
 
Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 

 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Politechniczny/Zakład Technologii Materiałowej 

2 Kierunek studiów Inżynieria materiałowa 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Materiały polimerowe 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 6.0 

6 Punkty ECTS 9 

7 
Rodzaj modułu 
(obowiązkowy, do wyboru) 

obowiązkowy 

8 Rok studiów III 

9 Semestr V 

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

stacjonarne 

11 Liczba godzin W(45), LO(45), P(15) 

12 Koordynator   Dr Jerzy Kukiełka 

13 Prowadzący 
Dr Jerzy Kukiełka, mgr Iwona Kwiecień, mgr Jadwiga Kania, mgr inż. 
Dorota Kawa, inż. Tadeusz Janosik 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk podstawowych 
(tak, nie) 

nie 

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

nie 

17 Wymagania wstępne 
Szkolenie z BHP w zakładzie przemysłowym 
Umiejętność ważenia, obliczeń wyników z podanego wzoru, obsługi 
komputera, obsługi suwmiarki 

18 Efekty kształcenia 

W zakresie wiedzy: 
Zna budowę chemiczną polimerów na poziomie cząsteczki, jej 
możliwe stany izomeryczne i wpływ tej budowy na własności 
polimerów (IM1A_W04), 
Zna budowę polimerów na poziomie ponadcząsteczkowej, wie o 
strukturach krystalicznych i bezpostaciowych oraz wpływ tej 
budowy na własności polimerów (IM1A_W06), 
Zna metody badań struktury oraz właściwości materiałów 
polimerowych, w tym metody fizyko-chemiczne, spektroskopowe, 
wytrzymałościowe oraz termoanalityczne (IM1A_W07) 
Zna nazwy wybranych polimerów (IM1A_W08) 
Zna metody przetwórstwa materiałów polimerowych oraz zależności 
pomiędzy właściwościami wybranych materiałów polimerowych, a 
parametrami przetwórstwa (IM1A_W08) 
Ma wiedzę o sposobach modyfikacji polimerów w celu nadania im 
pożądanych własności użytkowych (IM1A_W09), 
Zna zależności pomiędzy właściwościami wybranych materiałów 
polimerowych, a możliwością ich zastosowania do konkretnych 
aplikacji (IM1A_W15) 
W zakresie umiejętności 
Potrafi rozróżnić rodzaje wybranych polimerów (IM1A_U07) 
Potrafi w podstawowym zakresie obsługiwać aparaturę i urządzenia 
laboratoryjne (IM1A_U07) 
Potrafi samodzielnie wykonać oznaczenie wybranych właściwości 



materiałów polimerowych (IM1A_U07) 
Potrafi zinterpretować i opracować otrzymane wyniki badań, potrafi 
ocenić jakość materiału na podstawie uzyskanych wyników 
(IM1A_U08) 
Potrafi korzystać z informacji z literatury i innych źródeł oraz 
wiedzy teoretycznej i praktycznej przekazywanej podczas zajęć 
laboratoryjnych, potrafi integrować uzyskane informacje, 
dokonywać ich interpretacji, formułować wnioski i opinie 
(IM1A_U01) 
W zakresie  kompetencji: 
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia 
odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania (IM1A_K03) 
Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, 
zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakładzie przemysłowym 
oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej i bezpieczeństwa  
(IM1A_K04) 

19 
Stosowane metody 
dydaktyczne 

wykład konwersatoryjny, ćwiczenie laboratoryjne, eksperyment, 
obserwacja, pokaz  

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Egzamin z przedmiotu - zakres objęty wykładami i literaturą 
obowiązkową, ocena projektu, odpowiedź ustna w trakcie zajęć, 
kolokwium pisemne lub ustne, sprawozdanie 
Co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na kolokwium. 
Sprawozdanie zawierające prawidłowo wykonane obliczenia, brak 
wniosków - ocena dostateczna 
Sprawozdanie zawierające prawidłowo wykonane obliczenia oraz 
podstawowe wnioski dotyczące swojej próbki - ocena dobra 
Sprawozdanie zawierające prawidłowo wykonane obliczenia oraz 
podstawowe wnioski dotyczące swojej próbki, wnioski uogólnione 
dotyczące właściwości materiałów polimerowych lub zastosowanych 
metod  - ocena bardzo dobra 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Wykłady - zaliczenie, projekt - ocena, egzamin pisemny/ustny - ocena , 
laboratorium - zaliczenie z oceną, poprawne wykonanie każdego 
ćwiczenia, zaliczenie każdego kolokwium na ocenę pozytywną, poprawnie 
wykonane sprawozdanie, w przypadku oceny niedostatecznej lub chęci 
poprawy oceny pozytywnej na o stopień wyższą -  kolokwium ustne lub 
pisemne u danego prowadzącego,  ocena końcowa wystawiona na 
podstawie ocen cząstkowych od wszystkich prowadzących, 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Przedmiot jest ukierunkowany na zdobycie przez studenta kierunku 
inżynieria materiałowa podstawowej wiedzy o własnościach polimerów, 
metodach wytwarzania polimerów i technikach przetwórczych polimerów 
dla wytworzenia określonych wyrobów użytkowych.  
Duży nacisk kładzie się na wykazanie ścisłej zależności  pomiędzy 
budową chemiczną polimerów na poziomie molekularnym, budową 
fizyczną polimerów na poziomie struktur wyższych, krystalitów i in. a 
własnościami fizykochemicznymi, termicznymi i mechanicznymi 
polimerów. 
Zajęcia w laboratorium mają na celu zapoznanie studentów z techniką 
analityczną stosowaną do wyznaczania podstawowych parametrów  
fizykochemicznych, termicznych i mechanicznych polimerów.  
Zajęcia seminaryjne mają na celu kształtowanie postawy twórczej w 
zakresie opracowywania nowych procesów technologicznych. 
Studentów zaznajamia się z poszczególnymi etapami procesu "od pomysłu 
do realizacji przemysłowej". W ramach zajęć uczą się zdobywać 
informację niezbędną do wykonania uproszczonego projektu 
inżynierskiego, z bilansem materiałowym, schematem ideowym, 
schematem technologicznym i opisem głównych urządzeń w strukturze 
instalacji technicznej. 



W procesie dydaktycznym zwraca się uwagę na aspekty ekologiczne 
związane z produkcją, stosowaniem i utylizacją zużytych materiałów 
wytworzonych na bazie polimerów. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Tematy wykładów: 
1. Zasadnicze różnice pomiędzy polimerami i związkami 
małocząsteczkowymi 
2. Mikrostruktura makrocząsteczki - izomeria wynikająca z budowy 
łańcucha polimeru 
3. Zależność pomiędzy budową łańcucha a właściwościami 
polimerów 
4. Ocena monomerów z punktu widzenia walencyjności i 
termodynamiki 
5. Mechanizm i kinetyka polimeryzacji rodnikowej 
6. Mechanizm i kinetyka polimeryzacji jonowej 
7. Polimeryzacja koordynacyjna 
8. Polikondensacja i poliaddycja 
9. Metody syntezy polimerów  
10. Reaktory polimeryzacji 
11. Modyfikacja polimerów 
12. Degradacja polimerów 
13. Poliolefiny – produkcja, własności, zastosowanie 
14. Polichlorek winylu – produkcja, własności, zastosowanie  
15. Poliamidy – produkcja, własności, zastosowanie 
Zajęcia projektowe: 
      1. Wstęp do teorii projektowania technologicznego 
      2. Wybrane elementy projektu technologicznego: 
charakterystyka surowców, materiałów pomocniczych, produktu,  
schemat ideowy, schemat technologiczny, bilanse materiałowy i 
cieplny, zagadnienie odpadów i in. 
      3.  Ochrona prawna środowiska - zintegrowane pozwolenie na 
korzystanie ze środowiska - technologia BAT 
      4. Klasyfikacja metod przetwórstwa tworzyw 
wielkocząsteczkowych 
      5. Przetwórstwo tworzyw termoplastycznych 
      6. Przetwórstwo tworzyw termoutwardzalnych i 
chemoutwardzalnych 
       7. Inne metody przetwórstwa   
 
Laboratorium: 
Student poznaje kilkanaście rodzajów materiałów polimerowych - nazwy, 
właściwości pozwalające na ich identyfikacje - temperatury topnienia,  
zachowanie podczas analizy płomieniem, potrafi wskazać cechy 
polimerów amorficznych i semikrystalicznych, podać przykłady tych 
polimerów.  
Poznaje metodę wizualnego oznaczania temperatury topnienia na 
mikroskopie oraz analizę zachowania w płomieniu. Poznaje metodę DSC - 
wyznaczanie charakterystycznych przemian tworzyw amorficznych i 
semikrystalicznych - pojęcie temperatury zeszklenia, temperatury 
topnienia, temperatury krystalizacji, ciepła topnienia i krystalizacji. 
Poznaje metodę spektrometrii FTIR, wyznacza widma z zastosowaniem 
przystawki ATR i identyfikuje materiał z wykorzystaniem baz danych. 
Potrafi na podstawie oznaczonych parametrów zidentyfikować materiał. 
Poznaje metody analizy termograwimetrycznej TG: w teście 
izotermicznym określa stabilność termiczną polimeru, w teście 
dynamicznym określa ilościowo zawartość i rodzaj dodatków w tworzywie 
sztucznym oraz temperaturę rozkładu polimeru. 
Poznaje wpływ zawartości wody na właściwości tworzyw sztucznych, 



poznaje tworzywa o różnym poziomie higroskopijności, poznaje wpływ 
dodatków na higroskopijność, oznacza chłonność wody wybranych 
materiałów polimerowych. Poznaje metody określania zawartości wody w 
materiałach - metoda wagosuszarkowa i kulometryczna, zakresy 
stosowania tych metod, dokładności pomiarowe, oznacza zawartość wody 
obydwoma metodami. 
Poznaje metody wzrokową i instrumentalną (spektrofotometryczną) oraz 
warunki oceny barwy - wpływ rodzaju światła, powierzchni próbki, 
dodatku rozjaśniaczy optycznych, systemy oceny barwy, rodzaje  
geometrii pomiaru spektrofotometrów. Wykonuje pomiary barwy próbek, 
interpretuje uzyskane wyniki, ocenia różnicę barwy, ocenia wpływ 
zastosowanych ustawień spektrofotometru na pomiar barwy. 
Poznaje pojęcie lepkości polimeru w stanie stopionym i metodę 
oznaczania wskaźnika szybkości płynięcia, wyznacza wskaźnik szybkości 
płynięcia. Potrafi wskazać metodę przetwórstwa w zależności od 
wskaźnika szybkości płynięcia materiału polimerowego.  
Poznaje metody oceny odporności materiałów polimerowych na uderzenia. 
Przygotowuje kształtki do badań (pomiar wymiarów, nacinanie karbu) 
Wykonuje badania udarności materiałów wg metody Charpy z karbem i 
bez karbu oraz Izoda z karbem. Poznaje wytrzymałość różnych materiałów 
oraz wpływ różnych dodatków na odporność na uderzenia.  
Poznaje metody oznaczania palności materiałów polimerowych: test 
pionowy oznaczenie wg klas palności, test poziomy oznaczanie szybkości 
palenia, test żaroodporności, metoda indeksu tlenowego. Poznaje wpływ 
dodatków uniepalniających na właściwości tworzyw sztucznych.  
Poznaje metody przetwórstwa: wtryskiwanie i wytłaczanie. W metodzie 
wytłaczania zapoznaje się z procesem compoundingu na przykładzie 
barwienia polimeru. Obserwuje proces compoundingu podczas wizyty na 
wydziale produkcyjnym. Poznaje parametry przetwórstwa wybranych 
materiałów polimerowych. 
W metodzie wtryskiwania zapoznaje się z warunkami suszenia materiałów 
przed wtryskiwaniem, z budową wtryskarki i formy wtryskowej, poznaje 
zasady wtryskiwania i parametry przetwórstwa.  

 24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podręczniki 
1. Florjańczyk Z., Penczak S.: Chemia polimerów. Oficyna 
wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2001  
2. Szlezyngier W.,Tworzywa sztuczne. Oficyna wydawnicza 
Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 1999 
3. Pielichowski J., Puszyński, A., Technologia tworzyw 
sztucznych. WNT. Warszawa 2003 
4. Saechtling, Tworzywa sztuczne, Poradnik, WNT, Warszawa 
2000 
      5.   R. Sikora, Przetwórstwo tworzyw polimerowych,              
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006 
      6.   Czasopisma i informacje internetowe 
 
Instrukcje do wykonywanych ćwiczeń opracowane przez prowadzących w 
oparciu o metody laboratoryjne, normy ISO, ASTM, UL; 
Katalogi właściwości termicznych materiałów polimerowych 
Saechtling - Tworzywa sztuczne - poradnik WNT Warszawa 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 Obszar nauk technicznych 

26 Sposób określenia liczby 5 pkt ECTS: 



punktów ECTS  − Uczestnictwo w wykładach: 45 h 
 − Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych: 45 h (zajęcia 
praktyczne) 
- Wykonywanie projektów 15 h (zajęcia praktyczne) 
 − Konsultacje z wykładowcą: 15 h  
4  pkt ECTS (praca własna): 
- Samodzielne przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 45h 
- Samodzielne przygotowywanie projektów 25h 
 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 30 h  

Łączny nakład pracy studenta: 215 h    

27 

Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

5 (120 h)  

28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

6 (130 h) 

 


