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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Basics of materials science

Kod przedmiotu

WIMiF IM oIN B13 19/20

Kategoria przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS

6.00
1

Semestry

2

3

Podstawy materiałoznawstwa

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Seminarium

Projekt

1

18

9

9

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu budowy i właściwości materiałów inżynierskich oraz
zjawisk zachodzących w ich strukturze pod wpływem energii cieplnej i mechanicznej. Poznanie podstawowych grup materiałów inżynierskich z uwzględnieniem ich składu chemicznego, mikrostruktury, właściwości
technologicznych oraz użytkowych.

Kod archiwizacji:
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 brak

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Ma uporządkowaną wiedzę o budowie pierwiastków i związków chemicznych, elementach chemii
nieorganicznej i organicznej oraz reakcjach chemicznych i ich znaczeniu w kształtowaniu struktury i własności
materiałów inżynierskich.
EK2 Wiedza Zna i rozumie podstawowe zjawisk strukturalne zachodzące w materiałach inżynierskich pod wpływem oddziaływania energii.
EK3 Wiedza Ma wiedzę dotyczącą budowy strukturalnej materiałów inżynierskich obejmującą: wiązania atomowe, podstawy krystalografii, defekty strukturalne oraz strukturę polimerów.
EK4 Wiedza Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstawowych grup materiałów inżynierskich z uwzględnieniem ich składu chemicznego, budowy strukturalnej, własności fizyko-chemicznych oraz zasad ich klasyfikacji
i zastosowania.
EK5 Umiejętności Potrafi zastosować wiedzę o zjawiskach strukturalnych w procesie wytwarzania i przetwórstwa
materiałów inżynierskich oraz podczas ich eksploatacji.
EK6 Umiejętności Potrafi dokonać analizy zjawisk strukturalnych i pomiarów wielkości fizyko-chemicznych oraz
zastosować je do rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki i chemii.
EK7 Kompetencje społeczne Ma świadomość wpływu techniki i technologii na środowisko, stosunki międzyludzkie, bezpieczeństwo i poziom życia społeczeństwa. Podejmując decyzje, bierze pod uwagę te aspekty swojej
działalności.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wprowadzenie, historia i znaczenie nauki o materiałach, ogólna charakterystyka
podstawowych grup materiałów. Charakterystyka właściwości mechanicznych,
technologicznych i użytkowych materiałów Budowa materiałów, typy wiązań
międzyatomowych, struktura krystaliczna, podstawy krystalografii, fazowa budowa
materiałów Rzeczywista budowa kryształów, wady punktowe, liniowe
i powierzchniowe sieci krystalograficznej i ich wpływ na właściwości. Wykresy
równowagi fazowej i mikrostruktura Wpływ energii mechanicznej na strukturę
i własności materiałów: odkształcenie sprężyste, odkształcenie plastyczne,
umocnienie, dekohezja Wpływ energii cieplnej na strukturę i własności materiałów:
dyfuzja, krystalizacja przemiany fazowe, rekrystalizacja Zależność pomiędzy
składem chemicznym, strukturą, własnościami a zastosowaniem materiałów
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Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Ćwiczenia
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

Wprowadzenie Charakterystyka podstawowych komórek elementarnych: Luki
tetraedrycznych i oktaedrycznych w budowie ciał krystalicznych. Wskaźnikowanie
kierunków w układach krystalograficznych, wskaźnikowanie płaszczyzn
krystalograficznych Analiza fazowa i strukturalna układów równowagi fazowej
stopów dwuskładnikowych reguła faz i dźwigni, opis krzywych nagrzewania
i ostygania. Przemiana eutektyczna i perytektyczna. Analiza układów
dwuskładnikowych z ograniczona zmienna rozpuszczalnością

Liczba
godzin

9

Laboratorium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Wprowadzenie. Analiza termiczna stopów dwuskładnikowych. Budowa wykresu
równowagi fazowej Sn-Zn. Badania struktury materiałów - mikroskopia optyczna
przygotowanie zgładów metalograficznych. Mikrostruktura i podstawowe rodzaje
faz w stopach technicznych. Statyczna próba rozciągania materiałów inżynierskich.
Wpływ temperatury i czasu starzenia na twardość stop Al-Cu. Zgniot
i rekrystalizacja aluminium.

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

36

Konsultacje przedmiotowe

9

Egzaminy i zaliczenia w sesji

9

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

18

Opracowanie wyników

18

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

18

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

108

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

6.00
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Zadanie tablicowe
F3 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny
P2 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 70% obecność na zajęciach
W2 Pozytywne wyniki ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Posiada 60% wiedzy opartej na treściach programowych, zweryfikowanej oceną
podsumowującą.
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Efekt kształcenia 2
Na ocenę 3.0

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

Na ocenę 3.0

Posiada 60% wiedzy opartej na treściach programowych, zweryfikowanej oceną
podsumowującą.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Posiada 60% wiedzy opartej na treściach programowych, zweryfikowanej oceną
podsumowującą.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 3.0

Posiada 60% umiejętności opartej na treściach programowych, zweryfikowanej
oceną podsumowującą.
Efekt kształcenia 6

Na ocenę 3.0

Posiada 60% umiejętności opartej na treściach programowych, zweryfikowanej
oceną podsumowującą.
Efekt kształcenia 7

Na ocenę 3.0

10

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

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K1_W07

Cel 1

W1 C1 L1

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1 P2

EK2

K1_W08

Cel 1

W1 C1 L1

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1 P2

EK3

K1_W11

Cel 1

W1 C1 L1

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1 P2

EK4

K1_W12

Cel 1

W1 C1 L1

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1 P2

EK5

K1_UP03

Cel 1

W1 C1 L1

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1 P2

EK6

K1_UP04

Cel 1

W1 C1 L1

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1 P2
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK7

K1_K02

Cel 1

W1 C1 L1

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1 P2
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] M. Blicharski — Wstep do inżynierii Materiałowej, Warszawa, 2002, WNT
[2 ] Rudnik S. — Metaloznawstwo, Warszawa, 1996, PWN
[3 ] Dobrzanski L.A — Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inzynierskie z podstawami
projektowania materiałowego, Gliwice - Warszawa, 2002, WNT
[4 ] Pytel S.M, Wielgosz R.O — Zajęcia laboratoryjne z metaloznawstwa, Kraków, 2003, Wyd. PK

Literatura uzupełniająca
[1 ] Ashby M.F., Jones D.R.H — Materiały inzynierskie. Tom 2, Warszawa, 1996, WNT
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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@pk.edu.pl)
3 dr inż Krzysztof Zarębski (kontakt: krzysztof.zarebski@mech.pk.edu.pl)
4 dr inż. Izabela Pietryka (kontakt: ipietryka@pk.edu.pl)
5 mgr inż. Robert Baś (kontakt: robertbas7@gmail.com)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
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