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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Produkcj ą 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z820 –  Sztuczna inteligencja w zarz ądzaniu produkcj ą 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 + P30 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 + P18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zastosowanie metod sztucznej inteligencji w zadaniach 
zarządzania produkcją. Praktyczna umiejętność wyboru i zastosowania odpowiedniego na-
rzędzia sztucznej inteligencji w zaleŜności od charakterystyk zadania postawionego zadania 
z uwzględnieniem narzędzi opartych na wiedzy zintegrowanych systemów PLM. 

Metody dydaktyczne:  aktywne uczestnictwo w zajęciach, samodzielne wykonanie trzech 
projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  oddanie projektów w wersji elektronicznej oraz w 
formie wydruku, wykonanie wskazanych zadań w systemach komputerowych uŜywanych do 
realizacji projektów. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z projektów i ze wskazanych zadań. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie do sztucznej inteligencji, rys historyczny, programy sztucznej inteligencji  
a programy konwencjonalne, kryteria doboru zagadnień rozwiązywanych przy pomocy 
sztucznej inteligencji. Systemy ekspertowe, definicje, kategorie, ogólna struktura systemu 
ekspertowego.  Metody pozyskiwania i przetwarzania wiedzy, metody reprezentacji wiedzy. 
Zastosowanie systemów ekspertowych w zarządzaniu produkcją. Zastosowanie w zadaniach 
organizacji cyklu produkcyjnego. Zastosowanie do harmonogramowania produkcji, cechy 
charakterystyczne zadań sterowania produkcja i harmonogramowania, budowa bazy reguł 
priorytetu, przetwarzanie i ocena harmonogramów. Zastosowanie systemu do sterowania 
przepływem produkcji rytmicznej.  Zastosowanie systemów ekspertowych w projektowaniu 
procesów technologicznych obróbki. Modelowanie i reprezentacja wiedzy technologicznej. 
Algorytm generowania procesu technologicznego obróbki. Implementacja algorytmu. Podej- 
ście deskryptywne i imperatywne. Testowanie algorytmu. Integracja w obszarze technolo-
giczno - organizacyjnego przygotowania produkcji. Narzędzia systemów PLM oparte na 
wiedzy. Korzystanie z parametrów, formuł, reguł, warunków kontrolnych i reakcji. Język do 
opisu wiedzy w systemach PLM. Narzędzia do zarządzania wiedzą. Korzystanie z baz 
wiedzy systemów PLM i generowanie raportów z przebiegu wnioskowania. Szablony wiedzy. 
Projektowanie konstrukcyjne i technologicznego. Zastosowanie sieci semantycznych, zasada 
działania, przykład uŜycia do diagnostyki zakłóceń oraz do wyznaczania podobieństwa 
elementów w celu szybkiego szacowania kosztów produkcji.  

Projekty  
Projektowanie konstrukcyjne i technologiczne z wykorzystaniem wiedzy w systemie PLM 
CATIA: budowa modelu geometrycznego, parametryzacja, definiowanie szablonów obróbki, 
definiowanie reguł dla parametrów technologicznych, definiowanie reguł stosowania cykli 
obróbki, generowanie programu obróbki na podstawie szablonu. 
Planowanie procesu technologicznego za pomocą szkieletowego systemu ekspertowego dla 
zbioru części technologicznie podobnych, opracowanie procesu ramowego i dokumentacji 
dla typowego przedstawiciela zbioru części technologicznie podobnych, budowa metawiedzy 
w formie hierarchicznego modelu sieciowego i implementacja za pomocą ram, opracowanie 
reguł do wyboru operacji i zabiegów technologicznych, budowa reguł do parametryzacji 
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zabiegów technologicznych, implementacja algorytmu przetwarzania wiedzy poprzez 
modyfikację mechanizmu wnioskowania, generowanie raportu z przebiegu wnioskowania, 
wskazanie kierunków dalszej rozbudowy systemu. 
Budowa prototypowego systemu ekspertowego z uŜyciem narzędzia Exsys CORVID dla 
wybranego zadania organizacji produkcji: budowa drzew decyzyjnych, reguł, implementacja 
interfejsu do zewnętrznych źródeł danych, testowanie systemu. 
Literatura podstawowa   
[1] Duda J.; Wspomagane komputerowo generowanie procesu obróbki w technologii mecha-

nicznej. Wyd. PK, Kraków 2003. 
[2] Knosala R.; Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inŜynierii produkcji. WNT, War-

szawa 2002. 
[3] Skarka W.; CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogenerujących. Helion, Gliwice 2009. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Kwiatkowska A.; Systemy wspomagania decyzji. PWN, Warszawa 2007. 
[2] Kawecka-Endler A.; Organizacja technicznego przygotowania produkcji – prac rozwojo-

wych. Wyd. Politechniki Poznańskiej,  Poznań 2004 

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

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

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Produkcj ą  
Kod - nazwa 
przedmiotu Z821 – Monitoring maszyn i urz ądzeń  

 

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:  „Metody prognozowania” – sem. 1, „Symu-
lacja systemów” – sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami diagnostyki  
i monitoringu maszyn. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Monitoring maszyn i procesów technologicznych, podstawowe pojęcia i definicje, cele 
i zadania. Źródła sygnałów, klasyfikacja i miary sygnałów. Miernictwo wielkości 
nieelektrycznych, budowa wybranych przetworników pomiarowych. Komputerowa technika 
pomiarowa, kryteria wyboru systemu pomiarowego. Podstawy cyfrowej analizy sygnałów: 
proces dyskretyzacji sygnału - próbkowania i kwantowania, zdolność rozdzielcza. Opis 
podstawowych układów akwizycji i przetwarzania sygnałów pomiarowych. Systemy 
automatycznego monitorowania stanu maszyn i procesów. Detekcja uszkodzeń.  
Laboratoria  
Wyznaczanie charakterystyk przetworników podstawowych wielkości fizycznych. Testy 
porównawcze jakości przetwarzania analogowych i cyfrowych układów pomiarowych. 
Identyfikacja parametrów układu mechanicznego. Ocena ogólnego stanu dynamicznego 
maszyn i urządzeń. Wykorzystanie środowiska programowego LabView i LabTech 
w systemach monitoringu. 
Literatura podstawowa  
[1] Cempel C.; Diagnostyka wibroakustyczna maszyn. PWN, Warszawa 1989. 
[2] Moczulski W.; Diagnostyka techniczna. Metody pozyskiwania wiedzy. Wyd. Politechniki 
Śląskiej, Gliwice 2002.  

[3] śółtowski B.; Podstawy diagnostyki maszyn. Wyd. Akademii Techniczno-Rolniczej w Byd-
goszczy, Bydgoszcz 1996. 

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

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

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Produkcj ą  
Kod - nazwa 
przedmiotu Z822 – Rekonstrukcja i odtwarzanie wyrobów 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + P30 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + P18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: wiedza z zakresu podstaw metrologii i gra- 
fiki inŜynierskiej. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z metodami odwzorowywania obiektów 
metodami inŜynierii odwrotnej. 

Metody dydaktyczne:  wysłuchanie wykładów, aktywny udział w ćwiczeniach projektowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: wykonanie projektu. 
Ocena ko ńcowa: ocena z projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie do inŜynierii odwrotnej, ogólne informacje nt. metod digitalizacji obiektów, 
przetwarzanie chmury punktów (metody filtracji i dopasowania powierzchni do chmury 
punktów), budowa wirtualnego modelu obiektu, projektowanie procesu technologicznego 
wykonania modelu materialnego (metody ubytkowe oraz przyrostowe), dokładność 
odwzorowania, systemy modelowania komputerowego wykorzystywane w inŜynierii 
odwrotnej 

Projekty  
Wykorzystanie modułów Digitized Shape Editor, Shape Sculpture, Free Style Shaper, 
Generative Shape Design, Advanced Machining, STL Manufacturing systemu Catia podczas 
projektowania wyrobu w cyklu inŜynierii odwrotnej. 
Literatura podstawowa   
[1] Karbowski K.; Podstawy rekonstrukcji elementów maszyn i innych obiektów w procesach 

wytwarzania. Wyd. PK, Kraków 2008. 
[2] WyleŜoł M.; CATIA – podstawy modelowania powierzchniowego i hybrydowego. Helion, 

Gliwice 2003.. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Krzysztof Karbowski 

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

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Produkcj ą  
Kod - nazwa przedmiotu Z823 – Zarządzanie zasobami przedsi ębiorstwa 
 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 + P30  3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 + P18 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  znajomość podstaw informatyki. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z metodyką zarządzania zasobami przedsię-
biorstwa. Zdobycie praktycznej umiejętności rozwiązywania postawionych problemów z 
zakresu planowania produkcji, określania zdolności produkcyjnych, planowania zapasów, 
analiz klientów itd. 

Metody dydaktyczne:  prezentacje multimedialne treści wykładowych oraz omówienie przy-
kładów, zajęcia praktyczne zorientowane problemowo. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium z treści wykładowych, zaliczenie pro-
jektów, zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona ocen z kolokwium (0,3), projektów (0,3) i egzaminu (0,4). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Definicja przedsiębiorstwa, systemu i procesu produkcyjnego. Charakterystyka zasobów 
przedsiębiorstwa. Fazy procesu produkcyjnego. Struktura materiałowa wyrobu BOM. 
Struktura procesów technologicznych. Norma czasu pracy. Wyznaczanie efektywnego 
funduszu czasu pracy oraz czasu dostępnego maszyn. Planowanie wielkości partii 
produkcyjnych i transportowych. Główny harmonogram produkcji MPS, planowanie 
produkcji, metody harmonogramowania. Zarządzanie zasobami produkcyjnymi w warunkach 
zmiennej produkcji. Gospodarka materiałowa, planowanie potrzeb materiałowych, algorytm 
MRP. Zarządzanie mocą produkcyjną, algorytm CRP. Gospodarka magazynowa, 
planowanie zapasów materiałowych. Gospodarka remontowa, działania TPM. Przepływ 
materiałów, logistyka wewnętrzna. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zamówienia klientów  
i zlecenia produkcyjne, zarządzanie zleceniami, określanie terminu realizacji zleceń, 
określanie zdolności produkcyjnych. Analiza ABC klientów. Zarządzanie kosztami 
wytwarzania. Rachunek kosztów według miejsc ich powstawania, kalkulacja według 
nośników kosztów. Dystrybucja i zarządzanie sprzedaŜą. Zarządzanie relacjami z klientem 
CRM. Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM – logistyka zewnętrzna. 
Projekty  
Organizacja produkcji seryjnej. Wyznaczanie obciąŜeń stanowisk wytwarzania. Planowanie  
i harmonogramowanie produkcji, metody priorytetu. Wskaźniki jakości harmonogramu. 
Zarządzanie zasobami produkcyjnymi i materiałowymi w warunkach zmiennej produkcji. 
Planowanie potrzeb materiałowych, algorytm MRP. Określanie zdolności produkcyjnych, 
algorytm CRP. Zarządzanie zapasami produkcyjnymi. Obliczenia dla róŜnych rodzajów 
zapasów, metody kontroli zapasów, ekonomiczna wielkość zamówienia. Zarządzanie mocą 
produkcyjną. Funkcjonalność działu sprzedaŜy, analiza ABC klientów. Zarządzanie kosztami 
wytwarzania. Rachunek kosztów według miejsc ich powstawania, kalkulacja według 
nośników kosztów. 
Literatura podstawowa  
[1] Bozarth C., Handfield R.; Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. 

Prentice Hall, New Jersey 2006, Helion, Gliwice 2007. 
[2] Brzeziński M.; Organizacja produkcji. Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2000. 
[3] Kardas J., Wójcik-Augustyniak M.; Zarządzanie w przedsiębiorstwie: środowisko, pro- 
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cesy, systemy, zasoby. Difin, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Kosieradzka A.; Podstawy zarządzanie produkcją – ćwiczenia. Wyd. Politechniki War-

szawskiej, Warszawa 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jacek Habel 

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

Kierunek studiów Zarz ądzanie i in Ŝynieria produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie produkcj ą 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z824 – Nadzorowanie procesów wytwarzania 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: ogólna wiedza z zakresu technik wytwa-
rzania. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z metodami nadzorowania i diagno-
styki obiektów i procesów w zautomatyzowanych systemach wytwarzania. 

Metody dydaktyczne:  wysłuchanie wykładów, aktywny udział w ćwiczeniach projektowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: wykonanie projektu, zaliczenie wykładu. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z projektu i z zaliczenia wykładu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wiadomości wstępne nt. diagnostyki i nadzorowania, zuŜycie narzędzi skrawających  
i metody jego nadzorowania, metody rejestracji sygnałów pomiarowych, analiza matema-
tyczna sygnałów pomiarowych, analiza widmowa sygnałów pomiarowych, wzorcowanie 
przetworników pomiarowych, pomiary składowych siły skrawania, wielkości drganiowych, 
prędkości obrotowej, temperatury, momentu obrotowego, ciśnienia akustycznego, obciąŜenia 
silnika napędowego, emisji akustycznej. Optyczne metody nadzorowania procesów wytwa-
rzania. Przemysłowe układy nadzorowania. 

Projekty  
Wykonanie dwóch projektów układów nadzorowania procesów technologicznych. 
Literatura podstawowa  
[1] Gawlik J., Karbowski K.; Matematyczne modelowanie procesu zuŜycia narzędzi skrawa-

jących. Wyd. PK, Kraków 1998. 
[2] Kosmol J. (red.); Monitorowanie ostrza skrawającego. WNT, Warszawa 1996. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Krzysztof Karbowski 

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

Kierunek studiów Zarz ądzanie i in Ŝynieria produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie produkcj ą 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z825 –  Hybrydowe systemy i procesy wytwarzania 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L30 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L18 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z zaawansowanymi hybrydowymi pro-
cesami i  technologiami wytwarzania oraz podstawami obróbki łączonej (sekwencyjnej) i 
kompletnej. 

Metody dydaktyczne:  wykład, komputerowa symulacja procesów obróbkowych, doświa-
dczenia laboratoryjne. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium zaliczeniowe z wykładów, obecność na 
zajęciach laboratoryjnych i zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładów i laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe definicje i klasyfikacja hybrydowych systemów i procesów wytwarzania, 
Podstawy fizyczne, charakterystyka zjawisk, wskaźniki technologiczne, podstawy projekto-
wania procesów technologicznych oraz charakterystyka urządzeń dla: ultradźwiękowo 
wspomaganych  procesów skrawania, laserowo wspomaganych procesów skrawania i 
dogniatania, procesów skrawania wspomaganych wysokociśnieniową strugą cieczy chło-
dząco – smarującej, obróbki: elektrochemiczno-ściernej, elektroerozyjno-ściernej, elektroche-
miczno-laserowej, elektrochemiczno-elektroerozyjnej, elektroerozyjnej wspomaganej drga-
niami ultradźwiękowymi, elektrochemicznej wspomaganej drganiami ultradźwiękowymi, 
elektroerozyjno – mechanicznej. Integracja konwencjonalnych i niekonwencjonalnych technik 
kształtowania ubytkowego oraz  przyrostowego. Obróbka hybrydowa sekwencyjna: łączona 
oraz kompletna. Przykłady urządzeń do obróbki łączonej i kompletnej. Przykłady 
hybrydowych procesów technologicznych łączonych i kompletnych. 
Laboratoria  
Podczas zajęć laboratoryjnych studenci zostaną zapoznani z podstawami symulacji 
komputerowej, projektowaniem procesów technologicznych, budową urządzeń oraz  
praktyczną realizacją procesów hybrydowych na przykładzie: szlifowania elektro-
chemicznego, szlifowania elektroerozyjnego, obróbki elektrochemicznej wspomaganej ultra-
dźwiękowo, obróbki elektroerozyjnej wspomaganej ultradźwiękowo, hybrydowej obróbki  
łączone (sekwencyjnej): elektroerozyjnej i elektrochemicznej. 
Literatura podstawowa  
[1] Filipowski R., Marciniak M.; Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej. Wyd. Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2000. 
[2] śebrowski H.; Techniki wytwarzania. Obróbka wiórowa, ścierna, erozyjna. Wyd. Poli-

techniki Wrocławskiej, Wrocław 2004. 
[3] Ruszaj A.; Niekonwencjonalne metody wytwarzania elementów maszyn i narzędzi.  Pra-

ce Instytutu Obróbki Skrawaniem – Monografia – Kraków 1999. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Spadło S.; Teoretyczno eksperymentalne aspekty obróbki elektroerozyjno-mechanicznej. 

Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej – Monografie – Studia – Rozprawy, Kielce 2006. 
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[2] Yao Y. L.; Combined Research and Curriculum Development Nontraditional Manufactur-
ing (NTM) (wydanie online: www.columbia.edu/cu/mechanical/mrl/ntm/). 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Adam Ruszaj 

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

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Produkcj ą 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z826 – Modelowanie i symulacja procesów obróbki 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + P15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + P9 3 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi sposobami modelowania  
i symulacji róŜnych procesów obróbki. Zdobycie umiejętności optymalizacji parametrów 
skrawania ze względu na wydajność i jakość powierzchni obrobionej. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, opracowanie projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów,  zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona ocen z projektów (0,4) i egzaminu (0,6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Cechy i zalety budowy modeli symulacyjnych. Optymalizacja procesu obróbki (geometria 
narzędzia i parametry skrawania).  Kryteria optymalizacyjne. Korzyści technologiczne i 
ekonomiczne. Charakterystyka numerycznych metod obliczeniowych (MES, MRS, MEB) 
wykorzystywanych w modelach symulacyjnych. Określenie warunków brzegowych i 
początkowych. Ogólna budowa modeli symulacyjnych. Modele geometryczne i materiałowe. 
Błędy obliczeń numerycznych i modelowych. Charakterystyka programów komputerowych 
do budowy modeli symulacyjnych (AdvantEdge, NeiNastran, Deform, Beasy). Przykłady 
modeli podstawowych procesów skrawania (toczenie, frezowanie, szlifowanie). Modele 2D i 
3D. Analiza obciąŜenia ostrza skrawającego. Składowe siły skrawania. Rozkłady pól naprę-
Ŝeń, odkształceń i temperatury w strefie tworzenia wióra. Prognozowanie stanu napręŜeń w 
warstwie wierzchniej  przedmiotu obrabianego. Modelowanie obróbki HSC. Modelowanie 
obróbki materiałów kompozytowych. Wpływ powłok ochronnych i sposobu chłodzenia na 
proces skrawania. 
Projekty  
Obsługa i poznanie podstawowych funkcji programów symulacyjnych. Symulacja wpływu 
parametrów skrawania i geometrii ostrza na kształt i kierunek spływu wióra. Prognozowanie 
przebiegu składowych siły skrawania. Symulacja rozkładu napręŜeń w warstwie wierzchniej 
przedmiotu obrabianego. Symulacja wpływu powłok ochronnych i sposobu chłodzenia na 
przebieg procesu skrawania. Symulacja wpływu drgań i sztywności narzędzia na proces 
tworzenia wióra. Symulacja obróbki HSC. Weryfikacja wyników uzyskanych z symulacji z 
wartościami otrzymanymi z pomiarów  i obserwacji procesu skrawania (siłomierz, kamera 
termowizyjna, mikroskop). 

Literatura podstawowa  
[1] Grzesik W.; Podstawy skrawania materiałów metalowych. WNT, Warszawa 1998. 
[2] Przybylski W., Deja M.; Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. WNT, Warsza-

wa 2007. 
[3] Rakowski G., Kacprzyk Z.; MES - metoda elementów skończonych w mechanice konstru-

kcji. Wyd. PW, Warszawa 2005. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Instrukcja obsługi programów AdvantEdge i NeiNastran. 
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[2] Bielski J.; Wprowadzenie do inŜynierskich zastosowań MES. Wyd. PK, Kraków 2010. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Wojciech Zębala, prof. PK 

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

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Produkcj ą 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z827 – Programowanie obrabiarek CNC 

 

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:  bez wymagań wstępnych. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową, eksploatacją oraz diagnostyką 
obrabiarek CNC. Zdobycie umiejętności zastosowania programów CAD/CAM do  programo-
wania obrabiarek CNC. 
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie sprawzdań 
z ćwiczeń laboratoryjnych. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rodzaje i typy obrabiarek CNC oferowanych na rynkach europejskich. Przestrzeń robocza i 
punkty charakterystyczne w obrabiarkach CNC. Diagnostyka obrabiarek CNC. Kalibracja 
narzędzi i magazynu narzędziowego przy pomocy sondy narzędziowej. Kalibracja narzędzi  
poza obrabiarką. WaŜne funkcje specjalne w programowaniu obrabiarek CNC. Programo-
wanie z zastosowaniem cykli standardowych. Programowanie z zastosowaniem CAD/CAM 
2,5 D (Keller, MTS). Programowanie obróbki powierzchni swobodnych w CAD/CAM 3D 
(Esprit, Mastercam, Delcam). Programowanie obrabiarek wielozadaniowych (np. typu 
Integrex). Sprawdzanie poprawności programowania procesu obróbki. 

Laboratoria  
Programowanie ręczne obrabiarek CNC: tokarka, frezarka. Cykle standardowe i ich 
programowanie w obróbce toczeniem i frezowaniem. Programowanie obróbki przedmiotu 
testowego dla toczenia i frezowania CNC. Ustawiacz do kalibracji narzędzi i magazynu 
narzędziowego poza obrabiarką. Zastosowanie programów CAD/CAM 2,5D. Wykorzystanie 
programów CAD/CAM 3D (Esprit, Mastercam, Delcam) do projektowania i programowania 
obróbki powierzchni swobodnych. Symulacja na symulatorze Haas i sprawdzanie 
poprawności programowania procesu obróbki. Wykonanie przedmiotu testowego. Badania 
dokładności geometrycznej obrabiarki systemem Ballbar. 
Literatura podstawowa   
[1] Grzesik W., Niesłony P., Bartoszuk M.; Programowanie obrabiarek NC/CNC. WNT, War-

szawa 2006. 
[2] Honczarenko J.; Obrabiarki sterowane numerycznie. WNT, Warszawa 2008. 
[3] Przybylski W., Deja M.; Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. WNT, War-

szawa 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Grzesik W.; Podstawy skrawania materiałów metalowych. WNT, Warszawa 1998. 
[2] Jemielniak K.; Obróbka skrawaniem. Wyd. PW, Warszawa 1998. 
[3]  Habrat W.; Obsługa i programowanie obrabiarek i robotów. Wyd. KaBe, Krosno 2007. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Wojciech Zębala, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i in Ŝynieria produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie produkcj ą 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z828 – Techniki i technologie recyklingu 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń 
I 
II 

2 
3 

W15 + L30 
W30 + L15 

2 
2 

Niestacjonarne – II stopie ń 
I 
II 

2 
3 

W9 + L18 
W18 + L9 

2 
2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z podstawami recyklingu i utylizacji, 
podstawami gospodarki odpadami, proekologicznymi systemami zarządzania, aktami pra-
wnymi określającymi obowiązki przedsiębiorcy w tym zakresie w Polsce i UE, uwarun-
kowaniami ekonomicznymi recyklingu materiałów i wyrobów. 

Metody dydaktyczne:  wykład, doświadczenia laboratoryjne. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: kolokwium zaliczeniowe z wykładu, zaliczenie 
laboratorium. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z kolokwium i laboratoriów po kaŜdym seme-
strze. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Recykling i utylizacja jako elementy systemu gospodarki proekologicznej. Zasada 3R: 
Reduce, Reuse, Recycle. Recykling i utylizacja materiałów – odpadów: miejsca powstawania 
i klasyfikacja. Charakterystyka odpadów komunalnych, przemysłowych (np. przemysłu: 
wydobywczego, metalowego, energetycznego, maszynowego, chemicznego, spoŜywczego,  
paliwowo – energetycznego rafineryjno – petrochemicznego, maszynowego, chemicznego,  
celulozowo - papierniczego, spoŜywczego) oraz odpadów niebezpiecznych (w tym 
radioaktywnych). Podstawy gospodarki odpadami. Wybrane techniki i technologie recyklingu 
i utylizacji odpadów. Recykling wyrobów (np. samochodów, sprzętu AGD, sprzętu 
komputerowego). Projektowanie i wytwarzanie wyrobów zorientowanych na recykling, 
Wybrane technologie demontaŜu wyrobów i regeneracji elementów. Zastosowanie 
materiałów biodegradowalnych. Proekologiczne systemy zarządzania. Bilans ekologiczny 
przedsiębiorstwa. Akty prawne i uwarunkowania ekonomiczne recyklingu materiałów i 
wyrobów w Polsce i Unii Europejskiej. 
Laboratoria  
1. Analiza konstrukcji i budowy wybranych elementów maszyn w aspekcie ich recyklingu. 
2. Utylizacja cieczy roboczych stosowanych w procesach wytwarzania. 
3. Regeneracja narzędzi skrawających. 
4. Regeneracja elementów (np. matryc, kokil) z wykorzystaniem technologii: napawania kla-

sycznego, napawania laserowego, selektywnego stapiania laserowego, obróbki elektroero-
zyjnej, obróbki elektrochemicznej, frezowania. 

Literatura podstawowa  
[1]  Johanson A.; Czysta technologia – środowisko, technika, przyszłość. WNT,  Warszawa 

1997. 
[2] Kozłowski M. (red); Podstawy recyklingu tworzyw sztucznych. Wyd. Politechniki Wro-

cławskiej, Wrocław 1998. 
[3] Przywarska R., Kotowski W.; Podstawy odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów. 

Wyd. WyŜszej Szkoły Ekonomii i Administracji, Bytom 2005. 
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 Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Osiński J., śach P.; Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów. WKiŁ Warszawa 

2009. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Adam Ruszaj 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Produkcj ą 
Kod - nazwa 
przedmiotu 

Z829 – Seminarium dyplomowe 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 S30 4 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 S18 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  zatwierdzony  temat pracy dyplomowej. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z zasadami realizacji samodzielnej pracy dyplo-
mowej magisterskiej. 

Metody dydaktyczne:  przygotowanie, i dyskusja nt. zakresu  pracy, metodyki i sposobu 
rozwiązania zagadnienia, przygotowanie prezentacji. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: dwukrotna prezentacja pracy: I - w fazie począ-
tkowej, II – na etapie zakończenia. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna  ocen z prezentacji i aktywności w dyskusji podczas 
seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Seminaria  
Określenie celu i zakresu pracy z ukierunkowaniem na inŜynierskie rozwiązania konstrukcy-
jne, technologiczne, organizacyjne.  Zasady korzystania z bibliografii i opracowań 
patentowych – cytowanie literatury. Przedstawienie metodyki i sposobu rozwiązania 
postawionego zadania: analiza czynnikowa, wybór zmiennych decyzyjnych, określenie za-
kresu zmiennych. Sformułowanie załoŜeń do rozwiązania zadania konstrukcyjnego, tech-
nologicznego, organizacyjnego, badawczego. Analiza czynnikowa i określenie wielkości 
zmiennych i wielkości wynikowych. Określenie zakresów zmienności parametrów dla wybra-
nych wielkości. Dobór charakterystyki stanowiska pomiarowego. Analiza wyników pomiarów 
– określenie niepewności. Analiza  fizykalnych aspektów badanych procesów. Sformuło-
wanie wniosków z przeprowadzonych analiz i badań własnych. 
Prezentacja I; sformułowanie celu i zakresu pracy. Analiza literatury z zakresu tematu pracy. 
Wnioski z analizy literatury. 
Prezentacja II; przedstawienie własnej propozycji rozwiązania tematu i głównych aspektów 
pracy,  podsumowanie i wnioski końcowe. 
Literatura podstawowa  
[1] Polański Z.; Planowanie doświadczeń w technice. PWN, Warszawa 1984. 
[2] Korzyński M.; Metodyka eksperymentu: planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie 

wyników eksperymentów technologicznych. WNT, Warszawa 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Górecka R., Polański Z.; Metrologia warstwy wierzchniej. WNT, Warszawa 1983. 
[2] Greń J.; Statystyka matematyczna: podręcznik programowany. PWN, Warszawa 1987. 
[3] Kasprzak W.; Analiza wymiarowa: algorytmiczne procedury obsługi eksperymentu. WNT, 

Warszawa 1988. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik Specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 
 
 


