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Zapoznanie doktorantów z metodami analizy termicznej materiałów
polimerowych jak również zdobycie praktycznych umiejętności
pozwalających na zastosowanie tych metod do gruntownej oceny
właściwości fizykochemicznych materiałów polimerowych oraz
badania przebiegu procesów ich przemian.
To get PhD students acquainted with the necessary knowledge of the
thermal analysis of polymeric materials and to gain practical skills to
apply these methods to thoroughly evaluate the physical and chemical
properties of polymer materials and their transition processes.
Po zakończeniu kursu doktorant potrafi:
1. wyjaśnić zagadnienia dotyczące stosowanych w badaniu
materiałów polimerowych metod termoanalitycznych (DTA, TGA,
DSC, TMA, DMA i inne);
2. dobrać odpowiednią metodę analizy termicznej do zbadania
odpowiednich właściwości fizykochemicznych i przemian fazowych
materiałów polimerowych,
3. wykorzystać komplementarnie różne metody analizy termicznej do
identyfikacji polimerów, określania składu jakościowego i
ilościowego kompozytów polimerowych,
4. zidentyfikować i rozwiązać złożony problem z dziedziny metod
termoanalitycznych stosowanych do badania materiałów
polimerowych,
5. samodzielnie i zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy w
laboratorium przeprowadzić oznaczenia przy pomocy analizatorów
DSC, DMA, TGA/DSC i innych;
6. poprawnie opisać, zanalizować i zinterpretować uzyskane wyniki
badań.
After completion of this course, student is able to:
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1. explain basic problems concerning methods of thermo-analysis
used to study polymeric materials (DTA, TGA, DSC, TMA, DMA,
others);
2. choose the right method of thermal analysis to examine required
physical and chemical properties of polymeric materials and their
phase transitions;
3. complementary use of different methods of thermal analysis for the
identification of polymers and determination of qualitative and
quantitative composition of polymer composites;
4. identify and solve a complex problem in the field of
thermoanalytical methods used to study polymeric materials;
5. self-dependently and in accordance with the principles of safe
laboratory work perform experiments using DSC, DMA, TGA/DSC
and other analyzers;
6. correctly describe, analyze and interpret the obtained results.
Efekty 1, 2, 4 – zaliczenie pisemne w formie pytań otwartych i
zadania problemowego.
Efekty 3, 5, 6 – sprawozdania pisemne z ćwiczeń laboratoryjnych,
obserwacja pracy doktoranta na zajęciach laboratoryjnych.
Effects 1, 2, 4 – written open test and problem tasks.
Effects 3, 5, 6 – written reports concerning the results obtained during
laboratory classes, observation of student work during laboratory
classes.
Dobra znajomość fizykochemii polimerów.
Good knowledge of polymer physical chemistry.
WYKŁAD
Podstawowe stany fizyczne i przemiany fazowe oraz stabilność
termiczna polimerów. Wyznaczanie temperatury i wartości entalpii
przemian fazowych w materiałach polimerowych metodą
skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC). Zastosowanie DSC do
badania kinetyki polimeryzacji i sieciowania polimerów. Różnicowa
analiza termiczna (DTA) oraz termograwimetria (TGA) w oznaczaniu
stabilności termicznej i składu materiałów polimerowych. Metody
analizy termomechanicznej (TMA) oraz dynamicznej analizy
mechanicznej (DMA). Metoda DMA w oznaczaniu właściwości
lepkosprężystych i aktywności napełniaczy w elastomerach.
Komplementarne zastosowanie metod analizy termicznej do
identyfikacji i oznaczania składu jakościowego i ilościowego
materiałów polimerowych.
LABORATORIUM
Oznaczanie temperatury przejść fazowych materiałów polimerowych
metodą DSC. Identyfikacja polimerów na podstawie
charakterystycznych temperatur przemian.
Oznaczanie składu jakościowego i ilościowego kompozytów
polimerowych metodą TGA i DSC.
Badanie lepkosprężystego zachowania materiałów polimerowych
metodą DMA.
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LECTURE
Basic physical states, phase transitions and thermal stability of
polymers. Determination of the temperature and enthalpy of the phase
transition in polymer materials by differential scanning calorimetry
(DSC). The use of DSC to study the kinetics of the polymerization
and crosslinking of the polymers. Differential thermal analysis (DTA)
and thermogravimetry (TGA) in the determination of the thermal
stability of the polymers and their composition. Methods of
thermomechanical analysis (TMA) and dynamic mechanical analysis
(DMA) for the determination of phase transitions and modules of
polymeric materials. DMA method for determining the viscoelastic
properties of polymer composites and activity of filler in elastomers.
Complementary use of thermal analysis methods for the identification
and determination of qualitative and quantitative composition of
polymeric materials.

LABORATORY
Determination of the phase transitions temperature of polymeric
materials by DSC. Identification of polymers based on the
characteristic phase transition temperatures.
Determination of qualitative and quantitative composition of polymer
composites by TGA and DSC.
Study of viscoelastic behavior of polymeric materials with DMA
method.
Forma zaliczenia (PL)
Zaliczenie pisemne w formie zadania problemowego (67%).
Ćwiczenia laboratoryjne: sprawozdania pisemne obejmujące
gruntowna analizę otrzymanych wyników badań (33%).
Forma zaliczenia (EN)
Lecture: problem tasks (67%).
Laboratory: written reports, including a thorough analysis of the
obtained results (33%).
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Przeciętne obciążenie
Suma wszystkich form zajęć z nauczycielem
15
studenta pracą własną – Udział w konsultacjach
10
ze zdefiniowaniem form Udział w pisemnych formach weryfikacji
5
pracy własnej (PL)
Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych i zaliczenia
10
pisemnego
Opracowanie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych
10
Suma godzin 50
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Total hours of different forms of classes
Participation in consultation
Participation in written forms of assessment
Preparation to the laboratory classes and written test
Preparation of laboratory report

15
10
5
10
10
Total hours 50
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