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Mechanika i budowa maszyn II stopień - pytania dyplomowe 

(specjalność: technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne) 

Rok akademicki 2021/2022 

 

1. Więzy w mechanice i klasyfikacja więzów. 

2. Przemieszczenia przygotowane i zasada prac przygotowanych. 

3. Zachowawcze pole sił i zasada Dirichleta. 

4. Zasadnicze typy planowania wielopoziomowego.  

5. Błędy testowania hipotez.  

6. Scenariusz opracowania badań doświadczalnych.  

7. Plany dwupoziomowe ułamkowe.  

8. Metoda najmniejszych kwadratów.  

9. Na czym polega analiza awarii urządzeń mechanicznych w realiach przemysłowych. 

10. Zmęczenie materiałów i wykres zmęczeniowy Wӧhlera. 

11. Zasady i kryteria doboru materiałów metalowych 

12. Stale spawalne o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości 

13. Stale odporne na korozję i kwasoodporne. 

14. Jaką zasadę fizyczną przedstawia równanie Naviera Stokesa? 

15. Scharakteryzuj przepływy laminarne i turbulentne. 

16. Jakie zagrożenia dla pracy maszyn i urządzeń przepływowych niesie kawitacja? 

17. Na czym polega metoda objętości skończonych w zastosowaniu do obliczania 

przepływów? 

18. Główne etapy tworzenia modelu numerycznego w preprocesorze ANSYS. 

19. Dyskretyzacja modelu numerycznego w preprocesorze ANSYS - rodzaje siatek i 

główne ich cechy. 

20. Wymienić i krótko omówić sposoby przenoszenia ciepła. 

21. Równanie Fouriera dla ścianki płaskiej jednowarstwowej. 

22. Rodzaje konwekcji i równanie Newtona dla przejmowania ciepła. 

23. Przenikanie ciepła przez ściankę płaską między płynami. Równanie Pecleta. 

24. Przebieg temperatur w skraplaczu, parowniku, wymienniku przeciwprądowym i 

wymienniku współprądowym. 

25. Podać ogólny algorytm obliczania wymienników ciepła. 

26. Na czym polega metoda Risk Score w ocenie ryzyka na stanowisku pracy. 

27. Wymienić zagrożenia na wybranym stanowisku pracy (np. stanowisku spawacza). 

28. Wymienić i scharakteryzować podstawowe metody oceny ryzyka na stanowisku 

pracy. 

29. Koncepcje koncentracji i różnicowania operacji w aspekcie zwiększenia 

produktywności procesu wytwarzania. 

30. Zasada obróbki kompletnej oraz możliwości jej przeprowadzenia przy wykorzystaniu 

cech aplikacyjnych współczesnych centrów obróbkowych. 

31. Metody modelowania działania systemów i przebiegających procesów wytwórczych. 
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32. Miary opisu ilościowego stopnia automatyzacji oraz cech elastyczności procesu 

przebiegającego w jednomaszynowych i wielomaszynowych systemach wytwarzania. 

33. Techniki i środki realizacji zadań pomiarowych w zintegrowanych systemach 

zautomatyzowanej produkcji. 

34. Reaktory stosowane w ochronie środowiska, pojęcia ogólne i klasyfikacja. 

35. Aparatura używana do wtórnej i następnej obróbki ścieków. 

36. Reaktory okresowe i przepływowe w inżynierii procesowej. 

37. Konstrukcja zbiorników do ścieków sanitarnych i przemysłowych. 

38. Modele reologiczne materiałów żywnościowych. 

39. Na czym polega ekstruzja, zalety i wady produktów ekstrudowanych. 

40. Problemy cieplne i mechaniczne w technologii mycia butelek. 

41. Klasyfikacja maszyn przepływowych. 

42. Zasada pracy turbiny gazowej. 

43. Metody regulacji turbin parowych. 

44. Klasyfikacja elektrowni i elektrociepłowni. 

45. Scharakteryzować obieg Clausiusa-Rankine'a.  

46. Scharakteryzować obieg termodynamiczny siłowni gazowej.  

47. Opisać sprawność elektrowni parowej.  

48. Omówić obieg wody w kotłach parowych. 

49. Budowa i zasada działania urządzenia chłodniczego sprężarkowego. 

50. Bezpośrednie i pośrednie systemy chłodzenia. 

51. Parametry komfortu cieplnego powietrza. 

52. Budowa i działanie centrali klimatyzacyjnej. 

53. Zasada działania silnika spalinowego czterosuwowego. 

54. Zasada działania silnika spalinowego dwusuwowego. 

55. Elementy konstrukcyjne silników spalinowych tłokowych. 

56. Omów wybraną instalację siłowni spalinowej (chłodzenia, paliwa, oleju smarowego). 

57. Zasada działania zaworów rozprężnych. 

58. Regulatory poziomów cieczy w urządzeniach chłodniczych. 

59. Regulacja ciśnienia skraplania w skraplaczach powietrznych i wodnych. 

60. Niekonwencjonalne urządzenia i systemy klimatyzacyjne. 

  

  

 

 

 

 


