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: niestacjonarne

Kod kierunku: IM

Stopień studiów: I
Specjalności: Inżynieria spajania materiałów,Materiały i technologie przyjazne środowisku,Materiały konstrukcyjne
i kompozyty
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Metody badań materiałowych
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Cele przedmiotu

Cel 1 Poznanie aparatury badawczej oraz podstawowych metod wykorzystywanych do niszczących i nieniszczących
analiz właściwości materiałów. Opanowanie w zakresie podstawowym umiejętności przeprowadzenia badań

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
z wykorzystaniem poznanych metod badawczych oraz poprawnej interpretacji wyników. Umiejętność praktycznego wykorzystania parametrów opisujących właściwości materiałów.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wymaganie 1
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zna i rozumie podstawowe zjawisk strukturalne zachodzące w materiałach inżynierskich pod wpływem oddziaływania energii.
EK2 Wiedza Ma podstawową wiedzę o charakterystykach materiałowych i materiałowych bazach danych.
EK3 Wiedza Zna podstawowe metody i narzędzia badawcze struktury materiałów inżynierskich.
EK4 Wiedza Zna zagadnienia związane z metodami badań składu chemicznego i struktury materiałów inżynierskich, przy użyciu: spektroskopii, mikroskopii świetlnej, elektronowej skaningowej, rentgenografii strukturalnej.
EK5 Umiejętności Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować
tekst zawierający omówienie tych wyników realizacji tego zadania w zakresie zagadnień związanych z inżynierią
materiałową.
EK6 Umiejętności Potrafi wykorzystać techniki komputerowej nauki o materiałach w projektowaniu inżynierskim
i badaniach materiałowych oraz opracowaniu wyników.
EK7 Umiejętności Ma umiejętność planowania i przeprowadzania podstawowych metod badania materiałów inżynierskich, obsługi specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej oraz potrafi gromadzić i opracowywać wyniki badań i oceny błędów pomiarowych.
EK8 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.

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Podstawowe zasady wykonywania badań właściwości i struktury materiałów.
Podstawy badań makroskopowych. Podstawy badań mikroskopowych. Podstawy
materiałografii ilościowej. Podstawy badań właściwości mechanicznych materiałów.
Podstawy tribologii. Podstawy badań twardości. Podstawy badań mikrotwardości.
Podstawy badań korozyjnych. Podstawy analizy termicznej. Podstawy badań
analizy składu chemicznego. Podstawy badań termowizyjnych. Podstawy badań
ultradźwiękowych. Standaryzacja badań.
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Laboratorium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Wybrane zagadnienia z: Preparatyka zgładów metalograficznych. Metody
ujawniania struktury metalograficznej. Pomiar wielkości ziarna. Komputerowa
analiza udziału objętościowego faz. Analiza składu chemicznego materiałów za
pomocą spektometrii iskrowej. Pomiary twardości materiałów. Pomiar grubości
materiałów metodami ultradźwiękowymi, wyznaczanie prędkości rozchodzenia się
fali dla różnych materiałów. Rentgenowska analiza jakościowa materiałów.
Statyczna próba ściskania różnych materiałów. Próba udarności. Wytrzymałość na
trójpunktowe zginanie. Wyznaczanie gęstości materiałów metodą piknometrii
helowej. Badania penetracyjne.

Liczba
godzin

27

Ćwiczenia

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

Wybrane zagadnienia z: Badania wizualne. Wyznaczanie współczynnika
rozszerzalności cieplnej na podstawie badań dylatometrycznych. Wyznaczanie
temperatura przejścia materiału w stan kruchy. Wyznaczanie współczynnika
tarcia. Przeliczniki twardości stali. Wyznaczanie granicy sprężystości,
wytrzymałości na rozciąganie, naprężenia zrywającego oraz wydłużenia
i przewężenia z wykresów statycznej próby rozciągania. Wyznaczanie umownej
granicy sprężystości, umownej granicy plastyczności, wytrzymałości na ściskanie
z wykresów statycznej próby ściskania. Badania termowizyjne. Wyznaczanie
temperatury topnienia materiałów metodami kalorymetrii różnicowej.
Zastosowanie zależności Halla-Petcha. Analiza stereologiczna parametrów
struktury. Efekt starzenia po zgniocie. Pomiary sklerometryczne wytrzymałości za
pomocą młotka Schmidta. Analiza fraktograficzna. Wyznaczanie potencjału
korozyjnego na podstawie zarejestrowanych wykresów Tafela.

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Konsultacje
N4 Dyskusja
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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

54

Konsultacje przedmiotowe

0

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

61

Opracowanie wyników

65

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

60

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

240

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

8.00

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ocena z zaliczeń laboratoriów, ćwiczeń i kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących: ocen z zaliczeń laboratoriów, ćwiczeń i kolokwiów oraz poprawna odpowiedź
minimum na 60% pytań na egzaminie
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 min. 70% obecności na zajęciach

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student musi uzyskać pozytywna oceną z laboratorium i ćwiczeń oraz
odpowiedzieć na minimum 60% pytań z kolokwium z wiadomości przekazanych
na wykładzie.
Efekt kształcenia 2
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Na ocenę 3.0

Student musi uzyskać pozytywna oceną z laboratorium i ćwiczeń oraz
odpowiedzieć na minimum 60% pytań z kolokwium z wiadomości przekazanych
na wykładzie.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student musi uzyskać pozytywna oceną z laboratorium i ćwiczeń oraz
odpowiedzieć na minimum 60% pytań z kolokwium z wiadomości przekazanych
na wykładzie.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student musi uzyskać pozytywna oceną z laboratorium i ćwiczeń oraz
odpowiedzieć na minimum 60% pytań z kolokwium z wiadomości przekazanych
na wykładzie.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 3.0

Student musi uzyskać pozytywna oceną z laboratorium i ćwiczeń oraz
odpowiedzieć na minimum 60% pytań z kolokwium z wiadomości przekazanych
na wykładzie.
Efekt kształcenia 6

Na ocenę 3.0

Student musi uzyskać pozytywna oceną z laboratorium i ćwiczeń oraz
odpowiedzieć na minimum 60% pytań z kolokwium z wiadomości przekazanych
na wykładzie.
Efekt kształcenia 7

Na ocenę 3.0

Student musi uzyskać pozytywna oceną z laboratorium i ćwiczeń oraz
odpowiedzieć na minimum 60% pytań z kolokwium z wiadomości przekazanych
na wykładzie.
Efekt kształcenia 8

Na ocenę 3.0
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Student musi uzyskać pozytywna oceną z laboratorium i ćwiczeń oraz
odpowiedzieć na minimum 60% pytań z kolokwium z wiadomości przekazanych
na wykładzie.

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 C1

N1 N2 N3 N4

F1 P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK2

K1_W14

Cel 1

W1 L1 C1

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK3

K1_W17

Cel 1

W1 L1 C1

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK4

K1_W28

Cel 1

W1 L1 C1

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK5

K1_UO03

Cel 1

W1 L1 C1

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK6

K1_UP01

Cel 1

W1 L1 C1

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK7

K1_UP02

Cel 1

W1 L1 C1

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK8

K1_K07

Cel 1

W1 L1 C1

N1 N2 N3 N4

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] S.M. Pytel, R.O. Wielgosz — Zajęcia laboratoryjne z metaloznawstwa, Kraków, 2003, Wydawnictwo PK
[2 ] AutorMarek Blicharski — Wstęp do inżynierii materiałowej, , 2013, Wydawnictwo WNT
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[1 ] K.Przybyłowicz , J.Przybyłowicz — Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa, 2004,
Wydawnictwo WNT
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. prof. PK. Marek Hebda (kontakt: marek.hebda@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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