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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
Student uzyskuje wiedzę z zakresu gatunków stopów odlewniczych z grupy metali nieżelaznych tj. Al,
Cu, Zn, Mg oraz technologii wytapiania, oczyszczania, uszlachetniania i odlewania tych stopów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU

Student, który zaliczył moduł zajęć
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do

Powiązania z KEU

Sposób weryfikacji i oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez
studenta w ramach poszczególnych
form zajęć i dla całego modułu zajęć

KWP2A_W04,
KWP2A_W02

Egzamin

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

Student zna podstawowe stopy metali
nieżelaznych: Al, Cu, Zn, Sn, Pb oraz
metali szlachetnych. Student zna
zanieczyszczenia metali i stopów
metali nieżelaznych, przyczyny ich
powstawania oraz sposoby ich
usuwania. Student zna technologię
topienia, rafinacji, modyfikacji i
odlewania omawianych stopów.
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M_W002

Student potrafi prawidłowo
interpretować wyniki badań w
odniesieniu do warunków
przemysłowych. Potrafi pracować
zespołowo przy rozwiązywaniu
zagadnień z zakresu odlewnictwa.
Student jest świadomy
odpowiedzialności w projektowaniu
technologii, ocenie zjawisk
zachodzących w odlewnictwie i
interpretacji otrzymanych wyników
oraz zagrożeń związanych z topieniem
i odlewaniem metalu.

KWP2A_U05,
KWP2A_U08

Egzamin

Umiejętności: potrafi
M_U001

Student potrafi dobrać wsad oraz
rodzaj pieca, opracować technologię
topienia, rafinacji i modyfikacji
wybranych stopów metali
nieżelaznych.

KWP2A_U08

Egzamin

M_U002

Student zna rodzaje i przyczyny
powstawania wad odlewniczych.
Student posiada ogólną wiedzę w
zakresie struktur podstawowych
układów metali nieżelaznych.

KWP2A_U04,
KWP2A_U03

Kolokwium

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć

25

10

0

15

0

0

0

0

0

0

Lektorat

Prace kontrolne i
przejściowe

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia terenowe

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
seminaryjne

Konwersatorium

Ćwiczenia
projektowe

Ćwiczenia
laboratoryjne

Wykład

Suma

Ćwiczenia
audytoryjne

Forma zajęć dydaktycznych

0

0

Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form
zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie

Lektorat

Prace kontrolne i
przejściowe

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia terenowe

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
seminaryjne

Konwersatorium

Ćwiczenia
projektowe

Ćwiczenia
laboratoryjne

Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia
audytoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Wykład

Kod MEU

Wiedza: zna i rozumie
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M_W001

Student zna podstawowe stopy
metali nieżelaznych: Al, Cu, Zn,
Sn, Pb oraz metali szlachetnych.
Student zna zanieczyszczenia
metali i stopów metali
nieżelaznych, przyczyny ich
powstawania oraz sposoby ich
usuwania. Student zna
technologię topienia, rafinacji,
modyfikacji i odlewania
omawianych stopów.
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+

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W002

Student potrafi prawidłowo
interpretować wyniki badań w
odniesieniu do warunków
przemysłowych. Potrafi pracować
zespołowo przy rozwiązywaniu
zagadnień z zakresu
odlewnictwa. Student jest
świadomy odpowiedzialności w
projektowaniu technologii, ocenie
zjawisk zachodzących w
odlewnictwie i interpretacji
otrzymanych wyników oraz
zagrożeń związanych z topieniem
i odlewaniem metalu.
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-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Umiejętności: potrafi
M_U001

Student potrafi dobrać wsad oraz
rodzaj pieca, opracować
technologię topienia, rafinacji i
modyfikacji wybranych stopów
metali nieżelaznych.
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-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

M_U002

Student zna rodzaje i przyczyny
powstawania wad odlewniczych.
Student posiada ogólną wiedzę w
zakresie struktur podstawowych
układów metali nieżelaznych.
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+

-

-

-

-

-
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

25 godz

Przygotowanie do zajęć

6 godz

przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania

7 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

7 godz

Dodatkowe godziny kontaktowe

5 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

50 godz

Punkty ECTS za moduł

2 ECTS

Pozostałe informacje
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Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład

1. Popularne odlewnicze stopy metali nieżelaznych – stan aktualny oraz tendencje
rozwojowe. Klasyfikacja stopów wg norm krajowych, zagranicznych i
międzynarodowych.
2. Optymalizacja procesu topienia – rodzaje pieców i ich oddziaływanie na jakość
stopów odlewniczych – projektowanie i wspomaganie procesu topienia w oparciu
narzędzia IT.
3. Przygotowanie wsadu oraz planowanie wytopu z wykorzystaniem narzędzi IT.
4. Współczesna problematyka zanieczyszczenia stopów oraz najczęściej stosowane
metody oceny jakości stopów. Rafinacja gazowa, żużlowa oraz gazowo-żużlowa.
Wirtualizacja procesu rafinacji barbotażowej.
5. Zabiegi uszlachetniania stopów metali nieżelaznych. Analiza procesu rozdrabniania
ziarna oraz modyfikacji składników mikrostruktury. Wykorzystanie danych analizy
termicznej do optymalizacji procesów.
6. Metody badań w zastosowaniu do stanu przygotowania ciekłych stopów
odlewniczych z grupy metali noFe: skład chemiczny, zanieczyszczenia, analiza
termiczna, makro i mikrostruktura, lejność, skłonność do pęknięć na gorąco,
wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, twardość, odporność na korozję.
7. Zastosowanie oprogramowania informatycznego do analizy właściwości stopów.
Ćwiczenia laboratoryjne

1. Analiza zjawisk w procesie topienia oraz ocena stopnia zanieczyszczenia na
przykładzie stopów Al. Metody ilościowe oznaczania zawodorowania i występowania
wtrąceń stałych oraz ich wpływ na właściwości odlewnicze i mechaniczne.
2. Procesy modyfikacji – analiza termiczna, makro i mikrostruktura, właściwości.
3. Wpływ pierwiastków stopowych i zanieczyszczeń w stopach z grupy metali
nieżelaznych.
4. Metody badań składu chemicznego, przygotowanie próbek, analiza wyników.
5. Stopy wtórne i pierwotne – rudy i minerały metali nieżelaznych – procesy
metalurgiczne otrzymywania metali nieżelaznych.
6. Technologia topienia, oczyszczania, uszlachetniania i odlewania metali i stopów
metali na osnowie Al, Cu, Zn, Mg.

Metody i techniki kształcenia:
Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w
połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do
prezentowanych zagadnień.
Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany
problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad
problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Nie określono

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
4/6

Karta modułu - Odlewnictwo stopów metali niezelaznych
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania
zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia laboratoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami
udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie
wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej.
Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.

Sposób obliczania oceny końcowej
Średnia ważona
Ocena z laboratoriów: 40 %
Ocena z egzaminu 60 %

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
Nie określono

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
Udział we wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych.
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Informacje dodatkowe
Brak
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