Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek studiów: Inżynieria Materiałowa

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: IM

Stopień studiów: I
Specjalności: Materiały i technologie przyjazne środowisku,Materiały konstrukcyjne i kompozyty,Technologie druku 3D
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Mechanika pękania

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Fracture Mechanics

Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty wybieralne

Liczba punktów ECTS

2.00
4

Semestry

2

3

WIMiF IM oIS F7 19/20

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Seminarium

Projekt

4

15

0

15

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Poznanie podstawowych metod eksperymentalnych w zakresie mechaniki pękania

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 brak

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zna i rozumie podstawowe zjawisk strukturalne zachodzące w materiałach inżynierskich pod wpływem oddziaływania energii.
EK2 Wiedza Ma podstawową wiedzę na temat cyklu życia konstrukcji i urządzeń technicznych w aspekcie zastosowanych materiałów i technik wytwarzania oraz rozumie materiałowe przyczyny zużycia lub zniszczenia
konstrukcji.
EK3 Umiejętności Potrafi zastosować wiedzę o zjawiskach strukturalnych w procesie wytwarzania i przetwórstwa
materiałów inżynierskich oraz podczas ich eksploatacji.
EK4 Kompetencje społeczne Ma świadomość dotyczącą swojej roli wykształconego inżyniera w społeczeństwie,
w szczególności dotyczącą propagowania nowoczesnych rozwiązań technicznych, ich wpływu na polepszenie
jakości życia mieszkańców oraz jakości i konkurencyjności ich pracy. Potrafi opinie te sformułować i przekazać
w sposób zrozumiały dla obywateli nie posiadających wykształcenia technicznego.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wstęp, omówienie pojęć podstawowych w mechanice pękania, rola szczeliny
w procesie pękania, omówienie czynników wpływających na zarodkowanie
i przebieg procesów dekohezji. Rola grubości pasma w procesie pękania. Założenia
liniowo - sprężystej mechaniki pękania, omówienie teorii Griffitha, uplastycznienie
materiału w obszarze wierzchołka szczeliny koncepcja pękania kruchego
w materiałach polikrystalicznych wg Irwina - Orowana, kryterium siłowe Irwina
i jego praktyczne zastosowanie, Założenia nieliniowo - sprężystej mechaniki
pękania, rola odkształcenia plastycznego w procesach dekohezji, energetyczne
i odkształceniowe techniki oceny odporności na pękanie. Eksperymentalne metody
oceny odporności na pękania w oparciu o kryterium naprężeniowe - Kic,
energetyczne - całka Ricea Jic i odkształceniowe - krytyczne rozwarcie dna karbu
CTOD. Mikrostrukturalne aspekty mechaniki pękania, charakterystyczne etapy
procesu pękania, charakterystyka mechanizmów pękania kruchego, plastyczna
- kruchego i ciągliwego.

Liczba
godzin

15

Laboratorium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
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Laboratorium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L1

Analiza wpływu koncentracji naprężeń na ciągliwość i wytrzymałość stali
konstrukcyjnej. Ocena odporności na pękanie w płaski stanie naprężenia stali
narzędziowej. Doświadczalne metody wyznaczania krytycznej wartości całki Ricea,
zastosowanie techniki podatności i wielu próbek. Ocena odporności na pękanie
jako krytyczne rozwarcie dna karbu zastosowanie metody CTOD. Analiza wpływu
grubości pasma na ciągliwość materiałów inżynierskich

15

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Konsultacje
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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

0

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

10

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
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Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 70% obecności na zajęciach wykładowych
W2 Pozytywne wyniki ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Posiada 60% wiedzy opartej na treściach programowych, zweryfikowanej oceną
podsumowującą.

Na ocenę 3.0

Efekt kształcenia 2
Posiada 60% wiedzy opartej na treściach programowych, zweryfikowanej oceną
podsumowującą.

Na ocenę 3.0

Efekt kształcenia 3
Posiada 60% umiejętności opartej na treściach programowych, zweryfikowanej
oceną podsumowującą.

Na ocenę 3.0

Efekt kształcenia 4
Posiada 60% kompetencji społecznych opartych na treściach programowych,
zweryfikowanych oceną podsumowującą.

Na ocenę 3.0
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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_W08

Cel 1

W1 L1

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK2

K1_W16

Cel 1

W1 L1

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK3

K1_UP03

Cel 1

W1 L1

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK4

K1_K07

Cel 1

W1 L1

N1 N2 N3

F1 F2 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] A. Bochenek — Elementy mechaniki pękania,, Częstochowa, 1998, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
[2 ] J. W. Wyrzykowski, E. Pleszakow, J. Sieniawski — Odkształcenie i pękanie metali, Warszawa, 1999,
Wydawnictwo Naukowo - Techniczne
[3 ] J. Adamczyk — Odkształcenie plastyczne, umocnienie i pekanie,, Gliwice, 2002, Wydawnictwo Politechniki
Sląskiej

Literatura uzupełniająca
[1 ] M. P. Wnuk — Podstawy mechaniki pękania, Kraków, 1977, Akademia Górniczo Hutnicza
[2 ] M. Blicharski — Odkształcenie i pekanie, Kraków, 2002, Akademia Górniczo Hutnicza
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Rafał Bogucki (kontakt: rafal.bogucki@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Rafał Bogucki (kontakt: rbogucki@mech.pk.edu.pl)
2 dr inż. Krzysztof Miernik (kontakt: kmiernik@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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