
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Transportowe  

Kod - nazwa 
przedmiotu T821 – Systemy d źwigowo - przeładunkowe  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 + P15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „InŜynieria systemów transportowych”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie ze strukturami systemów transportowych oraz 
urządzeniami dźwigowymi i przeładunkowymi. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w laboratoriach, sporządzenie sprawozdań z ćwiczeń 
laboratoryjnych oraz wykonanie jednego projektu. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rodzaje współczesnych systemów dźwigowo-przeładunkowych. Przegląd konstrukcji, 
klasyfikacja, parametry eksploatacyjne, klasy obciąŜeń, rodzaje napędów mechanizmów 
roboczych. Wybrane zagadnienia obliczeniowe podstawowych mechanizmów dźwignic: 
podnoszenia, jazdy, obrotu, wodzenia i zmiany wysięgu. Schematy kinematyczne. Zasady 
wyznaczania obciąŜeń stalowych ustrojów dźwignic i określanie stateczności dźwignic. 
Wymagania normowe i dozorowe. Wybrane zagadnienia obliczeniowe przenośników 
cięgnowych i bezcięgnowych. Systemy transportu bliskiego przeznaczone do 
przemieszczania ludzi i towarów w wielkich aglomeracjach, centrach handlowych 
i komunikacyjnych, centrach turystycznych i rekreacyjno-sportowych. Kierunki rozwoju 
urządzeń dźwigowo-przeładunkowych.  
Laboratoria  
Badania suwnicy KBK w fazach nieustalonych pracy mechanizmów roboczych 
podnoszenia oraz jazdy wciągarki i mostu. Badania stanowiskowe układów cięgnowych. 
Badania napręŜeń ustroju nośnego na modelu suwnicy  - badania modelowe suwnicy 
spręŜonej siła proporcjonalną do masy podnoszonego ładunku. Badania stanowiskowe 
przenośnika cięgnowego - badania zjawiska poślizgu spręŜystego i niespręŜystego. Badania 
modelowe mechanizmu obrotu Ŝurawia. 
Projekty  
Projekt suwnicy pomostowej/bramowej. Projekt dźwigu lub schodów ruchomych. Projekt 
systemu jednotorowego lub dwutorowego transportera KBK. Projekt kolejki linowej lub 
wyciągu narciarskiego. Projekt systemu transportowego dla wybranego stanowiska pracy. 
Projekt platformy budowlanej lub Ŝurawia budowlanego. 

Literatura  
[1] Goździecki M., Świątkiewicz H.: Przenośniki. WNT, Warszawa 1975. 
[2] Piątkiewicz A., Sobolski R.: Dźwignice, t. I i II, WNT, Warszawa 1977. 

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

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

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Transportowe 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

T822 – Zagadnienia optymalizacji konstrukcji maszyn i ur ządzeń 

transportowych  
 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + P30 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + P18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „brak”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się z podstawowymi metodami optymalizacji na 
przykładach związanych z praktyką inŜynierską. Zdobycie umiejętności formułowania i 
rozwiązywania zadań optymalizacji z zakresu budowy maszyn i urządzeń transportowych. 

Metody dydaktyczne:  Aktywny udział w zajęciach, opracowanie sprawozdań z projektów, 
samodzielne wykonanie dwóch projektów z zakresu optymalizacji konstrukcji. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Obecność na wykładach i zaliczenie projektów 
wykonanych w trakcie zajęć laboratorium komputerowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Zasady konstrukcji oraz ogólne sformułowanie zadania optymalizacyjnego i 
polioptymalizacyjnego. Metody analityczne: zadania otymalizacji statycznej bez ograniczeń, 
zadnia optymalizacji statycznej z ograniczeniami równościowymi zadania optymalizacji 
statycznej z ograniczeniami nierównościowymi. 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 poszukiwanie 
minimum funkcji bez ograniczeń: metody bezgradientowe Gaussa-Seidela i metoda Powella 
oraz gradientowe największego spadku oraz gradientu sprzęŜonego. Metody optymalizacji 
statycznej z ograniczeniami w formie funkcji kary. Prezentowanie przykładów zastosowania 
wybranych metod w budowie maszyn i urządzeń.  

Laboratoria  
Oddanie i zaliczenie 2 projektów składających się z obliczeń i rysunku konstrukcji będącej 
przedmiotem optymalizacji, przykładowe projekty to: optymalizacja wymiarów rurowego 
wałka skrętnego z zakończeniem wielokartowym ze stali spręŜynowej, optymalizacja 
dźwigara belki suwnicowej, optymalizacja zbiornika walcowego z dnami eliptycznymi na LPG 
(35 bar) na naczepę samochodową przy kryterium minimum cięŜaru lub minimum kosztów, 
optymalizacja przełoŜeń w przekładniach zębatych oraz optymalizacja geometrii zazębień 
przy kryterium wytrzymałości zmęczeniowej. 

Literatura  
[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.  

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

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Transportowe 
Kod – nazwa 
przedmiotu T823 – Projektowanie 3D 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 Lk30 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 Lk18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Grafika inŜynierska”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  prezentacja moŜliwości komputerowego wspomagania 
projektowania pojedynczych elementów konstrukcji jak i całych podzespołów ze 
szczególnym uwzględnieniem zjawiska kontaktu; modelowanie geometrii, a takŜe symulacja 
napręŜeń przy zastosowaniu pakietu MES ANSYS11 oraz ANSYS11 WorkBench. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, samodzielne wykonanie 
co najmniej dwóch projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów i projektów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Laboratoria  
Wprowadzenie do modelowania trójwymiarowego geometrii elementów i podzespołów 
maszyn i urządzeń. Tworzenie płaskiej geometrii elementu a następnie formowanie 
trójwymiarowej bryły (wyciąganie, obrót). Podstawowe pojęcia algebry boolowskiej, 
mianowicie dodawanie, obejmowanie, część wspólna brył i powierzchni. Dla utworzonej 
geometrii metody konstruowania siatek MES – regularnych (mapowanych) i nieregularnych, 
definiowanie materiałów izotropowych, anizotropowych (kompozyty, konstrukcje typu 
sandwich) definiowanie powierzchni kontaktowych, zakładanie warunków brzegowych, 
zadawanie obciąŜeń. Podstawowe metody analizy strukturalnej statycznej i dynamicznej, 
termicznej równieŜ statycznej i dynamicznej, analiza sprzęŜona – sprzęŜenie efektów 
strukturalnych i termicznych, strukturalnych i elektrycznych (piezoelektryki), prezentacja 
wyników symulacji. Studenci zobowiązani będą do samodzielnego wykonania dwóch 
projektów – projektu połączenia sworzniowego, gdzie zdefiniować naleŜy geometrię 
połączenia, powierzchnie kontaktu sworzeń – uchwyt a następnie przeprowadzenie analizy 
wytrzymałościowej połączenia. Drugi projekt dotyczy analizy stateczności dennicy zbiornika 
ciśnieniowego wykonanego ze stali, obciąŜonego ciśnieniem wewnętrznym. 
 

Literatura  
[1] System pomocy pakietu ANSYS11 oraz ANSYS Workbench 
[2] Łaczek S. Wprowadzenie do systemu elementów skończonych ANSYS (Ver. 5.0 i 5-ED), 

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999. 
[3] Rakowski G., Kacprzyk Z., Metoda Elementów Skończonych w mechanice konstrukcji, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inŜ. Marek Barski 

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

 



WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Transportowe  

Kod - nazwa 
przedmiotu T824 – Wibroakustyczna diagnostyka maszyn transport owych  

 

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. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  opanowanie zagadnień diagnostyki wibroakustycznej maszyn 
i urządzeń dźwigowo - transportowych. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Charakterystyka drgań i hałasu. Przyczyny powstawania drgań i hałasu w maszynach 
transportowych. Analiza sygnałów wibroakustycznych – układy analogowe i cyfrowe. 
Zintegrowane komputerowe metody analizy sygnałów wibroakustycznych zdeterminowanych 
i stochastycznych. Podstawowe dyskryminanty diagnostyczne. Identyfikacja obiektów 
mechanicznych w zadaniach diagnostyki maszyn. Systemy monitorowania on line i off line. 
Struktury systemów diagnostyki i monitoringu maszyn oparte na pomiarach drgań i hałasu. 
Analiza trendu. Systemy wspomagające prognozowanie oparte na modelach 
niezawodnościowych i statystycznych. 
Laboratoria  
Pomiar wielkości charakteryzujących sygnały wibroakustyczne. Przetwarzanie analogowych 
sygnałów wibroakustycznych. Metody analizy sygnałów zdeterminowanych 
i stochastycznych. Diagnostyka przekładni zębatych oparta o pomiary i analizę hałasu. 
Diagnostyka układów napędowych pojazdów w oparciu o analizę widmową sygnału drgań. 
Hałas hydraulicznych układów napędowych i jego struktura.  

Literatura  
[1] Cempel Cz.: Diagnostyka wibroakustyczna maszyn. 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.  

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

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Transportowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu T825 – Komputerowe wspomaganie prac in Ŝynierskich 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 L30 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 L18 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  podstawowe wiadomości z mechaniki, 
wytrzymałości materiałów oraz dokumentacji technicznej. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  systemy komputerowego wspomagania prac inŜynierskich 
CAD/CAM/CAE w modelowaniu elementów konstrukcji i układów napędowych maszyn  
i urządzeń transportowych. 

Metody dydaktyczne:  udział w laboratoriach komputerowych, wykonanie indywidualnego 
projektu dla zadanych danych i załoŜeń. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów oraz wiedzy praktycznej  
z zakresu komputerowego wspomagania prac inŜynierskich. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Laboratoria  
Zastosowanie operacji modelowania bryłowego w kształtowaniu geometrii elementów 
urządzeń transportowych. 
Modelowanie geometrii elementów z wykorzystaniem technik modelowania 
powierzchniowego.  
Wykonywanie modeli elementów urządzeń transportowych, modelowanie złoŜeń i zespołów, 
generowanie rysunków 2D na podstawie modeli trójwymiarowych. 
Zintegrowane systemy CAD/CAE (Pro/Engineer oraz Pro/Mechanica) w modelowaniu 
urządzeń transportowych, definiowanie modeli na potrzeby obliczeń kinematycznych  
oraz wytrzymałościowych.  
 

Literatura   
[1] E. Lisowski, W.CzyŜycki, Modelowanie elementów maszyn i urządzeń w systemie CAD  
      3D SolidWorks z aplikacjami CosmosWorks i Floworks, Kraków 2008 
[2] E. Lisowski, Automatyzacja i integracja zadań projektowania z przykładami dla systemu  
      Pro/Engineer Wildfire, Kraków 2007 
[3] E. Lisowski, Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD  
      3D: z przykładami w SolidWorks, Solid Edge i Pro/Engineer, Kraków 2003 
 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Mariusz Domagała 

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Transportowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu T826 – Sterowanie i automatyzacja w systemach trans portowych 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową i elementami składowymi układów 
sterowania w systemach transportowych oraz wybranymi technikami ich modelowania. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  testy i zadania realizowane w ramach 
poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych oraz zdanie egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Analogowe i cyfrowe układy sterowanie i regulacji napędów elektrycznych, pneumatycznych 
i hydraulicznych. Zaawansowane systemy sterowania w układach z napędem hydraulicznym: 
układy z jednostkami sterowanymi elektro-hydraulicznie. Struktury i algorytmy sterowania 
napędów mechanizmu jazdy maszyn transportowych takich jak ładowarki, wózki widłowe. 
Układy podnoszenia masy z silnikami liniowymi i obrotowymi – regulacja prędkości ruchu. 
Budowa i sterowanie układów o duŜej bezwładności. Zarządzanie energią w układach 
o wielu mechanizmach wykonawczych przy zmiennych warunkach obciąŜenia. 
Zdecentralizowane systemy sterowania, sterowniki PLC, magistrale komunikacyjne. 
Procesory sygnałowe w automatyce przemysłowych systemów transportowych.  

Laboratoria  
Wykorzystanie programów VisSim i Matlab Simulink do budowania i modelowania układów 
sterowania. Programowanie pracy manipulatora pneumatycznego. Opracowanie 
i uruchomienie układu sterowania trajektorią manipulatora z napędem hydraulicznym. 
Programowanie sterowników Plus+1. Badanie cyfrowego systemu sterowania ruchem 
w układzie z zamkniętym przepływem w połoŜeniu neutralnym. Opracowanie i uruchomienie 
systemu waŜąco-ostrzegawczego. 

Literatura  
[1] Borkowski W., Konopka S., Prochowski L.: Dynamika maszyn roboczych, WNT, 

Warszawa 1996. 
[2] Craig M., Gillian E.: Zarys cyfrowego przetwarzania sygnałów. WKŁ, Warszawa 1999. 
[3] Bubnicki Z.: Teoria i algorytmy sterowania. PWN, Warszawa 2002. 
[4] Giergiel M., J., Hendzel Z., śylski W.: Modelowanie i sterowanie mobilnych robotów 

kołowych. PWN, Warszawa 2002. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Janusz Pobędza 

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Transportowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu 

T927 – Energooszcz ędne i ekologiczne maszyny i urz ądzenia 
robocze  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + L15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + L9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Systemy dźwigowo-przeładunkowe”, 
„Sterowanie i automatyzacja w systemach transportowych”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową, działaniem oraz podstawowymi 
charakterystykami maszyn i urządzeń, w których zastosowano techniczne i eksploatacyjne 
środki zmniejszenia zuŜycia energii oraz emisji szkodliwych substancji do otoczenia. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych stanowiskowych oraz 
poligonowych, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, zaliczanie wiadomości 
związanych z wykonanymi ćwiczeniami 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych w zakresie 
przedmiotu wykonywanych badań oraz wiedzy teoretycznej z wykładów (w formie testów) 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rodzaje energooszczędnych układów napędowych w maszynach przejezdnych, pojazdach i 
urządzeniach stacjonarnych. Wykorzystanie tanich źródeł energii. Układy z odzyskiem 
energii. Sposób sterowania a oszczędność energii. Sprawność układów odzysku energii na 
przykładzie układów z akumulatorem hydropneumatycznym. Ekologiczne materiały 
eksploatacyjne w budowie maszyn i urządzeń, w tym oleje biodegradalne oraz woda jako 
czynnik roboczy w hydraulicznych układach napędu i sterowania. Podstawowe cechy fizyko-
chemiczne i eksploatacyjne wody na tle olejów do układów hydraulicznych. Wymagania 
materiałowo – konstrukcyjne stawiane elementom wysokociśnieniowej hydrauliki wodnej. 
Zasady eksploatacji układów z wodnym czynnikiem roboczym. Zanieczyszczenie i filtracja 
czynnika roboczego w eksploatacji układów hydraulicznych. 
Laboratoria  
Badania charakterystyk procesu ładowania i rozładowania akumulatora, jako wtórnego 
źródła energii. Wyznaczanie sprawności układu odzysku energii. Badania wodnego układu 
napędu i sterowania napędu jazdy. Badanie wodnego układu sterowania mechanizmów 
roboczych manipulatora. Badanie charakterystyk wybranych wodnych elementów 
sterujących. Badanie sprawności wodnego układu napędowego. 

Literatura   
[1] Ocioszyński J.: Energetyka energooszczędnych układów napędowych maszyn 

roboczych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994. 
[2] Szumanowski A. Hybrid electric vehicle drives design. Wydawnictwo ITE-PIB, Warszawa 

2006. 
[3] Trostmann E.: Water Hydraulics Control Technology. Danfoss A/S, New York 1996. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Andrzej Sobczyk 

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

 



WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Transportowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu T928 – Hydrotroniczne układy sterowania maszyn  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + L15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + L9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Budowa maszyn, silniki spalinowe i inne 
źródła napędu, napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową, działaniem oraz podstawowymi 
charakterystykami maszyn i urządzeń, w których zastosowano elektro-hydrauliczne układy 
sterowania. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych stanowiskowych oraz 
poligonowych, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, zaliczanie wiadomości 
związanych z wykonanymi ćwiczeniami 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych w zakresie 
przedmiotu wykonywanych badań oraz wiedzy teoretycznej z wykładów (w formie testów) 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Układy napędu i sterowania hydraulicznego w maszynach przejezdnych, pojazdach 
i urządzeniach stacjonarnych. Synteza i analiza układów napędu i sterowania hydraulicznego 
maszyn roboczych. Wodne układy napędu i sterowania. Modele matematyczne pracy pomp 
i silników wyporowych. Analiza pracy wybranych elementów sterowania hydraulicznego. 
Systemy dławieniowego sterowania prędkością. Sterowanie i regulacja objętościowa – 
przekładnia hydrauliczna. Zagadnienie pulsacji i uderzeń ciśnienia w układach. 
Zapowietrzenie i kawitacja. Ekologiczne ciecze robocze, w tym oleje biodegradalne i woda. 
Zanieczyszczenie i filtracja czynnika roboczego w eksploatacji układów hydraulicznych. 
Laboratoria  
Badania charakterystyk regulacyjnych przekładni hydrostatycznej. Badanie układów napędu 
i sterowania mechanizmów roboczych wysięgnika, ramienia i łyŜki koparki. Badanie układów 
napędu i sterowania układu mechanizmów obrotu i jazdy koparki. Badania hydraulicznego 
układu sterowania mechanizmu skrętu kół. Badania akumulatora hydraulicznego jako 
wtórnego źródła energii. Badanie wodnego układu sterowania układu napędu i sterowania. 

Literatura   
[1] Garbacik A.: Studium projektowania układów hydraulicznych. Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich - Wydawnictwo, Kraków 1997. 
[2] Trostmann E.: Water Hydraulics Control Technology. Danfoss A/S, New York 1996. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Andrzej Sobczyk 

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Transportowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu T827 – Standaryzacja, certyfikacja i ekspertyzy tec hniczne 

 

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:  „Systemy dźwigowo-przeładunkowe”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  praktyczne zapoznanie się podstawowymi standaryzacji  
i unifikacji w obszarze projektowania, wytwarzania oraz dozoru eksploatacyjnego urządzeń 
transportu bliskiego, a takŜe z zasadami opracowywania ekspertyz technicznych.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  przygotowanie i wygłoszenie referatu.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia standaryzacji i unifikacji w obszarze projektowania, wytwarzania, obsługiwania oraz 
badań i dozoru technicznego systemów i urządzeń transportu bliskiego (UTB). Zasady 
standaryzacji UTB wg ciągu Renarda. Kryteria doboru „standardowych modułów dźwignic”. 
Wybrane przykłady procedur unifikacji środków transportu o ruchu przerywanym i ciagłym: 
standardowe moduły ustrojów nośnych i mechanizmów roboczych suwnic oraz systemów 
transportu podwieszonego. Standaryzacja wymagań konstrukcyjno-eksploatacyjnych 
dźwigów osobowych: procedury dostosowania do wymogów transportu osób 
niepełnosprawnych. Normalizacja jednostek ładunkowych i UTB wg. ISO, EN, PN, DIN. 
Certyfikacja systemów, wyrobów oraz personelu. Akredytacja i notyfikacja laboratoriów 
badawczych. Dozór techniczny środków transportu bliskiego: rola UDT oraz TDT, zakres 
prawny i kompetencje działania. Ekspertyzy techniczne, procedury kwalifikacji i orzekania 
stanu technicznego urządzeń. Metody decyzyjne w zakresie planowania modernizacji oraz 
wycofywania z eksploatacji. Prawo normalizacyjne, instytucje normalizacyjne krajowe  
i zagraniczne.  

Literatura  
[1] Piątkiewicz A., Sobolski R.: Dźwignice. WNT, Warszawa 1987. 
[2] Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Biblioteka 

Problemów Eksploatacji, Kraków-Radom 2004. 
[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 Systemy i Urz ądzenia Transportowe 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

T828 – Technologie wytwarzania i odnowy środków transportu 

bliskiego 
 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + L15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + L9 1 
 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z technologią wytwarzania środków transportu 
bliskiego z uwzględnieniem dostępnego parku maszynowego i wykorzystywanych w procesie 
materiałów. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, opracowanie ramowego procesu technologicznego 
wybranego elementu. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcie procesu produkcyjnego, technologicznego, operacji, zabiegu. Dokumentacja 
technologiczna. Przegląd obrabiarek do obróbki skrawaniem ze szczególnym 
uwzględnieniem obrabiarek do obróbki gładkościowej kół zębatych, korpusów, obrabiarek 
przemysłu motoryzacyjnego. Procesy zuŜywania środków transportu bliskiego. ZuŜycie 
elementów układów hydraulicznych, zuŜycie elementów dźwignic i przenośników. Przegląd 
technologii spawania ustrojów nośnych dźwignic. Zarys metod montaŜu.  
Laboratorium  
Opracowanie technologii montaŜu wybranego podzespołu urządzenia dźwigowego i nadzór 
nad jego realizacją. Opracowanie ramowej technologii wytwarzania dźwigara skrzynkowego. 
Budowa układu hydraulicznego z dostarczonych elementów. Pierwsze uruchomienie układu 
hydraulicznego.  

Literatura  
[1] Kornberger Z.: Technologia budowy maszyn, WNT, Warszawa 1969. 
[2] Ochęduszko K.: Koła zębate, t. 2. Wykonanie i montaŜ. WNT, Warszawa 1980. 
[3] Piątkiewicz A., Sobolski R.: Dźwignice, t.1, 2. WNT, Warszawa 1977. 
[4] Richter E. (red.): MontaŜ w budowie maszyn. WNT, Warszawa 1980. 
[5] Stryczek S.: Napęd hydrostatyczny, t. 1 i 2. WNT, Warszawa 1990. 
[6] Tymowski J.: Technologia budowy maszyn, WNT, Warszawa 1985. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Krzysztof Szybalski 

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Transportowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu 

T929 – Współczesne układy nap ędowe w systemach transportu 
bliskiego  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  budowa maszyn, silniki spalinowe i inne 
źródła napędu, napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  budowa, zasada działania oraz podstawowe charakterystyki 
maszyn i urządzeń, w których zastosowano elektro-hydrauliczne układy sterowania. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych stanowiskowych oraz 
poligonowych, opracowanie sprawozdań, indywidualne projekty układów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych w zakresie 
przedmiotu wykonywanych badań oraz wykonanie i zaliczenie zadań projektowych.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Układy napędowe: elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, w maszynach przejezdnych, 
pojazdach i urządzeniach stacjonarnych. Nowoczesne systemy sterowania ruchem 
obrotowym i liniowym w układach elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych. Układy 
sterowania zdalnego radiowego, laserowego. Układy napędu i sterowania hydraulicznego 
w urządzeniach, maszynach i pojazdach transportowych. Synteza i analiza układów napędu 
i sterowania hydraulicznego maszyn transportowych. Przekładnia hydrostatyczna. 
Przekładnia hydrokinetyczna. Znaczenie filtracji płynu roboczego w eksploatacji układów 
napędowych. 
Laboratoria  
Badania charakterystyk regulacyjnych napędu elektrycznego z wektorowym przemiennikiem 
częstotliwości. Badanie charakterystyk napędów liniowych: hydraulicznych, pneumatycznych 
i elektrycznych. Badanie układów napędu i sterowania mechanizmów roboczych wysięgnika, 
ramienia i łyŜki. Badanie układu sterowania ruchem pojazdu terenowego. Badanie zdalnego 
sterowania ruchem urządzenia stacjonarnego.  
Projekty  
Tworzenie schematów funkcjonalnych układów napędowych. Dobór parametrów roboczych 
układu hydraulicznego: ciśnienie, objętościowe natęŜenie przepływu, dobór czynnika 
roboczego. Projektowanie algorytmów sterowania, obliczenia i dobór elementów układu. 
Schemat montaŜowy, straty tarcia mechanicznego, ciśnienia i przepływu, sprawność 
mechaniczna, hydrauliczna, wolumetryczna i całkowita. Obliczenia bilansu cieplnego. 
Modelowanie i symulacja komputerowa projektowanego układu. 

Literatura  
[1] Szenajch W.: Napęd i sterowanie pneumatyczne. WNT Warszawa, 1992. 
[2] Stryczek S.: Napęd hydrostatyczny. Wyd. 3, tom II, Układy. WNT Warszawa, 1995. 
[3] Garbacik A.: Studium projektowania układów hydraulicznych. Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich - Wydawnictwo, Kraków 1997.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Andrzej Sobczyk 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Transportowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu T930 – Wybrane zagadnienia nap ędów urz ądzeń transportowych  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „brak”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się z podstawowymi rodzajami napędów 
urządzeń transportowych na przykładach związanych z praktyką inŜynierską. Zdobycie 
umiejętności rozwiązywania zadań obliczeniowych z zakresu mechanicznych układów 
napędów maszyn i urządzeń transportowych. 

Metody dydaktyczne:  Aktywny udział w zajęciach, opracowanie sprawozdań z laboratoriów, 
samodzielne wykonanie obliczeń i projektu napędu urządzeń transportowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Obecność na wykładach i zaliczenie ćwiczeń 
laboratoryjnych i projektu wykonanego w trakcie zajęć. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Struktura układów napędowych i prezentowanie przykładów zastosowania wybranych 
napędów w budowie maszyn i urządzeń transportowych. Typowe mechanizmy dźwignicowe: 
podnoszenia, jazdy, wodzenia obrotu, zmiany wysięgu. Struktura napędu: silnik, przekładnia, 
sprzęgła i hamulce oraz człony wykonawcze (robocze). Zasada przesyłania i kompensacji sił, 
podziała zadań na zespoły i elementy. Zapotrzebowanie mocy, charakterystyki silników, 
redukcja momentów sił i momentów bezwładności w układzie napędowym. Stany ustalone i 
nieustalone pracy układu napędu, sprawność układu napędu. Przykłady obliczeń układów 
napędowych w maszynach transportowych. 
 
Laboratoria  
Oddanie i zaliczenie sprawozdań z wykonania 4 eksperymentalnych pomiarów badań 
układów napędowych dźwignic w zakresie zapotrzebowania mocy, dynamiki ruchu członu 
roboczego i sprawności dla ustalonego cyklu roboczego. 
Projekty  
Samodzielne wykonanie obliczeń i projektu napędu przenośnika taśmowego lub 
mechanizmu podnoszenia. 

Literatura  
[1] Dziama A.: Metodyka konstruowania maszyn, PWN, W-wa 1995. [2] Kurmaz L.: 
Projektowanie węzłów i części maszyn, Wyd. P.Św., Kielce 2004. 
[2] Markusik M., Sprzęgła mechaniczne, WNT, W-wa 1994. 
[3] Łaczek S., Szybiński B., Zastosowanie AUTOCAD w konstruowaniu maszyn, Wyd.PK, 
Kraków, 1998 
[4] Osiński J., Wspomagane komputerowo projektowanie typowych zespołów i elementów 
maszyn, WNT, W-wa 1994. 
[5] SidorowiczJ., Napęd elektryczny i jego sterowanie, Wyd. PW, 1990. 
[6] Pawlicji K., Elementy dźwignic, PWN, W-wa 1982.  



[7] Katalog f-my NORD, www.nord.com  
[8] Katalog f-my DEMAG, WWW.demagcranes.pl 

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

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Transportowe 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

T931 – Techniki bezpiecze ństwa i ergonomii w systemach 

transportu bliskiego  
 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  zaliczony I stopień studiów. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z się z technikami bezpieczeństwa i metodami 
oceny czynników szkodliwych na stanowisku pracy operatora środków transportowych. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Zasady bezpiecznej eksploatacji systemów transportu technologicznego. Proces 
uŜytkowania systemu operator – urządzenie transportu bliskiego. Analiza konstrukcji 
wyciągów pionowych, suwnic i Ŝurawi w aspekcie wymogów ergonomii. Wymogi 
ergonomiczne w konstrukcji schodów ruchomych i chodników. Wymogi ergonomiczne dla 
kabin operatorów suwnic i Ŝurawi wieŜowych. Ergonomia kabin operatorów dla maszyn 
i urządzeń mobilnych. Konstrukcje chroniące typu ROPS i FOPS. Ocena miejsc pracy 
operatorów w kontekście wymogów ergonomicznych: widoczność, komfort cieplny, komfort 
akustyczny i wibracyjny. 
Laboratoria  
Ocena przestrzeni pracy operatora w aspekcie rozkładu pól akustycznego, drganiowego 
i termicznego – badania modelowe. Wielokryterialna ocena stanowiska pracy operatorów 
maszyn roboczych. Analiza konstrukcji kabiny w aspekcie spełnienia wymogów 
bezpieczeństwa i ergonomii. 

Literatura  
[1] Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. PWN, Warszawa 1993. 
[2] Koradecka D. (red.): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. CIOP, Warszawa 1999. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Zygmunt Dziechciowski 

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Transportowe 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

T932 – Ergonomia i fizjologia pracy w środkach transportu 

bliskiego  
 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  zaliczony I stopień studiów. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z się z metodami oceny czynników szkodliwych 
na stanowisku pracy operatora środków transportowych. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Człowiek a środowisko. Percepcja bodźców wzrokowych i słuchowych. Fizjologia pracy. 
Zagadnienia biomechaniki. Wybrane czynniki zagroŜeń w środowisku pracy: drgania 
mechaniczne, hałas, promieniowanie optyczne, mikroklimat gorący i zimny. Wybrane 
zagadnienia ergonomii na stanowiskach pracy: wymogi ergonomiczne dla kabin operatorów 
suwnic i Ŝurawi wieŜowych. Ergonomia kabin operatorów dla maszyn i urządzeń mobilnych. 
Laboratoria  
Badanie komfortu cieplnego w kabinie operatora. Badanie komfortu akustycznego w kabinie 
operatora. Badanie komfortu wibracyjnego w kabinie operatora. Wielokryterialna ocena 
stanowiska pracy operatorów maszyn roboczych. Testy psychofizjologiczne. 

Literatura  
[1] Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. PWN, Warszawa 1993. 
[2] Koradecka D. (red.): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. CIOP, Warszawa 1999. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Zygmunt Dziechciowski 

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Transportowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu T933 – Monitoring i kontroling systemów transportu bliskiego  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „InŜynieria systemów transportowych”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  praktyczne zapoznanie się podstawowymi zagadnieniami 
monitoringu i kontrolingu technicznego w systemach i urządzeniach transportu bliskiego.  

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe funkcje kontrolingu w systemach transportu bliskiego (STB). Monitoring STB, 
podstawowe pojęcia i definicje, cele i zadania dozoru technicznego oraz monitoringu stanów 
eksploatacyjnych w STB, ZagroŜenia pracy systemów transportu bliskiego (TB), kryteria 
bezpieczeństwa przemieszczeń jednostek ładunkowych oraz urządzeń TB, wskaźniki 
podatności diagnostycznej urządzeń dźwigowo-transportowych, zagroŜenia pracy STB, 
kryteria bezpieczeństwa przemieszczeń jednostek ładunkowych oraz urządzeń STB, 
wskaźniki bezpieczeństwa ruchu w fazach nieustalonych, dyrektywy i specyfikacje 
techniczne: maszynowa i dźwigowa, warunki techniczne jednostek dozorowych, środki  
i systemy zapewniające bezpieczna funkcjonalność eksploatacyjną urządzeń STB, 
adaptacyjne metody kształtowania charakterystyk eksploatacyjnych pracy urządzeń STB, 
przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji oraz instalowania środków transportowo-
dźwigowych, obowiązujące rozporządzenia i dyrektywy techniczne dotyczące warunków, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia dźwigowo-transportowe, systemy zarządzania 
bezpieczeństwem eksploatacji urządzeń STB.  
Laboratoria  
Badania funkcjonalne zdalnego systemu sterownia pracą suwnicy podwieszonej KBK. 
Monitoring parametrów pracy układu automatycznego sterowania ruchami roboczymi 
mobilnego transportera przemysłowego. Kontroling parametrów eksploatacyjnych systemu 
transportu ciągłego (przenośnik, schody ruchome, kolejka linowa). Próby funkcjonalne 
zdalnego systemu kontroli stanów eksploatacyjnych i dokładności pozycjonowania układnicy.  

Literatura  
[1] Cichocki W., Michałowski S., Prącik M.: Kształtowanie jakości przetwarzania danych 

pomiarowych w komputerowym wspomaganiu badań i sterowaniu maszyn roboczych. 
Wydawnictwo PiT, Kraków 2004. 

[2] Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Biblioteka 
Problemów Eksploatacji, Kraków-Radom 2004. 

[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 Systemy i Urz ądzenia Transportowe 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

T934 – Wybrane techniki diagnozowania i dozoru urz ądzeń 

transportu bliskiego  
 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „InŜynieria systemów transportowych”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  praktyczne zapoznanie się podstawowymi technikami 
diagnozowania i dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego.  

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Istota i struktura procesów diagnozowania stanu technicznego urządzeń transportu bliskiego 
(UTB). Ogólne algorytmy procesów operacji kontrolnych i dozorowych. Podstawowe techniki 
i metody prognozowania stanów UTB, lokalizacji uszkodzeń oraz analizy ryzyka zagroŜeń. 
Przykładowe specyfikacje ilościowo-jakościowych wymagań uŜytkownika oraz kwalifikacje 
stanów technicznych dla wybranych grup środków transportu bliskiego (dźwigi, suwnice, 
Ŝurawie, kolejki linowe). Algorytmy sterowania utrzymaniem urządzeń UTB w stanie 
zdatności eksploatacyjnej. Zagadnienia prawne związane z procedurami modernizacyjnymi 
urządzeń objętych dozorem technicznym. Systemy zarządzania bezpieczeństwem 
eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, w tym wieloletnio eksploatowanych UTB. 
Procedury prowadzenia badań atestacyjnych (certyfikacja elementów, podzespołów 
i urządzeń dźwigowo-transportowych objętych dozorem technicznym obowiązkowym oraz 
dobrowolnym). Wybrane metody inŜynierskie poprawy niezawodności eksploatacyjnej UTB.  
Laboratoria  
Badania dozorowe wybranych urządzeń dźwigowo-transportowych: suwnic, Ŝurawi 
budowlanych, dźwigów osobowych, systemów transportu linowego, systemów transportu 
podwieszonego, podnośników, itp. (laboratorium M3, współudział w badaniach 
przeprowadzanych przez UDT oraz TDT). Monitorowanie parametrów pracy układu 
automatycznego sterowania ruchami roboczymi mobilnego transportera przemysłowego oraz 
parametrów eksploatacyjnych systemu transportu ciągłego (przenośnik, schody ruchome, 
kolejka linowa). 

Literatura  
[1] Cichocki W., Michałowski S., Prącik M.: Kształtowanie jakości przetwarzania danych 

pomiarowych w komputerowym wspomaganiu badań i sterowaniu maszyn roboczych. 
Wydawnictwo PiT, Kraków 2004. 

[2] Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Biblioteka 
Problemów Eksploatacji, Kraków-Radom 2004. 

[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 Systemy i Urz ądzenia Transportowe  

Kod - nazwa 
przedmiotu T829 – Mobilne maszyny budowlano - drogowe  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + L9  2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Systemy dźwigowo - przeładunkowe”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z budową i zastosowaniem podstawowych 
maszyn stosowanych w budownictwie i przy budowie dróg. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w laboratoriach, sporządzenie sprawozdań z ćwiczeń 
laboratoryjnych. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Opis podstawowych procesów roboczych realizowanych przez mobilne maszyny budowlano 
– drogowe. Podstawowe parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne maszyn do budowy dróg: 
kołowych, szynowych, wodnych, lotniczych. Maszyny do robót ziemnych: koparki, spycharki, 
ładowarki, zgarniarki, równiarki. Parametry energetyczne i ruchowe pracy maszyn do robót 
ziemnych. Maszyny i urządzenia do zagęszczania, walce statyczne i wibracyjne, ubijaki, 
zagęszczarki. Maszyny do pozyskiwania i przygotowania materiałów do budowy obiektów 
inŜynieryjnych, kruszarki i przesiewacze. Budowa i własności układów sterowania 
maszynami do zabudowy mas bitumicznych i betonowych. Wymagania w zakresie budowy 
i parametrów eksploatacyjnych maszyn do profilowania dróg i poboczy oraz do ich 
konserwacji w róŜnych warunkach środowiskowych.  
Laboratoria  
Badania parametrów pracy hydraulicznego układu napędowego koparki podsiębiernej. 
Badania układu napędowego jazdy gąsienicowej maszyny drogowej - pomiar siły uciągu. 
Analiza i pomiar obciąŜeń elementów hydraulicznego układu napędowego osprzętu 
w maszynie do robót ziemnych. Pomiary energii kruszenia materiałów wykorzystywanych do 
budowy dróg. Analiza i pomiar obciąŜeń układu sterowania lemiesza spycharki. Badania 
parametrów pracy wybranych mechanizmów samojezdnego dźwigu terenowego. 
Optymalizacja napędu jazdy maszyn mobilnych wg. zasady stałej mocy.  

Literatura  
[1] Brach I., Tyro G.: Maszyny ciągnikowe do robót ziemnych. WNT, Warszawa 1986. 
[2] Dudczak A.: Koparki. Teoria i projektowanie. PWN, Warszawa 2000. 

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

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

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Transportowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu T830 - Seminarium dyplomowe 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 S30 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 S18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  ZałoŜeniem jest wskazanie jak naleŜy postępować przy 
wykonaniu pracy dyplomowej na poszczególnych etapach jej realizacji. Celem przedmiotu 
zdobycie umiejętności wykonania pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz 
zaprezentowanie zagadnień technicznych i obliczeniowych związanych z maszynami 
roboczymi i urządzeniami transportowymi transportu bliskiego.  

Metody dydaktyczne:  Seminarium jest prowadzone z uzupełniającymi elementami wykładu 
dotyczącego prezentowanych przez studentów tematów swoich prac dyplomowych.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Przedstawienie planów pracy podpisanych przez 
promotora, obecność na seminariach i aktywny udział w dyskusji, przygotowanie i 
przedstawienie prezentacji początkowego etapu pracy dyplomowej. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Seminarium  
Omówienie procedury związanej z realizacją pracy, wyborem tematu, formalne warunki 
uzyskania oceny pracy dyplomowej, dopuszczenia do obrony. Zasady formułowania celu i 
zakresu pracy. Opracowanie planu pracy. Zbieranie literatury do tematu pracy. Zasady 
dotyczące pisania pracy – podział na rozdziały i podrozdziały, podsumowanie pracy. Spis 
literatury. Załączniki. Końcowe sprawdzenie pracy. Przygotowanie prezentacji do obrony 
pracy. Prezentacja przez studentów planów i fragmentów pracy. Dyskusja nad 
prezentowanymi pracami. 
W formie wykładu omawiane są wybrane zagadnienia projektowania, wytwarzania i 
eksploatacji maszyn dźwigowych i przenośników, maszyn budowlanych oraz procedury 
obliczeniowe wybranych zespołów tego typu maszyn. 
Literatura   
                                     Związana z tematem pracy dyplomowej 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 
 


