
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna 

Nazwa przedmiotu: Inżynieria wytwarzania I 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr II/3   II/3  

 Liczba godzin w semestrze   15/12   30/18  

 Forma zaliczenia zal. na ocenę   zal na ocenę  

 Liczba punktów ECTS 2   2  

 

WYKŁAD 
 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Zapoznanie studentów z różnymi sposobami kształtowania postaci geometrycznej elementów 

maszyn i urządzeń z tworzyw metalicznych. Omówienie różnych sposobów uzyskiwania 

żądanej jakości powierzchni. Przedstawienie różnych sposobów łączenia tych materiałów. 

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład z uaktywnieniem słuchaczy. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Kolokwium pisemne. Podstawą zaliczenia jest zdobycie 60 % maksymalnej liczby punktów. 

 

Treści programowe:  

1. Odlewnictwo: 

- metody wytwarzania odlewów, zasady konstrukcji odlewów, 

- maszyny i urządzenia odlewnicze. 

2. Obróbka plastyczna: 

- kuźnictwo, 

- walcownictwo i ciągarstwo, tłocznictwo, 

- obróbka powierzchniowa dogniataniem. 

3. Obróbka za pomocą skrawania i erozji: 

- technologia obróbki wiórowej, 

- technologia obróbki ściernej, 

- technologia obróbki erozyjnej. 

4. Obrabiarki skrawające, narzędzia i uchwyty: 

- tokarki, wytaczarki, automaty tokarskie, 

- wiertarki, 

- frezarki, wytaczarko-frezarki, 

- przecinarki i pilnikarki, 

- strugarki i dłutownice, przeciągarki, 



- szlifierki. 

5. Połączenia rozłączne i nierozłączne: 

- połączenia śrubowe, 

- nitowane, spajanie (spawanie, zgrzewanie, lutowanie). 

 

Literatura podstawowa:  

1. Feld M., Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części 

maszyn. WNT, Warszawa 2003. 

2. Karpiński, T. Inżynieria produkcji, WNT, Warszawa 2004. 

3. Klimpel A., Spawanie, zgrzewanie i cięcie metal: technologie. WNT, Warszawa 1999. 

4. Okoniewski S., Technologia metali. PWN, Warszawa 1976. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Dmochowski J., Uzarowicz A., Obróbka skrawaniem i obrabiarki. PWN, Warszawa 

1980. 

2. Ferenc K., Konstrukcje spajane. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa 1996. 

 

Efekty kształcenia: 

Umiejętność kształtowania postaci geometrycznej elementów maszyn i urządzeń z tworzyw 

metalicznych. Umiejętność doboru różnych sposobów uzyskiwania żądanej jakości 

powierzchni. Dobór różnych sposobów łączenia tych materiałów. 

 

Język wykładowy: polski 

 

PROJEKT 
 

Wymagania wstępne: 

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia: 

Projekt ma na celu uzyskanie umiejętności doboru materiału dla konkretnego zastosowania 

elementu urządzenia, opracowanie technologii jego wykonanie i technologii obróbki 

powierzchni tak, by uzyskać żądane własności. 

 

Metody dydaktyczne:  

Samodzielna realizacja projektu zgodnie z zasadami. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia: 

Uzyskanie pozytywnej oceny z wykonanego projektu oraz obecność na wszystkich zajęciach. 

 

Treści programowe: 

1. Opracowanie technologii wykonania elementu maszynowego wskazanego przez 

prowadzącego: 

- doboru typu materiału (stal, stopy metali kolorowych i lekkich, tworzywa 

sztuczne), 

- doboru postaci materiału wyjściowego (blacha, pręt, rura, profile hutnicze, odlewy, 

odkuwki), 

- sposobu obróbki w celu zapewnienia właściwego stanu powierzchni, oraz 

odpowiednich odchyłek wymiarów, kształtu i położenia. 

Projekt dotyczy technologii wykonania następujących elementów: 



- odkuwek, odlewów, 

- kół zębatych, 

- połączeń rozłącznych i nierozłącznych. 

 

Efekty kształcenia: 

Praktyczne umiejętności kształtowania postaci geometrycznej elementów maszyn i urządzeń 
z tworzyw metalicznych. Umiejętność praktycznego doboru różnych sposobów uzyskiwania 

żądanej jakości powierzchni jak i różnych sposobów łączenia tych materiałów. 

 

Literatura podstawowa: 

1. Feld M., Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części 

maszyn. WNT, Warszawa 2003. 

2. Mały poradnik mechanika. t I i II,WNT, Warszawa 1996. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Ferenc K., Konstrukcje spajane. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa 1996. 

2. Skarbiński M., Skarbiński J., Technologiczność konstrukcji maszyn. WNT, Warszawa 

1987. 

 

Osoba(y) prowadząca(e):  

dr hab. inż. Franciszek W. Przystupa, prof. wiz. 

dr inż. Wiktor Stefurak 


