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Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w języku polskim: Inżynieria powierzchni
Nazwa w języku angielskim: Surface engineering
Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalność (jeśli dotyczy): Automotive Engineering
Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Kod przedmiotu: MMM041410
Grupa kursów: nie

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni
(ZZU)

15 15

Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta
(CNPS)

30 30

Forma zaliczenia
zaliczenie
na ocenę

zaliczenie na
ocenę

Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)

Liczba punktów ECTS 1 1

w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o
charakterze praktycznym (P)

1

w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom
wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK)

0.6 0.7

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Ma podstawową wiedzę na temat właściwości fizyko-chemicznych oraz mechanicznych materiałów
inżynierskich; ma podstawową wiedzę na temat obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, potrafi analizować obrazy
mikrokopowe oraz makrostruktury materiałów inżynierskich
2. Ma uporządkowaną wiedzę o rodzajach materiałów inżynierskich - ich budowie, właściwościach,
zastosowaniach i zasadach doboru
3. Ma uporządkowaną wiedzę na temat technik wytwarzania
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CELE PRZEDMIOTU

C1. Poznanie wiadomosci o możliwosciach kształtowania i opisu określonych cech fizykalnych warstwy
wierzchniej, które są istotne z uwagi na jej przyszłe eksploatacyjne cechy funkcjonalne.
C2. Poznanie podstawowych technik analizy warstwy wierzchniej, profilografometri oraz lokalizowania i analizy
defektów powierzchni.
C3. Zdobycie wiedzy z zakresu technik modyfikowania właściwości warstwy wierzchniej materiałów inżynierskich.
W tym obróbki powierzchni oraz nanoszenia powłok.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA, osoby która zaliczyła kurs

I. Z zakresu wiedzy:
PEK_W01 - Student potrafi objaśnić, z uwzględnieniem fizyko-chemicznych właściwości materiałów metalicznych,
kompozytów i tworzyw sztucznych, zasady doboru materiałów do warunków eksploatacyjnych.
PEK_W02 - Student definiuje i formułuje cechy powierzchni obiektów stosowanych w inżynierii pojazdów.
PEK_W03 - Student dysponuje odpowiednimi dla języka specjalistycznego z zakresu inżynierii powierzchni
środkami językowymi, aby skutecznie porozumiewać się w środowisku zawodowym.
II. Z zakresu umiejętności:
PEK_U01 - Student nabywa umiejętności prowadzenia analiz w praktyce przemysłowej z wykorzystaniem technik:
profilografometrycznych i mikroskopowych.
PEK_U02 - Student powinien potrafić dokonać pomiarów i analizy przyczyn zużycia narzędzi skrawjących.
PEK_U03 - Student potrafi dobierać materiały inżynierskie do warunków eksploatacyjnych.
III. Z zakresu kompetencji społecznych:
PEK_K01 - Obiektywnego oceniania argumentów, racjonalnego tłumaczenia i uzasadniania własnego punktu
widzenia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu inżynierii powierzchni
PEK_K02 - Student powinien mieć świadomość profesjonalnego zachowania na stanowisku badawczym oraz
znać główne zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami pomiarowymi.
PEK_K03 - Student powinien rozumieć potrzebę ciągłego aktualizowania, dokształcania i pogłębiania własnej
wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii powierzchni.

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – wykład Liczba godzin

Wy1 Charakterystyka właściwości warstwy wierzchniej (WW) przedmiotu. 2

Wy2 Sposoby i metody badań WW oraz pomiary 2D i 3D chropowatosci. 2

Wy3
Cechy funkcjonalne powierzchni technologicznych i ekploatacyjnych maszyn i
urzadzeń.

2

Wy4 Właścwości fizyko-chemiczne warstwy wierzchniej materiałów inżynierskich. 2

Wy5 Metody modyfikowania cech fizykalnych i geometrycznych WW. 2

Wy6
Możliwosci kształtowania powierzchni o określonych własciwościach metodami
ubytkowymi i bezubytkowymi.

2

Wy7 Metody nanoszenia powłok. 3

Suma: 15
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Forma zajęć – laboratorium Liczba godzin

La1
Pomiar i analiza mikrogeometrii powierzchni w układzie płaskim (2D) i
przestrzennym (3D).

2

La2
Pomiary właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych wybranych
materiałów.

2

La3 Analiza powierzchni z użyciem komputerowego toru wizyjnego. 2

La4 Kształtowanie wykańczające powierzchni metodami obróbek ubytkowych. 2

La5 Modyfikowanie powierzchni dogniataniem. 2

La6 Pomiar błędów kształtu i położenia elementów cześci maszyn. 2

La7 Analiza właściwości WW po obróbce elektroerozyjnej. 3

Suma: 15

STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

N1. eksperyment laboratoryjny
N2. praca własna – przygotowanie do laboratorium
N3. wykład tradycyjny z wykorzystaniem transparencji i slajdów
N4. przygotowanie sprawozdania

OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (W)

Oceny (F –
formująca (w

trakcie
semestru), P –

podsumowująca
(na koniec
semestru)

Numer efektu kształcenia
Sposób oceny osiągnięcia efektu

kształcenia

F1
PEK_W01; PEK_WO2; PEK_W03PEK_K01; PEK_K02;
PEK_K03

kolokwium

P = F1

OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (L)
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Oceny (F –
formująca (w

trakcie
semestru), P –

podsumowująca
(na koniec
semestru)

Numer efektu kształcenia
Sposób oceny osiągnięcia efektu

kształcenia

F1
PEK_U01; PEK_UO2; PEK_U03PEK_K01; PEK_K02;
PEK_K03

wejściówka

F2
PEK_U01; PEK_UO2; PEK_U03PEK_K01; PEK_K02;
PEK_K03

odpowiedź ustna

F3
PEK_U01; PEK_UO2; PEK_U03PEK_K01; PEK_K02;
PEK_K03

sprawozdanie z ćwiczeń
laboratoryjnych

P = 0,3F1+0,3F2+0,4F3

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

LITERATURA PODSTAWOWA
1. R.Chattopadhyay, ’Advanced Thermally Assisted Surface Engineering Processes’ Kluwer Academic Publishers,
MA, USA (now Springer, NY), 2004, ISBN 1-4020-7696-7, E-ISBN 1-4020-7764-5.
2. Sanjay Kumar Thakur and R. Gopal Krishnan, ’Advances in Applied Surface Engineering’, Research Publishing
Services, Singapore, 2011, ISBN 978-981-08-7922-8.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 
Inżynieria powierzchni

Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU 
Mechanika i Budowa Maszyn

Przedmiotowy efekt
kształcenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów
kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów
i specjalności

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Numer
narzędzia
dydaktycznego

PEK_W01;
PEK_W02;PEK_W03

K2MBM_AE_W06, K2MBM_AE_W07
C1; C2;
C3

Wy1-Wy7
N1; N2; N3;
N4

PEK_U01;
PEK_U02;PEK_U03

K2MBM_AE_U05, K2MBM_AE_U12,
K2MBM_AE_U19

C1; C2;
C3

La1-La7 N1; N2; N4

PEK_K01;
PEK_K02;PEK_K03

K2MBM_AE_K02
C1; C2;
C3

La1-La7
N1; N2; N3;
N4
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OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr inż. Dariusz Poroś tel.: 27-91 email: dariusz.poros@pwr.wroc.pl


