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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Fundamentals of joining engineering
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Kategoria przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS

2.00
3

Semestry

2

Podstawy inżynierii spajania

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Seminarium

Projekt

3

9

0

9

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie z podstawami metodami spajania materiałów, oceny spawalności, rodzajami pęknięć w złączach
spawanych. Wpływu parametrów spawania na jakość wykonanych złączy.

Kod archiwizacji:
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Bez wymagań wstępnych.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student posiada wiedzę z podstawowych metod spajania materiałów, rodzaju pęknięć w złączach
spawanych oraz wpływu parametrów spawania na jakość wykonanych złączy.
EK2 Wiedza Student posiada wiedzę z podstawowych metod oceny spawalności, wyznaczania parametrów spawania oraz podstawowych badań określających jakość złącza.
EK3 Umiejętności Student posiada umiejętności z podstawowych metod spajania materiałów, rodzaju pęknięć
w złączach spawanych oraz wpływu parametrów spawania na jakość wykonanych złączy.
EK4 Umiejętności Student posiada umiejętności z podstawowych metod oceny spawalności, wyznaczania parametrów spawania oraz podstawowych badań określających jakość złącza.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Ogólne wprowadzenie do inżynierii spajania, Ogólne zastosowanie metod spajania,
zastosowanie najbardziej typowych metod spajania, terminologia, pozycje
i oznaczenie metod spawania (ISO 6947, ISO 17659), budowa złącza spawanego,
metody lutowania, metody zgrzewania, pęknięcia występujące w złączach
spawanych, wyznaczanie parametrów spawania, wpływ składników stopowych na
spawalność, symulowanie strefy wpływu ciepła

Liczba
godzin

9

Laboratorium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Spawanie w wirtualnej rzeczywistości, spawanie gazowe, lutowanie miękkie
i twarde, zgrzewanie rezystancyjne, symulowanie cykli cieplnych

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Dyskusja
N4 Konsultacje
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

18

Konsultacje przedmiotowe

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

3

Opracowanie wyników

3

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

3

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

33
2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 70% obecność na zajęciach
W2 Pozytywne wyniki ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student w stopniu podstawowym posiada wiedzę z podstawowych metod
spajania materiałów, rodzaju pęknięć w złączach spawanych oraz wpływu
parametrów spawania na jakość wykonanych złączy. Na ocenę 2.0
Efekt kształcenia 2
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Na ocenę 3.0

Student w stopniu podstawowym posiada wiedzę z podstawowych metod oceny
spawalności, wyznaczania parametrów spawania oraz podstawowych badań
określających jakość złącza.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student w stopniu podstawowym posiada umiejętności z metod spajania
materiałów, rodzaju pęknięć w złączach spawanych oraz wpływu parametrów
spawania na jakość wykonanych złączy.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

student w stopniu podstawowym posiada umiejętności z metod oceny
spawalności, wyznaczania parametrów spawania oraz podstawowych badań
określających jakość złącza.

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

W1 L1

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

EK2

Cel 1

W1 L1

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

EK3

Cel 1

W1 L1

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

EK4

Cel 1

W1 L1

N1 N2 N3 N4

F1 F2

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Edmund Tasak, Aneta Ziewiec — TSpawalność materiałów konstrukcyjnych ytuł, Kraków, 2009, JAK
[2 ] Jan Pilarczyk — 3.Poradnik Inżyniera. Spawalnictwo. Tom 1, Warszawa, 2003, WNT
[3 ] Stanisław Butnicki — Spawalność i kruchość stali, Warszawa, 1975, WNT
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Sławomir Parzych (kontakt: slawomir.parzych@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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