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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Plastic joining techniques

Kod przedmiotu

WIMiF IM oIN D10 21/22

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
7

Semestry

2

3

Techniki łączenia tworzyw sztucznych

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Seminarium

Projekt

7

9

0

9

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Znajomość technik łączenia materiałów
Cel 2 Rodzaje klejów i ich zastosowanie

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Podstawy chemii
2 Podstawy nauki o materiałach

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Ma podstawową wiedzę w zakresie: projektowania i wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn oraz rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki. Posiada wiedzę
z zakresu statystycznej analizy matematycznej przydatną do celów analizy informacji zarówno pomiarowych
jak i danych gospodarczych
EK2 Wiedza Zna zagadnienia z zakresu technik łączenia i technologii spajania materiałów.
EK3 Wiedza Zna zagadnienia z zakresu technik inżynierii powierzchni i technologii kształtowania struktury i własności powierzchni materiałów.
EK4 Umiejętności Potrafi wykorzystać techniki komputerowej nauki o materiałach w projektowaniu inżynierskim
i badaniach materiałowych oraz opracowaniu wyników .
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Podział połączeń. Rozłączne i nierozłączne -przykłady Rozkład naprężeń
w zakładce. Metody obliczeń elementów klejonych z tworzyw sztucznych
Połączenia zgrzewane, spawane teoria i zasady doboru mocy grzewczej

5

W2

Przykłady zastosowań i obliczeń połączeń kształtowych Łączenie rur i spawanie
tworzyw sztucznych

4

Laboratorium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Identyfikacja połączeń i zasady doboru klejów Łączenie tworzyw sztucznych
metodą zgrzewania

3

L2

Klejenie tworzyw, materiałów i kompozytów.

3

L3

Badania wytrzymałościowe połączeń zgrzewanych i klejonych Lutowanie
i spawanie tworzyw i kompozytów

3
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne

8

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

1

Egzaminy i zaliczenia w sesji

1

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

10

Opracowanie wyników

8

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

4

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

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
F2 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Uzyskanie zaliczenia z labolatorium i kolokwium
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny

Kryteria oceny
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Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nie posiada wiedzy w zakresie: projektowania i wykonywania analiz
wytrzymałościowych elementów maszyn oraz rozwiązywania problemów
technicznych w oparciu o prawa mechaniki.

Na ocenę 3.0

Zna rodzaje połączeń i sposób ich kształtowania w co najmniej 50%

Na ocenę 3.5

Zna rodzaje połączeń i sposób ich kształtowania w co najmniej 60%

Na ocenę 4.0

Zna rodzaje połączeń i sposób ich kształtowania w co najmniej 70%

Na ocenę 4.5

Zna rodzaje połączeń i sposób ich kształtowania w co najmniej 80%

Na ocenę 5.0

Zna rodzaje połączeń i sposób ich kształtowania w co najmniej 90%
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie zna zagadnień z zakresu technik łączenia i technologii spajania materiałów.

Na ocenę 3.0

Posiada wiedze na temat rodzaju i zakresu zastosowań nowoczesnych klejów w co
najmniej 50%

Na ocenę 3.5

Posiada wiedze na temat rodzaju i zakresu zastosowań nowoczesnych klejów w co
najmniej 60%

Na ocenę 4.0

Posiada wiedze na temat rodzaju i zakresu zastosowań nowoczesnych klejów w co
najmniej 70%

Na ocenę 4.5

Posiada wiedze na temat rodzaju i zakresu zastosowań nowoczesnych klejów w co
najmniej 80%

Na ocenę 5.0

Posiada wiedze na temat rodzaju i zakresu zastosowań nowoczesnych klejów w co
najmniej 90%
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie zna zagadnienia z zakresu technik inżynierii powierzchni i technologii
kształtowania struktury i własności powierzchni materiałów.

Na ocenę 3.0

Potrafi zaprojektować połączenie oraz obliczyć jego wytrzymałość w co najmniej
50%

Na ocenę 3.5

Potrafi zaprojektować połączenie oraz obliczyć jego wytrzymałość w co najmniej
60%

Na ocenę 4.0

Potrafi zaprojektować połączenie oraz obliczyć jego wytrzymałość w co najmniej
70%

Na ocenę 4.5

Potrafi zaprojektować połączenie oraz obliczyć jego wytrzymałość w co najmniej
80%

Na ocenę 5.0

Potrafi zaprojektować połączenie oraz obliczyć jego wytrzymałość w co najmniej
90%
Efekt kształcenia 4
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Na ocenę 2.0

Nie potrafi wykorzystać techniki komputerowej nauki o materiałach
w projektowaniu inżynierskim i badaniach materiałowych oraz opracowaniu
wyników .

Na ocenę 3.0

Potrafi zastosować połączenia w kompleksowym procesie technologicznym
wytwarzani9a wyrobu w co najmniej 50%

Na ocenę 3.5

Potrafi zastosować połączenia w kompleksowym procesie technologicznym
wytwarzani9a wyrobu w co najmniej 60%

Na ocenę 4.0

Potrafi zastosować połączenia w kompleksowym procesie technologicznym
wytwarzani9a wyrobu w co najmniej 70%

Na ocenę 4.5

Potrafi zastosować połączenia w kompleksowym procesie technologicznym
wytwarzani9a wyrobu w co najmniej 80%

Na ocenę 5.0

Potrafi zastosować połączenia w kompleksowym procesie technologicznym
wytwarzani9a wyrobu w co najmniej 90%
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K1_W03

Cel 1

W1 W2 L1

N1

F1 P1

EK2

K1_W27

Cel 1 Cel 2

W1 W2 L2 L3

N2

F1 P1

EK3

K1_W25

Cel 1 Cel 2

W1 W2 L2 L3

N2

F1 F2 P1

EK4

K1_UP01

Cel 1 Cel 2

W2 L3

N2

P1

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Jasiulek P. — Łaczenie tworzyw sztucznych, Warszawa, 2014, Kebe
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. prof. PK. Stanisław Kuciel (kontakt: stask@mech.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 mgr inż. Karolina Mazur (kontakt: mazur117@o2.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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