
ПИТАННЯ ДО КУРСУ «ВИРОБНИЧА БАЗА БУДІВНИЦТВА» 

 

1. В яких випадках ефективне застосування установок безупинної дії?  

2. Які цехи входять до складу з виробництва санітарно-технічних 

вузлів і виробів? 

3. Які фактори впливають на формування складу виробничої бази 

будівництва?  

4. Які фактори впливають на структуру і потужність виробничої бази 

будівництва?  

5. Які фактори впливають на вибір місця розташування підприємств 

виробничої бази? 

6. Які способи ущільнення бетонної суміші Ви знаєте? 

7. Які операції здійснюють на потокових лініях з виробництва 

металевих конструкцій? 

8. Які операції включає процес обробки металевих виробів? 

9. Які операції включає заготовка арматурної сталі? 

10. Які машини і механізми застосовуються при заводському 

виготовленні 

11. Які існують способи зневоднювання нерудних матеріалів?  

12. Які виробничі підприємства входять до складу субпідрядних 

будівельних організацій?  

13. Які вироби виготовляють на підприємствах санітарно-технічних 

монтажних заготовок? 

14. Які вироби виготовляють на підприємствах електромонтажних 

заготовок? 

15. Які види неметалевої арматури Ви знаєте? 

16. Які види зварювання використовують при виготовленні сталевих 

конструкцій? 

17. Які будівлі та споруди використовуються для розміщення 

підприємств виробничої бази?  

18. Якими способами можна добувати нерудні будівельні матеріали?  

19. Яким видам обробки підлягають труби, які використовують при 

виготовленні вузлів трубопроводів? 

20. Як поділяються підприємства виробничої бази залежно від 

тривалості використання?  

21. Як оцінити ефективність розробки нових родовищ?  

22. Як здійснюється попереднє напруження арматури? 

23. Як захищають металеві конструкції від корозії? 



24. Як групуються технологічні операції з обробки окремих виробів 

залежно від профілю прокату? 

25. Як виконується антикорозійний захист закладних деталей? 

26. Що таке класифікація нерудних матеріалів?  

27. У чому полягає призначення робочої, конструктивної та монтажної 

арматури? 

28. Схарактеризуйте способи отримання керамічних виробів. 

29. Схарактеризуйте способи виробництва асфальтобетонних сумішей. 

30. Складіть технологічну схему виробництва керамічної цегли. 

31. Складіть перелік устаткування на бетонозмішувальному заводі.  

32. сіток і каркасів? 

33. Проаналізуйте різні фактори при вирішенні питань розміщення 

бетонозмішувальних заводів.  

34. Назвіть прийоми збагачення щебеню. 

35. Назвіть послідовність виконання операцій при виготовленні вузлів 

трубопроводів. 

36. Назвіть порядок виконання операцій виготовлення металевих 

конструкцій. 

37. Назвіть основні підрозділи бетонозмішувальних заводів.  

38. Назвіть операції технологічного циклу переробки нерудних 

матеріалів.  

39. Назвіть операції технологічного циклу видобутку нерудних 

матеріалів.  

40. Наведіть технологічну схему виробництва вентиляційних систем. 

41. Наведіть технологічну схему виготовлення сталевих конструкцій для 

промислових будівель у заводських умовах. 

42. Наведіть режими для сушіння для випалювання кераміки. 

43. Наведіть приклади армування залізобетонних конструкцій. 

44. Наведіть вимоги до сировинних матеріалів при виробництві 

керамзиту. 

45. З яких матеріалів виготовляється фібра? 

46. Від чого залежить виробнича потужність кар’єра?  

47. Визначення виробничої бази будівництва.  


