
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Budowa Środków Transportu Szynowego 
Kod - nazwa 
przedmiotu M316 - Budowa środków transportu masowego 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń 
III 

III 

5 

6 

W30 

W15 + L15 

4 

3 

Niestacjonarne – I stopie ń 
III 

III 

5 

6 

W18 

W9 + L9 

4 

3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy konstrukcji maszyn”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z klasyfikacją, oznaczeniami, budową i 
działaniem środków transportu masowego (głównie szynowego) i ich najważniejszych 
podzespołów. Nabycie umiejętności wyznaczenia obciążeń działających w rozpatrywanych 
układach oraz informacji dotyczących podstaw ich projektowania. 

Metody dydaktyczne:  obecności oraz prowadzenie notatek z wykładów, aktywny udział 
w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładu na podstawie pracy pisemnej  - 
sem. 5, zaliczenie laboratoriów na podstawie zbiorczego kolokwium – sem. 6. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z pacy pisemnej – sem.5, średnia arytmetyczna z zaliczenia 
laboratorium i egzaminu – sem 6. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Klasyfikacja i oznaczenia środków transportu oraz ogólna ich charakterystyka. Normalizacja i 
standaryzacja w transporcie. Założenia użytkowe oraz ograniczenia konstrukcyjne. Przegląd 
budowy wagonów osobowych, towarowych i pojazdów trakcyjnych – ich rodzaje, 
ukształtowanie i wyposażenie. Skrajnia pojazdów. Podstawowe zespoły pojazdów. Podwozia 
pojazdów. Prowadzenie oraz łożyskowanie zestawów kołowych oraz podstawy ich doboru. 
Usprężynowania pojazdów. Podziały układów napędowych pojazdów. Napęd indywidualny 
i grupowy. Przykłady mechanizmów napędowych. Silniki trakcyjne elektryczne i spalinowe – 
usytuowanie, podstawowe odmiany, ogólne charakterystyki. Przekładnie zębate napędów. 
Zawieszenia elektrycznych silników trakcyjnych. Konstrukcja wybranych mechanizmów 
napędowych pojazdów. Urządzenia cięgłowo–zderzne, sprzęgi samoczynne. Układy 
dodatkowe i pomocnicze pojazdów. Odbieraki prądu i sieć trakcyjna. Tramwaje 
wieloczłonowe i niskopodłogowe Autobusy szynowe, pociągi zespolone; tramwaje – 
konstrukcje, charakterystyki, budowa wózków i nadwozi, napęd, zasilanie. Koleje zębate i 
linowe. Pojazdy transportu bimodalnego. Charakterystyka budowy i wymagań dotyczących 
pojazdów do dużych prędkości jazdy. 
Laboratoria  
Budowa i utrzymanie pojazdów szynowych: lokomotyw, wagonów oraz tramwajów (Koleje 
Regionalne, MPK Kraków). Badanie w warunkach rzeczywistych nacisku osi na tor (PKP 
Cargo). Charakterystyka pneumatycznego sterowania hamulców kolejowych (CNTK). 



 
Literatura podstawowa:  
[1] Gąsowski W.: Wagony kolejowe. Konstrukcja i badania. WKŁ, Warszawa 1988. 
[2] Gronowicz J., Kasprzak B..: Lokomotywy spalinowe. WKŁ, Warszawa 1989. 
Literatura uzupełniaj ąca:   
[1] Romaniszyn Z., Oramus Z., Nowakowski Z.: Podwozia trakcyjnych pojazdów szynowych. 

WKŁ, Warszawa 1989. 
[2] Romaniszyn Z., Wolfram T: Nowoczesny tabor szynowy. Wyd. Spec. IPSz, Kraków 1997 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Andrzej Grzyb, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Budowa Środków Transportu Szynowego 
Kod - nazwa 
przedmiotu M317 - Teoria ruchu pojazdów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń  III 5 W30 3 

Niestacjonarne – I stopie ń  III 5 W18 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika ogólna”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami dynamiki napędu i hamowania 
pojazdów. 

Metody dydaktyczne:  obecność na wykładach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  egzamin pisemny i ustny. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z egzaminu 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Definicje i pojęcia podstawowe. Ruch pojazdu pod działaniem sił wewnętrznych. Transmisja 
momentu napędowego. Siły działające na koła napędne i toczne podczas rozruchu i 
hamowania. Zewnętrzna siła napędowa. Przyczepność, współczynnik przyczepności i jego 
graniczna wartość. Kinematyka ruchu tocznego sztywnego i sprężystego koła: prędkości, 
przyśpieszenia. Efekty dynamiczne wywołane niewyważonymi masami. Poślizgi i 
mikropoślizgi. Kryteria wykrywania poślizgów i metody zapobiegania. Podstawowe i 
uzupełniające kryteria bezpieczeństwa ruchu. Kryterium Nadala, Prudhomme’a i in. 
Zasadnicze i lokalne opory ruchu, opory jednostkowe i metody ich obliczania. Siła 
przyśpieszająca, współczynnik mas wirujących. Prędkości graniczne, graniczne wartości 
przyśpieszenia i opóźnienia. Siła pociągowa i moc pojazdu. Charakterystyki trakcyjne, granica 
stanów pracy pojazdu trakcyjnego. Zdolność pociągowa pojazdów napędowych. Aspekty 
energetyczne i mierniki hamowności pojazdów. Kryterium bezpieczeństwa hamowania. 

Literatura podstawowa : 
[1] Kisilowski J., Knothe K.: Advanced Railway Vehicle System Dynamics. WNT, Warszawa 

1991. 
[2] Madej J.: Mechanika transmisji momentu trakcyjnego. Oficyna Wyd. Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2000. 
[3] Madej J.: Teoria ruchu pojazdów szynowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2003. 
Literatura uzupełniaj ąca:    
[1] Madej J.: Mechanika napędu pojazdów szynowych z elektrycznymi silnikami trakcyjnymi. 

PWN, Warszawa 1983. 
[2] Romaniszyn Z., Wolfram T.: Nowoczesny tabor szynowy. Wyd. Specjalne Instytutu 

Pojazdów Szynowych, Politechnika Krakowska, Kraków 1997. 
[3] Zembrzuski K.: Teoria napędu i hamowania pociągu. PWN, Warszawa 1978. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Piotr Kisielewski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 
 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Budowa Środków Transportu Szynowego 
Kod - nazwa 
przedmiotu M318 - Komfort i bezpiecze ństwo jazdy 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W30 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W18 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika ogólna”, „Budowa środków 
transportu masowego”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się podstawowymi wymaganiami w zakresie 
własności dynamicznych związanych z komfortem jazdy pojazdów (głównie szynowych). 
Nabycie umiejętności doboru parametrów usprężynowania i tłumienia pojazdów stanowiących 
podstawę do ich projektowania. 

Metody dydaktyczne:  obecności oraz prowadzenie notatek z wykładów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  egzamin pisemny. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Podstawowe definicje, zadania, znaczenie; wymagania w zakresie własności dynamicznych 
pojazdów. Ogólne wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy 
pojazdów szynowych w zakresie dynamiki tych pojazdów. Schemat procedury do analizy i 
badań eksperymentalnych dynamiki pojazdów. Modelowanie fizyczne w dynamice pojazdów 
szynowych. Budowa modeli fizycznych pojazdów i toru; modele podłoża. Kinematyczne 
wymuszenia drgań pojazdów: klasyfikacja, pomiary i ich wyniki, modelowanie matematyczne, 
zastosowania. Wyprowadzanie równań różniczkowych ruchu wybranych modeli; w tym ze 
wspomaganiem wyprowadzania przy pomocy odpowiednich programów komputerowych. 
Badania analityczne charakterystyk dynamicznych na podstawie wyprowadzonych równań: 
drgania swobodnie tłumione, nie tłumione i wymuszone, przy różnych wymuszeniach: 
okresowych, nieokresowych zdeterminowanych, stacjonarnych przypadkowych. Uwagi o 
możliwościach istniejących programów komputerowych do badań pojazdów szynowych. 
Przykłady zastosowania programów służących do badań symulacyjnych. Zagadnienia syntezy 
i optymalizacji w dynamice pojazdów szynowych Podstawy optymalnego doboru parametrów 
usprężynowania i tłumienia. Analiza komfortu, spokojności i bezpieczeństwa jazdy, 
współczynniki dynamiczne. Obciążenia dynamiczne, wpływ nieliniowości, odkształcalności 
ram itp. oraz przypadkowości wymuszeń na wyniki rozwiązań przy przyjmowanych 
uproszczeniach. 
Literatura podstawo wa:   
[1] Grzesikiewicz W., Osiecki J., Piotrowski J.: Podstawy dynamiki pojazdów szynowych. 

Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1974. 
[2] Kisilowski J (ed).: Dynamika układu mechnaicznego pojazd szynowy – tor, PWN, 

Warsszawa 1991. 
Literatura uzupełniaj ąca:    
[1] Kisilowski J. (ed), Knothe K.: Advanced Railway Vehicle System Dynamics. WNT, Warsaw 

1991. 
[2] Sokołow S.I. (ed).: Badanie dynamiki i wytrzymałości wagonów pasażerskich, WKŁ, 

Warszawa, 1983. 



Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Andrzej Grzyb, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Budowa Środków Transportu Szynowego 
Kod - nazwa 
przedmiotu M319 - Napęd i sterowanie elektryczne pojazdów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  : „Elektrotechnika”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową i działaniem silników elektrycznych 
oraz podstawowych układów przekształtnikowych. Nabycie wiedzy dotyczącej sterowania 
układami napędowymi z wykorzystaniem falowników i przerywaczy impulsowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań 
z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:   zaliczenie laboratoriów na podstawie zbiorczego 
kolokwium. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Systemy zasilania trakcji elektrycznej. System prądu stałego, system prądu przemiennego. 
Silniki elektryczne prądu stałego. Własności ruchowe silników prądu stałego. Charakterystyki 
zewnętrzne silników. Regulacja prędkości obrotowej silników prądu stałego. Analiza stanów 
pracy silnika szeregowego. Silniki elektryczne prądu przemiennego, silniki asynchroniczne. 
Regulacja prędkości obrotowej silnika asynchronicznego, charakterystyki zewnętrzne 
silników. Zasady doboru elektrycznych silników trakcyjnych. Hamowanie silnikami 
elektrycznymi. Przerywacze tyrystorowe prądu stałego; rozruch impulsowy. Przekształtniki 
prądu przemiennego na stały oraz prądu stałego na przemienny. Falownik napięcia, falownik 
prądu. 

Laboratoria  

Badania wstępne maszyn elektrycznych. Pomiary charakterystyk regulacyjnych silnika 
szeregowego. Hamowanie dynamiczne silnika szeregowego; rejestracja charakterystyki. 
Obserwacje działania falowników. Pomiary charakterystyk regulacyjnych silnika 
asynchronicznego. Układ sterowania lokomotywą elektryczną - pomiar charakterystyk. 
Literatura podstawowa :  
[1] Plamitzer A.: Maszyny elektryczne. WNT, Warszawa 1987. 
[2] Kacprzak J.: Automatyka i sterowanie elektrycznych pojazdów trakcyjnych. WKŁ, 

Warszawa 1981 
[3] Podoski J., Kacprzak J., Mysłek J.: Zasady trakcji elektrycznej. WKŁ, Warszawa 1980. 
Literatura uzupełniaj ąca:    
[1] Czapla J., Seruga W.: Trakcja elektryczna w transporcie. WKŁ, Warszawa 1990. 
[2] Podoski J.: Transport w miastach. WKŁ, Warszawa 1985. 
[3] Antal L., Janta T, Zieliński P..: Maszyny elektryczne, ćwiczenia laboratoryjne. Wyd. 

Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1990. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Jacek Skowron 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 



 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Budowa Środków Transportu Szynowego 
Kod - nazwa 
przedmiotu M320 – Technologia środków transportu 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I  stopie ń III 6 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I  stopie ń III 6 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań. 

Założenia i cele przedmiotu:  nabycie wiedzy o procesach technologicznych wytwarzania 
elementów i zespołów środków transportu. 

Metody dydaktyczne:  wykłady problemowe, praktyczna ekspozycja procesów wytwarzania 
pojazdów szynowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium na podstawie kolokwium. 
Egzamin pisemny.  

Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z laboratorium i egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe. Proces produkcyjny i technologiczny. Dokumentacja technologiczna. 
Warstwa wierzchnia i metody jej kształtowania w technologii. Techniczne i organizacyjne 
przygotowanie wytwarzania środków transportu. Metody wytwarzania półwyrobów. Metody 
spajania w technologii środków transportu. Wybrane procesy technologiczne wytwarzania 
układu zawieszenia, łożysk tocznych, zestawów kołowych pojazdów szynowych. Wytwarzanie 
nadwozi środków transportu – powłoki. Próby i badania pojazdów szynowych. 

Laboratoria  
Technologia wózków pojazdów szynowych – wytwarzanie elementów, spajanie. Technologia 
zestawów kołowych – procesy technologiczne wytwarzania elementów, montaż, próby i 
badania. 
Literatura podstawowa   
[1] Moczarski M.- Technologia wytwarzania i napraw pojazdów szynowych. Wydawnictwo 

Politechniki Warszawskiej 
[2] Lowe P. – Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse. Wydawnictwo 

„Śląsk”, Katowice 1999 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Klimpel A. – Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali. Technologie. WNT, Warszawa 1999. 
[2] Wasiunyk P. – Kucie matrycowe. WNT, W-wa 1997. 
[3] Erbel S., Kuczyński K. – Obróbka plastyczna. PWN, Warszawa 1986. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Henryk Kulikowski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 
 
 
 
 
 
 
 



WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Budowa Środków Transportu Szynowego 
Kod - nazwa 
przedmiotu M321 – Systemy logistyczne w transporcie 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy logistyki”. 

Założenia i cele przedmiotu:  uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu systemów logis-
tycznych i transportowych, poznanie współczesnych rozwiązań zarządzania logistycznego w 
transporcie. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, samodzielne opracowanie dowolnie 
wybranego problemu z planowania i projektowania jednostek ładunkowych, sieci i centrów 
logistycznych. 

Forma zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie  ćwiczeń na podstawie kolokwiów i odpowiedzi. 

Zasada wystawienia oceny ko ńcowej  : średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów i 
odpowiedzi. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Terminologia logistyczna. Istota logistyki w transporcie. Pojęcie i elementy systemu logistycznego. 
Klasyfikacja i charakterystyka systemów logistycznych i transportowych. Rynek transportowy i rynek 
usług logistycznych. Strategie w logistyce transportu. Rola transportu w łańcuchach i sieciach 
logistycznych. System jednostek ładunkowych w logistyce transportu. Systemy transportowe i 
technologie przeładunkowe zintegrowanych jednostek ładunkowych. Systemy  
i techniki automatycznej identyfikacji jednostek ładunkowych i środków transportu. Centra 
logistyczne. Planowanie i wybór lokalizacji centrów logistycznych. Zarządzanie logistyczne procesami 
w systemach transportowych. 
Ćwiczenia  
Metody, techniki i narzędzia w logistyce. Planowanie i projektowanie sieci logistycznej. Projektowanie 
jednostek ładunkowych w ujęciu logistycznym. Zastosowanie zintegrowanego systemu 
informatycznego zarządzania SAP/R3 w systemach logistycznych. Planowanie  
i projektowanie logistycznych centrów dystrybucji. 
Literatura podstawowa  
[1] Śliwczyński B.: Planowanie logistyczne. Biblioteka Logistyka, Poznań 2007. 
[2] Matulewski M. i inni: Systemy Logistyczne. Biblioteka Logistyka, Poznań 2008. 
[3] Majewski J.: Informatyka dla logistyki. Biblioteka Logistyka, Poznań 2006. 
Literatura uzupełniajaca  
[1] Dembinska-Cyran I.,Gubała M.: Podstawy zarządzania transportem w przykładach. 
     Biblioteka Logistyka, Poznań 2003. 
[2] Stajniak M. i inni :Transport i spedycja. Biblioteka Logistyka, Poznań 2007. 
[3] Gołembska E.: Logistyka w gospodarce światowej. Wyd. C.H.Beck, Warszawa  2009. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Emil Cegielny 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych ( M-8 ) 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Budowa Środków Transportu Szynowego 
Kod - nazwa 
przedmiotu M322 - Badania eksploatacyjne środków transportu 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy eksploatacji i niezawodności 
maszyn”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z metodami badań laboratoryjnych, poligonowych 
elementów, zespołów i pojazdów. Nabycie umiejętności opracowania właściwej metodyki 
badań środków transportu, doboru techniki pomiarowej, aparatury pomiarowej i przetwarzania 
danych (syntezy torów pomiarowych), analizy i weryfikacji wyników badań eksploatacyjnych. 

Metody dydaktyczne:  przekaz werbalny, dialog interaktywny wspomagany prezentacją 
multimedialną. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  test z wykładu, obecność na min. 70% wykładów 

Ocena ko ńcowa:  ocena z testu 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
System badań w eksploatacji pojazdów. Klasyfikacja zjawisk eksploatacyjnych, 
charakterystyki i miary w eksploatacji, metody badań efektywności eksploatacji. Modelowanie 
zjawisk eksploatacyjnych. Badania odbiorcze środków transportu - analiza charakterystyki 
współpracy silnika spalinowego i prądnicy elektrycznej na wodnym oporniku elektrycznym. 
Badania charakterystyk trakcyjnych środków transportu. Modelowanie charakterystyk 
eksploatacyjnych środków transportu w aglomeracji miejskiej. Zautomatyzowane systemy 
kontroli propagacji zużycia elementów i zespołów maszyn i pojazdów. Badania poligonowe 
jakości współpracy elementów i zespołów pojazdów. Analiza i weryfikacja wyników badań 
eksploatacyjnych. Badania symulacyjne trwałości środków transportu. 
Literatura podstawowa  
[1] Piec P.: Badania eksploatacyjne elementów i zespołów pojazdów szynowych. PK, Kraków 

2004. 
[2] Hebda M.: Eksploatacja samochodów. ITE Radom 2005. 
[3] Uzdowski M., Abramek K., Garczyński K.: Eksploatacja techniczna i naprawa. WKŁ 

Warszawa 2003. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Franczyk J., Tabor A.-red.: Diagnostyka pojazdów samochodowych-budowa, eksploatacja, 

naprawa. T.3. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK. Kraków 2006. 
[2] Leszek W., Wojciechowicz B., Zwierzycki W.: Metodologia generowania i realizacji 

programów badawczych w nauce o eksploatacji obiektów technicznych. ITE-PIB Radom 
2004 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Grzegorz Zając 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 
 
 
 



 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Budowa Środków Transportu Szynowego 

Kod - nazwa 
przedmiotu M323 – Diagnostyka środków transportu 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: zaliczone przedmiotu z zakresu przedmiotów 
podstawowych grupy matematyka i informatyka. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z klasyfikacja sygnałów, parametrami służącymi do 
ich opisu  oraz podstawowymi metodami ich analizy. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z metodami tworzenia programów badań 
diagnostycznych oraz systemami diagnostyki technicznej środków transportu. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  test z wykładów. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Podstawowe pojęcia diagnostyki technicznej: rola i zadania diagnostyki technicznej w 
systemie użytkowania i obsługiwania. Obiekty diagnostyki i systemy  klasyfikacji stanów 
technicznych - opis formalny. Procesy robocze i towarzyszące jako nośniki informacji 
diagnostycznej – symptomy diagnostyczne. Klasyfikacja parametrów diagnostycznych pod 
względem fizykalnym i matematycznym. Zasady doboru parametrów diagnostycznych. 
Modele obiektów diagnostyki technicznej: struktury funkcjonalne i rozróżnialność stanów 
obiektu technicznego. Warunkowe i bezwarunkowe metody tworzenia programów badań 
diagnostycznych. Diagnostyka silników spalinowych. Wspomaganie komputerowe 
diagnostyki. 
Literatura podstawowa    

[1] Hebda M.: Eksploatacja samochodów. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 
Radom 2005. 

[2] Marciniak J.: Pokładowe urządzenia diagnostyki technicznej i technika komputerowa 
kolejowych pojazdów szynowych. Monografia nr 51, PR Radom 2001. 

Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Trzeciak K.: Diagnostyka samochodów osobowych. WKŁ, Warszawa 2005. 
[2] Niziński St.: Elementy eksploatacji obiektów technicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Andrzej Sowa 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 

 
 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Budowa Środków Transportu Szynowego 
Kod - nazwa 
przedmiotu M324 – Zagadnienia tribologiczne w środkach transportu 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy eksploatacji i niezawodności 
maszyn”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi zależnościami występującymi 
w eksploatacji środków transportu w postaci tzw. triady tribologicznej obejmującej związek 
pomiędzy tarciem, zużyciem i smarowaniem. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań 
z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie kartkówek. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Trybologia – definicje, podstawowe pojęcia, Wybrane zagadnienia z budowy warstwy 
wierzchniej. Podstawy procesów tarcia. Przykłady procesów tribologicznych w środkach 
transportu. Klasyfikacja procesów zużycia. Rodzaje zużyć tribologicznych. Mechanizm zużyć 
tribologicznych w wybranych węzłach środków transportu. Przeciwdziałanie zużyciu. Środki 
smarne – podział, klasyfikacje, dodatki uszlachetniające. Podstawowe parametry fizyko-
chemiczne i użytkowe środków smarnych. Systemy smarownicze; hydrostatyczny i 
hydrodynamiczny.  

Laboratoria  

Wyznaczanie parametrów struktury geometrycznej warstwy wierzchniej. Badanie 
charakterystyk tarciowych i zużycia na testerze T-05. Badania porównawcze własności 
smarnych i przeciwzatarciowych olejów na aparacie Almen-Wieland. Wyznaczanie krzywej 
lepkości olejów, temperatury zapłonu i palenia. 

Literatura podstawowa    
[1] Hebda M., Wachal A.: Trybologia. WNT, Warszawa 1980. 
[2] Lawrowski Z.: Tribologia. PWN, Warszawa 1993. 
[3] Szczerek M., Wiśniewski M.: Tribologia i tribotechnika. Wydawnictwo ITE. Radom 2000 

Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Pytko S.: Podstawy tribologii i techniki smarowniczej. Wyd. AGH, Kraków 1982. 
[2] Podniało A.: Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji. WNT, Warszawa 2002 
[3] Szczerek M.: Metodologiczne problemy systematyzacji eksperymentalnych badań 

tribologicznych. Biblioteka Problemów Eksploatacji. Radom 1997 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Stanisław Guzowski, prof.PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 
 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Budowa Środków Transportu Szynowego 
Kod - nazwa 
przedmiotu M325 - Seminarium dyplomowe 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń IV 7 S30 4 

Niestacjonarne – II stopie ń IV 7 S18 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  pobrany temat pracy dyplomowej. 

Założenia i cele przedmiotu:  założeniem seminarium jest wskazanie jak należy 
postępować przy wykonywaniu pracy dyplomowej na poszczególnych etapach jej realizacji. 
Celem przedmiotu zdobycie umiejętności wykonania pracy zgodnie z obowiązującymi 
zasadami, tak aby spełniała wymagania stawiane pracom inżynierskim. 

Metody dydaktyczne:  seminarium jest prowadzone z uzupełniającymi elementami wykładu 
dotyczącego zbierania materiałów i prezentowanych przez studentów tematów swoich prac. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: obecność co najmniej na 70% seminariów oraz 
wygłoszenie referatu. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z referatu 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Seminarium  
Omówienie czynności związanych z realizacją pracy od wyboru tematu pracy do jej 
zakończenia. Zasady formułowania celu i zakresu pracy. Opracowanie planu pracy. 
Zbieranie literatury do tematu pracy. Omówienie zasad i sposobu wykorzystywania źródeł 
oraz sposób cytowania literatury. Zasady dotyczące pisania pracy – podział na rozdziały i 
podrozdziały, formatowanie i inne. Podsumowanie pracy. Spis literatury. Załączniki. 
Czynności formalne związane z zakończeniem pracy. Przygotowanie prezentacji do obrony 
wykonanej pracy i końcowe jej zaprezentowanie. Prezentacja przez studentów planów, 
zebranych materiałów źródłowych i wybranych fragmentów pracy. Dyskusja nad 
prezentowanymi na zajęciach seminaryjnych opracowaniami. 
Literatura  

Adekwatna do tematyki prezentacji i realizowanej pracy dyplomowej. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik Specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 
 
 
 
 


