
 
Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 

 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Politechniczny/zakład technologii materiałów 

2 Kierunek studiów Inżynieria Materiałowa 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Materiały kompozytowe 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 6.0 

6 Punkty ECTS 6 

7 
Rodzaj modułu 
(obowiązkowy, do wyboru) 

obowiązkowy 

8 Rok studiów III 

9 Semestr 6 

10 
Typ zajęć (stacjonarne, 
niestacjonarne, e-learning) 

stacjonarne 

11 Liczba godzin W30, LO 45 

12 Koordynator   Dr inż. Sebastian Bielecki 

13 Prowadzący 
Dr inż. Paulina Bednarz, Dr inż. Sebastian Bielecki, Dr inż. 
Zdzisław Pytel, Dr inż. Jakub Sobota 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk podstawowych 
(tak, nie) 

NIE 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku (tak, nie) 

NIE 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość zagadnień związanych z nauką o materiałach 
ceramicznych, metalicznych oraz polimerowych 

18 Efekty kształcenia 

W zakresie wiedzy student: 
1. zna zasady projektowania materiałowego produktów o 
złożonej strukturze i właściwościach użytkowych (IM1A_W09) 
2. ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych 
tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i 
nanokompozytów (IM1A_W15) 
3. zna obecny stan wiedzy i kierunki rozwoju nauki o materiałach 
(IM1A_W16)  
W zakresie umiejętności student: 
1. ma umiejętność  samokształcenia (IM1A_U05) 
2. potrafi opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych w 
procesach technologicznych (IM1A_U12) 
3. potrafi zaprojektować, wytworzyć i scharakteryzować materiał 
o założonych właściwościach użytkowych (IM1A_U15) 
W zakresie kompetencji społecznych student: 
1. rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, 
w tym podnoszenia kompetencji zawodowych (IM1A_K01) 
2. ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz 
gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i 
ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 
(IM1A_K03) 

19 
Stosowane metody 
dydaktyczne 

Zajęcia są prowadzone w formie wykładu i laboratorium. 



20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Kolokwia z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych 
Egzamin całościowy 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Laboratorium: ocena z każdego wykonanego ćwiczenia 
laboratoryjnego 
Egzamin pisemny obejmuje zakres wykładów i laboratoriów; przy 
czym warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna 
ocena z laboratorium  

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Kompozyty na bazie materiałów polimerowych, metalicznych 
oraz ceramicznych, metody ich wytwarzania/formowania, 
właściwości i zastosowanie. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykład: 
1. Wiadomości ogólne (rys historyczny, podstawowe definicje i 
klasyfikacja kompozytów), materiały do wytwarzania 
kompozytów polimerowych 
2. Polimery jako osnowa kompozytów (duroplasty, termoplasty, 
żywice), włókna polimerowe (naturalne i syntetyczne) 
3. Właściwości i zastosowanie polimerowych kompozytów 
włóknistych i ziarnistych 
4. Właściwości i zastosowanie polimerowych kompozytów 
warstwowych i hybrydowych 
5. Metody wytwarzania i formowania kompozytów 
polimerowych 
6. Metal (stop) jako osnowa kompozytów 
7. Kompozyty metaliczne zbrojone włóknami   
8. Kompozyty metaliczne zbrojone cząstkami 
9. Metaliczne kompozyty in situ – właściwości i metody 
wytwarzania 
10. Zastosowanie kompozytów metalicznych 
11.Włókna do zbrojenia kompozytów; rodzaje, właściwości 
metody wytwarzania 
12. Kompozyty o osnowie ceramicznej 
 13. Betony 
14. Laminaty ceramiczne 
15. Kompozyty ziarniste - cermetale   
Laboratorium: 5 ćwiczeń laboratoryjnych oraz 2 wycieczki 
technologiczne. 
- kompozyty włókniste; właściwości mechaniczne kompozytów 
włóknistych; metody formowania kompozytów polimerowych; 
wytwarzanie kompozytu wzmacnianego włóknami ciągłymi, 
- kompozyty warstwowe; metody wytwarzania laminatów; 
konstrukcje przekładkowe; otrzymanie laminatu i badanie cech 
wytrzymałościowych otrzymanych próbek laminatu 
(wytrzymałość na rozciąganie i zginanie, moduł Younga metodą 
ultradźwiękową), 
- pręty kompozytowe zbrojone włóknami; otrzymywanie prętów 
epoksydowo-szklanych i badanie ich udarności przy pomocy 
młotka Charpie’go, 
- kompozyty spieniane; otrzymywanie kompozytów spienionych 
na bazie polistyrenu; wyznaczenie ich gęstości metodą ważenia 
hydrostatycznego, 
- kompozyty proszkowe; polimerowe kompozyty proszkowe; 
otrzymywanie kompozytów proszkowych; badanie wybranych 
właściwości mechanicznych tych kompozytów, 
- zajęcia technologiczne związane z wyjazdem do 2 (3) zakładów 
produkcyjnych zajmujących się wytwarzaniem różnych tworzyw 
kompozytowych w pełnej skali technicznej. 



 24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

1. A. Boczkowska i in. „Kopmozyty”, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej. 
2. Z. Konopka „Metalowe kompozyty odlewane” WPC 
Częstochowa (2011). 
3. J. Sobczak „Kompozyty metalowe” ITS, Instytut Odlewnictwa 
Kraków-Warszawa 2001. 
4. L.A. Dobrzański „Niemetalowe Materiały Inżynierskie” WPŚ 
Gliwice 2008. 
5. M.F. Ashby „Materiały Inżynierskie” WNT Warszawa 
6. A.P. Wilczyński, Polimerowe kompozyty włókniste, WNT, 
Warszawa 1996. 
7. W. Królikowski, Polimerowe kompozyty konstrukcyjne, PWN, 
Warszawa 2012. 
8. R. Pampuch: Budowa i właściwości materiałów ceramicznych, 
Wydawnictwo AGH, 1995. 
9. K. Konsztowicz: Kompozyty wzmacniane włóknami: 
podstawy technologii, Wydawnictwo AGH, 1986, Skrypty 
Uczelniane. 
10. J. Chłopek: Kompozyty węgiel-węgiel, otrzymywanie i 
zastosowanie w medycynie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 
Polski Biuletyn Ceramiczny, Nr 14, Kraków, 1997. 
11. Ed. Walter Krenkel: Ceramic Matrix Composites, VILEY-
VCH, 2008. 
 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 Obszar nauk technicznych 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

3 pkt ECTS: 
 − Uczestnictwo w wykładach: 30 h 
 − Uczestnictwo w laboratoriach: 45 h (zajęcia praktyczne) 
 − Konsultacje z wykładowcą: 15 h  
3  pkt ECTS (praca własna): 
 − Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych: 
40h 
 − Samodzielne przygotowanie do egzaminu i zaliczeń: 25 h  
Łączny nakład pracy studenta: 155 h  

  

27 

Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 3 (90 h) 

28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

3 (90) 

 


