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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): 

MATERIAŁOZNAWSTWO  

Kod modułu: C.19 

Nazwa przedmiotu:  

MATERIAŁOZNAWSTWO  

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

INSTYTUT POLITECHNICZNY 

Nazwa kierunku: 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Forma studiów: 

STACJONARNE 

Profil kształcenia: 

PRAKTYCZNY 

Specjalność: 

INŻYNIERIA 

EKOLOGICZNA 

Rok / semestr:  

2/3 

Status przedmiotu /modułu: 

OBOWIĄZKOWY 

Język przedmiotu / modułu: 

POLSKI 

Forma zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 

 
30 - 30 - - - 

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 
dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia 

 
dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. nadzw. 

dr inż. Anna Rehmus-Forc 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowego zasobu wiedzy z 

zakresu materiałoznawstwa niezbędnej dla inżyniera specjalności ochrona 

środowiska.  

Student zdobywa umiejętności doboru materiałów inżynierskich do 

zastosowań technicznych. 

Wymagania wstępne 

 
 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

dla 

kierunku 

01 
Zna budowę oraz właściwości mechaniczne i fizyczne podstawowych grup 

metalowych materiałów konstrukcyjnych, materiałów polimerowych i ceramicznych 
K_W07 

02 
Zna podstawowe technologie obróbki cieplnej i obróbki plastycznej kształtujące 

właściwości mechaniczne metalowych materiałów konstrukcyjnych  
K_W13 

03 
Zna metody badawcze służące określeniu podstawowych właściwości mechanicznych 

materiałów konstrukcyjnych 
K_W07 

04 Potrafi dobrać gatunki stali i stopów metali nieżelaznych na elementy konstrukcyjne 

oraz do specjalnych zastosowań 
K_U17 

05 Rozpoznaje i posługuje się systemami oznaczania stali i stopów metali nieżelaznych K_U17 

06 Potrafi posługiwać się metodami rozpoznawania tworzyw sztucznych i zna zasady ich 

utylizowania i przetwarzania  
K_U03 

07 Potrafi wskazać i zastosować metody zabezpieczenia przed korozją elementów 

konstrukcyjnych 
K_U03 

08 Potrafi zaplanować podstawowe procesy obróbki cieplnej stali i stopów metali 

nieżelaznych 
K_U03 

09 Identyfikuje swoje niedobory kompetencji, potrafi planować proces podnoszenia 

umiejętności zawodowych poprzez aktualizację wiedzy z zakresu materiałów 

konstrukcyjnych 

K_K01 

K_K06 
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10 Potrafi organizować pracę w celu wykonania określonego zadania, współdziała w 

grupie 

K_K02 

K_K07 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Struktura i podział materiałów. Ogólna charakterystyka ciał stałych. Budowa faz stałych. Wiązania 

międzyatomowe. Mikrostruktura. Materiały krystaliczne i amorficzne. Metale. Materiały ceramiczne, 

polimerowe i kompozytowe. 

Właściwości materiałów. Właściwości mechaniczne. Odkształcenie, moduły sprężystości. Badanie właściwości 

mechanicznych. Próby rozciągania, próby udarności, pomiary twardości. Właściwości fizyczne. 

Przewodnictwo cieplne i elektryczne, rozszerzalność cieplna, nadprzewodnictwo. Metale i ich stopy. 

Krystaliczna struktura metali. Sieć przestrzenna. Defekty struktury krystalicznej. Odkształcenie plastyczne 

metali, zgniot i rekrystalizacja. 

Równowaga faz i przemiany fazowe. Układy równowagi fazowej. Krystalizacja. Przemiany w stanie stałym. 

Układ równowagi fazowej żelazo-węgiel.  

Stale. Produkcja stali. Podział i klasyfikacja stali. Kształtowanie właściwości stali poprzez obróbkę cieplną. 

Wyżarzanie, hartowanie, obróbka cieplno-chemiczna. Stale konstrukcyjne. Stale o szczególnych 

właściwościach - stale odporne na korozję. Odlewnicze stopy żelaza. Staliwo i żeliwo. 

Metale nieżelazne i ich stopy. Stopy miedzi. Brązy. Mosiądze. Miedzionikle. Stopy metali lekkich aluminium, 

magnezu i tytanu. 

Korozja i ochrona przed korozją. Podstawowe wiadomości o korozji. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. 

Inżynieria warstwy wierzchniej wyrobów metalowych. Klasyfikacja powłok ochronnych ich budowa i 

właściwości. Powłoki dyfuzyjne. Powłoki galwaniczne. Wytwarzanie powłok metodą chemiczną, 

elektrochemiczną i zanurzeniową. Powłoki organiczne.  

Materiały ceramiczne i szkła. Ceramiki krystaliczne. Ceramiki niekrystaliczne. Szkła. Właściwości materiałów 

ceramicznych i szkieł. Metody wytwarzania i kształtowania materiałów ceramicznych. Ceramika tradycyjna. 

Ceramiczne materiały budowlane. Szkło budowlane. Mineralne spoiwa budowlane. Zaprawy budowlane i 

betony. 

Polimery. Struktura polimerów. Elastomery i plastomery (termoplasty, duroplasty). Dodatki. Zachowanie się 

polimerów pod wpływem obciążenia. Przetwórstwo polimerów. Właściwości polimerów. Odzysk i ponowne 

przetwarzanie wyrobów z tworzyw polimerowych (recykling).  

Drewno i materiały produkowane z drewna.  

Materiały kompozytowe Klasyfikacja kompozytów. Wpływ osnowy i rodzaju włókna na własności 

mechaniczne. Techniki otrzymywania materiałów kompozytowych. Włókna do zbrojenia kompozytów. 

Kompozyty o osnowie metalowej, polimerowej i ceramicznej. 

 

Laboratorium 

Wprowadzenie do laboratorium, zasady i metody prowadzenia badań w materiałoznawstwie. 

Badania metalograficzne makroskopowe i mikroskopowe. Pomiary twardości. Fazy i składniki strukturalne 

stopów żelaza z węglem. Stopy odlewnicze żelaza - struktura i właściwości. 

Stale niestopowe w stanie wyżarzonym. Stale odporne na korozję.  

Kształtowanie właściwości stopów metali poprzez procesy obróbki cieplnej, hartowanie i wyżarzanie stali. 

Technologia powłok galwanicznych. Tworzywa sztuczne – Rozpoznawanie tworzyw sztucznych. Materiały 

budowlane – oznaczanie cech technicznych betonu . 

 

 

Literatura podstawowa 

Podstawy Materiałoznawstwa. Praca zbiorowa pod red M. Głowackiej. Politechnika 

Gdańska 2011,   http://www.mech.pg.gda.pl/ktmmis/ 

Blicharski M. Wstęp do inżynierii materiałowej. Wyd. AGH, Kraków 2003. 

Dobrzański L.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT Warszawa 

2002. 

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z metaloznawstwa. Skrypt Politechniki 

Gdańskiej  Wyd.2. Gdańsk 1995. 

Literatura uzupełniająca 

 

Wranglen G.: Podstawy korozji i ochrony metali. WNT Warszawa 1985. 

Ashby F.A.: Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim. WNT Warszawa 

1998 
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Metody kształcenia 

 

Wykład z prezentacja multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, praca zespołowa i 

indywidualna w laboratorium, konsultacje indywidualne z wykładowcą 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 

 

2 kolokwia w semestrze 01, 02, 03, 05 

Krótki sprawdzian „wejściówka” na każdym laboratorium 04, 06, 07, 08 

Ocena sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń 09, 10 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

 

Wykład –  2 kolokwia w semestrze, jeżeli nie zaliczone to zaliczenie pisemne 

(kolokwium) w sesji. 

Laboratorium – zaliczenie - ocena końcowa jest średnią z ocen z każdego 

laboratorium. 

Ocena końcowa (wagi): 60% egzamin pisemny, 40% zaliczenie laboratorium. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 Liczba godzin   

Udział w wykładach 30 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 

laboratoryjnych, projektowych i seminariach
 

30 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń* 20 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 *
  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Udział w konsultacjach 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 105 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 4 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 

 

1,9 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

2,5 

 


