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Krótka charakterystyka modułu
Celem prowadzonych zajęć w ramach przedmiotu będzie przybliżenie studentom tematyki związanej z
otrzymywaniem nanokompozytów polimerowych modyfikowanych różnymi rodzajami nanocząstek
węglowych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM

Student, który zaliczył moduł zajęć
wie/umie/potrafi

Powiązania z EKK

Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)

M_W001

posiada podstawową wiedzę dotyczącą
otrzymywania nanomateriałów węglowych zna
sposoby wytwarzania nanokompozytów
węglowo-polimerowych oraz metody oceny ich
właściwości

TC1A_W07

Kolokwium

M_W002

posiada wiedzę na temat wykorzystania
nanokompozytów polimerowo-węglowych w
różnych dziedzinach nauki i przemysłu

TC1A_W14

Prezentacja

M_W003

potrafi wykonać badania mechaniczne,
elektryczne i cieplne wybranych
nanokompozytów węglowo-polimerowych

TC1A_W07

Wykonanie ćwiczeń
laboratoryjnych

Wiedza

Umiejętności
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M_U001

potrafi scharakteryzować podstawowe etapy
otrzymywania nanokompozytów polimerowowęglowych

TC1A_U08, TC1A_U07

Projekt

M_U002

potrafi otrzymać nanokompozyty polimerowowęglowe metodą wtrysku, ekstruzji, sieciowania i
rozpuszczalnikową

TC1A_U05,
TC1A_U16, TC1A_U07

Wykonanie ćwiczeń
laboratoryjnych

TC1A_K06,
TC1A_K03, TC1A_K01

Prezentacja

Kompetencje społeczne
M_K001

Student potrafi przekazać informacje dotyczące
otrzymywania i zastosowania nanokompozytów
polimerowo-węglowych w sposób powszechnie
zrozumiały.

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Konwersatori
um

Zajęcia
seminaryjne

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
terenowe

Zajęcia
warsztatowe

posiada podstawową wiedzę
dotyczącą otrzymywania
nanomateriałów węglowych
zna sposoby wytwarzania
nanokompozytów węglowopolimerowych oraz metody
oceny ich właściwości

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

M_W002

posiada wiedzę na temat
wykorzystania
nanokompozytów
polimerowo-węglowych w
różnych dziedzinach nauki i
przemysłu

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

M_W003

potrafi wykonać badania
mechaniczne, elektryczne i
cieplne wybranych
nanokompozytów węglowopolimerowych

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

M_U001

potrafi scharakteryzować
podstawowe etapy
otrzymywania
nanokompozytów
polimerowo-węglowych

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

M_U002

potrafi otrzymać
nanokompozyty polimerowowęglowe metodą wtrysku,
ekstruzji, sieciowania i
rozpuszczalnikową

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

E-learning

Ćwiczenia
projektowe

M_W001

Inne

Ćwiczenia
laboratoryjne

Forma zajęć

Ćwiczenia
audytoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć wie/umie/potrafi

Wykład

Kod EKM

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne
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M_K001

Student potrafi przekazać
informacje dotyczące
otrzymywania i zastosowania
nanokompozytów
polimerowo-węglowych w
sposób powszechnie
zrozumiały.

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne

Celem prowadzonych zajęć w ramach przedmiotu Nanokompozyty polimerowowęglowe będzie przybliżenie studentom tematyki związanej z otrzymywaniem
nanokompozytów polimerowych modyfikowanych różnymi rodzajami nanocząstek
węglowych. Nanomateriały węglowe jak nanorurki węglowe, grafen i jego pochodne,
fulereny czy inne postacie nanoform węgla jak nanometryczna sadza budzą
zainteresowanie rożnych gałęzi przemysłu jak przemysł elektroniczny, konstrukcyjny
czy biomedyczny. Zainteresowanie to wynika z nietypowych właściwości nanoform
węgla jak wysokie przewodnictwo elektryczne, cieplne, wysoka wytrzymałość i
sztywność tych materiałów przy jednoczesnej niskiej gęstości i odporności na kruche
pękanie. Nieograniczone możliwości zastosowania wynikają również z różnorodności
występujących nanoform węgla, ich stopnia czystości, zdefektowania, kształtu oraz
możliwości funkcjonalizacji chemicznej ich powierzchni. Jednym z obszarów
zastosowania nanoform węgla jest otrzymywanie nanokompozytów polimerowych
cechujących się wysoką wytrzymałością przy jednocześnie niskiej masie, wysokim
przewodnictwem elektrycznym oraz wysokim przewodnictwie cieplnym. W trakcie
zajęć studenci zapoznają się z metodami syntezy nanomateriałów węglowych, jak
również w części praktycznej otrzymywać będą nanorurki węglowe oraz grafen i
przeprowadzać ich charakterystykę. W następnej kolejności, studenci zapoznają się z
rodzajami polimerów i sposobami wprowadzania i dyspersji nanocząstek węglowych w
ich objętości w celu otrzymywania nanokompozytów o odpowiednich właściwościach.
Podczas zajęć praktycznych otrzymywać będą nanokompozyty polimerowo – węglowe
metodami wtrysku, metodą rozpuszczalnikową oraz metodą sieciowania chemicznego
i termicznego w zależności od rodzaju polimeru, a także przeprowadzą ocenę
właściwości elektrycznych, mechanicznych i cieplnych uzyskanych nanokompozytów.
Etapem końcowym prowadzonych zajęć będzie przygotowanie sprawozdań z
przeprowadzonych badań oraz dyskusja uzyskanych wyników bazując na wiedzy
teoretycznej i praktycznej nabytej podczas zajęć.
<strong>Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)</strong>
<strong>Wykłady:</strong>
1.Nanorurki węglowe – rodzaje, metody otrzymywania, właściwości, zastosowanie
2.Grafen i jego pochodne – rodzaje, metody otrzymywania, właściwości, zastosowanie
3.Nanokompozyty polimerowe kontra kompozyty polimerowe
4.Otrzymywanie nanokompozytów polimerowo-węglowych
5.Podstawowe właściwości nanokompozytów polimerowo-węglowych i metody ich
oceny
6.Zastosowanie nanokompozytów polimerowo-węglowych w lotnictwie
7.Zastosowanie nanokompozytów polimerowo-węglowych w magazynowaniu i
konwersji energii
8.Zastosowanie nanokompozytów polimerowo-węglowych w medycynie
<strong>Część praktyczna:</strong>
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1.Synteza nanomateriałów węglowych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej
2.Otrzymywanie nanokompozytów polimerowo-węglowych metodą ekstruzji i wtrysku
3.Otrzymywanie nanokompozytów polimerowo-węglowych metodą rozpuszczalnikową
4.Otrzymywanie nanokompozytów polimerowo-węglowych metodą sieciowania
chemicznego i termicznego
5.Badanie właściwości elektrycznych, mechanicznych i cieplnych uzyskanych
nanokompozytów
6.Prezentacje oraz dyskusja uzyskanych wyników

Sposób obliczania oceny końcowej
Ocena końcowa = (50% prezentacja i sprawozdanie z wyników badań + 50% oceny z zaliczenia
pisemnego)

Wymagania wstępne i dodatkowe
1.Wykonanie ćwiczeń z części praktycznej.
2.Opracowanie w formie sprawozdania przez każdego studenta wyników badań z części praktycznej.
3.Aktywność na zajęciach.
4.Kolokwium zaliczeniowe

Zalecana literatura i pomoce naukowe
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carbon/ceramic polygranular composites with improved oxidation resistance, Korean Journal of
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Polysulphone composite membranes modified with two types of carbon additives as a potential material
for bone tissue regeneration, Bulletin of Materials Science 40 (2017) 201–212.
16.M. Gubernat, T. Lis, J. Tomala, J. Kawala, A. Frączek-Szczypta, S. Błażewicz, Thermomechanical
characterisation of coal tar pitch-based carbon containing SiC nanoparticles, Ceramics International 43
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nanoceramics for medical applications, Materials Science and Engineering. C 51 (2015) 336–345.
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ceramic and carbon nanoparticles, Acta Physica Polonica. A 121 (2012) 546–550.

Informacje dodatkowe
Brak

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe

2 godz

Przygotowanie do zajęć

10 godz

Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp.

5 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

10 godz

Udział w zajęciach praktycznych

15 godz

Udział w zajęciach seminaryjnych

15 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

57 godz

Punkty ECTS za moduł

2 ECTS
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