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1

Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

3

Welding equipment

Kod przedmiotu

WIMiF IM oIN D12 20/21

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
5

Semestry

2

Urządzenia i wyposażenie spawalnicze

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Seminarium

Projekt

5

9

0

0

0

9

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie się z budową, działaniem, użytkowaniem urządzeń spawalniczych

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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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 zakresu budowy, zasad działania urządzeń spawalniczych
EK2 Wiedza Student posiada wiedzę z zakresu klasyfikacji urządzeń spawalniczych i wyposażenia spawalniczego,
rodzaju charakterystyki, kontroli elektrycznej
EK3 Umiejętności Student posiada umiejętność wskazania zagrożeń z zastosowanych urządzeń, potrafi ocenić
przydatność urządzenia w danej metodzie spawania oraz kalibracji samego urządzenia
EK4 Umiejętności Student posiada umiejętność scharakteryzować urządzenie spawalnicze, wskazać podstawowe
oraz dodatkowe parametry, opracować wymagania oraz dobrać wyposażenie spawalnicze
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Podstawy elektryczności i elektroniki: definicja prądu, napięcie i rezystancji.
Charakterystyka prądu stałego i przemiennego. Budowa i zasada działania
urządzeń spawalniczych, zastosowanie, wady, zalety. Fizyka łuku: wytwarzanie
łuku elektrycznego, główne obszary łuku, stabilność, rozkład temperatury w łuku
elektrycznym, jonizacji gazu, potencjału jonizacji, rozkładu ciepła na katodzie
i anodzie, charakterystyki polaryzacji AC/DC. Urządzenia do spawania łukowego:
klasyfikacja źródła zasilania, charakterystyki elektryczne źródła zasilania
(statyczne i dynamiczne), związek między charakterystyką statyczną a procesem
spawania, kontrola elektrycznej charakterystyki statycznej (płaskiej
i opadającej), stabilność łuku dla głównych metod spawania, cykl pracy źródła
zasilania, normy związane ze źródłami energii spawalniczej i ich wymaganiami

Liczba
godzin

9

Seminarium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

S1

Charakterystyka prądowo-napięciowa dla poszczególnych metod spawania.
Wyznaczanie cyklu pracy urządzenia spawalniczego. Charakterystyka wyposażenia
spawalniczego w zależności od stosowanej metody spawania. Wyznaczanie
parametrów łuku spawalniczego przy różnych parametrach prądowo-napięciowych.
Kontrola parametrów prądowo-napięciowych. Charakterystyki statyczne
i dynamiczne łuku elektrycznego
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Dyskusja
N4 Konsultacje

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

5

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

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

5

Opracowanie wyników

5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

5

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

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Projekt indywidualny
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 70% obecności na zajęciach
W2 Pozytywne wyniki ocen formujących

Kryteria oceny
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Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student posiada wiedzę w stopniu podstawowym z zakresu budowy, zasad
działania urządzeń spawalniczych
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student posiada wiedzę w stopniu podstawowym z zakresu klasyfikacji urządzeń
spawalniczych i wyposażenia spawalniczego, rodzaju charakterystyki, kontroli
elektrycznej
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student posiada umiejętności w stopniu podstawowym w zakresie wskazania
zagrożeń z zastosowanych urządzeń, potrafi ocenić przydatność urządzenia
w danej metodzie spawania oraz kalibracji samego urządzenia
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

Student posiada umiejętności w stopniu podstawowym aby scharakteryzować
urządzenie spawalnicze, wskazać podstawowe oraz dodatkowe parametry,
opracować wymagania oraz dobrać wyposażenie spawalnicze

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

W1 S1

N1 N2 N3 N4

P1

EK2

Cel 1

W1 S1

N1 N2 N3 N4

P1

EK3

Cel 1

W1 S1

N1 N2 N3 N4

P1

EK4

Cel 1

W1 S1

N1 N2 N3 N4

P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Edward Dobaj — Maszyny i urzadzenia spawalnicze, Warszawa, 1998, WNT
[2 ] Jan Pilarczyk — Poradnik Inżyniera.Spawalnictwo. Tom 2, Warszawa, 2005, WNT
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. prof. PK. Janusz Mikuła (kontakt: jamikula@pk.edu.pl)

13

Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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