Obszar kompetencji

Kroki rozwoju kompetencji

1 Utrzymywanie,
wykonywanie
„konserwacji
zapobiegawczej” oraz
zapewnianie
niezawodności
systemów
mechatronicznych

Potrafi wykonywać zaplanowaną podstawową konserwację maszyn i
systemów mechatronicznych oraz przestrzegać planów konserwacji
urządzeń. Potrafi dokładnie wypełnić odpowiednią ewidencję konserwacji i
przekazać ją odpowiedniej osobie. Potrafi pozbywać się materiałów
odpadowych zgodnie z praktykami bezpiecznej pracy i zatwierdzonymi
procedurami.

2 Instalowanie oraz
demontowanie
systemów i obiektów
mechatronicznych

Potrafi korzystać z pisemnych instrukcji, aby instalować oraz
demontować poszczególne komponenty (czujniki pomiarowe,
serwomotory/ siłowniki, napędy, silniki, systemy transportu,
systemy szyn zbiorczych, stojaki), które tworzą funkcjonalną
grupę systemów mechatronicznych. Potrafi asystować w procesie
kompletowania dokumentacji instalacji i potrafi pozbywać się
elementów odpadowych w sposób bezpieczny i akceptowalny
pod względem ochrony środowiska.

Potrafi prawidłowo
realizować procedury
konserwacji dotyczące
systemów
mechatronicznych,
takie jak korzystanie z
dokumentów
obsługowych i planów
konserwacji.

Potrafi przeprowadzać
instalowanie i
demontowanie
systemów
mechatronicznych
wykorzystujących kilka
technologii (mechanika,
hydraulika,
pneumatyka,
elektromechanika,
elektronika, optyka,
optoelektronika),
ustawić technologię
połączeniową oraz
sprawdzić sprawność
całego systemu.
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Potrafi stosować konserwację
zapobiegawczą, tak aby
zapewnić bezproblemowe
funkcjonowanie systemów
mechatronicznych.

Potrafi opracować
niezbędne procedury
konserwacji urządzeń
i systemów
mechatronicznych
oraz potrafi określić
harmonogram dla
procedur konserwacji
i zapewnienia jakości.

Potrafi dostarczyć niezależne rozwiązania mechatroniczne dla
potrzeb budowy linii produkcyjnych, zapewnić ich ogólną zdolność
do funkcjonowania oraz, dodatkowo, potrafi stosować zarówno
istniejące, jak i zmodyfikowane standardowe komponenty.
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3 Instalowanie oraz
dostosowywanie
komponentów
mechatronicznych w
liniach
produkcyjnych oraz
systemach

Potrafi instalować i dostosowywać standaryzowane komponenty
mechatroniczne, np. poszczególne zawory elektropneumatyczne,
moduły czujnika pomiarowego lub serwomotoru/siłownika.
Potrafi pracować zawsze bezpiecznie, przestrzegając przepisów
BHP oraz potrafi szybko i skutecznie radzić sobie z problemami
leżącymi w zakresie jego/jej obowiązków oraz zgłaszać te
problemy, których nie można rozwiązać.

4 Projektowanie,
adaptowanie i
budowanie systemów
lub obiektów
mechatronicznych na
podstawie potrzeb
klienta i projektu
zagospodarowania
terenu

Potrafi używać narzędzi
maszynowych
sterowanych ręcznie lub
programem
komputerowym w celu
wytworzenia (zgodnie z
projektami produkcji i
wymaganiami klienta)
poszczególnych
komponentów dla
systemów
mechatronicznych.
Potrafi dostarczyć
nieskomplikowane
projekty i opisy
podsystemów
mechatronicznych oraz
potrafi korzystać z
podstawowych
programów CAD. Potrafi
szybko i skutecznie radzić
sobie z problemami
leżącymi w zakresie
jego/jej obowiązków oraz
zgłaszać te problemy,
których nie można
rozwiązać.

Potrafi budować
proste podsystemy
mechatroniczne
korzystając z
rysunków
technicznych
maszynowych oraz
potrafi instalować
urządzenia zgodnie z
konkretnymi
wymogami
produkcji. Potrafi
działać w oparciu o
obszerną znajomość
standardów/norm i
przepisów (np.
dotyczących obróbki
powierzchni) oraz
potrafi korzystać z
bardziej
zaawansowanych
funkcji CAD (np.
sprawdzenie wcisku).

Potrafi instalować i
dostosowywać
komponenty
podsystemów
mechatronicznych (np.
napędy liniowe, układy
pomiarowe, systemy
transportu).

Potrafi budować
systemy
mechatroniczne
korzystając zarówno
z oryginalnych
technik
konstrukcyjnych, jak i
wcześniej
zaprojektowanych
części. Rozumie w
pełni funkcje CAD
oraz potrafi
dokumentować
przebieg rozwijania
systemu (wykazy
części, opisy funkcji,
instrukcje
użytkowania).

Potrafi instalować i dostosowywać złożone obiekty mechatroniczne
zawierające różne technologie, oprzyrządowanie i urządzenia
sterujące, dostosowywać pokrewne parametry, testować całościowe
funkcje obiektów oraz zapewnić ich niezawodność.

Potrafi projektować
i budować
autonomiczne
podsystemy
mechatroniczne
oraz, dysponując
odpowiednimi
przyrządami
pomiarowymi i
testowymi, potrafi
oceniać niezbędną
dokładność
produkcji. Potrafi
dokumentować
wyniki przy użyciu
systemów kontroli
jakości.

Potrafi dokonywać
niezależnych adaptacji do
różnych urządzeń (łącznie z
wyborem napędów,
czujników pomiarowych,
PLC) oraz potrafi korzystać z
programów CNC w celu
zbudowania
przedmiotowego systemu.
Potrafi, za pośrednictwem
makiety cyfrowej,
zmontować system i
przeprowadzić symulację
funkcjonującego systemu
oraz korzystać z obliczeń
wspomaganych
komputerowo (np. FEM).
Potrafi przeprowadzić
rachunek kosztów i zysków
(np. jako podstawę do
podjęcia decyzji o tym, czy
określone komponenty
należy zakupić czy
skonstruować je).

Potrafi niezależnie opracować
złożone systemy
mechatroniczne, biorąc pod
uwagę aspekty ekologiczne i
dotyczące zrównoważonego
rozwoju. Potrafi obliczyć
użyteczność ekonomiczną
przedmiotowego systemu.
Potrafi optymalizować
programy CNC w celu
wytworzenia złożonych
urządzeń i systemów
mechatronicznych, oraz
monitorować ilość
zautomatyzowaną w układzie
otwartym sterowania.
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5 Wprowadzanie
systemów
mechatronicznych do
użytkowania oraz
udzielanie klientom
wsparcia
technicznego lub
ekonomicznego

Potrafi, zgodnie ze specyfikacjami i
planami działania, wprowadzić
urządzenia mechatroniczne do
użytkowania oraz udzielić wsparcia
klientowi w fazie przekazania. Potrafi
zapewnić przestrzeganie BHP oraz
osiągnięcie innych parametrów; potrafi
poradzić sobie z ewentualnymi
trudnymi sytuacjami oraz przekazać
urządzenia użytkownikom.

Potrafi, po rozpatrzeniu
potrzeb
przedsiębiorstwa i
podstawowych
warunków,
wprowadzić systemy
mechatroniczne do
użytkowania i stworzyć
niezbędną
dokumentację.

Potrafi, po rozpatrzeniu wszystkich podstawowych warunków, zrealizować uruchomienie
wzajemnie powiązanych systemów i maszyn mechatronicznych oraz potrafi dostarczyć
niezbędną dokumentację, łącznie z instrukcją.

6 Monitorowanie lub
nadzorowanie oraz
ocenianie kolejnych
procesów w
systemach/obiektach
mechatronicznych
oraz kolejności
operacyjnej (łącznie z
zapewnieniem
jakości)

Potrafi monitorować lub nadzorować
kolejne procesy zgodnie ze
specyfikacjami, a także wdrażać
wszelkie wymagane sposoby kontroli
jakości. Potrafi pracować zawsze
bezpiecznie, przestrzegając przepisów
BHP oraz potrafi szybko i skutecznie
radzić sobie z problemami leżącymi w
zakresie jego/jej obowiązków.

Potrafi niezależnie
nadzorować kolejne
procesy, oceniać
wyniki, prowadzić
statystyczną kontrolę
procesów (ang. SPC)
dla planu kontroli
jakości oraz
przygotować proste
harmonogramy pracy,
łącznie z
harmonogramem
produkcji i
zarządzaniem czasem.

Potrafi obsługiwać i
nadzorować obiekty
mechatroniczne,
wybierać plany
testowania i
monitorowania,
ustawiać towarzyszącą
statystyczną kontrolę
procesów (ang. SPC),
starać się o optymalne
wyniki linii
produkcyjnej zgodnie
z przepływem
materiałów, oraz
dostarczać
harmonogramy pracy,
łącznie ze
standardowymi
czasami produkcji.

Potrafi realizować
monitorowanie
złożonych systemów
mechatronicznych przy
użyciu przyrządów
wirtualnych i systemów
PPS, a także układów
otwartych sterowania
dla potrzeb
optymalizacji
rozmieszczenia maszyn,
analizy przepływu
materiałów oraz
ustalania
harmonogramów.

Potrafi zoptymalizować cykle procesów
w mechatronicznych liniach
produkcyjnych, dostarczyć instrukcje
dotyczące modyfikowania systemów PPS
(np. dostosowanie do systemów SAP)
oraz wprowadzać systemy jakości dla
procesów ciągłego doskonalenia
(CIP/KVP).
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7 Instalowanie,
konfigurowanie,
programowanie oraz
testowanie
komponentów
sprzętu
(komputerowego) i
oprogramowania
służących do
sterowania i regulacji
systemów i obiektów
mechatronicznych

Potrafi instalować i
konfigurować programy dla
komponentów sprzętu
komputerowego i
oprogramowania, a także
ustawiać nieskomplikowane
sterowniki programowalne
(PLC).

Potrafi wybrać podstawowy sprzęt (komputerowy) i
oprogramowanie dla systemów mechatronicznych (czujniki
pomiarowe, serwomotory/siłowniki, interfejsy, procedury
komunikacji) oraz potrafi dostarczyć i przetestować proste
sterowniki programowalne (PLC) zgodnie z wymaganiami
procesu produkcji.

Potrafi zintegrować i
skonfigurować mechanizmy
programowe, sterowania i regulacji
w systemach mechatronicznych,
zaprogramować proste urządzenia
(we współpracy z wytwórcami)
oraz przeprowadzić symulację
kolejności programu przed
rozruchem.

Potrafi opracować,
przetestować i
skonfigurować
rozwiązania sprzętowe
i dotyczące
oprogramowania w
stosunku do
sieciowych systemów
mechatronicznych,
oraz potrafi
monitorować
stan/warunki systemu
za pomocą
odpowiednich
narzędzi pomiarowych
i wizualizacyjnych.

8 Zapewnianie
„konserwacji
leczniczej”:
diagnozowanie i
naprawianie
wadliwego działania
systemów i obiektów
mechatronicznych,
doradzanie klientom
co do unikania
wadliwego działania
oraz modyfikowanie i
rozszerzanie
systemów
mechatronicznych

Potrafi diagnozować i
naprawiać błędy lub wadliwe
działanie w
nieskomplikowanych
komponentach i urządzeniach
w systemach
mechatronicznych. Potrafi
korzystać z niezbędnych
przyrządów kontrolnych,
pomiarowych i
diagnostycznych. Potrafi
pracować zawsze bezpiecznie,
przestrzegając przepisów BHP.

Potrafi niezależnie korygować problemy w mechatronicznych
urządzeniach produkcyjnych przy pomocy (wspomaganych
komputerowo) systemów diagnostycznych i przy użyciu
systemów eksperckich, baz danych oraz dokumentacji dotyczącej
błędów.

Potrafi diagnozować i naprawiać
błędy lub zakłócenia w złożonych
urządzeniach mechatronicznych,
oszacować czas potrzebny na
dokonanie naprawy oraz potrafi
doradzić klientom, w jaki sposób
uniknąć źródeł wadliwego
działania poprzez dokonanie zmian
lub modernizacji w określonym
urządzeniu bądź systemie.

Potrafi opracować,
poprzez analizy
przypadków
wadliwego działania w
urządzeniach
mechatronicznych,
system monitorowania
i diagnozowania oraz
potrafi wyliczyć
„wpływ na biznes”.

Tab.: Zmodyfikowana macierz kompetencji „Mechatronika” VQTS
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