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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Technologie wytwarzania spieków, PG_00039676

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa, Inżynieria materiałowa, Inżynieria materiałowa

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia II stopnia 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 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

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

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Hanna Smoleńska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 22.0 0.0 15.0 8.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

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 5.0 25.0 75

Cel przedmiotu Przekazanie rozszerzonej wiedzy oraz nabycie umiejętności i kompetencji społecznych związanych z 
teoretycznymi i praktycznymi aspektami projektowania procesów wytwarzania materiałów spiekanych
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U04] potrafi dokonać 
szczegółowej analizy uzyskanych 
wyników, oraz dokonać ich 
opracowania w postaci raportu 
technicznego lub prezentacji, 
również w języku angielskim

Student potrafi dokonać krytycznej 
analizy wyników pomiarów oraz 
wskazać źródła błędu

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_K01] rozumie potrzebę 
uczenia się przez całe życie, 
potrafi inspirować i organizować 
proces uczenia się innych osób. 
ma świadomość własnych 
ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się 
do ekspertów, potrafi odpowiednio 
określić priorytety służące 
realizacji określonego przez siebie 
lub innych zadań

Student zdaje sobie sprawę z 
postepu technicznego w zakresie 
metod produkcji i konieczności 
uzupełniania wiedzy oraz 
korzystania z wiedzy ekspertów.

[SK2] Ocena postępów pracy

[K7_W05] zna podstawowe 
metody, techniki, narzędzia i 
materiały stosowane przy 
rozwiązywaniu złożonych zadań 
inżynierskich z zakresu inżynierii 
materiałowej

Student potrafi się posługiwać 
podstawowymi  metodami 
metalurgii proszków oraz 
niebędnymi urządzeniami

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_W04] posiada pogłębioną 
wiedzę w dziedzinie nauki o 
materiałach, w zakresie 
niezbędnym do opisu i rozumienia 
zależności pomiędzy składem 
chemicznym, strukturą oraz 
własnościami mechanicznymi i 
fizycznymi

Student zdaje sobie sprawę z 
wielości czynników chemicznych i  
fizycznych wpływających na efekty 
procesu metalurgii proszków

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U03] potrafi postawić 
hipotezę badawczą, 
zaprojektować eksperyment 
niezbędny do jej potwierdzenia 
oraz potrafi posłużyć się właściwie 
dobranymi metodami 
pomiarowymi, oraz laboratoryjnymi

Student potrafi zaprojektować 
proces technologiczny metalurgii 
proszków wybranego wyrobu

[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu Metalurgia proszków: Definicja metalurgii proszków. Podstawowe obszary zastosowań: zalety i wady 
metody. Etapy procesu wytwarzania elementów metodą MP. Metody otrzymywania proszków. Podstawowe 
własności proszków. Metody kształtowania i spiekania wyrobów. Obróbka uzupełniająca. Przykłady 
wyrobów. Nowoczesne metody wytwarzania - modyfikacje MP  MIM, CIM. Szybkie prototypowanie: 
Definicja metody szybkiego prototypowania. Metody szybkiego prototypowania obiektów fizycznych (Rapid 
Prototyping). Metody szybkiego prototypowania narzędzi (Rapid Tooling). Podstawy matematyczne procesu 
laserowego stapiania proszków metali cz. I. Podstawy matematyczne procesu laserowego stapiania 
proszków metali cz. II. Budowa i zasada działania maszyn SLM (SLS). Analiza związku kształtu i wielkości 
proszku z metodą wytwarzania. Własności technologiczne  sypkość, gęstość nasypowa. Własności 
technologiczne  analiza sitowa. Przygotowanie proszków do procesu. Metody zagęszczania proszków. 
Prasowanie - wpływ siły prasowania na gęstość i twardość. Przykłady wyrobów. Opracowanie procesu 
wytwarzania prostego wyrobu. Przygotowanie modelu w systemie CAD do szybkiego prototypowania cz. I. 
Przygotowanie modelu w systemie CAD do szybkiego prototypowania cz. II. Import i przygotowanie modelu 
do realizacji w środowisku maszyny SLM. Przygotowanie maszyny SLM oraz surowca do wytworzenia 
wybranego modelu. Obróbka wykańczająca oraz ocena wpływu parametrów procesu na jakość 
otrzymanego modelu.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Brak wymagań

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
ćwiczenia laboratoryjne 95.0% 25.0%
projekt 95.0% 25.0%
pisemne zaliczenie 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Cyunczyk A.: Podstawy inżynierii spieków metalowych. Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2000, 2. Dobrzański L.: 
Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. WNT 1996, 3. 
Nowacki J.: Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną. WNT 
2005.

 

2. Leszek Dobrzański; Metaloznawstwo z podstawami nauki o 
materiałach; WNT, 1996
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Uzupełniająca lista lektur  1. Jerzy Nowacki; Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną; 
WNT, 2004

 

2. Jan R. Dąbrowski; Spiekane biomateriały na bazie stopu Co-Cr-Mo; 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

projekt procesu wytwarzania:

 

implantu stawu biodrowego,

tulei samosmarownej,

zastawki serca

metodami MP lub addytywnych metod wytwarzania

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


