
Pytania na egzamin dyplomowy dla kierunku Inżynieria i Technologie Nośników Energii – 
studia II stopnia 

 

Pytania ogólne: 

1. Produkcja paliw silnikowych i ich charakterystyka. 

2. Produkcja wodoru. 

3. Katalizatory przemysłu rafineryjnego. Rodzaje, wytwarzanie i regeneracja. 

4. Naszkicuj schemat kolumny rektyfikacyjnej o działaniu ciągłym. Wyjaśnij zasadę działania 
kolumny. Zapisz bilans masowy dla części wzmacniającej kolumny i dla części odpędowej. 
Omów rolę skraplacza w pracy kolumny oraz wpływ regulacji powrotu na pracę kolumny.  

5. Naszkicować przykładową równowagę ekstrakcyjną dla układów, w których rozpuszczalnik 
pierwotny i ekstrahent wykazują wzajemną ograniczoną rozpuszczalność. Omówić 
charakterystyczne punkty, linie i obszary wykresu. Jak zmiana temperatury wpływa na przebieg 
krzywej równowagi. Zaznaczyć na wykresie zakres stężeń surówki niezanieczyszczonej 
ekstrahentem, dla których możliwe jest przeprowadzenie ekstrakcji z użyciem czystego 
ekstrahenta.  

6. Złoże fluidalne. Jakie cechy użytkowe stanowią o przewadze procesu fluidyzacji nad innymi 
rodzajami operacji kontaktu fazy stałej i gazowej?  

7. Główne parametry jakościowe wybranych nośników energii – gaz ziemny, olej napędowy, olej 
opałowy, węgiel kamienny.  

8. Oddziaływanie na środowisko zakładów przemysłowych – elektrociepłownie, rafinerie, spalarnie 
odpadów. 

9. Przedstaw istotę katalizy heterogenicznej i omów 2 mechanizmy dwucząsteczkowych reakcji 
katalizowanych heterogenicznie. 

10. Omów sposoby wyznaczania efektu cieplnego reakcji chemicznej w temperaturach innych niż 
standardowa. 

11. Omów kryterium samorzutności reakcji chemicznych przebiegających pod stałym ciśnieniem 
oraz dokonaj oceny wpływu ciśnienia i temperatury na wydajność reakcji chemicznej. 

12. Rozdzielanie mieszanin gazowych metodą adsorpcji.  

13. Procesy membranowe: charakterystyka i zastosowanie. 

14. Wykorzystanie absorpcji w technologiach nośników energii. 

15. Płyny nadkrytyczne: właściwości oraz przykłady procesów, w których znajdują zastosowanie.  

16. Wymień parametry uwzględniane przy planowaniu rozwoju sieci gazowej. 

17. Źródła i urządzenia do konwersji energii odnawialnej. 

18. Magazyny energii elektrycznej i ciepła. 

19. Możliwości wykorzystania energii słonecznej w Polsce i na świecie. 

20. Wskaźnik w kategorii wpływu na środowisko efekt cieplarniany, obliczanie ekwiwalentu CO2
. 

21. Wyjaśnij pojęcie obiektu o parametrach skupionych i rozłożonych oraz modelu 
deterministycznego i stochastycznego. Podaj przykłady. 

22. Na czym polega teoria stanów odpowiadających sobie? 

23. Omów budowę modelu matematycznego procesu technologicznego (grupy równań tworzących 
model). Krótko je scharakteryzuj. 

24. Zastosowanie metod spektroskopowych do ustalanie struktury związków organicznych 
wchodzących w skład paliw. Omów na wybranej technice. 

25. Porównaj spektroskopie magnetycznego rezonansu jądrowego 1H, 19F oraz 13C NMR. 



26. Układ ujemnego sprzężenia zwrotnego w sterowaniu procesami technologicznymi. 
Podstawowe elementy układu oraz występujące tam sygnały. 

27. Przemysłowe przykłady pomiaru temperatury, ciśnienia oraz natężenia przepływu. 

28. Regulator dwupołożeniowy- zasada działania regulatora rzeczywistego i idealnego. 

29. Przykład obiektów inercyjnych pierwszego i wyższego rzędu. 

30. Parametry statyczne i dynamiczne urządzeń pomiarowych. 

 

 

Pytania specjalizacyjne: 

1. Zastosowania technik chromatograficznych w analityce technicznej nośników energii. 

2. Klasyfikacja i przykłady metod oczyszczania gazów odlotowych z procesów spalania paliw. 

3. Klasyfikacja i przykłady metod oczyszczania ścieków przemysłowych. 

4. Sposoby ograniczania oddziaływania na środowisko układów technologicznych opartych na 
węglu kamiennym – w odniesieniu do etapu przed spalaniem, w trakcie spalania, post-
procesowo. 

5. Sposoby klasyfikacji reaktorów chemicznych. 

6. Technologie minimalizacji emisji tlenków azotu. 

7. Technologie minimalizacji emisji tlenków siarki. 

8. Procesy krakingu prowadzone w rafineriach. Dobór surowców, różnice technologiczne. 
Charakterystyka produktów. 

9. Procesy hydrorafinacji realizowane w rafineriach. Surowce, warunki procesowe, produkty. 

10. Omów zasady działania i parametry urządzeń do konwersji energii na przykładzie kolektora 
słonecznego i pompy ciepła. 

11. Wielkości charakteryzujące promieniowanie słoneczne, metody pomiaru. 

12. Jakie kryterium powinny spełniać równania modelu gazów rzeczywistych? 

13. Co to jest sztuczna sieć neuronowa? Podaj jej budowę. 

14. Co to jest blok aktywacji w sztucznej sieci neuronowej, jaka jest jego rola? 

15. Wyjaśnij założenia wyznaczania współczynników aktywności metodą udziałów grupowych. 

16. Omów równanie stanu Soave-Redlicha-Kwonga (SRK). 

17. Pojęcie stałej czasowej - definicja i wyznaczanie. 

18. Charakterystyka parametrów metrologicznych czujników chemicznych. 

19. Transmitancja obiektu dynamicznego sprzężenia zwrotnego. 

20. Stopień trudności regulacji i dobór odpowiedniego regulatora. 

 

 


