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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Technologie przetwórstwa tworzyw polimerowych, PG_00048744

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa, Inżynieria materiałowa, Inżynieria materiałowa

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia 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 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Tomasz Seramak
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 15.0 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 10.0 45.0 100

Cel przedmiotu Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi metod otrzymywania tworzyw 
polimerowych, ich właściwościach i zastosowaniach, metod otrzymywania wyrobów z tworzyw polimerowych 
oraz budowy i działania maszyn i narzędzi do przetwórstwa tworzyw polimerowych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W05] zna podstawowe 
metody, techniki, narzędzia i 
materiały stosowane przy 
rozwiązywaniu złożonych zadań 
inżynierskich z zakresu inżynierii 
materiałowej

Student zna podstawowe procesy, 
narzędzia, maszyny oraz 
urządzenia związane z 
otrzymywaniem i przetwórstwem 
materiałów polimerowych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_W04] posiada pogłębioną 
wiedzę w dziedzinie nauki o 
materiałach, w zakresie 
niezbędnym do opisu i rozumienia 
zależności pomiędzy składem 
chemicznym, strukturą oraz 
własnościami mechanicznymi i 
fizycznymi

Student zdaje sobie sprawę z 
wielości czynników chemicznych i 
fizycznych wpływających na 
własności tworzyw polimerowych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_K01] rozumie potrzebę 
uczenia się przez całe życie, 
potrafi inspirować i organizować 
proces uczenia się innych osób. 
ma świadomość własnych 
ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się 
do ekspertów, potrafi odpowiednio 
określić priorytety służące 
realizacji określonego przez siebie 
lub innych zadań

Student potrafi prawidłowo 
stosować tworzywa polimerowe 
oraz metody ich przetwórstwa w 
pracach inżynierskich.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej

[K7_U01] potrafi pozyskiwać 
informacje z literatury, baz danych 
oraz innych, właściwie dobranych 
źródeł, także w języku angielskim; 
potrafi integrować uzyskane 
informacje, dokonywać ich 
interpretacji, a także wyciągać 
wnioski oraz formułować i 
uzasadniać opinie

Student rozumie potrzebę 
ciągłego dokształcania się i 
podnoszenia własnych 
kompetencji w dziedzinie 
przetwórstwa tworzyw 
polimerowych, potrafi pracować w 
zespole, ma poczucie 
odpowiedzialności za 
wykonywaną pracę.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
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Treści przedmiotu Podstawowe pojęcia w nauce o polimerach, reakcje prowadzące do otrzymywania polimerów, budowa 
przestrzenna polimerów, krystaliczność polimerów, sieciowanie polimerów, klasyfikacja polimerów, stany 
fizyczne, podstawowe właściwości termiczne i mechaniczne polimerów, lepkosprężystość  polimerów, 
temperatury charakterystyczne polimerów, kopolimery, modyfikacja polimerów, tworzywo sztuczne, dodatki 
do tworzyw sztucznych, przetwarzalność polimerów, podstawowe właściwości technologiczne tworzyw 
sztucznych: płynność, skurcz, czas zestalania, podstawy procesu uplastyczniania: uplastycznianie tłokowe, 
ślimakowe, mieszane, podstawowe metody przetwórstwa tworzyw sztucznych, wytłaczanie, efekt Barrusa i 
efekt Wissenberga, głowice do wytłaczania, prasowanie, wtryskiwanie, formy wtryskowe, odlewanie, 
formowanie rotacyjne, kalandrowanie, przędzenie, mieszanie, termoformowanie, laminowanie, spienianie, 
fluidyzacja, natryskiwanie, nanoszenie zanurzeniowe, łączenie tworzyw polimerowych: spawanie, 
zgrzewanie, klejenie, kitowanie,  metalizowanie tworzyw: folią, natryskowe, zanurzeniowe, próżniowe i 
elektrochemiczne, ulepszanie chemiczne.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Egzamin 51.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Sikora R.: Przetwórstwo tworzyw polimerowych, Wyd. Politechniki 
Lubelskiej, 2006.

 

2. Kucharczyk W., Żurowski W.: Przetwórstwo tworzyw sztucznych dla 
mechaników. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2005.

3. Hyla I.: Tworzywa sztuczne: własności, przetwórstwo, zastosowanie. 
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.

4. Pielichowski J., Puszyński A.: Technologia tworzyw sztucznych. 
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.

Uzupełniająca lista lektur 1. Saechtling, Tworzywa sztuczne - poradnik. Wydanie VI. WNT, 
Warszawa, 2001.

 

2. Frącz W., Krywult B.: Projektowanie i wytwarzanie elementów z 
tworzyw sztucznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 
Rzeszów 2005.

3. Koszkul J. i inni (praca zbiorowa).: Stosowanie i przetwórstwo 
materiałów polimerowych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 
Częstochowa 1998

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Omówić budowa przestrzenną polimerów. Podać klasyfikacja polimerów. Omówić temperatury 
charakterystyczne dla polimerów. Wymienić i scharakteryzować poszczególne metody przetwórstwa 
tworzyw polimerowych. Omówić budowę i działanie wskazanych narzędzi i maszyn przetwórczych. Omówić 
budowę, działanie i funkcje układu uplastyczniającego. Zaproponować proces technologiczny dla 
wskazanych wyrobów z tworzyw polimerowych. Laboratorium: praktyczne pokazy maszyn, urządzeń oraz 
narzędzi do przetwórstwa tworzyw polimerowych. Identyfikacja polimerów.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


