UKD 744.4:645.4

N O R M A

BRANŻOWA

BN-gO
7140-03/01

Rysunek techniczny meblowy

MEBLE

Zamiast
B N-7 4/7140-03/ 00

Zasady ogólne

Grupa katalogowa 0901

PRZEDMOWA
W znowe li zowanej no rmi e za ch owan o fo rmę arku szo wą z pozostawi eniem tej sa mej liczby arkuszy . Ark. 06 pozostawiono bez zmian ,
natomiast p ozosta ł e arkusze zos ta ły na no wo o pracowan e w zwią z ku ze zmianami w Po lskich No rmach na rys une k techniczny i rysunek techniczn y ma zynowy o ra z w zwi ązku z dośw i a dcze niami prze m ys łu .

l.

WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są ogólne
zasady wyko nywania rysunków technicznych meblowych.
1.2. Zakres tematyczny normy. Obszar tematyczny
rysunku technicznego meblowego pod zielono w sposób
przedstawiony w tab licy.

Lp .

Num er
a rku sza

T ytul arkusza

I

Rysunek techniczny meblowy. Zasa dy ogó lne

Ol

2

Rys unek techniczny mebl o wy. T a bl iczki rysunko we

02

3

Rysunek techniczn y mebl owy. U proszcze nia
rysunko we

03

4

Rysunek techniczny mebl o wy. O znacze n ia grafi czne

04

5

Rysun ek techniczny meb lowy. Linie rys unk o we

05

6

Rysunek techni czny meblowy. Rzuty perspe ktywic zne

06

7

Rysune k techn iczny meblowy. Rzuty prostokątn e. Widoki , prze kroje, kla d y

07

8

Rysunek techniczny meblowy.
mentacji rys unkowej biurka

doku-

08

9

Rys un ek techniczn y mebl o wy. Przy klad do kumentacj i ry. unk o wej mebl a ta pi cerowa nego

09

10-:-15

Przy kł a d

Ark usze reze rwo we

,

.

2.4. Zasady składnia rysunków - wg PN-86/N-01603.
2.5. Podziałki - wg ' PN-80/N-0161O.
2.6. Pismo - wg PN-80/N-01606.
2.7. Rzuty aksonometryczne - wg PN-82/N-01619.
2.8. Wymiarowanie
2.8.1. Zasady ogólne wymiarowania , zasady porząd
kowe i uproszczenia wymiarowe - wg PN-82/N-01614.
2.8.2. Uproszczenia wymiarowania otworów okrągłych
- wg PN-83/N-OI620.
2.9. Luzy części ruchomych mebli. Wielkość luzów
maksymalnych, minimalnych lub od - do na rysun kach wykonanych w podziałkach zmniejszają cych należy przedstawiać za pomocą linii odniesienia zako ń
czon ej strza łką i napisu. Przykładowe przedstawienie
luzów dotyczących szuflady - wg ry~unk u.
Luzy 1.0

2.1. Nazwy rysunków - wg PN-64/ M-Ol 110.
2.2. Formaty arkuszy - wg PN-80/ N-0 1612.
2.3. Forma graficzna arkusza - wg PN-76/ N-0 160 l.
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2.10. Zasady tolerowania i pasowania wymiarów liniowych '- wg BN-8117140-11.
2.11. Zasady tolerowania wymiarów kątowych - wg
BN-8617140-15.
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2.12. Numeracja rysunków. Liczba członów rysunku
i rysunków pozostałych jest zależna od
tego, czy wyrób, który przedstawia ten rysunek, został
podzielony na zespoły, podzespoły i elementy. Jeśli
konstrukcję wyrobu podzielono np. na podzespoły i elementy, numery rysunków powinny zawierać co najmniej 3 człony. Ilustruje to następujący przykład:
105.00.00
numer rysunku złożeniowego wyrobu,
105.02.00
numer rysunku złożeniowego podzezłożeniowego

społu,

105.02.03 w

numer rysunku elementu

wchodzącego

skład podzespołu,

105.00.10 -

numer rysunku elementu, który nie jest

częścią składową podzespołu .
Jeśli

wyrób został podzielony na zespoły, podzespoi elementy, numery rysunków powinny być co najmniej czteroczłonowe (np. 105.00.00.00).
Dopuszcza się oddzielać poszczególne człony kreskami zamiast kropek. Pierwszy człon numeru (105 w podanym przykładzie) jest symbolem wyrobu i można go
oznaczać literami, cyframi lub literami i cyframi, w zależności od przyjętego w przedsiębiorstwie systemu.
Człon ten powinien być powtórzony w numerze każ
dego rysunku wchodzącego w skład kompletu dokumentacji rysunkowej wyrobu.
Numery rysunków prostego wyrobu , nie podzielonego na zespoły i podzespoły, tylko na elementy, po-

ły

winny być dwuczłonowe. Numer rysunku zestawieniowego stanowiącego całość dokumentacji rysunkowej
powinien być jednoczłonowy. Liczba miejsc poszczególnych członów numeru rysunku powinna odpowiadać
liczbie zespołów, podzespołów i elementów, na które
podzielono wyrób , np . z numeru rysunku złożeniowego
26A:'0.00 wynika , że wyrób o symbolu ,,26A" został
w dokumentacji podzielony na liczbę podzespołów
mniejszą od 10 i na liczbę elementów powyżej 10, ale
nie większą od 100.
W przypadku gdy w wyrobie będącym przedmiotem
dokumentacji konstrukcyjnej występują części, na które
są już wykonane rysunki , gdyż powtarzają się w innym wyrobie, należy podawać numery rysunków ustalone wcześniej.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie innych sposobów num eracji rys uńków.
2.13. Numeracja i oznaczanie części. Każda część
mebla (zespół, podzespół, element) powinna być oznaczona za pomocą. linii odniesienia, półki i liczby mają
cej swój odpowiednik w numerze pozycji w tabliczce
rysunkowej (w' wykazie części). Dotyczy to wszystkich
części

składowych.

Pozo sta łe

zalecenia - wg PN-80/ N-01609.
2.14. Napisy na rysunkach - wg PN-81 / M-01126 .

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Mebl arstwa.
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/7140-03/00
al wyeliminowano podstawowe zalecen ia PN-82/N-01614 dotyczące wymiarowania ,
b) wyelimin owano zalecenia dotyczące opis u technicznego ,
c) zmieniono i up orządkowano za lecenia dotyczące num eracji
rysunków i oznacza nia częśc i.
3. Normy związane
PN-64/M-0 1110 Rysunek techn iczny maszynowy. Na zwy rys unków
PN-8 1/M-01 126 Rysunek techni czny ma szynowy. Napi sy, teksty, tabli ce
PN-76/N -0 160 I Rys unek techniczny. Forma graficzna arkusza
PN-86/N-0 1603 Rys un ek techniczny. Składanie formatów arkuszy
PN-80/N-01606 Rysunek techniczny. Pi sm o
PN-80/N-0 1609 Rysunek tec hniczny. Oznaczanie częśc i sk ładowych
na rysunk ac h
PN-80/N-01610 Rysunek techniczny. Podziałki
PN-80/N-01612 Rysunek techniczny. Formaty arkuszy
PN-82/N-01614 Rysunek techniczny. Wymiarowanie. Za sa dy ogó lne
PN-82/N-01619 Rys un ek techniczny. Rzuto wanie aksonometryczne
PN-83/N-0 1620 Rysun ek techniczny. Wymi arowanie . Uproszcze nia
wymiarowania otwo rów okrągłyc h
BN-81/7140-11 Układ tolerancji i pasowań dla m eblarstwa

BN-86/7140-15

Układ

to lerancj i

k ą t ów

dla m eblarstwa

4. Normy zagraniczne
Bulgaria BDS 6939-68 Certozi za m cbclite izdc lija . Uslov ii graficni
oznacen ij a
Niemcy TGL 9727 BI. I Ze ic hnun gen. Darslellun g a lge mein
DIN 919 BI. I T echni schc Zc ichnun ge n rur Ho lzvc ra rbe itun g.
Grund la ge n
ZSRR rOCT 2.108-68 E,l:lI1Ha~ CI1CTeMa KOHCTpyKTOpCKOH ,l:lOKyMeHTaL\I1I1. C neL\I1<1>HKaL\H~

5. Wykaz ustanowionych arkuszy normy
Arkusz OI Rysun ek techni czny mcblowy. Za ady ogó ln e
Arkusz 02 Rys un ek tec hni czny meb lo wy. Tabli czk i rys unk o we
Arku sz 03 Rysunek techni c zny meblowy. Uproszcze ni a rysunkowe
Arkusz 04 Rysun ek techn iczny mebl o wy. O znac ze nia graficzne
Arkusz 05 Rysunek techn iczny mebl owy. Lini e rys unk o we
Arkusz 06 Rysunek techni czny mcbl o wy. Rzut y pe rs pektywi czne
Arku sz 07 Rys un e k techni czny meb lo wy. Rzut y pro s tokątn e. Wid oki , prze kroje, kłady
Arku sz 08 Rysunek techni czny mebl owy. Przyk ła d do kumentacj i rysunk owej biurka
Arkusz 09 Ry sun ek tec hni czny meb lo wy. Przyk lad do kumentac ji rysun kowej fo tela
6. Autorzy projektu normy - dr inż. Wojciec h Kie n, mgr inż.
Ka zimi erz Miń s ki - Ośrodek Badawczo-Rozwojo wy Meblarstwa.

