
Машински материјали металних и заварених конструкција 
- ИСПИТНА ПИТАЊА - 

1. Кристалографски системи. Легуре, фазе, врсте једињења? 

2. Припрема узорка из варова. Металографска анализа? 

3. Технолошке грешке: прслине, сегрегације, усахлине и гасни мехурови? 

4. Равнотежне фазе и њихова својствана дијаграмуFe-C? 

5. Појава неравнотежних структура при заваривању? 

6. Сиви лив. Нодуларни лив? 

7. Конструкциони челици за заваривање? 

8. Аустенитни, феритни и аустенитно-феритни челици? 

9. Алуминијум и легуре алуминијума? 

10. Апсорпција гасова у истопљеном алуминијуму и његовим легурама? 

11. Титанијум и титанијумове легуре? 

12. Легуре бакра за заваривање и лемљење? 

13. Основни поступци термичке обраде металних и заварених конструкција? 

14. Жарење? 

15. Утицај жарења на заварени спој и ЗУТ? 
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