
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna 

Nazwa przedmiotu:  Podstawy konstrukcji maszyn 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/4   II/4  

 Liczba godzin w semestrze   30/15   15/9  

 Forma zaliczenia zal. na ocenę   zal. na ocenę  

Liczba punktów ECTS 2   2  

 

WYKŁAD  
 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Celem realizacji przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu podstaw 

konstruowania maszyn. Oczekuje się, że student uzyska umiejętności doboru modeli 

obliczeniowych dla podstawowych elementów maszynowych z zakresu struktur podporowych 

i połączeń, elementów podatnych oraz łożyskowań dla zastosowań ogólnotechnicznych, 

analizy wybranych rozwiązań i ich projektowania. Uzyskana wiedza będzie również 

podstawową do dalszego studiowania zagadnień związanych z konstruowaniem oraz 

niezawodnością systemu maszynowego.  

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład prowadzony zgodnie z uaktualnianymi zasadami, wynikającymi z nowoczesnych 

wykładowych metodyk pedagogicznych. Oparty o multimedialne prezentacje uaktywniające 

zainteresowanie słuchacza. Wykorzystuje dostępnych narzędzi prezentacji. Właściwy 

czynnościowo - merytoryczny udział słuchaczy - uczestników, z pogranicza form 

seminaryjnych. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Kolokwium pisemne. Podstawą zaliczenia kolokwium jest zdobycie 60 % maksymalnej 

liczby punktów. 

 

Treści programowe:  

1. Elementy maszynoznawstwa. Klasyfikacja maszyn. 

2. Podstawowe zagadnienia metod projektowania elementów maszyn. 

3. Normalizacja w projektowaniu.  

4. Unifikacja elementów i zespołów maszyn. 

5. Dokładność wykonania elementów maszyn. 

6. Tolerancje i pasowania, chropowatość powierzchni, odchyłki kształtu i położenia. 

7. Wybrane elementy geometrii wykreślnej. 

8. Rola przemieszczeń w projektowaniu elementów maszyn. 



9. Wybrane zagadnienia tribologiczne.  

10. Połączenia nierozłączne. Połączenia Spawane, Klejone, Zgrzewane, Lutowane.  

11. Nity. Połączenia rozłączne. Kołki, Zawleczki, Wpusty, Wielowypusty. 

12. Połączenia gwintowe. 

13. Połączenia odkształceniowe. Połączenia wciskowe, wtłaczane, rozprężne. 

14. Struktury podporowe – korpusy, kratownice, ruszty, ramy. 

15. Wały maszynowe, osie, przeguby. Łożyska toczne.  

16. Łożyska ślizgowe. 

17. Uszczelnienia węzłów obrotowych i suwliwych. 

18. Elementy sprężyste, resory. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Dziama A. i inni (red), Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, Warszawa 2002. 

2. Dietrich M. (red), Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, Warszawa, wydania po1990. 

3. Kurmaz L. I inni. Podstawy konstrukcji maszyn. Projektowanie, PWN, Warszawa 

1999. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Miller S.: Układy kinematyczne. WNT, Warszawa 1988. 

2. Seria: Podstawy konstrukcji maszyn ~ ponad 20 tomów, PWN, Warszawa 2006. 

3. Skarbiński M., i inni, Technologiczność konstrukcji maszyn. PWN, Warszawa 1982. 

4. Pahl G., Beitz W.: Nauka konstruowania. WNT, Warszawa 1984. 

 

Efekty kształcenia: 

Słuchacz uzyska umiejętności doboru modeli obliczeniowych dla podstawowych elementów 

maszynowych z zakresu struktur podporowych i połączeń, elementów podatnych oraz 

łożyskowań dla zastosowań ogólnotechnicznych, analizy wybranych rozwiązań i ich 

projektowania. Uzyskana wiedza będzie również podstawową do dalszego studiowania 

zagadnień związanych z konstruowaniem systemu maszynowego. 

 

język wykładowy: polski 

 

PROJEKT  
 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Celem kursu jest przyswojenie wiedzy na temat podstaw kształtowania elementów 

składowych układów maszynowych. Nauka projektowania ma na celu uzyskanie 

podstawowych umiejętności konstruowania prostych elementów maszynowych w oparciu  o 

wiedzę z zakresu geometrii i zapisu konstrukcji. Pozwoli to na ich wykorzystanie przy 

konstruowaniu elementów bardziej złożonych. Umożliwi praktyczną weryfikację nabytych 

wiadomości teoretycznych z zakresu wykładu Podstawy konstrukcji maszyn I. 

 

Metody dydaktyczne:  

Zajęcia prowadzone zgodnie z uaktualnianymi zasadami, wynikającymi z nowoczesnych 

projektowych metodyk pedagogicznych. Oparty o aktywne, samodzielne prace heurystyczne, 

algorytmiczne i dokumentacyjne. Wykorzystanie dostępnych narzędzi wspomagania CAD. 

Właściwy, prawie samodzielny - czynnościowo - merytoryczny udział uczestników, z 

pogranicza praktyki biura projektowego. 



Zasady i kryteria zaliczenia:  
Pozytywna ocena z realizacji zadań i projektu. 

 

Treści programowe: 

1. Rzuty prostokątne. 

2. Obroty i kłady, transformacje. 

3. Aksonometria. 

4. Wielościany, powierzchnie. 

5. Zapis geometrycznej postaci konstrukcyjnej. 

6. Zapis układu wymiarów. 

7. Odtworzenie prostego obiektu technicznego (podnośnik samochodowy, młynek do 

kawy, suszarka do włosów, maszynka do mięsa, itp.).  

8. Rysunek uproszczony w postaci dowolnej. 

9. Modyfikacja odtworzonego - prostego obiektu technicznego.  

10. Rysunek złożeniowy. Rysunki wykonawcze.  

 

Literatura podstawowa:  

1. Rydzanicz I. Zapis konstrukcji, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1996. 

2. Nowakowski T. Zbiór zadań z geometrii wykreślnej, Wrocław 2000.  

3. Kurmaz L. I inni. Projektowanie węzłów i części maszyn, Wydawnictwo Politechniki 

Świętokrzyskiej, Kielce 2003. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Szerszeń S. Nauka o rzutach, PWN, Warszawa 1986. 

2. Dobrzański T. Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa 2000. 

 

Efekty kształcenia:  
Uzyskanie podstawowych umiejętności konstruowania prostych elementów maszynowych 

w oparciu o wiedzę z zakresu geometrii i zapisu konstrukcji. Pozwoli to na ich wykorzystanie 

przy konstruowaniu elementów bardziej złożonych. 

 

Osoba(y) prowadząca(e):   

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

dr inż. Krzysztof Dudek  


