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Wykład
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Laboratorium
Projekt

Kod przedmiotu

ZIP 2 S 3 3 53-0_0
Semestr: III

Techniczna – Blok specjalno ciowy: In ynieria produkcji
w przemy le maszynowym.
Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

15

15
1

Liczba punktów ECTS:
Cel przedmiotu

C1 Rozwijanie umiej tno ci konstruowania
zastosowaniem technik komputerowych.

narz dzi

skrawaj cych

z

Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji

1
2

Potrafi posługiwa si wiedz w zakresie obróbki skrawaniem.
w zakresie
Potrafi posługiwa
si
podstawow
wiedz
skrawaj cych.

narz dzi

Efekty kształcenia

W zakresie wiedzy:
Ma pogł bion wiedz w zakresie geometrii ostrza narz dzi i materiałów
narz dziowych
Ma pogł bion wiedz w zakresie oblicze wytrzymało ciowych narz dzi i
wyznaczania zarysu kraw dzi skrawaj cej
W zakresie umiej tno ci:
EK Potrafi przeprowadzi obliczenia niezb dne do zaprojektowania narz dzi i
3 dobra materiał cz ci roboczej narz dzia
EK Potrafi okre li zarys kraw dzi skrawaj cych, kształt i wymiary narz dzi
4
EK Potrafi sporz dzi dokumentacj konstrukcyjn narz dzi
5
EK
1
EK
2

Tre ci programowe przedmiotu

W1

Forma zaj – wykłady
Tre ci programowe
Omówienie programu wykładu,

Liczba godzin
1

W2

W3

W4

W5

W6

W7
W8

P1

P2
P3
P4
P5

warunków zaliczenia i literatury.
Kierunki rozwoju narz dzi.
Analiza geometrii ostrza narz dzi
skrawaj cych. Okre lanie zale no ci
mi dzy k tami ostrza.
Materiały narz dziowe stosowane do
wytwarzania narz dzi specjalnych.
Kryteria doboru materiałów.
Analiza rozkładu napr e w ostrzu
narz dzia. Obliczenia wytrzymało ci i
sztywno ci narz dzi.
Wymiary narz dzi i ich tolerancje.
Chropowato powierzchni narz dzi.
Ergonomiczne aspekty w budowie i
eksploatacji narz dzi. Charakterystyka
narz dzi stosowanych w produkcji
zautomatyzowanej.
Frezy kształtowe i obwiedniowe.
Algorytmizacja procesu projektowania
narz dzi skrawaj cych.
Narz dzia wielozadaniowe i
zespołowe. Narz dzia
mechatroniczne.
Zaliczenie
Suma godzin:
Forma zaj – projekt
Tre ci programowe
Zaj cia wprowadzaj ce: zasady
zaliczenia przedmiotu, omówienie
stosowanego programu
komputerowego, przydział tematów
projektów.
Obliczenie wymiarów frezu
specjalnego
Wykonanie rysunku 3D frezu
specjalnego z wykorzystaniem
systemu CAD
Opracowanie rysunku wykonawczego
frezu specjalnego
Zaj cia zaliczeniowe: wystawienie
ocen ko cowych.
Suma godzin:

2

2

2

2

4

1
1
15
Liczba godzin

2

2
8
2
1
15

Narz dzia dydaktyczne

1
2

Zaj cia wykładowe prowadzone s metod wykładu informacyjnego i
problemowego, wspomaganego prezentacj
multimedialn
i pokazem
eksponatów.
wiczenia projektowe prowadzone s w pracowni komputerowej, projekty

wykonywane s w postaci elektronicznej
Sposoby oceny

Ocena formuj ca
F1 Wykład – pisemne kolokwium sprawdzaj ce w ci gu semestru (oceniane)
F2 Projekt – wykonanie i ustne zaliczenie projektu
Ocena podsumowuj ca
Wykład – pisemne zaliczenie; pozytywna ocena z pisemnego kolokwium
P1
sprawdzaj cego jest uwzgl dniana przy zaliczeniu.
Projekt - ocena ko cowa jest wystawiana na podstawie wykonanego projektu i
P2
ustnego zaliczenia.
Obci

enie prac studenta

rednia liczba godzin na zrealizowanie
aktywno ci

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 zaj – ł czna
liczba godzin w semestrze]
Suma
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
przedmiotu

30

0

25
1

Literatura podstawowa i uzupełniaj ca

Literatura podstawowa
1
2
3

Cichosz P.: Narz dzia skrawaj ce. WNT Warszawa 2006.
Górski E., Harasymowicz J.: Podstawy projektowania narz dzi skrawaj cych wraz z
zagadnieniami technologicznymi. PWN Warszawa 1989.
Meldner B., Darlewski J.: Narz dzia skrawaj ce w zautomatyzowanej produkcji. WNT
Warszawa 1991.

Literatura uzupełniaj ca:
1
2

Gawlik J., Harasymowicz J.: Wybrane zagadnienia z bada konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
narz dzi skrawaj cych. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1990
Sałaci ski T.: Komputerowe wspomaganie konstruowania narz dzi skrawaj cych. Oficyna
Wydawnicza PW Warszawa 1994.
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Formy oceny – szczegóły

Na ocen 2 (ndst)

Na ocen 3 (dst)

EK 1

Nie zna geometrii
ostrza narz dzi
specjalnych i
materiałów
narz dziowych

Zna geometri
ostrza narz dzi
specjalnych i
materiały
narz dziowe

EK 2

Nie zna metod
oblicze
wytrzymało ciowych i
wyznaczania zarysu
kraw dzi skrawaj cej
narz dzi

Zna metody oblicze
wytrzymało ciowych
i wyznaczania
zarysu kraw dzi
skrawaj cej
prostych narz dzi

Nie potrafi
przeprowadzi
oblicze niezb dnych
do zaprojektowania
narz dzi i dobra
materiału cz ci
roboczej narz dzia

Potrafi
przeprowadzi
obliczenia
niezb dne do
zaprojektowania
prostych narz dzi i
dobra materiał
cz ci roboczej
narz dzia
Potrafi okre li zarys
kraw dzi
skrawaj cych,
kształt i wymiary
prostych narz dzi
Potrafi sporz dzi
dokumentacj
konstrukcyjn
narz dzi, z
bł dami

EK 3

EK 4

EK 5

Nie potrafi okre li
zarysu kraw dzi
skrawaj cych,
kształtu i wymiarów
narz dzi
Nie potrafi sporz dzi
dokumentacji
konstrukcyjnej
narz dzi

Na ocen 4 (db)

Na ocen 5 (bdb)

Zna geometri
ostrza narz dzi
specjalnych, potrafi
dobiera materiały
narz dziowe do
ró nych narz dzi

Zna geometri ostrza
narz dzi specjalnych,
potrafi oblicza
zale no ci mi dzy
k tami ostrza, potrafi
dobiera materiały
narz dziowe do
ró nych narz dzi

Zna metody
oblicze
wytrzymało ciowych
i wyznaczania
zarysu kraw dzi
skrawaj cej
narz dzi
Potrafi
przeprowadzi
obliczenia
niezb dne do
zaprojektowania
narz dzi i dobra
materiał cz ci
roboczej narz dzia
Potrafi okre li
zarys kraw dzi
skrawaj cych,
kształt i wymiary
narz dzi
Potrafi sporz dzi
dokumentacj
konstrukcyjn
narz dzi, z
nielicznymi bł dami
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Zna metody oblicze
wytrzymało ciowych i
wyznaczania zarysu
kraw dzi skrawaj cej
zło onych narz dzi
Potrafi przeprowadzi
obliczenia niezb dne
do zaprojektowania
zło onych narz dzi i
dobra materiał
cz ci roboczej
narz dzia

Potrafi okre li zarys
kraw dzi
skrawaj cych, kształt
i wymiary zło onych
narz dzi
Potrafi bezbł dnie
sporz dzi
dokumentacj
konstrukcyjn
narz dzi

