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1. Մետալուրգիական  արտադրության  արդի  վիճակը  և  զարգացման  հեռանկարները:   

2. Նախագծման  հիմնական խնդիրները  և  նախագծային  աշխատանքների  կազմակերպումը: 

3. Մետալուրգիական  արտադրամասերի դասակարգումը:  

4. Մետալուրգիական  արտադրամասերի  կառուցվածքը: 

5. Մետալուրգիական   արտադրամասերի  աշխատանքային  ռեժիմները: Արտադրական  
գործընթացների անհամաչափությունը  և  տեղամասերի  աշխատանքի  փոխ¬կապակցությունը: 

6. Ժամանակի  ֆոնդեր:  

7. Մետալուրգիական  արտադրամասերի  արտադրական  ծրագիրը, տեսակները  ըստ  կիրառման  
բնագավառի:  

8. Մետալուրգիական վառարանի նախագծման մեթոդիկան: 

9. Մետալուրգիական արտադրամասերի տեխնոլոգիակն սարքավորումների ընտրումը և 
հաշվարկը: 

10. Պիրոմետալուրգիական սարքավորումների հաշվարկը: 

11. Մետալուրգիական ձեռնարկությունների նախագծման առանձնահատկությունները: 

12. Թրծման  ենթաբաժնի  նախագծման  առանձնահատկությունները:  

13. Արտացոլիչ  հալման   ենթաբաժնի  նախագծման  առանձնահատկությունները:  

14. Հորանային   հալման   ենթաբաժնի  նախագծման  առանձնահատկությունները:  

15. Կոնվերտերային   ենթաբաժնի  նախագծման  առանձնահատկությունները: 

16. Էլեկտրոլիզային  արտադրության  նախագծման  առանձնահատկությունները: 

17. Խտանյութի  ռացիոնալ  կազմի  որոշումը:  Նյութական  հաշվեկշիռների  կազմումը: 

18. Մետալուրգիական  արտադրամասերի  արտադրական  տեղամասերի  տեխնոլոգիական  
սարքավորումների  ընտրություն  և  քանակի  հաշվարկ:  

19. Օժանդակ  և տրանսպորտային   սարքավորումների  ընտրություն  և  քանակի  հաշվարկ:  

20. Բովախառնուրդային  նյութերի  պահեստների  և  նախապատրաստման  տեղամասերի  
հաշվարկ: 



21. Էներգետիկական  և  սանիտարական  մաս:  Էլեկտրաէներգիայի,  սեղմված  օդի,  ջրի,  
վառելանյութի  և  գոլորշու տարեկան  ծախսի  որոշումը: 

22. Օժանդակ  տնտեսությունների  հաշվարկը: 

23. Մետալուրգիական  գործարանի  կառուցման  տեղի  ընտրությունը: 

24. Շինարարական  գործի  հիմունք¬ները:  Շինարարական  նախագծման  հիմնա¬կան  
ուղղությունները:   

25. Արտադրական  շենքերի  տեսակները: 

26. Բնական  և  արհեստական  շինարարական  նյութեր:  Շինարարական  աշխա¬տանքների  
հիմնական     պարամետրերը`  շենքի  երկարությունը,  լայնությունը,  շինության  
բարձրությունը,  սյուների  քայլը,          թռիչքի  չափերը: 

27. Մետաղական,  երկաթբետոնե  և  համակցված  շինարարական  կոնստրուկցիաներ: 
Արտադրական շենքի  հիմնական  տարրերը`  հիմքը, սյուները,  ենթաամբարձչային  
հեծանները, պատերը, ծածկը,  հատակը,  միջնապատերը,  դարպասները, դռները, լուսատու 
երդիկները  և  այլն: 

28. Մետալուրգիական արտադրամասերի հատակագծի մշակման կարգը: Թռիչքների դա-
սավորությունը  և  տիպային  հատակագծերի  տեսակները:  Արտադրամասի  վարչա-
կենցաղային  ծառայությունները: 

 

Գրականություն 

1. Кохан Л.С., Навроцкий А.Г. Механическое оборудование цехов по производству 

цветных металлов. Учеб. пособие для вузов. М.: Металлургия, 1985, 312с. 

2. Целиков А. И., Полухин П.И., Гребеник В.М. и др. Т. 2. М.: Металлургия, 1978, 

328с. 

 
 
 

Կազմող՝                                                                  Ա.Ա. Աղայան 
Հաստատված է ամբիոնի   08.02.19  թիվ 12 նիստում    

Մ և Ն ամբիոնի վարիչի ժ/պ Հ.Վ.Ավագյան     

 


