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Wprowadzenie 

Znajomość zgodnych z normami zasad tworzenia rysunku technicznego, umożliwia od-

czytywanie go przez ludzi bez względu na ich pochodzenie. Wpływa to także na szybszy 

rozwój techniki na całym świecie. 

Przetwórstwo żywności jest jedną z gałęzi, która ciągle będzie się rozwijać. Rozwój cy-

wilizacji spowodował bardzo konsumpcyjny sposób życia społeczeństwa, które oczekuje 

żywności odpowiedniej jakości, mającej dobre cechy przechowalnicze, wygodnej oraz 

zachęcającej do jej spożycia. Takiej żywności nie uzyska się bez zastosowania maszyn i 

urządzeń przemysłu spożywczego, co z kolei jest przyczyną ich konstruowania w nowej, 

lepszej i wydajniejszej postaci. 

Dokładne poznanie obecnych na rynku maszyn i urządzeń umożliwia znajomość pod-

staw rysunku technicznego, stanowiącego bazę dokumentacji technicznej, tj. szkiców, 

schematów, rysunków wykonawczych, montażowych i innych. 

Aby poznać język konstruktorów i inżynierów, należy zacząć od jego podstaw. Dzięki 

temu można wejść do świata maszyn i urządzeń oraz poszukiwać nowych rozwiązań 

ułatwiających produkcję. 
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1. Podstawy rysunku technicznego 

Podstawowe pojęcia z zakresu rysunku technicznego 

Rysunek techniczny – jest to dokładne odtworzenie kształtu i wymiarów przedmiotu 

na papierze lub innym nośniku informacji w formie graficznej. Rysunek wykonywany 

jest zgodnie z przyjętymi oznaczeniami, wymiarami, najczęściej w podziałce. 

Szkic – to rysunek techniczny wykonywany odręcznie i nie zawsze w podziałce  

z zachowaniem proporcji wymiarów przedmiotu, zawierający niezbędne informacje po-

trzebne do wykonania przedmiotu, opisany pismem zwykłym. Służy do wykonania wła-

ściwego rysunku technicznego. 

Rysunek wykonawczy części – to informacja graficzna zawierająca wszystkie informa-

cje techniczne niezbędne do wykonania danej części. 

Rysunek montażowy – to graficzna instrukcja montażu maszyny lub urządzenia, in-

formująca, w jakiej kolejności należy montować poszczególne elementy. 

Rysunek złożeniowy – przedstawia maszynę lub urządzenie ze wszystkimi widocznymi 

częściami, które wchodzą w jego skład. 

Rysunek zespołowy – przedstawia położenie części danego zespołu, wchodzącego w 

skład maszyny lub urządzenia, np. silnik w przesiewaczu do mąki. 

 

Schemat – graficzna instrukcja działania maszyny, przedstawiona w sposób uproszczo-

ny. 

Podstawowe formaty arkuszy rysunkowych 

Zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami PN-ISO za podstawowy format papie-

ru rysunkowego przyjęto format A4 o wymiarach 297 mm x 210 mm. 

Od wielkości formatu A4, poprzez jej zmniejszenie lub powiększenie, pochodzą pozosta-

łe formaty: 

 A0 – 1189 mm x 841 mm 

 A1 – 841 mm x 594 mm 

 A2 – 594 mm x 420 mm 

 A3 – 420 mmx 297 mm 

 A4 – 297 mm x 210 mm 

 A5 – 210 mm x 148 mm 

 A6 – 148 mm x 105 mm 
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 A7 – 105 mm x 74 mm 

 A8 – 74 mm x 52 mm 

 

Rysunek 1.1. Format A4 i jego usytuowanie w odniesieniu do pozostałych formatów 

 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

Linie rysunkowe 

Linie rysunkowe to graficzne znaki, które umożliwiają przedstawienie obrazu. Stoso-

wanie różnej grubości oraz rodzaju linii na rysunku technicznym pozwala na prawidło-

we odczytanie konstrukcji maszyny i urządzenia oraz poddanie części maszyny odpo-

wiednim obróbkom. 

Podstawą do określania grubości linii jest linia gruba, której połowę grubości stanowi 

linia średnia cienka. Linia cienka jest czterokrotnie cieńsza od linii grubej, natomiast 

linia bardzo gruba jest dwukrotnie grubsza od linii grubej. 

0,5 x linia gruba = linia średnia cienka  

0,25 x linia gruba = linia cienka  

2 x linia gruba = linia bardzo gruba  
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Tabela 1.1. Rodzaje linii rysunkowych 

Grubość linii  

Rodzaj linii 

Bardzo gruba Gruba Cienkie 

Linia ciągła    

Linia kreskowana    

Linia punktowa 
  

 

Linia dwupunktowa 
   

Linia falista    

Linia zygzakowata 
(łamana) 

   

Źródło: opracowanie własne autora 

Każda linia, dzięki swoim cechom grubości oraz rodzajowi, będzie służyła do kreślenia 

innych części rysunku: 

 Linia ciągła bardzo gruba – do rysowania miejsc klejonych, lutowanych oraz nu-

merów rysunków w tabelce rysunkowej. 

 Linia ciągła gruba – do rysowania widocznych krawędzi, zarysów przedmiotów, 

zaznaczania płaszczyzny przekroju oraz obramowania arkusza. 

 Linia cienka ciągła – do rysowania linii wymiarowych, pomocniczych, kreskowa-

nia przekrojów, osi symetrii otworów o Ø ≤ 12 mm. 

 Linia kreskowana – do rysowania niewidocznych części przedmiotu. 

 Linia punktowa – do rysowania linii podziałowych oraz osi symetrii otworów o 

Ø ≥ 12 mm i płaszczyzny symetrii przedmiotu. 

 Linia dwupunktowa gruba – do rysowania oznaczenia sposobu obróbki cieplnej. 

 Linia dwupunktowa cienka – do rysowania środka ciężkości. 

 Linia falista – do rysowania urwań i przerywań przedmiotów, przekrojów 

przedmiotów z drewna. 
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 Linia zygzakowata (łamana) – do rysowania urwań i przerywań. 

Grubość linii uzależniona jest od twardości zastosowanego ołówka. Wyróżniamy nastę-

pujące rodzaje ołówków kreślarskich: 

 H – ołówki twarde, stosowane do rysowania linii cienkich. Charakteryzują się ja-

snym odcieniem kreski. 

 D – ołówki miękkie, stosowane do rysowania linii grubych. Charakteryzują się 

ciemnym odcieniem kreski. 

 HD lub F – ołówki pośrednie, stosowane do szkiców. 

Tabliczki rysunkowe 

Tabliczki rysunkowe to wyrażone w formie tabelki, umieszczane w prawym dolnym ro-

gu, źródła informacji dotyczące rysunku. Ze względu na ilość informacji, wymiary oraz 

rodzaj arkusza, na jakim są umieszczone, wyróżniamy: 

 podstawowe tabliczki rysunkowe – o wymiarach 185 mm x 55 mm, stosowane 

do rysunków montażowych i złożeniowych (rys. 1.2), 

 zmniejszone tabliczki rysunkowe – o wymiarach 185 mm x 40 mm, stosowane 

do schematów oraz umieszczane na pierwszej stronie dokumentu tekstowego, 

 uproszczone tabliczki rysunkowe – o wymiarach 185 mm x 15 mm, stosowane 

na dalszych stronach dokumentów tekstowych oraz umieszczane na dalszych 

stronach rysunków, jeżeli arkusze są wieloarkuszowe. 

Rysunek 1.2. Tabliczka rysunkowa podstawowa wraz z wymiarami 

 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy 
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Wszystkie informacje zawarte na tabliczce rysunkowej grupowane są na trzy strefy: 

 A – zawierającą numer rysunku, arkusza oraz ilość arkuszy, nazwę rysowanego 

przedmiotu, nazwę przedsiębiorstwa, w którym został narysowany rysunek; 

 B – zawierającą podziałkę, format, rodzaj i oznaczenie materiału, masę przedmio-

tu (jeżeli jest to kolejny rysunek, musi również zawierać informacje o numerze 

rysunku zastąpionego); 

 C – zawierającą wprowadzone zmiany, dane autora. 

 

Rysunek 1.3. Strefy rozmieszczenia informacji 

 
Źródło: opracowanie własne autora 

Pismo techniczne 

Do opisu rysunków technicznych służy pismo techniczne, znormalizowane (PN-ISO 

3098-0:2002) w odniesieniu do wymiarów, typów oraz odstępów pomiędzy poszczegól-

nym częściami pisma. 

 

Rodzaje pisma technicznego dzielimy na dwie grupy: A oraz B, różniące się wielkością: 

 A – wysokość dużych liter oraz cyfr wynosi 14 odstępów między liniami, a ma-

łych 10, 

 B – wysokość dużych liter oraz cyfr wynosi 10 odstępów między liniami, a ma-

łych 7. 

Wyróżnia się ponadto pismo techniczne pochyłe do rysunków maszynowych i proste do 

rysunków budowlanych. 

Litery pisma technicznego nie są łączone, a odstępy między nimi są uwarunkowane for-

matem papieru. 
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Rysunek 1.4. Pismo techniczne proste 

 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

Podziałka techniczna 

Podziałka, tzw. skala, to stosunek wielkości określonego wymiaru na rysunku do wiel-

kości wymiaru w rzeczywistości. Na rysunkach technicznych wymiary podajemy w mi-

limetrach (mm). 

Do określenia odpowiedniego stosunku wielkości przedmiotu narysowanego do jego 

pierwowzoru, służy podziałka techniczna. Wyróżnia się podziałki: 

 powiększającą , np. 25:1, 1000:1, 

 naturalną 1:1, 

 zmniejszającą, np. 1:5, 1:1000. 

  

http://www.zs4.szczecin.pl/
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2. Rzutowanie 

Rzutowanie jest geometrycznym odzwierciedleniem figury płaskiej lub przestrzennej 

na danej płaszczyźnie. W przypadku rysunku technicznego jest to odwzorowanie 

przedmiotu na arkuszu w różnych płaszczyznach. 

Wyróżniamy rzutowania: 

 prostokątne – przedmiot odwzorowany jest na arkuszu tak, jakby ktoś patrzył 

na niego prostopadle do podłoża. 

Rysunek 1.5. Rzutowanie prostokątne 

 

Źródło: opracowanie własne autora 

 prostopadłe – najczęściej przeprowadza się na trzech płaszczyznach: 

 

Rysunek 1.6. Układ trzech rzutni 

 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy 
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 płaszczyzna I – rzut główny – powinien pokazywać jak najwięcej cech przedmio-

tu , a jego ułożenie powinno być rzeczywiste, 

 płaszczyzna II – rzut boczny prawy, 

 płaszczyzna III – rzut z góry (poziomy). 

 

Rysunek 1.7. Rzutowanie prostopadłe 

 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

Ilość rzutów danego przedmiotu powinna zapewniać prawidłowe przedstawienie jego 

kształtu. Większa ilość rzutów może powodować nieczytelność rysunku. 

Rzuty zgodnie z zasadami powinny być oddzielone grubą linią i rozmieszczone  

w następujący sposób: 

 

 rzut boczny prawy – na prawo od rzutu głównego, 

 rzut z góry (poziomy) – pod rzutem głównym. 

Jeżeli z jakiegoś powodu nie mogą być zastosowane ww. zasady, to rzuty należy oddzie-

lić cienką linią oraz strzałką wskazać kierunek rzutowania od rzutu głównego. 

W zależności od położenia rzutowanego przedmiotu względem obserwatora i płaszczy-

zny, wyróżnia się: 

 Rzutowanie europejskie (E) – rzutowany przedmiot znajduje się między ob-

serwatorem a płaszczyzną. 
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 Rzutowanie amerykańskie (A) – rzutowany przedmiot znajduje się za płasz-

czyzną, a obserwator przed nią. 

Wymiarowanie przedmiotów 

Wymiarowanie przedmiotów ma na celu zachowanie odpowiednich proporcji przedmio-

tu w rzeczywistych wymiarach do zastosowanej podziałki technicznej. 

Do wymiarowania służą: 

 linie wymiarowe  

 liczby wymiarowe, np.  10 

 określenie średnic walców, stożków Ø, stawiane przed liczba wymiarową 

 określenie kątów, np. 900 

 określenie promieni, np. 

Zasady dobrego wymiarowania: 

 Zasada wymiarów koniecznych – należy brać pod uwagę tylko te wymiary, któ-

re są niezbędne do dokładnego określenia kształtu przedmiotu. 

 Zasada niepowtarzania wymiarów – wszystkie niezbędne wymiary powinny 

być umieszczone tylko raz na rysunku. 

 Zasada pomijania wymiarów oczywistych – dotyczy wymiarów przy kątach 00 

i 900 dla linii równoległych lub prostopadłych. 

 Zasada niezamykania wymiarów – nie podaje się wymiarów, które można uzy-

skać przez obliczenia matematyczne z innych wymiarów (Jastrzębski 2009). 

  

30 
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3. Szkice 

Aby dobrze skonstruować lub poznać sposób działania, konstruktorzy szkicują ogólną 

budowę maszyny, urządzenia lub ich części, często stosując odpowiednie wymiary. Na 

podstawie wstępnego szkicu konstruktor tworzy rysunki wykonawcze poszczegól-

nych elementów maszyny lub urządzenia, co pozwala skonstruować je w rzeczywistości.  

Równocześnie tworzony jest rysunek złożeniowy, zawierający wszystkie elementy ma-

szyny, odpowiednio opisane na tabliczce rysunkowej. Rysunek ten umożliwia zaobser-

wowanie elementów niezbędnych zarówno pod kątem jakościowym, jak i ilościowym, co 

ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie maszyny lub urządzenia w rzeczywistości.  

Kiedy wszystkie elementy są już wyprodukowane, konstruktorzy tworzą rysunek mon-

tażowy, który można nazwać graficzną instrukcją montażu. 

Wszystko jednak zaczyna się od szkicu – najprostszego rysunku technicznego. Może on 

zostać narysowany na białym papierze, bez żadnych zasad określonych przez normy dla 

rysunku technicznego o wymiarach zbliżonych do rzeczywistego. 

Etapy szkicowania:  

 Ustalenie niezbędnej ilości rzutów. 

 Rysowanie osi symetrii. 

 Rysowanie konturów przedmiotu. 

 Rysowanie wszystkich widocznych części przedmiotu. 

 Rysowanie wszystkich niewidocznych elementów przedmiotu. 

 Rysowanie linii pomocniczych. 

 Wymiarowanie. 
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Rysunek 1.8. Przykład szkicowania 

 
Źródło: opracowanie własne autora 

 

Schematy 

Podobnie jak szkice, schematy są uproszczonymi formami rysunku technicznego. Głów-

nym celem schematu jest przedstawienie w uproszczony sposób działania maszyny lub 

urządzenia za pomocą znormalizowanych symboli graficznych. 

Tabela 1.2. Najważniejsze symbole używane w schematach 

Schemat elektryczny 
Symbol Oznaczenie 

 Przewód jednożyłowy 

 Przewód trójżyłowy 

 
lub 

 
Punkt świetlny 

 

Gniazdo dwustykowe 

 

Puszka odgałęźna 

 

Gniazdko 

 

Gniazdko z wtyczką 

 
Skrzyżowanie przewodów elektrycz-

nych bez prądu 

 
Skrzyżowanie przewodów elektrycz-

nych z prądem 
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Schemat elektryczny 
Symbol Oznaczenie 

 Przepływ prądu jednokierunkowego 

 
Amperomierz 

 
Woltomierz 

Schematy kinematyczne 

 Tor ruchu prostoliniowego 

 
Chwilowe zatrzymanie 

 Kierunek ruchu w ruchu prostolinio-

wym 

 Kierunek ruchu prostoliniowego z chwi-

lowym zatrzymaniem 

 Ruch prostoliniowy o zmiennym kie-

runku 

 Tor ruchu obrotowego 

 
Kierunek ruchu obrotowego o stałym 

kierunku 

 
Koło cierne walcowe 

 
Koło zębate walcowe 

 

Przekładnia zębata walcowa 

 
Ogólny symbol sprzęgła nierozłączone-

go 
Źródło: opracowane własne autora na podstawie PN–ISO 1219–1:1994 oraz PN–EN 60617 

Istnieje wiele rodzajów rysunków schematycznych, które dzielimy ze względu na różne 

kryteria. 

Z uwagi na rodzaj obszaru, którego dotyczą: 

 Schematy elektryczne – pokazują, w jaki sposób części maszyn i urządzeń, po-

mieszczenia lub budynki są połączone lub zależne od siebie pod kątem elektrycz-

nym lub elektronicznym. 

 Schematy kinematyczne – pokazują połączenia układu kinematycznego (ruch, 

przyśpieszenie). 

 Schematy technologiczne – przedstawiają przebiegi procesów produkcyjnych, 

czynniki wpływające na ich prawidłowe działanie oraz wzajemne połączenia po-

szczególnych etapów produkcji. 
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 Schematy blokowe – przedstawiają w najprostszy sposób procesy technologicz-

ne, kolejne czynności wykonywane po sobie oraz ich korelacje. 

Ze względu na zastosowanie, wyróżniamy schematy: 

 Podstawowe: 

- strukturalne – pokazują najważniejsze elementy oraz zasady ich łączenia ze 

sobą w taki sposób, aby było wiadomo, jak urządzenie będzie działać, 

- funkcjonalne – pokazują schematyczne (niedokładne) rozmieszczenie ele-

mentów, mających wpływ na działanie maszyny lub urządzenia. 

 Wyjaśniające: 

- zasadnicze – pokazują wszystkie elementy oraz zasady ich łączenia ze sobą w 

taki sposób, aby było wiadomo, jak urządzenie będzie działać, 

- zastępcze – pokazują w sposób uproszczony (pojedyncze schematy) skompli-

kowane połączenia, zasady działania urządzenia lub maszyny. 

 Wykonawcze: 

- połączeń – pokazują wszystkie elementy oraz zasady ich łączenia ze sobą w 

taki sposób, aby było wiadomo jak urządzenie będzie działać, z uwzględnie-

niem oznaczeń przewodów, kabli, odpływów itd., 

- przyłączeń – pokazują połączenie wybranych elementów, wpływających na 

działanie maszyny lub urządzenia. 
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4. Szkice maszyn i urządzeń 

Szkice i schematy maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle spożywczym są nie-

zbędnym źródłem informacji, dotyczącym dalszego planowania produkcji. Odczytanie 

przez pracownika ze szkicu lub schematu informacji dotyczących maszyny lub urządze-

nia, zwiększa wydajność oraz szybkość pracy. Dlatego niezbędna jest wiedza z zakresu 

działania maszyn i urządzeń oraz ich budowy. 

Rysunek techniczny elementów części maszyn i urządzeń 

Rysunek zawierający poszczególne elementy maszyny lub urządzenia powinien od-

zwierciedlać je w rzeczywistości. Niestety, taki rysunek byłby nieczytelny i bardzo pra-

cochłonny.  

Komitety normalizacyjne, ułatwiając tworzenie takiego rodzaju rysunków, wprowadziły 

następujące uproszczenia elementów: 

1. Zamiast rysować śruby, nakrętki, gwoździe itd., podaje się wymiary części oraz 

rysuje oś.  

2. Otwory gwintowe rysowane są bez zwojów gwintu, za pomocą cienkiej linii cią-

głej z podaniem jej wymiarów. 

3. W rzucie poziomym śruby upraszcza się poprzez narysowanie łebka śruby. 

4. Miejsca zgrzewane rysuje się za pomocą grubej linii ciągłej i znakuje ≠P. 

5. Sprężyny upraszcza się poprzez narysowanie pierwszego i ostatniego zwoju lub 

rysunek schematyczny. 

6. Rurociągi na rysunkach technicznych występują w formie schematycznej. 

7. W kołach zębatych nie przedstawia się zębów, ale zaznacza się cienką linią ciągłą 

koło, miejsce dna wrębów i oddziela się kołem podziałowym za pomocą linii 

cienkich jednopunktowych. 

8. Wały, łożyska ślizgowe oraz koła prasowe rysuje się bez uproszczeń. 

Szkice maszyn i urządzeń oraz ich elementów 

Szkice elementów maszyn i urządzeń wykonuje się zgodnie z etapami tworzenia szkicu, 

wybierając ilość rzutów – najczęściej trzy. Maszyny i urządzenia szkicuje się w całości, 

najczęściej w jednym rzucie głównym. 
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Przykładowe schematy maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym 

Rysunek 1.9. Kocioł do topienia tłuszczu poj. 500 l 

  
Źródło: http://www.andziak.com/html_pl/index.php?id=kotly 

Rysunek 1.10. Kocioł warzelny parowy o poj. 1.000 l i 1.500 l 

  
Źródło: http://www.andziak.com/html_pl/index.php?id=kotly 
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Rysunek 1.11. Kocioł warzelny poj. 500 l 

  
Źródło: http://www.andziak.com/html_pl/index.php?id=kotly 

Rysunek 1.12. Zbiornik magazynowy z płaszczem grzejnym XZA 101 

  
Źródło: http://www.andziak.com/html_pl/index.php?id=kotly 
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Rysunek 1.13. Dozownica do zalewy DZ – 65 

  
Źródło: http://www.andziak.com/html_pl/pic.php?id=dozow_dz65-k.jpg 

Rysunek 1.14. Pakowaczka XPG-40 

  
Źródło: http://www.andziak.com/html_pl/pic.php?id=pakowaczka_xpg40_3-k.jpg 
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