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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Systemy smarowania w środkach transportu

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
2

Semestry

2

3

T908

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

15

0

15

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 zapoznanie się z techniką zmniejszania zużycia środków transportu poprzez smarowanie

Kod archiwizacji: 75E22D3E

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 -

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Ma wiedzę o: cyklu trwałości środków transportu, sposobach ich zużycia oraz metodach przeciwdziałaniu zużyciu.
EK2 Wiedza Zna najważniejsze problemy inżynierii materiałowej w zakresie nowoczesnych materiałów smarnych.
EK3 Wiedza Zna zagadnienia w zakresie systemów smarowania maszyn w tym pojazdów i ich elementów. Zna
metody do analizy tych zagadnień.
EK4 Umiejętności Potrafi zdiagnozować i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie systemów smarowania maszyn i pojazdów, ich funkcjonowanie, przydatność i możliwość zastosowania dla konkretnego systemu
transportowego.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Podstawy zużywania elementów maszyn. Zasady konstruowania węzłów tarcia
w aspekcie zmniejszenia ich zużycia. Smarowanie jako metoda ograniczania
zużycia, tarcie płynne i graniczne. Rodzaje smarowania, smary stałe, ciekłe
i plastyczne. Systemy smarowania maszyn w tym środków transportu.
Rozwiązania techniczne smarowanych węzłów maszyn.

8

W2

Technologia wytwarzania środków smarnych, oleje silnikowe i przekładniowe,
podstawowe własności olejów lepkość i smarność, dodatki do olejów smarnych,
klasyfikacje olejów, metody badań laboratoryjnych olejów i smarów plastycznych,
procesy starzenia się olejów, utylizacja i biodegradacja środków smarnych.

7

Laboratorium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Badanie wybranych własności olejów silnikowych i przekładniowych. Badania
smarów płynnych i plastycznych na aparacie czterokulowym. Badania uszczelnień
technicznych.

5

L2

Systemy smarowania środków transportu: centralne układy smarowania,
smarowanie ciśnieniowe, rozbryzgowe i inne na przykładach elementów i zespołów
pojazdów samochodowych. Dobór olejów do wymagań urządzenia technicznego
- klasyfikacje olejów silnikowych i przekładniowych.

5
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Laboratorium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L3

Wyznaczanie charakterystyk tribologicznych wybranych smarowanych węzłów
tarcia w różnych warunkach pracy. Badanie węzłów ślizgowych przy tarciu
płynnym i mieszanym.

5

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne

8

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

0

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

10

Opracowanie wyników

10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Odpowiedź ustna
F2 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
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Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

zna podstawowe rodzaje zużycia elementów maszyn

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

potrafi dokonać podziału materiałów smarnych

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

potrafi wyróżnić obiekty systemu smarowania

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

potrafi podać warunki realizacji tarcia płynnego

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

-
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K2_W14

Cel 1

L1

N1 N2

F1 F2 P1

EK2

K2_W04

Cel 1

L1 L2

N1 N2

F1 F2 P1

EK3

K2_W09

Cel 1

L1

N1 N2

F1 F2 P1

EK4

K2_UB01

Cel 1

L1

N1 N2

F1 F2 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Hebla M., Wachal A. — Tribologia, Warszawa, 1999, WNT
[2 ] Podniało A. — Paliwa oleje i smary w ekologicznej eksploatacji, Warszawa, 2002, WNT
[3 ] Czarny R. — Smary plastyczne, Warszawa, 2004, WNT
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Informacje o nauczycielach akademickich

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

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż. Andrzej Gajek (kontakt: gajeka@mech.pk.edu.pl)
2 dr inż. Andrzej Skrzyniowski (kontakt: jendrek@mech.pk.edu.pl)
3 dr inż. Wojciech Szczypiński-Sala (kontakt: ws@mech.pk.edu.pl)
4 dr inż. Piotr Strzępek (kontakt: piotrs@mech.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

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