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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Wybrane elementy inżynierii warstwy wierzchniej

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

1.00
6

Semestry

2

3

WM IP oIS B9 21/22

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

6

6

0

0

0

9

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami kształtowania powierzchni warstwy wierzchniej w procesie technologicznym.
Cel 2 Zapoznanie z zasadami prowadzenia badań stanu powierzchni warstwy wierzchniej, umożliwiającymi ocenę
właściwości powierzchni obrobionej.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu fizyki, materiałów inżynierskich, technik i technologii wytwarzania oraz
metrologii.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student, który zaliczył przedmiot jest w stanie zdefiniować pojęcia z zakresu inżynierii warstwy
wierzchniej obiektów technicznych.
EK2 Wiedza Student, który zaliczył przedmiot jest w stanie wymienić i opisać: elementy budowy warstwy wierzchniej, rodzaje i etapy badań warstwy wierzchniej, właściwości warstwy wierzchniej.
EK3 Umiejętności Student, który zaliczył przedmiot potrafi określić parametry procesu technologicznego dla
uzyskania pożądanych właściwości powierzchni warstwy wierzchniej obiektu technicznego.
EK4 Umiejętności Student, który zaliczył przedmiot potrafi przeprowadzić analizę i ocenę ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.
EK5 Kompetencje społeczne Student, który zaliczył przedmiot posiada świadomość wpływu parametrów procesu technologicznego na jakość produktu, bezpieczeństwo życia i środowiska oraz potrafi w zespole rozwiązywać problemy techniczne.
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Treści programowe
Projekt
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Zapoznanie z oprogramowaniem umożliwiającym analizę ukształtowania
powierzchni WW.

3

P2

Analiza i ocena ukształtowania powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej
(TWW) otrzymanej w wyniku różnych zabiegów obróbkowych.

6

Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Warstwa wierzchnia (WW) definicje, budowa i rodzaje WW. Inżynieria WW.

2

W2

Badania warstwy wierzchniej rodzaje i etapy badań WW.

2

W3

Modyfikacja warstwy wierzchniej. Materiały i obróbka powierzchniowa.

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
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N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Praca w grupach

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

15

Konsultacje przedmiotowe

2

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

8

Opracowanie wyników

3

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

2

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

9

30
1.00

Sposoby oceny

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz pozytywny wynik uzyskany z zajęć projektowych.
Ocena formująca
F1 Projekt zespołowy
F2 Test
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Poprawne wykonanie i oddanie sprawozdania z projektu
W2 Konieczność uzyskania pozytywnej oceny z każdego efektu uczenia.
W3 Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej ważonej ocen (punktów) z zajęć projektowych oraz testu.
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt zespołowy
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Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student potrafi zdefiniować pojęcia m.in.: technika, technologia, inżynieria
powierzchni. Student potrafi wymienić metody kształtowania powierzchni
warstwy wierzchniej.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student potrafi krótko scharakteryzować pojęcia m.in.: warstwa wierzchnia,
struktura fizyko-chemiczna i struktura geometryczna powierzchni warstwy
wierzchniej. Student potrafi wymienić rodzaje badań powierzchni warstwy
wierzchniej oraz podstawowe właściwości warstwy wierzchniej.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student potrafi zaplanować i przeprowadzić na poziomie podstawowym badania
stanu powierzchni warstwy wierzchniej.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student potrafi opracować wyniki badań ukształtowania powierzchni obiektów
technicznych oraz na poziomie podstawowym przeprowadzić ich analizę
z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 3.0

10

Student potrafi wymienić co najmniej cztery czynniki mające wpływ na jakości
wytworzenia elementów wybranego obiektu technicznego, bezpieczeństwo pracy
i środowisko.

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

N1

F2 P1

EK2

Cel 1 Cel 2

W1 W2 W3

N1

F2 P1

EK3

Cel 1 Cel 2

P1 P2

N2 N3

F1 F2 P1

EK4

Cel 2

P2

N2 N3

F1 F2 P1

EK5

Cel 1 Cel 2

P2 W1 W2 W3

N1 N2 N3

F1 F2 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Kula Piotr — Inżynieria warstwy wierzchniej, Łódź, 2000, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
[3 ] Niemczewska-Wójcik Magdalena — Dualny system charakteryzowania powierzchni warstwy wierzchniej
elementów trących., Radom-Kraków, 2018, Wydawnictwo ITeE-PIB

Literatura uzupełniająca
[1 ] Hebda Michał — Procesy tarcia, smarowania i zużywania maszyn., Radom, 2017, Wydawnictwo ITeE-PIB
[2 ] Pawlus Paweł — Topografia powierzchni - pomiar, analiza, oddziaływanie., Rzeszów, 2006, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż., prof. PK Magdalena, Bogusława Niemczewska-Wójcik (kontakt: magdalena.niemczewska-wojcik@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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