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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Technologie spajania materiałów, PG_00039663

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 hab. inż. Grzegorz Rogalski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. Dariusz Fydrych

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

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 studentów z technologiami spajania materiałów konstrukcyjnych takimi jak: spawanie metodami 
TIG, MAG, MIG, SAW, MMA, PAW; Spawanie Laserowe, Spawanie pod wodą, metodami zgrzewania oraz 
lutowania.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U02] potrafi określić kierunki 
dalszego rozwoju i zrealizować 
proces samokształcenia w celu 
podnoszenia kompetencji 
zawodowych

Student potrafi samodzielnie 
dokonać analizy problemu 
technologicznego

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

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

Student potrafi dokonać analizy 
danego przypadku i określić 
zmienne zasadnicze procesu 
spawania pozwalające na 
uzyskanie założonych właściwości

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

[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 ma świadomość 
pozyskiwania i poszerzania swojej 
wiedzy

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K7_U01] potrafi pozyskiwać 
informacje z literatury, baz danych 
oraz innych, właściwie dobranych 
źródeł, także w języku angielskim; 
potrafi integrować uzyskane 
informacje, dokonywać ich 
interpretacji, a także wyciągać 
wnioski oraz formułować i 
uzasadniać opinie

Student zna dostępne źródła 
literaturowe oraz bazy danych 
pomocne w realizacji zadań

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[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 potrafi dokonać 
właściwego doboru procesu 
spawania w odniesieniu do 
wymagań stawianych połączeniu 
spawanemu

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

Treści przedmiotu Klasyfikacja procesów spawalniczych.  Definicja spawalności. Materiały podstawowe i dodatkowe do 
spawania. Podstawy opracowania technologii spawania. Spawanie gazowe. Spawanie elektrodą otuloną.  
Spawanie łukiem krytym pod topnikiem. Spawanie metodą TIG. Gazy osłonowe. Spawanie w osłonie gazów 
metodą MIG/MAG. Spawanie drutami proszkowymi. Spawanie laserowe, plazmowe i elektronowe. 
Zgrzewanie elektryczne rezystancyjne punktowe, liniowe, garbowe, doczołowe zwarciowe i iskrowe.  Inne 
metody zgrzewania. Lutowanie. Spawanie pod wodą.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Znajomość podstaw materiałoznawstwa stopów żelaza, metali nieżelaznych oraz procesów spawalniczych.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Zalczenie pisemne 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Klimpel A.: Technologia spawania i cięcia metali. Wyd. Politechniki 
Śląskiej, Gliwice 1997.

 

2. Walczak W. i inni: Spawalnictwo ćwiczenia laboratoryjne. Wyd. 
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2000.

3. Klimpel A., Mazur M.: Podręcznik spawalnictwa. Wyd. Politechniki 
Śląskiej, Gliwice 2004.

Uzupełniająca lista lektur 1. Ferenc K.: Spawalnictwo. WNT Warszawa 2007.

 

2. Poradnik Inżyniera Spawalnictwo, tom I i II, WNT Warszawa, 2005

3. Ferenc K., Ferenc J.: Spawalnicze gazy osłonowe i palne. WNT 
Warszawa 2005. 

Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Omówić zastosowanie metody spawania TIG.

 

2. Charakterystyka zgrzewania elektrycznego oporowego.

3. Dobór materiałów dodatkowych do lutowania materiałów konstrukcyjnych.

4. Charakterystka metod lutowania.

5. Omówić zgrzewanie FSW.

6. Metody spawania pod wodą.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


