
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

T601 - Matematyka stosowana i metody matematyczne w  

transporcie 
 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 1 C30 4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 C30 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  – 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi metody matematycznymi 
stosowanymi do zagadnień występujących w transporcie. Nabycie umiejętności stosowania 
aparatu matematycznego do opisu procesów technicznych oraz do rozwiązywania zadań w 
zastosowaniu do problemów transportu.  
Metody dydaktyczne:  obecności oraz aktywny udział w ćwiczeniach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń; zdanie egzaminu z 
wiadomości stanowiących tematykę zajęć. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Ćwiczenia  
Wyznaczniki, macierze, układy liniowych równań algebraicznych i ich zastosowania w 
problematyce transportu. Elementy programowania liniowego – przykłady zastosowań i 
metody rozwiązywania z wykorzystaniem adekwatnych programów i pakietów 
komputerowych. Całki. Równania róŜniczkowe zwyczajne liniowe i nieliniowe oraz ich 
zastosowania. Metody numeryczne rozwiązywania równań róŜniczkowych zwyczajnych. 
Równania róŜniczkowe cząstkowe wraz z przykładami zastosowania w transporcie. 
Programowanie dynamiczne. Grafy i sieci. Funkcje zespolone. Szeregi Fouriera i ich 
zastosowanie. Wybrane zagadnienia geometrii analitycznej. Elementy rachunku 
prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Funkcje losowe. Wybrane zagadnienia 
procesów stochastycznych. Pojęcia i metody statystyki matematycznej. Elementy teorii 
eksperymentu. Matematyczne metody wspomagania procesów decyzyjnych wraz z analizą 
systemową i wykorzystaniem technik komputerowych. Teoria decyzji. Elementy teorii gier i 
jej zastosowanie w transporcie. 
Literatura  
[1] Bochenek J., Winiarska T.: Matematyka. Wyd. PK, Kraków, cz.1 – 2001, cz. 2 – 1992. 
[2].Drwal G., Grzymkowski R., Kapusta A., Słota D.: Mathematica 4. Wyd. Pracowni 

Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2000. 
[3] Praca zbiorowa: Poradnik inŜyniera –  matematyka, PWN, Warszawa 1970. 
[4] Robin J. Wilson: Wprowadzenie do teorii grafów. PWN, Warszawa 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Andrzej Grzyb, prof. PK 

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

 

 

 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu T701 - Sterowanie i zarz ądzanie w systemach transportu 

 
 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 1 L - 45 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 L - 27 3 
 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Praktyczne zapoznanie się z narzędziami komputerowego 
wspomagania zarządzana i sterowania systemów transportu. Zdobycie umiejętność 
sterowania i zarządzania systemami transportu poprzez ćwiczenia z modelami rzeczywistych 
systemów transportu. 

Metody dydaktyczne:  Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputerowych narzędzi 
wspomagania sterowania i zarządzania systemów transportu oraz modeli rzeczywistych 
systemów transportowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Przeprowadzenie samodzielnych ćwiczeń 
symulacyjnych. Przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń wraz z wnioskami z doświadczeń.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Laboratorium  
Ćwiczenia z wykorzystaniem modeli rzeczywistych systemów transportowych. Zastosowanie 
komputerowych systemów wspomagających zarządzanie, nadzór i sterowanie systemami 
transportowymi. Zarządzanie i sterowanie ruchem sieci transportu miejskiego z 
wykorzystaniem programu CUBE. Zarządzanie łańcuchami dostaw z wykorzystaniem 
systemu klasy ERP - SAPERP.  
 
Literatura     
[1] Bąk C., Systemy transportowe Wprowadzenie do transportu, Wydawnictwo Politechniki 
Krakowskiej, 1989  
[2] Citilabs, Discover Cube Base – Tutorial, 2006 
[3] Szkoda M., Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce – SAP R/3, Politechnika 
Krakowska, 2010 
 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Mirosław Mrzygłód (M-8) 

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

 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu T702 – Modelowanie systemów i procesów transportowy ch 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W30 + P15 3 

Niestacjonarne – II  stopie ń I 1 W18 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Badania Operacyjne”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z nowoczesnymi modelami systemów i 
procesów transportowych. Zdobycie umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów 
transportowych z uwzględnieniem optymalizacji. 

Metody dydaktyczne:  obecność na wykładach, wprowadzenie do projektów, samodzielne 
wykonanie projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Model systemu transportowego, struktura systemu transportowego, charakterystyki 
techniczne i ekonomiczne. Modele organizowania ruchu. Podstawowe pojęcia i definicje z 
teorii grafów, droga w grafie, macierze opisujące grafy. Poszukiwanie dróg w grafie o 
minimalnym koszcie przewozu. Zagadnienie optymalnej trasy, algorytm Forda, Bellmana, 
Demoucrona. Kongestia ruchu. Ruch swobodny i ruch trasowany. Model otoczenia systemu 
transportowego. RozłoŜenie zapotrzebowania na przewóz. Modele sterowania ruchem. 
Odwzorowanie niepewności w modelach systemów. Rozkłady prawdopodobieństwa w 
modelowaniu procesów transportowych. Prawdopodobieństwo zdarzeń w systemach 
transportowych. Prawdopodobieństwo zdarzeń o rozkładach dyskretnych i ciągłych. Ruch 
taktowy środków komunikacji miejskiej. Projektowanie rozkładów jazdy. 
Harmonogramowanie prac transportowych. Optymalizacja przydziału zadań transportowych. 
Przepływ w sieciach transportowych. Zagadnienia transportowe i spedycyjne. Problem 
komiwojaŜera. 
Projekty  
Zagadnienie optymalnej trasy, algorytm Bellmana – Kalaby. Zagadnienie transportowe. 
Optymalizacja przydziału zadań transportowych – metoda węgierska. Omówienie i zaliczanie 
projektów. 

Literatura  
[1] Leszczyński J.: Modelowanie systemów i procesów transportowych. Wyd. Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 1990. 
[2] Skoczyński L., Szczepanik I.: Modelowanie procesów transportowych. Ćwiczenia 

projektowe i laboratoryjne. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1991. 
[3] Marcinkowski J.: Rozkłady prawdopodobieństwa przydatne w rozwiązywaniu problemów 

transportu. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inŜ. Piotr Kisielewski 

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

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu T703 - Systemy teleinformatyczne w transporcie 

 

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:   

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  ZałoŜeniem jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z 
systemami przekazu informacji w zastosowaniu do transportu. Celem jest umiejętność 
wykorzystania systemów teleinformatycznych we wszystkich dziedzinach transportu.   

Metody dydaktyczne:  wykłady prowadzone tradycyjnym sposobem, natomiast ćwiczenia 
laboratoryjne dają moŜliwość praktycznego zapoznania z funkcjonowaniem systemów 
teleinformatycznych w konkretnych zastosowaniach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  pozytywne zaliczenie laboratoriów i sprawdzianu 
pisemnego z wykładów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rodzaje systemów teleinformacyjnych i ich charakterystyka.  Własności strumienia danych. 
Klasyfikacja sieci komputerowych. Architektura systemów teleinformatycznych. Przepływ 
informacji w modelach odniesienia: pięcio- i siedmiowarstwowym. Środki i standardy 
przekazywania informacji. Protokoły komunikacyjne. Wybrane systemy teleinformatyczne. 
Sieci Ethernet i routing w sieciach IP. Podstawy sieci bezprzewodowych Telekomunikacja 
satelitarna. Nawigacja satelitarna jako podstawa przesyłu teleinformacji. Urządzenia 
nawigacyjne. Zakres zastosowania technologii informatycznych w transporcie. WyposaŜenie 
telematyczne środków transportu. Sieci komunikacyjne w pojazdach. Telematyczna ocena 
stanu technicznego obiektu. Tendencje rozwojowe systemów teleinformatycznych. 
Laboratorium  
Wykonanie sieci komputerowej w standardzie Ethernet i konfiguracja interfejsów sieciowych 
w systemach MS i Linux. Praktycznie wykorzystanie przełączników Ethernet. Konfiguracja 
routerów IP. Konfiguracja podstawowych topologii sieci bezprzewodowych WiFi 802.11 
a/b/g. Wyznaczanie pozycji obiektów. Telematyczna kontrola i nadzór nad wybranym 
środkiem transportu. Telematyczna diagnostyka obiektu technicznego na przykładzie silnika 
spalinowego. 
Literatura     
[1] Tanenbaum A.S.: Sieci komputerowe. Wydawnictwo Helion, 2004. 
[2] Leary J., Roshan P.: Bezprzewodowe sieci LAN 802.11. Podstawy. Wyd. PWN, 2006. 
[3] Praca zbiorowa. Teleinformatyka. Vademecum. Sieci nowej generacji, technologie 
     internetowe, metrologia sieciowa. Wyd. IDG, Warszawa 2002.    
[4] Cieciura M.: Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań. Wyd. 
     Opolgraf S.A, Warszawa 2006. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Edward Kołodziej, prof. PK (M-4) 

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

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu XXXX – InŜynieria systemów transportowych 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15+La15 4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9+La9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową, działaniem oraz eksploatacją 
środków transportu bliskiego. Zdobycie umiejętności doboru środków transportu bliskiego. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów oraz zdanie egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Transport i jego cechy. Podział środków transportu. Współczesne formy transportu w ruchu 
towarowym i osobowym. Zintegrowane systemy transportu technologicznego. Wybrane 
zagadnienia transportu naziemnego, urządzenia transportu bliskiego, transport cykliczny, 
systemy transportu rurowego, pneumo- i hydrotransport, zintegrowane szlaki transportowe. 
System jednostek ładunkowych. Środki automatycznego sterowania przepływami ładunków. 
Wydajność wybranych systemów transportu technologicznego. Logistyczne systemy 
transportu bliskiego i magazynowania. Zasady normalizacji i standaryzacji w transporcie, 
zasady doboru środków transportowych. Integracja zadań transportowych w wybranych 
branŜach gospodarki. Transport podwieszony szynowy oraz linowy. Środki transportu 
o ruchu ciągłym. Logistyczne centra dystrybucji. Telematyka systemów transportu bliskiego. 
Wpływ systemów transportowych na środowisko. Transport materiałów przy zastosowaniu 
maszyn roboczych cięŜkich na podwoziu kołowym i gąsienicowym.  
 

Laboratoria  
Badania funkcjonalne zintegrowanego zadaniowo systemu wewnątrz-przemysłowego. Próby 
ruchowe środka transportu cyklicznego – wyznaczanie grupy natęŜenia pracy. Ocena 
wpływu warunków eksploatacji środków transportu na parametry eksploatacyjne  
i bezpieczeństwo: stateczność dźwignic, wpływ obciąŜeń wiatrem, badania termo-
klimatyczne. Badania funkcjonalne na stanowiskach modelowych transporterów o ruchu 
ciągłym: przenośniki, transport linowy.  

Literatura  
[1] Korzeń Z.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. WILiM 

Poznań1998.  
[2] Bahke E.: Systemy transportowe dziś i jutro. WKiŁ Warszawa 1977. 
[3] Transport przemysłowy i maszyny robocze” kwartalnik, Wydawnictwo Lektorium Wrocław. 
[4] Dozór techniczny. Dwumiesięcznik, Wydawnictwo SIGMA-NOT Warszawa. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Wiesław Cichocki 

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

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu T704 – InŜynieria systemów transportowych 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + L15 4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + L9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową, działaniem oraz eksploatacją 
środków transportu bliskiego. Zdobycie umiejętności doboru środków transportu bliskiego. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów oraz zdanie egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Transport i jego cechy. Podział środków transportu. Współczesne formy transportu w ruchu 
towarowym i osobowym. Zintegrowane systemy transportu technologicznego. Wybrane 
zagadnienia transportu naziemnego, urządzenia transportu bliskiego, transport cykliczny, 
systemy transportu rurowego, pneumo- i hydrotransport, zintegrowane szlaki transportowe. 
System jednostek ładunkowych. Środki automatycznego sterowania przepływami ładunków. 
Wydajność wybranych systemów transportu technologicznego. Logistyczne systemy 
transportu bliskiego i magazynowania. Zasady normalizacji i standaryzacji w transporcie, 
zasady doboru środków transportowych. Integracja zadań transportowych w wybranych 
branŜach gospodarki. Transport podwieszony szynowy oraz linowy. Środki transportu 
o ruchu ciągłym. Logistyczne centra dystrybucji. Telematyka systemów transportu bliskiego. 
Wpływ systemów transportowych na środowisko. Transport materiałów przy zastosowaniu 
maszyn roboczych cięŜkich na podwoziu kołowym i gąsienicowym.  
 

Laboratoria  
Badania funkcjonalne zintegrowanego zadaniowo systemu wewnątrz-przemysłowego. Próby 
ruchowe środka transportu cyklicznego – wyznaczanie grupy natęŜenia pracy. Ocena 
wpływu warunków eksploatacji środków transportu na parametry eksploatacyjne  
i bezpieczeństwo: stateczność dźwignic, wpływ obciąŜeń wiatrem, badania termo-
klimatyczne. Badania funkcjonalne na stanowiskach modelowych transporterów o ruchu 
ciągłym: przenośniki, transport linowy.  

Literatura  
[1] Korzeń Z.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. WILiM 

Poznań1998.  
[2] Bahke E.: Systemy transportowe dziś i jutro. WKiŁ Warszawa 1977. 
[3] Transport przemysłowy i maszyny robocze” kwartalnik, Wydawnictwo Lektorium Wrocław. 
[4] Dozór techniczny. Dwumiesięcznik, Wydawnictwo SIGMA-NOT Warszawa. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Wiesław Cichocki 

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

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

T705 – Optymalizacja systemów transportu bliskiego  

i magazynowania 
 

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

Stacjonarne – II stopie ń I I W15 + Lk15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I I W9 + Lk9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „brak”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową, działaniem oraz eksploatacją 
spręŜarkowych i absorpcyjnych urządzeń chłodniczych. Zdobycie umiejętności bilansowania 
cieplnego obiektów oraz projektowania instalacji chłodniczych i pomp ciepła. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, samodzielne wykonanie dwóch projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów i projektów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Metody chłodzenia i zamraŜania Ŝywności. Urządzenia do zamraŜania owiewowego, 
fluidyzacyjnego, kontaktowego, immersyjnego i kriogenicznego. Nośniki ciepła (chłodziwa). 
Oleje stosowane w urządzeniach ziębniczych: rodzaje i właściwości. Wpływ oleju na 
działanie urządzenia. Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe w obiektach chłodzonych. 
Bilansowanie cieplne komór chłodniczych, zamraŜalni i mebli chłodniczych. Sposoby 
zabezpieczania gruntu przed zamarzaniem. Aparaty spręŜarkowych i absorpcyjnych 
urządzeń ziębniczych. Rurociągi i armatura urządzeń ziębniczych. Chłodziarki domowe. 
Systemy chłodnicze bezpośrednie z ciśnieniowym, grawitacyjnym i pompowym zasilaniem 
parowaczy. Pośrednie systemy chłodzenia. Akumulacja zimna. Transport chłodniczy. Pompy 
ciepła. Regulacja wydajności urządzeń spręŜarkowych i absorpcyjnych. Przechowalnictwo 
warzyw i owoców. Bilans cieplny sztucznego lodowiska. 
Laboratoria  
Badania kalorymetryczne spręŜarki ziębniczej. Analiza wpływu izolacji cieplnej na warunki 
eksploatacji urządzenia ziębniczego. Wyznaczanie charakterystyki cieplnej oziębiacza 
powietrza metodą kalorymetru komorowego. Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła 
komory chłodniczej. Zastosowanie techniki chłodniczej w spoŜywczych procesach 
technologicznych na przykładzie zakładów browarniczych (labor. wyjazdowe). 
 

Literatura  
[1] Bohdal T., Charun H., Czapp M.: Urządzenia chłodnicze spręŜarkowe. WNT, W-wa 2003. 
[2] Zalewski W.: Systemy i urządzenia chłodnicze. Wyd. Polit. Krak., Kraków 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot  dr inŜ. Maciej Krasiński 

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

 

 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu T706 - Mechanika stosowana 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + C15  4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + C9  4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  analiza matematyczna, mechanika ogólna 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zdobycie zaawansowanych wiadomości i umiejętności  
z kinematyki, dynamiki i elementów mechaniki analitycznej 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie dwóch sprawdzianów i zdanie 
egzaminu.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe pojęcia geometrii mas: środek masy, momenty bezwładności, momenty 
dewiacji, twierdzenie Huyghensa-Steinera, promień bezwładności, główne osie bezwładności.  
Reakcje dynamiczne w ruchu obrotowym bryły wokół stałej osi.  Dynamika ruchu kulistego 
bryły. Elementy mechaniki analitycznej. 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. Warunki stabilności równowagi. Male drgania wokół połoŜenia równowagi. 
Ćwiczenia  
Obliczanie reakcji dynamicznych bryły w ruchu obrotowym. Dynamika ruchu kulistego 
bryły. Reakcje giroskopowe. 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 II –go rodzaju dla układów dynamicznych. 
Układanie warunków stabilności równowagi. Male drgania wokół połoŜenia równowagi. 
Literatura     
[1] Nizioł J.: Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki, Wydawnictwo Naukowo 

Techniczne , Warszawa 2002. 
[2] Engel Z., Giergiel J.: Mechanika , T.I-II, Kraków, Wyd. AGH 1998 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. in Ŝ. Marek A. Ksi ąŜek 

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

 

 

 

 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

T901 - Zastosowanie MES w systemach i  urz ądzeniach 
transportowych 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2                    P30 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2                    P18 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Mechanika stosowana 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zaznajomienie studenta z metodą elementów skończonych na 
przykładzie konstrukcji stosowanych w transporcie. Podstawy metody i jej prosta aplikacja. 

Metody dydaktyczne:  Projekty wykonywane w standardowym systemie MES. Zajęcia 
projektowe na sali komputerowej. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  wykonanie projektów i testy zaliczające 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Projekty  
Wprowadzenie do metody elementów skończonych i komercyjnego systemu MES. Projekty 
konstrukcji kratowych i ramowych; budowa macierzy sztywności prostych konstrukcji, wybór 
elementów z biblioteki, wprowadzanie danych geometrycznych i warunków brzegowych, obserwacja 
wyników. Badanie ugięć i wytrzymałości modelowanych konstrukcji. Oszacowanie błędów.   
 

Literatura     
1. Bijak śochowski, M., Jaworski, A., Krzesiński G., Zagrajek A., Mechanika materiałów i 

konstrukcji, T.2, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2006 
2. Cichoń, Cz.,  Cecot, W.,  Krok, J., Pluciński, P., Metody komputerowe w liniowej  

mechanice konstrukcji, Wydawnictwo PK, Kraków 2002, 
3. Łodygowski, T., Kąkol, W., Metoda elementów skończonych w wybranych 

zagadnieniach mechaniki konstrukcji,  Alma Mater, PP, 2003, 
4. Radwańska, M., Metody komputerowe w wybranych zagadnieniach mechaniki 

konstrukcji,  Wydawnictwo PK, Kraków 2004 
5. Rakowski, G., Kacprzyk, Z., Metoda elementów skończonych w mechanice 

konstrukcji, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005. 
 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Bogdan Szybiński 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

T902 - Aplikacja systemu MES ANSYS w elementach urz ądzeń 
transportowych 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2                    P30 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2                    P18 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Mechanika stosowana 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zaznajomienie studenta z metodą elementów skończonych na 
przykładzie konstrukcji stosowanych w transporcie. Obszerne wprowadzenie do systemu 
ANSYS. 

Metody dydaktyczne:  Projekty wykonywane w systemie MES ANSYS. Zajęcia projektowe 
na sali komputerowej.      

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  wykonanie projektów i testy zaliczające 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Projekty  
 Wprowadzenie do metody elementów skończonych i systemu ANSYS. Projekty poznawcze MES. 
Projekty cienkościennych konstrukcji płytowych stosowanych w urządzeniach transportowych; 
problemy zagadnień o znacznych lokalnych gradientach napręŜeń.  Oszacowanie błędu, korygowanie i 
adaptacja siatki elementów skończonych (ANSYS). 

 
 
Literatura     

1. Bijak śochowski, M., Jaworski, A., Krzesiński G., Zagrajek A., Mechanika materiałów i 
konstrukcji, T.2, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2006 

2. Cichoń, Cz.,  Cecot, W.,  Krok, J., Pluciński, P., Metody komputerowe w liniowej  
mechanice konstrukcji, Wydawnictwo PK, Kraków 2002, 

3. Łodygowski, T., Kąkol, W., Metoda elementów skończonych w wybranych 
zagadnieniach mechaniki konstrukcji,  Alma Mater, PP, 2003, 

4. Radwańska, M., Metody komputerowe w wybranych zagadnieniach mechaniki 
konstrukcji,  Wydawnictwo PK, Kraków 2004 

5. Rakowski, G., Kacprzyk, Z., Metoda elementów skończonych w mechanice 
konstrukcji, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005. 

 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Bogdan Szybiński 

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

 

 

 

 

 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu T903 – Współczesne materiały konstrukcyjne 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Wytrzymałość materiałów” 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  wyjaśnienie na przykładach róŜnic w projektowaniu konstrukcji 
i projektowaniu materiału dla konstrukcji; problematyka kształtowania właściwości materiałów 
i ograniczenia zakresu ich stosowalności  

Metody dydaktyczne:  dyskusja na wykładzie, prezentacje PowerPoint 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  sprawdzian 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podział i klasyfikacja materiałów współczesnych.  
Charakterystyka właściwości fizyko-chemicznych materiałów – ich wpływ i rola w 
projektowaniu; pojęcia anizotropii, ortotropii, efekty higrotermiczne, efekty piezoelektryczne, 
materiały funkcjonalne, ciecze magnetohydrodynamiczne, napręŜenia resztkowe. 
Modelowanie numeryczne procesów wytwarzania; metoda elementów skończonych, metoda 
objętości skończonych, opis pól sprzęŜonych; przykłady analizy numerycznej procesów 
odlewania stali, wytłaczania tworzyw sztucznych, utwardzania Ŝywic na gorąco, 
wykonywania struktur kompozytowych. 
Wymagania normalizacyjne odnośnie projektowania konstrukcji wykonywanych z materiałów 
kompozytowych i stosowanych w transporcie. 
Problemy projektowania konstrukcji z uwagi na wytrzymałość zmęczeniową i uderzenie.  

Literatura   
[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. 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu T904 - Komputerowe wspomaganie projektowania materi ałów 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  mechanika i wytrzymałość materiałów, 
nauka o materiałach 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z projektowaniem materiałów przy 
zastosowaniu systemów komputerowych 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  sprawdzian 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podział i klasyfikacja materiałów; kryteria optymalnego projektowania materiałów – wpływ 
własności materiałowych, technologii i eksploatacji. Zastosowanie metod numerycznych w 
projektowaniu własności materiałów. Metody homogenizacji własności mechanicznych 
materiałów niejednorodnych. Mechanika pękania materiałów i wyznaczanie współczynników 
intensywności napręŜeń. Przegląd systemów komputerowych stosowanych w projektowaniu 
materiałów. 

Literatura  
[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 
[3] O.C. Zienkiewicz „Metoda elementów skończonych”, Arkady 1972 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu T707 - Niezawodno ść i bezpiecze ństwo systemów 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W30 + C15 5 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W18 + C12 5 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: matematyka, statystyka matematyczna, 
statystyka opisowa, podstawy statystyki stosowanej, teoria prawdopodobieństwa, podstawy 
teorii systemów technicznych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zdobycie umiejętności zapobiegania ryzyku w eksploatacji 
systemów technicznych, zapoznanie się z zasadami i metodami stosowanymi w ocenie 
niezawodności i bezpieczeństwa systemów technicznych; zdobycie umiejętności 
prowadzenia badań i analizy niezawodnościowej, poznanie modeli niezawodnościowych  
i metod prognozowania, poznanie zasad niezawodności strukturalnej, uzyskanie wiedzy w 
zakresie szacowania ryzyka.  

Metody dydaktyczne:  przekaz werbalny w formie interaktywnego dialogu, poparty 
przykładami i wspomagany prezentacją multimedialną; aktywacja udziału uczestników za 
pomocą pytań problemowych; aktywny udział w ćwiczeniach przez samodzielne 
opracowanie sprawozdania z analizy niezawodności i bezpieczeństwa systemu 
technicznego. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny w formie testu wyboru. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Parametry charakterystyczne niezawodności – pojęcia podstawowe. Wskaźniki 
niezawodności. Modele matematyczne obiektów nieodnawialnych. Charakterystyki liczbowe 
niezawodności. Niezawodność obiektów prostych, progowych i złoŜonych. Struktura systemu 
- cięcia i ścieŜki. Niezawodność obiektów z uszkodzeniami typu „przerwa” i „zwarcie”. 
Niezawodność obiektów z elementami zaleŜnymi. Modele niezawodnościowe 
aproksymowane rozkładami prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo wykonania zadania. 
Modele matematyczne obiektów odnawialnych: model odnowy natychmiastowej, sumaryczny 
czas zdatności, proces odnowy, funkcja i gęstość odnowy. Redundancja. Drzewa uszkodzeń. 
Metody obliczeń niezawodności: analityczne, symulacyjne  
i kombinowane. Optymalizacja w teorii niezawodności. Badania niezawodnościowe i analiza 
statystyczna. Testowanie hipotez statystycznych i estymacja niezawodności. Metody 
prognozowania niezawodności dla potrzeb bezpieczeństwa uŜytkowania obiektów 
technicznych. Bezpieczeństwo systemów, pojęcia podstawowe. Związek teorii niezawodności 
z teorią bezpieczeństwa uŜytkowania obiektów technicznych. Analiza ryzyka i ocena 
bezpieczeństwa.  
 
ĆWICZENIA:   
Struktury złoŜone. Metoda minimalnych ścieŜek zdatności i niezdatności oraz analiza drzew 
uszkodzeń. ZaleŜności między parametrami niezawodności i wyznaczanie charakterystyk 
niezawodności. Dobieranie rozkładu prawdopodobieństwa opisującego badaną cechę. 
Obliczanie niezawodności obiektów z elementami zaleŜnymi. Estymacja parametrów 



niezawodności, prognozowanie niezawodności. Symulacja komputerowa niezawodności i 
trwałości. Analiza niezawodnościowa obiektu technicznego: opis systemu, przeznaczenie; 
graniczne wartości parametrów eksploatacji, definiowanie poprawnej pracy systemu; 
dekompozycja systemu; schemat blokowy struktury funkcjonalnej i niezawodnościowej; 
symulacja czasów poprawnej pracy elementów; wyznaczenie i obliczenie charakterystyk 
funkcyjnych elementów; graficzna prezentacja charakterystyk; drzewo uszkodzeń – analiza 
ryzyka uszkodzenia systemu; wnioski z analizy jakościowej i niezawodnościowej systemu. 

Literatura     
[1] Bucior J.: Podstawy teorii i inŜynierii niezawodności, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Rzeszowskiej, Rzeszów 2004 
[2] Karpiński J., Korczak E.: Metody oceny niezawodności dwustanowych systemów 

technicznych, Omnitech Press, Warszawa 1990 
[3] InŜynieria niezawodności : poradnik. T. 2 pod red. J. Migdalskiego, ZETOM,  

Warszawa 1992 
[4] Oprzędkiewicz J.: Wspomaganie komputerowe w niezawodności maszyn, Wydawnictwo 

Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993 
[5] Rausand M.: System reliability theory: models, statistical methods, and applications. 

Hoboken, NJ: Wiley-Interscience 2004. 
[6] Szymanek A.: Bezpieczeństwo i ryzyko w technice. Wydawnictwo Politechniki 

Radomskiej. Radom 2006. 
 

 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inŜ. Stanisław Młynarski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu T905 - Eksploatacja techniczna 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  uzyskanie wiedzy z zakresu metodyki badań stanowiskowych.  
Zdobycie umiejętności analizy wyników badań w aspekcie oceny procesów eksploatacji 
elementów i zespołów maszyn i pojazdów.  

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów i uzyskanie pozytywnej 
oceny ze sprawdzianu, zdanie egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe wielkości charakteryzujące warstwę wierzchnią elementów maszyn. Podstawowe 
procesy charakteryzujące oddziaływanie elementów maszyn. Wybrane charakterystyki 
procesów zuŜyciowych. Metody badań nieniszczących, badania defektoskopowe. Badania 
fizykochemiczne środków smarnych, badania spektralne w podczerwieni. Badanie zjawisk 
kontaktowych w elementach maszyn: symulacja numeryczna, badania stanowiskowe, 
badania eksploatacyjne. Analiza temperatury elementów trących. Badania stanowiskowe 
pojazdów i maszyn. Badania eksploatacyjne pojazdów i maszyn. Symulacja komputerowa 
procesów eksploatacji. Zintegrowane systemy informatyczne w eksploatacji pojazdów. 
Wpływ warunków eksploatacji na powstawanie hałasu. Zastosowanie sztucznych sieci 
neuronowych w prognozowaniu trwałości wybranych środków transportu. 
Laboratoria  
Pomiary stanowiskowe zuŜycia zestawów kołowych tramwaju. Pomiary stanowiskowe 
charakterystyk pracy pantografu. Pomiary stanowiskowe charakterystyk ruchu zestawów 
kołowych lokomotyw. Badania spektrometryczne zuŜycia środków smarnych. Badania 
laboratoryjne procesów zuŜycia. Badania eksploatacyjne intensywności zuŜycia wybranych 
elementów maszyn i pojazdów. 
  

Literatura  
[1] Konieczny J.: Sterowanie eksploatacją urządzeń. PWN, W-a, 1975 r  
[2] Piec P.: Badania eksploatacyjne elementów i zespołów pojazdów szynowych. Wyd. Pol. 

Krakowskiej. Kraków 2004 
[3] Hebda M., Janecki J.: Tarcie, smarowanie i zuŜycie części maszyn. Wydawnictwo 

Naukowo-Techniczne. Warszawa 1969 r. 
 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Paweł Piec prof. PK 

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

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu T906 - Modele logistyczne w systemie eksploatacji 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Badania operacyjne, Logistyka 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się z modelami logistycznymi stosowanymi  
w eksploatacji pojazdów. Zdobycie umiejętności projektowania modeli logistycznych  
dla systemów eksploatacji środków transportu. Optymalizowanie wskaźników oceny 
eksploatacji pojazdów. Zapoznanie się z metodami wspomagania komputerowego systemów 
zarządzania eksploatacją środków transportu. 

Metody dydaktyczne: udział w zajęciach wykładowych wspomaganych prezentacją 
multimedialna oraz zasobami internetowymi, rozwiązywanie studium przypadku, udział  
w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, 
wykorzystanie uczelnianej platformy e-Learningowa PK. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów i studium przypadku, 
zdanie egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  Podstawowe pojęcia i definicje. Identyfikacja modeli logistycznych. Modele 
logistyczne w systemie sterowania eksploatacją. Modele logistyczne w systemie uŜytkowania  
i obsługiwania pojazdów. Modele ekonomicznej wielkości zamówienia części zamiennych. 
Modele logistyczne w systemie ewidencyjno sprawozdawczym oraz decyzyjno-
planistycznym. Wspomaganie komputerowe w modelowaniu logistycznym systemów 
zarządzania eksploatacją. System operacyjny „Dynafleet”. System operacyjny „Roadrelay-
Dynafleet”. Komputerowe bazy danych w systemach zarządzania eksploatacją. Systemy 
transmisji danych. 
 
Laboratoria  
Metody odnawiania zapasów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. 
Prognozowanie. Wspomaganie komputerowe w modelach logistycznych systemu 
zarządzania eksploatacją transportu szynowego. Wspomaganie komputerowe w modelach 
logistycznych systemu zarządzania eksploatacją transportu drogowego. Wspomaganie 
komputerowe w modelach logistycznych systemu zarządzania eksploatacją transportu 
lotniczego. Wspomaganie komputerowe w modelach logistycznych systemu zarządzania 
eksploatacją transportu morskiego i śródlądowego. Wspomaganie komputerowe w modelach 
logistycznych systemu zarządzania eksploatacją transportu masowego i mediów.  

Literatura  
[1] A. Łupicka. Sieci Logistyczne. Teorie, modele, badania. Wyd. Akad. Ekon. Poznań 2006 
[2] Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski. Logistyka Przedsiębiorstw. PWE 2007 
[3] P. Andrzejczyk, J. Zając. Zapasy i magazynowanie. Przykłady i ćwiczenia. ILiM 2009 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Paweł Piec prof. PK  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Zakład Niezawodności i Eksploatacji Techn. (M8) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu T907 - Technika smarownicza 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z technologią produkcji materiałów 
smarowniczych oraz ich wykorzystaniem technicznym  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w laboratoriach, opracowanie sprawozdań 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów, zaliczenie laboratoriów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawy zuŜywania elementów maszyn i metody przeciwdziałania, rodzaje tarcia i 
smarowania, smary stałe, ciekłe i plastyczne, technologia wytwarzania środków smarnych, 
oleje silnikowe i przekładniowe, podstawowe własności olejów lepkość i smarność, dodatki 
do olejów smarnych, klasyfikacje olejów, metody badań laboratoryjnych olejów i smarów 
plastycznych, procesy starzenia się olejów, utylizacja i biodegradacja środków smarnych. 
Laboratoria  
Badanie laboratoryjne wybranych własności olejów silnikowych i przekładniowych. Badania 
smarności olejów silnikowych, przekładniowych i smarów plastycznych na aparacie 
czterokulowym, dobór olejów do wymagań urządzenia technicznego - klasyfikacje olejów 
silnikowych i przekładniowych, badania wybranych węzłów tarcia przy smarowaniu 
mieszanym oraz hydrodynamicznym – określenie parametrów pracy węzła tarcia 

Literatura  
[1] Podniało A., „Paliwa oleje i smary w ekologicznej eksploatacji” WNT Warszawa 2002 
[2] Czarny R., „Smary plastyczne” WNT Warszawa 2004 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inŜ. Piotr Strzępek 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu T908 - Systemy smarowania w środkach transportu 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z techniką zmniejszania zuŜycia środków 
transportu poprzez smarowanie  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w laboratoriach, opracowanie sprawozdań 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów, zaliczenie laboratoriów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawy zuŜywania elementów maszyn. Zasady konstruowania węzłów tarcia w aspekcie 
zmniejszenia ich zuŜycia. Smarowanie jako metoda ograniczania zuŜycia, tarcie płynne i 
graniczne. Rodzaje smarowania, smary stałe, ciekłe i plastyczne. Systemy smarowania 
maszyn w tym środków transportu. Rozwiązania techniczne smarowanych węzłów maszyn. 
Technologia wytwarzania środków smarnych, oleje silnikowe i przekładniowe, podstawowe 
własności olejów lepkość i smarność, dodatki do olejów smarnych, klasyfikacje olejów, 
metody badań laboratoryjnych olejów i smarów plastycznych, procesy starzenia się olejów, 
utylizacja i biodegradacja środków smarnych. 
Laboratoria  
Systemy smarowania środków transportu: centralne układy smarowania, smarowanie 
ciśnieniowe, rozbryzgowe i inne na przykładach elementów i zespołów pojazdów 
samochodowych. Badanie wybranych własności olejów silnikowych i przekładniowych. 
Badania smarów plastycznych na aparacie czterokulowym, Dobór olejów do wymagań 
urządzenia technicznego - klasyfikacje olejów silnikowych i przekładniowych, badania 
parametrów wybranych węzłów tarcia przy róŜnych warunkach pracy.  

Literatura  
[1] Hebda M.,Wachal A., „Tribologia” WNT, Warszawa 1999 
[2] Podniało A., „Paliwa oleje i smary w ekologicznej eksploatacji” WNT Warszawa 2002 
[3] Czarny M., „Smary plastyczne” WNT Warszawa 2004 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inŜ. Piotr Strzępek 

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

 
 

 

 

 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu T909 - Regeneracja i recykling 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + S15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + S9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Techniki wytwarzania” (I stopień studiów) 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie technologii regeneracji i systemu recyklingu 
pojazdów samochodowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. Samodzielne opracowanie tematu na 
zajęcia seminaryjne. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Regeneracja części jako element systemu recyklingu produktowego. Regulacje ustawowe 
dotyczące recyklingu. Przepisy wykonawcze regulujące wycofanie maszyn i urządzeń 
z eksploatacji. Podstawowe ogniwa systemu realizacji recyklingu pojazdów samochodowych. 
Technologie demontaŜu. Selekcja zespołów i części. Segregacja odzyskiwanych zespołów, 
części i materiałów. Techniki regeneracji części maszyn. Recykling metali. Recykling 
tworzyw sztucznych. Recykling elementów gumowych. Recykling części elektrycznych 
i  elektronicznych. Recykling i utylizacja płynów eksploatacyjnych. 
  

Seminarium  
Regeneracja i recykling w strategii „zrównowaŜonego rozwoju świata”. Wpływ regulacji 
ustawowych związanych z recyklingiem na trendy w budowie samochodów. Systemy 
recyklingu pojazdów samochodowych w Unii Europejskiej. Organizacja recyklingu 
samochodów w Polsce. Regeneracja typowych elementów silników spalinowych.  
 
Literatura  
[1] Osiński J., śach P.: Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów. WKŁ, W-wa 2006. 
[2] Merkisz-Guranowska A.: Aspekty rozwoju recyklingu w Polsce. WITiE, Radom 2005. 
[3] Kostrzewa S., Nowak. B.: Podstawy regeneracji części pojazdów samochodowych. WKŁ, 
     W-wa 1996. 
 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. inŜ. Andrzej Mruk, prof. PK 

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

 

 

 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu T910 - Technologie regeneracji cz ęści i zespołów 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + S15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + S9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Techniki wytwarzania” (I stopień). 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie technologii regeneracji części i zespołów pojazdów 
samochodowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. Samodzielne opracowanie tematu na 
zajęcia seminaryjne. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady 
Regeneracja części jako element systemu recyklingu produktowego. Selekcja zespołów 
i  części przeznaczonych do regeneracji. Technologie stosowane do regeneracji części 
maszyn. Regeneracja typowych części zasadniczych zespołów pojazdów (silnik spalinowy, 
skrzynka biegów, elementy zawieszenia, nadwozie). Zagadnienia zapewnienia jakości 
w procesie regeneracji. 
Seminarium/Projekt  
Analiza techniczno-ekonomiczna celowości stosowania regeneracji części i zespołów. 
Opracowanie procesu technologicznego regeneracji: kadłuba silnika, wału korbowego, wału 
rozrządu.   
 
Literatura  
[1] Kostrzewa S., Nowak. B.: Podstawy regeneracji części pojazdów samochodowych. WKŁ,  
     W-wa 1996. 
[2] Cypko J., Cypko E.: Podstawy techniki i organizacji napraw pojazdów samochodowych. 
     WKŁ, W-wa 1998. 
[3] Materiały instruktaŜowe producentów pojazdów i ich zespołów. 
 

Osoba odpowiedzialna za 
przedmiot 
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Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu T911 - Bezpiecze ństwo transportu drogowego 



 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + S15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + S9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika stosowana”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zagadnieniami bezpieczeństwa transportu 
drogowego. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach i seminariach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zdanie kolokwium zaliczeniowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie do nauki o bezpieczeństwie w systemie „człowiek – technika – środowisko”. 
Rodzaje bezpieczeństw. Bezpieczeństwo w podsystemie „uczestnik ruchu – pojazd – 
otoczenie”. Definicje zdarzeń drogowych. Bazy danych o zdarzeniach drogowych. Wskaźniki 
oceny stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Podstawowe przyczyny zdarzeń 
drogowych. Sposoby kształtowania BRD. Zarządzanie prędkością. Programy poprawy BRD. 
Bezpieczeństwo „uczestnika ruchu” - psychologiczne i fizjologiczne cechy zachowań 
kierujących pojazdami. Wpływ leków, alkoholu i narkotyków na zachowanie uczestnika 
ruchu. Bezpieczeństwo „pojazdu” – czynne, bierne, powypadkowe, ekologiczne, 
konstrukcyjne i prawne. Przepisy homologacyjne dotyczące bezpieczeństwa pojazdów. 
Bezpieczeństwo przewozu ładunków. Wybrane zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa 
„otoczenia” - drogi i ich infrastruktura, widoczność, warunki atmosferyczne, regulacje prawne.  
 
Seminaria  
Podstawy prawne funkcjonowania transportu drogowego w Polsce. Inspekcja Transportu 
Drogowego jako organ bezpośredniej kontroli transportu drogowego. Klasyfikacje 
i zabezpieczenia ładunków w transporcie drogowym. Transport towarów niebezpiecznych. 
 

Literatura  
[1] Wicher J.: Bezpieczeństwo samochodu i ruchu drogowego. WKŁ, Warszawa 2004. 
[2] Prochowski L., śuchowski A.: Samochody cięŜarowe i autobusy. WKŁ, Warszawa 2004. 
[3] Zielińska S.: ADR – Transport samochodowy towarów niebezpiecznych. Wyd. ODiDK, 

Gdańsk 2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Witold Jordan 

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

 

 

 

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu T912 - Ergonomia i bezpiecze ństwo w pojazdach 

 



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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15+S15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9+S9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika stosowana”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zasadami ergonomii i bezpieczeństwa 
pojazdów samochodowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach i seminariach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zdanie kolokwium zaliczeniowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Zakres i elementy składowe ergonomii. Parametry charakteryzujące sylwetkę człowieka: 
kształty, wymiary i pozycja pracy. Zasięgi oraz metody określania obszaru i stref obserwacji 
i wykonywanych czynności. Parametry charakteryzujące przestrzeń pracy kierowcy: struktura 
przestrzenna, granice przestrzeni manipulacyjnej, kształt i wymiary foteli, strefy widoczności. 
Rozmieszczenie elementów informacyjnych i sterujących. Parametry charakteryzujące 
miejsce pasaŜera. Bezpieczeństwo samochodu: czynne, bierne, powypadkowe, ekologiczne, 
konstrukcyjne i prawne. Unormowania EKG ONZ i UE z obszaru bezpieczeństwa 
samochodu. Tolerancje ciała człowieka na obciąŜenia mechaniczne. Wymagania dotyczące 
elementów bezpieczeństwa biernego: strefy kontrolowanego zgniotu, system pasów 
bezpieczeństwa i poduszek gazowych, bezpieczne fotele i kolumna kierownicy. 
 
Seminaria  
Parametry charakteryzujących sylwetkę człowieka. Określenie obszaru i stref obserwacji 
wykonywanych czynności. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych oraz charakterystyk systemów 
bezpieczeństwa czynnego i biernego. 
 

Literatura  
[1] Wicher J.: Bezpieczeństwo samochodu i ruchu drogowego. WKŁ, Warszawa 2004. 
[2] Jabłoński J.: Ergonomia produktu. Wyd. Politechniki Poznańskiej 2006. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Witold Jordan 

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

 

 


