
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

1. Сплав заліза з вуглецем при його вмісті до 2,14 %: 

2. Сплав заліза з вуглецем при його вмісті більше 2,14 %: 

3. Алюмінієві сплави порівняно зі сталевими мають такі негативні властивості : 

4. Алюмінієві сплави порівняно зі сталевими мають такі позитивні властивості: 

5. Алюміній виготовляють: 

6. Шкідливими невідворотними домішками сталі є: 

7. Корисними невідворотними домішками в сталі є: 

8. В основі обробки металів тиском лежать процеси: 

9. У будівельній практиці на основі кольорового металу найбільш поширені вироби 

з… 

10. Дуралюміни – це: 

11. Сировиною для виробництва алюмінію є: 

12. Ступінь заповнення об’єму будівельного матеріалу порами розміром до 3 мм 

13. Здатність матеріалу витримувати тривалу дію високих температур, не 

деформуючись і не розплавляючись –... 

14. Ламінат складається з таких елементів… 

15. Для захисту деревини від вогню застосовують… 

16. Для зниження температури випалювання і спікання у глину додають.. 

17. До метаморфічних гірських порід відносять… 

18. До групи вивержених гірських порід відносять… 

19. Здатність матеріалу під час виготовлення чи експлуатації за певних умов 

виділяти шкідливі для здоров’я речовини називається… 

20. Ламінат складається з таких елементів… 

21. В результаті теплової обробки гіпсового каменю при температурі 110…160 ºС 

отримують… 

22. Для встановлення марки цементу потрібно визначити… 

23. З вапняку в якому глини до 6% при випалюванні отримують.. 

24. Основним активним компонентом бетону є 

25. Для приготування важкого бетону необхідні такі компоненти 

26. Декоративні бетони виготовляють на основі 

27. Розчин від бетону відрізняється: 

28. Цементно-глиняний розчин можна застосувати: 

29. Для виготовлення фундаменту житлового будинку застосовують 

30. Якщо у розчиновій суміші є добавка шамотного порошку то це буде розчин: 

31.  В якості наповнювача в пластмасу вводять: 

32. До термопластичних пластмас відносяться: 

33.  До термореактивних пластмас відносяться: 

34. Основним полімером в склопластиках є: 

35. Для поліпшення міцності у пластмасу вводять: 

36.  Пластмасові труби виготовляють: 

37. Для виготовлення деревостружкових плит використовують спосіб: 

38. Рулонні полімерні вироби виготовляють: 

39. Алюміній, це – 


