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10. Rysunek techniczny meblowy

10.1. Nazwy rysunków technicznych

Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej w meblarstwie powodują
zr ożnicow anie poszczególnych rodzaj ów rysun ków techniczn ych odpowiednio

,do.celów, którym mają służyć.

; f Międzynarodowe Normy (ISO) wprowadził_v jednolitą terminołogię, stoso-
waT{ w rysunkach technicznych. Poniżej przedstalviono wyPrane terminy i de-

finicje, które znajdują zastosorł,anie rł, rlsunku meblowym,.:

-,'_ I. T"r-iny ogólne
i'io Rysunek - przedstarvienie przedmiotu w określonej podziałce iza po-

mocą prz,u.-borólł rl,sunkolvl,ch. zgodnie z przyjętymi zasadami;
, e s zkic - przedstarvienie przedmiotu odręczne, zwykle stanowiące pod-

stawę do rł,r,konania rysunku (niekoniecznie w podziałce);
o schemat - przedstawienie w sposób uproszczony zasady działania lub

, budow,v mechanizmu, obrabiarki, urządzenia oraz procesu technologicznego;
i o Wykres - przedstawienie zależności między dowolnymi wielkościami

zmiennymi w układzie współrzędnych.

_ . fI. Rodzaje rysunków
i o Ry sune k ze stawieni o wy 

-rysunekzwymiarami 
iinnymi dany-

mi potrzebnymi do wykonania wszystkich elementów; rysunek ten zastępuje
odrębny rysunek złożeniowy lub zespołowy i odrębne rysunki elementów
składowych;

' :o Rysunek złożeniowy - rysunek złożenia wszystkich zespołów
i elementów wyrobu, będący podstawą do montazu;

,_ ;o Rysunek zespołu -rysunek złożenla wszystkich elementów jed-
nego zespołu;

r Rysunęk podzespołu 
-rysunek 

przedstawiający częśc całego ze-

j społu lub wyrobu;
l. o Rysunek el emen t u- rysunek jednego elementu stolarskiego;

l i. Rysunek szcze gółu - rysunek przedstawiający na ogół w powięk-
' szeniu, np. połączenia elementów (rys. l0.3):
o Wykaz części - kompletna lista elementów przedstawionych na

rysunku
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10.2. Rysunek zestawieniowy (rysunek zestawu elementów)
!

:._ Rysunek zestawieniowy wykonuje się w rzutach prostokątn,vch z zastoso-
waniem koniecznych przekrojów. Liczba rzutórł, i rodzaje przekrojów za\eżą
od konstrukcji wyrobu i jego złożoności. Meble prosteJ konstrukcji rł,l,magają
oprócz rzutu głównego (który może byc przekrojem) np. rzutu od lervej lub
prawej strony, Konstrukcje złożonę będą zawierać rvięcej przekrojórł, cząst-
kowych. )

:

Podcżas rysowania przedmiotów symetrycznych względem perr nl,ch płasz-
czyzn (stoł. taboret, regał itp.) można pomijać część rzutów > przez co zmnle.;sza
się wielkość rysunku i skraca czas rysowania.

Kierując się rodzajem konstrukcji mebla, wymiarami oraz mozlirvością
przerywania rzutów można wykonywać rysunki zestawieniowe rł, drr,óch od-
mianach:
o rysunek całego wyrobu wykonany w podziałce pomniejszającej 1:]. 1:5.

l:10 lub 1:20, a szczegoły konstrukcyjne w podziałce zwiększającej.
o rysunek całego wyrobu wykonany w podziałce 1:1 z zastosowaniem skrótólł,

wymiarowych.
{-wi.ttość arkuszy rysunkowych powinna odpowiadać znormalizowanlm

formatom stanowiącym wielokrotnośc fbrmatu 'Ą4.
Wykończenie powierzchni, jak i rodzaj materiałów zastosowanych na po-

szczególne elementy, podaje się w opisie technicznym i tabliczce rysunkowei
Tabliczkę rysunkową na arkuszach rysunków zestawięniowych wykonuje

się,"wg rys. 10-5.

_. iwymiarowanie rysunków zestawieniowych powinno być wykonane bardzo
dokładnie dla wszystkich elementów. Brak jakiegokolwiek wymiaru może
uniemozliwić wykonanie przedmiotu lub będzie przyczyną powstania brakórv
materiałowych. Przedstawianie szczegołow konstrukcyjnych w podziałce zu,ię-
kszającej ułatwia wymiarowanie tych rysunków, które są pomniejszone. ;

10.3. Przykłady rysunków zestawieniowych

Jak już wspomniano, każdy rysunek zestawieniowy jest uzupełnion_v opi-
sem technicznym. Forma i treść opisu powinny być krótkie i zwięzłe oraz
dotyczyc tylko danych, których nie mozna podać na rysunku. R.ysunkl przod-
miotów o prostej konstrukcji można opisywać, w skróconej formie. bezpośred-
nio na arkuszu rysunkowym.


