Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek studiów: Technologia Chemiczna

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: T

Stopień studiów: II
Specjalności: Lekka Technologia Organiczna
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Materiały konserwatorskie

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

1.00
2

Semestry

2

3

WITCh TCH oIIS D12 18/19

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

0

0

0

0

0

15

Cele przedmiotu

Cel 1 Przygotowanie technologów chemików do współpracy z konserwatorami zabytków

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza student zna teorie barwy; zna pigmenty i ich właściwości; zna receptury oraz cechy użytkowe spoiw
naturalnych i syntetycznych.
EK2 Wiedza student zna nieinwazyjne metody analityczne stosowane w pracach konserwatorskich
EK3 Wiedza zna podstawowe receptury farb i ich właściwości jako układów wielofazowych
EK4 Kompetencje społeczne potrafi pracować w grupie i ma świadomość konsekwencji swojej działalności zawodowej

6

Treści programowe
Seminarium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

S1

Teoria barwy. Pigmenty nieorganiczne i organiczne, odporność na czynniki
zewnetrzne

2

S2

Spoiwa organiczne, oleje schnące, spoiwa temperowe. Żywice naturalne
i syntetyczne. Farby olejne, temperowe, emulsyjne.

4

S3

Spoiwa nieorganiczne. Wodoodporność i paroprzepuszczalność. Oddziaływanie na
spoiwa organiczne; charakterystyka fizykochemiczna spoiw.

4

S4

Współpraca chemika z konserwatorem zabytków (reflektografia UV i IR, ocena
zagrożeń środowiskowych).

5

Narzędzia dydaktyczne

N1 Prezentacje multimedialne
N2 Praca w grupach
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Liczba
godzin
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8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

15

Konsultacje przedmiotowe

4

Egzaminy i zaliczenia w sesji

1

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

5

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

5

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

30
1.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Odpowiedź ustna
F2 test
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Terminowe przygotowanie i przeprowadzenie na zajęciach dyskusji na zadany temat
W2 Pozytywny wynik testu

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna teorii barwy; nie rozróżnia pigmentów, barwników, rodzajów
spoiw i ich cech użytkowych

Na ocenę 3.0

Student zna teorię barwy; rozróżnia podstawowe pigmenty i barwniki, wymienia
rodzaje podstawowych spoiw. Ma problemy z ich charakteryzowaniem.
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Na ocenę 3.5

Student zna teorię barwy; rozróżnia podstawowe pigmenty i barwniki, wymienia
rodzaje spoiw. Potrafi podać charakterystykę podstawowych spoiw.

Na ocenę 4.0

Student zna teorię barwy; rozróżnia pigmenty i barwniki, zna rodzaje spoiw
i potrafi podać ich charakterystykę.

Na ocenę 4.5

Student zna teorię barwy; rozróżnia pigmenty i barwniki, zna rodzaje spoiw
i potrafi podać ich charakterystykę. Zna odporność środowiskową pigmentów, zna
zalety i wady spoiw naturalnych i syntetycznych.

Na ocenę 5.0

Student zna teorię barwy; rozróżnia pigmenty i barwniki, zna rodzaje spoiw
i potrafi podać ich charakterystykę. Zna odporność środowiskową pigmentów, zna
zalety i wady spoiw naturalnych i syntetycznych. Zna mechanizmy
fizykochemiczne decydujące o właściwościach pigmentów i spoiw.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie zna analitycznych ani spektralnych metod chemicznego badania obiektów
konserwatorskich. Nie potrafi ocenić skutków zastosowanych metod na obiekt
konserwatorski.

Na ocenę 3.0

Zna podstawowe analityczne i spektralne metody chemicznego badania obiektów
konserwatorskich. Myli się przy ocenianiu skutków zastosowanych metod na
obiekt konserwatorski.

Na ocenę 3.5

Zna podstawowe analityczne i spektralne metody chemicznego badania obiektów
konserwatorskich. Potrafi podać skutki zastosowanych metod na obiekt
konserwatorski.

Na ocenę 4.0

Zna podstawowe analityczne i spektralne metody chemicznego badania obiektów
konserwatorskich. Potrafi podać skutki zastosowanych metod na obiekt
konserwatorski. Potrafi wyjaśnić i uzasadnić dobór metody analitycznej.

Na ocenę 4.5

Zna podstawowe analityczne i spektralne metody chemicznego badania obiektów
konserwatorskich. Potrafi podać skutki zastosowanych metod na obiekt
konserwatorski. Potrafi wyjaśnić i uzasadnić dobór metody analitycznej. Potrafi
scharakteryzować podstawowe materiały pod katem ich obrazu w badaniach
spektroskopowych.

Na ocenę 5.0

Zna podstawowe analityczne i spektralne metody chemicznego badania obiektów
konserwatorskich. Potrafi podać skutki zastosowanych metod na obiekt
konserwatorski. Potrafi wyjaśnić i uzasadnić dobór metody analitycznej. Potrafi
scharakteryzować podstawowe materiały pod katem ich obrazu w badaniach
spektroskopowych. Potrafi zaproponować zestaw metod analitycznych
odpowiednich do danego obiektu konserwatorskiego.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie umie opisać układu koloidalnego wielofazowego, nie potrafi wyróżnić
grup farb na podstawie składu ich receptur.

Na ocenę 3.0

Student zna układy dwufazowe c/c i c/s, występujące w materiałach malarskich.
Potrafi rozróżnić grupy farb na podstawie składu ich receptur.
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Na ocenę 3.5

Student zna układy dwufazowe c/c i c/s, występujące w materiałach malarskich.
Potrafi rozróżnić grupy farb na podstawie składu ich receptur. Potrafi
charakteryzować spoiwa temperowe.

Na ocenę 4.0

Student zna układy dwufazowe c/c i c/s, występujące w materiałach malarskich.
Potrafi rozróżnić grupy farb na podstawie składu ich receptur. Potrafi
charakteryzować spoiwa temperowe. Zna wpływ spoiwa i warunków otoczenia na
trwałość obecnego w nim stałego pigmentu.

Na ocenę 4.5

Student zna układy dwufazowe c/c i c/s, występujące w materiałach malarskich.
Potrafi rozróżnić grupy farb na podstawie składu ich receptur. Potrafi
charakteryzować spoiwa temperowe. Zna wpływ spoiwa i warunków otoczenia na
trwałość obecnego w nim stałego pigmentu. Zna koloidalne układy spoiw
syntetycznych, polimerowych.

Na ocenę 5.0

Student zna układy dwufazowe c/c i c/s, występujące w materiałach malarskich.
Potrafi rozróżnić grupy farb na podstawie składu ich receptur. Potrafi
charakteryzować spoiwa temperowe. Zna wpływ spoiwa i warunków otoczenia na
trwałość obecnego w nim stałego pigmentu. Zna koloidalne układy spoiw
syntetycznych, polimerowych. Potrafi wskazać zalety spoiw o rożnych
właściwościach, potrafi zaproponować spoiwo stosownie do przeznaczenia.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie uczestniczy w pracy zespołu. Nie potrafi ocenić wpływu działalności
technologa chemika na trwałość obiektów konserwatorskich.

Na ocenę 3.0

Student uczestniczy w pracach zespołu. Ma problem z oceną wpływu działalności
technologa chemika na trwałość obiektów konserwatorskich.

Na ocenę 3.5

Student uczestniczy w pracach zespołu, ale ma problem z własną aktywnością.
Potrafi ocenić wpływ działalności technologa chemika na trwałość obiektów
konserwatorskich.

Na ocenę 4.0

Student uczestniczy w pracach zespołu, nie ma problemu z własną aktywnością
w grupie. Potrafi przekazać własną wiedzę. Potrafi ocenić wpływ działalności
technologa chemika na trwałość obiektów konserwatorskich.

Na ocenę 4.5

Student uczestniczy w pracach zespołu, nie ma problemu z własną aktywnością
w grupie. Potrafi przekazać własną wiedzę i organizować pracę całej grupy.
Potrafi ocenić wpływ działalności technologa chemika na trwałość obiektów
konserwatorskich.

Na ocenę 5.0

Student uczestniczy w pracach zespołu, nie ma problemu z własną aktywnością
w grupie. Potrafi przekazać własną wiedzę i organizować pracę całej grupy.
W swych działaniach charakteryzuje się skutecznością. Potrafi ocenić wpływ
działalności technologa chemika na trwałość obiektów konserwatorskich.
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K2_W04
K2_W08 b
K2_W10 b
K2_W13 b
K2_U05

Cel 1

S1 S2 S3 S4

N1 N2

F1 F2 P1

EK2

K2_W04
K2_W08 b
K2_W10 b
K2_W13 b
K2_U05

Cel 1

S1 S2 S3 S4

N1 N2

F1 F2 P1

EK3

K2_W08 b
K2_W10 b
K2_W13 b
K2_U05

Cel 1

S1 S2 S3 S4

N1 N2

F1 F2 P1

EK4

K2_U05
K2_K01
K2_K02

Cel 1

S1 S2 S3 S4

N1 N2

F1 F2 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] M.Dörner — Materiały malarskie i ich zastosowanie, Warszawa, 1975, Arkady
[2 ] Komentarz
[3 ] J.Mills, White R — The organic chemistry of Museum Objects, London, 1987, Butterworths
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Otmar Vogt (kontakt: ozvogt@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Otmar Vogt (kontakt: ozvogt@chemia.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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