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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Chemia i technologia materiałów barwnych, PG_00048566

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

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 Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. inż. Elżbieta Luboch
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 Poznanie przyczyn barwności związków organicznych oraz zależności struktura a barwa. Poznanie metod 
syntezy najważniejszych barwników. Zastosowanie organicznych związków barwnych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K03] ma świadomość 
odpowiedzialności za pracę 
własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom 
pracy w zespole i ponoszenia 
odpowiedzialności za wspólne 
realizowane zadania

Student potrafi pracować w 
zespole i ponosić 
odpowiedzialność za właściwe 
wykonanie zadań i opracowanie 
wyników.

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie

Treści przedmiotu Fizyczne podstawy barwności. Teorie barwności - rys historyczny. Elektronowa teoria barwności. Widzenie 
barw. Zależność między budową chemiczną a barwą: układy chromoforowe, wpływ na barwę związków 
organicznych podstawników polaryzujących oraz ulegających jonizacji, wpływ czynników przestrzennych. 
Konkurujące i krzyżujące się układy sprzężone. Tworzenie kompleksów z jonami metali. Solwatochromia. 
Fotochromia. Termochromia. Barwniki syntetyczne - chemiczna klasyfikacja barwników. Techniczny i 
praktyczny podział barwników. Barwniki azowe: diazowanie, przemiany soli diazoniowych, sprzęganie. 
Technologia otrzymywania barwników azowych. Budowa, właściwości i technologie otrzymywania innych 
grup barwników (di- i trifenylometinowych, karbonylowych). Budowa i zasada działania wybielaczy 
optycznych i chemicznych. Barwniki, pigmenty i laki. Mieszanie  barw. Zastosowanie związków barwnych w 
różnych gałęziach przemysłu (tekstylny, farbiarski, farmaceutyczny). Możliwości zastosowania związków 
barwnych w chemii analitycznej. Aspekty ekologiczne przemysłu związków barwnych. Nowoczesne strategie 
syntezy barwników.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Znajomość podstaw: chemii organicznej, chemii fizycznej oraz  technologii chemicznej

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwium z I części wykładu 50.0% 25.0%
Ćwiczenia laboratoryjne 50.0% 50.0%
Kolokwium z II części wykładu 50.0% 25.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. J. Gronowska: Podstawy fizykochemii barwników, Wyd. UMK, Toruń 
1997.

 

2. B. I. Stiepanow: Podstawy chemii i technologii barwników 
organicznych, WNT, Warszawa 1980.

3. W. Czajkowski: Laboratorium z technologii barwników, Wyd. PŁ, 
Łódź 1993.
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Uzupełniająca lista lektur 1. H. Zollinger: Color Chemistry. Synthesis, Properties, and 
Applications of Organic Dyes and Pigments, WILEY-VCH, Zürich 2003.

 

2. S. Paszyc: Podstawy fotochemii, PWN, Warszawa 1981.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Część I.

 

1. W jakich popularnych barwnikach naturalnych występują pochodne 9,10-antrachinonu i jakie są to związki 
(wzory)? 2. Historia odkrycia moweiny. 3. Proszę zdefiniować barwy zasadnicze i dopełniające i podać 
przykłady takich par. 4. Barwy widmowe podstawowe (niezależne). Addytywne mieszanie barw. 
Subtraktywne mieszanie barw. 5. Opis barw. Proszę o zdefiniowanie trzech podstawowych cech 
psychofizycznych barw (atrybutów barw). 6. Skala barw: system Munsella. 7. Widzenie barw. Zakresy 
absorpcji spektralnej każdej z substancji światłoczułych występujących w czopkach i pręcikach. 8. Widzenie 
barw. Związek absorbujący światło, występujący w fotoreceptorach i reakcja z jego udziałem. 9. Teorie 
barwności: teoria Witta. 10. Elektronowa teoria barwności: przejścia * w liniowych układach sprzężonych a 
barwność związków. Pasma K. 11. Skondensowane węglowodory aromatyczne a barwa. 12. Sprzężone i 
niesprzężone pierścienie aromatyczne: p-polifenyle i m-polifenyle. 13. Nieparzyste węglowodory 
naprzemienne: charakterystyka, wzory i porównanie właściwości Hydrolu Michlera (niebieskiego) i Zieleni 
Bindschedlera. 14. Wpływ podstawników: elektronodonorowych i elektronoakceptorowych oraz  
równoczesnego oddziaływania tego typu podstawników w cząsteczce stilbenu oraz azobenzenu na ich 
barwę. 15. Wpływ jonizacji grupy hydroksylowej, tiolowej oraz aminowej, w pochodnych benzenu, na zmianę 
położenia pasm absorpcji i ich intensywność. 16. Jonizacja podstawników elektronoakceptorowych i jej 
wpływ na barwę. 17. Proszę porównać barwę Hydrolu Michlera, Auraminy i Acetyloauraminy. Odpowiedź 
krótko uzasadnić. 18. Rozgałęzienie układu sprzężonego. Proszę krótko omówić to zagadnienie na 
przykładzie: Zieleni malachitowej, Zieleni p-metylomalachitowej, Zieleni p-metoksymalachitowej i Fioletu 
krystalicznego. 19. Wpływ czynników przestrzennych na absorpcję światła przez związki organiczne: 
naruszenie płaskości. 20. Proszę omówić wpływ naruszenia płaskości związków organicznych, 
spowodowanej zawadą przestrzenną, na spektralne krzywe absorpcji.

Część II.

1. Pojęcia: barwnik, pigment, lak. 2. Parametry charakteryzujące barwniki i pigmenty. 3. Kryteria podziału 
barwników. 4. Barwienie materiałów.  Charakterystyka procesu barwienia (powinowactwo, rozpraszanie w 
materiale barwionym itp.), techniki barwienia. 5. Klasyfikacja techniczna barwników (podział, grupy, 
przykłady). 6. Barwniki azowe: charakterystyka ogólna, właściwości, reaktywność. 7. Strategia syntezy 
barwników azowych (diazowanie, sprzęganie w tym także przypadki szczególne tych procesów; dobór 
warunków; aparatura). 8. Budowa barwników monoazowych a ich właściwości (odporność na światło, 
czynniki mokre itp.) Przykłady barwników z różnych grup i ich zastosowanie. 9. Barwniki poliazowe. Układy z 
izolowanymi oraz sprzężonymi wiązaniami azowymi. Budowa a barwa. 10. Strategia syntezy barwników 
poliazowych. 11.  Barwniki karbonylowe: budowa i ogólna charakterystyka. 12.  Indygo: struktura, 
właściwości, metody otrzymywania, barwienie indygiem. Pochodne indyga. 13.  Barwniki antrachinonowe: 
budowa a barwa. 14.  Otrzymywanie barwników antrachinonowych: substraty, warunki. Barwniki 
aminoantrachinonowe i hydroksyantrachinonowe otrzymywanie, właściwości, aplikacje. 15.  Barwniki 
arylometinowe: budowa i właściwości. Przykłady barwników arylometinowych synteza, właściwości, 
zastosowanie. 16.  Ogólna strategia syntezy barwników arylometinowych. 17.  Barwniki ksantenowe i 
akrydynowe: budowa, właściwości, zastosowanie. 18.  Fotochromia: ogólne podstawy zjawiska, przykłady 
związków aktywnych fotochemicznie, zastosowanie. 19.  Solwatochromia: efekty solwatochromowe. 
Zastosowanie. 20. Termochromia: ogólne podstawy zjawiska, typy stosowanych układów, przykłady 
zastosowań.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


