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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
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Designing environment friendly materials

Kod przedmiotu

WIMiF IM oIN D10 19/20

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
7

Semestry

2

Projektowanie materiałów przyjaznych środowisku

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Seminarium

Projekt

7

9

0

0

0

0
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Cele przedmiotu

Cel 1 Poznanie podstawowych zagadnień związanych z projektowaniem materiałów przyjaznych środowisku

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Brak wymagań
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Ma elementarną wiedzę w zakresie stosowania termodynamiki do opisu zjawisk fizycznych i modelowania matematycznego wymiany ciepła w materiałowych procesach technologicznych.
EK2 Wiedza Ma uporządkowaną wiedzę i zna zasady doboru technik wytwarzania w zależności od technologicznych właściwości materiałów inżynierskich oraz warunków ich eksploatacji.
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 Wiedza Zna i rozumie podstawowe kryteria doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych
w zależności od ich struktury, własności i warunków użytkowania.
EK6 Wiedza Ma podstawową wiedzę dotyczącą tendencji rozwojowych w inżynierii materiałowej oraz ich znaczenie we współczesnej technice.
EK7 Umiejętności Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację
zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
EK8 Umiejętności Potrafi wykorzystać techniki komputerowej nauki o materiałach w projektowaniu inżynierskim
i badaniach materiałowych oraz opracowaniu wyników .
EK9 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.
EK10 Umiejętności Potrafi zastosować wiedzę o zjawiskach strukturalnych w procesie wytwarzania i przetwórstwa materiałów inżynierskich oraz podczas ich eksploatacji.
EK11 Umiejętności Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie, dobór materiałów oraz technologii ich wytwarzania i przetwórstwa dostrzegać aspekty pozatechniczne jak środowiskowe,
ekonomiczne i prawne.
EK12 Umiejętności Ma umiejętność doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych w zależności
od ich struktury, własności i warunków użytkowania.
EK14 Kompetencje społeczne Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych. Potrafi zainspirować swój zespół do poszukiwania aktualnych rozwiązań technicznych,
technologicznych i organizacyjnych w literaturze przedmiotu.
EK15 Kompetencje społeczne Potrafi współpracować w zespole jako jego członek, lider grupy, osoba inspirująca
innowacyjne rozwiązania.
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Treści programowe
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Projekt
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Przygotowanie propozycji technologii wybranego procesu wytwarzania materiału
o określonych właściwościach i zastosowaniu. Wybór produktu, skali i możliwych
dróg jego wytwarzania z uwzględnieniem podstawowych problemów ochrony
środowiska. Zebranie, przegląd oraz opracowanie informacji i danych (na
podstawie literatury naukowej i patentowej) na temat technologii otrzymywania
produktu, a także niezbędnych surowców. Określenie sposobu zagospodarowania
odpadów i wpływu opisywanego procesu na środowisko naturalne (uwzględniając
emisję gazów, powstawanie ścieków i odpadów stałych).

Liczba
godzin

9

Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wprowadzenie do projektowania materiałów przyjaznych środowisku. Podział
materiałów przyjaznych środowisku. Charakterystyka środowisk i ich wpływ na
zachowanie się materiału. Stale i stopy na bazie żelaza, projektowanie składów
chemicznych i struktur stali, kryterium wystarczającej hartowności, kryterium
początku przemiany bainitycznej, martenzytycznej, kryterium ceny pierwiastków.
Projektowanie własności wytrzymałościowych, plastycznych, odporności na kruche
pękanie, własności tribologicznych, odporności na korozję, żaroodporności
i żarowytrzymałości. Zgodność materiałów łączonych. Materiały inżynierskie
oparte o stopy miedzi i stopy cynku. Projektowanie struktury i własności stopów
miedzi i stopów cynku. Związek struktury i własności stopów miedzi.
Projektowanie własności wytrzymałościowych, plastycznych. Projektowanie
struktury i własności (wytrzymałościowych, plastycznych)stopów metali lekkich.
Związek struktury i własności stopów metali lekkich: Al, Mg, Ti i Be.
Projektowania materiałów ceramicznych. Ceramika konstrukcyjna (Al2O3, ZrO2,
Si3N4, SiC, AlN), ceramika funkcjonalna, nanoceramika, ceramika szlachetna.
Fajans, porcelit i porcelana. Projektowanie składu materiałów ceramicznych
Polimery pochodzenia naturalnego, materiały biopochodne Materiały węglowe,
pianki metalowe Projektowanie kompozytów o szczególnych własnościach.
Przykłady projektowania konstrukcji z kompozytów wzmacnianych włóknami

Narzędzia dydaktyczne

N1 Prezentacje multimedialne
N2 Praca w grupach
N3 Wykłady
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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

18

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

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

20

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

20

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt zespołowy
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 70% obecności na zajęciach

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

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

Na ocenę 3.0

Posiada 60% wiedzy opartej na treściach programowych, zweryfikowanej oceną
podsumowującą
Efekt kształcenia 3
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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% wiedzy opartej na treściach programowych, zweryfikowanej oceną
podsumowującą
Efekt kształcenia 6

Na ocenę 3.0

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

Na ocenę 3.0

Posiada 60% umiejętności opartej na treściach programowych, zweryfikowanej
oceną podsumowującą
Efekt kształcenia 8

Na ocenę 3.0

Posiada 60% umiejętności opartej na treściach programowych, zweryfikowanej
oceną podsumowującą
Efekt kształcenia 9

Na ocenę 3.0

Posiada 60% umiejętności opartej na treściach programowych, zweryfikowanej
oceną podsumowującą
Efekt kształcenia 10

Na ocenę 3.0

Posiada 60% umiejętności opartej na treściach programowych, zweryfikowanej
oceną podsumowującą
Efekt kształcenia 11

Na ocenę 3.0

Posiada 60% umiejętności opartej na treściach programowych, zweryfikowanej
oceną podsumowującą
Efekt kształcenia 12

Na ocenę 3.0

Posiada 60% umiejętności opartej na treściach programowych, zweryfikowanej
oceną podsumowującą
Efekt kształcenia 14

Na ocenę 3.0

Posiada 60% kompetencji społecznych opartych na treściach programowych,
zweryfikowanych oceną podsumowującą.
Efekt kształcenia 15

Na ocenę 3.0

Posiada 60% kompetencji społecznych opartych na treściach programowych,
zweryfikowanych oceną podsumowującą.
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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_W05

Cel 1

P1 W1

N1 N2 N3

F1 P1

EK2

K1_W10

Cel 1

P1 W1

N1 N2 N3

F1 P1

EK3

K1_W11

Cel 1

P1 W1

N1 N2 N3

F1 P1

EK4

K1_W12

Cel 1

P1 W1

N1 N2 N3

F1 P1

EK5

K1_W13

Cel 1

P1 W1

N1 N2 N3

F1 P1

EK6

K1_W15

Cel 1

P1 W1

N1 N2 N3

F1 P1

EK7

K1_UO02

Cel 1

P1 W1

N1 N2 N3

F1 P1

EK8

K1_UP01

Cel 1

P1 W1

N1 N2 N3

F1 P1

EK9

K1_UP02

Cel 1

P1 W1

N1 N2 N3

F1 P1

EK10

K1_UP03

Cel 1

P1 W1

N1 N2 N3

F1 P1

EK11

K1_UP06

Cel 1

P1 W1

N1 N2 N3

F1 P1

EK12

K1_UB04

Cel 1

P1 W1

N1 N2 N3

F1 P1

EK14

K1_K01

Cel 1

P1 W1

N1 N2 N3

F1 P1

EK15

K1_K03

Cel 1

P1 W1

N1 N2 N3

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Janusz Mikuła — Rozwiązania proekologiczne w zakresie produkcji, Kraków, 2014, Wydawnictwo PK
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Izabela Pietryka (kontakt: izabela.pietryka@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Izabela Pietryka (kontakt: izabela.pietryka@pk.edu.pl)
2 dr inż. Michał Łach (kontakt: michal.lach@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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