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Laboratorium
Projekt
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Semestr: 2
Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

15
30
3

Liczba punktów ECTS:
Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z materiałami stosowanymi do wytwarzania kompozytów
polimerowych
C2 Zapoznanie studentów z technikami wytwarzania kompozytów polimerowych
Przygotowanie studentów do podejmowania decyzji w sprawie realizacji
C3 procesu technologicznego produkcji zaawansowanych materiałów in ynierskich
nowoczesnymi metodami.
C1

Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji

1
2

Student powinien posiada wiedz z zakresu podstaw in ynierii materiałowej w
tym tworzyw polimerowych
Student powinien posiada wiedz z zakresu podstaw budowy maszyn
Efekty kształcenia

EK
1
EK
2
EK
3
EK

W zakresie wiedzy:
Posiada zaawansowan wiedz w zakresie problematyki in ynierii produkcji
oraz nauk o zarz dzaniu i ekonomii, obejmuj c krytyczne rozumienie
podstawowych teorii i zasad, posiada wiedz o trendach rozwojowych i
najistotniejszych nowych osi gni ciach w zakresie zarz dzania i in ynierii
produkcji.
Posiada zaawansowan wiedz na temat budowy, organizacji, eksploatacji,
diagnostyki i obsługi urz dze technicznych i systemów produkcyjnych.
W zakresie umiej tno ci:
Posiada zaawansowane umiej tno ci wykazywania si biegło ci i
innowacyjno ci potrzebn do rozwi zywania zło onych i nieprzewidywalnych
problemów w specjalistycznej dziedzinie pracy lub nauki.
Umie logicznie my le , analizowa i przeprowadza syntez .

4
W zakresie kompetencji społecznych:
EK Jest zdolny do inicjatywy i samodzielno ci w kontek cie nauki i pracy,
5 efektywnych działa z pełn samodzielno ci .
Tre ci programowe przedmiotu

Forma zaj

– wykłady
Liczb
a
godzi
n

Tre ci programowe

W1
W2

W3
W4

W5

W6

W7

W8

W9
W1
0

Podstawy dotycz ce kompozytów i nanokompozytów polimerowych.
Wyja nienie podstawowych poj . Klasyfikacja kompozytów, osnów,
napełniaczy. Zastosowanie kompozytów polimerowych
Osnowy polimerowe. Charakterystyka tworzyw termoplastycznych
i utwardzalnych stosowanych na osnowy kompozytów.
Napełniacze i nanonapełniacze. Napełniacze proszkowe i włókniste.
Szkło, w giel, tworzywa polimerowe, wzmocnienia strukturalne.
Krzemiany warstwowe, nanorurki, fulereny i inne nanonapełniacze 3D,
2D, 1D. Wpływ wzmocnienia na wła ciwo ci kompozytu.
Mechanizm ł czenia komponentów kompozytu. Adsorpcja polimerów,
adhezja, zwil anie. Promotory dyspergowania napełniaczy. Budowa
warstwy granicznej, model poł czenia adhezyjnego. Rodzaje poł cze .
Wła ciwo ci warstwy granicznej.
Mechanizm wzmocnienia kompozytów. Mechanizm wzmocnienia
tworzyw wysokoplastycznych wzmocnionych cz stkami. Mechanizm
wzmocnienia tworzyw szklistych wzmocnionych cz stkami oraz
włóknami długimi i ci tymi. Zasady doboru składników kompozytu.
Przygotowywanie surowców kompozytów. Przechowanie. Transport.
Suszenie. Mieszanie w stanie sypkim, plastycznym i płynnym
metodami okresowymi i ci głymi. Mieszanie statyczne. Znaczenie
rodzaju surowców w in ynierii i zarz dzaniu produkcj .
Wytwarzanie kompozytów, obsługa, eksploatacja i diagnostyka maszyn
i urz dze cz.1. Laminowanie kontaktowe, natryskowe. Wtryskiwanie,
wytłaczanie. Prasownie płytowe. Metoda infuzji, worka pró niowego.
Odlewanie.
Wytwarzanie kompozytów, obsługa, eksploatacja i diagnostyka maszyn
i urz dze cz.2. Metody Resin Transfer Moulding, Reaction Injection
Moulding. SMC, BMC.
Wytwarzanie kompozytów, obsługa, eksploatacja i diagnostyka maszyn
i urz dze cz.3. Nawijanie. Wyplatanie. Przeci ganie. Pulwinding.
Ocena jako ci kompozytów.
Suma godzin:
Forma zaj

1

2

1

1

1

3

2
2
1
15

– laboratoria

Tre ci programowe
L1

1

Zaj cia wprowadzaj ce. BHP. Omówienie warunków zaliczenia.

Liczb
a
godzi
n
2

Wytłaczanie kompozytów termoplastycznych
Wyznaczanie wybranych wła ciwo ci wytłoczyn z kompozytów
L2 termoplastycznych w zale no ci od warunków procesu i składu
kompozytów.
L3 Wtryskiwanie kompozytów termoplastycznych
Wyznaczanie wybranych wła ciwo ci wyprasek wtryskowych z
L4 kompozytów termoplastycznych w zale no ci od warunków procesu i
składu kompozytów.
Suszenie kompozytów o ró nym składzie w ustalonych warto ciach
L5
warunków procesu suszenia konwekcyjnego w suszarce półkowej.
Wielko krystalizacji tworzywa w zale no ci od rodzaju napełniacza i
L6
szybko ci chłodzenia.
L7 Wulkanizowanie kompozytów
L8 Wła ciwo ci kompozytów wulkanizowanych.
L9 Laminowanie r czne kompozytów.
Wyznaczanie wybranych wła ciwo ci kompozytów laminowanych.
L10
Zaj cia podsumowuj ce
Suma godzin:

2
2
2
4
4
4
2
4
4
30

Narz dzia dydaktyczne

1
2
3

Wykład z wykorzystaniem multimediów
Dyskusja
Wykonywanie do wiadcze
Sposoby oceny

F1
F2
F3
F4
P1
P2

Ocena formuj ca
Obecno na zaj ciach wykładowych i laboratoryjnych
Krótkie testy wprowadzaj ce na laboratorium
Ocena oddanych sprawozda z wicze laboratoryjnych
Aktywno na zaj ciach laboratoryjnych
Ocena podsumowuj ca
Pisemne kolokwium z cało ci tre ci programowych wykładów
Pisemne kolokwium z cało ci tre ci programowych laboratorium
Obci

enie prac studenta

Forma aktywno ci
Godziny kontaktowe z wykładowc ,
realizowane w formie zaj
dydaktycznych – ł czna liczba godzin w
semestrze
Godziny kontaktowe z wykładowc ,
realizowane w formie np. konsultacji w
odniesieniu – ł czna liczba godzin w
semestrze
Przygotowanie si do laboratorium –
ł czna liczba godzin w semestrze
Przygotowanie si do zaj – ł czna
liczba godzin w semestrze

rednia liczba godzin na zrealizowanie
aktywno ci
45

1

20
9

Suma
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
przedmiotu

75
3

Literatura podstawowa i uzupełniaj ca

Jurkowski B., Jurkowska B.: Sporz dzanie kompozycji polimerowych. Elementy
teorii i praktyki. WNT, Warszawa 1995.
Wilczy ski A. P.: Polimerowe kompozyty włókniste. WNT, Warszawa 1996.
Leda H.: Kompozyty polimerowe z włóknami ci głymi. Wydawnictwo Politechniki
Pozna skiej, Pozna 2000.
Sikora R.: Tworzywa wielkocz steczkowe. Rodzaje, wła ciwo ci i struktura.
Wydawnictwo Uczelniane PL, Lublin 1991.
Sikora R.: Przetwórstwo tworzyw wielkocz steczkowych. Wydawnictwo
Edukacyjne, Warszawa 1993.
leziona J.: Podstawy technologii kompozytów. Wydawnictwo Politechniki
l skiej, Gliwice, 1998.
Muc A.: Projektowanie kompozytowych zbiorników ci nieniowych. Zakład
Graficzny Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999.
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3
4
5
6
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Macierz efektów kształcenia

Efekt
kształce
nia
EK 1
EK 2

Odniesienie danego
efektu kształcenia do
efektów zdefiniowanych
dla całego programu
(PEK)
ZIP2A_W05 +++
ZIP2A_W09 ++

Cele
przedmio
tu

Tre ci
programo
we

Narz dzia
dydaktycz
ne

C1, C2
C2, C3

W1÷W10
W6÷W10

1, 2
1, 2

EK 3

ZIP2A_U09

++

C1, C2,
C3

W1÷W10,
L1÷L10

1, 2, 3

EK 4

ZIP2A_U12

+

C3

W1÷W10,
L1÷L10

1, 2, 3

EK 5

ZIP2A_K10 +

C3

L1÷L10

2, 3

Sposób
oceny
F1, P1
F1, P1
F1, F2,
F3, P1,
P2
F1, F4,
P2
F1, F4,
P2

Formy oceny – szczegóły

EK
1

Na ocen 2
(ndst)
Nie potrafi
wymieni
i zdefiniowa
poj :
kompozytu,
osnowy,
wzmocnienia,
napełniacza,
warstwy
granicznej. Nie
potrafi wymieni

Na ocen 3
(dst)
Potrafi
zdefiniowa
poj cie
kompozytu,
osnowy,
wzmocnienia,
napełniacza,
warstwy
granicznej.
Potrafi
wymieni

Na ocen 4 (db)
Potrafi wymieni
i ogólnie
scharakteryzowa
tworzyw
polimerowe
stosowane na
osnow , materiały
stosowane na
wzmocnienia,
rodzaje poł cze
mi dzyfazowych.

Na ocen 5 (bdb)
Potrafi wymieni
i wyczerpuj co
scharakteryzowa
rodzaje poł cze
mi dzyfazowych,
wła ciwo ci
warstwy granicznej
w rozgraniczeniu na
kompozyty z ci tym
włóknem, długim
włóknem,

metod
stosowanych do
wytwarzania
nowoczesnych
kompozytowych
materiałów
polimerowych.

metody
i najwa niejsze
aspekty
in ynierii
produkcji
stosowane przy
wytwarzaniu
nowoczesnych
kompozytowych
materiałów
polimerowych.

Potrafi wymieni
i ogólnie
scharakteryzowa
metody
i najwa niejsze
aspekty in ynierii
produkcji
stosowane przy
wytwarzaniu
nowoczesnych
kompozytowych
materiałów
polimerowych.

EK
2

Nie potrafi
wymieni
maszyn i
urz dze
stosowanych
przy
wytwarzaniu
kompozytów
polimerowych.

Potrafi
wymieni
maszyny
i urz dzenia
stosowane przy
wytwarzaniu
kompozytów
polimerowych.
Potrafi
wymieni
najwa niejsze
czynniki maj ce
wpływ na
eksploatacj
i diagnostyk
tych urz dze

Potrafi wymieni
i ogólnie
scharakteryzowa
maszyny
i urz dzenia
stosowane przy
wytwarzaniu
kompozytów
polimerowych.
Potrafi wymieni
i ogólnie
scharakteryzowa
najwa niejsze
czynniki maj ce
wpływ na
eksploatacj
i diagnostyk tych
urz dze

EK
3

Nie potrafi
ustali adnego
produktu
z kompozytów
polimerowych,
które mógłby
wykona lub
mógłby
hipotetycznie
wdro y na
produkcji
zakładu
przemysłowego.

Potrafi ustali
produkt z
kompozytów
polimerowych,
który mógłby
wykona lub
mógłby
hipotetycznie
wdro y na
produkcji
zakładu
przemysłowego.

Potrafi okre li i
zaplanowa
kolejno etapów
wytwarzania
ustalonego
produktu
z kompozytów.
Potrafi przewidzie
zagro enia
niepowodzenia
przedsi wzi cia.

wzmocnione
cz steczkami oraz
nanonapełniaczami.
Potrafi wymieni
i wyczerpuj co
scharakteryzowa ,
metody
i najwa niejsze
aspekty in ynierii
produkcji
stosowane przy
wytwarzaniu
kompozytów z
uwzgl dnieniem
ró nic wynikaj cych
z zastosowania
ró nych wymiarowo
materiałów
wzmacniaj cych.
Potrafi wymieni
i wyczerpuj co
scharakteryzowa
maszyny
i urz dzenia
stosowane przy
wytwarzaniu
kompozytów
polimerowych.
Potrafi wymieni
i wyczerpuj co
scharakteryzowa
najwa niejsze
czynniki maj ce
wpływ na
eksploatacj
i diagnostyk tych
urz dze
Potrafi wymieni ,
zaplanowa i
wyczerpuj co
scharakteryzowa
kolejno prac przy
wytwarzaniu
elementów
kompozytowych
z uwzgl dnieniem
zapotrzebowania
rynku zbytu. Potrafi
przewidzie
zagro enia

EK
4

EK
5

Nie potrafi
sformułowa
wniosków z
zaj .

Podczas zaj
nie wykazuje
inicjatywy i nie
wykonuje
adnych
zaleconych
czynno ci.

Autor
programu:
Adres e-mail:
Jednostka
organizacyjna:
Osoba, osoby
prowadz ce:

Potrafi
sformułowa
wnioski z zaj

Podczas zaj
wykonuje tylko
zalecone
czynno ci.

.

Potrafi znale
powi zania
i przeciwie stwa
mi dzy ró nymi
metodami
wytwarzania
kompozytów.

Podczas zaj
wykonuje zalecone
czynno ci
i wykazuje
inicjatyw
wskazuj c inne
sposoby
post powania.

dr in . Aneta Krzy ak
a.krzyzak@pollub.pl
Katedra Procesów Polimerowych
dr in . Aneta Krzy ak

niepowodzenia
przedsi wzi cia
i potrafi
zaproponowa
alternatywne
post powanie.
Potrafi wskaza
powi zania
i przeciwie stwa
mi dzy ró nymi
metodami
wytwarzania
kompozytów oraz
potrafi uzasadni
wybór metody do
wytwarzania
przykładowego
produktu.
Podczas zaj
wykonuje zalecone
czynno ci
i wykazuje
inicjatyw
wskazuj c inne
sposoby
post powania,
analizuje
mo liwo ci
wdro enia a tak e
je realizuje po
uprzednim
uzyskaniu
akceptacji
prowadz cego.

