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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy, PG_00048568

Kierunek studiów Technologia chemiczna

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 4 Język wykładowy polski

Semestr studiów 7 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Chemiczny -> Katedra Technologii Polimerów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Krzysztof Formela
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 30.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 2.0 28.0 75

Cel przedmiotu Przekazanie wiedzy dotyczącej materiałów, procesów i narzędzi stosowanych w odniesieniu do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W09] ma uporządkowaną 
wiedzę dotyczącą właściwości 
technologicznych i użytkowych 
polimerów, podstaw fizycznych i 
metody przetwórstwa polimerów i 
gumy

Student ma uporządkowaną 
wiedzę dotyczącą właściwości 
technologicznych i użytkowych 
polimerów, podstaw fizycznych i 
metod przetwórstwa polimerów i 
gumy oraz recyklingu tych 
materiałów.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U07] rozpoznaje i określa 
podstawowe metody przetwórstwa 
polimerów, wykorzystywane w 
przemyśle, klasyfikuje i różnicuje 
urządzenia stosowane do tych 
celów

Student wymienia i opisuje 
podstawowe metody przetwórstwa 
polimerów wykorzystywane w 
przemyśle. Wymienia i opisuje 
urządzenia  stosowane do tych 
celów. Opisuje szczegółowo 
proces
wulkanizacji. Określa metody 
recyklingu
materiałów polimerowych

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu Podstawy fizyczne i metody przetwórstwa polimerów. Właściwości reologiczne polimerów. Metody 
uplastyczniania. Układ ślimak-cylinder. Ślimaki w układach jednoślimakowych i wieloślimakowych. 
Charakterystyka stref ślimaka i przemian materiału zachodzących podczas przetwórstwa. Uplastycznianie 
bezślimakowe. Metody formowania bezpośredniego. Techniki wytłaczania. Wytłaczanie arkuszy, folii, rur. 
Wytłaczanie z rozdmuchem. Wytłaczanie powlekające. Współwytłaczanie. Wtryskiwanie. Typy wtryskarek i 
formy wtryskowe. Wtryskiwanie tworzyw termoplastycznych, tworzyw utwardzalnych i elastomerów. 
Formowanie przez prasowanie. Laminowanie. Techniki reaktywnego wtrysku (RIM). Łączenie materiałów. 
Metody zgrzewania i spawania tworzyw sztucznych. Klejenie. Metalizowanie powierzchni tworzyw 
sztucznych. Drukowanie na powierzchni tworzyw sztucznych. Przetwórstwo elastomerów i gumy. Surowce 
przemysłu gumowego. Przygotowanie mieszanek gumowych. Wulkanizacja. Metody recyklingu materiałów 
polimerowych i gumy.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Student posiada podstawowa wiedzę z zakresu chemii i technologii polimerów (uzyskaną np. w ramach 
przedmiotu Wstęp do technologii polimerów)
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Zaliczenie wykładów 50.0% 60.0%
Laboratorium - wykonanie testy, 
raporty

50.0% 40.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur - B. Jurkowski, B. Jurkowska, Sporządzanie kompozycji polimerowych, 
WNT 1995, Warszawa

 

- B. Łączyński, Metody przetwórstwa tworzyw sztucznych WNT, 1973, 
Warszawa

- F.F. Koszelew, A.E. Korniew, N. S. Klimow - Ogólna technologia 
gumy, WNT, 1972, Warszawa

- Inne związane w tematem przedmiotu

Uzupełniająca lista lektur - Bieżące doniesienia literaturowe w czasopismach krajowych i 
zagranicznych naukowych (np. Polimery, Elastomery, Przemysł 
Chemiczny, International Polymer Processing, Advances in Polymer 
Technology, etc.)

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Bazując na prezentowanej krzywej wulkametrycznej, opisz parametry umożliwiające charakterystykę  
procesu wulkanizacji  i opisz jej przebieg. 

 

2. Wymień co najmniej 3 metody łączenia tworzyw polimerowych. Scharakteryzuj jedną z nich.

3.  Scharakteryzuj etapy procesu wtrysku. 

4. Podaj podział metod wytłaczania ze względu na konstrukcję układu uplastyczniającego 

5. Zaproponuj dwa sposoby redukcji kosztów produkcji materiałów polimerowych 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


