Technologia i organizacja procesów monta u

Zarz dzanie i In ynieria Produkcji
Studia I stopnia o profilu:
A
P

WM

Przedmiot: Technologia i organizacja procesów monta u Kod przedmiotu
Status przedmiotu: obowi zkowy
ZIP 1 S 3 2 30-0_0
J zyk wykładowy: polski
Rok: I
Semestr: 2
Nazwa specjalno ci:
Rodzaj zaj i liczba
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
godzin:

Wykład
wiczenia
Laboratorium
Projekt

15
30
3

Liczba punktów ECTS:
Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wiedz dotycz c technologii i organizacji procesów
C1
monta u
Przygotowanie studentów do praktycznego wykonania zda dotycz cych
C2 technologii i organizacji procesów monta u wybranych konstrukcji,
wykorzystuj c ró nego rodzaju poł czenia
Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji

1
2
3

Student powinien posiada wiedz z zakresu podstaw technologii maszyn
Student powinien posiada wiedz z zakresu podstaw konstrukcji maszyn
Student powinien posiada wiedz z zakresu podstaw metrologii
Efekty kształcenia

W zakresie wiedzy:
EK Student ma pogł bion wiedz w zakresie niektórych zagadnie
1 ogólnotechnicznych (w powi zaniu ze studiowan specjalno ci ).
W zakresie umiej tno ci:
Posiada zaawansowane umiej tno ci niezb dne do formułowania zada z
EK
zakresu technologii, zarz dzania i finansów, transferu technologii i
2
innowacyjno ci.
W zakresie kompetencji społecznych:
Przygotowany do zarz dzania procesami produkcyjnymi w zakresie in ynierii
EK
produkcji oraz udziału w pracach dotycz cych doradztwa technicznego i
3
organizacyjnego.
Tre ci programowe przedmiotu

Forma zaj

W1

– wykłady

Tre ci programowe

Liczba
godzin

Wiadomo ci
wprowadzaj ce.
Podstawowe
poj cia
procesu
technologicznego monta u. Typowe czynno ci monta owe. Elementy
składowe procesu technologicznego monta u. Schematy monta u

1

uproszczonego i rozwini tego. Wybrane elementy zarz dzania procesami
produkcyjnymi w zakresie in ynierii produkcji.

W2

W3

W4

Metody monta u i systemy organizacyjne procesów
technologicznych monta u. Charakterystyka monta u z
zamienno ci całkowit , z zamienno ci cz ciow . Monta
stały. Monta u ruchomy. Monta podzielny i niepodzielny.
Technologiczno
w procesie monta u. Wiadomo ci
podstawowe.
Technologiczno
konstrukcji
wyrobu.
Jako ciowe i ilo ciowe charakterystyki technologiczno ci
konstrukcji.
Wymagania
technologiczno ci
konstrukcji
montowanych zespołów. Wymagania technologiczno ci
konstrukcji montowanych cz ci.
Rodzaje
poł cze .
Poł czenia
rozł czne
cz.
I.
Wprowadzenie. Charakterystyka poł cze
rozł cznych.
Poł czenia kształtowe: klinowe, wpustowe, wielowypustowe.

1

1

1

W5

Poł czenia rozł czne cz. II. Poł czenia gwintowe,
sworzniowe,
kołkowe.
Czynno ci
monta owe
przy
wykonywaniu poł cze gwintowych. Wytyczne do okre lania
napi cia wst pnego, momentu skr caj cego, odpowiedniego
momentu obrotowego przy doci ganiu ruby lub nakr tki.

1

W6

Poł czenia nierozł czne cz. II. Poł czenia klejowe.
Charakterystyka poł cze klejowych. Zalety i ograniczenia w
stosowaniu poł cze klejowych w monta u cz ci maszyn.
Wytyczne monta u poł cze klejowych.

1

W7

Poł czenia nierozł czne cz. III. Poł czenia nitowe.
Charakterystyka rodzajów poł cze nitowych. Mo liwo
zastosowania poł cze nitowych w monta u cz ci maszyn.

1

W8

W9

W10

Poł czenia nierozł czne cz. IV. Charakterystyka poł cze
wciskowych (wtłaczanych i skurczowych) oraz uzyskanych
przez obróbk
plastyczn . Wytyczne do okre lania
temperatury nagrzewania lub ochładzania w przypadku
wykonywani poł cze skurczowych.
Elastyczny system monta u ESM. Poj cia podstawowe.
Rodzaje ESM. Stacja monta owa. Charakterystyka typów
elastycznych systemów monta owych: elastyczne gniazdo
monta owe, elastyczna linia monta owa, elastyczna sie
monta owa. Sposoby dostawy cz ci do stanowisk
monta owych.
Podstawowe
wyposa enie
ESM.
Charakterystyka
robotów
monta owych
i
urz dze
pomocniczych.
Operacje PTM. Charakterystyka operacji o charakterze
pomocniczym, o charakterze wła ciwego monta u, o
charakterze wyka czaj cym, maj cym na celu nadanie
specjalnych własno ci u ytkowych, o charakterze kontrolnym.
Oprzyrz dowanie
PTM.
Podział
oprzyrz dowania.
Klasyfikacja wyposa enia monta owego. Przykład procesu
technologicznego monta u.

1

2

2

W11

W12

Proces
technologiczny
monta u
automatycznego.
Wiadomo ci wprowadzaj ce. Charakterystyka monta u
automatycznego.
Wybrane
zagadnienia
monta u
automatycznego.
Rodzaje
urz dze
i
maszyn
wykorzystywanych w monta u automatycznym.
Dokumentacja PTM. Rodzaje dokumentów wchodz cych w
skład procesu technologicznego monta u. Charakterystyka
dokumentów głównych, rysunków monta owych.
Dane
wej ciowe do projektowania PTM. Czynno ci zwi zane z
opracowaniem PTM.
Suma godzin:
Forma zaj – laboratoria
Tre ci programowe

L1
L2

L3

L4

Wiadomo ci wst pne. Organizacja zaj . Omówienie zakresu
wicze oraz formy zaliczenia laboratorium. Podział na
podgrupy laboratoryjne. Szkolenie z zakresu BHP i P. Po .
Monta
selekcyjny. Wprowadzenie. Zakres teoretyczny
wiczenia oraz praktyczne wykonanie wiczenia.
Poł czenia czopowo – cierne. Wprowadzenie. Zakres
teoretyczny wiczenia. Technologia wykonywania poł cze
czopowo-ciernych
bezpo rednich.
Charakterystyka
wybranych wła ciwo ci mechanicznych poł cze wciskowych.
Praktyczne wykonanie wiczenia.
Poł czenia rubowe. Wprowadzenie. Zakres teoretyczny
wiczenia. Technologia wykonywania poł cze . Etapy
monta u poł cze
rubowych. Okre lenie warto ci napi cia
wst pnego. Praktyczne wykonanie wiczenia.

2

1

15
Liczba
godzin
2
2

2

2

L5

Poł czenia klejowe metali i stopów metali. Wprowadzenie.
Zakres teoretyczny
wiczenia. Okre lenie czynników
konstrukcyjnych i technologicznych. Obliczenia wymiarów
poł cze klejowych zakładkowych. Przeprowadzanie procesu
klejenia. Praktyczne wykonanie wiczenia.

2

L6

Poł czenia klejowe metali i stopów metali. Wprowadzenie.
Zakres teoretyczny
wiczenia. Wytrzymało
poł cze
klejowych. Praktyczne wykonanie wiczenia.

2

L7

Poł czenia klejowe wybranych tworzyw polimerowych.
Wprowadzenie. Zakres teoretyczny wiczenia. Okre lenie
czynników konstrukcyjnych i technologicznych. Obliczenia
wymiarów poł cze
klejowych zakładkowych/czopowotulejowych. Przeprowadzanie procesu klejenia. Praktyczne
wykonanie wiczenia.

2

L8

Poł czenia klejowe wybranych tworzyw polimerowych.
Wprowadzenie. Zakres teoretyczny wiczenia. Wytrzymało
poł cze klejowych. Praktyczne wykonanie wiczenia.

2

L9

Poł czenia lutowane wybranych tworzyw konstrukcyjnych.

2

Wprowadzenie. Zakres teoretyczny wiczenia. Okre lenie
czynników konstrukcyjnych i technologicznych. Obliczenia
wymiarów poł cze
lutowanych. Praktyczne wykonanie
wiczenia.
L10

L11

L12

L13

L14

Poł czenia lutowane wybranych tworzyw konstrukcyjnych.
Wprowadzenie. Zakres teoretyczny wiczenia. Wytrzymało
poł cze lutowanych. Praktyczne wykonanie wiczenia.
Wybrane
metody
regeneracji
elementów
maszyn.
Wprowadzenie. Zakres teoretyczny wiczenia. Wytrzymało
poł cze klejowych. Praktyczne wykonanie wiczenia.
Monta ło ysk tocznych. Wprowadzenie. Zakres teoretyczny
wiczenia. Sposoby kontroli osadzenia ło ysk na wale i w
kadłubie oraz zespołu ło yskowego. Praktyczne wykonanie
wiczenia.
Monta
przekładni z batych. Wprowadzenie. Zakres
teoretyczny
wiczenia. Sposoby kontroli prawidłowo ci
osadzenia koła z batego na wale. Okre lenie prawidłowo ci i
nieprawidłowo ci zaz biania za pomoc
ladów. Praktyczne
wykonanie wiczenia.
Zaj cia podsumowuj ce. Praktyczne podstawy doradztwa
technicznego w zakresie technologii i organizacji monta u.
Zaliczenia poprawkowe. Uzupełnienie braków. Zaliczenie
laboratorium i wystawienie ocen.
Suma godzin:

2

2

2

2

4
30

Narz dzia dydaktyczne

1
2

Wykład z wykorzystaniem multimediów
wiczenia laboratoryjne – wykonywanie zada praktycznych
Sposoby oceny

F1
F2
P1
P2

Ocena formuj ca
Krótkie sprawdziany podczas wykładu w trakcie semestru, których wyniki s
dyskutowane w grupach lub indywidualnie.
Krótkie zaliczenia ustne dotycz ce poszczególnych wicze laboratoryjnych w
trakcie trwania semestru.
Ocena podsumowuj ca
Pisemny egzamin z zakresu materiału wykładowego (50% oceny ko cowej).
Wykonanie pracy praktycznej (50% 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

rednia liczba godzin na zrealizowanie
aktywno ci
45

2

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
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
przedmiotu

9
19
75
3

Literatura podstawowa i uzupełniaj ca

1
2

Kowalski T., Lis G., Szenajch W.: Technologia i automatyzacja monta u
maszyn. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2006.
Łunarski J., Szabajkowicz W.: Automatyzacja procesów technologicznych
monta u maszyn. WNT, Warszawa 1993.
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_W01 (+)
W1÷W12
2
C2
EK 2
ZIP2A_U07 (+)
L1÷L13
C1, C2
W1, L14
1,2
EK 3
ZIP2A_K01 (+)

Sposób
oceny

F1, P1
F2,P2
F1, P1,P2

Formy oceny – szczegóły

Na ocen 2 (ndst)

Na ocen 3 (dst)

Na ocen 4 (db)
Na ocen 5 (bdb)
Student poprawnie Student poprawnie
Student poprawnie
interpretuje oraz
i wyczerpuj co
interpretuje
wykorzystuje
samodzielnie
pogł bion wiedz
pogł bion wiedz
interpretuje oraz
w zakresie
w zakresie
wykorzystuje
niektórych
niektórych
pogł bion wiedz
Student nie
zagadnie
zagadnie
w zakresie
posiada
ogólnotechnicznych
ogólnotechnicznych
niektórych
podczas
pogł bionej wiedzy
podczas
zagadnie
EK
opracowania
dotycz cej
opracowania
ogólnotechnicznych
1
projektu
niektórych
projektu
podczas
dotycz cego
zagadnie
dotycz cego
opracowania
technicznego i
ogólnotechnicznych
technicznego i
projektu
organizacyjnego
organizacyjnego
dotycz cego
przygotowania
przygotowania
technicznego i
produkcji dla
produkcji dla
organizacyjnego
wytypowanych
wytypowanych
przygotowania
cz ci maszyn
cz ci maszyn
produkcji dla

EK
2

EK
3

Student nie
posiada
zaawansowanych
umiej tno ci
niezb dnych do
formułowania
zada z zakresu
technologii,
zarz dzania i
finansów, transferu
technologii i
innowacyjno ci

Student posiada
zaawansowane, ale
tylko niektóre
umiej tno ci
niezb dne do
formułowania
zada z zakresu
technologii,
zarz dzania i
finansów, transferu
technologii i
innowacyjno ci

Student posiada
zaawansowane
umiej tno ci
niezb dne do
formułowania
zada z zakresu
technologii,
zarz dzania i
finansów, transferu
technologii i
innowacyjno ci,
potrafi je wskaza
oraz poprawnie
interpretowa

Student nie jest
przygotowany do
zarz dzania
procesami
produkcyjnymi w
zakresie in ynierii
produkcji oraz
udziału w pracach
dotycz cych
doradztwa
technicznego i
organizacyjnego

Student jest
przygotowany do
zarz dzania
procesami
produkcyjnymi w
zakresie in ynierii
produkcji, ale w
ograniczonym
zakresie jest
przygotowany do
udziału w pracach
dotycz cych
doradztwa
technicznego i
organizacyjnego

Student jest
przygotowany do
zarz dzania
procesami
produkcyjnymi w
zakresie in ynierii
produkcji oraz
udziału w pracach
dotycz cych
doradztwa
technicznego i
organizacyjnego,
potrafi je
efektywnie
wykorzysta w
wybranych pracach
doradztwa
technicznego

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

wytypowanych
cz ci maszyn,
z jednoczesnym
uzasadnieniem
wyboru
poszczególnych
rozwi za
Student posiada
zaawansowane
umiej tno ci
niezb dne do
formułowania
zada z zakresu
technologii,
zarz dzania i
finansów, transferu
technologii i
innowacyjno ci,
potrafi je
samodzielnie
wskaza ,
zdefiniowa ,
analizowa oraz
zastosowa
Student jest
przygotowany do
zarz dzania
procesami
produkcyjnymi w
zakresie in ynierii
produkcji oraz
udziału w pracach
dotycz cych
doradztwa
technicznego i
organizacyjnego,
potrafi je
analizowa ,
interpretowa oraz
efektywnie
zastosowa
samodzielne
rozwi zania

dr in . Anna Rudawska
a.rudawska@pollub.pl
Katedra Podstaw In ynierii Produkcji
dr in . Anna Rudawska, prof. dr hab. in . Józef Kuczmaszewski,
mgr in . Mariusz Kłonica, mgr in . Maciej Włodarczyk

