec i wałek 

giętki pokazano w tab. 6.7. 
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Tab. 6.7. Oznaczenia elementów mechanicznych  

 
Źródło: http://zkup.mchtr.pw.edu.pl/pom_dyd/PUM%20GR34/Rysunki%20techniczne.pdf 

 
Rysunek operacyjny obrazuje czynności obróbkowe związane z jedną operacją, 

czyli częścią procesu technologicznego, którą wykonuje jeden pracownik na jednym sta-
nowisku pracy. 

Rysunek zabiegowy obrazuje tę część operacji technologicznej, którą wykonuje 
się jednym narzędziem na jednej powierzchni obrabianego przedmiotu, przy niezmien-
nych parametrach obróbki. 

Na wszystkich kartach instrukcyjnych dotyczących jednego przedmiotu szkice 
operacyjne są wykonywane w tej samej podziałce. Drobne szczegóły mogą być wykony-
wane w podziałce zwiększającej. 

Obrabiany przedmiot przedstawiany jest w położeniu obróbki, czyli w takim, ja-
kie przyjmuje on podczas wykonywania na nim określonej operacji. 

Powierzchnie obrabiane w określonej operacji czy zabiegu rysuje się linią dwu-
krotnie grubszą od linii zarysu obrabianego przedmiotu. 

Szkic operacyjny z reguły zawiera niezbędne wymiary związane z daną operacją 
lub zabiegiem, tolerancje wymiarów długości i kąta, odchyłki kształtu i położenia oraz 
oznaczenia chropowatości obrabianych powierzchni. 

Szkic operacyjny lub zabiegowy musi zawierać znormalizowany zapis ustalenia i 
zamocowania przedmiotu. Można na nim zamieścić sposób ustawienia narzędzi w sto-
sunku do obrabianych powierzchni. 

Przykład szkicu operacyjnego pokazano na rys. 6.16. Kartę instrukcyjną obróbki 
skrawaniem dla tej operacji pokazano w tab. 6.8. W karcie tej podano treści zabiegów 
wchodzących w skład tej operacji. 
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Tab. 6.8 Karta instrukcyjna obróbki skrawaniem dla szkicu operacyjnego pokazanego na rys. 6.16. 

 
Źródło: Lewandowski T. Rysunek Techniczny dla mechaników.pdf 

 
 

 
Rys. 6.16. Przykład szkicu operacyjnego 

Źródło: Lewandowski T. Rysunek Techniczny dla mechaników.pdf 

 
 

Oznaczenia podpór i docisków oraz kształtów i powierzchni roboczych przedstawia tab. 
6.9. 
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Tab. 6.9. Oznaczenia podpór i docisków oraz kształtów i powierzchni roboczych  

 
Źródło: Lewandowski T. Rysunek Techniczny dla mechaników.pdf 

 
Przykłady oznaczeń różnych uchwytów obróbkowych, kłów, trzpieni i zabiera-

ków podano w tab. 6.10. 
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Tab. 6.10. Przykłady oznaczeń uchwytów obróbkowych 

 
Źródło: Lewandowski T. Rysunek Techniczny dla mechaników.pdf 

 
Przykłady zastosowania umownych oznaczeń podpór, docisków, kłów, uchwytów 

i zabieraków podano w tab. 6.11. 
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Tab. 6.11. Przykłady zastosowania umownych oznaczeń podpór, docisków, kłów, uchwytów i zabieraków 

  
Źródło: Lewandowski T. Rysunek Techniczny dla mechaników.pdf 
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