
Data wydruku: 22.05.2023 18:05 Strona 1 z 2

 

 
Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Zachowanie materiałów w czasie spajania i eksploatacji, PG_00039923

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn, Mechanika i budowa maszyn

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski
Brak

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Grzegorz Rogalski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. Grzegorz Rogalski

dr inż. Aleksandra Świerczyńska
mgr inż. Adrian Wolski
mgr inż. Anna Janeczek

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 15.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Zachowanie materiałów w czasie spajania i eksploatacji, W, L, MiBM sem. 6 Lato 2022 2023 PG_00039923, 
- Moodle ID: 30253
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=30253

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 6.0 24.0 75

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze spawalnością wybranych grup materiałowych (np. stale 
nierdzewne, tytan i jego stopy, aluminium i stopy aluminium, miedź i jej stopy, stale o wysokiej granicy 
plastyczności i inne) przy zastosowaniu różnego rodzaju procesów. Przedstawione zostaną również 
mechanizmy związane z rożnego typu pęknięciami złączy spawanych oraz sposoby ich zapobiegania.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W03] zna i potrafi 
wykorzystać w praktyce  wiedzę o 
budowie, właściwościach i 
metodach badań materiałów 
konstrukcyjnych

Student potrafi dokonać analizy
wpływu zmiennych istotnych
procesu spajania na właściwości
uzyskanych połączeń

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

[K6_U10] potrafi sformułować 
zasady doboru materiału na 
konstrukcję, zapewniające 
poprawną eksploatację urządzenia

Student / -ka potrafi dobrać
odpowiedni rodzaj materiału
konstrukcyjnego w zależności od
rodzaju urządzenia, warunków
eksploatacji, a przede wszystkim
ze względu na możliwość spajania

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

Treści przedmiotu W ramach realizowanego przedmiotu studenci poznają procesy spawania stosowane do łączenia różnego 
rodzaju grup materiałowych (stale konstrukcyjne, stale nierdzewne, nikiel i jego stopy, aluminium i jego 
stopy, tytan, miedź i jej stopy) oraz ich wpływ na metalurgię spawania i właściwości uzyskanych połączeń. 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Podstawowa wiedza z zakresu spawania i budowy materiałów konstrukcyjnych 

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Laboratoria 60.0% 40.0%
Wykład 60.0% 60.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Łabanowski J.: Stale odporne na korozję i ich spawalność. 
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2020

 

2. Klimpel A.: Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali. WNT 1999

3. Tasak E.: Spawalność Materaiłów Konstrukcyjnych, Tom I. 
Wydawnictwo JAK 2009

4. Chmielewski T.: Projektowanie procesów technologicznych - 
spawalnictwo. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskei 2013

5. Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P.: Lutowanie w budowie 
maszyn. Wydawnictwo Naukowe PWN 

Uzupełniająca lista lektur Nie wymagana
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Podaj problemy związane ze spawaniem tytanu i jego stopów

 

Wyjaśnij zjawisko czyszczenia katodowego przy spawaniu aluminium i jego stopów 

Podaj wpływ pierwiastków stopowych na właściwości materiałów konstrukcyjnych

Opisz wpływ cyklu cieplnego spawania na właściwości połączeń spawanych

Problemy przy spawaniu aluminium i jego stopów 

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


