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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Technologia i organizacja napraw samochodów

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WM POJSAM oIS C3 21/22

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

3.00
7

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

7

15

0

15

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie z zagadnieniami organizacji i technologii naprawy pojazdów samochodowych

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość budowy podstawowych podzespołów samochodu

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Ma wiedzę o trwałości pojazdów samochodowych. Zna pojęcia niezawodności i trwałości układów
pojazdów samochodowych oraz podstawowe informacje o związanych z tym zagadnieniach eksploatacyjnych.
EK2 Wiedza Zna podstawy zarządzania, organizacji pracy oraz inżynierii transportu w zakresie potrzebnym
inżynierowi kierującemu pracą w systemach transportowych.
EK3 Wiedza Zna urządzenia pomiarowe, zna metody i sposoby weryfikacji części. Zna metody naprawy podzespołów pojazdów samochodowych.
EK4 Umiejętności Potrafi pozyskiwać informacje z systemów informacji technicznej z zakresu przedmiotu służące
w celu rozwiązywania problemów inżynierskich. Potrafi wyciągać wnioski z zasobów informacji zgromadzonych
z rożnych źródeł oraz konfrontować źródła.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Pojęcie naprawy. Rodzaje napraw pojazdów. Podstawy teoretyczne tworzenia
systemów obsługowo-naprawczych. Przykłady systemów obsługowych. Ekonomika
napraw.

4

W2

Zagadnienia organizacji napraw: Systemy naprawy pojazdów samochodowych.
Zasady organizacji warsztatów naprawczych. Ramowy proces technologiczny
naprawy samochodów. Mycie części i zespołów. Metody weryfikacji części przed
naprawą. Systemy informacji serwisowej.

5

W3

Zagadnienia technologii naprawy: Metody naprawy samochodów. Zasady
demontażu i montażu w procesie naprawy. Regeneracja części samochodowych.
Naprawa silników spalinowych oraz jego osprzętu. Naprawa układów przeniesienia
napędu. Naprawa osprzętu elektrycznego samochodów. Naprawa układów
hamulcowych. Naprawa układów kierowniczych i zawieszeń. Zastosowanie tworzyw
sztucznych w naprawie pojazdów. Naprawa ogumienia. Naprawa nadwozi.
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Laboratorium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
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Liczba
godzin
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Laboratorium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L1

Naprawa silnika: pomiary wielkości zużycia elementów silnika przed naprawą,
weryfikacja wałów korbowych i wałków rozrządu przed naprawą, montaż
podzespołów silnika. Naprawa głowicy. Naprawa układów zasilania silników:
badania oraz naprawa elementów układów zasilania silników ZS oraz ZI. Naprawa
osprzętu elektrycznego: badania oraz naprawa alternatorów, rozruszników,
kontrola układów zapłonowych.

9

L2

Naprawa układów napędowych: Kontrola elementów sprzęgieł, weryfikacja,
demontaż i montaż skrzyń biegów, naprawa i regulacji przekładni głównych.

3

L3

Naprawa elementów układów hamulcowych: weryfikacja i naprawa bębnów oraz
tarcz hamulcowych. Naprawa układów kierowniczych i zawieszeń: demontaż
i montaż elementów układów kierowniczych i zawieszeń, kontrola i regulacja
przekładni kierowniczych.

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady i prezentacje multimedialne
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Konsultacje przedmiotowe

10

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

25

Opracowanie wyników

15

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

zna charakter i cechy krzywej Lorentza
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

zna podział systemów naprawy
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

potrafi ocenić wielkość i charakter zużycia tulei cylindrowej
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

10

potrafi korzystać bazy danych wartości regulacyjnych pojazdów

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

W1 W2

N1

F1 F2 P1

EK2

Cel 1

W2 L1

N1 N2

F1 F2 P1

EK3

Cel 1

W3 L1 L2 L3

N1 N2

F1 F2

EK4

Cel 1

L1 L2 L3

N1 N2

F1 F2 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Abramek K.,Uzdowski M. — Pojazdy samochodowe. Podstawy obsługiwania i napraw., Warszawa, 2009,
WKiŁ
[2 ] Kostrzewa S.,Nowak B — Podstawy regeneracji czesci pojazdów samochodowych, Warszawa, 1978, WKiŁ

Literatura dodatkowa
[1 ] Komentarz
[2 ] Komentarz
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Piotr, Andrzej Strzępek (kontakt: piotr.strzepek@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Piotr Strzępek (kontakt: piotrs@mech.pk.edu.pl)
2 pracownicy Instytutu Imię Nazwisko (kontakt: )
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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