
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 

 

 

 
 

MINISTERSTWO EDUKACJI 

NARODOWEJ 

 

 

 

Magdalena Rychlik 

 

 

 

Posługiwanie się dokumentacją techniczną  
815[01].Z1.01 
 
 

 

 

 

Poradnik dla ucznia  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydawca 
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy 
Radom 2007 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 1 

Recenzenci:  

dr inŜ. Sylwester Stawarz 

dr inŜ. Rafał Bator 

 

 

 

Opracowanie redakcyjne: 

mgr inŜ. Magdalena Rychlik 

 

 

Konsultacja:  

mgr inŜ. Halina Bielecka 

 

 

 

 

 

 
 

Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 815[01].Z1.01 
„Posługiwanie się dokumentacją techniczną”, zawartego w modułowym programie nauczania 
dla zawodu operator urządzeń przemysłu chemicznego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydawca 
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 2 

SPIS TREŚCI  

 
1. Wprowadzenie 4 
2. Wymagania wstępne 6 
3. Cele kształcenia 7 
4. Materiał nauczania 8 

4.1. Rola rysunku technicznego w pracy zawodowej, materiały i przybory do 
rysowania. Normalizacja w rysunku technicznym, forma graficzna 
arkusza 8 
4.1.1. Materiał nauczania 8 
4.1.2. Pytania sprawdzające 11 
4.1.3. Ćwiczenia 12 
4.1.4. Sprawdzian postępów 13 

4.2. Rzuty prostokątne i aksonometryczne  14 
4.2.1. Materiał nauczania 14 
4.2.2. Pytania sprawdzające 17 
4.2.3. Ćwiczenia 17 
4.2.4. Sprawdzian postępów 20 

4.3. Przekroje wybranych przedmiotów 21 
4.3.1. Materiał nauczania 21 
4.3.2. Pytania sprawdzające 22 
4.3.3. Ćwiczenia 23 
4.3.4. Sprawdzian postępów 24 

4.4. Wymiarowanie i opisywanie przedmiotów na rysunkach  25 
4.4.1. Materiał nauczania 25 
4.4.2. Pytania sprawdzające 27 
4.4.3. Ćwiczenia 27 
4.4.4. Sprawdzian postępów 28 

4.5. Przerywanie i urywanie przedmiotów na rysunkach 29 
4.5.1. Materiał nauczania 29 
4.5.2. Pytania sprawdzające 30 
4.5.3. Ćwiczenia 30 
4.5.4. Sprawdzian postępów 30 

4.6. Oznaczenia połączeń rozłącznych i nierozłącznych  31 
4.6.1. Materiał nauczania 31 
4.6.2. Pytania sprawdzające 34 
4.6.3. Ćwiczenia 35 
4.6.4. Sprawdzian postępów 36 

4.7. Programy komputerowe do wykonywania rysunków technicznych. 
Techniczne zastosowanie programu AutoCAD. Technika komputerowa 
w zakresie powielania i przechowywania informacji rysunkowej 37 
4.7.1. Materiał nauczania 37 
4.7.2. Pytania sprawdzające 37 
4.7.3. Ćwiczenia 37 
4.7.4. Sprawdzian postępów 41 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 3 

 

4.8. Typowa dokumentacja techniczna i technologiczna. Schematy 
technologiczne w dokumentacji technicznej  42 
4.8.1. Materiał nauczania 42 
4.8.2. Pytania sprawdzające 46 
4.8.3. Ćwiczenia 46 
4.8.4. Sprawdzian postępów 48 

4.9. Oznaczenia na schematach armatury oraz urządzeń do pomiarów, 
regulacji i sterowania. Schematy technologiczne na panelach 
w sterowniach instalacji pracujących z zastosowaniem techniki 
komputerowej 49 
4.9.1. Materiał nauczania 49 
4.9.2. Pytania sprawdzające 50 
4.9.3. Ćwiczenia 51 
4.9.4. Sprawdzian postępów 53 

5. Sprawdzian osiągnięć 54 
6. Literatura 59 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 4 

1. WPROWADZENIE   
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o zasadach tworzenia rysunków 
technicznych i kształtowaniu umiejętności korzystania z dokumentacji technicznej. 

Poradnik dotyczy kształcenia w jednostce modułowej Techniczne podstawy chemicznych 
procesów przemysłowych i stanowi ogólne zapoznanie z dokumentacją techniczną 
i technologiczną. Kolejne etapy nauczania poświęcone będą stosowaniu i eksploatacji maszyn, 
aparatów i urządzeń w przemyśle chemicznym oraz wykonywania pomiarów parametrów 
procesowych i stosowania układów automatyki przemysłowej.  

W poradniku zamieszczono:  
− wykaz wymagań wstępnych, czyli umiejętności, jakie powinieneś mieć juŜ 

ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, 
− wykaz celów kształcenia, czyli umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy 

z poradnikiem, 
− materiał nauczania, czyli podstawowe wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania, 
− zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy juŜ opanowałeś podane treści, 
− ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
− sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań. Pozytywny wynik sprawdzianu 

potwierdzi, Ŝe dobrze pracowałeś podczas lekcji i Ŝe przyswoiłeś wiedzę i ukształtowałeś 
umiejętności z zakresu tej jednostki modułowej, 

− literaturę uzupełniającą. 
Wykonanie ćwiczeń zaproponowanych w poradniku oraz zaproponowanych przez 

prowadzącego pozwoli Ci poznać podstawowe zasady wykonywania rysunków technicznych 
spotykanych w typowej dokumentacji technicznej i technologicznej.  

Pytania sprawdzające pomogą Ci sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną (umieszczone na 
końcu wstępu teoretycznego) i praktyczne umiejętności (umieszczone na końcu rozdziału). 

Opanowanie wiadomości z zakresu posługiwania się dokumentacją techniczną 
i technologiczną pozwali Ci na przejście do bardziej szczegółowych informacji z zakresu 
stosowania, eksploatacji urządzeń i aparatów przemysłu chemicznego, a następnie 
wykonywania pomiarów parametrów przemysłowych oraz informacji z zakresu sterowania 
i automatyki układów. 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
− rozpoznawać podstawowe przybory kreślarskie, 
− posługiwać się podstawowymi przyrządami kreślarskimi,  
− rozpoznawać podstawowe elementy obrazujące budowę przedmiotów: punkt, linia, łuk, 

płaszczyzna, prosta,  
− posługiwać się komputerem na poziomie podstawowym. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA  
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− określić znaczenie rysunku technicznego dla wykonywania zadań zawodowych, 
− posłuŜyć się podstawowymi pojęciami z zakresu rysunku technicznego, 
− posłuŜyć się przyborami kreślarskimi i materiałami rysunkowymi, 
− wykonać szkice i rysunki prostych brył geometrycznych, 
− wykonać szkice i rysunki elementów aparatury chemicznej, 
− odczytać rysunki i szkice techniczne, 
− posłuŜyć się programami komputerowymi do wykonywania rysunków technicznych, 
− rozróŜnić rodzaje i przeznaczenie dokumentacji instalacji przemysłu chemicznego, 
− rozpoznać na schematach usytuowanie armatury i urządzeń do pomiarów, regulacji 

i sterowania. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA   
 

4.1. Rola rysunku technicznego w pracy zawodowej, materiały 
i przybory do rysowania. Normalizacja w rysunku 
technicznym, forma graficzna arkusza 

 
4.1.1. Materiał nauczania  
 
Rola rysunku technicznego w pracy zawodowej 

Rysunek techniczny spełnia ogromna rolę w technice. Za jego pomocą utrwala się 
pomysły nowych rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń, zapisuje kształty juŜ istniejących 
aparatów, urządzeń i mechanizmów. Rysunek stanowi bowiem język techników, 
podstawowym narzędziem porozumiewawczym między konstruktorem a wykonawcą. Aby 
dobrze spełniać swoją rolę powinien być prosty, jasny i jednoznacznie zrozumiały.  

Przedstawienie skomplikowanych elementów (np. gwintów, zębów kół zębatych) 
wymaga zastosowania umownych znaków i linii, czyli zastosowania uproszczeń 
rysunkowych. Aby wykonawca przedmiotu rozumiał rysunek wykonany przez konstruktora 
powinien znać uproszczenia rysunkowe i znaki umowne. W celu uniknięcia ewentualnych 
nieporozumień uproszczenia rysunkowe, umowne znaki przedstawiające fragmenty rysunku 
powinny być stosowane przez konstruktorów powinny być jednakowe. Dlatego Polski 
Komitet Normalizacji i Miar ustalił jednakowe dla wszystkich konstruktorów i wykonawców 
(znormalizował) znaki i linie umowne dla poszczególnych zakresów i elementów rysunku 
technicznego w Polskich Normach.  

Istnieje wiele odmian rysunku: 
− rysunek szkicowy – wykonany odręcznie,  
− rysunek techniczny – rysunki wykonane przy uŜyciu przyborów kreślarskich,  
− rysunek poglądowy – odtwarza w sposób obrazowy tylko najistotniejsze cechy 

przedmiotu,  
− rysunek schematyczny – rysunek bardzo uproszczony, przedstawiający tylko zasadę 

działania lub budowy mechanizmu, 
− rysunek konstrukcyjny – rysunek dokładnie odtwarzający kształty i wymiary 

przedmiotów. 
Rysunki konstrukcyjne dzielimy na dwa zasadnicze rodzaje:  

1) złoŜeniowy: przedstawiające całość mechanizmu wraz ze wszystkimi częściami 
składowymi w stanie złoŜonym,  

2) wykonawczy: przedstawiający poszczególne części mechanizmu przedstawionego na 
rysunku złoŜeniowym. 

 
Materiały i przybory do rysowania.  

Do najbardziej potrzebnych przyborów do rysowania naleŜą: rysownica, ekierki, cyrkle, 
linijki z podziałką milimetrową, kątomierz i krzywiki. Na rysunku 1. pokazano przybory do 
rysowania.  
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Rys. 1. Przybory do rysowania 
 
Rysunki techniczne wykonywane są na róŜnych rodzajach papieru, w zaleŜności od 

przeznaczenia rysunku:  
− papier zwykły – w kratkę lub bez linii – do wykonywania odręcznych szkicy,  
− papier rysunkowy – do wykonywania rysunków w jednym egzemplarzu. Na papierze 

rysunkowym rysunki są wykonywane ołówkiem lub tuszem,  
− szkicówka – do wykonywania rysunków, które mają być wielokrotnie powielane na 

papierze światłoczułym. Na szkicówce wykonuje się rysunki ołówkiem lub tuszem, 
− kalka rysunkowa – odmiana szkicówki, wyłącznie do rysunków wykonywanych tuszem.  
 
Znormalizowane elementy rysunku technicznego, forma graficzna arkusza 

WyróŜniamy następujące arkusze rysunkowe A1, A2, A3, A4, A5. Podstawowym 
arkuszem rysunkowym jest arkusz A4 o wymiarach 210×297 (wymiary arkuszy rysunkowych 
podaje się w mm). Pozostałe (mniejsze i większe) arkusze powstają przez zwielokrotnienie 
formatu A4. Arkusz A3 powstaje przez podwojenie szerokości formatu A4. Arkusz A2, zaś, 
przez podwojenie szerokości formatu A3. Pozostałe wymiary arkuszy rysunkowych powstają 
wg tej samej metody, jak pokazuje rysunek 2. KaŜdy arkusz przeznaczony do rysowania 
powinien być opatrzony ramką narysowaną w odległości 5mm od brzegu arkusza.  

Aby ułatwić czytanie rysunków technicznych określono (znormalizowano) obowiązujące 
rodzaje i grubości linii rysunkowych oraz ich zastosowanie.  

Linia ciągła gruba (o grubości 0,7 mm dla arkusza A4) słuŜy do rysowania widocznych 
zarysów przedmiotów oraz krótkich kresek oznaczających końce śladów płaszczyzn 
przekrojów i linii obramowania arkusza 

linijka z podziałką 
milimetrową  

ekierka  kątomierz 

zestaw krzywików cyrkiel  
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Rys. 2. Tworzenie z formatu A4 formatów podstawowych – większych i mniejszych [2, s. 22] 

 
Linia cienka ciągła (o grubości 0,35 mm dla arkusza A4) słuŜy do rysowania linii 

wymiarowych, linii odnoszących oraz innych linii pomocniczych, linii kreskowania 
przekrojów, zarysów gwintów, znaków chropowatości oraz linii ograniczających powiększany 
fragment przedmiotu. 

Linia cienka kreskowa (o grubości 0,35 mm dla arkusza A4) słuŜy do rysowania 
niewidocznych krawędzi przedmiotów. 

Linia punktowa cienka (o grubości 0,35 mm dla arkusza A4) słuŜy do rysowania osi 
i płaszczyzn symetrii.  

Linia falista (o grubości 0,35 mm dla arkusza A4) słuŜy do rysowania linii urwania 
i przerywania przedmiotów. Linię falistą rysuje się odręcznie.  

Do opisywania rysunków technicznych stosuje się zwykle pismo pochyłe zwykłe. Wzór 
pisma pochyłego alfabetu łacińskiego pokazano na rysunku 3. Dla arkusza A4 zalecana 
wysokość duŜych liter w piśmie wynosi 7 mm a małych 5 mm.  
Kiedy modele przedstawione na rysunku mają rzeczywiste wymiary nie dopasowane do 
wielkości arkusza rysunkowego, np. są to elementy o wymiarach kilku lub kilkunastu 
milimetrów, bądź o wymiarach większych niŜ wymiar arkusza rysunkowego naleŜy 
zastosować podziałkę rysunkową. Podziałka rysunku jest to stosunek wymiaru liniowego na 
rysunku do rzeczywistego wymiaru rysowanego przedmiotu. Przy powiększeniach (kiedy 
mamy do czynienia z elementami o małych wymiarach oraz aby przedstawić element 
w powiększeniu) stosuje się podziałki: 100:1, 50:1, 20:1, 5:1, 2:1. Przy zmniejszeniach, kiedy 
rzeczywiste wymiary przedmiotu są większe od arkusza rysunkowego, stosujemy podziałki: 
1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100. Dopuszcza się równieŜ podziałkę 1:2,5 kiedy zapewni ona 
lepsze wykorzystanie arkusza rysunkowego.  

Rysunek techniczny powinien zawierać informację o tym jaki przedmiot został 
narysowany oraz kto jest jego autorem. Informacje te umieszczone są w tabliczkach 
rysunkowych. Tabliczka zawiera równieŜ informacje o podziałce i innych parametrach 
rysunku w zaleŜności od jego przeznaczenia W tabliczkach złoŜeniowych umieszczanych 
w rysunkach konstrukcyjnych złoŜeniowych umieszcza się wykaz wszystkich elementów 
z jakich składa się znajdujący się na rysunku element maszynowy. Tabliczkę umieszcza się 
w prawym dolnym rogu arkusza, stycznie do linii obramowania arkusza. Najbardziej 
popularną tabliczkę rysunkową pokazano na rysunku 4. 
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Rys. 3. Wzór pisma pochyłego zwykłego (alfabet łaciński) [2 s. 26] 

 
Rys. 4. Tabliczki rysunkowe: a) rozbudowana, b) uproszczona [3, s. 16] 

 
4.1.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie jest znaczenie rysunku technicznego w technice? 
2. Na czym polega normalizacja w rysunku technicznym? 
3. Jakie rodzaje rysunku technicznego wyróŜniamy? 
4. Jakie elementy arkusza rysunkowego podlegają normalizacji? 
5. Jakie rodzaje linii rysunkowych potrafisz wymienić? Do rysowania jakich elementów 

rysunku są one przeznaczone? 
 

a) 

b) 
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4.1.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1  

Przygotuj kilka arkuszy rysunkowych A4. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zmierzyć długość i szerokość arkusza rysunkowego,  
2) przyciąć w razie potrzeby arkusz do rozmiarów 297×210 mm,  
3) wrysować ramkę linią grubą ciągłą w arkusz o odpowiednich wymiarach, 
4) wrysować tabliczkę rysunkową, wpisać swoje imię i nazwisko oraz wymagane, moŜliwe 

do wpisania dane oprócz tematu rysunku.  
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− foliogramy lub prezentacja z rysunkami objaśniającymi rolę normalizacji w rysunku 

technicznym, przedstawiająca materiały do rysowania oraz zasady higieny pracy nad 
rysunkiem,  

− arkusze bloku technicznego,  
− linijka o długości 30 cm, ekierki 90o/45o/45o i 90o/60o/30o, 
− krzywiki, 
− ołówek miękki (B) – do rysowania linii grubych i twardy (H lub HB) – do rysowania linii 

cienkich, 
− gumka,  
− cyrkiel. 
 
Ćwiczenie 2 

 Rysunki pokazują sposób kreślenia linii równoległych i prostopadłych. Na 
przygotowanym podczas ćwiczenia 1 arkuszu rysunkowym narysuj kilka przykładów linii 
prostopadłych i równoległych oraz wyznacz konstrukcyjnie kąty 135o, 105o. Sprawdź 
otrzymane kąty przecięcia prostych za pomocą kątomierza.  

      
Rysunek do ćwiczenia 2. Kreślenie linii rysunkowych: a) równoległych [2, s. 30], b) prostopadłych [2, s. 31] 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wpisać w tabliczkę rysunkową temat ćwiczenia – Rysowanie linii prostopadłych 
i równoległych oraz konstrukcja linii przecinających się pod zadanym kątem, 

2) wykonać konstrukcyjnie rysunki linii równoległych i prostopadłych,  
3) wykonać konstrukcyjnie rysunek dzielenia dowolnego kąta na połowy, 

a) b) 
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4) wykonać konstrukcyjnie rysunek podziału kąta prostego na połowy, 
5) wykonać konstrukcyjnie rysunek linii przecinających się pod kątem 135o (bez uŜycia 

kątomierza), 
6) wykonać konstrukcyjnie rysunek linii przecinających się pod kątem 105o (bez uŜycia 

kątomierza). 
 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− foliogramy lub prezentacja z rysunkami znormalizowanych elementów rysunku 
technicznego, 

− prezentacja objaśniająca zasady rysowania linii równoległych i prostopadłych oraz linii 
przecinających się pod zadanymi kątami, 

– rysownica,  
– linijka o długości 30 cm, ekierki 90o/45o/45o i 90o/60o/30o, 
– ołówek miękki (B) – do rysowania linii grubych i twardy (H lub HB) – do rysowania linii 

cienkich, 
– gumka,  
– przygotowany arkusz rysunkowy. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów   
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) zdefiniować pojęcia rysunku technicznego i jego odmian? � � 
2) wymienić znormalizowane elementy arkusza rysunkowego? � � 
3) określić rodzaje i przeznaczenie linii rysunkowych? � � 
4) narysować konstrukcyjnie linie wzajemnie równoległe i prostopadłe? � � 
5) podzielić konstrukcyjnie zadany kąt na połowy? � � 
6) narysować konstrukcyjnie, bez uŜycia kątomierza, linie przecinające 

się pod kątami 135o, 105o, 75o, 15o? � � 
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4.2. Rzuty prostokątne i aksonometryczne 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
  

Rysowanie na płaszczyźnie jest proste, gdy model, który trzeba narysować jest figurą 
płaską. W przypadku modeli trójwymiarowych rysowanie na płaszczyźnie staje się 
trudniejsze. Do przedstawienia modeli trójwymiarowych w przestrzeni dwuwymiarowej (na 
płaszczyźnie arkusza) słuŜą rzuty prostokątne i aksonometryczne.  
Rzutowanie prostokątne  

Rzutowanie prostokątne polega na przedstawieniu przedmiotu w układzie trzech rzutni: 
rzutni głównej (pionowej) oznaczonej π1, poziomej – π2 i bocznej – π3. Układ rzutni π1, π2, π3 
ulega następnie rozcięciu wzdłuŜ osi łączącej płaszczyznę rzutni π2, π3 i rozłoŜeniu na 

płaszczyźnie. Czynność tę pokazuje rysunek 5. Po rozłoŜeniu układu rzutni na płaszczyźnie, 
rzuty punktu na rzutniach równieŜ ulegają rozłoŜeniu oraz wymagają uŜycia linii 
pomocniczych – linii odnoszących. Gdyby w tym układzie rzutni umieścić punkt A, to aby 
wykonać rzut punktu A na rzutnię główną π1 naleŜy na punkt ten patrzeć z przodu a następnie 

odwzorować połoŜenie tego punktu na rzutni. Rzut punktu A na rzutnię poziomą π2 powstaje 
gdy odwzorujemy połoŜenie tego punktu patrząc nań z góry. Rzut boczny natomiast powstaje 

 
Rys. 5. Układ trzech rzutni [2, s. 67] 

Rys. 6. Rzutowanie odcinka na 3 rzutnie[2, s. 66] 
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przez odwzorowanie połoŜenia punktu A na rzutni bocznej π3 kiedy patrzymy na punkt A 
z boku z lewej strony.  

Wykonanie rzutów odcinka na trzy rzutnie wymaga zastosowania tej samej procedury dla 
obu punktów i połączeniu ich w odcinki na poszczególnych rzutach. Wykonanie rzutów 
odcinka na trzy rzutnie pokazano na rysunku 6.  

Przykład rzutowania prostokątnego figury płaskiej pokazano na rysunku 7. Na rysunku 
pokazano rzutowanie prostokątne trójkąta połoŜonego równolegle do rzutni pionowej π1 
i jednocześnie prostopadle do rzutni poziomej π2 i bocznej π1.  

 
Rys. 7. Rzutowanie prostokątne trójkąta na 3 rzutnie [2, s. 69] 

 
Rzutowanie prostokątne prostopadłościanu na trzy rzutnie pokazano na rysunku 8. 

Wykonanie rzutów prostokątnych prostopadłościanu polega na rzutowaniu ośmiu 
wierzchołków tego prostopadłościanu. Połączenie odpowiednich wierzchołków liniami 
prostymi pozwoli otrzymać trzy prostokąty, które obrazują:  
– w rzucie pionowym (głównym) ścianę przednią i przykrytą przez nią ścianę tylną, 
– w rzucie poziomym ścianę górną i przykrytą przez nią ścianę dolną, 
– w rzucie bocznym ścianę lewą i przykrytą przez nią ścianę prawą.  

 
Rys. 8. Rzuty prostokątne sześcianu [2, s. 72] 

 
Rzuty aksonometryczne 

Rzut aksonometryczny przedmiotu polega na pokazaniu w jednym „widoku” obrazu 
przedmiotu najbardziej zbliŜonego do rzeczywistych kształtów w przestrzeni. Rzut 
aksonometryczny powstaje przez odwzorowanie wszystkich krawędzi przedmiotu 
w określonym układzie współrzędnych. Istnieją 3 rodzaje rzutów aksonometrycznych: rzuty 
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aksonometryczne izometryczne i dimetryczne oraz ukośne. Rzuty aksonometryczne 
izometryczne wykonywane są w układzie współrzędnych przedstawiono na rysunku 9. 
W rzucie tym wymiary przedmiotu równoległe do którejkolwiek osi ulegają skróceniu 0,82:1.  

 
Rys. 9. Rzut izometryczny: a) układ osi współrzędnych, b) przedmiot o wymiarach skróconych w stosunku  

 0,82:1 [1, s. 183] 
 

Rzut dimetryczny jest rzutem dwumiarowym. Rzut dimetryczny ukośny wykonuje się 
w układzie współrzędnym przedstawionym na rysunku 10. W rzucie tym wymiary przedmiotu 
równoległe do płaszczyzny YOZ są przedstawiane bezskrótowo, wymiary równoległe do osi 
X ulegają skróceniu o połowę. Inne wymiary, biegnące w innych kierunkach ulegają skróceniu 
w róŜnych stosunkach, wynikających z układu współrzędnych i skróceniu wymiarów 
równoległych do osi X.  

 
Rys. 10. Rzut dimetryczny ukośny: a) układ osi współrzędnych, b) przedmiot narysowany w rzucie dimetrycznym 

ukośnym ze skróceniem [1, s. 184] 
 

Układ osi współrzędnych w rzucie aksonometrycznym dimetrycznym prostokątnym 
przedstawiono na Rys.11. W rzucie tym wymiary przedmiotów równoległe do osi Y lub z nie 
ulęgają skróceniom a równoległe do osi X skraca się o połowę.  

 
Rys. 11. Rzut dimetryczny prostokątny a) układ osi współrzędnych, b) przedmiot narysowany w rzucie 

 dimetrycznym prostokątnym ze skróceniem [1, s. 186] 

  
Rys. 12. Prostopadłościan w rzucie aksonometrycznym dimetryczny [2, s. 55] 
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W rzutowaniu aksonometrycznym krawędzie przedmiotu są równoległe do osi 
w określonym układzie współrzędnym. Sposób rysowania prostopadłościanu w układzie 
dimetryczny m pokazano na rysunku 12. Sposób ustawienia osi w układzie powoduje, Ŝe 
figury będące kwadratami w rzeczywistości są na rysunku przedstawione jako romby, 
a prostokąty jako prostopadłościany. Warto pamiętać, Ŝe w rzutach aksonometrycznych kaŜdy 
wierzchołek przedmiotu jest tworzony przez co najmniej trzy krawędzie.  
 

4.2.2. Pytania sprawdzające   
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Na czym polega rzutowanie prostokątne? 
2. Jakie rzutnie wchodzą w skład układu rzutni do rzutowania prostokątnego? Jaki jest 

kierunek patrzenia obserwatora, który powinien wykonać rzuty prostokątne przedmiotu 
na 3 rzutnie? 

3. Wymienić rodzaje rzutów aksonometrycznych 
4. W jakim układzie osi współrzędnych wykonywane są rzuty aksonometryczne 

izometryczne? 
5. W jakim układzie osi współrzędnych wykonywane są rzuty aksonometryczne 

dimetryczne ukośne? 
6. W jakim układzie osi współrzędnych wykonywane są rzuty aksonometryczne 

dimetryczne prostokątne? 
 
4.2.3. Ćwiczenia   
 
Ćwiczenie 1  

Na przygotowanym arkuszu rysunkowym wykonaj rzuty prostokątne punktu, odcinka, 
dowolnej figury płaskiej i bryły przestrzennej.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) wpisać w tabliczkę rysunkową temat ćwiczenia,  
2) podzielić arkusz rysunkowy na cztery części (na kaŜdej wydzielonej części arkusza 

narysować poszczególne części ćwiczenia),  
3) wykonać rzut główny punktu pamiętając o zastosowaniu odpowiednich linii 

rysunkowych, 
4) narysować linie odnoszące i wykonać rzut poziomy, 
5) pogrubić linie oznaczające krawędzie widoczne,  
6) powtórzyć powyŜsze czynności dla kaŜdego punktu w odcinku, dowolnej figury płaskie 

i bryły przestrzennej i wykonać ich rzuty prostokątne.  
 
WyposaŜenie stanowiska pracy:  

− foliogramy lub prezentacja z rysunkami objaśniającymi zasady rzutowania prostokątnego 
punktu, odcinka, dowolnej figury płaskiej i bryły przestrzennej, 

− przybory rysunkowe.  
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Ćwiczenie 2 
Na przygotowanym arkuszu rysunkowym wykonaj rzuty prostokątne modelu 

otrzymanego od prowadzącego zajęcia.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) wpisać w tabliczkę rysunkową temat ćwiczenia,  
2) ustawić model tak, aby rzut główny (rzut z przodu) pokazywał jak najwięcej szczegółów 

przedmiotu, 
3) wykonać rzut główny przedmiotu pamiętając o zastosowaniu odpowiednich linii 

rysunkowych, proporcji przedmiotu oraz o odpowiednim wykorzystaniu arkusza 
rysunkowego (maksymalnie duŜe rysunki), 

4) narysować linie odnoszące szerokość wycięć (linią cienką ciągłą) i wykonać rzut poziomy 
(rzut z góry) określając głębokości wycięć z przedmiotu,  

5) narysować linie odnoszące wysokość modelu i wysokości poszczególnych wycięć oraz 
przenieść głębokości wycięć modelu z rzutu poziomego na rzutnię boczą i wykonać rzut 
główny,  

6) pogrubić linie oznaczające krawędzie widoczne (linie ciągłe) i niewidoczne (linie 
kreskowe).  

 
 WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− foliogramy lub prezentacja z rysunkami objaśniającymi zasady rzutowania prostokątnego 

punktu, odcinka, dowolnej figury płaskiej i bryły przestrzennej, 
− przybory rysunkowe, przygotowany arkusz rysunkowy, 
 
Ćwiczenie 3 

Na przygotowanym arkuszu rysunkowym wykonaj rzut aksonometryczny dimetryczny 
ukośny modelu otrzymanego od prowadzącego zajęcia. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) wpisać w tabliczkę rysunkową temat ćwiczenia, 
2) ustawić model tak aby z przodu modelu znajdowało się jak najwięcej szczegółów 

przedmiotu, 
3) narysować układ współrzędnych do rzutu aksonometrycznego dimetrycznego ukośnego 

(układ prawoskrętny), 
4) wykonać rzut aksonometryczny bryły, na bazie, której wykonano przedmiot pamiętając 

o zastosowaniu odpowiednich linii rysunkowych, proporcji przedmiotu oraz 
o odpowiednim wykorzystaniu arkusza rysunkowego (rzut powinien maksymalnie 
wypełniać arkusz), 

5) wykonać rzuty aksonometryczne poszczególnych wycięć w modelu (liniami cienkimi 
ciągłymi), zaczynając od najłatwiejszego, 

6) rozpocząć rysowanie kaŜdego wycięcia od rysowania krawędzi równoległych do osi 
układu współrzędnych, 

7) odłoŜyć model rzeczywisty po wrysowaniu wszystkich wycięć przedmiotu, zdecydować, 
które z krawędzi przedmiotu będą w rzucie aksonometrycznym widoczne, a które 
niewidoczne pamiętając o odpowiednim zastosowaniu linii rysunkowych. 
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 WyposaŜenie stanowiska pracy:  
− prezentacja pokazująca róŜne moŜliwości wykonania rzutów aksonometrycznych oraz 

zasady wykonania rzutu aksonometrycznego w dimetrii ukośnej, 
− przybory rysunkowe, 
− model dydaktyczny. 
 
Ćwiczenie 4 

Na podstawie rzutu aksonometrycznego wykonaj rzuty prostokątne modelu. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) wpisać w tabliczkę rysunkową temat ćwiczenia, 
2) wykonać rzut główny przedmiotu pamiętając o zastosowaniu odpowiednich linii 

rysunkowych, proporcji przedmiotu oraz o odpowiednim wykorzystaniu arkusza 
rysunkowego (maksymalnie duŜe rzuty), pamiętając, Ŝe na rzutach prostokątnych 
umieszcza się równieŜ krawędzie niewidoczne – znajdujące się na ścianie z tyłu modelu, 

3) narysować linie odnoszące szerokość wycięć (linią cienką ciągłą) i wykonać rzut poziomy 
(rzut z góry) określając głębokości wycięć z rzutu aksonometrycznego, 

4) narysować linie odnoszące wysokość modelu i wysokości poszczególnych wycięć oraz 
przenieść głębokości wycięć modelu z rzutu poziomego na rzutnię boczną i wykonać rzut 
główny, 

5) pogrubić linie oznaczające krawędzie widoczne (linie ciągłe) i niewidoczne (linie 
kreskowe) na rzutach. 

 
 WyposaŜenie stanowiska pracy:  
− przybory rysunkowe, 
− rzut aksonometryczny modelu (inny niŜ wcześniej wykonywany przez ucznia). 
 
Ćwiczenie 5 

Na przygotowanym arkuszu rysunkowym wykonaj rzut aksonometryczny dimetryczny 
ukośny na podstawie rzutów prostokątnych.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) wpisać w tabliczkę rysunkową temat ćwiczenia, 
2) ustawić rysunek rzutów prostokątnych tak, aby pozycja rzutni głównej (pionowej) π1, 

poziomej – π2 i bocznej – π3, 
3) określić pozycję poszczególnych wycięć na rzutach prostokątnych, 
4) narysować układ współrzędnych do rzutu aksonometrycznego dimetrycznego ukośnego 

(układ prawoskrętny), 
5) wykonać rzut aksonometryczny bryły, na bazie, której wykonano model przedstawiony na 

rzutach aksonometrycznych, 
6) wykonać rzuty aksonometryczne poszczególnych wycięć w modelu (liniami cienkimi 

ciągłymi), zaczynając od najłatwiejszego, 
7) rozpocząć rysowanie kaŜdego wycięcia od rysowania krawędzi równoległych do osi 

układu współrzędnych, 
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8) odłoŜyć rzuty prostokątne modelu po wrysowaniu wszystkich wycięć przedmiotu, 
zdecydować, które z krawędzi przedmiotu będą w rzucie aksonometrycznym widoczne, 
a które niewidoczne pamiętając o odpowiednim zastosowaniu linii rysunkowych.  

 
 WyposaŜenie stanowiska pracy:  
− przybory kreślarskie, przygotowany arkusz rysunkowy, 
− rzuty prostokątne modelu (inne niŜ wykonywane wcześniej przez ucznia).  
 
4.2.4. Sprawdzian postępów  
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) zdefiniować pojęcia rzutni, rzutni głównej, poziomej, bocznej? � � 
2) określić kierunki z jakich obserwator przedmiotu patrzy na model 

w czasie wykonywania rzutów prostokątnych? � � 
3) wykonać rzuty prostokątne modelu?  � � 
4) wykonać rzut boczny modelu na podstawie określonych dwóch rzutów – 

głównego i poziomego? � � 
5) wykonać rzuty prostokątne modelu na podstawie rzutu 

aksonometrycznego? � � 
6) zdefiniować układ współrzędny rzutu aksonometrycznego ukośnego? � � 
7) wykonać rzut aksonometryczny ukośny na podstawie modelu? � � 
8) wykonać rzut aksonometryczny ukośny na podstawie rzutów 

prostokątnych? � � 
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4.3. Przekroje wybranych przedmiotów 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
  

Rzeczywiste elementy aparatury przemysłowej posiadają rozmaite kształty wynikające 
z przeznaczenia elementu oraz potrzeb i moŜliwości montaŜu, np. gdy posiadają wycięte 
otwory. Dlatego rzuty prostokątne lub aksonometryczne nie wystarczają do właściwego 
przedstawienia kształtu elementu zwłaszcza gdy na rysunku naleŜy umieścić wymiary 
przedmiotu i otworu. Do przedstawienia przedmiotów, które posiadają otwory stosuje się 
przekroje. 

Przekrój powstaje w wyniku przecięcia przedmiotu w wyobraźni płaszczyzną (najczęściej 
równoległa do płaszczyzn rzutów) i odrzucenie części przedmiotu znajdującej się przed 
płaszczyzną przekroju. Sposób wykonania przekroju pokazano na rysunku 13. 

 
Rys. 13. Sposób wykonania przekroju: a) krawędzie powstałe przez przecięcie ścian przedmiotu (rysowane 

liniami grubymi) [2, s. 82] 
 

Rodzaje przekrojów: 
– podłuŜny: wykonany wzdłuŜ osi symetrii przedmiotu,  
– poprzeczny: wykonany prostopadle do osi symetrii przedmiotu, 
– prosty: przekrój jest wykonany wzdłuŜ jednej płaszczyzny przekroju, 
– złoŜony:  

− stopniowy: przekrój wykonany przez przecięcie przedmiotu równoległymi do siebie 
płaszczyznami x i narysowany jako jedna całość (rys. 15a), 

− łamany: przekrój wykonany przez przecięcie przedmiotu płaszczyzną łamaną, którą 
się wyprostowuje, w taki sposób aby leŜała na przedłuŜeniu przekroju wzdłuŜ 
płaszczyzny x (rys. 15b). 

Wśród wielu rodzajów przekrojów szczególnie często w dokumentacji technicznej spotyka się 
półwidok – półprzekrój. Wykonanie tego rodzaju przekroju polega na wycięciu w wyobraźni 
ćwiartki przedmiotu. Płaszczyzna przekroju jest więc łamana pod kątem 90o. Po prawej 
stronie płaszczyzny przekroju rysowane są wtedy część widoku przedmiotu, a po lewej część 
przekroju. Oś symetrii jest wtedy linią oddzielającą widok od przekroju. Przykład półwidoku 
półprzekroju pokazano na rysunku 14.  

Płaszczyznę przekroju zaznacza się na rzucie do którego jest prostopadła. Zaznacza się ją 
krótkimi liniami grubymi oraz strzałkami wskazującymi kierunek rzutowania przekroju. Ze 
względu na występującą czasem konieczność wykonania kilku przekrojów jednego 
przedmiotu lub wielu przekrojach umieszczonych na jednym arkuszu rysunkowym, przekroje 
oznacza się umieszczając przy nich te same dwie duŜe litery rozdzielone kreską, np. A–A. 
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Sposób oznaczania przekrojów widoczny jest na rysunku 15. Nie wykonuje się przekrojów 
śrub, wałków, nitów, sworzni, kołków, podkładek wpustów, klinów.  

 
Rys. 14. Przykład półwidoku półprzekroju [2, s. 87] 

 
Rys. 15. Przykłady przekrojów złoŜonych: a) stopniowego, b) łamanego[2, s. 85] 

 
Zasady wykonania przekroju: 

− zarysy wewnętrzne przedmiotu odsłonięte przez części przedmiotu rysujemy liniami 
grubymi,  

− płaszczyzny przecięcia ścian kreskujemy liniami cienkimi ciągłymi, 
− linie kreskowe powinny przebiegać pod kątem 45o do osi przedmiotu,  
− części jednego przedmiotu naleŜy kreskować w jednym kierunku, 
− dwa stykające się przedmioty kreskuje się w róŜnych kierunkach, 
− podziałka, czyli gęstość kreskowania moŜe wynosić od 0,5 mm do 5 mm. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. W jaki sposób powstaje przekrój przedmiotu? 
2. Czym róŜni się przekrój prosty od przekroju łamanego i półwidoku półprzekroju? 
3. W jaki sposób oznaczane są przekroje na rysunku? 
4. W jaki sposób oznacza się pole przecięcia ścian? 
5. W jaki sposób kreskuje się jeden a w jaki dwa i więcej elementów na przekroju? 
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4.3.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1  

Narysuj przekrój obrotowego modelu elementu maszynowego.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) wpisać w tabliczkę rysunkową temat ćwiczenia, 
2) ustawić model, 
3) ustawić arkusz rysunkowy pionowo, 
4) narysować oś symetrii elementu na arkuszu rysunkowym,  
5) narysować przekrój modelu zaznaczając wszystkie krawędzie zewnętrzne i wewnętrzne, 

rozpoczynając rysowanie w odległości ok. 6 cm od górnej ramki arkusza, 
6) zakreskować pole oznaczające materiał z którego został wykonany element, 
7) narysować widok z góry modelu, z zaznaczeniem płaszczyzny przekroju, 
8) pamiętać o uŜyciu odpowiednich linii rysunkowych. 

 
 WyposaŜenie stanowiska pracy:  
− przybory rysunkowe, przygotowany arkusz rysunkowy,  
− prezentacja objaśniająca zasady wykonania róŜnych przekrojów, 
− model elementu maszynowego. 
 
Ćwiczenie 2 

Narysuj półwidok – półprzekrój obrotowego elementu maszynowego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) wpisać w tabliczkę rysunkową temat ćwiczenia, 
2) ustawić model, 
3) ustawić arkusz rysunkowy pionowo, 
4) narysować oś symetrii elementu na arkuszu rysunkowym,  
5) narysować pół widok pół przekrój modelu zaznaczając wszystkie krawędzie zewnętrzne 

i wewnętrzne, rozpoczynając rysowanie w odległości ok. 6 cm od górnej ramki arkusza, 
6) zakreskować pole oznaczające materiał z którego został wykonany element, 
7) narysować widok z góry modelu, z zaznaczeniem płaszczyzny przekroju, 
8) pamiętać o uŜyciu odpowiednich linii rysunkowych. 

 
 WyposaŜenie stanowiska pracy:  
− przybory rysunkowe, 
− model obrotowego elementu maszynowego. 
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4.3.4. Sprawdzian postępów  
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) zdefiniować pojęcie przekroju? � � 
2) wymienić rodzaje przekrojów? � � 
3) określić rodzaje linii rysunkowych jakimi naleŜy się posłuŜyć przy 

rysowaniu przekrojów? � � 
4) zdefiniować pojęcie podziałki kreskowania? � � 
5) wykonać przekrój prosty prostego elementu maszynowego? � � 
6) wykonać półwidok – półprzekrój elementu maszynowego? � � 
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4.4. Wymiarowanie i opisywanie przedmiotów na rysunkach 
 
4.4.1. Materiał nauczania  
 

Wymiarowanie widoków i przekrojów słuŜy do określania wymiarów narysowanych 
elementów. Określanie wymiarów elementów na rysunkach powinno być wykonane w taki 
sposób aby wszystkie wymiary przedmiotu zostały określone w sposób jak najbardziej 
wygodny dla wykonawcy, pozostając jednocześnie w zgodzie z ogólnie przyjętymi zasadami.  

Liczby wymiarowe piszemy pochyłym pismem technicznym o wysokości cyfr od 2,5 mm 
do 4 mm przy czym na arkuszu wszystkie wymiary powinny być podane przez cyfry 
o jednakowej wysokości. Wymiary są podawane w milimetrach, ale oznaczenia „mm” za 
cyfrą nie piszemy.  

Linie wymiarowe są liniami cienkimi. Wymiary są podawane na górze linii będących 
strzałkami zakończonymi grotami na obu swoich końcach. Groty strzałek to zaczernione 
trójkąty równoboczne o kącie wierzchołkowym ok. 20o. Linie wymiarowe pokazano na 
rysunku 16. 

 
Rys. 16. Sposób rysowania strzałek i linii wymiarowych [1, s. 94] 

 
Jak widać na rysunku 16 strzałki powinny dotykać ostrzami linii których wzajemna 

odległość ma być podana. Liczby wymiarowe pisze się mniej więcej w połowie długości linii 
wymiarowych. JeŜeli wymiar jest mały – strzałki umieszcza się na zewnątrz a liczby 
wymiarowe – między strzałkami. Wymiarowanie małych wymiarów pokazano na rysunku 17. 

 
Rys. 17. Sposób wymiarowania małych wymiarów [1, s. 94] 

 
W miarę moŜliwości wszystkie wymiary powinny być postawione na zewnątrz 

przedmiotu. Linie pomocnicze powinno się zawsze nieco przeciągnąć poza groty strzałek 
(rys. 18). Tylko w szczególnych przypadkach dopuszcza się podawanie wymiaru przedmiotów 
wewnątrz zarysu.  

Linie wymiarowe nie powinny się przecinać i nie powinny być przecinane wymiarami 
pomocniczymi (rys. 18).  
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Rys. 18. Przykład wymiarowania [2, s. 95] 

 
Przy wymiarowaniu średnic przedmiotów obrotowych i otworów przed liczbą stawiamy 

znak φ. Rysunek 20 przedstawia przykłady wymiarowania średnic elementów i otworów. 
Średnice przedmiotów na półprzekrojach wymiarujemy w sposób pokazany na rysunku 19. 
Linie wymiarowe powinny być przeciągnięte poza oś przedmiotu.  

 
Rys. 19. Sposoby wymiarowania: a, b) średnic i wysokości [3, s. 53], c, d) średnic otworów wewnętrznych  

[2, s. 98] 

 
Rys. 20. Wymiarowanie średnic [2 s. 97] 

 
PoniewaŜ wymiarowanie przedmiotu zaciemnia rysunek naleŜy się starać aby było jak 

najbardziej przejrzyste. NaleŜy się kierować ogólnymi wskazówkami: 
− wymiarować raczej przekroje niŜ widoki,  
− wymiary zewnętrzne przedmiotu stawiać z jednej strony, a wymiary wewnętrzne z drugiej, 
− nie naleŜy wymiarować wymiarów niewidocznych (nie rysować linii pomocniczych na 

liniach przerywanych, 
− na rysunku powinny znajdować się wszystkie wymiary konieczne do wykonania 

przedmiotu, 
− nie wolno powtarzać na rysunku tego samego wymiaru w kilku miejscach, 
− nie wolno umieszczać wymiarów zbędnych, 
− łańcuch wymiarowy powinien być otwarty (łańcuchem wymiarowym nazywamy szereg 

kolejnych wymiarów na jednej linii, łańcuch powinien zawierać wszystkie wymiary 
z wyjątkiem jednego, najmniej waŜnego), 

c) d) 
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− nie podawać na rysunku wymiarów oczywistych, np. kąta 90o między liniami 
prostopadłymi, 

− kaŜdy wymiar powinien być umieszczony na rzucie na którym jest najbardziej potrzebny, 
− unikać wymiarowania zmuszającego do wykonywania obliczeń wymiarów lub 

utrudniających mu pomiar przedmiotu, 
− waŜne powierzchnie przyjąć jako bazy wymiarowe i wymiary odnosić do tych 

powierzchni (rys. 21). 

 
Rys. 21. Wymiarowanie z bazami wymiarowymi [2, s. 113] 

 
4.4.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaka jest rola wymiarowania w rysunku technicznym? 
2. Jakimi liniami rysuje się linie pomocnicze i wymiarowe w rysunku technicznym? 
3. W jaki sposób oznaczane są wymiary średnic? 
4. Jakie są ogólne wskazówki do wymiarowania dotyczące w szczególności sposobu 

wymiarowania i przejrzystości? 
5. Jakie są ogólne wskazówki do wymiarowania dotyczące ilości wymiarów i szczególnych 

przypadków wymiarowania? 
 
4.4.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1  

Wykonaj wymiarowanie przekroju wykonanego w ćwiczeniu 1 z rozdziału 4.3.3. 
poradnika dla ucznia. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) wpisać w tabliczkę rysunkową temat ćwiczenia, 
2) zwymiarować wszystkie średnice przekroju w modelu ćwiczenia 1 z rozdziału 4.3.3. 

poradnika dla ucznia poprzedniego rozdziału pamiętając o zasadach wymiarowania, 
3) wykonać wymiarowanie wszystkich wysokości przyjmując jedna płaszczyznę jako bazę 

wymiarowania,  
4) umieścić wymiary na rzucie poziomym tylko w razie konieczności. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy:  

− foliogramy lub prezentacja pokazująca zasady wymiarowania, 
− przybory rysunkowe, 
− rysunek przekroju elementu maszynowego wykonany na ćwiczeniach dotyczących 

przekrojów. 
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Ćwiczenie 2 
Wykonaj wymiarowanie przekroju wykonanego w ćwiczeniu 2 z rozdziału 4.3.3. 

poradnika dla ucznia.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) wpisać w tabliczkę rysunkową temat ćwiczenia, 
5) zwymiarować wszystkie średnice przekroju w modelu ćwiczenia 2 z rozdziału 4.3.3. 

poradnika dla ucznia poprzedniego rozdziału pamiętając o zasadach wymiarowania, 
2) wykonać wymiarowanie wszystkich wysokości przyjmując jedna płaszczyznę jako bazę 

wymiarowania,  
3) umieścić wymiary na rzucie poziomym tylko w razie konieczności. 

 
 WyposaŜenie stanowiska pracy:  
− foliogramy lub prezentacja pokazująca zasady prawidłowego wymiarowania, 
− przybory rysunkowe, 
− rysunek z poprzednich zajęć. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów  
  
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) określić rolę wymiarowania w rysunku technicznym? � � 
2) określić linie rysunkowe jakimi wykonuje się wymiarowanie? � � 
3) określić sposób wymiarowania średnic przedmiotów i otworów na 

widokach, przekrojach, półwidokach i półprzekrojach? � � 
4) wykonać wymiarowanie średnic i wysokości przedmiotu? � � 
5) wykonać wymiarowanie wysokości i średnic otworów?  � � 
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4.5. Przerywanie i urywanie przedmiotów na rysunkach 
 
4.5.1. Materiał nauczania  

 
W celu przedstawienia drobnych szczegółów budowy przedmiotów stosuje się tzw. 

wyrwania. Wyrwania są przekrojami cząstkowymi rysowanymi na widokach. Ogranicza się je 
cienkimi liniami falistymi wytyczonymi w taki sposób aby w Ŝadnym miejscu nie pokrywały się 
z krawędziami. Wyrwanie powinno mieć tylko taki obszar aby pokazać cały Ŝądany szczegół 
budowy wewnętrznej. Przykłady sposobu rysowania wyrwań pokazano na rysunku 22.  

 
Rys. 22. Przykłady wyrwań w elementach maszyn [2, s. 89] 

 
Czasami rysunek moŜna ograniczyć do części przedmiotu przez zastosowanie urwania 

bądź przerwania. Widoki przedmiotów ograniczamy liniami cienkimi falistymi. Urwanie 
wałków i rur rysuje się jak pokazano na rysunkach 23 i 24. Przedmioty długie moŜna 
narysować przez wyrwanie ich środkowej części. Na rysunku 24 przedstawiono sposoby 
skracania rysunków przedmiotów długich, przy czym skracanie moŜna wykonać tylko wtedy 
kiedy brak rysunku części przedmiotu nie nasuwa wątpliwości o kształcie środkowej części.  

 
Rys. 24. Sposoby skracania przedmiotów na rysunkach [2, s. 91] 

Rys. 23. Przykłady urwań przedmiotów na rysunkach technicznych [2, s. 91] 
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4.5.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. W jaki sposób mogą być pokazane drobne szczegóły budowy przedmiotu? 
2. W jaki sposób oznacza się wyrwania i urwania przedmiotów na rysunkach? 
3. Kiedy moŜliwe jest zastosowanie urwania przedmiotu? 
 
4.5.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj rysunek widoku wału maszynowego, który otrzymasz od prowadzącego 
ćwiczenia. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) wpisać w tabliczkę rysunkową temat ćwiczenia, 
2) określić moŜliwość zastosowania wyrwań lub urwań i przerwań w rysunku przedmiotu, 
3) wykonać rysunek wału z zastosowaniem moŜliwych skróceń.  

 
 WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− foliogramy lub prezentacja z rysunkami objaśniającymi moŜliwości urywania 

i przerywania przedmiotów na rysunkach technicznych, 
− przybory rysunkowe, 
− arkusz rysunkowy, 
− wał maszynowy. 
 
4.5.4. Sprawdzian postępów  
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) zdefiniować pojęcia wyrwania, urwania i przerwania? � � 
2) określić sposób w jaki oznaczane są urwania i wyrwania przedmiotów na 

rysunkach? � � 
3) wykonać rysunek długiego przedmiotu (rurociągu lub wału) i określić czy 

moŜliwe jest zastosowanie urwania? � � 
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4.6. Oznaczenia połączeń rozłącznych i nierozłącznych  
 
4.6.1. Materiał nauczania  
  

Rysunki złoŜeniowe, które pojawiają się w dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń 
pokazują maszyny i urządzenia złoŜone z wielu części w stanie złoŜonym. Poszczególne 
części maszyn i urządzeń są ze sobą połączone za pomocą połączeń rozłącznych lub 
nierozłącznych. Prawidłowe czytanie rysunków zamieszczonych w dokumentacji wymaga 
znajomości oznaczeń podstawowych połączeń rozłącznych i nierozłącznych.  

Oznaczenia połączeń rozłącznych i nierozłącznych oraz elementów maszyn i urządzeń 
przedstawiono w tabeli 1. Oznaczenia podano w uproszczeniu rysunkowym. Uproszczenia 
polegają na zastąpieniu najbardziej skomplikowanych linii na rysunku liniami umownymi 
(znormalizowanymi) – łatwiejszymi do narysowania. W tabeli podano równieŜ podstawowe 
oznaczenia połączeń rurowych spotykane w procesach przemysłu chemicznego oraz przydatne 
uproszczenia rysunkowe spotykane w dokumentacji technicznej podstawowych elementów 
instalacji przemysłu chemicznego. 

 
Tabela 1. Oznaczenia połączeń rozłącznych i nierozłącznych  

 I i II stopień uproszczenia rysunkowego  
nitowe 

 
a) i stopień uproszczenia, b) II stopień uproszczenia [2, s. 158] 

spawane 

 
RoŜne rodzaje spoin i ich oznaczenia na rysunkach w i (a) i II (b) 
stopniu uproszczenia rysunkowego [2, s. 157] 

 
Sposób oznaczania szwów na rysunkach [7, s. 48] 

P
 O

 Ł
 Ą

 C
 Z

 E
 N

 I
 A

 N
 I

 E
 R

 O
 Z

 Ł
 A

 C
 Z

 N
 E

 

lutowane 

 
Zastosowanie połączeń lutowanych i ich oznaczenia na rysunkach  
[2, s. 157] 
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klejone 

 
Sposób znaczenia połaczenia klejonego [1, s. 119] 

kołkowe 

 
Kołki w i (a) i II (b) stopniu uproszczenia [2, s. 173] 

sworzniowe 

 
Połączenie sworzniowe [3, s. 90] 

gwintowe 

 
Połączenie gwintowe [1, s. 167] 

P
 O

 Ł
 Ą

 C
 Z

 E
 N

 I
 A

 R
 O

 Z
 Ł

 Ą
 C

 Z
 N

 E
 

spręŜyste 

 
Połączenia spręŜyste [1, s. 130] 

P
 O

 Ł
 Ą

 C
 Z

 E
N

 I
 A

  
R

 U
 R

 O
 W

 E
 

 

 
a) kielichowe, b) gwintowe, c) kołnierzowe, d) spawane [3, s. 140] 
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kielichowe 

 
Połączenie rurowe kielichowe w uproszczeniach rysunkowych  
[3, s. 140]  

gwintowe 

 
Połączenie rurowe gwintowe w uproszczeniach rysunkowych  
[3, s. 140] 

P
 O

 Ł
 Ą

 C
 Z

 E
N

 I
 A

 
R

 U
 R

 O
 W

 E
  

 

kołnierzowe 

 
Połączenie rurowe kołnierzowe w uproszczeniach rysunkowych  
[3, s. 141] 

 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na połączenia gwintowe, które znalazły ogromne 

zastosowanie w urządzeniach przemysłu chemicznego. Połączenie gwintowe powstaje przez 
wprowadzenie gwintu zewnętrznego na jednym elemencie w rowki gwintu wewnętrznego 
w drugim elemencie. Powierzchnie śrubowe z jednego elementu wchodzą między 
powierzchnie śrubowe drugiego elementu.  

Istnieje wiele rodzajów gwintów, które róŜnią się miedzy sobą zarysem w przekroju 
podłuŜnym, np. gwint metryczny (stosowany w krajach europejskich), calowy (stosowany 
w krajach anglosaskich), trapezowy symetryczny (stosowany przy duŜych obciąŜeniach). 

Rysowanie gwintu jest wysoce uciąŜliwe, dlatego gwinty na śrubach i w otworach rysuje 
się w uproszczeniu, które polega na tym, Ŝe najpierw śrubę lub otwór rysuje się tak jak 
wyglądałaby bez wyciętego gwintu (rys. 25a) a następnie dorysowuje się cienkie linie ciągłe 
(a) obrazujące dna wrębów na śrubie i w otworze (rys. 25b). Tak więc cienkie linie są 
rysowane w materiale, w którym wycięto gwint, dlatego w przypadku śruby cienkie linie 
oznaczające gwint rysuje się od wewnętrznej strony śruby, a w otworze od zewnętrznej (nie 
moŜna wyciąć gwintu w powietrzu w otworze). Rzuty z góry lub przekroje gwinty oznacza się 
cienkim łukiem (b) o długości około ¾ obwodu (łuk nie powinien się zaczyna ani kończyć 
w liniach osi. Pierwsze zwoje gwintu oznacza się linią grubą ciągłą łączącą cienkie linie 
oznaczające gwint (rys. 25c). Przykłady połączeń gwintowych w przekrojach pokazano na 
rysunku 26.  
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Rys. 25. Rysowanie elementów nagwintowanych [2, s. 167] 

 

 
Rys. 26. Przykłady połączeń gwintowych: a) wkręt, b) śruba z łbem sześciokątnym, c) śruba dwustronna  

i nakrętka, d) śruba z łbem sześciokątnym i nakrętką [8, s. 118] 
 
Aby wszystkie śruby w odpowiednim rozmiarze pasowały do odpowiednich otworów 

i moŜna je było odkręcić odpowiednim kluczem elementy nagwintowane podlegają 
normalizacji.  

Wymiarowanie gwintów zostało pokazane na rysunku elementów gwintowanych  
w tabeli 1. Oznaczenie M uŜyte w wymiarowaniu oznacza rodzaj gwintu (gwint metryczny). 
Inne rodzaje gwintów posiadają osobne oznaczenia zamieszczone w odpowiednich normach. 
 
4.6.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. W jaki sposób oznacza się na rysunku gwint wykonany na śrubie, a w jaki sposób 

wykonany w otworze? 
2. Jaka jest rola normalizacji w rysunkach połączeń rozłącznych i nierozłącznych? 
3. W jaki sposób oznacza się rodzaj gwintu na rysunku? 
4. Na czym polega wymiarowanie elementów gwintowych? W jaki sposób prowadzimy 

linie wymiarowe – od tworzących otwór czy od linii gwintu? 
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4.6.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Na podstawie rysunku złoŜeniowego zaworu grzybkowego określ elementy zaworu 
i powiedz jak działa zawór. Uzupełnij wyciąg z dokumentacji technicznej zaworu.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z rysunkiem złoŜeniowym zaworu, 
2) dokonać analizy rysunku oznaczeń przekrojów, połączeń rozłącznych i nierozłącznych, 
3) przeczytać wyciąg z dokumentacji technicznej zaworu, 
4) oznaczyć elementy rysunku na podstawie obu informacji, 
5) określić funkcje poszczególnych elementów zaworu oraz zasadę działania całego zaworu. 

 
Wyciąg z Instrukcji Technicznej zaworu grzybkowego 
(…) Rysunek przedstawia zawór grzybkowy (…). NajwaŜniejszymi elementami zaworu 

jest kadłub 1 wyposaŜony w siedlisko 2. Trzpień 4 zaopatrzony w grzyb 3 jest umieszczony 
w pokrywie 5 za pomocą połączenia……………. Trzpień i pokrywa jest uszczelniona za 
pomocą uszczelnienia dławicowego 6. Trzpieniogrzyb jest podnoszony względem pokrywy 5 
kółkiem ręcznym przymocowanym do trzpienia za pomocą połączenia ………….. 
i zabezpieczony przed rozkręceniem nakrętką 7.  

 
Rysunek do ćwiczenia 1. Rysunek złoŜeniowy zaworu grzybkowego z wymiarowaniem [3, s. 145] 
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 WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− prezentacja z rysunkami objaśniającymi sposób rozpoznawania części maszyn i urządzeń 

na rysunkach oraz połączeń rozłącznych i nierozłącznych, 
− rysunki złoŜeniowe aparatów i urządzeń lub ich fragmentów stanowiące wyciągi 

z dokumentacji technicznej tych aparatów i urządzeń, 
− przybory rysunkowe. 
 
4.6.4. Sprawdzian postępów  
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) zdefiniować pojęcia połączenia rozłącznego i nierozłącznego? � � 
2) zdefiniować pojęcie połączenia gwintowego? � � 
3) określić sposób oznaczania gwintu na rysunku? � � 
4) określić sposób oznaczania połączeń spawanych? � � 
5) określić sposób oznaczania połączeń rurowych? � � 
6) narysować otwór przelotowy i nieprzelotowy nagwintowany? � � 
7) narysować śrubę wkręconą w otwór przelotowy i nieprzelotowy? � � 
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4.7. Programy komputerowe do wykonywania rysunków 
technicznych. Techniczne zastosowanie programu AutoCAD. 
Technika komputerowa w zakresie powielania 
i przechowywania informacji rysunkowej 

 
4.7.1. Materiał nauczania  
 

Program AutoCad jest podstawowym narzędziem uŜywanym w projektowaniu maszyn 
i urządzeń, projektach elektrycznych, budowlanych i architektonicznych. Praca z programem 
rozpoczyna się od uruchomienia programu z Menu Start: 

Start → Programy → AutoCAD 2005-Polski→AutoCAD 2005. 
Po rozpoczęciu pracy z programem naleŜy określić format rysunkowy, jednostki 

odległości mierzonych w programie. Wygodne jest korzystanie z funkcji Skok i Siatka. 
Program AutoCad posiada moŜliwość rysowania na tzw. warstwach. Warstwy przypominają 
przeźroczyste kalki, nakładane jedna na drugą. Na jednej warstwie mogą być narysowane 
elementy podobnego rodzaju, np. wymiary, napisy, kreskowanie itp. na osobnych warstwach 
moŜna umieścić róŜne kondygnacje budynku, róŜne instalacje, np. elektryczna, wodociągowa. 
Wygaszenie lub zablokowanie którejś z warstw spowoduje ze nie zobaczymy jej na ekranie 
lub wydruku rysunku. Nakładanie kolejnych warstw na siebie pomaga zaś w określaniu 
przestrzeni jaka jeszcze została do zagospodarowania.  

Po wykonaniu rysunku w programie owoce swej pracy naleŜy zapisać na dysku 
komputera (najlepiej z kopią zapasową na dysku przenośnym). Archiwizacja danych pozwala 
nie tylko na ponowne odtworzenie rysunku po zakończeniu pracy z programem ale równieŜ na 
naniesienie ewentualnych zmian lub korzystanie z kawałków rysunku powtarzających się 
w innych projektach. Aby zapisać rysunek naleŜy w menu głównego (Plik) wybrać opcję 
„zapisz jako..” W oknie dialogowym wpisać nazwę pliku i potwierdzić klawiszem OK.  
 
4.7.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Do czego słuŜy program AutoCad? 
2. Do czego słuŜą warstwy w programie? 
3. W jaki sposób przechowuje się informacje rysunkowe? 
 
4.7.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1  

Przygotuj arkusz rysunkowy w programie AutoCad.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) rozpocząć pracę z programem przez uruchomienie programu z Menu Start. W tym celu 
rozwiń menu Start i uruchom program AutoCad: 

Start → Programy → AutoCAD 2005-Polski→AutoCAD 2005, 

2) ustalić granice rysunku:  
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W tym celu wybierz z menu górnego: [Format] następnie [Granice rysunku]. 
W odpowiedzi na komunikat w obszarze poleceń (dolna część ekranu): „Określ lewy 
dolny naroŜnik lub [Tak/Nie] <0.00,0.00>: ”Wciśnięcie klawisza Enter potwierdzi 
określenie współrzędnych lewego naroŜnika formatu. Następnie w odpowiedzi na 
komunikat „Określ prawy górny naroŜnik <420.00,297.00> wpisz współrzędne prawego 
górnego rogu obszaru granicznego <297.00,210.00> i potwierdź klawiszem Enter.  

3) ustalić jednostki: 
Aby ustalić jednostki, wybierz z menu górnego: [Format] następnie [Jednostki]. 
Wybierz jednostki miary liniowej Długość [Dziesiętne] oraz dokładność, czyli ilość 
miejsc po przecinku. Wybierz jednostkę miary kontowej Kąt [stopnie dziesiętne] oraz jej 
dokładność, np. 0,0. Po ustawieniu jednostek rysunkowych potwierdź wydanie polecenia 
klawiszem OK. 

4) włączyć funkcje Skok i Siatka: 
Aby ułatwić rysowanie skorzystamy z funkcji SKOK, której przełącznik znajduje się 
w dolnej linii ekranu lub naciskając klawisz F9 na klawiaturze. 

Włączanie i wyłączanie funkcji skoku 
 

 
 

W celu określenia rozdzielczości skoku, czyli odległości pomiędzy sąsiadującymi 
węzłami skoku w kierunku X i Y, wybierz z menu [Narzędzia]→[Ustawienia 
rysunkowe...]→[Skok i siatka]. 
W polach Odstęp X: i Odstęp Y: wpisz rozdzielczość skoku np.: Skok: Odstęp X:5 
i Odstęp Y:5 
Siatka: Odstęp X:5 i Odstęp Y:5.  
Ustawienia Skoku i Siatki potwierdzamy przyciskiem 
OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) narysować ramkę i tabliczkę rysunkową, za pomocą funkcji rysowania odcinka . 
6) zapisać ustawienia rysunku w pliku jako 

plik Szablonu: 
W menu Zapisz jako..wpisz nazwę pliku, 
np. szablon1. Pamiętaj, Ŝe typ pliku 
powinien być określony jako plik szablonu 
rysunku (*DWT). 

 

Okno dialogowe ustawień skoku 
i siatki 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− stanowisko komputerowe z drukarką, 
− program AutoCad, 
− modele rysunkowe, 
− nośnik danych (dyskietka, płyta CD, płyta DVD, dysk pamięci przenośnej). 
 
Ćwiczenie 2  

Za pomocą programu AutoCad narysuj trzy rzuty prostokątne elementu maszynowego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) uruchomić program, 
2) wybrać w oknie dialogowym opcję „uŜyj szablonu” (program wczyta plik szablonu, który 

został przez Ciebie utworzony poprzednim rysunku), 
3) ustalić warstwy rysunku: 

Aby utworzyć nowe warstwy, kliknij ikonę symbolizującą warstwy w oknie 
narzędziowym znajdującym się nad rysunkiem lub wybierz z menu [Format] następnie 
[Warstwa...]. 
Na ekranie pojawi się okno dialogowe, za pomocą, którego sterujemy warstwami. 
Aby utworzyć warstwę, nr 1 naleŜy przycisk Nowa następnie po jej pojawieniu wpisać jej 
nazwę (np. krawędź), przechodząc do kolejnych ustawień przy pomocy myszki określić 
jej kolor (wybieramy kolory standardowe np.: Ŝółty i potwierdzamy przyciskiem OK), 
następnie określić rodzaj linii. Pojawia się okno ”Wybierz rodzaj linii” (standardowo 
w oknie tym znajduje się tylko linia Continuous), przycisk Wczytaj pozwala uzyskać 
więcej rodzajów linii z okna „Wczytaj lub uaktualnij rodzaje linii. Po wybraniu 
potrzebnego rodzaju linii, np.: ACAD_ISO10W100 wybór naleŜy potwierdzić 
przyciskiem OK, następnie w oknie „ Wybierz rodzaj linii” zaznaczyć interesujący nas 
rodzaj linii i potwierdzić przyciskiem OK. Przechodząc dalej w prawo myszką moŜna 
dokonać zmiany szerokości linii z okna „ Szerokość linii” . Wybór odpowiedniej 
szerokości i potwierdzamy przyciskiem OK.  
W podobny sposób postępujemy z pozostałymi warstwami, parametry pozostałych 
warstw podano poniŜej. 
− linia Continuous, kolor biały, szerokość linii 1,0, 
− linia przerywana kolor błękitny linia ACAD_ISO02W100, szerokość linii 1,0. 
− linia odniesienia kolor biały linia Continuous szerokość linii 0,05. 

 
4) przystąpić do rysowania:  

Aby móc rysować na utworzonej wcześniej warstwie, trzeba ja uczynić warstwą aktualną. 
W tym celu wybierz warstwę z listy rozwijanej znajdującej się w oknie narzędziowym 
nad ekranem.  
Wybieramy np.: warstwę1. 
Następnie odszukaj okno narzędziowe Rysuj. Jest to jedno z dwóch okien narzędziowych 
znajdujących się w obszarze rysunku, w którym moŜna znaleźć bardzo charakterystyczną 

ikonę symbolizującą odcinek . ZauwaŜ, Ŝe w obszarze poleceń (na dole ekranu) 
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pojawił się komunikat: „Określ pierwszy punkt:”. AutoCAD oczekuje wskazania punktu 
początkowego odcinka. 
 WskaŜ na ekranie punkt początkowy. ZauwaŜ, Ŝe w obszarze dialogowym pojawił się 
komunikat: „Określ następny punkt lub [Cofaj]:” AutoCAD oczekuje na wskazanie 
punkty końcowego odcinka. 
 Zakończenie rysowania kresek, uzyskuje się przez naciśnięcie klawisza Enter. 
W obszarze poleceń pojawił się komunikat: Polecenie:, który oznacza, Ŝe AutoCAD jest 
gotów na przyjęcie nowego polecenia. 

Za pomocą ikon pulpitu  moŜna narysować linie proste. Rysunek wykonany przy 
pomocy AutoCad-a jest wykonywany w taki sam sposób jak rysunek wykonywany przy 
pomocy przyborów kreślarskich. Technika wykonania rysunku pozostaje taka sama. 
NaleŜy zachować grubości linii , tak więc rysowanie poszczególnych fragmentów 
rysunku powoduje uŜywanie wszystkich warstw. 

5) zapisać rysunek w formacie *.dwg i wydrukować. 
 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− stanowisko komputerowe z drukarką, 
− program AutoCad, 
− modele rysunkowe, 
− nośnik danych (dyskietka, płyta CD, płyta DVD, dysk pamięci przenośnej). 
 
Ćwiczenie 3 

Za pomocą programu AutoCad narysuj półwidok – półprzekrój obrotowego elementu 
maszynowego i zwymiaruj go.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) uŜyć szablonu z ćwiczenia 1, 
2) ustalić warstwy rysunku:  

− 0 – linia Continuous, kolor biały, szerokość linii 1,0, 
− 1 – oś symetrii, kolor Ŝółty linia ACAD_ISO10W100, szerokość linii 1,0, 
− 2 – kreskowanie kolor czerwony linia Continuous, szerokość linii 0,05, 
− 3 – wymiarowanie kolor niebieski linia Continuous szerokość linii 0,05, 

3) narysować oś symetrii – warstwa 1, 
4) narysować kontury elementu (moŜesz skorzystać z funkcji odbicia lustrzanego 

(znajdziesz je na pasku narzędzi)) – warstwa 0, 
5) narysować krawędzie zewnętrzne po stronie widoku i kredzie wewnętrzne po stronie 

przekroju – warstwa 0, 
6) wykonać kreskowanie:  
 Aby rozpocząć kreskowanie, kliknij ikonę 

kreskowania znajdującą się w oknie narzędziowym 
Rysuj lub wybierz z menu [Rysuj]→[Kreskuj...]. Po 
określeniu granicy obszaru do zakreskowania 
pozostaje jeszcze określenie wzoru kreskowania, kąta 
i współczynnika skali (gęstości wzoru). Aby określić 
wspomniane parametry wpisz je we właściwych 
polach edycyjnych. 
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Skala – im mniejszy współczynnik skali tym wzór kreskowania bardziej gęsty, 
Kąt – ustala kąt pochylenia kreskowania. 
Podgląd kreskowania – umoŜliwia obejrzenie jak będzie wyglądał obszar zakreskowany 
z aktualnie ustawionymi parametrami. Po obejrzeniu następuje zamknięcie podglądu 
i ponownie pokazuje się okno dialogowe umoŜliwiające zmianę parametrów 
kreskowania. Gdy juŜ wybierzesz obszar do zakreskowania i dopasujesz parametry 
moŜesz przystąpić do wykonywania kreskowania. W tym celu potwierdź ustawienia 
przyciskiem OK. 

7) wykonać wymiarowanie, 
Na początku wymiarowania warto umieścić na ekranie okno narzędziowe 
z narzędziami słuŜącymi do wymiarowania. Osiągniesz to, klikając prawym przyciskiem 
myszki w obszarze dowolnego okna narzędziowego i włączając przełącznik Wymiar. 
Za pomocą powyŜszego okna narzędziowego uzyskasz moŜliwości tworzenia róŜnych 
wymiarów. 

 
8) zapisać rysunek w formacie *.dwg i wydrukować.  

W razie jakichkolwiek wątpliwości skorzystać z pomocy programu AutoCad (klawisz F1) 
lub poproś o pomoc prowadzącego zajęcia. 
 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− stanowisko komputerowe z drukarką,  
− program AutoCad, 
− modele rysunkowe, 
− nośnik danych (dyskietka, płyta CD, płyta DVD, dysk pamięci przenośnej). 
 
4.7.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) otworzyć program AutoCad? � � 
2) ustalić granice rysunku w programie? � � 
3) ustalić jednostki uŜywane w programie? � � 
4) ustalić warstwy rysunku? � � 
5) wykonać prosty rysunek uŜywając narzędzi programu AutoCad? � � 
6) wykorzystać funkcję kreskowania? � � 
7) wykorzystać funkcję wymiarowania? � � 
8) zapisać plik na dysku przenośnym i ponownie go otworzyć? � � 
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4.8. Typowa dokumentacja techniczna i technologiczna. 
Schematy technologiczne w dokumentacji technicznej 

 
4.8.1. Materiał nauczania 
 
Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) zwana równieŜ paszportem maszyny, jest 
opracowywana dla kaŜdego urządzenia lub maszyny i powinna zawierać:  
− charakterystykę techniczną i dane ewidencyjne,  
− rysunek złoŜeniowy,  
− wykaz wyposaŜenia normalnego i specjalnego,  
− schematy kinematyczne, elektryczne i pneumatyczne, 
− schemat funkcjonowania, instrukcję obsługi,  
− instrukcję uŜytkowania instrukcję konserwacji i smarowania,  
− instrukcję bhp, 
− wykaz części zamiennych,  
− wykaz faktycznie posiadanego wyposaŜenia,  
− wykaz załączonych rysunków,  
− wykaz części zapasowych. 
 
Dokumentacja technologiczna 

W dokumentach dotyczących technologii procesu zawarte są informacje dotyczące: 
− charakterystyki produktu,  
− charakterystyki surowców i materiałów pomocniczych,  
− opisu procesu technologicznego, 
− schematu ideowego, 
− bilansu materiałowego, 
− schematu technologicznego, 
− charakterystyki odpadów i ścieków, pod względem uciąŜliwości dla środowiska, 
− zapotrzebowania na surowce i materiały pomocnicze, 
− określenia zasadniczych stanowisk pracy i organizacji, 
− określenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Schemat ideowy (blokowy) jest to graficzne przedstawienie procesu technologicznego 
polegające na zestawieniu poszczególnych procesów i operacji jednostkowych w kolejności 
ich realizacji oraz wszystkich występujących strumieni masowych.  

Bilans materiałowy procesu określa masy wszystkich surowców i materiałów 
pomocniczych we wszystkich procesach lub operacjach jednostkowych procesu oraz masę 
otrzymanego produktu. 
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Rys. 27. Schemat ideowy procesu [8, s. 10] 

 
Schemat technologiczny przedstawia przebieg procesu produkcyjnego za pomocą 

umownych symboli aparatów, urządzeń i armatury oraz wzajemnych powiązań rurociągowych 
i funkcjonalnych (surowce i produkty, czynniki energetyczne, miejsca kontroli parametrów 
procesu, regulacji i sterowania). Na rysunkach 28–36 pokazano schematy aparatów i urządzeń 
przemysłu chemicznego. 

 

 
Rys. 28. Symbole graficzne urządzeń do magazynowania ciał stałych, cieczy i gazów: a) zbiornik otwarty, 

b) zbiornik zamknięty, c) zbiornik ciśnieniowy, d) kulisty, e) beczka, f) butla stalowa, g) zasobnik 
jednowysypowy, h) wielowysypowy, j) zbiornik gazu, k) skład materiałów sypkich, l) skład materiałów 
sypkich pod dachem [1, s. 194] 

 
Rys. 29. Symbole graficzne urządzeń do transportu cieczy, gazów i ciał stałych: a) pompa, b) wentylator, 

c)dmuchawa, d) spręŜarka tłokowa, e) spręŜarka wirnikowa, f) strumienica, g) przetłoczka, 
h) przenośnik taśmowy, j) ślimakowy, k) czerpakowy, l) kubełkowy, ł) wózkowy, m) wózek, wywrotka, 
n) cysterna [1, s. 194] 
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Rys. 30. Symbole graficzne urządzeń do rozdrabniania i segregowania ciał stałych: a) młyn, b)młyn kulowy, 

c) kruszarka walcowa, d) gniotownik, e) sito potrząsalne, f) wialnia [1, s. 195] 

 
Rys. 31. Symbole graficzne urządzeń do rozdzielania ciał stałych i cieczy od gazów: a) separator, b) cyklon 

(hydrocyklon), c) filtr gazowy, d) elektrofiltr [1, s. 195] 

 
Rys. 32. Symbole urządzeń do oddzielania ciał stałych od cieczy i cieczy od cieczy a) osadnik, b) klasyfikator,  

c) flitr próŜniowy, d) prasa filtracyjna, e) wirówka filtracyjna, f) wirówka osądzająca, g) rozdzielacz 
cieczy [1, s. 195] 

 
Rys. 33. Symbole graficzne urządzeń do mieszania ciał stałych lub cieczy oraz dozowniki: a) mieszalnik, 

b) mieszalnik z mieszadłem poziomym, c) mieszalnik bębnowy, d) mieszalnik z mieszadłem pionowym, 
e) mieszalnik z bełkotką, f) ugniatarka, g) miernik cieczy objętościowy, h) dozownik tarczowy [1, s. 195] 

 
Rys. 34. Symbole graficzne urządzeń do wymiany ciepła: a) wymiennik ciepła, b) wymiennik płaszczowo 

rurowy, c) węŜownica, d) wyparka [1, s. 195] 
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Rys. 35. Symbole graficzne urządzeń do wymiany masy: a) kolumna bez wypełnienia bezciśnieniowa, 

b) kolumna ciśnieniowa, c) kolumna z wypełnieniem ciśnieniowa, d) suszarka, e) suszarka bębnowa  
[1, s. 95] 

 
Rys. 36. Symbole graficzne rurociągów i armatury[8, s. 9, 10, 11] 

 
Na podstawie tych symboli rysowany jest schemat technologiczny procesu. KaŜdy aparat 

i urządzenie zostaje opisany znacznikiem i wymieniowy w tabeli. Na schemacie 
technologicznym umieszczone są równieŜ informacje jakie strumienie są wprowadzane do 
poszczególnych aparatów (surowce, produkty), jakie czynniki energetyczne(np. para wodna), 
oraz miejsca i nazwy parametrów procesowych podlegających kontroli. Oznaczenia miejsc 
i parametrów podlegających pomiarowi i regulacji podczas prowadzenia procesu (jeŜeli 
proces jest prowadzony w sposób ciągły) lub przed i po zakończeniu procesu (jeŜeli proces 
jest prowadzony okresowo) poznasz w następnym rozdziale poradnika. 
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4.8.2. Pytania sprawdzające  
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie informacje powinny się znaleźć w dokumentacji technicznej urządzenia? 
2. Jakie informacje powinny się znaleźć w dokumentacji technologicznej procesu? 
3. W jaki sposób na schematach technologicznych oznacza się zawory? 
4. W jaki sposób na schematach technologicznych oznacza się zbiorniki? 
5. W jaki sposób na schemacie technologicznym zaznaczysz zbiorniki lub aparaty 

ciśnieniowe? 
6. W jaki sposób na schemacie technologicznym zaznaczysz mieszadła? 
 
4.8.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Na podstawie dokumentacji technicznej zaworu, którą otrzymasz od prowadzącego 
zajęcia, określ: 
– do jakich czynników zawór został zaprojektowany, 
– na jakie warunki ciśnienia i temperatury zawór został wykonany, 
– na jakich przekrojach rurociągu moŜna zawór zamontować, 
– z jakich części składa się zawór i w jaki sposób są one ze sobą połączone, 
– przeznaczenie kaŜdej z części.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeczytać zamieszczony tekst opisu procesu wytwarzania metanolu, 
2) zapoznać się z graficznymi symbolami aparatów i urządzeń na rysunkach 28–36 

z poradnika dla ucznia, 
3) narysować schemat technologiczny procesu na podstawie obu informacji.  
 
 WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− plansze z rysunkami symboli graficznych urządzeń i aparatów przemysłu chemicznego,  
− katalogi aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego, np.: pomp, wymienników ciepła, 

armatury oraz urządzeń do pomiaru i regulacji parametrów procesowych (rotametrów, 
poziomowskazów, termometrów analogowych i oporowych), 

− przybory rysunkowe, 
− dokumentacja techniczno-ruchowa dowolnego zaworu. 
 
Ćwiczenie 2 

Na podstawie zamieszczonego poniŜej opisu procesu wytwarzania fenoplastów narysuj 
uproszczony schemat technologiczny wytwarzania tego nawozu. 

Produkcja fenoplastów składa się z następujących etapów: 
– przygotowanie surowców,  
– kondensacja w reaktorze (reakcja fenolu i aldehydu mrówkowego),  
– odwodnienie i chłodzenie Ŝywicy, 
– operacje końcowe (mieszanie z wypełniaczami, dodatkami, utwardzanie, suszenie 

i mielenie). 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 47 

Reakcja prowadzona jest w reaktorze zaopatrzonym w mieszadło i płaszcz, do którego 
moŜna w razie potrzeby doprowadzić albo parę grzejną albo wodę chłodzącą (co pozwala 
utrzymać naleŜytą temperaturę w zbiorniku). Reaktor jest równieŜ zaopatrzony w chłodnicę 
zwrotną podłączoną do pompy próŜniowej. Do reaktora wprowadza się równieŜ kwas 
chlorowodorowy w odpowiedniej do otrzymania odpowiedniego pH ilości. Gdy mieszanina 
osiągnie odpowiednią lepkość proces zostaje przerwany. Otrzymaną Ŝywice wylewa się 
z aparatu na obrotowe bębny chłodzone od wewnątrz wodą. Ochłodzona Ŝywica zastyga i jest 
kierowana do rozdrabniania i mielenia w młynie. Zmielona Ŝywicę miesza się w mieszalniku 
z wypełniaczami i dodatkami a następnie kieruje na walce obrotowe, gdzie zachodzi reakcja 
z utwardzaczem (urotropiną). Skrobak zdejmuje z walców Ŝywicę i za pomocą transportera 
kieruje się do kruszenia i mielenia. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeczytać zamieszczony tekst opisu procesu wytwarzania metanolu, 
2) zapoznać się z graficznymi symbolami aparatów i urządzeń na rysunkach 28–36 

z poradnika dla ucznia, 
3) narysować schemat technologiczny procesu na podstawie obu informacji. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy:  
− plansze z rysunkami symboli graficznych urządzeń i aparatów przemysłu chemicznego, 
− przybory rysunkowe.  
 
Ćwiczenie 3  

Prowadzący zajęcia przekaŜe Ci schemat technologiczny pewnego procesu. Nazwij 
i wskaŜ wszystkie aparaty i urządzenia znajdujące się na rysunku. Określ miejsca i parametry 
procesu podlegające pomiarowi, regulacji i sterowaniu.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) dokładnie przeanalizować schemat technologiczny, 
2) zapoznać się z graficznymi symbolami aparatów i urządzeń na rysunkach 28–36 

z poradnika dla ucznia, 
3) narysować schemat technologiczny procesu na podstawie obu informacji. 
 
 WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− plansze z rysunkami symboli graficznych urządzeń i aparatów przemysłu chemicznego,  
− duŜe rysunki prostych i bardziej skomplikowanych schematów technologicznych 

typowych procesów przemysłu chemicznego, 
− norma do oznaczeń symboli graficznych aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego, 
− schematy technologiczne procesów przemysłu chemicznego, 
− przybory kreślarskie. 
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4.8.4. Sprawdzian postępów 
   
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) skorzystać ze znormalizowanych schematów aparatów i urządzeń? � � 
2) narysować schemat procesu na podstawie opisu technologii? � � 
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4.9. Oznaczenia na schematach armatury oraz urządzeń do 
pomiarów, regulacji i sterowania. Schematy technologiczne 
na panelach w sterowniach instalacji pracujących 
z zastosowaniem techniki komputerowej 

 
4.9.1. Materiał nauczania  
 

Opis układów pomiarowych zastosowanych do konkretnej operacji technologicznej 
najdogodniej jest przedstawić w postaci rysunkowej na jej schemacie technologicznym. 
Schemat technologiczny obejmuje wszystkie aparaty i wyposaŜenie dodatkowe, przewody 
materiałowe itd. w postaci znormalizowanej. Na schemat taki nanosi się znormalizowany 
symbol miejsca pomiaru w postaci kółka, połączonego z miejscem zainstalowania przyrządu 
pomiarowego w aparaturze, a wewnątrz kółka umieszcza się symbol literowy oznaczający 
mierzoną wielkość. JeŜeli pomiar jest zdalny miejsce pomiaru oznacza punkt zainstalowania 
czujnika, a przed kółko przechodzi pozioma średnica. Kółko to łączy się zazwyczaj linią 
przerywaną z liniami poziomymi nad schematem technologicznym, przedstawiające określone 
tablice pomiarowe a dodatkowa litera w kółku sposób wykorzystania sygnału pomiarowego.  

W tabeli 2 przedstawiono kilka wybranych symboli literowych stosowanych w kółkach 
oznaczających na schematach miejsca pomiaru. Pierwsza litera w kółku oznacza wartość 
mierzoną, druga – sposób wykorzystania pomiaru. 
 
Tabela 2. Oznaczenia literowe miejsc pomiarowych wybranych wielkości (wg PN-70/M-42007) [7] 

Litera Pierwszy symbol literowy Drugi symbol literowy 

A 
C 
D 
F 
L 
P 
R 
T 
X 

skład produktu 
 
gęstość 
natęŜenie przepływu 
poziom 
ciśnienie 
 
temperatura 
litera dodatkowa 

sygnalizacja 
regulacja automatyczna 
róŜnica 
stosunek 
 
 
rejestracja 
przetwarzanie, przekazywanie 

 
Przykładowy schemat technologiczny procesu syntezy produktu X pokazano na rysunku 37.  
Oznaczenia aparatów i urządzeń oraz miejsc i parametrów podlegających kontroli 

podczas prowadzenia procesu produkcji stosuje się w praktyce w dokumentacji technicznej 
oraz oznaczeń stosowanych w sterowniach instalacji przemysłowych. Sterownie instalacji 
przemysłowych są zaopatrzone w panele, na których narysowane są instalacje wraz 
z punktami pomiarów, sterowania i regulacji. Symbole graficzne na panelach są podobne do 
symboli umownych, choć czasem zawierają niewielkie zmiany. Przykładowy panel sterowni 
z wizualizacja procesu pokazuje rysunku 38. 
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Nazwisko       Data         Podpis   

Projekt.
Akcept.                                                      

Ry s nr arch. 016/JW/98

SCHEMAT  TECHNOLOGICZNY   WĘZŁA  
SYNTEZY  PÓŁPRODUKTU  X

Nazwisko       Data         Podpis   

Projekt.
Akcept.                                                      

Ry s nr arch. 016/JW/98

SCHEMAT  TECHNOLOGICZNY   WĘZŁA  
SYNTEZY  PÓŁPRODUKTU  X

Specyfikacja  aparatów

A 1  Miernik  VN =  0.63 m3 ; stal KO
A 2  Miernik  VN =  2.5 m3 ;  stal KO
A 3  Zbiornik VN = 3.2 m3 ; Em
P 4  Pompa dozująca  Q = 250 dm3/h
R 5  Reaktor VN = 8 m3 ; Em
E 6  Zbiornik VN = 3.2 m3 ; Stal KO
A 7  Zbiornik VN = 8 m3 ; Em
P 8  Pompa wirowa  Q = 12 m3/hPółprodukt XPółprodukt X

A 1A 2

A 3

P4

P 8

A 7

E 6

R 5

A 1A 2

A 3

P4

P 8

A 7

E 6

R 5

A 1A 1A 2

A 3A 3

P4P4

P 8P 8

A 7A 7

E 6E 6E 6

R 5R 5R 5

AA

Oznaczenia symboli

zawór   

zawór  regulacy jny

punkt poboru próbki anality cznejA

Oznaczenia symboli

zawór   

zawór  regulacy jny

punkt poboru próbki anality cznejAAA

Surowiec A z pompy  nr ...

Rozpuszcz. C z pompy  nr .. 

Półprodukt X do zbiornika nr 
...

HCl  gaz. do absorpcji

Surowiec B z pompy  nr ...

do zbiornika nr .....

do zbio rnika nr .....

Surowiec A z pompy  nr ...

Rozpuszcz. C z pompy  nr .. 

Półprodukt X do zbiornika nr 
...

HCl  gaz. do absorpcji

Surowiec B z pompy  nr ...

do zbiornika nr .....

do zbio rnika nr .....

Surowiec A z pompy  nr ...Surowiec A z pompy  nr ...

Rozpuszcz. C z pompy  nr .. 

Półprodukt X do zbiornika nr 
...
Półprodukt X do zbiornika nr 

...

HCl  gaz. do absorpcjiHCl  gaz. do absorpcji

Surowiec B z pompy  nr ...Surowiec B z pompy  nr ...

do zbiornika nr .....

do zbio rnika nr .....

Para wodna P = 0,6 MPa

Woda chłodnicza obiegowa tmax= 25°C
SpręŜony  azot P = 0,3 MPa

Para wodna P = 0,6 MPa

Woda chłodnicza obiegowa tmax= 25°C
SpręŜony  azot P = 0,3 MPa

Kondensat pary  P = 0,6 MPa

Woda pochłodnicza tmax=35°C

Kanalizacja technologic zna

Kondensat pary  P = 0,6 MPa

Woda pochłodnicza tmax=35°C

Kanalizacja technologic zna

FIQ
4

LIAH
3

LIAH
7

TIC
5

TIC
6

FIQ
4

LIAH
3

LIAH
7

TIC
5

TIC
6

PRZYKŁADOWY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

 
Rys. 37. Przykładowy schemat technologiczny [8, s. 16] 

 

 
Rys. 38. Przykładowy rysunek wizualizacji procesu w zakładzie przemysłowym [11] 

 
4.9.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. W jaki sposób oznacza się miejsce wykonania pomiaru lub regulacji? 
2. W jaki sposób oznacza się na schemacie pomiar wykonywany zdalnie? 
3. Jaką literą oznacza się na schemacie miejsce pomiaru natęŜenia przepływu? 
4. Jaką literą oznacza się na schemacie miejsce pomiaru ciśnienia? 
5. Jaką literą oznacza się na schemacie miejsce pomiaru temperatury? 
6. Jaką literą oznacza się na schemacie regulację automatyczną? 
7. Jaką literą oznacza się na schemacie rejestrację wyników pomiarów? 
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4.9.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1  

Na podstawie poniŜszego opisu procesu technologicznego rozcieńczania kwasu 
siarkowego w procesie wytwarzania superfosfatu narysuj schemat technologiczny procesu 
i oznacz miejsca zastosowania urządzeń do pomiarów, regulacji i sterowania.  
 

Do produkcji superfosfatu stosuje się 65% kwas siarkowy, który jest otrzymywany przez 
rozcieńczanie wodą stęŜonego 98% kwasu siarkowego. W zakładzie przemysłowym 
rozcieńczanie odbywa się w sposób okresowy. StęŜony kwas siarkowy(VI) i woda są 
podawane do zbiornika za pomocą pomp dozujących. W zbiorniku kwasu stęŜonego 
wykonany jest pomiar stęŜenia kwasu stęŜonego.  

Podczas rozcieńczania następuje ogrzanie rozcieńczonego kwasu – uwalnia się ciepło 
rozpuszczania. Dlatego rozcieńczanie odbywa się w zbiorniku zaopatrzonym w węŜownicę 
do odbierania nadmiaru ciepła oraz bełkotkę do mieszania mieszaniny reakcyjnej spręŜonym 
powietrzem. Powietrze jest odprowadzane ze zbiornika rurociągiem. Na rurociągu znajduje 
się zawór i urządzenie sprawdzające natęŜenie przepływu powietrza. Wytworzony kwas jest 
odprowadzany do dalszych etapów produkcji superfosfatu za pomocą pompy wykonanej 
z materiałów kwasoodpornych. Zbiornik jest zaopatrzony w urządzenia do pomiaru poziomu 
cieczy i temperatury w zbiorniku.  
 JeŜeli temperatura kwasu w zbiorniku jest wyŜsza niŜ zakładana, zwiększa się natęŜenie 
przepływu wody chłodzącej w węŜownicy przez zmianę połoŜenia zaworu regulującego 
przepływ wody. Regulacja temperatury w zbiorniku i natęŜenie przepływu wody chłodzącej 
jest sterowana automatycznie za pomocą termostatu. Po zakończeniu procesu rozcieńczania 
wykonuje się analizę stęŜenia kwasu i wypompowuje ze zbiornika za pomocą pompy. 
W trakcie wypompowywania mierzone jest natęŜenie przepływu kwasu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeczytać tekst opisujący technologię rozcieńczania kwasu siarkowego(VI), 
2) narysować schemat technologiczny procesu na podstawie symboli graficznych 

zamieszczonych w poprzednim rozdziale, 
3) oznaczyć miejsca i rodzaje urządzeń do pomiaru, regulacji i sterowania. 
 
 WyposaŜenie stanowiska pracy:  
− przybory kreślarskie, 
− plansze z rysunkami symboli graficznych aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego,  
− plansza z oznaczaniem sposobu oznakowania miejsc i parametrów podlegających 

kontroli, regulacji lub sterowaniu. 
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Ćwiczenie 2 
Na podstawie poniŜszego opisu procesu technologicznego gaszenia wapnia w procesie 

wytwarzania sody narysuj schemat technologiczny procesu i oznacz miejsca zastosowania 
urządzeń do pomiarów, regulacji i sterowania.  
 
 Wapno palone stosuje się w przemyśle sodowym do produkcji wodorotlenku wapnia. 
W tym celu przeprowadza się gaszenie (lasowanie) przygotowanego w instalacji wypalania. 
Wodorotlenek wapnia otrzymuje się w postaci zawiesiny wodnej zwanej mlekiem 
wapiennym w aparacie zwanym lasownikiem. Lasownik pracujący w sposób ciągły jest 
poziomym cylindrem obrotowym. Wapno palone dozuje się do lasownika za pomocą 
obrotowego dozownika. Z tej samej strony doprowadza się wodę. Rurociąg doprowadzający 
wodę jest zaopatrzony w zawór dozujący lub pompę dozującą i wymiennik płaszczowo-
rurowy słuŜący do jej ogrzewania. Woda jest ogrzewana przez parę grzejną, której natęŜenie 
przepływu jest regulowane na podstawie pomiarów temperatury wody na wylocie 
z podgrzewacza. Rurociąg wody jest zaopatrzony w automatyczny termostat, połączony 
z zaworem regulującym natęŜenie przepływu pary grzejnej w wymienniku. Odbierane na 
drugim końcu lasownika mleko wapienne podaje się na sito wibracyjne. Wytworzony 
produkt jest przepompowany do tymczasowego zbiornika mleka wapiennego, zaopatrzonego 
w poziomowskaz. Następnie mleko jest przepompowane do kolejnych instalacji produkcji 
sody. W rurociągu sprawdza się gęstość produktu i na jego podstawie określa stęŜenie 
wodorotlenku sody w wytworzonym mleku wapiennym. Wapno jest magazynowane 
w zbiorniku zaopatrzonym w poziomowskaz. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeczytać tekst opisujący technologię gaszenia wapna w procesie wytwarzania sody, 
2) narysować schemat technologiczny procesu na podstawie symboli graficznych 

zamieszczonych w poprzednim rozdziale, 
3) oznaczyć miejsca i rodzaje urządzeń do pomiaru, regulacji i sterowania. 
 
 WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− przybory rysunkowe, 
− plansze z rysunkami symboli graficznych urządzeń i aparatów przemysłu chemicznego,  
− norma określająca symbole graficzne armatury i urządzeń do sterowania i regulacji. 
 
Ćwiczenie 3 

Na wycieczce szkolnej przeprowadź analizę pracy sterowni instalacji pracującej 
w zakładzie przemysłowym.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) obejrzeć instalację pracującą w zakładzie przemysłowym,  
2) zlokalizować na panelu w sterowni instalacji poszczególne elementy instalacji, 
3) zlokalizować miejsca wykonania pomiarów,  
4) określić parametry procesowe podlegające kontroli.  
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 WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− przybory do pisania, 
− kartka papieru. 
 
4.9.4. Sprawdzian postępów  
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) określić sposób oznaczania miejsc kontroli na schematach 

technologicznych? � � 
2) określić sposób oznaczania parametrów kontroli (ciśnienia, 

temperatury, natęŜenia przepływu, poziomu cieczy, stęŜenia)? � � 
3) oznaczyć na schemacie miejsca i parametry kontroli? � � 
4) rozpoznać na schemacie miejsca i parametry kontroli? � � 
5) określić jakie aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego zostały 

zawarte na panelu sterowania w sterowni instalacji? � � 
6) określić miejsca wykonywania pomiarów parametrów procesowych? � � 
7) określić parametry procesowe podlegające kontroli w instalacji? � � 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA  
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi. 
5. Zestaw zawiera 20 zadań wielokrotnego wyboru i tylko jedna odpowiedź jest 

prawidłowa. Zaznacz prawidłową odpowiedź X (w przypadku pomyłki naleŜy błędną 
odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową). 

6. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, odłóŜ jego rozwiązanie na 
później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 

7. Czas trwania testu – 30 minut. 

 
ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH   
 
1. Arkusz rysunkowy określony jako A4 posiada wymiary 

a) 297×420 mm. 
b) 148×210 mm. 
c) 210×297 mm. 
d) 197×297 mm. 

 
2. Linia cienka punktowa słuŜy w rysunku technicznym do rysowania 

a) krawędzi widocznych. 
b) osi symetrii. 
c) krawędzi niewidocznych. 
d) linii pomocniczych. 

 
3. Aby wykonać rzut przedmiotu na rzutnię poziomą, naleŜy patrzeć na przedmiot 

a) od dołu. 
b) z przodu. 
c) z lewego boku. 
d) z góry. 

 
4.  Prawidłowo wykonany rzut główny przedmiotu przedstawia rysunek 
 
 
 
 
 
 

a) b) c) d) 
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5.  Na podstawie dwóch rzutów przedstawionych na rysunku wskaŜ prawidłowo wykonany 
rzut boczny przedstawia rysunek 

 

 
6. Na podstawie rzutów prostokątnych przedstawionych na rysunku wskaŜ prawidłowo 

wykonany rzut aksonometryczny przedmiotu przedstawia rysunek 
 

7. Kreskowanie przekroju wykonuje się linią 
a) cienką ciągłą. 
b) kreskową. 
c) punktową. 
d) grubą ciągłą. 

 
8.  Na rysunku brakuje linii 

a) jednej.  
b) dwóch. 
c) trzech.  
d) czterech. 

 
9. Ile błędów zawiera rysunek 

a) jeden. 
b) dwa. 
c) trzy. 
d) nie zawiera błędów. 

 
10. Litera oznaczająca średnice w wymiarowaniu rysunku technicznego to 

a) τ. 
b) φ. 
c) ρ. 
d) µ. 

 

a) b) c) d) 

a) b) 

c) d) 
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11. Na rysunku zaworu zwrotnego pokrywa 7 jest zamocowana do kadłuba 1 za pomocą 
a) nitów. 
b) spawów. 
c) sworzni. 
d) śrub.  

 
12. Na rysunku zaworu zwrotnego z zadania 11 

znacznikiem 4 określono 
a) grzyb. 
b) kadłub. 
c) spręŜynę. 
d) pokrywę wewnętrzną. 

 
13.  W programie AutoCad rysowanie prostych odcinków odbywa się za pomocą ikony 
 
 
 
 
14. Na rysunku przedstawiono schemat technologiczny procesu rozcieńczania kwasu 

siarkowego(VI). Ze schematu wynika ze proces jest prowadzony w 
a) zbiorniku otwartym. 
b) wyparce. 
c) zbiorniku zamkniętym. 
d) kolumnie bezciśnieniowej. 

 
15. Zgodnie ze schematem technologicznym pokazanym na rysunku z zadania 14 mieszanie 

w zbiorniku odbywa się  
a) za pomocą mieszadła poziomego.  
b) za pomocą mieszadła pionowego. 
c) za pomocą bełkotki. 
d) samoczynnie pod wpływem zmiany gęstości roztworu. 

a) b) c) d) 

StęŜony kwas   

Woda   

Kwas siarkowy 65%   

SpręŜone   powietrze  

Woda chłodz ąca 

 

1 

2 

7 

6 

8 

4 

3 

5 

9 

• 

F F 

F 
F 

F 

3 
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P 

• • • • 
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16. Na rysunku schematu technologicznego z zadania 14, na rurociągu 2 słuŜącym do 
przesyłu stęŜonego kwasu siarkowego (VI) zamontowano urządzenie umoŜliwiające 
pomiar  
a) temperatury. 
b) ciśnienia. 
c) natęŜenia przepływu. 
d) gęstości czynnika. 

 
17. Rysunek zamieszczony obok przedstawia 

a) zawór. 
b) pompę.  
c) spręŜarkę. 
d) wentylator.  

 
18. Rysunek zamieszczony obok przedstawia 

a) zbiornik ciśnieniowy. 
b) wirówkę filtracyjną. 
c) mieszalnik z mieszadłem pionowym. 
d) zbiornik z bełkotką.  

 
19. Prawidłowo oznaczone miejsce pomiaru ciśnienia w rurociągu przedstawia rysunek 
  

 
20. Prawidłowo oznaczone miejsce pomiaru i rejestracji temperatury w zbiorniku przedstawia 

rysunek 

 
 

T R T R R A F R 

a) b) c) d) 

T R 

a) 

P 
R 

b) 

P 

c) 

F 

d) 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko................................................................................................................ 
 
Posługiwanie się dokumentacją techniczną  
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr 
zadania 

Odpowiedź Punkty 

1  a b c d  
2  a b c d  
3  a b c d  
4  a b c d  
5  a b c d  
6  a b c d  
7  a b c d  
8  a b c d  
9  a b c d  
10  a b c d  
11  a b c d  
12  a b c d  
13  a b c d  
14  a b c d  
15  a b c d  
16  a b c d  
17  a b c d  
18  a b c d  
19  a b c d  
20  a b c d  

Razem:  
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