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Przedmiot: Oprzyrz dowanie technologiczne
Kod przedmiotu
Status przedmiotu: obowi zkowy
ZIP 2 S 3 3 52-0_0
J zyk wykładowy: polski
Rok: II
Semestr: 3
Nazwa specjalno ci:
In ynieria produkcji w przemy le maszynowym
Rodzaj zaj i liczba
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
godzin:

Wykład
wiczenia
Laboratorium
Projekt

15
1

Liczba punktów ECTS:
Cel przedmiotu

C1

Przygotowanie studentów do praktycznego wykonania projektu wybranego
przyrz du specjalnego do okre lonej operacji technologicznej
Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji

1
2
3

Student powinien posiada wiedz z zakresu podstawowych metod obróbki
Student powinien posiada wiedz z zakresu podstaw technologii maszyn
Student powinien posiada wiedz z zakresu podstaw konstrukcji maszyn
Efekty kształcenia

W zakresie wiedzy:
Posiada zaawansowan wiedz niezb dn do formułowania i rozwi zywania zada z

EK
zakresu technologii, zarz dzania i finansów, transferu technologii i innowacyjno ci.
1 ZIP2A_W06

W zakresie umiej tno ci:
Potrafi prowadzi samodzielnie działalno badawcz i kierowa ni , potrafi przy tym
EK opracowa szczegółow dokumentacj wyników realizacji eksperymentu, zadania
2 projektowego lub badawczego, potrafi przygotowa opracowanie lub prezentacj na
temat realizacji zadania badawczego lub projektowego. ZIP2A_U01
W zakresie kompetencji społecznych:
EK Przygotowany do zarz dzania procesami produkcyjnymi w zakresie in ynierii produkcji
oraz udziału w pracach dotycz cych doradztwa technicznego i organizacyjnego.
3 ZIP2A_K01
Tre ci programowe przedmiotu

Forma zaj

L1

– laboratorium

Tre ci programowe

Liczba
godzin

Zaj cia wprowadzaj ce: zasady zaliczenia przedmiotu, przydział
tematów b d cych podstaw
do opracowania projektu uchwytu
specjalnego dla wybranej operacji, omówienie projektu, praktyczne
podstawy
doradztwa
technicznego
w
zakresie
projektowania

2

oprzyrz dowania technologicznego.

L2

Opracowanie uproszczonego procesu technologicznego dla
wybranej cz ci klasy wałek, koło z bate, d wignia lub tuleja: analiza
rysunku wykonawczego wraz wyborem operacji, dla której b dzie
sporz dzony projekt uchwytu specjalnego; dobór półfabrykatu,
opracowanie planu operacyjnego wraz z doborem obrabiarek;
opracowanie karty operacyjnej operacji oprzyrz dowanej wraz z doborem
narz dzi obróbkowych i pomiarowych oraz parametrami technologicznymi
obróbki;
okre lenie
technicznej
normy
czasu
dla
operacji
oprzyrz dowanej.

3

Analiza ustalenia i mocowania przedmiotu obrabianego w uchwycie
specjalnym. Dobór elementów ustalaj cych i mocuj cych. Wybór
powierzchni ustalaj cych i mocuj cych.

2

Analiza budowy uchwytów
specjalnych.
Dobór elementów
podziałowych, prowadz cych i ustalaj cych narz dzie, ustawiaków
narz dzi, elementów ustalaj cych uchwyt wzgl dem obrabiarki,
elementów zł cznych, elementów ułatwiaj cych obsług uchwytu.

2

L5

Analiza i opracowanie projektu uchwytu specjalnego dla wybranej
operacji. Sporz dzenie rysunku zło eniowego uchwytu w skali 1:1.

4

L6

Analiza i wykonanie rysunków wykonawczych wybranych elementów
specjalnych.

2

L3
L4

Suma godzin:

15

Narz dzia dydaktyczne

1

wiczenia laboratoryjne – wykonywanie zada praktycznych, projektowych
Sposoby oceny

Ocena formuj ca
Krótkie sprawdziany ustne dotycz ce poszczególnych zada projektowych w
F1
trakcie trwania semestru.
Ocena podsumowuj ca
Zadanie projektowe, samodzielnie wykonywanego, jako praca domowa (100%
P1
ko cowej oceny).
Obci

enie prac studenta

Forma aktywno ci
[Godziny kontaktowe z wykładowc ,
realizowane w formie zaj
dydaktycznych – ł czna liczba godzin w
semestrze]
[Godziny kontaktowe z wykładowc ,
realizowane w formie np. konsultacji w
odniesieniu – ł czna liczba godzin w
semestrze]
[Przygotowanie si do laboratorium –
ł czna liczba godzin w semestrze]
[Przygotowanie si do zaj – ł czna
liczba godzin w semestrze]
…
Suma

rednia liczba godzin na zrealizowanie
aktywno ci
15

10
25

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
przedmiotu

1

Literatura podstawowa i uzupełniaj ca

1
2
3

Dobrza ski T.: Uchwyty obróbkowe – poradnik konstruktora. WNT, Warszawa
1981.
Feld M.: Uchwyty obróbkowe. WNT, Warszawa 2002.
Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych cz ci
maszyn. WNT, Warszawa 2003.
Macierz efektów kształcenia

Odniesienie
danego efektu
kształcenia do
Efekt
efektów
Cele
Tre ci
Narz dzia
kształcenia zdefiniowanych przedmiotu programowe dydaktyczne
dla całego
programu
(PEK)
C1
1
EK 1
ZIP2A_W06 (+)
L1÷L6
C1
1
EK 2
ZIP2A_U01 (+)
L1÷L6
C1
L1
1
EK 3
ZIP2A_K01 (+)

Sposób
oceny

F1, P1
F1, P1
F1, P1

Formy oceny – szczegóły

Na ocen 2 (ndst)

Na ocen 3 (dst)

Na ocen 4 (db)

EK 2

Student nie
posiada
zaawansowanej
wiedzy
niezb dnej do
formułowania
i rozwi zywania
zada z zakresu
technologii

Student posiada
znajomo
wybranych
zagadnie
dotycz cych
zaawansowanej
wiedzy
niezb dnej do
formułowania
i rozwi zywania
niektórych zada
z zakresu
technologii

Student nie tylko
posiada
zaawansowan
wiedz
niezb dn do
formułowania
i rozwi zywania
zada z zakresu
technologii, ale
tak e potrafi
poprawnie
wskaza te
zagadnienia,
które s
najbardziej
istotne podczas
opracowywania
zada
technologicznych

EK 3

Student nie potrafi

Student potrafi

Student potrafi

Na ocen 5 (bdb)
Student posiada
zaawansowan
wiedz
niezb dn do
formułowania
i rozwi zywania
zada z zakresu
technologii;
potrafi
analizowa ,
samodzielnie
wskaza ,
wykorzystywa
oraz
identyfikowa
wszystkie
zagadnienia
potrzebne do
rozwi zania
zadanego
problemu
z jednoczesnym
uzasadnieniem
wyboru
Student potrafi

opracowa
szczegółow
dokumentacj
wyników zadania
projektowego
oraz potrafi
przygotowa
opracowanie lub
prezentacj na
temat realizacji
zadania
projektowego,
potrafi równie
analizowa ,
porównywa oraz
poprawnie
scharakteryzowa
czynniki
wpływaj ce na
poprawno
opracowania
dokumentacji
Student nie jest
Student jest
Student jest
Student jest
przygotowany do przygotowany do przygotowany do przygotowany do
zarz dzania
zarz dzania
zarz dzania
zarz dzania
procesami
procesami
procesami
procesami
produkcyjnymi w produkcyjnymi w produkcyjnymi w
produkcyjnymi w
zakresie in ynierii
zakresie
zakresie in ynierii zakresie in ynierii
produkcji oraz
in ynierii
produkcji oraz
produkcji oraz
udziału w pracach produkcji, ale w
udziału w
udziału w
dotycz cych
ograniczonym
pracach
pracach
doradztwa
zakresie jest
dotycz cych
dotycz cych
technicznego i
przygotowany do
doradztwa
doradztwa
organizacyjnego
udziału w
technicznego i
technicznego i
pracach
organizacyjnego, organizacyjnego,
dotycz cych
potrafi je
potrafi je
doradztwa
efektywnie
analizowa ,
technicznego i
wykorzysta w
interpretowa
organizacyjnego
wybranych
oraz efektywnie
pracach
zastosowa
doradztwa
samodzielne
technicznego
rozwi zania
opracowa
szczegółowej
dokumentacji
wyników zadania
projektowego
oraz nie potrafi
przygotowa
opracowania lub
prezentacji na
temat realizacji
zadania
projektowego

EK 5

Autor
programu:
Adres e-mail:
Jednostka
organizacyjna:
Osoba, osoby
prowadz ce:

opracowa
dokumentacj
wyników zadania
projektowego
jednak nie
potrafi
przygotowa
opracowania lub
prezentacji na
temat realizacji
zadania
projektowego

opracowa
szczegółow
dokumentacj
wyników zadania
projektowego
oraz potrafi
przygotowa
opracowanie lub
prezentacj na
temat realizacji
zadania
projektowego,
potrafi równie
poprawnie
scharakteryzowa
czynniki
wpływaj ce na
poprawno
opracowania
dokumentacji
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