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Nazwa przedmiotu 

ELEMENTY TRIBOLOGII   

Elements of Tribology 

 

Kierunek: 

Inżynieria materiałowa 

Kod przedmiotu: IM.D.F.D1F.39 

Rodzaj przedmiotu: 

Kierunkowy do wyboru 

Poziom studiów: 

studia I stopnia 

forma studiów: 

 studia stacjonarne 

Rok: III 

Semestr: 5 

Rodzaj zajęć: 

Wyk. Lab.  

Liczba godzin/tydzień: 

2W, 1L 

Liczba punktów: 

4 ECTS 

 

 

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I KARTA PRZEDMIOTU 

CEL PRZEDMIOTU  

C1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie problemów materiałowych i technologicznych w 

systemach tribologicznych. 

C2. Zapoznanie studentów z kierunkami rozwoju materiałowo - konstrukcyjnych układów eksploatacyjnych. 

C3. Zapoznanie studentów z metodologicznymi problemami eksperymentalnych badań tribologicznych. 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Wiedza z zakresu podstaw nauki o materiałach, inżynierii powierzchni, statystyki oraz zasad doboru 

materiałów inżynierskich,  

2. Umiejętność obsługi podstawowej dla dyscypliny „inżynieria materiałowa” aparatury i urządzeń 

badawczych, 

3. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji,  

dokumentacji technicznej, baz danych, 

4. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie, 

5. Umiejętności prawidłowej interpretacji wyników i prezentacji własnych osiągnięć. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

EK 1 – zna podstawowe problemy występujące w typowych systemach tribologicznych.  

EK 2 – zna tendencje i kierunki rozwoju oraz potrafi oszacować trwałość eksploatacyjną systemów 

tribologicznych na podstawie przesłanek materiałowych i konstrukcyjnych.  

EK 3 – potrafi dobrać techniki badawcze adekwatne do zakresu eksperymentu i rodzaju materiału.  

EK 4  –  potrafi przygotować sprawozdanie z przebiegu realizacji ćwiczeń.  

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć – WYKŁADY 
Liczba 

godzin 

W1,2 – Geneza formalna tribologii. Tribologia a nauki podstawowe i inżynieria materiałowa.  4 

W 3 – Systemowa analiza węzła tarcia jako obiektu badań tribologicznych. 2 

W 4 – Strukturalne  modele materiałów.   2 

W 5 – Podstawy teoretyczne systematyzacji badań tribologicznych. 2 

W 6 – Klasyfikacja tribosystemów i analiza węzła tarcia. Rodzaje i 

 charakterystyka tribologicznego styku ciernego - tarcie ślizgowe suche, węzły 

 smarne. 

2 

W 7 – Zjawiska elementarne  i mechanizmy procesu zużycia ściernego 2 

W 8, 9 – Charakterystyka styku skoncentrowanego - zmęczenie stykowe, erozja, kawitacja, 

fretting. 
4 

W 10 – Metodologia badań tribologicznych. 2 
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W 11 –Rola inżynierii powierzchni w konstytuowaniu warstw antyściernych. 2 

W 12,13 – Rola mikrostruktury i wybranych właściwości w zagadnieniach zużycia 4 

W 14 – Trwałość eksploatacyjna ślizgowych węzłów tarcia. 2 

W 15 – Kierunki rozwoju materiałowo-technologicznego ślizgowych węzłow tarcia. 2 

Forma zajęć – LABORATORIUM 
Liczba 

godzin 

L 1,2 – Realizacja systemu badań tribologicznych, schematy skojarzeń w urządzeniach 

badawczych- testery: T-05, kulotest, Zwick, młyn śrutowy.  
2 

L 3,4 – Rola medium w procesie zużycia ściernego, badania erozyjno-korozyjne. 2 

L 5,6 – Wpływ stanu stereometrycznego powierzchni na wartości zużycia i współczynnika tarcia. 2 

L 7    – Analiza standardowych parametrów chropowatości. 1 

L 8, 9,    – Analiza fraktograficzna typowych postaci zużycia. 2 

L 10,11 – Badania fizyczno-mechaniczne powlok i powierzchni metodą scratch testu.   2 

L 12, 13,  – Zastosowanie MES do badania naprężeń i odkształceń węzła tarcia. 2 

L 14, 15 – Testy statystyczne zalecane do badań tribologicznych - Dixona, Cochrana Zastosowanie 

MES do badania naprężeń i odkształceń węzła tarcia. 
2 

 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

 

1. – Wykład z wykorzystaniem materiałów pomocniczych i prezentacji multimedialnych. Na zajęcia student 

otrzymuje powielone materiały pomocnicze. Wykłady uzupełniane są materiałami prac badawczych 

związanych z przedmiotem, a wykonanych przez wykładowcę. Podstawą oceny z wykładów jest aktywność w 

dyskusjach na zajęciach. 

2. – Ćwiczenia laboratoryjne, opracowanie sprawozdań z realizacji przebiegu ćwiczeń. 

3. – Instrukcje i materiały pomocnicze do przeprowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych. 

4 – Aparatura badawcza - mikroskopy świetlne i skaningowy, testery do badań tribologicznych, makro- i 

mikrotwrdościomierze, maszyna wytrzymałościowa. 

 

 

 

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA) 

 

F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych 

F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń 

F3. – ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania 

F4. – ocena aktywności podczas zajęć 

P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji  

          uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę* 

P2. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu - zaliczenie na ocenę* 

*) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,  

 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe z prowadzącym 

Zapoznanie się z zaleconą literaturą 

Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 

Wykonanie sprawozdań z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych 

(czas poza zajęciami laboratoryjnymi) 

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 

30W  15L    45h 

                         15 h 

                         15 h 

                         15 h 

 

                         30 h 

Suma                      120 h 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 

DLA PRZEDMIOTU 
                      4 ECTS 
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LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA  
1. Z. Stradomski: Mikrostruktura w zagadnieniach zuzycia staliw trudnościeralnych. Wyd. Politechniki Częstochowskiej. 

Częstochowa 2010  

2. Bhushan B.: Introduction to Tribology, J.W.&.,N.J. 2002  

3. M. Szczerek, W. Tuszyński: Badania tribologiczne - Zacieranie. Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji 

Majątku Trwałego. Radom 2000 

4. J. senatorski: Podnoszenie tribologicznych właściwości materiałów przez obróbkę cieplną i powierzchniową. Instytut 

mechaniki Precyzyjnej. Warszawa 2003 

5. W. Leszek: Jeszcze raz i nieco inaczej o trybologii. Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego. 

Radom 1994 

6. P. Kula: Inżynieria warstwy wierzchniej. Wyd. Politechnika Łódzka, Łódź 2000  

7. M. Szczerek: Metodologiczne problemy systematyzacji eksperymentalnych badań tribologicznych. Międzyresortowe 

Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego. Radom 1997 

8. A. Gierek: Zużycie ścierne metalowych elementów roboczych. Katowice 1993 

8. M. Hebda, A. Wachal: Trybologia. WNT, Warszawa 1980 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

1. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Stradomski zbigniew@wip.pcz.pl  

MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

 

Efekt 

kształcenia 

Odniesienie danego efektu 

do efektów zdefiniowanych                    

dla kierunku 

Inżynieria Materiałowa 

Cele 

przedmiotu 

Treści 

programowe 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Sposób 

oceny 

EK1 

K_W03, K_W11, K_W16, 

K_U01, K_U05, K_U05, 

K_K01 

C1 W1-7 1 P2 

EK2 

K_W07, K_W10, K_W12, 

K_W25, K_W27 

K_U05, K_U17 

C2 W8-15 1 P2 

EK3 

K_W16, K_W18, K_W28 

K_U8, K_U9,  K_W17, 

K_U28, 

K_K02 

C3 W10, L1,2 2, 4 

F1 

F2 

P1 

EK4 
K_W19, 

K_U03, K_U09, K_U010 
C1, C2, C3 L1-15 2,  3, 4 

F3 

F4 

P1 

P2 
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II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 

 
Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę4 Na ocenę 5 

Efekt 1 

Student zna podstawowe 

problemy występujące w 

typowych systemach 

tribologicznych,  

    

 

 

Student nie opanował 

podstawowych 

wiadomości  w 

zakresie  

problematyki 

występującej w 

typowych systemach 

tribologicznych,     

 

Student częściowo 

opanował wiedzę w 

zakresie  problemów 

występujących w 

typowych systemach 

tribologicznych, 

 

Student w znacznym 

stopniu opanował 

wiedzę w zakresie 

problemów 

występujących w 

typowych systemach 

tribologicznych,    

 

Student bardzo dobrze 

opanował wiedzę z 

zakresu materiału 

objętego programem 

nauczania. Docenia 

znaczenie i wagę 

zagadnień 

niezawodności 

systemów 

inżynierskich. Jest 

aktywny na zajęciach 

dydaktycznych, 

Efekt 2 

Student zna tendencje i 

kierunki rozwoju oraz 

potrafi oszacować 

trwałość eksploatacyjną 

systemów tribologicznych 

na podstawie przesłanek 

materiałowych i 

konstrukcyjnych, 

 

 

 

Student nie zna 

tendencji i kierunków 

rozwoju oraz nie 

potrafi oszacować 

trwałości 

eksploatacyjnej 

systemów 

tribologicznych na 

podstawie przesłanek 

materiałowych i 

konstrukcyjnych, 

 

 

Student w 

dostatecznym stopniu 

opanował zagadnienia  

kierunków rozwoju 

problematyki 

niezawodności 

urządzeń. Potrafi 

oszacować trwałość 

eksploatacyjną 

systemów 

tribologicznych w 

oparciu o dane 

materiałowe i 

konstrukcyjne, 

 

 

Student  w znacznym 

stopniu opanował 

wiedzę z zakresu 

tendencji i kierunków 

rozwoju problematyki 

niezawodności 

urządzeń,  

 

Student dysponuje 

szeroką wiedzą w 

zakresie zagadnień 

trwałości 

eksploatacyjnej 

systemów 

tribologicznych.  Na 

podstawie przesłanek 

materiałowych i 

konstrukcyjnych jest w 

stanie oszacować 

stopień niezawodności 

elementów,  

Efekt 3 

Student potrafi dobrać 

techniki badawcze 

adekwatne do zakresu 

eksperymentu i rodzaju 

materiału,  

 

 

Student nie posiada 

dostatecznej wiedzy z 

zakresu technik 

badawczych 

stosowanych do 

realizacji ćwiczeń 

laboratoryjnych. Jest 

nieprzygotowany do 

samodzielnego 

przeprowadzenia 

eksperymentu,  

 

Student nie potrafi 

należycie wykorzystać 

zdobytej wiedzy. 

Zadania wynikające z 

realizacji ćwiczenia 

wykonuje z pomocą 

prowadzącego. Ma 

trudności w 

formułowaniu  

wniosków i uogólnień, 

  

 

Student poprawnie 

wykorzystuje wiedzę 

oraz samodzielnie 

rozwiązuje problemy 

wynikające w trakcie 

realizacji ćwiczeń. Jest 

w stanie prawidłowo 

sformułować 

podstawowe efekty 

uzyskane w czasie 

ćwiczeń, 

 

Student dysponuje 

rzetelną wiedzą w 

zakresie technik 

badawczych, 

właściwych dla zakresu 

eksperymentu i 

materiału badań. Potrafi 

samodzielnie wykonać  

ćwiczenie, uzasadnić 

trafność wyboru 

metodyki badań i 

prawidłowo 

zinterpretować 

uzyskane wyniki, 

Efekt 4 

Student potrafi 

przygotować 

sprawozdanie z przebiegu 

realizacji ćwiczeń, 

 

Student nie potrafi 

samodzielnie 

opracować 

sprawozdania, nie 

potrafi zaprezentować 

wyników swoich 

badań, 

 

Student wykonał 

sprawozdanie  

z realizowanego  

ćwiczenia, ale nie 

potrafi dokonać 

interpretacji oraz 

analizy wyników 

własnych badań,   

 

Student wykonał 

sprawozdanie  

z realizowanego 

ćwiczenia, potrafi 

prezentować wyniki 

swojej pracy oraz 

dokonuje ich analizy, 

 

 

Student wykonał 

sprawozdanie  

z realizowanego 

ćwiczenia, potrafi 

w sposób zrozumiały i 

poprawny prezentować 

oraz dyskutować 

osiągnięte wyniki. 
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III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

 

1. Wszelkie informacje dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa wraz z:  

- programem studiów,  

- instrukcjami do niektórych ćwiczeń laboratoryjnych,  

- harmonogramem odbywania zajęć  

dostępne są na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej kierunku Inżynieria Materiałowa: 

www.inzynieriamaterialowa.pl 
 

2. Rozkład konsultacji jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Inżynierii Materiałowej: 

www.inzynieriamaterialowa.pl, na tabliczkach informacyjnych umieszczanych na drzwiach gabinetów 

pracowników oraz w sekretariacie Instytutu. Informacje na temat godzin konsultacji przekazywane są także 

bezpośrednio na zajęciach. 

 

http://www.inzynieriamaterialowa.pl/
http://www.inzynieriamaterialowa.pl/

