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ТЕМАТИКА ЗАВДАНЬ  

ПИСЬМОВИХ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  

З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  

І ВИРОБІВ З ТЕХНОГЕННОЇ СИРОВИНИ» 
 

Змістовий модуль №1  

«Класифікації і загальні характеристики техногенних продуктів 

промисловості. Будівельні матеріали і вироби з металургійних шлаків» 

 

Письмова  модульна контрольна робота №1 

 

№ 

варі-

анту 

№ 

запи-

тання 

 

Завдання ПМКР №1 

1 1 Проблема сировини для виробництва будівельних матеріалів 

2 В’яжучі матеріали на основі металургійних шлаків: портландцемент, 

шлакопортландцемент 

2 1 Задачі, які вирішуються при комплексному використанні сировини 

2 В’яжучі матеріали на основі металургійних шлаків: безклінкерні шлакові 

в’яжучі 

3 1 Класифікація техногенних продуктів промисловості 

2 Щільні заповнювачі з металургійних шлаків 

4 1 Аналіз побічних продуктів металургійної промисловості 

2 Пористі заповнювачі з металургійних шлаків 

5 1 Аналіз побічних продуктів теплової енергетики і паливної промисловості 

2 Важкі бетони на основі  металургійних шлаків 

6 1 Аналіз побічних продуктів хімічної промисловості 

2 Дрібнозернисті бетони на основі  металургійних шлаків 

7 1 Аналіз побічних продуктів гірничодобувної промисловості 

2 Легкі бетони на основі  металургійних шлаків 

8 1 Аналіз побічних продуктів деревопереробної промисловості 

2 Ніздрюваті бетони на основі  металургійних шлаків 

9 1 Аналіз побічних продуктів виробництва будівельних матеріалів 

2 Жаростійкі бетони на основі  металургійних шлаків 

10 1 Аналіз побічних продуктів міського господарства 

2 Шлаколужні  бетони на основі  металургійних шлаків 

11 1 Проблема сировини для виробництва будівельних матеріалів 

2 Щільні заповнювачі з металургійних шлаків 

12 1 Задачі, які вирішуються при комплексному використанні сировини 

2 Пористі заповнювачі з металургійних шлаків 

13 1 Класифікація техногенних продуктів промисловості 

2 Важкі бетони на основі  металургійних шлаків 

14 1 Аналіз побічних продуктів металургійної промисловості 

2 Дрібнозернисті бетони на основі  металургійних шлаків 

15 1 Аналіз побічних продуктів теплової енергетики і паливної промисловості 

2 Легкі бетони на основі  металургійних шлаків 
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16 1 Аналіз побічних продуктів хімічної промисловості 

2 Ніздрюваті бетони на основі  металургійних шлаків 

17 1 Аналіз побічних продуктів гірничодобувної промисловості 

2 Жаростійкі бетони на основі  металургійних шлаків 

18 1 Аналіз побічних продуктів деревопереробної промисловості 

2 Шлаколужні  бетони на основі  металургійних шлаків 

19 1 Аналіз побічних продуктів виробництва будівельних матеріалів 

2 В’яжучі матеріали на основі металургійних шлаків: портландцемент, 

шлакопортландцемент 

20 1 Аналіз побічних продуктів міського господарства 

2 В’яжучі матеріали на основі металургійних шлаків: безклінкерні шлакові 

в’яжучі 

21 1 Проблема сировини для виробництва будівельних матеріалів 

2 Шлаколужні  бетони на основі  металургійних шлаків 

22 1 Задачі, які вирішуються при комплексному використанні сировини 

2 Жаростійкі бетони на основі  металургійних шлаків 

23 1 Класифікація техногенних продуктів промисловості 

2 Ніздрюваті бетони на основі  металургійних шлаків 

24 1 Аналіз побічних продуктів металургійної промисловості 

2 Легкі бетони на основі  металургійних шлаків 

25 1 Аналіз побічних продуктів теплової енергетики і паливної промисловості 

2 Дрібнозернисті бетони на основі  металургійних шлаків 

26 1 Аналіз побічних продуктів хімічної промисловості 

2 Важкі бетони на основі  металургійних шлаків 

27 1 Аналіз побічних продуктів гірничодобувної промисловості 

2 Пористі заповнювачі з металургійних шлаків 

28 1 Аналіз побічних продуктів деревопереробної промисловості 

2 Щільні заповнювачі з металургійних шлаків 

29 1 Аналіз побічних продуктів виробництва будівельних матеріалів 

2 В’яжучі матеріали на основі металургійних шлаків: безклінкерні шлакові 

в’яжучі 

30 1 Аналіз побічних продуктів міського господарства 

2 В’яжучі матеріали на основі металургійних шлаків: портландцемент, 

шлакопортландцемент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Змістовий модуль №2  

«Будівельні матеріали і вироби з відходів паливної,  хімічної, 

гірничодобувної і деревопереробної промисловості» 

 

Письмова  модульна контрольна робота №2 

 

№ 

варі-

анту 

№ 

запи-

тання 

 

Завдання ПМКР №2 

1 1 В’яжучі матеріали на основі золошлакових відходів 

2 Будівельні матеріали на основі фосфорних шлаків 

2 1 Використання паливних зол, шлаків і золошлакових сумішей як заповнювачів 

2 Будівельні матеріали на основі вапновмісних побічних продуктів 

3 1 Штучні пористі заповнювачі на основі паливних зол і шлаків 

2 Будівельні матеріали на основі гіпсовмісних побічних продуктів 

4 1 Застосування золи як активної добавки у бетон 

2 Застосування піритних недогарків і побічних продуктів виробництва сірки у 

виробництві будівельних матеріалів 

5 1 Застосування золи в будівельних розчинах 

2 Будівельні матеріали на основі кремнеземистих і сульфоалюмінатних відходів 

6 1 Застосування золи для виготовлення ніздрюватих бетонів 

2 Застосування гідролізного лігніну у виробництві будівельних матеріалів 

7 1 Силікатна цегла  на основі золи і шлаків ТЕС 

2 Застосування добавок ПАР на основі побічних продуктів у виробництві 

будівельних матеріалів 

8 1 Керамічні вироби  на основі золи і шлаків ТЕС 

2 Застосування добавок електролітів на основі побічних продуктів у виробництві 

будівельних матеріалів 

9 1 Плавлені вироби  на основі золи і шлаків ТЕС 

2 Застосування комплексних добавок на основі побічних продуктів у виробництві 

будівельних матеріалів 

10 1 Будівельні матеріали на основі фосфорних шлаків 

2 Нерудні матеріали на основі залізистих кварцитів і супутніх їм порід 

11 1 Будівельні матеріали на основі гіпсовмісних побічних продуктів 

2 Автоклавні матеріали на основі відходів гірничодобувної промисловості 

12 1 Будівельні матеріали на основі вапновмісних побічних продуктів 

2 Будівельні матеріали і вироби з відходів деревини на основі мінеральних 

в’яжучих 

13 1 Застосування піритних недогарків і побічних продуктів виробництва сірки у 

виробництві будівельних матеріалів 

2 Будівельні матеріали і вироби з відходів деревини на основі органічних 

в’яжучих 

14 1 Будівельні матеріали на основі кремнеземистих і сульфоалюмінатних відходів 

2 Будівельні матеріали і вироби з відходів деревини без застосування в’яжучих 

15 1 Застосування гідролізного лігніну у виробництві будівельних матеріалів 

2 Силікатна цегла  на основі золи і шлаків ТЕС 
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16 1 Застосування добавок ПАР на основі побічних продуктів у виробництві 

будівельних матеріалів 

2 Керамічні вироби  на основі золи і шлаків ТЕС 

17 1 Застосування добавок електролітів на основі побічних продуктів у виробництві 

будівельних матеріалів 

2 Плавлені вироби  на основі золи і шлаків ТЕС 

18 1 Застосування комплексних добавок на основі побічних продуктів у виробництві 

будівельних матеріалів 

2 Штучні пористі заповнювачі на основі паливних зол і шлаків 

19 1 Нерудні матеріали на основі залізистих кварцитів і супутніх їм порід 

2 Будівельні матеріали на основі фосфорних шлаків 

20 1 Автоклавні матеріали на основі відходів гірничодобувної промисловості 

2 Будівельні матеріали на основі гіпсовмісних побічних продуктів 

21 1 Будівельні матеріали і вироби з відходів деревини на основі мінеральних 

в’яжучих 

2 Будівельні матеріали на основі вапновмісних побічних продуктів 

22 1 Будівельні матеріали і вироби з відходів деревини на основі органічних 

в’яжучих 

2 Застосування піритних недогарків і побічних продуктів виробництва сірки у 

виробництві будівельних матеріалів 

23 1 Будівельні матеріали і вироби з відходів деревини без застосування в’яжучих 

2 Будівельні матеріали на основі кремнеземистих і сульфоалюмінатних відходів 

24 1 Використання побічних продуктів виробництва будівельних матеріалів у 

виробництві будівельних матеріалів 

2 Застосування гідролізного лігніну у виробництві будівельних матеріалів 

25 1 В’яжучі матеріали на основі золошлакових відходів 

2 Застосування добавок ПАР на основі побічних продуктів у виробництві 

будівельних матеріалів 

26 1 Використання паливних зол, шлаків і золошлакових сумішей як заповнювачів 

2 Застосування добавок електролітів на основі побічних продуктів у виробництві 

будівельних матеріалів 

27 1 Штучні пористі заповнювачі на основі паливних зол і шлаків 

2 Застосування комплексних добавок на основі побічних продуктів у виробництві 

будівельних матеріалів 

28 1 Застосування золи як активної добавки у бетон 

2 Будівельні матеріали і вироби з відходів деревини на основі мінеральних 

в’яжучих 

29 1 Застосування золи в будівельних розчинах 

2 Будівельні матеріали і вироби з відходів деревини на основі органічних 

в’яжучих 

30 1 Застосування золи для виготовлення ніздрюватих бетонів 

2 Будівельні матеріали і вироби з відходів деревини без застосування в’яжучих 

 

 
 


