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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Selected Special Testing for Cement Materials
WIL BUD oIIS E1 13/14

Kategoria przedmiotu

Przedmioty związane z dyplomem

Liczba punktów ECTS

4.00
3

Semestry

2

Wybrane specjalne badania tworzyw cementowych

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

3

15

0

15

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Poszerzenie wiedzy o tworzywach cementowych w zakresie ich niestandardowych właściwości i stosowanych
metod ich oceny.
Cel 2 Zapoznanie studentów z metodami oceny specjalnych właściwości tworzyw cementowych, ich teoretycznymi
podstawami oraz przypadkami, w których ich stosowanie jest celowe.

Kod archiwizacji: BA5CC14A

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Nabycie zdolności samodzielnej oceny wybranych specjalnych właściwości tworzyw cementowych.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wiedza z zakresu kursowych przedmiotów: Chemia, Materiały budowlane (szczególnie w zakresie spoiw) i Technologii betonu.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna zakres i rozumie istotę specjalnych właściwości tworzyw cementowych oraz cel ich oceny.
EK2 Wiedza Student zna podstawy teoretyczne metod i potrafi opisać przebieg badań wybranych specjalnych
właściwości tworzyw cementowych.
EK3 Umiejętności Student potrafi dobrać i wykorzystać odpowiedni sprzęt oraz oznaczyć wybrane specjalne
właściwości jednego z tworzyw cementowych.
EK4 Kompetencje społeczne Student potrafi współpracować w zespole w zakresie prowdzonych badań i opracowania ich wyników.

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Przegląd rodzajów tworzyw cementowych oraz ich włąsciwości stadardowych
i specjalnych.

2

W2

Ocena mikrostrukturalnych właściwosci tworzyw cementowych: mikroporowatość,
jej ocena metodą porozymetrii rtęciowej i związek z trwałością materału;
obserwacje mikrostruktury i jej identyfikacja za pomocą mikroskopu skaningoweg
i sondy EDS.

4

W3

Ocena zdolności tworzyw cementowych do transportu mediów ciekłych i gazowych.
Stopień penetracji wody oceniany w warunkach laboratoryjnych oraz in situ i jego
związek z trwalością materiału.

2

W4

Ocena zdolności tworzyw cementowych do transportu mediów ciekłych i gazowych.
Przepuszczalność dla gazu oceniana laboratoryjną metodą RILEM-Cembureau
i polową metodą Torrent’a. Związek z trwałością materiału.

3

W5

Odkształcalnośc i całkowita energia zniszczenia tworzyw cementowych w próbie
zginania.

2

W6

Ocena efektywności uzbrojenia włóknistego w fibrozaprawach za pomocą
współczynników toughness index.

2
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Laboratoria

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Określenie i porównanie mikroporowatości zaczynu i zaprawy cementowej.

3

L2

Prezentacja przykładowych obrazów tworzyw cementowych uzyskanych za pomocą
mikroskopu skaningowego. Identyfikacja minerałów za pomocą sondy EDS. Pokaz
podstawowych odmian fazy CSH wh klasyfikacji Diamond’a.

2

L3

Praktycza prezentacja mikroskopu skaningowego i możliwości jego wykorzystania.

2

L4

Badanie porównawcze przepuszczalności betonu zwykłego i wysokowartościwoego
okreslanej przy przepływie gazu metodą RILEM-Cembureau (azot) i metodą
Torrent’a (powietrze).

3

L5

Prezentacja badania przepuszczalności zaprawy cementowej dla jonów
chlorkowych.

2

L6

Badanie odkształcalności zaprawy z uzbrojeniem włóknistym oraz energii
zniszczenia przy zginaniu i współczynników toughness index.

3

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

0

Konsultacje przedmiotowe

30

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

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

30

Opracowanie wyników

12

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

78
4.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie pisemne

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student potrafi wymienić i rozróżnić standardowe i specjalne włściwości tworzyw
cementowych.

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 2
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Na ocenę 3.0

Student potrafi przedstawić podstawy teoretyczne wybranych metod badań.

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student potrafi wskazać sprzęt do oceny danej właściwości i podać przebieg jej
badania.

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student aktywnie uczestniczy w zajęciach laboratoryjnych.

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W14, K_U13

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5
w6 l1 l2 l3 l4 l5
l6

N1 N2 N3

F1 P1

EK2

K_W14, K_U13

Cel 1 Cel 2
Cel 3

w2 w3 w4 w5 w6
l1 l2 l3 l4 l5 l6

N1 N2 N3

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

EK3

K_U13

Cel 1 Cel 2
Cel 3

w2 w3 w4 w5 w6
l1 l3 l4 l5 l6

N1 N2 N3

F1 P1

EK4

K_U13, K_K01

Cel 3

l1 l2 l3 l4 l5 l6

N1 N2 N3

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] V.S.Ramachandran & J.J.Beaudoin (editors) — Handbook of analytical technoques in concrete science
and technology, USA, 2001, William Andrew Publishing, LLC, NY
[2 ] Klinik J. — Tekstura porowatych ciał stałych, Kraków, 2000, AGH
[3 ] Śliwiński J., Tracz T. — Metody badania przepuszczalności betonu dla cieczy i gazów, Kraków, 2008, Materiały II Smpozjum NT: Trwałość beonu - metody badań właściwości determinujących trwałośc materiału
w różnych warunkach eksploatacji, str.59-75

Literatura dodatkowa
[1 ] Wskazane publikacje w czasopismach i materiałach konferencyjnych.
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński (kontakt: jsliwins@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof.dr hab. inż. Jacek Śliwiński (kontakt: jsliwins@pk.edu.pl)
2 dr inż. Tomasz Tracz (kontakt: ttracz@pk.edu.pl)
3 dr inż. Tomasz Zdeb (kontakt: tzdeb@pk.edu.pl)
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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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