Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016
Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: B

Stopień studiów: I
Specjalności: Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów energetycznych,Bezpieczeństwo pracy
i środowiska,Bezpieczeństwo transportu drogowego
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Safety Railway Transport
B401

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
6

Semestry

2

Bezpieczeństwo w transporcie szynowym

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

6

15

15

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 zapoznanie sie z podstawowymi zagadnieniami dotyczacymi bezpieczenstwa ruchu pojazdów szynowych,
w szczególnosci podczas hamowan (nie przekraczanie dopuszczalnych dróg hamowania) oraz jazdy z wytwarzaniem sił pociagowych (bezpieczenstwo przed wykolejeniem). Zapoznanie sie z wybranymi informacjami
o budowie kół i szyn, o działaniu hamulców i współpracy pojazdu szynowego z torem.

Kod archiwizacji: 29DB67C2

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

1 zaliczone przedmioty: Matematyka sem. 1 i 2, Mechanika ogólna- sem. 3.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Ma poszerzona wiedze z zakresu bezpieczenstwa w transporcie drogowym i kolejowym dotyczaca
magazynowania, transportu i uzytkowania substancji stwarzajacych zagrozenie dla człowieka i srodowiska.
EK2 Wiedza Zna zasady mechaniki w zakresie statyki, kinematyki i dynamiki układu punktów materialnych oraz
bryły sztywnej.
EK3 Wiedza Ma podstawowa wiedze z zakresu podstaw sterowania i automatyki.
EK4 Wiedza Ma wiedze z zakresu informatyki i bezpieczenstwa informacji w systemach komputerowych w obszarze inzynierskim pozwalajacym tworzyc i wykorzystywac odpowiednie oprogramowanie.
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Treści programowe
Ćwiczenia
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C1

Mierniki hamownosci pojazdów.

2

C2

Kryterium bezpieczenstwa hamowania.

3

C3

Energetyka procesów hamowania.

3

C4

Hamulce mechaniczne, elektromechaniczne i elektryczne.

3

C5

Systemy automatycznej kontroli predkosci pociagów.

2

C6

Czynne i bierne bezpieczenstwo pojazdów szynowych.

2

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Definicje i pojecia podstawowe. Ruch pojazdu pod działaniem sił. Transmisja
momentu napedowego. Siły działajace na koła napedne i toczne podczas rozruchu
i hamowania. Zewnetrzna siła napedowa. Przyczepnosc, współczynnik
przyczepnosci i jego graniczna wartosc.

3

W2

Mechanika prowadzenia pojazdu w torze. Kinematyka ruchu tocznego sztywnego
i sprezystego koła: predkosci, przyspieszenia. Efekty dynamiczne wywołane
niewywazonymi masami. Poslizgi i mikroposlizgi. Kryteria wykrywania poslizgów
i metody zapobiegania.

3
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W3

Podstawowe i uzupełniajace kryteria bezpieczenstwa ruchu bezpieczenstwo przed
wykolejeniem. Kryterium Nadala i jego pózniejsze modyfikacje. Wpływ
wichrowatosci toru na bezpieczenstwo jazdy. Naciski kół na szyny, ich rozkład
i wpływ na bezpieczenstwo jazdy.

3

W4

Zasadnicze i lokalne opory ruchu, opory jednostkowe i metody ich obliczania. Siła
przyspieszajaca, współczynnik mas wirujacych. Predkosci graniczne, graniczne
wartosci przyspieszenia i opóznienia. Siła pociagowa i moc, charakterystyki
trakcyjne, granica stanów pracy pojazdu trakcyjnego. Zdolnosc pociagowa
pojazdów trakcyjnych.

3

W5

Zasada działania zespolonych hamulców kolejowych.

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Zadania tablicowe
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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

5

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

15

Opracowanie wyników

0

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 Test
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Test

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie ma wiedzy z zakresu bezpieczenstwa w transporcie drogowym
i kolejowym.

Na ocenę 3.0

Student ma dostateczna wiedze z zakresu bezpieczenstwa w transporcie
drogowym i kolejowym

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie zna zasad mechaniki w zakresie statyki, kinematyki i dynamiki
układu punktów materialnych oraz bryły sztywnej.

Na ocenę 3.0

Student zna zasady mechaniki w zakresie statyki, kinematyki i dynamiki układu
punktów materialnych oraz bryły sztywnej.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu podstaw sterowania i automatyki.

Na ocenę 3.0

Student ma podstawowa wiedze z zakresu podstaw sterowania i automatyki.
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Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie ma wiedzy z zakresu informatyki i bezpieczenstwa.

Na ocenę 3.0

Student ma dostateczna wiedze z zakresu informatyki i bezpieczenstwa.

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

K1_W18

Cel 1

C2 C3

N1 N2 N3

F1 P1

EK2

K1_W04

Cel 1

C1 C2 C4 C5

N1 N3

F1 P1

EK3

K1_W12

Cel 1

C3 C4 C5

N1 N2

F1 F2 P1

EK4

K1_W07

Cel 1

C4

N1 N3

F1 F2 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Grzesikiewicz W. — Hamulce pojazdów szynowych,, Warszawa, 1982, Wyd. PW
[2 ] Grzyb A., Mackowski A. — Analityczne wyznaczanie przebiegów hamowania pociagów pasazerskich. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, 6-M,, Kraków, 1973, Wyd.Politechniki Krakowskiej
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[3 ] Madej J. — Teoria ruchu pojazdów szynowych, Warszawa, 2004, Wyd. PW

Literatura uzupełniająca
[1 ] Schneigert Z. — Koleje niekonwencjonalne, Warszawa, 1971, WKiŁ
[2 ] Praca zbiorowa — Przystosowanie kolei do zwiekszonych predkosci i duzych przewozów,, Warszawa, 1969,
WKiŁ
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż., prof. PK Andrzej, Jan Grzyb (kontakt: agrzyb@mech.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż., prof. PK Andrzej, Jan Grzyb (kontakt: agrzyb@mech.pk.edu.pl)
2 dr inz. Piotr Kisielewski (kontakt: piotrk@m8.mech.pk.edu.pl)
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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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