GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Faculty of Chemistry
ul. G. Narutowicza 11/12 • 80-233 Gdańsk, Poland • Biuro Wydziału tel.: +48 58 347-27-40, fax: +48 58 347-26-94
Dziekanat tel.: +48 58 347-13-45, fax: +48 58 347-23-40 • e-mail: dzknt@chem.pg.gda.pl

ZESTAWIENIE PYTAŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY 
dla studentów kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
specjalność INŻYNIERIA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH 

STUDIA I STOPNIA

Pytania ogólne z zakresu problematyki studiów I stopnia

	Przedstaw rodzaje materiałów inżynierskich i zakresy ich stosowania.

Omów strukturę i zastosowania wybranych kompozytów.
Przedstaw warunki powstawania pęknięć złącza spawanego.
Scharakteryzuj  spawalność podstawowych metali stosowanych w technice.
Przedstaw sposoby zgrzewania metali.
Przedstaw sposoby zgrzewania tworzyw polimerowych.
Przedstaw przemiany zachodzące w stalach podczas obróbki cieplnej.
Scharakteryzuj zjawisko nadprzewodnictwa.
Przedstaw metody badania struktury krystalicznej
Omów podstawy teoretyczne i zastosowania spektroskopii masowej.
Omów podstawy teoretyczne i zastosowania spektrometrii NMR.
 Przedstaw zasady doboru materiału konstrukcyjnego w odniesieniu do wybranego wyrobu.
Scharakteryzuj przetwórstwo tworzyw sztucznych metodą wtrysku.
Scharakteryzuj przetwórstwo tworzyw sztucznych przez wytłaczanie.
Przedstaw możliwości stosowania formowania polimeryzacyjnego.
Omów funkcjonalność ceramiki technicznej.
Scharakteryzuj układy scalone i metody ich otrzymywania.
Przedstaw metody przerobu ropy naftowej.
Omów techniki ochrony przed korozją.
Scharakteryzuj oddziaływania międzycząsteczkowe bliskiego i dalekiego zasięgu.

Pytania ogólne z zakresu problematyki specjalizacyjnej studiów I stopnia

	Scharakteryzuj polimeryzację blokową na podstawie syntezy wybranego  polimeru.

Scharakteryzuj polimeryzację suspensyjną. Przedstaw przykład polimeru syntetyzowanego tą metodą.
Scharakteryzuj polimeryzację emulsyjną i jej wykorzystanie w syntezie elastomerów.
	Omów proces polikondensacji na przykładzie otrzymywania układów usieciowanych.
	Omów stany fizyczne polimerów amorficznych w zależności od temperatury.
Przedstaw wpływ budowy krystalicznej polimerów na ich właściwości przetwórcze i użytkowe.
Cel wytwarzania mieszanin polimerowych i ich szczególne właściwości.
Ogólne cechy  kompozytów polimerowych i ich wytwarzanie w skali technicznej.
Składniki mieszanek gumowych i przebieg wulkanizacji.
Wytwarzanie tworzyw piankowych (PS, PP, PUR).
Wytwarzanie elastomerów poliuretanowych.
Sposoby recyklingu tworzyw sztucznych.

STUDIA II STOPNIA


Pytania ogólne z zakresu problematyki studiów II stopnia

	Przedstaw zasadę działania lasera.
	Omów efekty Halla, Seebecka i Paltiera.

Scharakteryzuj właściwości i możliwości zastosowania nadprzewodników.
Przedstaw sposoby realizacji badań nieniszczących  stosowanych do określania wad materiałowych.
Scharakteryzuj strukturę i zastosowania nadstopów metali.
Przedstaw strukturę i zastosowania wybranych materiałów spiekanych.
Przedstaw pojęcie sieci neuronowej i scharakteryzuj jej rodzaje.
Scharakteryzuj ceramikę przewodzącą jonowo i jej zastosowania.
Scharakteryzuj zjawiska fizyczno-chemiczne zachodzące w procesie tarcia polimerów.
Przedstaw procesy zużycia trybologicznego i sposoby jego zmniejszania.
Przedstaw rodzaje środków pomocniczych stosowanych w tworzywach sztucznych.
Przedstaw metody modyfikowania warstwy wierzchniej tworzyw sztucznych.
	Przedstaw klasyfikację obróbki cieplnej stali.

Scharakteryzuj metalurgię proszków i jej obszary zastosowania. 
	Porównaj korozję metali i polimerów.
Przedstaw metody badania szybkości reakcji chemicznych. 
Przedstaw mechanizmy krystalizacji metali i stopów.
	Rodzaje korozji i sposoby ochrony metali przed korozją.
Scharakteryzuj metody badania właściwości mechanicznych materiałów w próbach statycznych i dynamicznych. 
Porównaj zjawiska fluorescencji i fosforescencji.

Pytania ogólne z zakresu problematyki specjalizacyjnej studiów II stopnia

	Scharakteryzuj polimerowe materiały powłokotwórcze.

Omów biopolimery w zależności od ich podatności na biodegradację.
Porównaj możliwości badania struktury polimerów przy pomocy SEM, TEM i AFM.
Przedstaw warunki wytłaczania tworzyw utwardzalnych i gumy.
Scharakteryzuj metody wyznaczania przemian fazowych w polimerach.
Przedstaw procesy starzeniowe zachodzące w polimerach.
Omów recykling materiałowy tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych.
Przedstaw możliwości recyklingu surowcowego w odniesieniu do polimerów.
Przedstaw technologie wytwarzania kompozytów polimerowych z napełniaczami włóknistymi.
Scharakteryzuj hydrożele polimerowe i ich zastosowania.


