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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
Moduł przedstawia przegląd nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych metalowych, ceramicznych,
polimerowych i kompozytów oraz technologie inżynierii powierzchni, nanomateriały węglowe.
Przedstawiana jest ich mikrostruktura, właściwości, techniki wytwarzania oraz aplikacje głównie w
obszarze inżynierii mechanicznej. Przedstawione są także biomateriały, nanostruktury typu MEMS i
materiały inteligentne.

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

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

Zna nowoczesne materiały
konstrukcyjne takie jak stopy
specjalne, nadstopy, materiały z
pamięcią kształtu oraz ich
właściwości i techniki ich
wytwarzania. Zna nowoczesne
materiały ceramiczne, polimerowe i
kompozytowe.

MBM2A_W08,
MBM2A_W09

Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Sprawozdanie, Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych

M_W002

Zna relacje między mikrostrukturą i
właściwościami mechanicznymi w
nanomateriałach, materiałach
gradientowych, materiałach
inteligentnych oraz materiałach do
zastosowań w wysokich
temparaturach.

MBM2A_W08,
MBM2A_W09

Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Sprawozdanie, Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
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M_W003

Zna nowoczesne technologie
inżynierii powierzchni wytwarzania
warstw wierzchnich i powłok o
złożonej architekturze i
mikrostrukturze. Zna materiały
metalowe, ceramiczne i węglowe
stosowane na cienkie powłoki oraz
ich zastosowania.

MBM2A_W08,
MBM2A_W09

Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Sprawozdanie, Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych

M_W004

Zna zasady komputerowego
wspomagania doboru materiałów
CAMS (Computer Aided Materials
Selection) i podstawy projektowania
materiałowego ze wspomaganiem
komputerowym (CAMD – Computer
Aided Materials Design).

MBM2A_W08,
MBM2A_W09

Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Udział w dyskusji

Umiejętności: potrafi
M_U001

Umie zaproponować nowoczesny
materiał do konkretnego
zastosowania oraz w miejscach
gdzie powszechnie stosowane
materiały nie mogą spełniać
stawianych przed nimi wymagań.

MBM2A_U05,
MBM2A_U14,
MBM2A_U12

Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Sprawozdanie, Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych

M_U002

Umie zaproponować nowoczesnie
techniki wytwarzania materiałów
oraz formowania warstw wierzchnich
i powłok. Umie dobrać odpowiednią
powłokę do konkretnego
zastosowania.

MBM2A_U05,
MBM2A_U14,
MBM2A_U12

Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Sprawozdanie, Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych

M_U003

Umie zaproponować odpowiednią
zaawansowaną technikę badania
właściwości materiałów
inżynierskich w celu analizy ich
mikrostruktury i właściwości
mechanicznych w skali makro i
nano.

MBM2A_U05,
MBM2A_U14,
MBM2A_U10

Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Udział w dyskusji

MBM2A_K02,
MBM2A_K07,
MBM2A_K08

Aktywność na zajęciach, Udział w
dyskusji

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Potrafi przekazać informacje i opinie
dotyczące nowoczesnych
materiałów i ich zastosowań w
sposób powszechnie zrozumiały.
Rozumie społeczne i środowiskowe
problemy związane wytwarzaniem i
stosowaniem nowoczesnych
materiałów na elementy
konstrukcyjne obiektów
technicznych oraz koniecznością ich
recyklingu.

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć
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Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form
zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
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M_W002

Zna relacje między
mikrostrukturą i właściwościami
mechanicznymi w
nanomateriałach, materiałach
gradientowych, materiałach
inteligentnych oraz materiałach
do zastosowań w wysokich
temparaturach.
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M_W003

Zna nowoczesne technologie
inżynierii powierzchni
wytwarzania warstw wierzchnich
i powłok o złożonej architekturze
i mikrostrukturze. Zna materiały
metalowe, ceramiczne i
węglowe stosowane na cienkie
powłoki oraz ich zastosowania.
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M_W004

Zna zasady komputerowego
wspomagania doboru materiałów
CAMS (Computer Aided Materials
Selection) i podstawy
projektowania materiałowego ze
wspomaganiem komputerowym
(CAMD – Computer Aided
Materials Design).
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Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia
seminaryjne

Zna nowoczesne materiały
konstrukcyjne takie jak stopy
specjalne, nadstopy, materiały z
pamięcią kształtu oraz ich
właściwości i techniki ich
wytwarzania. Zna nowoczesne
materiały ceramiczne,
polimerowe i kompozytowe.

Konwersatorium

M_W001

Wykład

Ćwiczenia
projektowe

Zajęcia terenowe

Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia
laboratoryjne

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

Ćwiczenia
audytoryjne

Kod MEU

Wiedza: zna i rozumie

Umiejętności: potrafi
M_U001

Umie zaproponować nowoczesny
materiał do konkretnego
zastosowania oraz w miejscach
gdzie powszechnie stosowane
materiały nie mogą spełniać
stawianych przed nimi wymagań.
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Umie zaproponować
nowoczesnie techniki
wytwarzania materiałów oraz
formowania warstw wierzchnich i
powłok. Umie dobrać
odpowiednią powłokę do
konkretnego zastosowania.
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M_U003

Umie zaproponować odpowiednią
zaawansowaną technikę badania
właściwości materiałów
inżynierskich w celu analizy ich
mikrostruktury i właściwości
mechanicznych w skali makro i
nano.
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Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Potrafi przekazać informacje i
opinie dotyczące nowoczesnych
materiałów i ich zastosowań w
sposób powszechnie zrozumiały.
Rozumie społeczne i
środowiskowe problemy
związane wytwarzaniem i
stosowaniem nowoczesnych
materiałów na elementy
konstrukcyjne obiektów
technicznych oraz koniecznością
ich recyklingu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

46 godz

Przygotowanie do zajęć

15 godz

przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania

10 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

15 godz

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe

2 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

88 godz

Punkty ECTS za moduł

3 ECTS

Pozostałe informacje

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

Podstawowe metody kształtowania struktury i właściwości materiałow inżynierskich.
Umocnienie. Przemiany fazowe. Strukturalne uwarunkowania właściwości materiałów.
Nowoczesne stale nierdzewne, żaroodporne i żarowytrzymałe, proszkowe.
Nadstopy stopu kobaltu, stopy tytanu, stopy z pamięcią kształtu, nadstopy na osnowie
żelaza, niklu, stopy ODS wraz z ich aplikacjami.
Ceramika specjalna, szkła i kompozyty ceramiczne – technologie wytwarzania i
aplikacje. Konstrukcyjne materiały ceramiczne o wysokiej niezawodności – kompozyty
ziarniste, materiały amorficzne wzmacniane naprężeniami wewnętrznymi. Ceramika
funkcjonalna w zastosowaniach elektrotechnicznych, magnetycznych, optycznych oraz
w wytwarzaniu i konwersji energii.
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Nowoczesne technologie inżynierii powierzchni oraz ich wpływ na właściwości
elementó maszyn. Nanomateriały i podstawy nanotechnologii. Nanostrukturalne
powłoki wielowarstwowe, nanokompozyty, funkcjonalne materiały gradientowe,
powłoki TBC.
Złożone materiały ślizgowe i cierne. Materiały węzłów tribologicznych pracujące w
specyficznych atmosferach oraz podwyższonej temperaturze. Zjawiska strukturalne w
wielofunkcyjnych materiałach do zastosowań wysokotemperaturowych.
Materiały inteligentne: właściwości i zastosowania. Ciecze magnetoreologiczne i
elektroreologiczne.
Materiały węglowe – grafen, fulereny, nanorurki, syntetyczne diamenty.
Biomateriały, Nowoczesne włókna w kompozytach polimerowych, metalowych i
ceramicznych.
Zaawansowane nowoczesnych technik badania mikrostruktury i właściwości
materiałów inżynierskich w skali makro, mikro i nano.
Ćwiczenia laboratoryjne

Analiza deformacji i pękania powłok o zaawansowanej mikrostrukturze.
Analiza nowoczesnych technologii próżniowych stosowanych do wytwarzania warstw
wierzchnich i powłok.
Badanie właściwości triboelektrycznych ślizgowych polimerowych kompozytów
sensorowych.
Badanie właściwości tribologicznych materiałów ślizgowych i tarciowych
przeznaczonych do pracy w podwyższonej temperaturze.
Mikrostruktura i właściwości mechaniczne tytanu technicznego i stopów tytanu.
Mikrostruktura, przemian strukturalne i właściwościami metali z pamięcią kształtu
stosowanymi w medycynie .
Mikrostruktura i właściwości nadstopów niklu dla lotnictwa. Analiza zmian
mikrostruktury podczas pełzania stali i nadstopów niklu. Sposobami poprawy
żaroodporności i żarowytrzymałości materiałów metalowych.
Analiza możliwości aplikacyjnych cieczy magnetoreologicznych i ferromagnetycznych
w obszarze uszczelnień i łożyskowań.
Badania ciśnienia przebicia uszczelnień z cieczą ferromagnetyczną.
Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie mikrostruktury materiałów
inżynierskich: SEM, TEM, XRD.

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 lub z pomocą
prowdzącego rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednich pomiarów. 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:
Szczegółowe warunki zaliczenia ustala i podaje do wiadomości studentom prowadzący na pierwszych
zajęciach. Obecność na wykładach jest zalecana.
Zaliczenie zajęć labolatoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym oraz jednym terminie
poprawkowym w podstawowej części sesji. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Podstawą
zaliczenia zajęć labotarowyjnych jest zaliczenie wszystkich zajęć na podstawie sprawdzenia wiadomości
oraz sporządzonych sprawozdań.
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Usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach można odrobić z inną grupą (jeżeli jest taka możliwość) lub
w inny sposób określony przez prowadzącego.
Podstawowym warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia
ćwiczeń labolatoryjnych.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
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 w
formie sprawozdania. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.

Sposób obliczania oceny końcowej
Ocena końcowa to średnia ważona z:
- średnia z ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych z wagą 0,45
- ocena z egzaminu z wagą 0,55.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
Obecność na zajęciach labolatoryjnych jest obowiązkowa.
Usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach można odrobić z inną grupą (jeżeli jest taka możliwość) lub
w inny sposób określony przez prowadzącego.
Student, który opuścił więcej niż 2 zajęcia i są one nieusprawiedliwione jest traktowany jak student,
który nie uczęszczał na zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
Wiedza z przedmiotu podstawy nauki o materiałach w ramach I stopnia kształcenia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe
1. Dobrzański A.L., Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Wyd. Naukowo-Techniczne,
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Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
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Informacje dodatkowe
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