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Inżynieria materiałowa II stopień - pytania dyplomowe 

(specjalność: technologie materiałowe) 

Rok akademicki 2021/2022 

 

1. Omów ciepło właściwe w metalach. 

2. Wyjaśnij czym różni się nadprzewodnik od idealnego przewodnika. 

3. Podaj wyrażenie na energię Fermiego w metalu w temperaturze 0 K. 

4. Zasady i kryteria doboru materiałów metalowych. 

5. Stale spawalne o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości. 

6. Stale odporne na korozję i kwasoodporne. 

7. Czynniki wywołujące degradację polimerów. 

8. Porównaj podatność na degradację poliolefin, poliamidów i poliestrów. 

9. Mechanizmy działania stabilizatorów degradacji i antyutleniaczy. 

10. Czynniki i procesy powodujące zawodność wyrobów z tworzyw sztucznych. 

11. Metody badania właściwości tribologicznych tworzyw sztucznych. 

12. Materiały stosowane w fotowoltanice. 

13. Materiały stosowane w magazynowaniu wodoru. 

14. Warstwy antyodbiciowe i materiały stosowane w ich wytwarzaniu. 

15. Jaki jest związek między filtracją a widmem obrazu? 

16. Co przedstawia i jak można wykorzystać histogram obrazu? 

17. Opisać wybrane przemysłowe zastosowanie cyfrowej obróbki obrazów. 

18. Klasyfikacja ogólna metali nieżelaznych i ich stopów. 

19. Podstawowy podział stali wg aktualnych norm. 

20. Kategorie wytrzymałości i odmiany plastyczności konstrukcyjnych stali spawalnych. 

21. Podział stali nierdzewnych i kwasoodpornych ze względu na strukturę. 

22. Rodzaje znaków stosowane przy cechowaniu wyrobów hutniczych. 

23. Funkcje zarządzania.  

24. Teorie motywacji.  

25. Rodzaje spółek handlowych.  

26. Materiały inteligentne i przykłady ich zastosowań. 

27. Ceramiczne materiały przeźroczyste i przykłady ich zastosowań. 

28. Definicja i sposoby wytwarzania próżni. 

29. Zastosowanie urządzeń próżniowych w przemyśle spożywczym. 

30. Zasada działania lasera i zasady bezpieczeństwa pracy z laserami. 

31. Hartowanie stopów żelaza. 

32. Odpuszczanie stali. 

33. Nawęglanie stali. 

34. Omówić zastosowanie metody spawania TIG. 

35. Charakterystyka zgrzewania elektrycznego oporowego. 

36. Dobór materiałów dodatkowych do lutowania materiałów konstrukcyjnych. 

37. Metody lutowania. 

38. Metody spawania pod wodą. 
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39. Technologia metalurgii proszków charakterystyka, wady i zalety. 

40. Własności materiałów spiekanych i możliwości zastosowania. 

41. Omów metody otrzymywania scaffoldów. 

42. Technologia otrzymywania bioceramik. 

43. Opisz skład materiałów biokompozytowych. 

44. Podstawowe pojęcia inżynierii powierzchni. 

45. Podział powłok i stawiane im wymagania. 

46. Metody wytwarzania warstw powierzchniowych. 

47. Smarowanie i tarcie w procesach obróbki plastycznej. 

48. Odkształcenia w procesie tłoczenia. 

49. Opisz jedną z metod pomiaru narzędzia na frezarce CNC. 

50. Scharakteryzuj wybrane parametry chropowatości powierzchni. 

51. Scharakteryzuj metody wytwarzania kół zębatych. 

52. Opisz budowę gwintownika maszynowego. 

53. Omówić budowę przestrzenną polimerów.  

54. Podać klasyfikacja polimerów.  

55. Omówić temperatury charakterystyczne dla polimerów.  

56. Wymienić i scharakteryzować poszczególne metody przetwórstwa tworzyw 

polimerowych.  

57. Techniki wytwarzania laminatów. 

58. Sposoby kształtowania właściwości materiałów kompozytowych.  

59. Metody badań materiałowych materiałów kompozytowych. 

60. Zastosowanie nanotechnologii w codziennym życiu, przykłady. 

 

 


