
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Transportowe  

Kod - nazwa 
przedmiotu T330 – Urządzenia d źwigowo - przeładunkowe  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 
5 
6 

W15 + L15 
P15 

4 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 
5 
6 

W9 + L9 
P9 

4 
2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Środki transportu bliskiego”, „Infrastruktura 
transportu bliskiego”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  opanowanie zagadnień obejmujących budowę podstawowych 
rodzajów urządzeń dźwigowych i przeładunkowych oraz ich funkcjonowania w systemach 
transportowych. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  w semestrze 5 zaliczenie laboratoriów, 
w semestrze 6 zaliczenie projektów oraz zdanie egzaminu w semestrze 6. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rodzaje dźwignic, przegląd konstrukcji, nazewnictwo wg PN, grupa natęŜenia pracy. 
Charakterystyki obciąŜeń mechanizmów, rola napędu, rodzaje napędów mechanizmów 
dźwignicowych. Sprawności przy obciąŜaniu nominalnym i częściowym, przy normalnym 
i odwrotnym przepływie strumienia mocy. Redukcja momentów bezwładności na wał 
pierwszy, redukcja momentów oporów ruchu ustalonego na wał pierwszy. Równania ruchów 
nieustalonych mechanizmów, czasy rozruchu i hamowania. Napęd elektryczny, 
charakterystyki mechaniczne i regulacyjne silników asynchronicznych, oszacowanie 
zapotrzebowania mocy i wstępny dobór silnika. Budowa i obliczenia hamulców 
dźwignicowych. Mechanizm podnoszenia – schematy kinematyczne mechanizmu, budowa 
i dobór lin, elementy chwytne, opory ruchu, dobór i sprawdzenie hamulca, dobór 
i sprawdzanie silnika elektrycznego. Mechanizmy jazdy: schematy kinematyczne 
mechanizmu, budowa i dobór kół jezdnych, opory jazdy, dobór i sprawdzanie silnika 
elektrycznego na rozruch bez poślizgu i przegrzanie, dobór i sprawdzenie hamulca na 
hamowanie bez poślizgu. Przenośniki: klasyfikacja i przegląd konstrukcji, schematy 
kinematyczne, parametry eksploatacyjno-funkcjonalne współcześnie wytwarzanych 
przenośników. Przenośniki cięgnowe i bezcięgnowe, wybrane rozwiązania konstrukcyjne, 
dobór i obliczanie, przykłady zastosowań. Kierunki rozwoju urządzeń dźwigowo- 
przeładunkowych.  
Laboratoria  
Badania stanowiskowe parametrów hamulca dźwignicowego. Badania napręŜeń ustroju 
nośnego na modelu suwnicy - badania modelowe suwnicy spręŜonej siłą proporcjonalną do 
masy podnoszonego ładunku. Badania stanowiskowe układów cięgnowych - wyznaczanie 
sprawności wielokrąŜka. Badanie stanowiskowe mechanizmu jazdy - wyznaczanie 
zastępczych oporów ruchu w mechanizmach jazdy suwnic z zestawami kołowymi 
szynowymi. Badania zderzaków suwnicowych - wyznaczanie charakterystyki statycznej 
wybranych zderzaków gumowych dźwignicowych. 
 



Projekty  
Projekt mechanizmu podnoszenia suwnicy pomostowej. Projekt mechanizmu jazdy na 
przykładzie wciągarki przejezdnej lub mostu suwnicy. Projekt przenośnika cięgnowego 
taśmowego.  

Literatura  
[1] Drozdowski P.: Wprowadzenie do napędów elektrycznych. Wydawnictwo Politechniki 

Krakowskiej, Kraków 1998. 
[2] Goździecki M., Świątkiewicz H.: Przenośniki. WNT, Warszawa 1975. 
[3] Piątkiewicz A., Sobolski R.: Dźwignice, t. I i II, WNT, Warszawa 1977. 
[4] Winek H. Maszyny budowlane. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1973. 

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 T331 – Techniki bezpiecze ństwa urz ądzeń transportu bliskiego 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Środki transportu bliskiego”, „Urządzenia 
dźwigowo-przeładunkowe”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się podstawowymi technikami bezpieczeństwa 
urządzeń transportu bliskiego. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
ZagroŜenia pracy urządzeń transportu bliskiego (UTB), kryteria bezpieczeństwa 
przemieszczeń jednostek ładunkowych oraz urządzeń dźwigowo-przeładunkowych, 
wskaźniki bezpieczeństwa ruchu w fazach nieustalonych: rozruchu i hamowania, wymagane 
procedury dla bezpiecznej eksploatacji UTB, dyrektywy i specyfikacje techniczne: 
maszynowa i dźwigowa, warunki techniczne jednostek dozorowych, środki i systemy 
zapewniające bezpieczną funkcjonalność eksploatacyjną UTB, systemy antywahaniowe, 
metodyki podejmowania decyzji w zakresie dopuszczania, uŜytkowania obsługiwania UTB, 
adaptacyjne metody kształtowania charakterystyk eksploatacyjnych pracy UTB, 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 UTB, obliczanie badania stateczności dźwignic, zagadnienia 
projektowania torowisk jezdnych dla systemów UTB, formy wykonywania dozoru 
technicznego. 
Laboratoria  
Badania stanowiskowe ograniczników udźwigu wciągników i suwnic oraz ogranicznika 
prędkości ruchu platform roboczych. Badania dozorowe systemów transportu linowego, 
dźwigów osobowych oraz schodów ruchomych. Badania stanowiskowe wpływu zmiany 
charakterystyk rozruchowych platformy dźwigowej na bezpieczeństwo oraz komfort jazdy. 
Badania stateczności Ŝurawia budowlanego. Badanie wpływu ładunku zawieszonego na 
cięgnach na pracę mechanizmu jazdy wciągnika i mostu suwnicy jednodźwigarowej KBK. 
Badania ruchowe wózków jezdniowych widłowych. 

Literatura  
[1] Niziński S.: Elementy eksploatacji obiektów technicznych. WUWM, Olsztyn 2000. 
[2] Piątkiewicz A., Sobolski R.: Dźwignice. WNT, Warszawa 1987. 
[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 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Transportowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu T332 – InŜynieria środowiska transportowego 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + L15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + L9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Ochrona środowiska w transporcie”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z metodami oceny i technikami kształtowania 
środowiska transportowego. 

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

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Problematyka eksploatacji środków transportowych w aspekcie uwarunkowań 
środowiskowych: ochrona środowiska wodnego, procesy uzdatniania wody, procesy 
oczyszczania ścieków. Oczyszczalnie ścieków. Ochrona atmosfery. Zanieczyszczenia 
atmosfery. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze. Środki ograniczające 
emisje: komory osadcze, odpylacze, cyklony, filtry, elektrofiltry, odpylacze mokre. 
Oddziaływanie autostrad na środowisko naturalne. Ochrona środowiska przed nadmiernym 
hałasem. Metody oceny i prognozowania hałasu środowiskowego. Środki ograniczające 
emisje i transmisje hałasu środowiskowego: ekrany, tłumiki, obudowy i osłony. Ochrona 
środowiska przed nadmiernymi drganiami. Metody oceny i prognozowania drgań 
środowiskowych. 
Laboratoria  
Pomiary i analiza oddziaływania środków transportowych na środowisko w aspekcie hałasu. 
Pomiary i analiza oddziaływania środków transportowych na środowisko w aspekcie drgań. 
Prognozowanie hałasu środowiskowego emitowanego przez urządzenia transportowe. 
Ocena skuteczności zabezpieczeń ograniczających szkodliwy wpływ środków 
transportowych na środowisko. Badania napędów w aspekcie ochrony środowiska. 

Literatura  
[1] Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. PWN, Warszawa 1993. 
[2] Zarzycki R. i inni: Wprowadzenie do inŜynierii i ochrony środowiska. Ochrona środowiska 

naturalnego. WNT, Warszawa 2007.  

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 T333 – Ustroje no śne  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + C9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika ogólna”, „Wytrzymałość 
materiałów”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  opanowanie zagadnień analizy ustrojów nośnych urządzeń 
dźwigowych w zakresie statyki i dynamiki. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Struktury ustrojów nośnych maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych. Zasady 
modelowania ustrojów nośnych; model obliczeniowy i matematyczny. Materiały stosowane 
na konstrukcje ustrojów nośnych i ich własności. Technologie stosowane w budowie ustrojów 
nośnych. Kryteria wymiarowania: warunek wytrzymałości, trwałości, sztywności. Modele 
obciąŜeń statycznych i dynamicznych. Metody numeryczne w obliczeniach ustrojów noś-
nych. Modele matematyczne w zagadnieniach dynamiki ustrojów nośnych. Wytrzymałość 
zmęczeniowa ustrojów nośnych. 
Ćwiczenia  
Wyznaczanie obciąŜeń ekstremalnych w ustrojach nośnych urządzeń dźwigowych. 
Obliczenia sił wewnętrznych w ustrojach nośnych statycznie wyznaczalnych. Metody analizy 
statycznej ustrojów nośnych statycznie niewyznaczalnych. Obliczanie napręŜeń 
i odkształceń w zadaniach statyki dla ustrojów prętowych. Warunek wytrzymałości 
i sztywności w zadaniach statyki belek i ram. Dyskretyzacja ustrojów nośnych i dane 
wyjściowe do obliczeń MES. Wyznaczanie częstości i form drgań własnych ustrojów 
metodami przybliŜonymi. 

Literatura  
[1] Chmielewski T., Zembaty Z.: Podstawy dynamiki budowli. Wyd. Arkady, Warszawa 1998. 
[2] Cywiński Z.: Mechanika budowli w zadaniach, t. I Układy statycznie wyznaczalne, t. II 

Podstawy układów statycznie niewyznaczalnych. PWN, Poznań 1984. 
[3] 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 T334 – Maszyny drogowe i budowlane 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Infrastruktura transportu”, „Silniki 
spalinowe”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową, działaniem oraz podstawowymi 
charakterystykami maszyn drogowych z uwzględnieniem wymagań co do technologii 
i jakości wykonania prac drogowych oraz bezpieczeństwa. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych stanowiskowych oraz 
poligonowych, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, zaliczenie wiadomości 
związanych z wykonanym ćwiczeniem 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Budowa i parametry eksploatacyjne maszyn do budowy dróg. Maszyny do robót ziemnych, 
spycharki, koparki, ładowarki, zgarniarki, równiarki. Parametry pracy maszyn do 
zagęszczania, walce statyczne i wibracyjne, ubijaki, zagęszczarki. Maszyny do pozyskiwania 
i przygotowania kruszywa do budowy dróg, kruszarki, przesiewacze. Budowa, eksploatacja 
i sterowanie rozściełaczy mas bitumicznych i betonowych. Budowa i parametry 
eksploatacyjne maszyn do profilowania dróg i poboczy. 
Laboratoria  
Badania parametrów pracy koparki podsiębiernej. Badania układu napędowego jazdy 
gąsienicowej maszyny drogowej. Badania kruszarki szczękowej. Badania kruszarki 
stoŜkowej. Analiza i pomiar obciąŜeń elementów osprzętu w maszynie do robót ziemnych. 
Analiza i pomiar obciąŜeń układu sterowania lemiesza spycharki. 

Literatura    
[1] I.Brach, G.Tyro.: Maszyny ciągnikowe do robót ziemnych. WNT, Warszawa1986. 
[2] H.Winek.: Maszyny budowlane, cz. I. Maszyny do produkcji materiałów budowlanych. 

Wydawnictwo PW, Warszawa 1998. 
[3] Brach I.: Maszyny budowlane. Arkady, Warszawa 1974. 

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 T335 - Techniki magazynowania 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + 9L 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z technologiami składowania jednostek 
ładunkowych i infrastrukturą magazynów. Zdobycie umiejętności obliczeń systemu 
magazynowego. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  odbycie i zaliczenie zajęć laboratoryjnych, 
kolokwium zaliczające treści wykładu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
System jednostek ładunkowych. Technologie statycznego i dynamicznego składowania 
jednostek ładunkowych i materiałów. Infrastruktura i logistyka systemu przeładunkowego. 
Wózki podnośnikowe, układnice, przenośniki. Kontrola stanu jednostek ładunkowych. Fronty 
przeładunkowe. Logistyka w transporcie bliskim i magazynowaniu w przedsiębiorstwach. 
Automatyczna identyfikacja materiałów i ładunków. System GS1 – oznaczenia kodowe, kody 
kreskowe, RFID. Optymalizacja zapasów w przedsiębiorstwie. Magazynowanie towarów 
niebezpiecznych i spoŜywczych. Metody zarządzania zapasami, systemy dostaw. 
Dokumentacja magazynowa. 
Laboratoria  
Samojezdna platforma słuŜąca do przemieszczania palet z towarami w obrębie tunelu 
regałowego. Automatyczne regały magazynowe Lean-Lift wysokiego składowania. Budowa 
regałów wysokiego składowania. Obsługa procesów logistycznych za pomocą wózków 
podnośnikowych wyposaŜonych w specjalistyczny układ chwytający z odpowiednią siłą 
ścisku. Wózki podnośnikowe półautomatyczne wysokiego składowania do obsługi regałów. 
Obliczenia logistycznego systemu transportowo-magazynowego. 
Literatura   
[1] Praca zbiorowa, (redakcja naukowa: Kisperska-Moroń D., KrzyŜaniak S.): Logistyka. 

Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.  
[2] Praca zbiorowa, (redakcja Korzeniowski A.): Magazynowanie towarów niebezpiecznych, 

przemysłowych i spoŜywczych. Biblioteka Logistyka, Poznań 2006. 
[3] Gubała M., Popielas J.: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach. Biblioteka 

Logistyka, Poznań 2005. 
[4] Majewski J.: Informatyka w magazynie. Biblioteka Logistyka, Poznań 2006. 
[5] Wojciechowski Ł.: Infrastruktura magazynowa i transportowa. WyŜsza Szkoła Logistyki, 

2009. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Grzegorz Tora 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Systemy Urz ądzenia Transportowe 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

T336 – Wybrane zagadnienia projektowania urz ądzeń 

transportowych 
 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 7 P15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 7 P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy Projektowania Środków 
Transportu”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zdobycie umiejętności posługiwania się programami 
obliczeniowymi, oraz programami graficznymi CAD do projektowania układów napędowych 
oraz spawanych konstrukcji nośnych w transporcie.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, opracowanie projektu z uwzględnieniem 
zagadnień wytrzymałościowych i technologicznych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Wykonanie obliczeń w math-cad i projektu w auto-
cad, a po zatwierdzeniu przez prowadzącego dostarczenie projektu w formie papierowej 
wraz z kartą tematu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Projekty  
Projekt wciągnika linowego (łańcuchowego) lub dźwigara blachownicowego (kratowego) 
suwnicy, na bazie istniejących rozwiązań konstrukcyjnych. Dobór materiałów, zespołów i 
elementów znormalizowanych. Analiza wykonalności technologicznej i montaŜu. Obliczenia 
sprawdzające wytrzymałości i nośności wskazanych elementów konstrukcji. 
Literatura  
[1] Bogucki W., śyburtowicz M., Tablice do projektowania konstrukcji metalowych. Wyd. 

Arkady, Warszawa 1994.  
[2] Kurmaz L.: Projektowanie węzłów i części maszyn, Wyd. P.Św., Kielce 2004. 
[3] Markusik M., Sprzęgła mechaniczne, WNT, Warszawa 1994. 
[4] Łaczek S., Szybiński B., Zastosowanie AUTOCAD w konstruowaniu maszyn, Wyd.PK, 

Kraków, 1998 
[5] Osiński J., Wspomagane komputerowo projektowanie typowych zespołów i elementów 

maszyn, WNT, Warszawa 1994. 
[6] Technika spawalnicza w praktyce- Poradnik inŜyniera, Verlag Dashofer, W-wa 2007. 
[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 Podstaw Konstrukcji Maszyn (M-3) 

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Transportowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu T337 – Automatyzacja maszyn i urz ądzeń transportu bliskiego 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 + L15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 + L9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Automatyka”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z technikami projektowania i modelowania 
analogowo-cyfrowych układów automatyzacji maszyn i urządzeń transportu bliskiego. 

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. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wybrane elementy układów automatyki w maszynach i urządzeniach: elementy 
pneumatyczne, elementy hydrauliczne, elementy elektryczne. Sterowanie i regulacja 
analogowa i cyfrowa: dyskretyzacja sygnałów ciągłych, wykorzystywany sprzęt (karty 
sterujące, przetworniki A/C, C/A itp), stosowane oprogramowanie. Sterowniki PLC, 
magistrale typu CANBUS. Technika proporcjonalna i sterowniki pneumatycznych 
i hydraulicznych członów wykonawczych. Wybrane systemy sterowania ruchem 
w manipulatorach i maszynach transportowych: rodzaje układów regulacji, zautomatyzowane 
systemy przy budowie obiektów inŜynieryjnych. Przykłady automatyzacji pracy maszyn 
roboczych: układy „load sensing”, „power sensor” w maszynach roboczych, systemy waŜąco 
– ostrzegawcze oraz systemy zabezpieczeń przed przeciąŜeniem i utratą stateczności. 
Automatyzacja prac montaŜowych: urządzenia „indeksujące”, urządzenia podające, 
mechanizmy wykonawcze, programowanie i systemy zabezpieczające. 
Laboratoria  
Wykorzystanie programu Matlab-Simulink do budowania i modelowania układów sterowania. 
Badania pneumatycznego systemu pozycjonowania. Badanie układu „load sensing”. Badanie 
cyfrowego układu sterowania ruchem. Opracowanie i uruchomienie analogowo-cyfrowego 
algorytmu sterowania układu elektro-hydraulicznego. Badania pneumatycznego systemu 
pozycjonowania. 

Literatura  
[1] Praca zbiorowa pod kierunkiem Dietmara Schmida: Mechatronika. REA, Warszawa 2002. 
[2] Craig M., Gillian E.: Zarys cyfrowego przetwarzania sygnałów. WKŁ, Warszawa 1999. 
[3] Bubnicki Z.: Teoria i algorytmy sterowania. 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 T338 – Eksploatacja d źwignic i przeno śników 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Środki transportu bliskiego”, „Urządzenia 
dźwigowo-przeładunkowe”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się podstawowymi zasadami bezpiecznej obsługi 
dźwignic i przenośników, w tym dozorem ich stanu technicznego. Zdobycie umiejętności 
oceny stanów eksploatacyjnych i zuŜycia urządzeń transportu bliskiego w funkcji czasu oraz 
zróŜnicowanych warunków środowiskowych i klimatycznych ich eksploatacji.  

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawy teoretyczne eksploatacji dźwignic i przenośników (Urządzeń Transportu Bliskiego - 
UTB). Metody oceny parametrów zdatności funkcjonalnej, jakości technicznej oraz stopnia 
ich wyeksploatowania. Dyrektywy, normy i przepisy UDT w zakresie podstawowych zasad 
obsługi i eksploatacji UTB. Eksploatacja suwnic, Ŝurawi wieŜowych i samojezdnych, 
wciągników, wyciągów pionowych, dźwigów i schodów ruchomych, układnic i podestów 
ruchomych, dźwignic oraz podajników specjalnych - zakresy i formy wykonywania badań 
rejestracyjnych i odbiorczych. Podstawowe zasady doboru i eksploatacji lin stalowych 
stosowanych w zespołach roboczych dźwignic. Trwałość zmęczeniowa lin stalowych - 
kryteria oceny i odkładania lin. Techniki remontowo - konserwacyjne oraz modernizacja UTB. 
Wymagania i obsługa zawiesi. Budowa i podstawowe zasady sprawdzania poprawności 
działania urządzeń zabezpieczających. Wpływ warunków środowiskowych i klimatycznych 
na parametry funkcjonalne UTB. Kształtowanie procesu eksploatacji UTB. 
Laboratoria  
Badania rejestracyjne i odbiorcze suwnicy pomostowej: próby ruchowe i pomiar strzałki 
ugięcia dźwigarów nośnych suwnicy KBK. Badanie cieplnej charakterystyki hamulca 
dwuszczękowego. Badania charakterystyk eksploatacyjnych przenośnika pneumatycznego 
strumieniowego oraz rurowego obrotowego. Pomiar sprawności eksploatacyjnej wciągnika 
pneumatycznego. Badanie wpływu wiatru na stateczność platform i Ŝurawi wieŜowych. 
Identyfikacja geometrii torowisk jezdnych dźwignic. Pomiary parametrów eksploatacyjnych 
na stanowiskach modelowych przenośników taśmowego i wibracyjnego.  

Literatura  
[1] Niziński S.: Elementy eksploatacji obiektów technicznych. WUWM, Olsztyn 2000. 
[2] Piątkiewicz A., Sobolski R.: Dźwignice. WNT, Warszawa 1987. 
[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 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Transportowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu T339 - Seminarium dyplomowe 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 S30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 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 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, prezentacja wybranego 
pytania z listy (60 pytań) związanego z tematyka pracy dyplomowej oraz 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. Omówienie 
zasad i sposobu wykorzystywania źródeł oraz sposób cytowania literatury. Zasady dotyczące 
pisania pracy – podział na rozdziały i podrozdziały, formatowanie i inne. 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 takie jak: materiały konstrukcyjne, 
wytrzymałość i stateczność, dynamika maszyn, technologiczność konstrukcji, integracja 
projektowania i wytwarzania, konstrukcje i eksploatacja maszyn dźwigowych i przenośników, 
procedury obliczeniowe. 
Literatura   
 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 
 


