
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna 

Nazwa przedmiotu: Nauka o materiałach II 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie I-go stopnia stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Rok studiów/Semestr II/3   II/3  

Liczba godzin 15/12   30/18  

Forma zaliczenia egzamin   zal. na ocenę  

Liczba punktów ECTS 2   3  

 

WYKŁAD 
 

Wymagania wstępne:  
Wymagane zaliczenie wykładu z przedmiotu Nauka o materiałach I. 
 

Cele kształcenia:  

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu materiałów 

niemetaliczny i spieków metali oraz mechanizmu zużywania elementów maszyn (dekohezja, 

pękanie, zmęczenie, pełzanie, korozja). Ponadto przedmiot ma zaznajomić studentów 

z procesami destrukcji materiałów (korozja, zmęczenie, pełzanie, pękanie) oraz tarcia 

(zużycie tribologiczne i sposoby przeciwdziałania zużyciu tarciowemu). 

Uzyskana wiedza będzie również podstawą do dalszego studiowania zagadnień 

wykorzystaniem materiałów metalowych w konstrukcji i eksploatacji maszyn.  

 

Metody dydaktyczne:  

Przekaz werbalny ilustrowany rysunkiem odręcznym na tablicy.  

Techniki wizualizacji : 

– materiały pomocnicze na foliach, 

– animacje komputerowe, 

– prezentacje komputerowe. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  
Egzamin pisemny obejmujący również zagadnienia omawiane w ramach przedmiotu Nauka 

o materiałach I. Podstawą zdania egzaminu jest osiągnięcie ponad 50 % maksymalnej liczby 

punktów na egzaminie. 
 

Treści programowe: 

1. Tworzywa sztuczne – definicje, podział, budowa molekularna, własności. 

2. Tworzywa sztuczne – gatunki ich własności i zastosowanie, technologia przetwórstwa. 

3. Spieki metali i inne materiały konstrukcyjne. 

4. Korozja i zapobieganie korozji.  

5. Zmęczenie, pełzanie, pękanie. 

6. Tarcie w elementach maszyn, procesy zużycia tribologicznego. 

7. Smarowanie ślizgowych węzłów maszyn, własności olejów i smarów. 



Literatura podstawowa:  

1. Dobrzański L.A. Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki 

o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2006. 

2. Blicharski M, Wstęp do inżynierii materiałowej., WNT, Warszawa 2003. 

3. Lawrowski Z., Tribologia – tarcie, zużywanie i smarowanie. PWN, Warszawa 1993. 

4. Żuchowska D., Polimery konstrukcyjne, WNT, Warszawa 2000. 
 

Literatura uzupełniająca:  

1. Lawrowski Z., Technika smarowania. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1996. 

2. Neimitz A., Mechanika pękania. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998. 

 

Efekty kształcenia:  
Umiejętność doboru materiałów do konkretnych zastosowań technicznych z uwzględnieniem ich 

własności korozyjnych oraz podatności na uszkodzenia zmęczeniowe oraz zużycie tarciowe. 

 

Język wykładowy: polski 

 

PROJEKT  
 

Wymagania wstępne:  
Wymagane zaliczenie laboratorium z przedmiotu Nauka o materiałach I. 

 

Cele kształcenia:  

Zajęcia mają na celu uzyskanie umiejętności doboru materiałów na różne elementy maszyn 

z uwzględnieniem warunków pracy oraz kosztów materiałowych.  
 

Treści programowe: 

1. Analiza warunków pracy urządzenia. 

2. Dobór materiałów na wybrane elementy. 

3. Obliczenia wstępne. 

4. Rysunek złożeniowy. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  
Zaliczenie zadania projektowego związanego z doborem materiałów na elementy 

przykładowego urządzenia z uwzględnieniem środowiska pracy, warunków obciążenia, 

przewidywanego okresu eksploatacji.  
 

Literatura podstawowa:  

1. Przybyłowicz J, Przybyłowicz K., Materiałoznawstwo w pytaniach i dopowiedziach, 

WNT, Warszawa 2004. 

2. Dobrzański L., Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. WNT, Warszawa 

1999. 
 

Literatura uzupełniająca:  

1. Niezgodziński M., Niezgodziński T., Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe. 

WNT, Warszawa 1999. 

 

Efekty kształcenia:  
Umiejętność doboru materiałów na określone części maszyn i urządzeń. 
 

Osoba(y) prowadząca(e):  

dr inż. Wiktor Stefurak 


