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Karta przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-ICIPN-MSP-202 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Laboratorium funkcjonalizacji 
materiałów 

w j. angielskim 
Laboratory of Materials 
Functionalization 

Kierownik przedmiotu dr hab. inż. Wanda Ziemkowska, profesor uczelni 

Jednostka prowadząca WCH PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia II stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 2 Specjalność IPN 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy specjalnościowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

30 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

3 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
Tygodniowo - - - 2 

łącznie w semestrze - - - 30 

 
 

I. Wymagania wstępne i dodatkowe 

I.1. Brak wymagań. 
 
 

II. Cele przedmiotu 

II.1. 
Student powinien mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat chemicznych i fizykochemicznych metod funkcjonalizacji 
materiałów oraz metod ich charakteryzacji. 

II.2. Student powinien posiadać praktyczne umiejętności pracy w atmosferze gazu obojętnego. 

II.3. 
Student powinien posiadać praktyczne umiejętności z zakresu chemicznych i fizykochemicznych metod funkcjonalizacji 
materiałów oraz metod charakteryzacji ich budowy i właściwości fizyko-chemicznych. 

II.4. Student powinien zebrać i opracować w formie pisemnego sprawozdania otrzymane wyniki doświadczalne. 
 
 

III. Treści programowe przedmiotu (dla każdego typu zajęć oddzielnie) 

III.4. Laboratorium 

Lp. Treść Liczba godz. 

1. 

Badania katalizatorów w ogniwie paliwowym zasilanym kwasem mrówkowym (DFAFC). Celem ćwiczenia 
jest zapoznanie studentów z zasadą działania niskotemperaturowych ogniw paliwowych. W ramach 
ćwiczenia studenci samodzielnie przygotują katalizatory, które zostaną zbadane w ogniwie paliwowym 
zasilanym kwasem mrówkowym. Ponadto zostanie przeprowadzona analiza ilościowa i jakościowa 
uzyskanych materiałów. 

10 

2. 

Synteza i charakterystyka materiałów typu MOF. Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów 
z podstawowymi aspektami dotyczącymi syntezy, charakterystyki i post-syntetycznej modyfikacji 
materiałów typu MOF. W trakcie zajęć studenci będą mieli do wykonania trzy podstawowe zadania: (I) 
syntezę oksocynkowego prekursora, (II) mechanochemiczne przekształcenie prekursora do materiałów 
MOF-5 i IRMOF-3, oraz (III) post-syntetyczną modyfikację materiału IRMOF-3 z wykorzystaniem 
acetyloacetonianu manganu. 

10 

3. 

Wytwarzanie i charakterystyka nanokrystalicznych elektrochemicznych powłok metalicznych i 
kompozytowych. Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z wytwarzaniem metalicznych (Ni, Cu) i 
kompozytowych (Ni/Al2O3, Cu/CNTs) powłok nanokrystalicznych metodą elektrochemiczną oraz 
z metodami badania ich struktury i właściwości. Omówiona będzie również korelacja parametrów 
wytwarzania z wydajnością katodową procesu, mikrostrukturą i właściwościami wytworzonych powłok 
(mikrotwardością, przyczepnością powłoki do podłoża, współczynnikiem tarcia, odpornością korozyjną oraz 
jakością). 

10 
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IV. Wykaz efektów uczenia się dla przedmiotu 

Rodzaj 
efektu 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się 

Efekt uczenia się 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

efektu 
uczenia 

się* 

WIEDZA 

W1 
K2_W01 
K2_W02 
K2_W09 

I.P7S_WG.o 
III.P7S_WG 

P7U_W 

Zna zaawansowane techniki funkcjonalizacji materiałów i struktur, w tym 
metodę pracy w atmosferze gazu obojętnego (technika Schlenka). 

WP, R/SPR 

W2 K2_W09 
I.P7S_WG.o 
III.P7S_WG 

P7U_W 

Zna metody charakterystyki budowy sfunkcjonalizowanych materiałów i 
struktur oraz właściwości fizyko-chemiczne otrzymanych. 

sfunkcjonalizowanych materiałów. 

SU, R/SPR, 
D 

UMIEJĘTNOŚCI 

U1 
K2_U01 
K2_U02 
K2_U09 

I.P7S_UK 
I.P7S_UW.o 

III.P7S_UW.o 
P7U_U 

Posiada umiejętności korzystania z danych literaturowych i internetowych 
w celu samodzielnego rozwiązywania zadanych problemów. 

SU, D 

U2 

K2_U02 
K2_U04 
K2_U05 
K2_U07 

I.P7S_UK 
I.P7S_UW.o 

III.P7S_UW.o 
P7U_U 

Potrafi otrzymać, scharakteryzować i zbadać własności 
sfunkcjonalizowanych materiałów. 

WP, R/SPR 

U3 
K2_U05 
K2_U10 

I.P7S_UK 
I.P7S_UW.o 

III.P7S_UW.o 
P7U_U 

Potrafi opracować i przedyskutować sprawozdanie z otrzymanych wyników 
badań. 

SU, R/SPR, 
D 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KS1 
K2_K01 
K2_K02 

I.P6S_KR 
I.P7S_KK 
P6U_K 
P7U_K 

Potrafi pracować samodzielnie nad zadanym zagadnieniem – problemem 
naukowym oraz podsumować otrzymane wyniki w celu ich 

zaprezentowania. 

SU, R/SPR, 
D 

* - Metody weryfikacji: np. egzamin pisemny/ustny (EP/EU), sprawdzian pisemny/ustny (SP/SU), kolokwium (K), wykonanie projektu 
(WP), sprawozdanie (SPR), referat (R), test (T), praca domowa (PDM), dyskusja (D), seminarium (SEM). 

 
 

V. Literatura zalecana i dodatkowa 

Literatura obowiązkowa: 
1. Badania katalizatorów w ogniwie paliwowym zasilanym kwasem mrówkowym (DFAFC). Instrukcja do ćwiczenia. 
2. Synteza i charakterystyka materiałów typu MOF. Instrukcja do ćwiczenia. 
3. Wytwarzanie i charakterystyka nanokrystalicznych elektrochemicznych powłok metalicznych i kompozytowych. Instrukcja do 

ćwiczenia. 
Literatura dodatkowa: 

1. A. Małek, M. Wendeker „Ogniwa paliwowe typu PEM teoria i praktyka”, Politechnika Lubelska, 2010, ISBN: 978-83-62596-08-9. 

2. Steven L. Suib „New and Future Developments in Catalysis”, ELSEVIER, 2013, ISBN: 978-0-444-53880-2. 

3. László Guczi András Erdôhelyi „Catalysis for Alternative Energy Generation” Springer Science & Business Media, 2012, ISB: 
9781461403449. 
4. R.C.G. Frem et al. (2017) The Amazing Chemistry of Metal-Organic Frameworks, w: E. Longo, F. La Porta (ed), Recent Advances in 

Complex Functional Materials, Springer, 2017. 
5. F.X. Llabres i Xamena, J. Gascon, Metal Organic Frameworks as Heterogeneous Catalysts, RSC Catalysis Series No. 12, 2013. 
6. D. Prochowicz, K. Sokołowski, I. Justyniak, A. Kornowicz, D. Fairen-Jimenez, T. Friščić, J. Lewiński, Chem. Commun. 2015, 51, 4032;      

D. Prochowicz, J. Nawrocki, M. Terlecki, W. Marynowski, J. Lewiński, Inorg. Chem. 2018, 57, 13437. 
7. J. Liu, L. Chen, H. Cui, J. Zhang, L. Zhang, C.-Y. Su, Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 6011.  
 

VI. Nakład pracy studenta niezbędny do osiągniecia efektów uczenia się 

Lp. Treść 
Liczba 
godz. 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 

2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 15 

3. 
Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, 
prezentacji, raportów, prac domowych etc. 

10 

4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 10 

Sumaryczny nakład pracy studenta 65 

Liczba punktów ECTS 3 
 


