


ZESTAWIENIE PYTAŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY 
dla studentów kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
specjalność INŻYNIERIA KOROZYJNA

STUDIA I STOPNIA

Pytania z zakresu przedmiotów ogólnych

Zdefiniuj kwas według teorii Bronsteda
	Słabe i mocne kwasy
	Stężenia i współczynniki aktywności
	Reakcje utleniania i redukcji
	Alkany, alkeny i alkiny
	Alkohole i ich nazewnictwo
	Alkohole i ich reaktywność
	Aldehydy i ich reakcje
	Ketony
	Kwasy organiczne
	Estry
	Aminy
	Związki aromatyczne
	Ciepło i praca sens termodynamiczny, funkcje stanu
	Równowaga termodynamiczna
	Równowaga procesów chemicznych, stała równowagi
	Równowaga reakcji strącania
	Równowaga hydrolizy
	Bufory chemiczne
	Typy roztworów stałych
	Struktury regularne i gęstości upakowania
	Roztwory jakie tworzy węgiel z żelazem
	Scharakteryzuj eutektyk i eutektoid jaki tworzy żelazo i węgiel



Pytania z zakresu przedmiotów specjalizacyjnych

Reakcje chemiczne pierwszorzędowe, drugorzędowe, jak zmieniają się stężenia reagentów w funkcji czasu
Jak zmienia się swobodna entalpia aktywacji w funkcji potencjału dla procesów elektrochemicznych
Nadpotencjał, prąd anodowy i prąd katodowy
potencjał równowagowy i gęstość prądu wymiany
Potencjał mieszany i gęstość prądu mieszanego
Diagram Evansa
Typy kontroli korozyjnej
Depolaryzacja wodorowa i depolaryzacja tlenowa
Technologie ochrony przed korozją
Ochrona katodowa




















STUDIA II STOPNIA

Pytania z zakresu przedmiotów ogólnych

	Teoria kwasów i zasad Bronsteda i Lewisa
	Słabe i mocne kwasy
	Stężenia i współczynniki aktywności
	Reakcje utleniania i redukcji
	Alkany, alkeny i alkiny
	Alkohole i ich nazewnictwo
	Alkohole i ich reaktywność
	Aldehydy i ich reakcje
	Ketony
	Kwasy organiczne
	Estry
	Aminy
	Związki aromatyczne
	Ciepło i praca sens termodynamiczny, funkcje stanu
	Równowaga termodynamiczna, przemiany fazowe
	Równowaga procesów chemicznych, stała równowagi
	Równowaga reakcji strącania
	Równowaga hydrolizy
	Bufory chemiczne
	Typy roztworów stałych
	Struktury regularne i gęstości upakowania
	Diagram termodynamicznej trwałości wody
	Diagram Pourbaix dla żelaza
	Diagram Pourbaix dla cynku







Pytania z zakresu przedmiotów specjalizacyjnych

	Metody wyznaczania szybkości korozji
	Budowa czujników korozyjnych
	Korozja wżerowa, inicjacja i rozwój
	Mechanizm korozji międzykrystalicznej i metody jej zapobiegania
	Korozja selektywna
	Korozja naprężeniowa
	Kawitacja
	Inhibitory korozji, działanie i klasyfikacja
	Typy powłok antykorozyjnych i mechanizmy działania
	Badania normowe powłok i materiału powłokotwórczego
	Sposoby realizacji ochrony katodowej oraz kryteria ochrony katodowej
	Pasywacja i ochrona anodowa


