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Materiałoznawstwo
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria bezpieczeństwa

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIIBS.I8B.1205.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Robert Świerzko

Pozostali prowadzący Robert Świerzko, Rafał Idzikowski

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi rodzajami i właściwościami materiałów
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe cechy techniczne materiałów; zna
elementy prefabrykowane; zna właściwości
podstawowych spoiw; zna charakterystyki
i oznaczenia metali; zna sposoby powstawania i cechy
tworzyw sztucznych

IB_P6S_WG03
Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykonać badania cech materiałów istotne dla
określonego przeznaczenia IB_P6S_UW09

Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

U2 pracować w grupie, ma świadomość odpowiedzialności
za wspólnie realizowane w zespole zadania IB_P6S_UO20

Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny wyników badań i analiz; student jest
gotów do odpowiedzialnego stosowania materiałów IB_P6S_KK01

Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie raportu 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Klasyfikacja materiałów. Podstawowe cechy fizyczne i mechaniczne.

2. Skały jako materiał użytkowy. Zastosowanie surowców skalnych.

3. Ceramika budowlana: otrzymywanie, właściwości, wyroby.

4. Lepiszcza bitumiczne (asfalty i smoły): otrzymywanie, własności,
wykorzystanie.

5. Spoiwa mineralne (cement, wapno, gips); otrzymywanie, cechy.

6. Zaprawy; klasyfikacja,cechy.

7. Wyroby z zapraw i betonów.

8. Szkło. Otrzymywanie, cechy, technologie formowania, wyroby płaskie i
kształtowe.

9. Drewno. Cechy techniczne, wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych.

10. Metale: klasyfikacja, cechy techniczne. Stopy żelaza; charakterystyka,
symbole.

11. Wyroby ze stali i żeliwa. Metale kolorowe, wyroby.

12. Tworzywa sztuczne: polireakcje, własności fizyczno mechaniczne, podstawy
technologii produkcji.

13. Wyroby z tworzyw sztucznych i ich zastosowanie w budownictwie i
instalacjach.

14. Materiały do izolacji termicznej i akustycznej; podstawowe cechy, najczęściej
stosowane wyroby i ich charakterystyka, przykłady zastosowań.

15. Wyroby do hydroizolacji z różnych materiałów.

Wykład
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2.

1. Zagadnienia BHP. Metodologia i organizacja prac laboratoryjnych. Tematy
poszczególnych ćwiczeń i ich omówienie. Rygory.

2. Badania techniczne materiałów kamiennych.

3. Badania techniczne ceramiki (cegły i pustaki, rurki drenarskie)

4. Badania techniczne wybranych wyrobów z zapraw i betonu.

5. Badania techniczne pap i lepiszczy bitumicznych.

6. Badania techniczne spoiw: wapno.

7. Badania techniczne spoiw: cement.

8. Badania techniczne spoiw: gips.

9. Badania techniczne zapraw budowlanych.

10. Badania techniczne drewna oraz materiałów drewnopochodnych.

11. Badania techniczne metali.

12. Badania techniczne materiałów z tworzyw sztucznych.

13. Badania techniczne materiałów termoizolacyjnych.

14. Uzupełnienie zaległości.

15. Sprawdzian

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Obserwacja pracy studenta, Wykonanie
ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
fizyka, chemia
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Literatura
Obowiązkowa

Kubiński J., Materiałoznawstwo, T.1. Podstawowe materiały stosowane w technice. Wydawnictwo AGH (2012)1.
Kubiński J., Materiałoznawstwo, T.2. Materiały do określonych zastosowań w różnych dziedzinach techniki. Wydawnictwo2.
AGH (2011)
Szymański E., Kołakowski J.: Materiałoznawstwo z technologią betonu. skrypt Politechniki Warszawskiej (2002)3.
Biernat J, Materiałoznawstwo, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej (2016)4.
Głowacka A., Zieliński M., Podstawy materiałoznawstwa, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej (2019)5.

Dodatkowa

Stefańczyk B.: Budownictwo Ogólne t. 1. Materiały i wyroby budowlane, Arkady (2005).1.
Aktualne normy przedmiotowe (do wykonywania oznaczeń na ćwiczeniach).2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IB_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

IB_P6S_UO20 Absolwent potrafi organizować, współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz
określić priorytety służące realizacji wyznaczonego przez siebie lub innych zadania;

IB_P6S_UW09
Absolwent potrafi właściwie zaplanować oraz wykonać eksperymenty laboratoryjne, w tym pomiary GIS,
symulacje komputerowe, dokonać interpretacji uzyskanych rezultatów oraz wyciągnąć płynące z nich
wnioski;

IB_P6S_WG03
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z fizyki, materiałów
inżynierskich, mechaniki i wytrzymałości materiałów, termodynamiki i mechaniki płynów, niezbędne do
rozumienia zjawisk fizycznych występujących w materiałach, urządzeniach i obiektach inżynierskich;


