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Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu procesów eksploatacji 
maszyn ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu procesów zużycia  
i uszkodzeń maszyn, niezawodności i bezpieczeństwa systemów 
technicznych. Umiejętności pomiarów charakterystyk użytkowania  
i obsługiwania wybranych urządzeń i maszyn. Umiejętności  wyboru  
i wyznaczania wskaźników niezawodności oraz opracowania programu 
zapewnienia niezawodności maszyn.  Zapoznanie studentów z zasadami 
racjonalnej eksploatacji maszyn. 

Wymagania wstępne 
 

Posiada wiedzę z zakresu podstaw konstrukcji maszyn 1 

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 

dla 
kierunku 

01 
Ma podstawowa wiedzę niezbędna do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu 
analizy procesów eksploatacji maszyn   

K1P_W15 

02 
Ma wiedzę o budowie i eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń. Zna i rozumie 
zasady ich funkcjonowania i eksploatacji.  

K1P_W13 

03 
Ma szczegółowa wiedzę w zakresie oceny przebiegu procesu eksploatacji i 
niezawodności maszyn 

K1P_W15 

04 
Ma wiedzę z zakresu identyfikacji elementów systemu eksploatacji, modelowania 
procesów  zużycia, niezawodności , bezpieczeństwa, utrzymania i efektywności 
eksploatacji maszyn. 

K1P_W14 

05 
Potrafi zaprojektować proces użytkowania i obsługiwania maszyn na podstawie 
znajomości ich parametrów techniczno-eksploatacyjnych oraz ocenić niezawodność. 

K1P_U18 

06 
Potrafi korzystać z technik komputerowych wspomagających utrzymanie maszyn w 
stanie zdatności 

K1P_U19 
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07 
Potrafi  dostrzegać aspekty ujęcia systemowego procesów użytkowania i obsługiwania 
maszyn 

K1P_U07 

08 
Potrafi stosować zasady bezpieczeństwa w sterowaniu przebiegiem procesów 
eksploatacji maszyn z uwzględnieniem PM, RCM, CMMS i TPM 

K1P_U08 

09 
Potrafi ocenić jakość dobranych materiałów konstrukcyjnych na postawie oceny ich 
właściwości eksploatacyjnych , intensywności zużycia i uszkodzeń oraz identyfikacji 
rodzajów i przyczyn uszkodzeń 

K1P_U13 

10 
Ma doświadczenie w zakresie doboru strategii utrzymania maszyn w stanie zdatności 
użytkowej 

K1P_U21 

11 
Potrafi formułować i przekazywać informacje dotyczące bezpieczeństwa  
i efektywności eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń 

K1P_K07 

 
 
 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykład 
 
Podstawowe pojęcia i definicje  elementów składowych systemu eksploatacji , stany i stanowiska 
eksploatacyjne, graf i rozkład  eksploatacyjny , potencjał eksploatacyjny. Budowa  i identyfikacja systemu 
eksploatacji maszyn. Fizyczne podstawy  eksploatacji, klasyfikacja zużycia i uszkodzeń  części maszyn, 
rodzaje krzywych zużycia Lorentza  
z uwzględnieniem  rodzajów  tarcia i zużycia. Modele i charakterystyki użytkowania maszyn . Analiza systemu 
użytkowania. Pojęcie niezawodności i bezpieczeństwa  maszyn, określenie wskaźników  niezawodności  
i bezpieczeństwa oraz ich wybór według przyjętych kryteriów. Struktury niezawodnościowe systemów 
technicznych, metody zapewnienia niezawodności. Technika smarownicza  i systemy smarowania, klasyfikacja 
środków smarnych. Podstawowe metody oceny jakości środków smarnych i ich znaczenie eksploatacyjne.
  
Pojęcie obsługiwania i utrzymanie ruchu maszyn , wymagania dotyczące obsługiwalności .Modele , 
charakterystyki i strategie obsługi technicznej. Planowanie obsługi i zapewnienie środków obsługi. Planowanie 
i prowadzenie utrzymania ruchu maszyn w zakładach przemysłowych. Ocena efektywności eksploatacji 
maszyn i urządzeń .  
 
Laboratorium 
1. Wyznaczanie charakterystyk eksploatacyjnych maszyn 
2. Ocena ilościowa i jakościowa zużycia elementów maszyn 
3. Ocena jakościowa środków smarnych i jej znaczenie eksploatacyjne 
4. Wyznaczanie wydajności eksploatacyjnej maszyn 
5. Identyfikacja rodzajów uszkodzeń maszyn. 
6. Wybór i ocena wskaźników niezawodności wg norm PN –77/N-04010 i PN-77/N-04005 
7. Analiza procesu obsługi technicznej wybranej maszyny wg PN-IEC 706-4 
8. Zaliczenie ćwiczeń 
 
Projekt 
 
Wykonanie projektu systemu eksploatacji wybranej maszyny obejmującego: budowę i charakterystyki 
eksploatacyjne, identyfikację elementów składowych systemu, wyznaczenie wskaźników użytkowania w LCC i 
wskaźników niezawodności . Ocena zużycia i uszkodzeń elementów badanej maszyny. Planowanie obsługi i 
zapewnienie środków obsługi technicznej. Wybór strategii obsługowej. Ocena efektywności eksploatacji wg 
OEE .   
 
 

Literatura podstawowa 

 
Michalski R.,Niziński S.:Podstawy eksploatacji obiektów technicznych. 
Wydaw.ART. Olsztyn, 1997 
Michalski R., Niziński S.: Utrzymanie pojazdów i maszyn. Wyd. Instytutu 
Technologii Eksploatacji. Radom. 2007 
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Szczerek M., Wiśniewski red.: Tribologia i tribotechnika .Wydaw. Instytutu 
Technologii Eksploatacji w Radomiu 2000.                          
Polskie Normy :Zestaw norm 16 szt.  niezawodność w technice 
PN-IEC 706-1 Wprowadzenie, wymagania i program obsługiwalności 
PN-IEC 706-4 Przewodnik dotyczący obsługiwalności  urządzeń. Planowanie 
obsługi  
i zapewnienie środków obsługi. 

Literatura uzupełniająca 
 

Migdalski J.pod red.:Inżynieria niezawodności,poradnik. Wydaw.ZETOM 
Warszawa, 1992. 
Total.Przemysłowe środki smarne,poradnik. www.totalpolska.pl 
Georg-Wilhelm Werner:Praktyczny poradnik, Konserwacja maszyn i urządzeń. 
Wydaw. Alfa-WEKA Sp.z o.o. Warszawa 
Czasopisma: Eksploatacja i niezawodność ( Maintenance and reliability) 
Inżynieria & utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych, 
www.utrzymanieruchu.pl   

 

 
Metody kształcenia 
 

Wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań z zakresu oceny 
zużycia, trwałości i wydajności maszyn . Obliczenia niezawodności i parametrów 
techniczno-ekonomicznych utrzymania maszyn. Projektowanie systemu 
eksploatacji wybranej grupy maszyn. 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Nr efektu 

kształcenia 
 

Ocena obliczeń wskaźników eksploatacji i niezawodności maszyn, opis systemu 
eksploatacji maszyn i LCC 

01, 02, 03, 04,  

Ocena projektu systemu eksploatacji wybranej maszyny 05, 06, 08, 09, 10 
Analiza systemowa opracowanego systemu eksploatacji w aspekcie bezpieczeństwa i 
środowiska 

07, 11 

Forma i warunki 
zaliczenia 
 
 

Wykład –  2 sprawdziany  w czasie trwania semestru oraz egzamin. 
Ćwiczenia – bieżąca kontrola wiadomości z wykładów i zadanej literatury. 
Projekt – wykonanie, prezentacja i obrona . 

 
 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

 Liczba godzin   
Udział w wykładach 30 
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 5 
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 
laboratoryjnych, projektowych i seminariach 

30 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń* 20 
Przygotowanie projektu / eseju / itp. * 10 
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 
Udział w konsultacjach 5 
Inne  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 
Liczba punktów ECTS za przedmiot 5 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 
praktycznymi* 

 

2,6 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

2,6 

 
 
 


