
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu M501 - Podstawy prawa gospodarczego 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: brak wymagań. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  celem wykładów jest zaznajomienie studentów 
z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego i handlowego, które umoŜliwią 
im poruszanie się w skomplikowanym świecie obrotu gospodarczego. Proponowana 
tematyka zajęć daje studentom odpowiedzi na waŜne dla młodego inŜyniera pytania, takie: 
jak rozpocząć działalność gospodarczą czy teŜ jakie są skutki niewykonania zobowiązań. 
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  test w formie pisemnej 
Ocena ko ńcowa: ocena z testu pisemnego 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
1. Stosunki prawne - osoby fizyczne, osoby prawne, zdolność prawna, zdolność 

do czynności prawnych. 
2. Przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura. 
3. Zawarcie umowy: oferta, przetarg, aukcja, negocjacje. 
4. Wybrane umowy w obrocie gospodarczym: 

• umowy o przeniesienie praw: sprzedaŜ, poŜyczka, zamiana, 
• umowy o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw: najem, dzierŜawa, uŜyczenie, 
• umowy o usługi: o dzieło, zlecenie, agencyjna, rachunku bankowego. 

5. Podejmowanie działalności gospodarczej - wpisy, koncesje, zezwolenia. 
6. Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców. 
7. Spółki prawa handlowego: 

• spółki osobowe 
• spółki kapitałowe 

8. Ochrona konkurencji i konsumenta. 
9. Prawo upadłościowe i postępowanie układowe. 
10 Prawo ubezpieczeń gospodarczych. 
 

Literatura podstawowa  
[1] Frąckowiak J., Kidyba A. i in.: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wyd. Prawnicze 

LexisNexis, 2008 
[2] Olszewski J.: Prawo gospodarcze. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009. 
[3] Podstawy prawa cywilnego i handlowego w zarysie, red. W. J. Katner, Warszawa 2009. 
[4] Ciszewski J., Polskie prawo handlowe, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dn. 20 sierpnia 1997 r. z późn. zm. 
[2] Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dn. 2 lipca 2004 r. z późn. zm. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr Maria Talaga 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) 
 



 

WYDZIAŁ  MECHANICZNY 
Kierunek studiów  Mechanika i Budowa Maszyn  
Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu  M601 - Matematyka  

 

Rodzaj studiów  Rok  Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin  Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + C9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Matematyka, studia I stopnia.  
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  umiejętność zastosowania aparatu matematycznego do opisu 
zagadnień mechanicznych i procesów technologicznych. 
Metody dydaktyczne:  wykłady, ćwiczenia przedmiotowe. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwia z ćwiczeń. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z ćwiczeń. 
 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady   
Całka krzywoliniowa i powierzchniowa: definicja całki krzywoliniowej niezorientowanej, 
własności, obliczanie, zastosowanie, definicja całki powierzchniowej niezorientowanej, 
własności, obliczanie, zastosowanie, definicja całki krzywoliniowej zorientowanej, 
niezaleŜność od drogi całkowania, twierdzenie Greena, własności, obliczanie, zastosowanie, 
definicja całki powierzchniowej zorientowanej, własności, obliczanie, zastosowanie. Równa-
nia róŜniczkowe cząstkowe: klasyfikacja, zagadnienia graniczne, równanie struny, równanie  
ciepła,  równanie  Laplace’a,  metoda  rozdziału  zmiennych. Elementy rachunku 
wariacyjnego. Procesy stochastyczne (informacyjnie). 
Ćwiczenia  
Rozwiązywanie zadań dotyczących całki krzywoliniowej i powierzchniowej (w tym zadań na 
temat twierdzeń Greena, Gaussa – Ostrogradskiego i Stokesa). Rozwiązywanie zadań na 
temat równań róŜniczkowych cząstkowych (w tym zadań na temat klasyfikacji równań 
róŜniczkowych cząstkowych, ich sprowadzania do postaci kanonicznej i metody rozdziału 
zmiennych Fouriera). Rozwiązywanie zadań z rachunku wariacyjnego, a takŜe z procesów 
stochastycznych (informacyjnie).  
 
Literatura podstawowa     
[1] Bochenek J., Winiarska T., Matematyka, cz. II, wyd. PK, Kraków 2007. 
[2] śakowski W., Leksiński W., Matematyka, cz. IV, WNT, Warszawa 1995. 
[3] Plucińska A., Pluciński E., Probabilistyka, WNT, Warszawa 2000. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Muszyński J., Równania róŜniczkowe zwyczajne i elementy rachunku wariacyjnego, 
     Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003. 
[2] Milian A., PieniąŜek A., Skóra L., Wachnicka K., Zbiór zadań z matematyki z    

rozwiązaniami dla studentów studiów zaocznych, cz. II, wyd. PK, Kraków 2006. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot  Dr Katarzyna Urbańska 
Jednostka realizuj ąca przedmiot  Instytut Matematyki (F-2) 

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu M602 – Mechanika analityczna 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15  4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C9  4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Mechanika ogólna 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i metodami 
mechaniki analitycznej oraz nabycie umiejętności zapisywania równań równowagi i ruchu 
układów dynamicznych za pomocą w/w metod. 

Metody dydaktyczne:  obecność na wykładach, aktywny udział w zajęciach, zaliczenie 
ćwiczeń na podstawie kartkówek  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń i zdanie egzaminu w formie 
pisemnej. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona z ćwiczeń i zdanego egzaminu 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Więzy i ich podział. Metody określania ilości swobody układów mechanicznych. Współrzędne 
uogólnione. Równania transformacyjne. Przemieszczenia przygotowane. Siły uogólnione 
Zasada prac przygotowanych. Ogólne równanie dynamiki. Równania Lagrange’a I-go 
rodzaju. Równania Lagrange’a II - go rodzaju. Wyznaczanie warunków równowagi. Małe 
drgania układu wokół połoŜenia równowagi.  Hamiltonian i jego związek z Lagrangianem. 
Kanoniczne równania Hamiltona. Stabilność ruchu. 
 
Ćwiczenia  
Określanie ilości stopni swobody układów – wybór współrzędnych uogólnionych. 
Rozwiązywanie zadań przy zastosowaniu zasady prac przygotowanych. Zastosowanie 
ogólnego równania dynamiki do opisu dynamiki układów mechanicznych. Układanie równań 
Lagrange’a I-go i II –go rodzaju dla układów dynamicznych. Wyznaczanie warunków 
równowagi stabilnej. Małe drgania układu wokół połoŜenia równowagi. Konstrukcja 
hamiltonianu. Układanie równań Hamiltona. Badanie stabilności ruchu.   
 

Literatura podstawowa  
[1] Gutowski,  Mechanika Analityczna. Warszawa, PWN 1971 
[2] Nizioł J.: Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki, Wydawnictwo Naukowo 

Techniczne , Warszawa 2002. 
[3] Jarzębowska E. , Mechanika Analityczna, Warszawa OWPW , 2003 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] W. Rubinowicz, W. Królikowski, „Mechanika Teoretyczna”,  PWN Warszawa 1967 
[2] Gantmacher, F., Lectures in Analytical Mechanics, Mir Publishers, Moscow, 1975 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Marek A. KsiąŜek 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 

 



 

WYDZIAŁ  MECHANICZNY 
Kierunek studiów  Mechanika i Budowa Maszyn  
Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu  M901 - Analiza wytrzymało ści konstrukcji  

 

Rodzaj studiów  Rok  Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin  Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + C9  3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Wytrzymałość materiałów”.  
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zdobycie wiadomości dotyczących analizy wytrzymałościowej 
konstrukcji spręŜystych i niespręŜystych. 
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach i wykładach. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie sprawdzianów, 
zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona z zaliczenia z ćwiczeń i z egzaminu.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Repetytorium z podstaw teorii spręŜystości. Modele jednoosiowe materiału, schematyzacje 
wykresu rozciągania, efekt Bauschingera. Warunki idealnej plastyczności ciał izotropowych. 
Równania fizyczne ciała idealnie plastycznego: teoria Hencky-Iliuszyna, teoria Levy-Misesa, 
teoria Prandtla-Reussa. Wybrane zagadnienia analizy wytrzymałościowej: cylindry 
grubościenne w stanie spręŜysto-plastycznym, nośność spręŜysta i graniczna, odciąŜanie; 
wirujące tarcze kołowe, stan napręŜenia i odkształcenia, obciąŜenie termiczne, nośność 
spręŜysta i graniczna; podstawy teorii płyt cienkich, równanie płyty kołowo-symetrycznej i 
płyty prostokątnej i metody ich rozwiązywania, obliczenia wytrzymałościowe; podstawy teorii 
powłok obrotowo-symetrycznych: siły wewnętrzne, stan błonowy, zagadnienie brzegowe 
powłok walcowych; wybrane zagadnienia technologicznej teorii plastyczności. 
Ćwiczenia  
Równania fizyczne ciała idealnie plastycznego: teoria Hencky-Iliuszyna, Levy-Misesa, 
Prandtla-Reussa. Cylindry grubościenne w stanie spręŜysto-plastycznym, nośność spręŜysta 
i graniczna, odciąŜanie. Wirujące tarcze kołowe: stan napręŜenia i odkształcenia, nośność 
spręŜysta i graniczna. Podstawy teorii płyt cienkich: płyty kołowo-symetryczne i płyty 
prostokątne, obliczenia wytrzymałościowe. Powłoki obrotowo-symetryczne w stanie 
błonowym. Zginanie powłok walcowych - zagadnienia brzegowe. Technologiczna teoria 
plastyczności: przeciąganie drutu i blachy, zginanie blachy, walcowanie blachy. 
Literatura   
[1] Walczak J.: Wytrzymałość materiałów oraz podstawy teorii spręŜystości i plastyczności. 

PWN, W-wa 1977. 
[2] Krzyś W., śyczkowski M.: SpręŜystość i plastyczność, wybór zadań i przykładów. PWN, 

W-wa 1962. 
[3] śyczkowski M.: Combined loadings in theory of plasticity. PWN, W-wa 1981. 
[4] Skrzypek J.: Plastyczność i pełzanie. Teoria, zastosowania, zadania. PWN, W-wa 1986. 
[5] Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów, tom 1, 2, WNT, 2007, 2009. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Bąk R., Burczyński T.: Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego. 

WNT, W-wa 2001. 
[2] Fung Y.C.: Podstawy mechaniki ciała stałego. PWN, W-wa 1969. 
[3] Radwańska M.: Ustroje powierzchniowe, Podstawy teoretyczne oraz rozwiązania 

analityczne i numeryczne. Wyd. PK, Kraków 2009. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot  Prof. dr hab. inŜ. Jacek KruŜelecki 
Jednostka realizuj ąca przedmiot  Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 



 
 

WYDZIAŁ  MECHANICZNY 
Kierunek studiów  Mechanika i Budowa Maszyn  
Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu  M902 - Wytrzymało ść złoŜona konstrukcji  

 

Rodzaj studiów  Rok  Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin  Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + C9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Wytrzymałość materiałów”. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z problematyką analizy 
wytrzymałościowej elementów konstrukcji w złoŜonym stanie napręŜenia. 
Metody dydaktyczne:  udział w ćwiczeniach, samodzielne rozwiązywanie prostych 
problemów analizy wytrzymałościowej elementów konstrukcji w złoŜonym stanie napręŜenia. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uzyskanie zaliczenia ćwiczeń na podstawie 
kartkówek oraz zdanie egzaminu pisemnego. 
Ocena ko ńcowa:  średnia ocen z ćwiczeń i egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Teoria stanu napręŜenia i odkształcenia. Warunki równowagi wewnętrznej, równania 
geometryczne, równania fizyczne ciała idealnie spręŜystego. Energia deformacji spręŜystej. 
Elementy teorii plastyczności. Równania fizyczne ciała idealnie plastycznego. Nośność 
spręŜysta i nośność graniczna. Cylindry grubościenne i wirujące tarcze kołowe. Stan 
spręŜysty i spręŜysto-plastyczny, obciąŜenia termiczne. Podstawy teorii płyt cienkich i powłok 
obrotowo-symetrycznych. Podstawowe równania i metody ich całkowania, obliczenia 
wytrzymałościowe. Płyty kołowo-symetryczne i prostokątne. Powłoki obrotowo-symetryczne 
w stanie błonowym. Zginanie powłok walcowych. Technologiczna teoria plastyczności, 
analiza wybranych procesów technologicznych. 
Ćwiczenia  
Podstawowe równania teorii spręŜystości i plastyczności. Cylindry grubościenne w stanie 
spręŜysto-plastycznym, nośność spręŜysta i graniczna, odciąŜanie. Wirujące tarcze kołowe, 
stan napręŜenia, obciąŜenia termiczne, nośność spręŜysta i graniczna. Płyty kołowo-
symetryczne, obliczenia wytrzymałościowe; płyty prostokątne, zastosowanie metody róŜnic 
skończonych w analizie ugięć, obliczenia wytrzymałościowe. Powłoki obrotowo-symetryczne 
w stanie błonowym. Zginanie powłok walcowych. Technologiczna teoria plastyczności: 
przeciąganie drutu i blachy, zginanie blachy. 
Literatura podstawowa  
[1] Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów, tom 1, 2. WNT, 2007, 2009. 
[2] Bąk R., Burczyński T., Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego. 

WNT, 2009. 
[3] Brzoska Z., Wytrzymałość materiałów, PWN Warszawa, 1986. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Skrzypek J., Plastyczność i pełzanie, teoria, zastosowania i zadania, PWN, 1986. 
[2] Radwańska M., Ustroje powierzchniowe, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot  Dr hab. inŜ. Bogdan Bochenek, prof.PK 
Jednostka realizuj ąca przedmiot  Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu M903 – Mechanika płynów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Matematyka, Fizyka, Mechanika płynów I 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  rozszerzenie wiadomości z zakresu laminarnego i 
turbulentnego przepływu cieczy i gazów. Zapoznanie się z podstawowymi prawami i 
równaniami aerodynamiki w sposób umoŜliwiający zastosowanie ich w praktyce 
inŜynierskiej. Poznana teoria ogólna dostarcza moŜliwości ilościowego opisu 
skomplikowanych zjawisk przepływowych, zachodzących w rozmaitego rodzaju maszynach i 
urządzeniach. 
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach, samodzielne 
rozwiązywanie zadań. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie kartkówek. 
Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona ocen z ćwiczeń (0, 4), i wykładów (0,6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Stan napręŜenia i odkształcenia w płynie. Ruch elementu płynu – I twierdzenie Helmholtza. 
Interpretacja fizykalna I twierdzenie Helmholtza. Przestrzenny ruch potencjalny płynu. 
Zastosowanie funkcji zmiennej zespolonej do opisu płaskich przepływów potencjalnych. 
Ruch wirowy. Strumień wektora wiru. Cyrkulacja prędkości. Równania Gromeki-Lamba i ich 
całki. Zasada pędu i krętu. Izentropowy przepływ powietrza. Bezcyrkulacyjny i cyrkulacyjny 
opływ profilu kołowego. Paradoks d’Alemberta. Siła oporu czołowego, siła nośna. 
Twierdzenie śukowskiego. Równania konstytutywne. Metody rozwiązywania równań 
Naviera–Stokesa. Równania Prandtla. Ruch turbulentny, równania Reynoldsa. Laminarna i 
turbulentna warstwa przyścienna. Hipoteza drogi mieszania Prandtla. Pompa w układzie 
przewodów. Przepływ w rurach chropowatych. 
Ćwiczenia  
Metoda Eulera w kinematyce płynów. Przykłady płaskich przepływów potencjalnych. 
Zastosowanie funkcji zmiennej zespolonej do opisu płaskich przepływów potencjalnych. 
Cyrkulacyjny i bezcyrkulacyjny opływ profilu kołowego. Zastosowania zasady pędu i krętu w 
mechanice płynów. Reakcja strumienia zamkniętego i swobodnego płynu. Analityczne 
rozwiązywanie równań Naviera-Stokesa. Projektowanie przepływów laminarnych 
i turbulentnych w przewodach. Pompa w układzie przewodów. 
Literatura podstawowa  
[1] Matras Z.: Podstawy mechaniki płynów i dynamiki przepływów cieczy nienewtonowskich. 

Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006. 
[2] Prosnak W.J., Mechanika płynów, t. I., t. II, PWN, Warszawa 1970. 
[3] Burka E., S., Nałęcz T., J.: Mechanika płynów w przykładach. Teoria, Zadania, 

Rozwiązania. PWN, Warszawa 1994. 
Literatura  uzupełniaj ąca 
[1] Nakayama, Y.; Boucher, R.F.: Introduction to Fluid Mechanics, Elsevier, 2000. 
[2] Walden H., Stasiak J. Mechanika cieczy i gazów w inŜynierii sanitarnej, Arkady,  
     Warszawa 1971. 
[3] Łojcjanskij L.G. Mechanika Ŝidkosti i gaza, Izd. Nauka, Moskwa 1973. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Matras 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 



 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu M904 – Aerodynamika i elementy mechaniki płynów  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I I W15 + C5 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I I W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Matematyka, Fizyka, Mechanika płynów I 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  rozszerzenie wiedzy z zakresu dynamiki przepływów. 
Zdobycie wiedzy teoretycznej  niezbędnej przy badaniu i modelowaniu ruchu gazu oraz sił, 
jakie wywiera on na graniczące z nim ciała. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, rozwiązywanie zadań i sprawdzianów  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładu i ćwiczeń. 
Ocena ko ńcowa : średnia arytmetyczna z oceny z ćwiczeń i testu z wykładu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe. Teoria warstwy przyściennej. Równania laminarnej warstwy 
przyściennej. Równania turbulentnej warstwy przyściennej. Modelowanie turbulencji. 
Potencjalny opływ profilu kołowego. Siła oporu czołowego i siła unoszenia. Twierdzenie 
śukowskiego – Kutty, efekt Magnusa. Opływ ciał płynem lepkim, siła oporu tarcia. 
Propagacja małych zaburzeń ciśnienia w gazie. Równanie falowe i jego charakterystyki. 
Prędkość dźwięku. Lczba Macha, klasyfikacja przepływów gazu. Przepływy ustalone gazu 
idealnego. Parametry spiętrzenia. Jednowymiarowy przepływ gazu przez kanał o zmiennym 
przekroju. Liczba Lavala, parametry krytyczne. Ustalony jednowymiarowy przepływ gazu 
przez kanał o zmiennym przekroju. Równanie Hugoniota. Przepływ w kanałach zbieŜnych i 
zbieŜno – rozbieŜnych. Dysza geometryczna (dysza Lavala), dysza termiczna i masowa. 
Przepływ gazu lepkiego (przepływ Fanno). Prostopadła fala uderzeniowa. Pomiar prędkości 
w naddźwiękowym strumieniu gazu za pomocą rurki Pitota. Przepływ pary przez dyszę 
zbieŜno – rozbieŜną. 
 
Ćwiczenia  

PrzybliŜone metody rozwiązań równań Prandtla. Wyznaczanie lepkości turbulentnej w 
przepływach rozwiniętej turbulencji. Wyznaczanie sił oporu i unoszenia działających na 
opływany profil. Prędkość dźwięku, stoŜek Macha. Wyznaczanie parametrów spiętrzenia i 
krytycznych w obszarze strumienia gazu. Przepływ gazu przez dyszę o zmiennym przekroju. 
Obliczanie wymiarów dyszy. Wyznaczanie prędkości w naddźwiękowym strumieniu gazu za 
pomocą rurki Prandtla. 

Literatura podstawowa  
[1] Gryboś R.: Podstawy mechaniki płynów. PWN, Warszawa 2002. 
[2] Rup K., J.: Aeromechanika w inŜynierii bezpieczeństwa. Wyd. PK. Kraków 2010. 
[3]  Burka E. S., Nałęcz T. J.: Mechanika płynów w przykładach. Teoria, Zadania,  
      Rozwiązania. PWN, Warszawa 1994. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1]  Rup K.: Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. WNT. 

Warszawa 2006. 
[2] White F. M.: Fluid Mechanics. McGRAW-HILL (sixth edition), New York 2008.  
[3] Wilcox D. C. : Turbulence Modeling for CDF (second edition) DCW Industries, Inc. 1998. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Kazimierz Rup 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu M905 - Wymiana ciepła i masy 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Termodynamika”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami wymiany ciepła, z analitycznymi 
i numerycznymi metodami rozwiązywania przewodzenia ciepła. Zdobycie umiejętności 
rozwiązywania zagadnień odwrotnych. Zapoznanie się z podstawami wymiany masy. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach tablicowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie kartkówek. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z zaliczenia. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawy wymiany ciepła. Przewodzenie ciepła. Konwekcyjna wymiana ciepła. 
Promieniowanie. Równanie róŜniczkowe przewodzenia ciepła. Wielowymiarowe ustalone 
przewodzenie ciepła. Metoda analityczna, przybliŜona, graficzna. Wykorzystanie 
współczynników kształtu. Metoda objętości skończonej i róŜnic skończonych. Nieustalone 
przewodzenie ciepła. Metoda Fouriera i Laplace’a. Odwrotne zagadnienie ustalonego i 
nieustalonego przewodzenia ciepła. 
Podstawy wymiany masy. Określenie składu mieszaniny. Dyfuzja ustalona. Prawo Ficka. 
Współczynnik dyfuzji. RóŜniczkowy bilans masy. Ruch masy w turbulentnym przepływie 
płynu. Modele wnikania masy. Współczynnik wnikania i przenikania masy. Charakterystyka 
wymienników masy.  
Ćwiczenia  
Ustalone przenikanie ciepła przez przegrody. Wyznaczanie rozkładu temperatury w Ŝebrze 
prostym oraz w rurze ekranowej kotła metodami analitycznymi. Zastosowanie metody 
graficznej do wyznaczania strat ciepła w kanałach spalinowych. Zastosowanie 
współczynników kształtu przy projektowaniu ogrzewania podłogowego. Obliczanie 
nieustalonego rozkładu temperatury i szybkości jej zmian w płycie przy warunkach 
brzegowych III rodzaju na podstawie wzorów analitycznych. Szczególne przypadki dyfuzji 
ustalonej. Wyznaczanie współczynników dyfuzji. Wyznaczanie współczynników wnikania 
masy. Wyznaczanie współczynników przenikania masy. Bilanse masy aparatów 
przemysłowych. 

Literatura podstawowa  
[1] Taler J., Duda P.: Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła. 

WNT, W-wa 2003. 
[2] Zarzycki R.: Wymiana Ciepła i Masy w InŜynierii Środowiska. WNT, W-wa 2005. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Lewicki P.: InŜynieria procesowa i aparatura przemysłu spoŜywczego. WNT, W-

wa 2005. 

[2] Hobler T.: Ruch ciepła i wymienniki. WNT, W-wa 1959. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Piotr Duda, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu M906 - Wymiana ciepła i wymienniki 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne - II stopie ń I 1 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Termodynamika”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami wymiany ciepła, z analitycznymi 
i numerycznymi metodami rozwiązywania przewodzenia ciepła. Zdobycie umiejętności 
rozwiązywania zagadnień odwrotnych. Obliczenia i projektowanie wymienników ciepła. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach tablicowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie kartkówek. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z zaliczenia. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawy wymiany ciepła. Równanie róŜniczkowe wymiany ciepła. Wielowymiarowe 
ustalone przewodzenie ciepła. Metoda analityczna, przybliŜona, graficzna. Wykorzystanie 
współczynników kształtu. Rozwiązywanie zagadnień ustalonego przewodzenia ciepła za 
pomocą metod numerycznych. Metoda objętości skończonej i róŜnic skończonych. 
Nieustalone przewodzenie ciepła. Metoda Fouriera i Laplace’a. Odwrotne zagadnienie 
ustalonego i nieustalonego przewodzenia ciepła.  

Podział wymienników ciepła. Wymiana ciepła w rekuperatorach. Obliczanie wielkości 
wymiennika za pomocą średniej róŜnicy temperatur płynów oraz metodą NTU. Wymiana 
ciepła w regeneratorach. Chłodnice powietrza. 
Ćwiczenia  
Wyznaczanie rozkładu temperatury w Ŝebrze prostym oraz w rurze ekranowej kotła 
metodami analitycznymi. Zastosowanie metody graficznej do wyznaczania strat ciepła w 
kanałach spalinowych. Zastosowanie współczynników kształtu przy projektowaniu 
ogrzewania podłogowego. Obliczanie nieustalonego rozkładu temperatury i szybkości jej 
zmian w płycie przy warunkach brzegowych III rodzaju na podstawie wzorów analitycznych. 
Obliczanie jednowymiarowego nieustalonego pola temperatury za pomocą jawnej i niejawnej 
MRS. Obliczenia i projektowanie rekuperatorów oraz regeneratorów. Projektowanie chłodnic 
powietrznych. 

Literatura podstawowa  
[1] Taler J., Duda P.: Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła. 

WNT, W-wa 2003. 
[2] Kalinowski E.: Przekazywanie ciepła i wymienniki. Oficyna Wyd. Pol. Wrocławskiej, 

Wrocław 1995. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Lebiediew P: Wymienniki ciepła, urządzenia suszarnicze i chłodnicze. WNT W-wa 1968. 
[2] Hobler T.: Ruch ciepła i wymienniki. WNT W-wa 1959. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Piotr Duda, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu M701 - Podstawy konstrukcji maszyn 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Analiza wytrzymałościowa konstrukcji /                    
Wytrzymałość złoŜona konstrukcji. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  student zapoznaje się z zaawansowanymi wiadomościami 
dotyczącymi konstrukcji maszyn i urządzeń. Poznaje złoŜone zjawiska zachodzące w  
zespołach maszyn. Na projektach uczy się indywidualnie projektowania złoŜonych 
konstrukcji na przykładzie systemów typu silnik – sprzęgło – reduktor - maszyna robocza.   

Metody dydaktyczne:  wykłady przygotowane na foliach i w programie PowerPoint. Projekty  
prowadzone indywidualnie w sali komputerowej Instytutu M-3.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium zaliczające wykłady. Wykonanie  
indywidualnego projektu systemu: silnik – sprzęgło – reduktor - maszyna robocza.  
Ocena  końcowa:  ocena z projektu skorygowana wynikiem ze sprawdzianu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady:   
Wytrzymałość zmęczeniowa w złoŜonym stanie napręŜenia. Zmęczenie niskocyklowe, 
zastosowanie MES do obliczeń zmęczeniowych.  
Połączenia wciskowe, warunki wytrzymałości, fretting i przystosowanie cierne połączeń. 
Połączeniach śrubowe:  zjawisko luzowania śrub, metody zabezpieczeń. Rozwiązania 
konstrukcyjne niwelujące zróŜnicowane obciąŜenie poszczególnych zwojów gwintu. 
Zastosowanie MES do zagadnień połączeń rozłącznych i nierozłącznych. Osie i wały. 
Przykłady konstrukcyjne. Metodyka projektowania typowego wałka maszynowego (np. 
przekładni zębatej walcowej). 
ŁoŜyska ślizgowe poprzeczne i wzdłuŜne. Konstrukcja i obliczanie łoŜysk 
hydrodynamicznych poprzecznych metodą Raymondiego-Boyda, kryteria poprawnej pracy. 
Układy łoŜysk tocznych, obliczenia na przykładach. 
Wybrane zagadnienia obliczeniowe sprzęgieł i hamulców. Przekładnie zębate - korekcja 
zazębienia. Wzór Fılmera. Obliczenia korekcji P0, P1, P2. Wybrane zagadnienia 
obliczeniowe przekładni pasowych. 
Projekty:   
Projekt układu: silnik, sprzęgło, przekładnia, maszyna robocza. Dobór elementów 
katalogowych. 

Literatura podstawowa   
[1] Osiński Z., Podstawy konstrukcji maszyn, PWN 1999. 
[2] Ryś J., Skrzyszowski Z., Podstawy kontr. maszyn. Zbiór zadań., PK Kraków 2001 
[3] Ryś J., Trojnacki A. (red), Lab. podstaw konstrukcji maszyn, PK Kraków 2001. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Dietrich M. (red.), Podstawy konstrukcji maszyn, WNT 1995.  
[2] Skoć A., Spałek., Markusik S., Podstawy konstrukcji maszyn, WNT 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Andrzej Zieliński 

Jednostka realizuj ąca przedmiot   Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 

 



 

WYDZIAŁ  MECHANICZNY 
Kierunek studiów  Mechanika i Budowa Maszyn  
Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu  M907 - Metody analizy i optymalizacji konstrukcji  

 

Rodzaj studiów  Rok  Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin  Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + Lk15  2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + Lk9  2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Wytrzymałość materiałów 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z metodami numerycznej analizy 
elementów konstrukcji oraz podstawowymi pojęciami i metodami optymalizacji 
Metody dydaktyczne:  udział w zajęciach laboratoryjnych, samodzielne rozwiązywanie 
prostych problemów analizy i optymalizacji elementów konstrukcji 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium na podstawie rozwiązania 
indywidualnego zadania numerycznej analizy lub optymalizacji. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Numeryczne całkowanie równań róŜniczkowych zwyczajnych, metoda Eulera, metoda 
Rungego-Kutty, zagadnienie dwupunktowe dla równania drugiego rzędu. Metoda macierzy 
przeniesienia. Metoda róŜnic skończonych, podstawowe pojęcia, dyskretyzacja obszaru, 
dobór schematów róŜnicowych, generacja równań róŜnicowych, uwzględnienie warunków 
brzegowych, rozwiązywanie układu równań. Podstawowe pojęcia optymalizacji. Metody 
poszukiwania minimum funkcji bez ograniczeń. Poszukiwanie minimum funkcji z 
ograniczeniami, metoda mnoŜników Lagrange’a, warunki Kuhna-Tuckera. Programowanie 
liniowe i kwadratowe. Przegląd metod gradientowych, metoda gradientów sprzęŜonych, 
metoda kierunków dopuszczalnych. Metody funkcji kary. 
Laboratoria  
Całkowanie układu równań stanu metodą Rungego-Kutty. Rozwiązywanie dwupunktowych 
problemów brzegowych, analiza zginania belek i stateczności kolumn. Zastosowanie metody 
róŜnic skończonych do analizy płyt prostokątnych i powłok walcowych. Rozwiązywanie 
zadań programowania liniowego z wykorzystaniem algorytmu Simplex. Przykłady 
zastosowania metod gradientowych do optymalizacji krat, belek i ram. 
Literatura podstawowa  
[1] Szmelter J.: Metody komputerowe w mechanice, PWN, Warszawa 1980. 
[2] Ostwald M.: Podstawy optymalizacji konstrukcji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 

2005. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Bąk R., Burczyński T., Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego. 

WNT, 2009. 
[2] Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J., Metody numeryczne, WNT, 2006. 
[3] Haftka R.T, Gurdal Z., Elements of structural optimization, Kluwer Academic Publishers, 

1992. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot  Dr hab. inŜ. Bogdan Bochenek, prof.PK 
Jednostka realizuj ąca przedmiot  Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
 



 

WYDZIAŁ  MECHANICZNY 
Kierunek studiów  Mechanika i Budowa Maszyn  
Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu  M908 – Metody analizy i optymalizacji konstrukcji  
 

Rodzaj studiów  Rok  Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin  Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + Lk15  2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + Lk9  2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy konstrukcji Maszyn”. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi metodami optymalizacji na 
przykładach związanych z praktyką inŜynierską. Zdobycie umiejętności formułowania 
procedur obliczeniowych na bazie inŜynierii materiałów, szeroko rozumianej mechaniki oraz 
wymagań technologicznych, rozwiązywania zadań optymalizacji z zakresu budowy maszyn. 
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń 
laboratoryjnych, samodzielne wykonanie procedury obliczeniowej wybranego zespołu 
maszyny wraz z zastosowaniem optymalizacji. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu : Zaliczenie laboratoriów na podstawie oddanych 
sprawozdań z ćwiczeń i indywidualnego ich zaliczenia w formie kolokwium. 
Ocena ko ńcowa: Średnia arytmetyczna oceny ze sprawozdań z ćwiczeń i kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Zasady konstrukcji oraz ogólne sformułowanie zadania optymalizacyjnego i 
polioptymalizacyjnego. Zasady doboru materiałów i ich własności (program Dashoffera), 
podstawowe wymagania technologiczne półfabrykatów oraz moŜliwości maszyn 
technologicznych. Iteracyjny charakter procedur w konstrukcji maszyn. Krótkie omówienie 
najczęściej stosowanych metod optymalizacji. Metody statystyczne: metoda 
systematycznego przeszukiwania, metoda Monte Carlo, metody losowych przyrostów, 
metoda Brooksa. Metody deterministyczne: metody poszukiwania minimum funkcji kierunku: 
złotego podziału, interpolacji kwadratowej, metoda siecznych. Metody gradientowe 
największego spadku oraz gradientu sprzęŜonego. Prezentowanie przykładów zastosowania 
wybranych metod w budowie maszyn i urządzeń.  
Laboratoria  
Oddanie i zaliczenie ćwiczenia składającego się z rysunku konstrukcji będącej przedmiotem 
procedury obliczeniowej z elementami optymalizacji. Przykładowe ćwiczenia to: procedury 
dotyczące: przekładni mechanicznych, układów nośnych blachownicowych lub kratowych, 
obciąŜeń i dynamiki zawieszenia samochodów, zbiorników otwartych i ciśnieniowych, doboru 
układu tocznego łoŜyskowania wałów itp. 
Literatura podstawowa  
[1] Osiński Z., Wróbel J.: Teoria konstrukcji, PWN, W-wa 2001. 
[2] Stadnicki J.: Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji, WNT, W-wa 2006. 
[3] Dziama A.: Metodyka konstruowania maszyn, PWN, W-wa 1995. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Urbaniec K., Optymalizacja w projektowaniu aparatury, WNT, W-wa 1989. 
[2] Osiński Z., Podstawy konstrukcji maszyn, WNT, W-wa 1999. 
[3] Pawlicki K., Zbiór zadań z elementów i mechanizmów dźwignic, PWN, W-wa 

1985. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Maciej Krasiński 

Jednostka realizuj ąca przedmiot  Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

M702 - Systemy komputerowego wspomagania projektowa nia 
maszyn 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2                    Lk15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2                    Lk9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Analiza wytrzymałościowa konstrukcji / 
Wytrzymałość złoŜona konstrukcji 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  ćwiczenia laboratoryjne z projektowania konstrukcji  w 
systemach 3D – Solid Edge, Solid Works, Inventor. Obliczenia wytrzymałościowe MES. 

Metody dydaktyczne:  zajęcia Laboratoryjne na sali komputerowej.      

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  wykonanie ćwiczeń i testy zaliczające. 
Ocena  końcowa:  ocena wypadkowa z testów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Laboratorium  
Rysunki przestrzenne 3D konstrukcji cienkościennych oraz trójwymiarowych obiektów 
grubościennych. Transformacja geometrii do systemu MES i obliczenia wytrzymałościowe.  

Literatura podstawowa  
[1] Jaskulski A., Autodesk Inventor 2009PL/2009+ metodyka projektowania, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2009. 
[2] Stasiak F., Inventor. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2002. 
[3] Luźniak T., Solid Edge ST Krok po kroku, GMsystem, 2008  
[4] Babiuch M., SolidWorks 2009 PL. Ćwiczenia, Helion, 2009. 
[5] Łaczek S., Modelowanie i analiza konstrukcji w systemie ANSYS v. 11, Wydawnictwo 

PK, Kraków, 2011. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Bielski J., Wprowadzenie do inŜynierskich zastosowań MES, Wydawnictwo PK, Kraków 

2010. 
[2] Radwańska, M., Metody komputerowe w wybranych zagadnieniach mechaniki 

konstrukcji,  Wydawnictwo PK, Kraków 2004 
[3] Łodygowski, T., Kąkol, W., Metoda elementów skończonych w wybranych zagadnieniach    

mechaniki konstrukcji,  Alma Mater, PP, 2003, 
[4] Rakowski, G., Kacprzyk, Z., Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, 

Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Stanisław Łaczek  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu M703 - Metody do świadczalne mechaniki konstrukcji 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 L15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 L9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Fizyka”, „Wytrzymałość materiałów” 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi, współcześnie stosowanymi 
metodami doświadczalnej analizy konstrukcji.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział studentów w zajęciach laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie kartkówek i 
sprawozdań. 
Ocena ko ńcowa: ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Laboratoria  
Badania modelowe w doświadczalnej analizie konstrukcji. Metoda elastooptyczna w analizie 
płaskiego stanu napręŜenia. Metoda skośnego prześwietlania. Zastosowanie metody 
interferometrii holograficznej do pomiaru przemieszczeń. Metody mory oraz kruchych pokryć 
i ich zastosowanie do określenia geometrii powierzchni oraz w analizie odkształceń 
konstrukcji. Zastosowanie metody tensometrii elektrooporowej do pomiaru odkształceń 
zmiennych w czasie. Wyznaczenie napręŜeń własnych metodą trepanacji otworowej. 
Doświadczalna weryfikacji stanu napręŜenia w powłoce walcowej z uwzględnieniem efektów 
giętnych.    

Literatura podstawowa:  
[1] Orłoś Z. (pod red.): Doświadczalna analiza napręŜeń i odkształceń, PWN, Warszawa 

1977 
[2] Szczepiński W. (pod red.): Mechanika Techniczna – t. X, Metody doświadczalne 

mechaniki ciała stałego, PWN, Warszawa 1984 
Literatura uzupełniaj ąca:  
[1] Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów, tom 1, 2, WNT, 2007, 2009 
[2] Kobayashi A.S., ( ed.): Handbook on experimental mechanics, Englewood Cliffs, NY, 

Prentice-Hall, Inc., 1987 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Grzegorz Milewski, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu M704 - Nowoczesne materiały in Ŝynierskie 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + L9 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  - brak wymagań. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z nowoczesnymi materiałami i technikami 
wytwarzania wyrobów z tych materiałów 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych,  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów i kolokwium końcowego 
Ocena ko ńcowa : ocena z laboratorium 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Materiały: funkcjonalne, półprzewodnikowe, nadprzewodzące, o szczególnych własnościach 
magnetycznych, materiały o małym przewodnictwie cieplnym, intermetaliki, porowate, 
amorficzne i nanostrukturalne, inŜynierskie materiały inteligentne, biomateriały, pianki 
metaliczne, materiały węglowe, stopy o strukturze szkieł metalicznych, materiały spiekane, 
polimery ciekłokrystaliczne. 
Laboratoria  
Struktura materiałów kompozytowych zbrojonych włóknami i cząstkami dyspersyjnymi, 
wyznaczanie przepuszczalności materiałów porowatych, wyznaczanie właściwości 
mechanicznych materiałów kruchych, właściwości kompozytów wytwarzanych metoda 
infiltracji, wytwarzanie materiałów metodą stopowania mechanicznego, wyznaczanie 
współczynników rozszerzalności termicznej. 

Literatura podstawowa  
 [1] Leszek A. Dobrzański „Materiały inŜynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy 

nauki o materiałach i metaloznawstwo " Wydawnictwa Naukowo-Techniczne., Warszawa 
2006 

[2] Blicharski M., Wstęp do inŜynierii materiałowej. WNT, Warszawa 2001 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] A. Ciaś, H. Frydrych, T. Pieczonka, „Zarys metalurgii proszków” Wydawnictwo Szkolne i 

Pedagogiczne, Warszawa 1992. 
[2] Grabski M.W., Kozubowski J.A., InŜynieria materiałowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki  

Warszawskiej, Warszawa 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Jan Kazior 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Materiałowej (M-2) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu M705 - Komputerowe wspomaganie projektowania materi ałów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 Lk15 1 
Niestacjonarne – II stopie ń I 1 Lk9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Mechanika i Wytrzymałość materiałów, 
Nauka o materiałach 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z projektowaniem materiałów, zdobycie 
umiejętności modelowania materiałów przy zastosowaniu systemów komputerowych 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie sprawozdań 
i kartkówek 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ze sprawozdań i kartkówek 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Laboratoria  
Wyznaczanie napręŜeń resztkowych w procesie wytwarzania płyt kompozytowych metodą 
RTM (Resin Transfer Moulding). Wykorzystanie pakietu numerycznego Mathcad. Budowa 
sieci neuronowych w problemach prognozowania własności mechanicznych stali 
konstrukcyjnych. Wykorzystanie pakietów numerycznych do budowy sieci neuronowych. 
Zastosowanie pakietu MES np. ABAQUS do analizy procesów wytłaczania. Optymalizacja 
topologii płyty kompozytowej – wykorzystanie modułu Solver w programie Microsoft Excel. 

Literatura  podstawowa  
[1] A. Muc „Mechanika kompozytów włóknistych”, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003 
[2] A. Muc „Optymalizacja struktur kompozytowych i procesów technologicznych ich 

wytwarzania”, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] O.C. Zienkiewicz „Metoda elementów skończonych”, Arkady 1972 
[2] W. Paleczek „Mathcad 2001 Professional”, Akad. Oficyna Wydaw. EXIT, Warszawa; 2003 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Aleksander Muc 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu M706 – Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 + L15 4 
Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 + L9 4 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   „Technologie wytwarzania i przetwarzania 
materiałów inŜynierskich II.” 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: zapoznanie studentów z technicznie innowacyjnymi 
metodami, technikami i systemami wytwarzania w obszarze obróbki ubytkowej i 
przyrostowej. Uzyskanie umiejętności doboru i stosowania nowoczesnych i innowacyjnych 
technik wytwarzania. 
Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, pokazy, sprawdziany wiedzy. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: aktywny udział w wykładach, opracowanie 
sprawozdań, zaliczenie laboratoriów. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Obróbka skrawaniem z duŜymi prędkościami (HSC). Obróbka skrawaniem wysoko wydajna 
(HPC). Obróbka skrawaniem na sucho (DC) i ze zminimalizowanym chłodzeniem (MCC). 
Obróbka skrawaniem w stanie twardym i w stanie utwardzonym (MoHM). Frezotoczenie. 
Obróbka kompletna. Szlifowanie wysoko wydajne (HEDG). Szlifowanie SFG i DCG. 
Szlifowanie z duŜą prędkością obwodową ściernicy (HSG). Szlifowanie z ciągłym 
sterowaniem torem ściernicy (CPCG). Szlifowanie Quickpoint. Szlifowanie z ograniczonym 
wydatkiem CCS (MCG). Utwardzanie szlifowaniem WW-PO. Obróbka fotonowa, elektronowa 
i jonowa. Obróbka wysokoenergetycznym strumieniem wody. Obróbka elektroerozyjna. 
Obróbka przyrostowa RM, RP i RT. 
Laboratorium  
Toczenie wysoko wydajne. Frezotoczenie. Szlifowanie DCG. Szlifowanie Quickpoint. 
Toczenie w stanie utwardzonym. Szlifowanie kompletne.  
Literatura podstawowa  
[1] Filipowski R., Marciniak M., Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej, Oficyna 

Wydawnicza PW, Warszawa 2000 
[2] Oczoś E. K.: Cykl artykułów tematycznych. Mechanik, SIGMA, Warszawa 1998-2009 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Ruszaj A.: Niekonwencjonalne metody wytwarzania maszyn i narzędzi. IOS, K-ów 1999 
[2] Chlebus E., Obróbka przyrostowa, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2006 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Czesław NiŜankowski, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Aparatury 
Przemysłowej (M-6) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu M707 - Zarządzanie produkcj ą 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + P15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + P9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Podstawy informatyki, Dokumentacja 
techniczna 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi metodami i technikami 
planowania i zarządzania produkcją. 

Metody dydaktyczne:  prezentacje multimedialne treści wykładowych oraz omówienie 
przykładów, zajęcia praktyczne zorientowane problemowo.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium z treści wykładowych, zaliczenie 
projektów na podstawie sprawozdań i kolokwiów indywidualnych, 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna z zaliczenia projektów i wykładu 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe: system produkcyjny i jego budowa, proces produkcyjny i jego struktura. 
Zasoby systemu produkcyjnego. Metody planowania zapasów produkcyjnych i stanów 
magazynowych. Główny harmonogram produkcji. Metody planowania harmonogramu, 
wykresy Gantta, metody algorytmiczne, wskaźniki jakości harmonogramu. Metodyka 
planowania produkcji dla zadanego asortymentu wyrobów i zmiennego popytu klientów. 
Ustalanie głównego harmonogramu MPS, planowanie potrzeb materiałowych, algorytm 
MRP, planowanie zdolności produkcyjnych, algorytm CRP. Potokowa organizacja procesu 
produkcyjnego, linie synchroniczne i asynchroniczne. Współczesne aspekty zarządzania 
produkcją, Lean Manufacturing. 
Projekty  
Planowanie zapasów produkcyjnych metodami kontroli okresowej i ciągłej. 
Planowanie głównego harmonogramu produkcji dla zadanych zleceń produkcyjnych. 
Planowanie potrzeb materiałowych i bilansowanie zdolności produkcyjnych dla zadanego 
asortymentu wyrobów i zmiennego popytu klienta. 
Literatura podstawowa:     
[1] Brzeziński M.: Organizacja i sterowanie produkcją. Wydawnictwo Placet 2002. 
[2] Durlik I.: InŜynieria Zarządzania, cz. I i II. Agencja Wydawnicza Placet 2005. 
[3] Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. 

WNT, Warszawa 2003. 
[2] Bozarth C., Handfield R.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. 

Prentice Hall, New Jersey 2006, tłum. Helion, Gliwice 2007. 
[3] Kosieradzka A.: Podstawy zarządzanie produkcją – ćwiczenia. Oficyna wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jacek Habel 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M-6) 

 



 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu M909 - Termodynamika współczesna 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I I W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I I W9 + L9 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  znajomość termodynamiki na poziomie 
studiów inŜynierskich 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studenta z metodami współczesnej 
termodynamiki  

Metody dydaktyczne:  wykład ilustrowany przykładami, laboratoria w ramach których 
student dokonuje pomiarów wielkości termodynamicznych i ich samodzielną analizę 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie z poszczególnych laboratoriów w 
formie kolokwiów pisemnych obejmujące wiadomości teoretyczne z wykładu, wykonanie 
sprawozdań z laboratoriów 
Ocena ko ńcowa: średnia ocen z kolokwiów  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Stechiometria spalania. Wartość opałowa i entalpia spalania. Paliwa, skład i podział. 
Wielkości charakteryzujące proces spalania. Spalanie niezupełne i niecałkowite. Wykresy 
kontrolne. Egzergia spalania. Temperatura spalania, straty energii i egzergii w procesach 
spalania. Ogniwa paliwowe. III zasada termodynamiki. Równanie Gibbsa-Helmholtza. 
Teoremat Nersta. Konsekwencje III zasady termodynamiki. Lokalna produkcja entropii. 
Równania bilansowe stęŜenia i entropii. Zasada zachowania energii w układach otwartych. 
Postulat równowagi lokalnej. Klasyczna termodynamika procesów nieodwracalnych. 
Współczynniki fenomenologiczne. Zasada Onsagera. Zasada symetrii Curie. Zjawisko 
termoelektryczne. Efekt Peltiera. Dyfuzja. Podstawy symulacji komputerowej procesów 
termodynamicznych. Podstawy termodynamiki procesów nierównowagowych. 
Laboratoria  
Podstawy spalania. Bilans bomby kalorymetrycznej, pomiar ciepła spalania i wartości 
opałowej paliwa stałego. Bilans kalorymetru Junkersa: pomiar ciepła spalania i wartości 
opałowej paliw płynnych. Analiza strat energetycznych spalania i jakości spalania: analiza 
gazów, analizatory elektroniczne. Analiza gazów spalinowych aparatem Orsata. Badanie 
kondensacyjnego kotła grzewczego opalanego gazem f-my Buderus. Bilans cieplny kotła, 
określenie sprawności. Pomiary i bilans wymiennika płytowego CETETHERM. Automatyka 
urządzeń grzewczych i regulacja rozdziału ciepła w instalacji grzewczej i klimatyzacyjnej. 
 
Literatura podstawowa     
[1] Poniewski E.M., Sado J., Staniszewski B. Termodynamika procesów nierównowagowych. 

Wyd. Politechniki Warszawskiej 2008 
[2] T.R.Fodemski i inni „Pomiary Cieplne”  WNT 2001 
Literatura uzupełniaj ąca    
[1] Kondepudi D., Prigogine I. Modern Thermodynamics. JW&S 1999 
[2] Wiśniewski S. Termodynamika techniczna WNT 1980 
[3] Styrylska T. Termodynamika Wyd. Politechniki Krakowskiej 2004 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Piotr Cyklis 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu M910 - Procesy termodynamiczne 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + L9 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  znajomość termodynamiki na poziomie 
studiów inŜynierskich 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studenta z metodami współczesnej 
termodynamiki i analizy procesów cieplnych. 

Metody dydaktyczne:  wykład ilustrowany przykładami, laboratoria w ramach których 
student dokonuje pomiarów wielkości termodynamicznych i ich samodzielną analizę 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie z poszczególnych laboratoriów w 
formie kolokwiów pisemnych obejmujące wiadomości teoretyczne z wykładu, wykonanie 
sprawozdań z laboratoriów 
Ocena ko ńcowa: średnia ocen z kolokwiów  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Sens stosowania pojęcia entropii przy analizie przemysłowych procesów 
termodynamicznych. Pojęcie egzergii procesu rzeczywistego. Obiegi i maszyny 
termodynamiczne stosowane przy wykorzystaniu energii odnawialnej. Obiegi wykorzystujące 
zjawiska absorpcji. Procesy cieplno-przepływowe zachodzące w wielostopniowych 
urządzeniach wyparnych. Stechiometria spalania. Wartość opałowa i entalpia spalania. 
Paliwa, skład i podział. Wielkości charakteryzujące proces spalania. Spalanie niezupełne i 
niecałkowite. Wykresy kontrolne. Egzergia spalania. Temperatura spalania, straty energii i 
egzergii w procesach spalania. 
Laboratoria  
Podstawy spalania. Bilans bomby kalorymetrycznej, pomiar ciepła spalania i wartości 
opałowej paliwa stałego. Bilans kalorymetru Junkersa: pomiar ciepła spalania i wartości 
opałowej paliw płynnych. Analiza strat energetycznych spalania i jakości spalania: analiza 
gazów, analizatory elektroniczne. Analiza gazów spalinowych aparatem Orsata. Badanie 
kondensacyjnego kotła grzewczego opalanego gazem f-my Buderus. Bilans cieplny kotła, 
określenie sprawności. Pomiary i bilans wymiennika płytowego CETETHERM. Automatyka 
urządzeń grzewczych i regulacja rozdziału ciepła w instalacji grzewczej i klimatyzacyjnej. 

Literatura podstawowa     
[1] Poniewski E.M., Sado J., Staniszewski B. Termodynamika procesów nierównowagowych. 

Wyd. Politechniki Warszawskiej 2008 
[2] T.R.Fodemski i inni „Pomiary Cieplne”  WNT 2001 
Literatura uzupełniaj ąca    
[1] Kondepudi D., Prigogine I. Modern Thermodynamics. JW&S 1999 
[2] Wiśniewski S. Termodynamika techniczna WNT 1980 
[3] Styrylska T. Termodynamika Wyd. Politechniki Krakowskiej 2004 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Piotr Cyklis 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej  
(M-5) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu M911 - Metody optymalnego kształtowania 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 P15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 P9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Metody numeryczne”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami 
optymalnego kształtowania, zdobycie przez nich umiejętności formułowania i rozwiązywania 
prostych problemów optymalizacji inŜynierskiej. 

Metody dydaktyczne:  udział w zajęciach projektowych, samodzielne rozwiązywanie 
prostych problemów optymalizacji elementów konstrukcji. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektu na podstawie rozwiązania 
indywidualnego zadania optymalizacji. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Projekty  
Formułowanie zadań programowania matematycznego. Metody minimalizacji wykorzystujące 
koncepcje sekwencyjnych aproksymacji; sekwencyjne liniowe programowanie – Sequential 
Linear Programming, metoda wypukłej linearyzacji – Convex Linearization, metoda 
ruchomych asymptot – Method of Moving Asymptotes. Metody stochastyczne; symulowane 
wyŜarzanie – Simulated Annealing, zabronione przeszukiwanie – Tabu Search. Metody 
sztucznej inteligencji; optymalizacja rojem cząstek – Particle Swarm Optimization, algorytmy 
mrówkowe – Ant Colony Optimization. Automaty komórkowe – Cellular Automata. 
Literatura podstawowa  
[1] Ostwald M., Podstawy optymalizacji konstrukcji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 

2005. 
[2] Haftka R.T, Gurdal Z., Elements of structural optimization, Kluwer Academic Publishers, 

1992. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Majid K.I., Optymalne projektowanie konstrukcji, PWN, Warszawa, 1981 
[2] Kusiak J., Danielewska-Tułecka A., Oprocha P., Optymalizacja. Wybrane metody z 

przykładami zastosowań, PWN Warszawa 2009. 
[3] Stachurski A., Wprowadzenie do optymalizacji, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 

2009. 
[4] Arabas J., Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, WNT, Warszawa, 2004. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Bogdan Bochenek, prof.PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu M912 – Metody projektowania materiałów współczesnyc h 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 Lk15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 Lk9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Wytrzymałość materiałów”, „MES” 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  wykorzystanie pakietów MES do rozwiązywania róŜnych 
problemów związanych z analizą materiałów i konstrukcji 

Metody dydaktyczne:  wykonanie i opracowanie indywidualnych zadania obliczeniowych 
MES 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium komputerowego na 
podstawie sprawozdań i kartkówek 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ze sprawozdań i kartkówek 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Laboratoria  
Rozwiązywanie, przy zastosowaniu pakietów MES ABAQUS i NISA, indywidualnych 
problemów dotyczących: 
1. Mechaniki pękania                 
2. Problemów zmęczeniowych          
3. Dynamiki konstrukcji              
4. Zadań optymalizacyjnych       
5. Zniszczenia konstrukcji w zakresie spręŜysto-plastycznym    
Przewidywana znaczna ingerencja prowadzącego, przede wszystkim w postaci podania w 
punktach, w jaki sposób i przy uŜyciu, jakich komend naleŜy budować model MES. 

Literatura podstawowa  
[1] Muc A., Mechanika kompozytów włóknistych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003. 
[2] Muc A., Optymalizacja struktur kompozytowych i procesów technologicznych ich 

wytwarzania, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005.  
[3] Zagrajek T. i in., Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, W-wa, 2005. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Zienkiewicz O.C., Metoda elementów skończonych, Arkady 1972. 
[2] Dietrich M. (red), Podstawy Konstrukcji Maszyn, PWN, Warszawa, 1986. 
[3] Kocańda S., Szala J., Podstawy obliczeń zmęczeniowych, Wydaw. Naukowe PWN, 

Warszawa; 1997 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Aleksander Muc 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

M913 - Modelowanie materiałów i konstrukcji w ekstremalnyc h 
temperaturach 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I  2 P15 1  

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 P9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Wytrzymałość materiałów, Termodynamika 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami modelowania materiałów i 
konstrukcji pracujących w ekstremalnych temperaturach. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach projektowych, grupowe przygotowanie i 
prezentacja rozwiązania zadanych problemów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność na co najmniej 75% zajęć oraz 
zaliczenie kartkówki 
Ocena ko ńcowa: ocena z grupowej prezentacji rozwiązania zadanego problemu 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Projekt  
Uogólnienie równań spręŜystości na przypadek odkształceń termicznych (materiały 
izotropowe i ortotropowe). SprzęŜenie równań mechanicznych z przepływem ciepła. 
Mechanika materiałów z projektowaną niejednorodnością (FGM). NapręŜenia termiczne w 
problemach kołowo symetrycznych (tarcze, cylindry, powłoki cienkościenne). Dobór 
optymalnej niejednorodności cylindra. 

Literatura podstawowa    
[1] Ganczarski A., Skrzypek J.: Plastyczność materiałów inŜynierskich. Podręcznik, 

Wydawnictwo PK 2009. 
[2] Fung Y.C.: Podstawy mechaniki ciała stałego, PWN, Warszawa 1969. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Hetnarski R.B.: Thermal Stresses V. Lastran New York 1999. 
[2] Lekhitskii S.G.:  Theory of elasticity of an anisotropic body. MIR Publ.,Moscow 1981. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr  hab. inŜ. Artur Ganczarski, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M−1) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu M914 - Biopomiary 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9  1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Fizyka”, „Elektrotechnika”, „Elektronika” 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie metod i technik 
pomiarowych oraz diagnostycznych w inŜynierii biomedycznej.  

Metody dydaktyczne:  wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność, na co najmniej 70% wykładów. 
Ocena ko ńcowa:  ocena na podstawie sprawozdania, z ww. przedmiotu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe zagadnienia opisujące procesy biochemiczne, biomechaniczne, bioelektryczne, 
optyczne oraz psychofizyczne w Ŝywym organizmie. Teoria pomiarów i tor pomiarowy: 
wielkości wejściowe, przetworniki, wielkości wyjściowe, przetwarzanie sygnału,  filtracja, 
ekranowanie. Urządzenia pomiarowe i ich parametry: elektrody, czujniki, sondy, przetworniki. 
Podstawy metod: ultradźwiękowej, elektroprądowych, elektronapięciowych, 
elektroimpedancyjnych. Omówienie metod na przykładzie pomiarów  temperatury ciała, 
ciśnienia, natęŜenia przepływu, gęstości, objętości płynów fizjologicznych. Ocena geometrii 
naczyń krwionośnych, gęstości tkanek twardych, diagnostyka stanu tkanek miękkich i 
twardych z wykorzystaniem roŜnych systemów pomiarowych. Biometria i pomiary 
antropomorficzne.   

Literatura podstawowa  
[1] Nałęcz M. (pod red.): Biocybernetyka i InŜynieria Biomedyczna 2000 – t. 2, Biopomiary, 

Akad. Oficyna Wyd. EXIT, Warszawa 2001. 
[2] Bronzino J.D. (pod red.): Biomedical engineering handbook. CRC Press, Boca Raton 

2000. 
[3] Tadeusiewicz R., Augustyniak P. (pod red.): Podstawy inŜynierii biomedycznej. Oficyna 

Wyd. AGH, Kraków 2009. 
Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Pruszyński B. (pod red.): Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań. 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000. 

[2] Jakubowski  W.: Pomiary w ultrasonografii. Wydawnictwo – Roztoczańska Szkoła 
Ultrasonografii, Warszawa 2004 

 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Marek Kulig 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu M915 – Ciecze nienewtonowskie 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: Mechanika płynów 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: Zapoznanie się z podstawowymi prawami i równaniami 
rządzącymi ruchem płynów nienewtonowskich, w sposób umoŜliwiający zorientowaniu się 
w całokształcie zagadnień przepływowych, mających znaczenie dla inŜyniera. Zdobycie 
podstawowej wiedzy teoretycznej niezbędnej przy badaniu i modelowaniu ruchu płynów 
nienewtonowskich oraz projektowanie złoŜonych zjawisk przepływowych, zachodzących 
w rozmaitego rodzaju maszynach i urządzeniach. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium 
Ocena ko ńcowa:  ocena z kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Klasyfikacja i zastosowanie płynów nienewtonowskich. Charakterystyki reologiczne cieczy 
reostabilnych, reologicznie niestabilnych i lepkospręŜystych. Matematyczne modele lepkości 
uogólnionych płynów newtonowskich. Metody identyfikacji reologicznej cieczy 
nienewtonowskich. Równanie Rabinowitscha-Mooney'a. Reometria kapilarna i rotacyjna. 
Przepływ reostabilnych cieczy nienewtonowskich w rurach kołowych. Straty ciśnienia 
w laminarnym i turbulentnym przepływie cieczy Ostwalda - de Waele i Binghama w rurach. 
Metoda Metznera-Reeda i Dodge'a-Metznera wyznaczania strat energetycznych przy 
przepływie. Anormalne zjawiska przepływowe wywołane lepkospręŜystością cieczy. Metody 
zmniejszania oporów przepływu turbulentnego za pomocą dodatków polimerów i substancji 
powierzchniowo-czynnych. 
Literatura podstawowa    
[1] Matras Z. Podstawy mechaniki płynów i dynamiki przepływów cieczy nienewtonowskich. 

Wyd. PK, Kraków 2005. 
[2] Matras Z. Transport reologicznie złoŜonych cieczy nienewtonowskich w przewodach. 

Wyd. PK, Kraków 2001. 
[3] Dziubiński M., Kiljański T., Sęk Jerzy. P. Podstawy reologii i reometrii płynów. Wyd. PŁ, 

Łódź 2009. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1]  Ferguson J., Kembłowski Z, Reologia stosowana płynów, Wydawnictwo MARCUS, Łódź    

1995.   
[2]  Bird R.R., Armstrong R.C., Hassager O., Dynamics of Polymeric Liquids, vol. 1., Fluid 

Dynamics, John Wiley & Sons, Inc., 1977. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Matras 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej  
(M-5) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu M916 – Wibroakustyka 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: wymagana wiedza z zakresu standardów 
kształcenia na kierunku „Mechanika i budowa maszyn” I stopnia. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z podstawowymi pojęciami i metodami analiz 
zagadnień wibroakustyki. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie sprawdzianu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena ze sprawdzianu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcie sygnału. Sygnały analogowe i cyfrowe. Próbkowanie i kwantowanie sygnałów. 
Częstotliwość Nyquista. Podstawowe parametry sygnałów. Sygnały energetyczne i sygnały 
mocy. Analiza czasowa i częstotliwościowa sygnałów. Drgania technicznych układów 
ciągłych. Propagacja fali akustycznej. Źródła drgań i dźwięków. SprzęŜenie mechano-
akustyczne. Dźwięki promieniowane przez drgania struktur powierzchniowych. Współczynnik 
sprawności promieniowania. Pole akustyczne dalekie, bliskie i bardzo bliskie. Pole 
akustyczne swobodne i rozproszone. Akustyka strukturalna. Wektor natęŜenia dźwięku 
i wektor natęŜenia strukturalnego. Hałas: pojęcie, pomiar. 
Literatura podstawowa   
[1]  Cempel Cz.: Wibroakustyka stosowana. PWN, Warszawa 1989.   
[2]  Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1993.   
Literatura uzupełniaj ąca   
[1]  Kozień M.S.: Ćwiczenia laboratoryjne z miernictwa dynamicznego. Wyd. PK, Kraków 

2000. 
[2]  Ozimek E.: Podstawy teoretyczne analizy widmowej sygnałów. PWN, Warszawa- 

Poznań 1985. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Marek S. Kozień 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu M917 – Wibroakustyka  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika analityczna”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami zagadnieniami wibroakustyki ze 
szczególnym uwzględnieniem maszyn roboczych i technologicznych. 

Metody dydaktyczne:  udział w wykładach, opracowanie jednego tematu na podstawie 
literatury. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  dwa testy z wykładów. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z obydwu testów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Charakterystyka drgań i hałasu. Podstawowe przyczyny powstawania drgań i hałasu 
w maszynach i pojazdach. Propagacja drgań i hałasu w konstrukcjach i środowisku. Analiza 
sygnałów wibroakustycznych – układy analogowe i cyfrowe. Podstawowe zadania 
wibroakustyki. Normy z zakresu ochrony przed drganiami ogólnymi i miejscowymi. Eliminacja 
przyczyn drgań w maszynach, pojazdach i urządzeniach. Wibroizolacja maszyn i urządzeń – 
podstawy teoretyczne dla układów dyskretnych. Redukcja drgań w układach ciągłych – 
struktury i pokrycia tłumiące. Ochrona przed hałasem na stanowiskach pracy i w środowisku. 
Struktura systemu diagnostyki maszyn opartej na pomiarach drgań i hałasu. Zasady 
wibroakustycznego projektowania pojazdów i maszyn. Metody aktywne redukcji drgań 
i hałasu. 
Literatura  
[1]  Cempel Cz.: Wibroakustyka stosowana. PWN, Warszawa 1989. 
[2]  Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. PWN, Warszawa 1993.  
[3]  Łączkowski R.: Wibroakustyka maszyn i urządzeń. WNT, Warszawa 1983.  
Literatura uzupełniaj ąca 
[1]  Engel Z., Piechowicz J., Stryczniewicz L.: Podstawy wibroakustyki przemysłowej. 

Wydawnictwo AGH, Kraków 2003. 
[2]  Puzyna Cz.: Ochrona środowiska pracy przed hałasem. WNT, Warszawa t. I i II 1981.  
[3]  Sadowski J.: Podstawy akustyki urbanistycznej. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1982. 

  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Stanisław Michałowski  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu M918 - Badania symulacyjne maszyn transportowych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń  II 3 L15  1 

Niestacjonarne – II stopie ń  II 3 L9  1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy konstrukcji maszyn”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z problemami badań symulacyjnych maszyn 
transportowych. 

Metody dydaktyczne:  obecność na laboratoriach, wprowadzenie do laboratoriów, 
laboratoria komputerowe. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie zbiorczego 
kolokwium. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Laboratoria :  
Tworzenie modelu fizycznego pojazdu. Prezentacja systemu komputerowego MSC.ADAMS 
na przykładzie płaskiego modelu pojazdu, liniowe i nieliniowe połączenia między ciałami i 
ich charakterystyki. Budowa przestrzennego modelu pojazdu szynowego i drogowego. 
Analiza drgań własnych. Analiza drgań wymuszonych: odpowiedź układu na zadane 
warunki ruchu (prędkość i trajektoria ruchu) oraz zadane wymuszenia kinematyczne i 
dynamiczne w dziedzinie czasu i częstości: zagadnienie brzegowe i początkowe. 
Literatura podstawowa    
[1] Wojciech Skarka, Andrzej Mazurek, CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji, 

Helion, 2005 
[2] Marek WyleŜoł, CATIA v5. Modelowanie i analiza układów kinematycznych, Helion, 2007 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Sham Tickoo, Catia V5R19 for Designers, Purdue University Calumet, 2009. 
[2] MSC Adams Documentation, MSC Software, 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Tomasz Kuczek 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu M919 - Projektowanie narz ędzi obróbkowych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 P15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 P9 1 

 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: „Technologie wytwarzania i przetwarzania 
materiałów inŜynierskich II”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową podstawowych narzędzi 
obróbkowych. Zdobycie umiejętności projektowania narzędzi specjalnych oraz 
przygotowania do pracy narzędzi składanych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach projektowych, samodzielne opracowanie 
3 projektów 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie projektów na podstawie sprawozdań. 
Ocena ko ńcowa: ocena z projektów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Projekty  

1. Projekt noŜa kształtowego  
2. Projekt frezu walcowo- czołowego 
3. Projekt rozwiertaka maszynowego 

ad.1. Projekt noŜa kształtowego. NoŜe krąŜkowe i słupkowe. NoŜe styczne i promieniowe. 
Kąty natarcia i przyłoŜenia. Materiały narzędziowe. Metody komputerowego wspomagania 
projektowania noŜy kształtowych. 
ad. 2. Projekt frezu walcowo- czołowego. Narzędzia jednolite i składane. Geometria ostrza. 
Ustalanie płytek. Regulacja połoŜenia płytek. Wpływ sposobu ustalania i mocowania płytek 
na powtarzalność i dokładność połoŜenia naroŜa ostrza. Konstrukcja łamaczy wiórów. 
ad. 3. Projekt rozwiertaka maszynowego. Części chwytowe rozwiertaków. Geometria ostrza. 
Rozwiertaki zdzieraki i wykańczaki. Obliczanie średnicy rozwiertaka. Rozwiertak rozpręŜny i 
nastawny. Rozwiertak walcowy i stoŜkowy. Narzędzia zespołowe. 
 
Literatura podstawowa:   
[1] Grzesik W.: Podstawy skrawania Materiałów metalowych. WNT, Warszawa 1998. 
[2] Górski W.: Poradnik narzędziowca. WNT, Warszawa 1980. 
[3] Poradnik obróbki skrawaniem. Sandvik Polska Sp. Z o.o., Warszawa, 2010.  
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Jemielniak K.: Obróbka skrawaniem. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa, 1998. 
[2] Wysiewki M.: Nowoczesne materiały narzędziowe. WNT, Warszawa 1997. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Wojciech Zębala, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M-6) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu M920 - Tribologia w konstrukcji i eksploatacji masz yn 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak wymagań 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: załoŜeniem jest poznanie  procesów zachodzących podczas 
tarcia i zuŜycia dla róŜnych skojarzeń  materiałów oraz warunków pracy. Celem przedmiotu 
jest zdobycie umiejętności określenia  właściwości tribologicznych.  

Metody dydaktyczne:  wykłady wspomagane praktycznymi przykładami zuŜycia części oraz 
wynikami uzyskanymi z badań stanowiskowych konkretnych węzłów tarcia.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  test z wykładu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z testu.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Problematyka tribologii. Znaczenie badań tribologicznych dla konstrukcji węzłów tarcia i 
niezawodność maszyn. Klasyfikacja i teorie tarcia. Smarowanie i środki smarowe. 
Kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej dla zadanych węzłów tarcia. Rodzaje i 
charakterystyka zuŜycia części maszyn. Czynniki wpływające na przebieg procesów tarcia i 
zuŜycia. Metody zwiększenia odporności na zuŜycie. Dobór materiałów dla węzłów tarcia. 
Metody wyznaczania właściwości tribologicznych. Rodzaje i charakterystyka stanowisk do 
badań. Zasady doboru stanowiska i warunków prowadzenia badań tribologicznych. Tory 
pomiarowe i rejestracja danych. Metody analizy zjawisk zachodzących w strefie tarcie. 
Opracowanie wyników badań.   
 
Literatura podstawowa   
[1] Szczerek M., Wiśniewski M.: Tribologia i tribotechnika. Wyd. ITE, Radom 2000. 
[2] Burakowski T., Wierzchoń T.: InŜynieria powierzchni. WNT, Warszawa 1995. 
[3] Lawrowski Z.: Tribologia. Tarcie, zuŜywanie i smarowanie. PWN, Warszawa 1993. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Hebda M., Wachal A.: Trybologia. WNT, Warszawa 1980. 
[2] Czasopismo: Tribologia: tarcie, zuŜycie, smarowanie. 
[3] Czasopismo: Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 
 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Edward Kołodziej, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych  
i Silników Spalinowych (M-4) 

 

 
 
 
 


