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Nazwa modułu (bloku przedmiotów):  

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 
 

Kod modułu: D.I.6 

 

Nazwa przedmiotu:  
PROJEKTOWANIE I AUTOMATYZACJA PROCESÓW 
PRODUKCYJNYCH 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

INSTYTUT POLITECHNICZNY 
Nazwa kierunku: 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 
Forma studiów: 

STACJONARNE  
Profil kształcenia: 

PRAKTYCZNY 
Specjalność: 

TECHNOLOGIA  
I EKSPLOATACJA MASZYN 

Rok / semestr:  

3/6 
Status przedmiotu /modułu: 

OBOWIĄZKOWY 
Język przedmiotu / modułu: 

POLSKI 
Forma zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 

 
30 - 15 15 - - 

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 
dr hab. inż. Adam Barylski, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia 

 
dr hab. inż. Adam Barylski, prof. nadzw. 
mgr inż. Bogdan Brzozowski 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólną strukturą systemu 

produkcyjnego, współczesnymi urządzeniami  

i technikami produkcyjnymi oraz automatyzacją procesów  

i zasadami projektowania. 

Wymagania wstępne 

 

Znajomość zagadnień z technologii maszyn, obróbki bezubytkowej i 

ubytkowej, metrologii i podstaw automatyki i robotyki.    

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

dla 

kierunku 

O1 Zna strukturę systemu produkcyjnego K1P_W13 

02 Zna współczesne urządzenia i techniki produkcyjne K1P_W04 

03 Zna zasady i techniki automatyzacji K1P_W12 

04 
Zna zasady projektowania procesów technologicznych wybranych elementów 

(niesztywne wały, dźwignie, elementy ciężkie itp.) 
K1P_W15 

05 Zna ogólne zasady projektowania elastycznych systemów technologicznych K1P_W13 

06 
Zna zasady komputerowego wspomagania projektowania procesów wytwórczych i 

potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami 

K1P_W12 

K1P_U19 

07  

Potrafi zaprojektować proces technologiczny na obrabiarki konwencjonalne  K1P_U02 

K1P_U05 

K1P_U17 

08 
Potrafi dobrać oprzyrządowanie technologiczne K1P_W13 

K1P_U17 

09 

Potrafi zaprojektować proces technologiczny części klasy korpus na centrum 

obróbkowe 

K1P_U17 

K1P_U19 

K1P_K04 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 
System produkcyjny i jego otoczenie: powiązania materiałowe, energetyczne i informacyjne. Podstawowe 

kryteria organizacji i projektowania procesu produkcyjnego. Proces produkcyjny: elementy składowe, 

charakterystyka techniczna i organizacyjna. Klasyfikacja i cechy charakterystyczne przemysłowych procesów 

wytwórczych. Struktura procesów. Cykl produkcyjny. Współczesne urządzenia i techniki produkcyjne. 

Automatyzacja wytwarzania. Procesy technologiczne wybranych części maszyn: niesztywne wały i z otworem 

osiowym, dźwignie, koła zębate stożkowe, elementy ciężkie. Wybrane procesy technologiczne w 

elektrotechnice, elektronice i optoelektronice. Procesy technologiczne montażu i ich automatyzacja. Typowe 

oprzyrządowanie przedmiotowe i narzędziowe.  Zautomatyzowane obrabiarki i urządzenia produkcyjne. 

Roboty i manipulatory przemysłowe w produkcji wspomaganej komputerowo. Inne zautomatyzowane 

urządzenia produkcyjne. Techniki informacyjne w produkcji. Ogólne zasady komputerowego wspomagania 

projektowania. Komputerowe wspomaganie planowania i przygotowania procesów wytwórczych. 

Komputerowe wspomaganie projektowania procesów wytwórczych. Ogólne zasady projektowania 

elastycznych gniazd i linii wytwórczych. 

 

Laboratorium 
Komputerowa baza narzędziowa (TDM), zasady projektowania zespołów narzędziowych.  

Montaż zespołów narzędziowych w procesie przygotowania produkcji. 

Obróbka powierzchni przestrzennie złożonych na przykładzie łopatek turbinowych. 

Technologia elementów ciężkich: analiza przykładowego procesu realizowanego w firmie ALSTOM POWER, 

dla zadanej części klasy korpus opracowanie koncepcji obróbki frezarsko-wytaczarskiej na centrum 

obróbkowe, ustalenie i zamocowanie półfabrykatu, dobór zabiegów obróbkowych i optymalizacja ich 

koncentracji. 

Konfiguracja uchwytów modułowych. 

Analiza operacji montażowych w warunkach produkcyjnych firmy ALSTOM POWER. 

Zastosowanie robota przemysłowego w procesach technologicznych. 

 

Projekt 
Projekt procesu technologicznego części klasy korpusu.  

Projekt technologii montażu zespołu maszynowego. 

 

Literatura podstawowa 

M. Feld. Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części 

maszyn. WNT. 

M. Feld. Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych części maszyn. 

WNT. 

M. Feld. Uchwyty obróbkowe. WNT 

Literatura uzupełniająca I. Durlik. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. PWN 

K. Santarek, S. Strzelczyk. Elastyczne systemy produkcyjne. PWN 

 

 

Metody kształcenia 

 

Wykład ilustrowany przykładami, zajęcia projektowe indywidualne i w grupie, 

zajęcia laboratoryjne w pracowniach i na wydziałach produkcyjnych firm. 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 

 

Krótkie sprawdziany z zakresu ćwiczeń i ocena sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych 02, 03, 04, 08 

Opracowane projekty w podanym zakresie i ich obrona 04, 06, 09 

Egzamin pisemny i ustny 01, 02, 03, 05, 

06, 07, 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

 

Wykład: egzamin pisemny i ustny. 

Laboratorium: zaliczenie sprawdzianów wprowadzających oraz sprawozdań z 

przebiegu ćwiczeń.  

Projektowanie: zaliczenie projektu indywidualnego i grupowego. 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
 Liczba godzin   

Udział w wykładach 30 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 

laboratoryjnych, projektowych i seminariach 

30 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
*
 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 *
 40 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 

Udział w konsultacjach 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150 
Liczba punktów ECTS za przedmiot 5 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
* 

 

2,8 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
2,2 

 


