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Cel przedmiotu
Uzyskanie wiedzy z zakresu zastosowań wybranych elementów statystyki do
opisu niezawodności maszyn.
Uzyskanie wiedzy z zakresu wpływu mechanizmu powstawania uszkodzeń na
przebieg funkcji niezawodności obiektów technicznych.
Uzyskanie wiedzy z zakresu wpływu niezawodności na przebieg procesu
eksploatacji.
Uzyskanie umiejętności opisu matematycznego niezawodności maszyn.
Uzyskanie umiejętności umożliwiających projektowanie procesu eksploatacji z
uwzględnieniem specyfiki niezawodnościowej maszyny, a w szczególności
mechanizmów powstawania uszkodzeń eksploatacyjnych.
Rozwijanie świadomości konieczności ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji
zawodowych i ich znaczenia dla społeczeństwa.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
1 Wiedza w zakresie rozumienia podstawowych zjawisk fizycznych.
2 Wiedza z zakresu podstaw statystyki matematycznej.
Wiedza na temat podstawowych mechanizmów powstawania uszkodzeń
3
eksploatacyjnych maszyn i urządzeń.
Wiedza o materiałach wykorzystywanych w budowie maszyn i ich
4
właściwościach.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy:
EK 1 Ma wiedzę o zasadach i metodach opisu niezawodności maszyn i urządzeń.
Ma wiedze z zakresu podstawowych zagadnień eksploatacyjnych i ich
EK 2
związkach z niezawodnością maszyn.

W zakresie umiejętności:
Potrafi wybrać sposób prowadzenia eksploatacji z uwzględnieniem specyfiki
EK 3
niezawodnościowej wybranego obiektu technicznego.
Potrafi sporządzić charakterystyki niezawodnościowe wybranego obiektu
EK 4 technicznego z uwzględnieniem mechanizmów powstawania uszkodzeń
eksploatacyjnych
W zakresie kompetencji społecznych:
EK 5 Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy zawodowej.
EK 6 Rozumie znaczenia pracy inżyniera dla gospodarki i społeczeństwa.
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Treści programowe przedmiotu
Forma zajęć – wykłady
Treści programowe
Wprowadzenie do wykładów: podstawowa literatura, warunki zaliczenia
przedmiotu i jego forma. Podstawowe pojęcia stosowane w opisie
eksploatacji i niezawodności maszyn. Rozkłady statystyczne stosowane w
opisie niezawodności.
Opis niezawodności obiektów nienaprawialnych i naprawialnych.
Opis niezawodności obiektów złożonych.
Wskaźniki niezawodności wykorzystywane w eksploatacji.
Uszkodzenia eksploatacyjne i metody opisu ich przebiegu.
Wybór strategii eksploatacyjnej z uwzględniłem charakterystyk
niezawodnościowych maszyn.
Zagadnienia ekonomiczne związane z eksploatacja i niezawodnością
maszyn. Przykład optymalizacji okresu międzynaprawczego w strategii
planowych remontów zapobiegawczych.
Elementy inżyniera niezawodności. Technologiczne metody zwiększania
niezawodności maszyn (zagadnienia inżynierii warstwy wierzchniej oraz
dokładności montażu).
Zajęcia zaliczeniowe
Forma zajęć – ćwiczenia
Treści programowe
Rozkłady statystyczne stosowane w opisie niezawodności- przykłady
zastosowań.
Wyznaczanie charakterystyk niezawodności obiektu z zerowym i
niezerowym czasem odnowy. Obliczanie funkcji odnowy i gęstości odnowy
Obliczenie niezawodności obiektów złożonych. Struktury szeregowe,
równoległe i mieszane.
Obliczanie zapotrzebowania na części zamienne w eksploatacji.
Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne
Wykład konwersacyjny z prezentacją multimedialną
Tradycyjne metody dydaktyczne.
Komputerowe programy do obliczeń.

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
Forma aktywności
aktywności
Godziny kontaktowe z wykładowcą,
18
w tym:
realizowane w formie zajęć wykładowych 9
realizowane w formie zajęć
4,5
ćwiczeniowych
realizowane w formie konsultacji w
2
odniesieniu do wykładów
realizowane w formie konsultacji w
2,5
odniesieniu do ćwiczeń
Praca własna studenta, w tym:
35
przygotowanie się do ćwiczeń
15
przygotowanie się do zaliczenia
20
Łączny czas pracy studenta
53
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
2
przedmiotu:
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć
o charakterze praktycznym (ćwiczenia,
1
laboratoria, projekty)
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Próg zaliczeniowy

Zaliczenie pisemne z ćwiczeń
Zaliczenie pisemne z wykładów
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