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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
Student pozyska informacje na temat możliwości kształtowania struktury i właściwości mechanicznych i
użytkowych innowacyjnych odlewniczych stopów Fe-C. Poszerzy swoją wiedzę z zakresu żeliwa ADI,
AADI, SiSSADI, AVCI, żeliwa z grafitem wermikularnym oraz nowoczesnych gatunków staliwa
przeznaczonych na odlewy pracujące w trudnych warunkach eksploatacji.

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

Student pozna tendencje rozwojowe z
zakresu rozwoju i zastosowania
innowacyjnych stopów Fe-C
stosowanych na odlewy.

SDA3A_W01

Prezentacja, Egzamin, Aktywność na
zajęciach

M_W002

Student pozna zasady otrzymywania
żeliwa typu ADI, AADI, SiSSADI, AVCI,
żeliwa z grafitem wermikularnym,
stopowego staliwa typu duplex oraz
sposoby zwiększenia odporności na
zużycie staliwa stopowego.

SDA3A_W02

Udział w dyskusji, Prezentacja,
Aktywność na zajęciach

Umiejętności: potrafi
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M_U001

Student posiada umiejętność dobrania
materiałów wsadowych i warunków
wytapiania (m.in. odtleniania,
modyfikacji, sferoidyzacji)
innowacyjnych stopów Fe-C.

SDA3A_U01

Prezentacja, Egzamin, Aktywność na
zajęciach

SDA3A_K01,
SDA3A_U01

Udział w dyskusji, Prezentacja,
Aktywność na zajęciach

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Student ma świadomość podnoszenia
swojej wiedzy o nowe stopy
odlewnicze Fe-C.

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć

40

30

0

0

0

0

10

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

0

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

Zajęcia
praktyczne

Prace kontrolne i
przejściowe

Lektorat

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

M_W002

Student pozna zasady
otrzymywania żeliwa typu ADI,
AADI, SiSSADI, AVCI, żeliwa z
grafitem wermikularnym,
stopowego staliwa typu duplex
oraz sposoby zwiększenia
odporności na zużycie staliwa
stopowego.

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia
seminaryjne

Student pozna tendencje
rozwojowe z zakresu rozwoju i
zastosowania innowacyjnych
stopów Fe-C stosowanych na
odlewy.

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
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M_U001

Student posiada umiejętność
dobrania materiałów wsadowych
i warunków wytapiania (m.in.
odtleniania, modyfikacji,
sferoidyzacji) innowacyjnych
stopów Fe-C.
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-

-

+
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-
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-

-

-

-

-
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Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Student ma świadomość
podnoszenia swojej wiedzy o
nowe stopy odlewnicze Fe-C.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

40 godz

Przygotowanie do zajęć

2 godz

przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania

5 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

3 godz

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe

2 godz

Dodatkowe godziny kontaktowe

5 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

57 godz

Punkty ECTS za moduł

6 ECTS

Pozostałe informacje

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

1. Hipotezy wyjaśniające mechanizm kształtowania osnowy ausferrytu w żeliwie
podczas hartowania z przemianą izotermiczną.
2. Dobór materiałów wsadowych pieca, składu chemicznego żeliwa wyjściowego i
warunków jego wytapiania, z przeznaczeniem do zabiegu modyfikowania,
sferoidyzowania i wermikularyzowania w celu otrzymania żeliwa typu: ADI, AADI,
SiSSADI, AVCI oraz żeliwa z grafitem wermikularnym.
3. Struktura i właściwości żeliwa ausferrytycznego typu ADI, AADI, SiSSADI, AVCI oraz
żeliwa z grafitem wermikularnym.
4. Przykłady zastosowania odlewów z wymienionych rodzajów żeliwa
wysokojakościowego.
5. Odlewy wielkogabarytowe ze staliwa dla energetyki – charakterystyka, właściwości
zastosowanie, technologie łączone EAF+LF.
6. Nowoczesna staliwa duplex (ferrytyczno – austenitycznym) na odlewy pracujące w
środowisku korozyjnym – charakterystyka, technologia wytapiania (AOD, VOD).
7. Staliwa żaroodporne i żarowytrzymałe na odlewy pracujące w temperaturze
podwyższonej.
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8. Czystość chemiczna i metalurgiczna stali –żużle syntetyczne, obróbka pozapiecowa.
9. Stopy Fe-C do zastosowań biomedycznych.
Zajęcia seminaryjne

1. Ocena struktury wysokojakościowego żeliwa ADI.
2. Ocena wybranych właściwości odlewniczych rodzajów żeliwa wysokojakościowego.
3. Technologia wytapiania wysokojakościowego żeliwa.
4. Obróbka cieplna odlewów ze staliwa stopowego – kształtowanie właściwości
mechanicznych odlewów.
5. Wpływ dodatków stopowych na mikrostrukturę stali stopowych przeznaczonych na
odlewy pracujące w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Metody i techniki kształcenia:
Wykład: Wykłady w formie prezentacji,
dyskusja
Zajęcia seminaryjne: praca w grupach (opracowanie wybranych zagadnień – prezentacje),
dyskusje na forum grupy

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Wykład:
– Obecność nie jest obowiązkowa
– 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.
Seminarium:
– Obecność na zajęciach obowiązkowa.
–Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji
nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje
miękkie.
Uzyskanie pozytywnej oceny z seminarium jest wymogiem zaliczenia przedmiotu.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: udział w wykładach jest nieobowiązkowy
Zajęcia seminaryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: udział w zajęciach obowiązkowy

Sposób obliczania oceny końcowej
Ocena końcowa jest oceną z seminarium.
Dopuszcza się podniesienie oceny o 0,3 za aktywny udział w dyskusji na zaj seminaryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
Jest dopuszczalna max. jedna nieobecność usprawiedliwiona na zaj. seminaryjnych. W pozostałych
przypadkach student uzgadnia z prowadzącym formę zaliczenia nieobecności (np. dodatkowe
opracowanie tematu zaproponowanego przez prowadzącego i przygotowanie prezentacji).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
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Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.
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Informacje dodatkowe
Brak
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