
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna 

Nazwa przedmiotu: Inżynieria wytwarzania II 

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/4  II/4   

 Liczba godzin w semestrze   15/9  30/12   

 Forma zaliczenia egzamin  zal na ocenę   

Liczba punktów ECTS 2  2   

 

WYKŁAD 
 

Wymagania wstępne:  

Wymagane zaliczenie wykładu z przedmiotu Inżynieria wytwarzania I. 

 

Cele kształcenia:  

Zapoznanie studentów z różnymi sposobami kształtowania postaci geometrycznej elementów 

maszyn i urządzeń z tworzyw niemetalicznych. Omówienie technologii specyficznych 

w układach elektrycznych i elektronicznych - technologia wytwarzania obwodów 

drukowanych, lutowania i klejenia, technologia łączenia przewodów elektrycznych. Poznanie 

technologii powłok ochronnych i dekoracyjnych oraz technologii montażu maszyn i urządzeń.  

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład z uaktywnieniem słuchaczy. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Egzamin pisemny. Podstawą zaliczenia jest zdobycie 60 % maksymalnej liczby punktów. 

 

Treści programowe:  

1. Technologia tworzyw sztucznych - pojęcia podstawowe, oraz: 

- obróbka wstępna, obróbka formująca, 

- obróbka wykańczająca. 

2. Powłoki ochronne i dekoracyjne: 

- zasady doboru powłok, 

- technologia powłok galwaniczny, technologia powłok ogniowych, 

- technologia powłok natryskowych, 

- technologia powłok z tworzyw sztucznych, 

- technologia powłok malarskich, powłok emalierskich. 

3. Technologia spajania: lutowanie, klejenie. 

4. Obwody drukowane i technologia ich wytwarzania.  

5. Technologia łączenia przewodów elektrycznych i światłowodów. 

6. Technologia montażu maszyn i urządzeń. 

 



Literatura podstawowa:  

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

maszyn. WNT, Warszawa 2003. 

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

3. Pielichowski J., Technologia tworzyw sztucznych. WNT, Warszawa 2003. 

4. Tendaj B., Powłoki ochronne i ochronno-dekoracyjne. Politechnika Lubelska, Lublin 

1988. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Tkaczyk St. (red.), Powłoki ochronne. Wyd. II, WPSL, Gliwice 1997. 

2. Saechtling H., Tworzywa sztuczne. Poradnik. WNT, Warszawa 1999. 

 

Efekty kształcenia: 

Umiejętność kształtowania postaci geometrycznej elementów maszyn i urządzeń z tworzyw 

niemetalicznych. Dobór technologii specyficznych w układach elektrycznych 

i elektronicznych - technologia wytwarzania obwodów drukowanych, lutowania i klejenia, 

technologia łączenia przewodów. Dobór technologii powłok ochronnych i dekoracyjnych. 

Technologia montażu. 

 

Język wykładowy: polski 

 

LABORATORIUM 
 

Wymagania wstępne: 

Wymagane zaliczenie projektu z przedmiotu Inżynieria wytwarzania I. 

 

Cele kształcenia: 

Laboratorium ma na celu zapoznanie studentów z różnymi procesami technologicznymi 

obróbki wiórowej i technik spajania. Studenci poznają maszyny, narzędzia, zasady pracy 

i przepisy BHP. Część zajęć odbywa się na zasadzie prezentacji (obróbka maszynowa), część 

zajęć polega na samodzielnym wykonaniu określonego zadania wytwórczego. 

 

Metody dydaktyczne:  

Samodzielna i aktywna realizacja ćwiczeń laboratoryjnych zgodnie z instrukcją. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia: 

Pozytywna ocena z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz obecność na wszystkich 

zajęciach. 

 

Treści programowe: 

1. Obróbka ręczna: 

- trasowanie,  

- piłowanie, 

- cięcie, 

- wiercenie. 

2. Obróbka wiórowa: 

- toczenie,  

- frezowanie,  

- szlifowanie. 

3. Techniki spajania: 

- lutowanie (miękkie i twarde), 



- spawanie elektrodą otuloną, 

- spawanie w osłonie gazów, 

- klejenie. 

 

Efekty kształcenia: 

Praktyczna znajomość technik kształtowania postaci geometrycznej elementów maszyn. 

Praktyczna umiejętność doboru obrabiarek ich uzbrojenia i narzędzi. Znajomość zasad pracy 

obrabiarek skrawających, przebiegu procesu obróbki ręcznej oraz urządzeń lutowniczych 

i spawalniczych. Znajomość zasad bezpiecznej obsługi urządzeń wytwórczych. Świadomość 

zagrożeń występujących w warsztatach mechanicznych.  

 

Literatura podstawowa: 

1. Feld M., Podstawy projektowania procesów technologicznych części maszyn. WNT, 

Warszawa 2003. 

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

3. Horowitz P., Hill W., Sztuka elektroniki. Tom 2, Wydawnictwa Komunikacji 

i Łączności, Warszawa 2001. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Saechtling H., Tworzywa sztuczne. Poradnik. WNT, Warszawa 1999 

2. Poradniki specjalistyczne (poradnik tokarza, poradnik frezera, poradnik szlifierza itp.) 

 

Osoba(y) rowadząca(e):   

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

dr inż. Krzysztof Dudek 

dr inż. Wiktor Stefurak 


