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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Technologie wytwarzania warstw i powłok, PG_00039662

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 prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński
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 Zapoznanie się z technologiami wytwarzania warstw wierzchnich i powłok ochronnych.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W05] zna podstawowe 
metody, techniki, narzędzia i 
materiały stosowane przy 
rozwiązywaniu złożonych zadań 
inżynierskich z zakresu inżynierii 
materiałowej

Student klasyfikuje techniki
wytwarzania warstw
powierzchniowych. Opisuje
metody chemicznego i
elektrolitycznego wytwarzania
powłok metalicznych. Ocenia
mikrostrukturę i właściwości
powłok zanurzeniowych i
natryskanych. Bada warstwy
wierzchnie wytwarzane metodą
obróbki cieplno-chemicznej.
Wyjaśnia technologie
otrzymywania zaawansowan

[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 przeprowadzać
eksperymenty.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K7_U04] potrafi dokonać 
szczegółowej analizy uzyskanych 
wyników, oraz dokonać ich 
opracowania w postaci raportu 
technicznego lub prezentacji, 
również w języku angielskim

Student potrafi zastosować
posiadane wiadomości do
rozwiązania problemów
laboratoryjnych. Student posiada
umiejętności z zakresu analityki
laboratoryjnej.

[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

Potrafi powiązać nabytą wiedzę z
zakresu technologii wytwarzania
warstw i powłok z innymi
kierunkami wiedzy inżynierskiej.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[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 jest zaznajomiony z
najważniejszymi trendami w
dziedzinie inżynierii materiałowej

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu  

Pojęcie warstw i powłok. Klasyfikacja warstw i powłok. Klasyfikacja metod otrzymywania warstw i 
powłok.Metody badania powłok.Inżynieria powierzchni w modyfikacji zaawansowanych materiałów 
konstrukcyjnych ibiomateriałów. Utlenianie tytanu do form nanorurkowych. Wytwarzanie powłok 
fosforanowych(elektroforetyczne, biomimetyczne, laserowe, sol-gel). Wytwarzanie powłok elektrolitycznych 
izanurzeniowych. Natryskiwanie cieplne i platerowanie. Powłoki malarskie. Wpływ technologii i 
warunkówwytwarzania na grubość, jakość i własności warstw i powłok. Powłoki i warstwy węglowe. 

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Brak wymagań

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
ćwiczenia laboratoryjne 56.0% 25.0%
projekt 56.0% 25.0%
kolokwium 56.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur  

1. Wierzchoń T., Czarnowska E., Krupa E.: Inżynieria powierzchni 
wwytwarzaniu biomateriałów tytanowych. Polit. Warszawska, 
Warszawa,2004.2. Burakowski T., Wierzchoń T.: Inżynieria 
powierzchni. WNT,Warszawa, 2004.3. Blicharski M.: Inżynieria 
powierzchni. WNT, Warszawa, 2009. 5.Dobrzański L.A.: Podstawy 
nauki o materiałach i metaloznawstwo.WNT, Warszawa, 2002. 

 

Uzupełniająca lista lektur brak
Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

 

1. Podstawowe pojęcia Inżynierii powierzchni: warstwa powierzchniowa, warstwa wierzchnia, 
powłokaochronna2. Podział powłok i stawiane im wymagania - ze względu na rodzaj materiału, z którego 
jest wytworzona, zewzględu na przeznaczenie, ze względu na rodzaj ochrony3. Metody wytwarzania warstw 
powierzchniowych: przygotowanie podłoża, metody mechaniczne, cieplno mechaniczne, cieplne, cieplno 
chemiczne, elektrochemiczne i chemiczne, fizyczne. 

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


