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ВСТУП
До змісту підручника «Монтаж каркасно-обшивних конструкцій» (частина ІІ) вклю-

чено два дидактичних модулі (ДМ), після вивчення яких учень (слухач) має оволодіти 
знаннями, уміннями та навичками, що відповідають кваліфікаційним рівням ІІІ-IV роз-
рядів монтажника гіпсокартонних конструкцій згідно з Державним стандартом ПТО 
ДСПТО-7129.2 F 45036-2006.

До складу ДМ-3 включено таку інформацію: загальні питання з комплектних сис-
тем сухого будівництва, технології підготовки різних видів поверхонь і обшивальних 
плит до облицювальних робіт, безкаркасний спосіб облицювання. Розглядається тех-
нологія монтажу простих каркасів гіпсокартонних систем та кріплення гіпсокартонних і 
гіпсоволокнистих виробів при безкаркасній та каркасній технологіях монтажу. Окрема 
модульна одиниця (МО) присвячена технології влаштування підшивних стель.

Закінчується ДМ-3 модульними одиницями, в яких розглядаються питання об-
робки швів у гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) обшивках та дефекти гіпсокартонних 
систем і способи їх усунення.

ДМ-4 включає більш складну інформацію, що відповідає вимогам 4-го кваліфі-
каційного розряду: технологія монтажу каркасів перегородок середньої складності, 
плоских підвісних стель, улаштування деформаційних швів і примикань, особливості 
монтажу санітарно-технічних розводок. У цьому ДМ описано технології влаштування 
збірних підлог, мансард і простих криволінійних поверхонь великого радіуса. До МО 
4.10 «Технологія влаштування збірних підлог» включено новітню технологію з улашту-
вання збірних підлог з використанням цементних плит Аквапанель.

Засвоєння кожної МО ДМ-3 і ДМ-4 обов’язково містить практичні завдання з фор-
мування професійних умінь.

У ДМ-4 подано розширено інформацію з пожежної безпеки на будівництві, додат-
кову інформацію про спеціальні клейові суміші та допоміжні матеріали, необхідні при 
виконанні монтажних робіт складністю 4-го розряду, та сучасні лазерні контрольно-
вимірювальні прилади.

Таким чином, ДМ-3 і ДМ-4 дають змогу навчитися виконувати роботи простої та 
середньої складності з монтажу гіпсокартонних конструкцій.
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ПРОГРАМА МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ
№ п/п Назва Стор.

ДМ-3 ВИКОНАННЯ РОБІТ З МОНТАЖУ КАРКАСНО-ОБШИВНИХ
КОНСТРУКЦІЙ СКЛАДНІСТЮ 3-ГО РОЗРЯДУ

МО 3.1 Конструктивні елементи будівель і споруд
МЕ 3.1.1 Настановчо-мотиваційний 10
МЕ 3.1.2 Споруди й будівлі. Класифікація та призначення 13
МЕ 3.1.3 Основні частини й конструктивні елементи будівлі 17
МЕ 3.1.4 Конструктивні схеми житлових та громадських будівель 24
МЕ 3.1.5 Архітектурно-конструктивні елементи будівель 29
МЕ 3.1.6 Системно-узагальнюючий 32
МО 3.2 Організація виробництва та праці на будівництві

МЕ 3.2.1 Настановчо-мотиваційний 33

МЕ 3.2.2 Технологічна послідовність виконання будівельних та
опоряджувальних робіт 34

МЕ 3.2.3 Організація монтажних робіт 36

МЕ 3.2.4 Основні причини нещасних випадків при монтажі гіпсокартонних 
конструкцій 40

МЕ 3.2.5 Системно-узагальнюючий 45
МО 3.3 Комплектні системи сухого будівництва

МЕ 3.3.1 Настановчо-мотиваційний 46
МЕ 3.3.2 Історія гіпсокартону та сухого будівництва 47
МЕ 3.3.3 Комплектні системи сухого будівництва КНАУФ 50
МЕ 3.3.4 Переваги використання комплектних систем (КС) КНАУФ 52

МЕ 3.3.5 Інструменти, ручні спеціальні пристрої для улаштування 
каркасно-обшивних конструкцій 54

МЕ 3.3.6 Дискові електропилки 57
МЕ 3.3.7 Правила безпеки праці при роботі з електроінструментом 60
МЕ 3.3.8 Системно-узагальнюючий 64

МО 3.4 Технологія підготовки поверхонь і плитних виробів
до використання

МЕ 3.4.1 Настановчо-мотиваційний 65

МЕ 3.4.2 Підготовка бетонних, цегляних та інших поверхонь до монтажу 
плитних виробів 66

МЕ 3.4.3 Різання й обробка елементів облицювання стін і перегородок 
системи КНАУФ 69

МЕ 3.4.4 Види кріплення ГКП і ГВП до каркаса 72

МЕ 3.4.5 Визначення типу ГКП, ГВП КНАУФ за характерними ознаками
(за таблицями). Лабораторно-практична робота 75

МЕ 3.4.6 Системно-узагальнюючий 77
МО 3.5 Облицювання стін плитами КНАУФ

МЕ 3.5.1 Настановчо-мотиваційний 78

МЕ 3.5.2 Безкаркасний спосіб улаштування облицювань стін
плитами КНАУФ 79

МЕ 3.5.3 Підготовка приміщень до опорядження стінових конструкцій
ГКП (ГВП) 81

МЕ 3.5.4 Технологія приклеювання ГКП (ГВП) до рівних поверхонь
(безкаркасний спосіб) 83

МЕ 3.5.5 Технологія приклеювання плит до поверхонь із нерівностями
(безкаркасний спосіб) 86

МЕ 3.5.6 Облицювання димоходів, санвузлів 89
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№ п/п Назва Стор.

МЕ 3.5.7 Улаштування тепло-, звукоізоляції стін при безкаркасному
способі облицювання стін 91

МЕ 3.5.8 Системно-узагальнювальний 93
МО 3.6 Облицювання стін плитами КНАУФ

МЕ 3.6.1 Настановчо-мотиваційний 94
МЕ 3.6.2 Види каркасів гіпсокартонних систем (ГКС) 95
МЕ 3.6.3 Основні види металевих профілів 97
МЕ 3.6.4 Елементи дерев’яного каркаса. Вимоги до деревини 100
МЕ 3.6.5 Розмічування місць розташування основних елементів каркасів 102
МЕ 3.6.6 Способи скріплення елементів каркаса 105
МЕ 3.6.7 Порядок монтажу простих металевих каркасів перегородок 108
МЕ 3.6.8 Улаштування дерев’яних каркасів 112
МЕ 3.6.9 Системно-узагальнюючий 116

МО 3.7 Технологія кріплення гіпсокартонних, гіпсоволокнистих
виробів до елементів каркаса

МЕ 3.7.1 Настановчо-мотиваційний 117
МЕ 3.7.2 Техніка кріплення 118
МЕ 3.7.3 Способи кріплення ГКП, ГВП до стін та каркаса 122
МЕ 3.7.4 Двошарове облицювання стін та перегородок 127
МЕ 3.7.5 Системно-узагальнюючий 129
МО 3.8 Технологія улаштування підшивної стелі

МЕ 3.8.1 Настановчо-мотиваційний 130
МЕ 3.8.2 Загальні відомості про підшивні стелі 131
МЕ 3.8.3 Улаштування підшивної стелі комплектної системи КНАУФ D211 133

МЕ 3.8.4 Улаштування підшивної стелі комплектної системи КНАУФ D212 
з декоративних і перфорованих плит 136

МЕ 3.8.5 Улаштування підшивної стелі з ГКП по одноосьовому або
дворівневому дерев’яному каркасу

139

МЕ 3.8.6 Системно-узагальнюючий 142
МО 3.9 Обробка швів у гіпсокартонних обшивках

МЕ 3.9.1 Настановчо-мотиваційний 143
МЕ 3.9.2 Види швів у гіпсокартонних обшивках 144
МЕ 3.9.3 Обробка стиків (швів) ГКП 146
МЕ 3.9.4 Технологія шпаклювання стиків гіпсокартонних обшивок 148
МЕ 3.9.5 Особливості шпаклювання кутів, місць кріплення гіпсокартону 151
МЕ 3.9.6 Системно-узагальнюючий 154
МО 3.10 Основні правила приймання змонтованих конструкцій

МЕ 3.10.1 Настановчо-мотиваційний 155

МЕ 3.10.2 Основні вимоги до приймання змонтованих гіпсокартонних
конструкцій

156

МЕ 3.10.3 Перевірка якості змонтованих конструкцій 159
МЕ 3.10.4 Контроль якості шпаклювання 163
МЕ 3.10.5 Системно-узагальнюючий 165
МО 3.11 Дефекти гіпсокартонних систем та їх усунення

МЕ 3.11.1 Настановчо-мотиваційний 166
МЕ 3.11.2 Дефекти гіпсокартонних систем, причини їх утворення 167
МЕ 3.11.3 Способи відновлення пошкоджених поверхонь 169
МЕ 3.11.4 Усунення дефектів обробки швів 173
МЕ 3.11.5 Системно-узагальнюючий 176



7

№ п/п Назва Стор.

ДМ-4 УЛАШТУВАННЯ КАРКАСНО-ОБШИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ
СКЛАДНІСТЮ 4-ГО РОЗРЯДУ

МО 4.1 Пожежна безпека на будівництві
МЕ 4.1.1 Настановчо-мотиваційний 178
МЕ 4.1.2 Законодавчі та нормативні документи з пожежної безпеки 182
МЕ 4.1.3 Види процесу горіння та способи його припинення 184
МЕ 4.1.4 Вогнегасні речовини 186
МЕ 4.1.5 Технології пожежогасіння 188
МЕ 4.1.6 Пожежні засоби для захисту об’єкта 190
МЕ 4.1.7 Характеристика первинних засобів пожежогасіння 192
МЕ 4.1.8 Вогнегасники 194
МЕ 4.1.9 Правила зберігання, строки перевірки вогнегасників 200

МЕ 4.1.10 Технічні засоби протипожежного захисту 202
МЕ 4.1.11 Вогнестійкість будівельних конструкцій 205
МЕ 4.1.12 Класифікація будівель за вибухонебезпечністю 207
МЕ 4.1.13 Вибухопожежне утримання будівель і споруд 209
МЕ 4.1.14 План евакуації з приміщень на випадок пожежі (аварії) 214
МЕ 4.1.15 Отруєння окисом вуглецю (чадним газом) 216
МЕ 4.1.16 Знаки пожежної безпеки 217
МЕ 4.1.17 Заходи забезпечення пожежної безпеки 221
МЕ 4.1.18 Порядок дій у разі пожежі 223
МЕ 4.1.19 Види протипожежних інструктажів 225
МЕ 4.1.20 Системно-узагальнюючий 228
МО 4.2 Технічне креслення

МЕ 4.2.1 Настановчо-мотиваційний 230
МЕ 4.2.2 Складальне креслення 231
МЕ 4.2.3 Специфікація. Заповнення специфікації 234
МЕ 4.2.4 Загальні відомості про схеми. Різновиди схем 238
МЕ 4.2.5 Кінематична принципова схема 240
МЕ 4.2.6 Системно-узагальнюючий 245

МО 4.3 Матеріали для виконання монтажних робіт складністю
4-го розряду

МЕ 4.3.1 Настановчо-мотиваційний 246
МЕ 4.3.2 Клейові суміші для систем скріпленної теплоізоляції (ССТ) 247

МЕ 4.3.3 Клейові суміші для систем зовнішнього утеплення фасаду 
«КНАУФ-Тепла стіна» 250

МЕ 4.3.4 Допоміжні матеріали 253
МЕ 4.3.5 Матеріали для звукоізоляційних систем 256
МЕ 4.3.6 Звукопоглинальні плити «КНАУФ Cleaneo Akustik» 258
МЕ 4.3.7 Звукопоглинальні плити «КНАУФ Piano» 263
МЕ 4.3.8 Звукопоглинальні плити «КНАУФ Silentboard» 265
МЕ 4.3.9 Системно-узагальнюючий 267
МО 4.4 Сучасні контрольно-вимірювальні прилади

МЕ 4.4.1 Настановчо-мотиваційний 268
МЕ 4.4.2 Прилади для вимірювання відстані 269
МЕ 4.4.3 Лазерні нівеліри для побудови лазерних точок і ліній 272

МЕ 4.4.4 Лазерні нівеліри для побудови лазерних площин,
що перетинаються 277

МЕ 4.4.5 Системно-узагальнюючий 280
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№ п/п Назва Стор.
МО 4.5 Технологія монтажу перегородок середньої складності

МЕ 4.5.1 Настановчо-мотиваційний 281
МЕ 4.5.2 Загальні відомості про перегородки середньої складності 282
МЕ 4.5.3 Техніка з’єднання стоякових профілів 285
МЕ 4.5.4 Технологія монтажу перегородки середньої складності W115 287
МЕ 4.5.5 Технологія монтажу перегородки середньої складності W116 290
МЕ 4.5.6 Технологія монтажу перегородки середньої складності W118 292
МЕ 4.5.7 Технологія монтажу перегородки середньої складності К234 294
МЕ 4.5.8 Системно-узагальнюючий 296
МО 4.6 Технологія монтажу пласких підвісних стель

МЕ 4.6.1 Настановчо-мотиваційний 297
МЕ 4.6.2 Загальні відомості про підвісні стелі середньої складності 298
МЕ 4.6.3 Розмітка проектного положення підвісної стелі 302
МЕ 4.6.4 Монтаж стелі із закритим дворівневим дерев’яним каркасом D111 305
МЕ 4.6.5 Монтаж стелі із закритим дворівневим металевим каркасом D112 308
МЕ 4.6.6 Монтаж стелі із закритим однорівневим металевим каркасом D113 312
МЕ 4.6.7 Монтаж підвісної стелі з відкритим каркасом 315
МЕ 4.6.8 Улаштування акустичних підвісних стель «Cleaneo Akustik» 317
МЕ 4.6.9 Системно-узагальнюючий 324
МО 4.7 Улаштування прорізів у гіпсокартонних перегородках

МЕ 4.7.1 Настановчо-мотиваційний 325
МЕ 4.7.2 Загальні відомості про прорізи в гіпсокартонних перегородках 326
МЕ 4.7.3 Монтаж каркаса дверного прорізу 328
МЕ 4.7.4 Посилення стояків каркаса дверного прорізу 331
МЕ 4.7.5 Техніка улаштування прорізів для вікон і фрамуг 334
МЕ 4.7.6 Системно-узагальнюючий 336

МО 4.8 Деформаційні шви та примикання в гіпсокартонних
(гіпсоволокнистих) перегородках

МЕ 4.8.1 Настановчо-мотиваційний 337
МЕ 4.8.2 Улаштування деформаційних швів у перегородках 338
МЕ 4.8.3 Види примикань перегородок до стель 340
МЕ 4.8.4 Примикання перегородок до колон, пілястр, балок і підлог 343
МЕ 4.8.5 Системно-узагальнюючий 346
МО 4.9 Кріплення навісного обладнання до гіпсокартонних конструкцій

МЕ 4.9.1 Настановчо-мотиваційний 347
МЕ 4.9.2 Основні види санітарно-технічних розводок 348
МЕ 4.9.3 Кріплення навісного обладнання до гіпсокартонних обшивок 351
МЕ 4.9.4 Кріплення великих вантажів до каркасно-обшивних конструкцій 355
МЕ 4.9.5 Системно-узагальнюючий 358
МО 4.10 Технологія улаштування збірної підлоги

МЕ 4.10.1 Настановчо-мотиваційний 359
МЕ 4.10.2 Види конструкцій збірних підлог КНАУФ 360
МЕ 4.10.3 Улаштування збірних підлог КНАУФ з ГКП 365
МЕ 4.10.4 Улаштування збірних підлог КНАУФ з ГВП 368
МЕ 4.10.5 Улаштування підлоги із застосуванням плит Аквапанель «Floor» 373
МЕ 4.10.5 Системно-узагальнюючий 377
МО 4.11 Технологія улаштування мансард

МЕ 4.11.1 Настановчо-мотиваційний 378
МЕ 4.11.2 Мансарда: призначення. Вимоги до влаштування 379
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№ п/п Назва Стор.
МЕ 4.11.3 Види гіпсокартонних комплектних систем КНАУФ для мансард 382
МЕ 4.11.4 Монтаж каркаса мансарди комплектної системи КНАУФ D61 384
МЕ 4.11.5 Улаштування мансардної обшивки 386
МЕ 4.11.6 Улаштування пожежобезпечної обшивки 390
МЕ 4.11.7 Системно-узагальнюючий 392
МО 4.12 Технологія улаштування криволінійних поверхонь

МЕ 4.12.1 Настановчо-мотиваційний 393
МЕ 4.12.2 Криволінійні поверхні в інтер’єрах приміщень 394
МЕ 4.12.3 Виготовлення шаблонів для гнуття гіпсокартонних виробів 396

МЕ 4.12.4 Способи та технологія гнуття криволінійних елементів великого 
радіуса з ГКП 399

МЕ 4.12.5 Кріплення криволінійних елементів великого радіуса з ГКП
до каркаса 402

МЕ 4.12.6 Системно-узагальнюючий 403

 

Набув знань – пристосуй до діла, 
знання без діла – тяжка ноша. 

Перське прислів’я  

Вчитися й постійно вправлятися у вивченому…
Хіба це не задоволення?

Конфуцій
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 1 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

ДМ-3. ВИКОНАННЯ РОБІТ З МОНТАЖУ
ГІПСОКАРТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ СКЛАДНІСТЮ

3-ГО РОЗРЯДУ

Мета: вивчення цього ДМ включає такі МО:
  МО 3.1. Конструктивні елементи будівель і споруд;
  МО 3.2. Організація виробництва й праці на будівництві;
  МО 3.3. Комплектні системи сухого будівництва;
  МО 3.4. Технологія підготовки поверхонь і гіпсокартонних

(гіпсоволокнистих) плит до використання;
  МО 3.5. Облицювання стін плитними матеріалами;
  МО 3.6. Технологія монтажу простих каркасів гіпсокартонних систем;
  МО 3.7. Технологія кріплення гіпсокартонних, гіпсоволокнистих виробів

до елементів каркаса;
  МО 3.8. Технологія улаштування підшивних стель;
  МО 3.9. Обробка швів у гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) обшивках;
  МО 3.10. Основні правила приймання змонтованих конструкцій;
  МО 3.11. Дефекти гіпсокартонних систем і їх усунення.

3.1. КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Мета: засвоєння знань про:
  споруди й будівлі, їх класифікацію та призначення;
  основні частини й конструктивні елементи будівель;
  конструктивні схеми житлових і громадських будівель;
  архітектурно-конструктивні елементи будівель.

ВІДОМІСТЬ
обліку навчальних досягнень учня _________________________

під час вивчення ДМ-3

№ МО № МЕ Назва модульних елементів, вивчення
яких підлягає оцінюванню

Само-
контроль

Конт-
роль

засво-
єння

1 2 3 4 5
МО 
3.1 МЕ 3.1.2 Споруди й будівлі. Класифікація та

призначення

МЕ 3.1.3 Основні частини й конструктивні елементи 
будівлі

МЕ 3.1.4 Конструктивні схеми житлових та
громадських будівель

МЕ 3.1.5 Архітектурно-конструктивні елементи
будівель

МЕ 3.1.6 Системно-узагальнюючий
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1 2 3 4 5
МО 
3.2 МЕ 3.2.2 Технологічна послідовність виконання

будівельних та опоряджувальних робіт
МЕ 3.2.3 Організація монтажних робіт

МЕ 3.2.4 Основні причини нещасних випадків при
монтажі гіпсокартонних конструкцій

МЕ 3.2.5 Системно-узагальнюючий
МО 
3.3

МЕ 3.3.2 Історія гіпсокартону та сухого будівництва

МЕ 3.3.3 Комплектні системи сухого будівництва
КНАУФ

МЕ 3.3.4 Переваги використання комплектних систем 
(КС) КНАУФ

МЕ 3.3.5 Інструменти, ручні спеціальні пристрої для 
улаштування каркасно-обшивних конструкцій

МЕ 3.3.6 Дискові електропилки

МЕ 3.3.7 Правила безпеки праці при роботі з
електроінструментом

МЕ 3.3.8 Системно-узагальнюючий
МО 
3.4 МЕ 3.4.2 Підготовка бетонних, цегляних та інших

поверхонь до монтажу плитних виробів

МЕ 3.4.3 Різання й обробка елементів облицювання 
стін і перегородок системи КНАУФ

МЕ 3.4.4 Види кріплення ГКП і ГВП до каркаса

МЕ 3.4.5
Визначення типу ГКП, ГВП КНАУФ за
характерними ознаками (за таблицями). 
Лабораторно-практична робота

МЕ 3.4.6 Системно-узагальнюючий
МО 
3.5 МЕ 3.5.2 Безкаркасний спосіб улаштування

облицювань стін плитами КНАУФ

МЕ 3.5.3 Підготовка приміщень до опорядження
стінових конструкцій ГКП (ГВП)

МЕ 3.5.4 Технологія приклеювання ГКП (ГВП) до рівних 
поверхонь (безкаркасний спосіб)

МЕ 3.5.5 Технологія приклеювання плит до поверхонь
із нерівностями (безкаркасний спосіб)

МЕ 3.5.6 Облицювання димоходів, санвузлів

МЕ 3.5.7 Улаштування тепло-, звукоізоляції стін при 
безкаркасному способі облицювання стін

МЕ 3.5.8 Системно-узагальнюючий
МО 
3.6

МЕ 3.6.2 Види каркасів гіпсокартонних систем (ГКС)
МЕ 3.6.3 Основні види металевих профілів

МЕ 3.6.4 Елементи дерев’яного каркаса. Вимоги до
деревини

МЕ 3.6.5 Розмічування місць розташування основних 
елементів каркасів

МЕ 3.6.6 Способи скріплення елементів каркаса

МЕ 3.6.7 Порядок монтажу простих металевих каркасів 
перегородок

МЕ 3.6.8 Улаштування дерев’яних каркасів
МЕ 3.6.9 Системно-узагальнюючний
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1 2 3 4 5
МО 
3.7

МЕ 3.7.2 Техніка кріплення

МЕ 3.7.3 Способи кріплення ГКП, ГВП до стін та
каркаса

МЕ 3.7.4 Двошарове облицювання стін та
перегородок 

МЕ 3.7.5 Системно-узагальнюючий
МО 
3.8

МЕ 3.8.2 Загальні відомості про підшивні стелі

МЕ 3.8.3 Улаштування підшивної стелі комплектної 
системи КНАУФ D211

МЕ 3.8.4
Улаштування підшивної стелі комплектної 
системи КНАУФ D212 з декоративних і
перфорованих плит

МЕ 3.8.5
Улаштування підшивної стелі з ГКП по
одноосьовому або дворівневому 
дерев’яному каркасу

МЕ 3.8.6 Системно-узагальнюючий
МО 
3.9

МЕ 3.9.2 Види швів у гіпсокартонних обшивках
МЕ 3.9.3 Обробка стиків (швів) ГКП

МЕ 3.9.4 Технологія шпаклювання стиків
гіпсокартонних обшивок

МЕ 3.9.5 Особливості шпаклювання кутів, місць
кріплення гіпсокартону

МЕ 3.9.6 Системно-узагальнювальний
МО 
3.10 МЕ 3.10.2 Основні вимоги до приймання змонтованих 

гіпсокартонних конструкцій
МЕ 3.10.3 Перевірка якості змонтованих конструкцій
МЕ 3.10.4 Контроль якості шпаклювання
МЕ 3.10.5 Системно-узагальнюючий

МО 
3.11 МЕ 3.11.2 Дефекти гіпсокартонних систем, причини їх 

утворення 

МЕ 3.11.3 Способи відновлення пошкоджених
поверхонь

МЕ 3.11.4 Усунення дефектів обробки швів
МЕ 3.11.5 Системно-узагальнюючий

РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Переходьте до наступного елементу
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 1 2
Назва: СПОРУДИ Й БУДІВЛІ. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ

Мета: засвоєння знань про:
  види будівель і споруд;
  класифікацію будівель за призначенням;
  основні вимоги до будівель і споруд.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 1.10.2.Будівельні креслення.

І. Споруди й будівлі. Класифікація та призначення
Спорудами в будівництві називається все, що створено людською працею для 

забезпечення матеріальних і соціально-побутових потреб суспільства.
Будівлі – це наземні споруди із приміщеннями, призначеними для виробничої ді-

яльності, проживання й суспільних потреб людини. Такі споруди, як мости, башти, греблі, 
тунелі, резервуари називаються інженерними (спеціальними). Вони можуть бути назем-
ними, підземними, підводними.

Існує певний поділ будівель за призначенням.
Цивільні будівлі призначені для побутових і громадських потреб. Їх поділяють на 

житлові (квартирні будівлі, гуртожитки, готелі) та громадські, які за своїм призначенням 
поділяються на навчальні (школи, училища, інститути, технікуми), видовищні (клуби, 
театри, кінотеатри), лікувально-профілактичні (поліклініки, лікарні, санаторії), спортив-
ні (стадіони, плавальні басейни) тощо.

Промислові будівлі призначені для виробничого процесу, розміщення відповід-
ного устаткування для випуску продукції. Промислові будівлі поділяють на виробничі, 
до яких належать основні цехи, призначені для кінцевого випуску заводської продукції, 
та підсобні – цехи для обслуговування певного виробництва. 

До промислових будівель належать також: 
  складські (склад заготовок, готової продукції, матеріально-технічний склад);
  транспортні (локомотивні депо, гаражі, станції технічного обслуговування);
  енергетичні (електростанції, трансформаторні підстанції, котельні, компресорні);
  допоміжні (адміністративні, побутові, господарські) приміщення.

Сільськогосподарські будівлі призначені для обслуговування потреб сільсько-
го господарства. Їх поділяють на будівлі для великої рогатої худоби (корівники, телят-
ники), для утримування коней, птахів, ветеринарні будівлі, зерносховища, теплиці, 
парники тощо. 

Залежно від строків експлуатації будівлі та споруди поділяють на постійні (капі-
тальні) й тимчасові.
ІІ. Основні вимоги до будівель

При спорудженні до будівель, згідно з чинними будівельними нормами й правила-
ми та умовами експлуатації, висуваються певні вимоги.

Будівля має відповідати своєму призначенню. Кількість і ширина прогонів, 
крокв, колон, розміри внутрішніх приміщень, матеріал конструкцій повинні відповідати 
суспільно-побутовим і виробничим умовам, для яких їх споруджено, і створювати най-
кращі умови для перебування в них.

Міцність і стійкість будівлі забезпечуються міцністю обраних конструкцій, 
матеріалів, надійністю їх з’єднань і створенням такої просторової жорсткості будівлі, 
яка може чинити опір навантаженням (вітровим, ваговим та ін.), що діють на неї. На 
міцність і стійкість будівлі впливають також вибір конструктивної схеми, створення діа-
фрагм жорсткості, застосування зв’язок.
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Довговічність – це здатність будівлі зберігати свої основні властивості у процесі 
експлуатації. Довговічність будівлі залежить від довговічності обраних конструкцій, їх 
здатності чинити опір фізичним і хімічним впливам, від якості будівельно-монтажних 
робіт, а також умов експлуатації.

За будівельними нормами визначають три ступені довговічності основ-
них конструкцій:

  I – термін експлуатації понад 100 років; 
  II – від 50 до 70 років;
  III – від 20 до 50 років.

Будівлі, термін експлуатації яких менше ніж 20 років, за довговічністю не нормують.
Житлові будівлі за довговічністю поділяють на п’ять ступенів:

  I – термін експлуатації 150 років;
  II – 125 років;
  III – до 100 років;
  IV – 50 років;
  V – 30 років.

Терміни довговічності визначають з урахуванням фізичного й морального 
спрацювання будівель.

Ступінь вогнестійкості залежить від групи займистості конструкцій будівлі та 
межі їх вогнестійкості. Щодо займистості розрізняють неспалимі, важкоспалимі та спа-
лимі будівельні матеріали й конструкції.

До неспалимих належать конструкції, зроблені з неспалимих матеріалів. Важко-
спалимі конструкції виготовляють із важкоспалимих матеріалів, а також зі спалимих 
матеріалів, захищених від вогню неспалимими. До спалимих належать конструкції, ви-
готовлені зі спалимих матеріалів, які не захищені від вогню.

Ступінь вогнестійкості конструкції визначають часом у годинах від початку ви-
пробування конструкції на вогнестійкість до появи однієї з таких ознак: утворення на-
скрізних тріщин, отворів, підвищення температури на поверхні, що не обігрівається, 
у середньому більше ніж на 140°С або в будь-якій точці цієї поверхні більше ніж на 
180°С порівняно з температурою конструкції до випробування, або більше як на 220°С 
незалежно від температури конструкції до випробування.

  До I ступеня вогнестійкості належать будівлі, усі елементи яких неспалимі;
  II – з важкоспалимими перегородками;
  III – зі спалимими покриттями й важкоспалимими перегородками та перекриттями;
  IV – з усіма важкоспалимими елементами (крім брандмауерів);
  V – зі спалимими елементами, крім перекриття цокольного поверху, яке має бути 

важкоспалимим.
Вимога економічності полягає в тому, щоб вартість 1 м² або 1 м³ будівлі 

при спорудженні не перевищувала визначені норми. Зниження вартості будівельно-
монтажних робіт є одним із найважливіших завдань. Досягають його завдяки раціо-
нальному проектуванню, вибором конструкцій і матеріалів, застосуванню передової 
організації й технології будівництва.

Архітектурна виразність характеризується загальним виглядом будівлі (з огля-
ду на її призначення), опорядженням і високою якістю робіт.
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ТЕСТ
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Який існує в практиці будівництва розподіл будівель за призначенням?
а) На цивільні;
б) Промислові;
в) Інженерні;
г) Житлові;
д) Сільськогосподарські.

2. Як можуть бути класифіковані інженерні споруди за розташуванням?
а) Наземні;
б) Підводні;
в) Повітряні;
г) Підземні.
3. Як класифікують цивільні будівлі за потребою?
а) Побутові;
б) Громадські;
в) Промислові;
г) Сільськогосподарські;
д) Житлові.
4. Як можна поділити громадські будівлі за призначенням?
а) Навчальні;
б) Видовищні;
в) Лікувально-профілактичний;
г) Спортивні;
д) Промислові.
5. Які будівлі належать до промислових?
а) Складські;
б) Транспортні;
в) Енергетичні;
г) Допоміжні;
д) Інженерні.
6. Скільки ступенів довговічності основних конструкцій визначають за будівельними 

нормами?
а) Одну;
б) Дві;
в) Три;
г) Чотири;
д) П’ять.
7. Який ступінь довговічності конструкцій будівель при терміні експлуатації

до 70 років?
а) І;
б) ІІ;
в) ІІІ;
г) ІV;
д) V.
8. Скільки років можуть експлуатуватися житлові будівлі, які мають ІV ступінь

довговічності?
а) 150;
б) До 100;
в) 50;
г) 30.
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9. Які ознаки є суттєвими для визначення ступеня вогнестійкості конструкції 
при випробуванні?

а) Утворення незначних тріщин;
б) Підвищення температури на поверхні, яка не обігрівається на 50°С

порівняно з температурою до випробування;
в) Підвищення температури на поверхні більше ніж на 140°С

порівняно з температурою до випробування;
г) Утворення наскрізних тріщин.
10. У чому полягає вимога економічності?
а) Вартість 1 м² або 1 м³ будівлі не повинна перевищувати визначені норми 

більше ніж на 20%;
б) Вартість 1 м² або 1 м³ будівлі не повинна перевищувати визначені норми 

більше ніж на 10%;
в) Вартість 1 м² або 1 м³ будівлі не повинна перевищувати визначені норми зовсім;
г) Вартість 1 м² або 1 м³ будівлі не повинна бути знижена.

Самостійна робота
Складіть конспект МЕ 3.1.2 у вигляді класифікацій будівель і споруд:

  за призначенням;
  за довговічністю;
  за ступенем вогнестійкості.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 1 3
Назва: ОСНОВНІ ЧАСТИНИ Й КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ БУДІВЛІ

Мета: формування навичок:
  розрізняти основні частини будівлі за групами;
  визначати конструктивні елементи будівель.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.10.2. Будівельні креслення;
2. МЕ 1.10.5. Умовні графічні позначення елементів будівель;
3. МЕ 1.10.4. Робочі креслення: фасади, плани, розрізи будівель;
4. МЕ 3.1.2. Споруди й будівлі. Класифікація та призначення.

Дидактичне забезпечення: робочі креслення будівель.

І. Основні частини будівлі
Будівля складається з окремих взаємопов’язаних між собою частин. Частини ці 

поділяються на три основні групи:
1. Об’ємно-планувальні елементи – поверх, сходова клітка, веранда, горище,

мансарда тощо;
2. Конструктивні елементи – фундаменти, стіни, окремі опори, перекриття, сходи тощо;
3. Будівельні вироби, з яких складаються конструктивні елементи: стіни з окремих це-

глин, сходи – зі східців і косоурів, перекриття – з окремих плит, балок та ін. Конструк-
тивні елементи будівлі можуть бути несними й огороджувальними.

Несні конструктивні елементи беруть на себе всі навантаження, які ви-
никають у будівлі чи діють на неї зовні (навантаження від маси самих конструкцій,
обладнання, людей, снігу, вітру).

Огороджувальні – відокремлюють приміщення від зовнішнього простору й одне 
приміщення від іншого, захищають будівлю від зовнішніх атмосферних впливів, забез-
печують у приміщеннях необхідний вологісно-температурний режим, а також звукоізо-
ляцію. У низці випадків конструктивні елементи виконують і несну, і огороджувальну 
функції одночасно.

До основних конструктивних елементів будівель належать: фундаменти, ко-
лони, стіни, балки, ферми, плити покриттів і перекриттів, перегородки, дах, сходи, ві-
кна, двері, балкони.

Основні несні елементи будівель (фундаменти, окремі опори, стіни, балки чи 
ферми, плити перекриттів або покриттів), пов’язані між собою, становлять несну осно-
ву – каркас будівлі. Він зосереджує на собі навантаження, які діють на будівлю, і пере-
дає їх на основу (ґрунт). Каркас також забезпечує просторову незмінність (жорсткість) 
і стійкість будівлі. За конструктивною схемою несного каркаса будівлі поділяються на 
безкаркасні, каркасні та з неповним каркасом.

За кількістю поверхів будівлі бувають: одноповерхові, малоповерхові (2-3), бага-
топоверхові (4-9), будинки підвищеної поверховості (10-12), висотні (понад 25) та ком-
біновані.
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ІІ. Конструктивні елементи будівель
На рис.1, 2, 3 зображено конструктивні елементи різних типів будівель.

Рис.2. Конструктивні елементи 
великопанельного житлового
будинку:
1 – зовнішні панелі,
2 – санітарно–технічні кабіни,
3 – несні перегородки,
4 – внутрішні несні поперечні стіни, 
5 – міжповерхові панелі перекриття,
6 – цокольні панелі, 7 – стрічковий 
фундамент із блоків, 8 – крок,
9 – висота поверху, 10 – прогін

Рис.3. Конструктивна схема
багатоповерхового панельного гуртожитку:
1 – фундамент, 2 – стіни підвалу;
3 – зовнішня стіна, 4 – вікна, 5 – дах,
6 – перегородка, 7 – міжповерхове перекриття,
8 – внутрішня стіна, 9 – сходи (поручні на
сходових маршах не показані)

Рис.1. Конструктивні елементи 
каркасної промислової будівлі: 
1 – стовпчастий фундамент,
2 – фундаментна балка, 
3 – колони, 4 – підкранова балка,
5 – стіна, 6 – покриття,
7 – ліхтар, 8 – ферма
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1. Фундаменти – нижні частини будівель, які призначені для передачі й розподілення 
навантаження від будівлі на ґрунт – основу (ґрунт) (рис.4).

За конструктивним рішенням фундаменти бувають збірні, 
монолітні й пальові.

Збірні залізобетонні фундаменти залежно від навантажень 
можуть бути стрічковими (суцільною протяжністю під стінами будів-
лі), стовпчастими (під окремі опори), склянкового типу (під колони 
одно- і багатоповерхових промислових будівель).

Фундаменти у вигляді суцільної монолітної 
плити під усією площею будівлі споруджують у 
слабких ґрунтах і при значних навантаженнях.

Під будівлі підвищеної поверховості в слаб-
ких ґрунтах роблять пальові фундаменти. При 
цьому будівля спирається на занурені в ґрунт 
дерев’яні, бетонні чи залізобетонні палі. Окремі 
палі об’єднують зверху монолітною бетонною чи 
залізобетонною плитою-ростверком.

Глибину закладання фундаментів, їх розмі-
ри й конструкцію визначають розрахунками. Вони 
залежать від типу ґрунту, навантажень, які пере-
даються на них. Враховують також рівень ґрунто-
вих вод і глибину промерзання.

На рис.5 показано конструктивні схеми фун-
даментів.
2. Стіни – основні конструкції, які захищають 

приміщення від зовнішнього середовища (зов-
нішні) чи відокремлюють одні приміщення від 
інших (внутрішні).

Стіни поділяються на:
  несні (рис.6), які сприймають навантаження 
від власної ваги, вітру та інших конструкцій 
(перекриттів, сходів тощо);

  самонесні (рис.7) – передають на фундаменти навантаження від власної ваги й ві-
тру (на такі стіни не спираються перекриття або інші конструкції будівлі).

Стіни найчастіше бувають кам’яними й залізобетонними.
Кам’яні стіни викладають зі штучного матеріалу (цегли, природного каменю, 

дрібних блоків) чи монтують з великорозмірних елементів заводського виготовлення 
(залізобетонних панелей, великих бетонних чи залізобетонних блоків, об’ємних блоків). 

Залізобетонні стіни також можуть виготовляти з монолітного залізобетону на 
будівельному об’єкті.

Стіни повинні відповідати таким вимогам: бути міцними, вогнестійкими, стійкими 
до атмосферних впливів, мати достатні теплозахисні й звукоізоляційні властивості.

Рис.4. Фундамент

Рис.5. Конструктивні схеми 
фундаментів: а) стрічкові під стіни;

б) стовпчасті під стіни; в) фундамент 
склянкового типу; г) суцільна монолітна 

плита; д) фундаменти з паль;
1) стіна; 2) стрічковий фундамент;

3) стовпчастий фундамент;
4) фундаментна балка; 5) паля;

6) монолітний ростверк

Рис.6. Несні стіни Рис.7. Самонесні стіни
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3. Перегородки – вертикальні елементи, які поділяють внутрішній об’єм будівлі в
межах поверху на окремі приміщення. Вони повинні мати малу масу, бути важко-
займистими, забезпечувати надійну звукоізоляцію. Перегородки виконують з легких 
бетонів, гіпсокартонних плит, цегли, деревини й інших матеріалів, що використову-
ються в будівництві.

Залежно від звукоізоляційних вимог перегородки роблять одношаровими і бага-
тошаровими.

Конструкція гіпсокартонних перегородок КНАУФ залежить від групи примі-
щень, які вони утворюють:

  група І – приміщення з незначною кількістю людей (квартири житлових будинків, 
номери в готелях, офіси, коридори тощо);

  група ІІ – приміщення зі значним скупченням людей (лекційні, актові зали, читальні 
зали бібліотек, конференц-зали, спортивні зали, палати лікарень тощо).

4. Перекриття – це пласкі горизонтальні конструкції, які поділяють простір будівлі по 
вертикалі на поверхи. Вони бувають міжповерхові, горищні, надпідвальні (цокольні).

Перекриття поєднують несні й огороджувальні функції. Вони є елементом кар-
каса будівлі й несуть разом з опорами вертикальні навантаження, тобто масу людей, 
технологічне обладнання, меблі й передають їх на балки, ферми, колони, стіни. Пере-
криття повинні забезпечувати просторову жорсткість будівлі, тому мають бути міцни-
ми, жорсткими, вогнестійкими, звуко- і теплоізоляційними.

По верху перекриттів настилають міцну підлогу, нижню поверхню (стеля майбут-
нього приміщення) готують до фарбування. Перекриття бувають дерев’яні, залізобе-
тонні, металеві.
5. Дах є частиною будівлі, що виконує її несні й огороджу-

вальні функції, захищає будівлю від атмосферних опа-
дів і відводить їх системою водостоків (рис.8). Верхнє 
покриття даху називають покрівлею.

Покрівлю виготовляють з покрівельної сталі, рулон-
них матеріалів (толь, руберойд), хвилястих листів (азбес-
тоцементних, полімерних тощо), глиняної черепиці, мета-
лочерепиці. Поширені мастикові покрівлі, що становлять собою литий гідроізоляційний 
килим, який складається з двох або трьох шарів мастики чи емульсії, армований склот-
каниною, скловолокном або склосіткою.

Несна частина даху складається з дерев’яних, залізобетон-
них чи металевих крокв, кроквяних балок і ферм, залізобетонного 
покриття. Такі конструкції даху мають бути міцними й стійкими, а по-
крівля – водонепроникною, легкою, мати низьку теплопровідність.

Дахи роблять горищними й безгорищними. У безгорищних 
конструкціях елементи даху й горищного перекриття поєднуються. 
На горищі може бути житлове приміщення – мансарда (рис.9).

Дахи можуть бути похилими, тобто зробленими з нахилом (одно- дво- і чотири-
похилими). Горизонтальні перетини схилів називають гребенем, вертикальні – ребром. 
Широко застосовують пласкі дахи з внутрішнім водостоком.
6. Сходи, вікна, двері, підлога – обов’язкові елементи будівлі. Сходи призначені для 

сполучення між поверхами. Розташовують їх у приміщеннях із капітальними стіна-
ми (сходових клітках). Основний тип сходів у масовому будівництві – це конструк-
ції заводського виготовлення: залізобетонні марші та площадки. Іноді їх роблять з 
окремих залізобетонних чи металевих напрямних (косоурів) і сходів.

Сходи бувають одно-, дво- і тримаршові. За призначенням сходи поділяють на 
основні, допоміжні, службові, аварійні та пожежні. На рис.10 показано загальний ви-
гляд сходів.

Рис.8. Дах

Рис.9. Мансарда
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Вікна – прорізи у зовнішніх стінах, призначені для освітлення приміщень природ-
ним світлом, провітрювання й зорового зв’язку із зовнішнім простором. Віконні прорізи 
заповнюють огороджувальною світлопроникною конструкцією, яку називають віконним 
блоком. До віконного блоку входять коробка й віконна рама зі склом.

Двері – прорізи в стінах і перегородках для сполучення між окремими примі-
щеннями. Дверний проріз заповнюють дверним блоком, який складається з нерухомої 
частини – дверної коробки – і частини, яка відкривається, – дверного полотна. Короб-
ка складається з порога, перекладини й косяків. Дверних полотен може бути одно чи 
два. Закріплюють їх у коробці на завісах. Двері бувають одно-, двопільні чи полуторні 
(з двома полотнами неоднакової ширини). За місцем розташування розрізняють двері 
зовнішні, зокрема балконні, й внутрішні. Дверні полотна можуть бути глухими й заскле-
ними. Для виготовлення дверних і віконних блоків застосовують деревину, скло, метал. 
Останнім часом поширюється металопластик.

Підлога – елемент будівлі, який при експлуатації витримує постійні й інтенсив-
ні механічні впливи. До підлог висувають високі вимоги щодо міцності й дотриман-
ня санітарно-гігієнічних норм. Підлога також повинна мати естетичний вигляд, вдало 
доповнювати інтер’єр приміщення. Для підлоги використовують різні матеріали, вибір 
яких залежить від призначення приміщень і класу будівель.

У житлових і громадських будівлях для обладнання верхнього покриття, так зва-
ної «чистої підлоги», використовують деревину (підлога дощата, паркетна), штучні ви-
роби з відходів деревини (ламінат) і різні рулонні синтетичні матеріали (лінолеум, ре-
лін, ворсові синтетичні килимові покриття).

У приміщеннях з підвищеною вологістю підлоги роблять з керамічної плитки. У 
громадських місцях, де проходить постійний потік людей, улаштовують міцні мозаїчні 
чи мармурові підлоги, а також підлоги зі штучного каменю (агламерованого мармуру, 
керамограніту (Gres), бетону тощо). У промислових будівлях підлоги роблять зазви-
чай монолітними (цементні, асфальтобетонні, мозаїчні, ксилолітові, полімерцементні, 
мастикові).

Рис.10. Загальний вигляд сходів: а – двомаршові, б – тримаршові, 1 – площадка поверху,
2 – проміжна площадка, 3 – марш, 4 – східці, 5 – косоур, 6 – балка площадки, 7 – шахта ліфта

а) б)
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. На які групи поділяються взаємопов’язані частини будівлі?
а) Об’ємні;
б) Об’ємно-планувальні;
в) Планувальні;
г) Конструктивні;
д) Будівельні вироби.

2. Які з елементів будівлі належать до конструктивних?
а) Фундаменти;
б) Стіни;
в) Східці;
г) Сходи;
д) Плити перекриття;
е) Перекриття;
ж) Косоури.
3. Яку функцію виконують огороджувальні конструктивні елементи будівлі?
а) Зосереджують на собі всі навантаження;
б) Відокремлюють приміщення від зовнішнього простору;
в) Захищають будівлю від зовнішніх впливів;
г) Забезпечують необхідний волого-температурний режим та звукоізоляцію;
д) Зосереджують на собі всі навантаження і відокремлюють приміщення від 

зовнішнього простору.
4. Що називається каркасом будівлі?
а) Пов’язані між собою основні несучі елементи;
б) Зовнішні стіни та перегородки;
в) Несна основа;
г) Несна основа, яка зосереджує на собі навантаження і передає їх на ґрунт.
5. Як поділяють будівлі за конструктивною схемою несного каркасу?
а) Каркасні;
б) Безкаркасні;
в) З неповним каркасом;
г) Комбіновані.
6. Як називається нижня частина будівлі, призначена для передачі та розподілу 

навантаження від будівлі на ґрунт?
а) Ліхтар;
б) Фундамент;
в) Фронтон;
г) Парапет.
7. Чим відрізняється стовпчастий фундамент від пальового?
а) Збирається з фундаментних блоків;
б) Спирається своєю конструкцією на ґрунт-основу;
в) Спирається на заглиблені в ґрунт палі.
8. Які функції несних стін?
а) Сприймають навантаження від власної ваги, вітру та інших конструкцій;
б) Сприймають навантаження від вітру;
в) Сприймають навантаження від вітру та власної ваги;
г) Сприймають навантаження від перекриттів.
9. Які види перекриття виконують поряд з несними й захисні функції?
а) Міжповерхові;
б) Горищні;
в) Усі види.
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10. Чим відрізняються приміщення І та ІІ груп?
а) Висотою;
б) Призначенням;
в) Кількістю людей, які одночасно там перебувають.
11. Як називається житлове приміщення, яке розташоване на горищі?
а) Еркер;
б) Мансарда;
в) Лоджія;
г) Дах.
12. Які функції виконує дах?
а) Огороджувальні;
б) Захисні;
в) Несні;
г) Несні й огороджувальні.
13. Чим суттєво відрізняються безгорищні дахи від горищних?
а) Поєднанням елементів даху й горищного покриття;
б) Наявністю внутрішнього водостоку;
в) Нахилом;
г) Матеріалом покрівлі.
14. Чому до підлог висувають високі вимоги щодо міцності?
а) При експлуатації витримує постійні й інтенсивні механічні впливи;
б) Повинна мати естетичний вигляд, доповнювати інтер’єр;
в) Має статичне навантаження;
г) Має динамічне навантаження.

Самостійна робота
1. Складіть конспект МЕ 3.1.3.
2. Відвідайте будівельний майданчик і дайте характеристику будівлі, яка там спору-

джується за схемою:
  призначення – …
  кількість поверхів – …
  характеристика фундаменту, стін, перегородок, перекриттів, даху, сходів, вікон, 
дверей, підлог.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 1 4
Назва: КОНСТРУКТИВНІ СХЕМИ ЖИТЛОВИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ

Мета: засвоєння знань про:
  конструктивні схеми каркасних і безкаркасних будівель;
  конструктивні схеми великоблокових і великопанельних будівель;
  конструктивні схеми об’ємно-блочних будівель;
  конструкцію монолітних будівель.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 3.1.2. Споруди й будівлі. Класифікація та призначення;
2. МЕ 3.1.3. Основні частини й конструктивні елементи будівлі.

І. Основні частини будівлі
На схемі 1 подано класифікацію каркасних і безкаркасних будівель за конструк-

тивною схемою несного каркаса.

КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ 
ЗА КОНСТРУКТИВНОЮ СХЕМОЮ НЕСУЧОГО КАРКАСА

Каркасні (рис.1) Безкаркасні (рис.2) З неповним
каркасом

Споруджують одно- і багато-
поверховими. Каркасними 
можуть бути промислові, 
сільськогосподарські, громад-
ські та адміністративні будів-
лі, а також житлові будинки 
підвищеної поверховості

Великоблокові –
зі стінами з бетон-
них та інших блоків 
з поперечними або 
подовжніми несни-
ми стінами (рис.3)

Великопанельні –
з трьома несними подо-
вжніми стінами (рис.4) і 
з поперечними несними 
стінами (усі стіни основні –
перегородки, внутрішні, 
подовжні та зовнішні стіни)

Стіни є несними, 
опори розташовують-
ся лише по внутріш-
ніх осях

Безкаркасні великоблокові будівлі зі стінами з бетонних та інших блоків мають 
переважно конструктивну схему з поперечними несними стінами. Цивільні багатопо-
верхові будівлі, як правило, споруджують з подовжніми несними стінами (рис.3).

Безкаркасні великопанельні будівлі споруджують з двома несними подовжні-
ми стінами (рис.4) і з поперечними несними стінами. У великопанельних будівлях з 
поперечними несними стінами всі стіни основні – перегородки, внутрішні, поздовжні й 
зовнішні стіни.

Схема 1

Рис.1. Каркасна будівля: 1 – колона,
2 – плити перекриття, 3 – ригель

Рис.2. Безкаркасна будівля: 1 – несні стіни;
2 – міжповерхові перекриття
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 Споруджують також безкаркасні будівлі, у яких несними є як поперечні, 
так і подовжні стіни. У таких будівлях панелі перекриття розміром з кім-
нату спираються на поперечні й подовжні стіни всіма чотирма боками.

ІІ. Конструктивні схеми об’ємно-блочних будівель
Об’ємно-блочні будівлі споруджують з великопанельних елементів (об’ємних бло-

ків), які вже є готовою частиною, наприклад кімнати. Вони мають дві конструктивні схеми:
  блочні будівлі – їх надземна частина складається з об’ємних блоків, які встанов-
люють і підганяють дуже щільно один до одного (рис.5).

  блочно-панельні будівлі – споруджуються з об’ємних блоків, які встановлюються 
не щільно, а з розривами. Кімнати, що утворюються між ними, перекриваються
панелями.

Рис.5. Будівлі з об’ємних блоків: а – будівлі з об’ємних елементів розміром з кімнату (блок-кімната),
б – блок типу «стакан», в – блок типу «ковпак»; 1 – блоки стрічкового фундаменту,

2 – об’ємні блоки, 3 – «стакан», 4 – плита підлоги, 5 – «ковпак»

1

2

3

4
5

а)

б)

в)Про
гін

4
Про

гін

1
2
3

4

5
6

7

8

9

10

Прогін
Прогін

Рис.3. Великоблокові будівлі з подовжніми
несними стінами: 1 – блок-подушка,

2 – стіновий блок підвалу, 3 – цокольний блок,
4 – зовнішній простінковий блок,

5 – перемичний блок, 6 – плити перекриття,
7 – зовнішні блоки, 8 – підвіконний блок,
9 – внутрішній блок, 10 – поясний блок

Рис.4. Великопанельні будівлі з подовжніми
несними стінами: 1 – блок-подушка,

2 – стіновий блок підвалу, 3 – цокольний блок,
4 – зовнішня панель розміром з кімнату,

5 – перегородки, 6 – панель перекриття,
7 – несна внутрішня стінова панель
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ІІІ. Конструктивні схеми монолітних будівель
Сьогодні, коли велике значення приділяється архітектурній виразності будівель, 

на зміну типовим об’ємно-блочним, великопанельним будівлям приходять монолітні.
Монолітні багатоповерхові будинки займають значну частку будівництва й мають 

гарну перспективу. Монолітні багатоповерхові будинки також дуже поширені в закор-
донній практиці будівництва.

3.1. Переваги монолітного будівництва:
  монолітні будівлі не потребують заздалегідь виготовлених елементів стін і мають 
підвищену стійкість;

  ідея монолітного будівництва дуже проста – за тим самим принципом виконують 
фундаменти будинків;

  конструктивні елементи виготовляються з бетонної суміші з використанням спеціаль-
ної опалубки безпосередньо на будівельному майданчику. Після затвердіння бетон-
ної суміші опалубку переставляють на наступний поверх. Таким чином, стіни будівлі 
утворюють монолітну бетонну конструкцію, міцність якої посилюється встановленою 
всередині стін під час бетону-
вання металевою арматурою, 
тобто стіни – залізобетонні;

  використання монолітного 
залізобетону забезпечує ви-
соку міцність і довговічність 
будівель завдяки жорстким 
монолітним з’єднанням окре-
мих елементів несної кон-
структивної системи;

  монолітні будівлі (рис.6,7) 
мають найбільш високі архі-
тектурні й конструктивні по-
казники. Формотворні мож-
ливості монолітного бетону 
дають змогу створювати бу-
динки будь-якої конфігурації 
й внутрішнього планування, 
забезпечуючи найсучасніші функціональні й архітектурні вимоги.

3.2.Конструктивні системи монолітних будівель
Монолітний залізобетон має низку корисних конструктивних якостей, що дають 

змогу створювати різні конструктивні системи будівель (каркасні, стінові й каркасно-
стінові) і різні за формами, розмірами й функціональним призначенням окремі несні 
елементи будинків.

У каркасних конструктивних схемах несними вертикальними елементами
є лінійні елементи (колони), у стінових – відповідно площинні елементи (стіни), а в
каркасно-стінових – лінійні та площинні елементи (колони та стіни).

З точки зору витрати матеріалів найбільша витрата бетону й відповідно менша 
витрата арматури потрібна для спорудження будівель стінової конструктивної систе-
ми, а найменша витрата бетону й відповідно найбільша витрата арматури – для буді-
вель каркасної системи. Будівлі каркасно-стінової конструктивної системи за витратою 
бетону й арматури займають проміжне становище.

Для монолітних будівель підвищеної поверховості доцільно використовувати 
каркасно-стінову конструктивну систему, яка найбільш повно відповідає як архітектур-
ним вимогам, забезпечуючи вільне планування внутрішніх приміщень, так і конструк-

Рис.6,7. Сучасні монолітні будівлі
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тивним, оскільки гарантує жорсткість і стійкість будинків. Ця конструктивна система 
складається з вертикальних несних елементів у вигляді колон і стін та з горизонталь-
них несних елементів у вигляді пласких (безбалкових) і ребристих (балкових) пере-
криттів (рис.8).

Одним із різновидів монолітних будівель є монолітно-цегляні (рис.9), каркас 
яких становить собою монолітну конструкцію, обкладену цеглою.

Що стосується будинків збірно-монолітних конструктивних систем, то вони за 
своїми архітектурними, конструктивними й технологічними показниками перебувають 
у проміжному становищі між збірними й монолітними конструкціями.

Збірно-монолітні конструкції дають змогу розширити архітектурні можливості 
при проектуванні будівель і підвищити їхні конструктивні показники порівняно зі збір-
ними в результаті збільшення жорсткості й монолітності сполучень окремих елементів 
і відповідно збільшення жорсткості й стійкості будівлі в цілому. Одночасне застосу-
вання збірно-монолітних конструкцій дає змогу підвищити технологічність виконання 
конструкцій завдяки використанню збірних елементів як залишеної опалубки.

Будівлі перерахованих конструктивних систем мають як позитивні сторони, так і 
недоліки. Тому вибір конструктивної системи має визначатися оптимальним поєднан-
ням основних показників залежно від вимог, які висуваються до будівлі, можливостей 
будівництва й умов зведення будівлі.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Як класифікують безкаркасні будівлі за конструктивною схемою?
а) Великоблокові
б) Великопанельні;
в) Об’ємно-блочні.

2. До яких будівель за конструктивною схемою несного каркасу можна віднести ті,
де стіни є несними, а опори розташовані по внутрішніх осях?

а) Каркасні;
б) З неповним каркасом;
в) Змішані.
3. Які конструктивні схеми мають об’ємно-блочні будівлі?
а) Блочна;
б) Блочно-панельна;
в) Блок-кімната;

Рис.8. Спорудження монолітного бу-
динку каркасно-стінової конструкції

Рис.9. Спорудження монолітно-цегляного будинку: 
1 – монолітний каркас; 2 – цегляна стіна
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4. Яку конструкцію мають стіни у монолітних будівлях?
а) Цегляні;
б) Панельні;
в) Залізобетонні;
г) Бетонні.
5. Які конструктивні системи мають монолітні будівлі?
а) Каркасні;
б) Стінові;
в) Каркасно-стінові;
г) Монолітно-цегляні;
д) Збірно-монолітні;
е) Змішані.
6. Що є несними вертикальними елементами у каркасно-стінових

конструктивних схемах монолітних будинків?
а) Колони;
б) Площинні елементи;
в) Лінійні й площинні елементи;
г) Колони й стіни.
7. На спорудження яких монолітних будинків за конструктивною схемою

витрачають більше бетону й менше арматури?
а) Каркасні;
б) Стінові;
в) Каркасно-стінові;
г) Збірно-монолітні.
8. Яку конструктивну систему найбільш доцільно використовувати

для монолітних будинків підвищеної поверховості?
а) Каркасна;
б) Стінова;
в) Каркасно-стінова.

Самостійна робота
1. Складіть план-конспект МЕ 3.1.4 у вигляді запитань.
2. Проаналізуйте, які будинки зводять у вашому мікрорайоні, та дайте їм характеристику.

Практичне завдання
На рис.10 зображено дві конструктивні схеми будинків. Визначте ці конструктивні 

схеми та несні елементи цих будинків:
□ фундамент_____________________
□ колона_________________________
□ ригель_________________________
□ плити перекриття______________
□ стінові панелі___________________
□ фундаментна балка______________

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

Рис.10. Конструктивні схеми будинків: а – ?, б – ?
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 1 5
Назва: АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ БУДІВЕЛЬ

Мета: засвоєння знань про архітектурно-конструктивні елементи стін.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 3.1.2. Споруди й будівлі. Класифікація та призначення;
2. МЕ 3.1.3. Основні частини й конструктивні елементи будівлі.

Індивідуальний вигляд будівлі залежить від конструкції зовнішніх стін, їх розта-
шування, розміру вікон, інших архітектурно-конструктивних елементів, зображених
на рис.1.
1. Цоколь – нижня частина зовнішніх стін. Цоколь може бути облицьований кераміч-

ною плиткою; камінням; обштукатурений цементним розчином (рис.2).
Нижня частина стін може бути викладена з великих збірних бетонних блоків, а 

верхня – з цегли. Такий своєрідний цоколь називається в будівництві «підрізним».

2. Простінки (рис.3) – це ділянки стін, розташовані між прорізами. Розрізняють про-
стінки рядові, які містяться між двома прорізами, та кутові, що розташовані в кутках 
стін.

3. Чверті – прямокутні виступи простінків, які утримують ві-
конні або дверні блоки.

4. Перемички – конструкції, які перекривають проріз звер-
ху. Вони бувають брускові, залізобетонні, цегляні.

5. Проріз – це отвір у стінах для вікон і дверей. Бокові та 
верхні площини прорізів називають косяками (рис.3).

6. Карниз – горизонтальний виступ із площин стін. У 
будівництві розрізняють кілька видів карнизів: вінцевий, 
який завершує верхню частину стіни; поясок, який 
розділяє за висотою фасад будівлі; сандрик – карниз 
над окремими прорізами та входом у будівлю. Карнизи 
можуть бути різної ширини та товщини. Часто у будівлі 

Рис.1. Архітектурно-конструктивні
елементи: 1 – цоколь, 2 – проріз для вікна,

3 – поясок, 4 – сандрик, 5 – кутовий 
простінок, 6 – рядковий простінок,
7 – перемичка; 8 – вінцевий карниз

Рис.2. Варіанти облицювання цоколя: 
а – облицьований плиткою, б – камінням,
в – обштукатурений цементним розчином,

г – «підрізний» (з бетонних блоків)

Рис.3. Фрагмент зовнішньої 
стіни: 1 – чверть; 2 – 

перемички; 3 – косяки; 4 – 
простінок
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передбачається поєднання 
кількох видів різних карнизів 
(рис.4).

7. В архітектурі будівель вико-
ристовують також місцеві стов-
щення стін:

♦ пілястри – вертикальні ви-
ступи прямокутного перерізу;
♦ напівколони – вертикальні 
виступи напівкруглого пере-
різу;
♦ пристінки – вертикальні 
потовщення (до 250 мм) про-
тяжної ділянки стіни (рис.5).
Ніша (рис.6) – заглиблення в стіні, яке призначене для розміщення шаф, прила-

дів опалення.
Балкон (рис.7) – частина будівлі, яка виступає за площину стіни й має вигляд ви-

сячої площадки з огородженням.
Лоджія (рис.8) – приміщення, включене в загальний об’єм будівлі й відкрите із 

зовнішньої сторони.
Еркер (рис.9) – напівкруглий, трикутний чи багатогранний засклений виступ на 

фасаді будівлі, як правило, у кілька поверхів чи на всю висоту будівлі.

Парапет (рис.10) – заключна частина стіни, розташована над покрівлею, у вигля-
ді балюстради чи сталевих решіток зі стовпчиками.

Фронтон (рис.11) – трикутна частина стіни, що загороджує горище, обрамлена 
по периметру карнизом.

Ліфтові шахти (рис.12) – специфічні приміщення шахтного типу для розміщення 
ліфтів.

Ліхтар – спеціальна конструкція покрівлі, яка влаштовується для освітлення та 
провітрювання приміщень (рис.13).

Архітектурно-конструктивні елементи стін надають будівлі архітектурної виразності.

Рис.4. Види карнизів: 
1 – сандрик; 2 – поясок; 

3 – вінцевий карниз

Рис.5. Зовнішній вигляд 
зовнішньої стіни з місцевим 
стовщенням: 1 – пілястри;

2 – напівколони; 3 – пристінки

Рис.6. Ніша Рис.7. Балкон Рис.8. Лоджія Рис.9. Еркер

Рис.10
 Парапет

Рис.11.
Фронтон

Рис.12.
Ліфтові шахти

Рис.13.
Ліхтар
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які бувають простінки за розташуванням?
а) Рядові;
б) Кутові;
в) Вінцеві;
г) Чверті.

2. Які бувають перемички?
а) Брускові, залізобетонні, цегляні;
б) Рядові, кутові;
в) Брускові, залізобетонні, бетонні.
3. Як називаються місцеві стовщення стін?
а) Парапет, фронтон;
б) Вінцеві карнизи, поясок, сандрики;
в) Пілястри, напівколони, пристінки.
4. Що таке чверті?
а) Ділянка стіни, розташована між прорізами;
б) Прямокутні виступи простінків, які утримують віконні або дверні блоки;
в) Конструкції, які перекривають проріз зверху;
г) Своєрідний цоколь.
5. Як називають карниз, який розділяє фасад будівлі за висотою?
а) Вінцевий;
б) Поясок;
в) Сандрик;
г) Паркет.
6. Що таке еркер?
а) Частина будівлі, яка виступає за площину стіни;
б) Напівкруглий, трикутний чи багатогранний виступ на фасаді;
в) Приміщення, яке включене в загальний об’єм будівлі і відкрите із зовнішньої 

сторони;
г) Заглиблення в стіні.
7. Який елемент будівлі є заключною частиною стіни?
а) Фронтон;
б) Парапет;
в) Ліхтар;
г) Сандрик.

Самостійна робота
1. Складіть конспект МЕ 3.1.5.
2. Які варіанти облицювання цоколя ви зустрічали у вашому регіоні? Зробіть ескізи.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 1 6
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 3.1 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 3.1

Письмове завдання
1. Що таке споруди в будівництві, які вони бувають? Наведіть приклади визначних 

споруд у вашому регіоні.
2. Як поділяють будівлі за призначенням?
3. Які будівлі належать до промислових і чи є певний розподіл між ними? Наведіть 

приклади.
4. Які існують вимоги до будівель згідно з чинними будівельними нормами і правилами?
5. Які основні частини будівлі ви можете виділити, за якими ознаками?
6. Дайте характеристику основним конструктивним елементам будівлі, починаючи з 

фундаментів.
7. Які елементи будівлі, на ваш погляд, є обов’язковими. Відповідь обґрунтуйте.
8. Як класифікують будівлі за конструктивною схемою несного каркасу?
9. Що таке об’ємно-блочні будівлі? У яких випадках доцільно споруджувати такі будівлі? 

Відповідь обґрунтуйте.
10. Які будівлі можуть надати архітектурної виразності сучасному місту й чому?
11. Які переваги має монолітне будівництво?
12. Які конструктивні системи монолітних будинків ви знаєте?
13. Чи є у вашому регіоні різновиди монолітних будівель. Наведіть приклади.

Практичне завдання
На зразках креслення визначте архітектурно-конструктивні елементи.

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 2 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 3.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРАЦІ НА БУДІВНИЦТВІ

Мета: засвоєння знань про:
  технологічну послідовність виконання будівельних та опоряджувальних робіт;
  організацію монтажних робіт;
  основні причини нещасних випадків при монтажі гіпсокартонних конструкцій.

Переходьте до наступного елементу

 

Набув знань – пристосуй до діла, 
знання без діла – тяжка ноша. 

Перське прислів’я  

Праця завжди була основою людського
життя і культури.

А.С. Макаренко
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 2 2
Назва: ТЕХНОЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ

БУДІВЕЛЬНИХ ТА ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

Мета:  засвоєння знань про технологічну послідовність виконання будівельних робіт.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.3.2. Виїзне заняття на будівельний майданчик;
2. МЕ 3.1.2. Споруди й будівлі. Класифікація та призначення;
3. МЕ 3.1.3. Основні частини й конструктивні елементи будівлі;
4. МЕ 3.1.5. Архітектурно-конструктивні елементи будівель;

Матеріально-технічне та дидактичне забезпечення: макети будівель, плакати, 
планшети.

ТЕХНОЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ
ТА ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

Нульовий цикл

  земельні роботи;
  монтаж фундаменту;
  монтаж стін підвалу;
  монтаж цокольної частини й перекриття над підвалом;
  прокладання підземних комунікацій (трубопроводів, 
телефонних, електричних кабелів).

Спорудження 
надземної частини 

будівлі

  монтаж стін, міжповерхових і горищних перекриттів;
  монтаж сходових кліток;
  монтаж перегородок з панелей, блоків, цегли;
  монтаж даху

Опоряджувальні 
роботи

(починають після пов-
ного осідання будівлі, 
а якщо будинки спо-
руджувалисьлись на 
незв’язаних цільних 
основах, то опоряд-

ження можна починати 
одразу після завер-
шення будівництва 
надземної частини 

будівлі)

  штукатурні;
  облицювальні;
  улаштування основ під покриття;
  монтаж каркасно-обшивних конструкцій;
  настилання покриття підлоги;
  встановлення плінтусів, захист покриття;
  малярні або шпалерні роботи (у деяких випадках пок-
риття на підлоги настилають після завершення ма-
лярних робіт).

Слід пам’ятати, що опорядження приміщень гіпсокартонними комплектними сис-
темами проводять у ті самі строки, що й опорядження звичайною штукатуркою, але 
вологість повітря не повинна перевищувати 60%.

Після завершення опоряджувальних робіт захисні матеріали (папір, керамін, по-
ліетиленову плівку) видаляють, шліфують паркет, протирають лінолеум.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які роботи належать до нульового циклу?
а) Монтаж фундаменту;
б) Монтаж стін підвалу;
в) Монтаж стін;
г) Прокладання телефонних кабелів;
д) Прокладання трубопроводів.

2. Якою має бути вологість повітря при опорядженні ГКС?
а) До 60%;
б) 60-70%;
в) >70%;
г) Не має значення.

3. Коли можна починати опоряджувальні роботи?
а) Після повного осідання будівлі;
б) Після спорудження коробки будинку;
в) Через рік після спорудження будівлі, якщо основою є глинисті ґрунти;
г) Одразу після закінчення будівництва, якщо воно велось на незв’язаних

цільних основах;
д) Будь-коли.

Самостійна робота
Письмове завдання

Ознайомтесь із технологічною послідовністю виконання будівельних та опоря-
джувальних робіт під час екскурсії на будівельні об’єкти та складіть конспект.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 2 3
Назва:  ОРГАНІЗАЦІЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ

Мета: 
  визначення термінів: бригада, ланка, фронт робіт, робоча зона, захватка, ді-
лянка, робоче місце;

  засвоєння знань про загальні вимоги щодо організації монтажних робіт; методи 
організації праці монтажників ГКК

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.3.2. Виїзне заняття на будівельний майданчик;
2. МЕ 3.2.2. Технологічна послідовність виконання будівельних та

опоряджувальних робіт

Загальні положення
Робітники-монтажники гіпсокартонних конструкцій об’єднуються в бригаду. Бри-

гада складається з окремих ланок по 2-5 осіб. Кількісний і якісний склад залежить від 
характеру виконуваних робіт. Приміщення, підготовлені для роботи бригади, з інстру-
ментами, матеріалами, пристосуваннями, механізмами називають фронтом робіт; ро-
бочі зони, де працює бригада протягом зміни – називають захватками. Місце, де пра-
цює ланка, називають ділянкою, а місце роботи окремих робітників – робочим місцем. 
Продуктивність праці монтажників значною мірою залежить від правильної організації 
робочого місця.

Загальні вимоги
1. Перед монтажем гіпсокартонних конструкцій (ГКК) необхідно: завершити всі буді-

вельні роботи, включаючи підготовку під підлогу та спеціальні роботи, які можуть 
викликати зволоження або забруднення робочого місця; випробувати систему 
гарячого і холодного водопостачання й каналізації; змонтувати в межах конструк-
ції підлоги розводки електропостачання, автоматики, слабких струмів тощо; під-
готувати місце для складування матеріалів, обладнавши його устаткуванням і 
пристосуваннями для зберігання матеріалів, зокрема, інвентарними складами і 
навісами; оснастити бригаду монтажників такелажними і монтажними пристосу-
ваннями, засобами підмощування, інвентарем й інструментом, передбаченими 
проектом виконання робіт; створити необхідний запас матеріалів і виробів.

2. Матеріали та вироби для улаштування ГКК на об’єкти повинні поставлятися комп-
лектно (за схемою: заводи – база – об’єкти).

3. Для подачі матеріалів і виробів на поверхи будівлі залежно від умов будівництва 
можуть застосовуватися: будівельні вантажні приставні підйомники, обладнані 
монорейками або висувними площадками, вантажопасажирські підйомники, ба-
штові або стрілові крани.

4. Транспортування матеріалів на поверхах від місця їх приймання до місця улашту-
вання ГКК проводиться за допомогою візків.

5. Складування елементів ГКК (наприклад перегородок) на поверсі необхідно про-
водити поряд з місцем монтажу. Відстань від зони складування елементів пере-
городок до найбільш віддаленого місця виконання робіт має бути не більшою 
ніж 20 м. Запас матеріалів повинен повністю забезпечувати виконання робіт на 
захватці. Між зоною складування й місцем монтажу перегородок слід залишити 
прохід завширшки 1,5 м.

6. Монтаж гіпсокартонних конструкцій слід проводити до початку інших опоряджу-
вальних робіт (за винятком штукатурних).
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Методи організації праці монтажників ГКС
Методи організації праці, кількісний склад бригади й ланок встановлюється про-

ектом виконання робіт (ПВР) на основі розрахунку, виходячи із забезпечення заданого 
виробітку бригади, узгодження за часом роботи спеціалізованих ланок.

Наприклад, улаштування перегородок рекомендується виконувати потоково-
розчленованим методом на захватках зі спеціалізацією ланок бригади на виконанні 
однотипних робіт в межах захватки. Для організації монтажу перегородок потоково-
розчленованим методом необхідно: 

  поділити процес улаштування перегородок і супутні процеси на складові процеси; 
  розділити роботу між виконавцями й закріпити за ними ці процеси; 
  забезпечити ритмічність шляхом поділу фронту робіт на захватки і встановлення 
строго визначеної тривалості виконання процесів у межах захватки.

Для виконання монтажу перегородок рекомендується бригада, що складається
з 6 спеціалізованих ланок. Склад бригади і спеціалізація ланок наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Номер 
ланки

Кількість робітників
у ланці Виконувані операції

1 Монтажники – 2 Розбиття місць розташування перегородок і установка верхніх і 
нижніх напрямних

2 Монтажники – 2 Установка та кріплення вертикальних стояків каркаса
3 Монтажники – 2 Складання й установка дверних коробок
4 Монтажники – 2 Обшиття гіпсокартонними плитами
5 Монтажники – 2 Улаштування звукоізоляції з мінераловатних плит
6 Монтажники – 2 Закладення стиків і місць примикання плит до підлоги та стелі

Усього 12

Примітка: кількість спеціалізованих ланок у бригаді може змінюватися залежно від 
типу перегородок.

В разі невеликих об’ємів монтажних робіт при розосередженому розташуванні 
перегородок в будівлі та відсутності необхідного фронту робіт для спеціалізованих 
ланок монтаж перегородок може виконуватися потоково-циклічним методом, за якого 
ланка виконує весь комплекс робіт без розподілу його на операції.

На рис.1. подано виконання робіт потоково-циклічним методом, на рис.2, 3 – 
потоково-розчленованим методом.

Рис.1. Установка напрямних:
а) різання за розмірами нижніх напрямних; б) укладання нижніх напрямних по лінії розмітки; в) 

пристрілювання нижніх напрямних до перекриття; г) вивірення верхньої напрямної; 
д) пристрілювання верхньої напрямної; 

1 – інвентарні стояки; 2 – виски; 3 – пересувні помости
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Увага! Від правильної організації робочого місця монтажника залежить не лише 
безпека,а й продуктивність праці. Якщо матеріали, інструменти і присто-
сування будуть завжди під рукою, монтажнику не доведеться під час роботи 
виконувати зайві рухи.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що таке фронт робіт?
а) Це місце роботи бригади;
б) Приміщення підготовлене для роботи бригади з інструментом, матеріалами, 

пристосуваннями, механізмами;
в) Частина площі, на якій виконується робота;

Рис.2 Установка стояків:
а) вимірювання висоти між напрямними за допомогою шаблона; б) розмічування стояка; в) обрізання 
металевого стояка за допомогою ручних або електричних ножиць; г) установка стояка; д) вивірення 

стояка за допомогою рівня; е) закріплення металевого стояка за допомогою  просікача; 
1 – шаблон; 2 – ручні ножиці; 3 – ножиці електричні; 4 – просікач

Рис.3. Обшиття каркаса гіпсокартонними плитами:
а) розмітка гіпсокартонної плити; б) різання плити за розміром; в) вирізування в плиті за допомо-
гою насадки круглого отвору під розетку; г) установка шаблона під плиту; д) піднесення й установ-

ка плити; е), ж) кріплення плити до каркаса гвинтами за допомогою шуруповерта; 
1 – шаблон; 2 – гіпсокартонна плита; 3 – шуруповерт
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2. Які роботи необхідно обов’язково завершити перед монтажем ГКК?
а) Усі будівельні роботи;
б) Ті роботи, які можуть викликати зволоження або забруднення робочих місць;
в) Підготовку під підлогу;
г) Опоряджувальні.

3. Які роботи необхідно виконати для успішного монтажу ГКК?
а) Підготувати майданчик для складування та зберігання матеріалів;
б) Оснастити бригаду монтажників такелажними, монтажним пристосуванням;
в) Створити необхідний запас матеріалів і виробів;
г) Опоряджувальні.

4. Які механізми використовують для транспортування матеріалів на повер-
хах від місця їх приймання до місця роботи монтажників?

а) Візки;
б) Приставні підйомники;
в) Баштові крани;
г) Вантажопасажирські підйомники.

5. Які механізми використовують для подачі матеріалів і виробів на поверхи будівлі?
а) Візки;
б) Приставні підйомники;
в) Баштові крани;
г) Стрілові крани.

6. Якою може бути максимальна відстань від зони складування матеріалів до
найбільш віддаленого місця виконання робіт?

а) 10 м;
б) 20 м;
в) 30 м.

7. Які методи організації праці монтажників доцільно впроваджувати за невеликих 
обсягів монтажних робіт?

а) Потоково-розчленований;
б) Потоково-циклічний;
в) Потоково-комплексний.

Самостійна робота
Письмове завдання

Ознайомтесь з організацією монтажних робіт і робочого місця монтажників гіпсо-
картонних конструкцій під час екскурсії на будівельні об’єкти. Складіть звіт-конспект, у 
якому зазначте:

  склад бригади (кількісний, якісний);
  наявність інструментів, матеріалів, пристосувань, механізмів;
  постачання матеріалів, виробів на об’єкт (за якою схемою);
  транспортування та складування матеріалів (відстань, наявність підйомних механізмів);
  виконання загальних вимог;
  методи організації роботи бригади.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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Рис.1. Спецодяг

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 2 4
Назва:  ОСНОВНІ ПРИЧИНИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПРИ МОНТАЖІ

ГІПСОКАРТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Мета: засвоєння знань про:
  основні причини нещасних випадків при монтажі комплектних систем;
  правила безпеки праці при виконанні робіт.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.2. Основні положення охорони праці;
2. МЕ 1.2.6. Електробезпека;
3. МЕ 1.2.7. Пожежна безпека.

Дидактичне забезпечення: плакати з безпеки праці.

Основними причинами травматизму є:
  погане знання й недотримання правил безпеки праці; 
  неправильна організація робочого місця; 
  порушення технології, інструкцій щодо застосування устаткування й інстру-
ментів, відсутність або недосконалість огорож і застережних табличок.

Травми бувають виробничі (на робочому місці) й побутові (ушкодження, що тра-
пилися в домашніх умовах або за інших обставин).

Травматизм на робочому місці є серйозним чинником фінансових витрат як для 
підприємства, так і для травмованих працівників. У особливо важких випадках може 
постати питання про неможливість подальшої роботи працівника в певній професійній 
сфері. Тому постійна підготовка й підвищення кваліфікації персоналу, тренінги з питань 
безпечних умов виконання робіт і пожежної безпеки, організація постійного контролю 
справності інструментів і устаткування розглядаються сучасним менеджментом як ка-
піталовкладення в стійкість і забезпечення стабільного розвитку підприємства.

При цьому ключову роль у створенні безпечних умов праці відіграють самі працівни-
ки. Дуже важливо, щоб у процесі виконання робіт ви дотримувались вимог охорони праці.

При виявленні порушень безпечних умов праці, несправності устатку-
вання або інструментів повідомте про це керівництву. Ви можете пропонувати 
варіанти ефективної організації безпечної роботи. Подібна активність зазвичай заохо-
чується.

Ви також повинні бути готові кваліфіковано діяти у разі ви-
никнення небезпечної ситуації або травмування людини на робо-
чому місці.

Для попередження травматизму необхідно дотримуватися 
правил безпеки праці.

До монтажу гіпсокартонних стін, стель і перегородок 
допускаються особи не молодші від 18 років, які пройшли ін-
структаж з безпеки праці на робочому місці та отримали спеціаль-
ну підготовку за професією «монтажник гіпсокартонних конструк-
цій» в навчальних центрах КНАУФ або в професійно-технічних 
навчальних закладах.

Основні правила безпеки праці, які допоможуть запо-
бігти травматизму:
1. Роботу слід виконувати в спецодязі (комбінезон; робоча куртка 

й брюки). Усі ґудзики, ремені й замки спецодягу мають бути за-
стебнуті. Волосся слід прибирати під головний убір (рис.1).
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2. Гіпсовий пил може стати причиною подразнення очей і дихальних шляхів. Тому слід 
заздалегідь попіклуватися про захист очей і легенів. Для цього необхідно користу-
ватися захисними окулярами й маскою або респіратором, а також забезпечити пра-
вильну вентиляцію місця проведення робіт (рис.2).

3. Робочі інструменти можуть стати причиною травматизму, якщо вони несправні. 
Уважно вивчіть призначення кожного інструмента й використовуйте ці інструменти 
тільки для тих операцій, для яких вони безпосередньо призначені. Працювати за-
вжди потрібно з добре заточеним і правленим інструментом.

Ручки інструментів повинні мати овальний перетин, а їх довжина відповідати роз-
мірам інструменту. Поверхня ручок повинна бути рівною, зачищеною, гладкою, без трі-
щин, сучків і задирок (рис.3).

Користуватися натискним інструментом без ручок забороняється.
Ручки молотків мають бути розклинені дерев’яними або металевими клинами (рис.4).
Пилки мають бути правильно розведені й загострені (рис.5).

Рис.3. Ручки інструментів Рис.4. Молоток Рис.5. Пилка

Правила користування ручним інструментом (рис.6,а, б):
 ніколи не перевіряйте ступінь заточування інструменту пальцем (рис.6,а);
 інструменти із загостреними лезами слід передавати іншим робітникам тільки руч-

кою вперед (рис.6,б);
забороняється класти інструмент лезом угору. Різальні інструменти слід класти на 

бік, лезом від себе;
після завершення роботи інструмент слід очистити від стружки, пилу й покласти у від-

повідне місце для зберігання.
4. Тримайте робоче місце в чистоті. Забо-

роняється захаращувати робочі місця 
й проходи між ними матеріалами, заго-
товками й предметами, які не потрібні 
для виконання даної роботи.

5. При роботах на висоті понад 1,3 м не-
обхідно влаштовувати захисні огоро-
дження. Висота захисних огороджень 
має становити від 1,2 м.

Рис.2. Захисні засоби: 1 – окуляри, 2 – маска, 3 – респіратор

1) 2)
3)

клин

а) б)

Рис.6. Правила користування інструментом: 
а – не перевіряйте пальцем ступеня заточу-

вання;
б – передача інструмента із загостреним лезом
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Для переходу робітників на висоті по горизонтальних та з незначним нахилом 
площинах слід використовувати огороджені містки або трапи (рис.7).

Улаштування підвісних стель виконують тільки за 
наявності у будівельної організації спеціалізованого ін-
струменту, який забезпечує механізацію процесу вла-
штування металевого каркаса, інструменту для закрі-
плення до нього ГКП, а також інструменту для вирівню-
вання швів, нанесення шпаклювального шару.

Зону, де виконується улаштування стелі, слід 
обов’язково позначити попереджувальними написами 
«Вхід заборонено, ведуться монтажні роботи». Ці напи-
си має бути добре видно з усіх боків. 

Під час монтажу збірних гіпсокартонних стель по-
винні використовувати інвентарні збірно-розбірні пере-
сувні підмостки.

Будьте обережні, працюючи на козлах, будівельних риштуваннях і сходах. Не 
можна забувати про те, що при встановленні будівельної драбини усі її ніжки мають 
міцно стояти на землі. Ніколи не намагайтесь тягнутися кудись убік або вгору, працю-
ючи на драбині.
6. Вага вантажу, який переноситься вручну, для робітника не повинна перевищувати:

  віком 16-18 років: для хлопців – 16,4 кг, для дівчат – 10,2 кг
  від 18 років: для чоловіків – 50 кг, для жінок – 25 кг

Дані норми встановлюються відповідно до Державних норм і правил охорони 
праці й техніки безпеки.
7. Працівник зобов’язаний дотримуватися таких правил особистої гігієни:

   стежити за чистотою спецодягу (брудний одяг може викликати захворювання шкіри);
  запобігати потраплянню на шкіру шкідливих речовин;
  подряпини й невеликі порізи відразу обробляти спеціальними розчинами;
  вживати їжу лише у відведених для цього місцях;
  чітко дотримуватися режиму роботи й відпочинку.

8. Для запобігання нещасним випадкам від ураження електричним струмом необхід-
но чітко уявляти собі небезпеку його дії.
Для організму людини струм силою 0,05-0,1А – небезпечний, понад 0,1А – 

смертельний.
Під час роботи стежте за дротами, кабелями, якими пода-

ється електричний струм. Не допускайте їх скручування та по-
шкодження (рис.8).

Пам’ятайте, усі електроінструменти повинні мати діелек-
тричні ручки й бути надійно заземленими. В разі необхідності (ро-
боти на відкритих бетонних основах, у вологому середовищі й 
т. ін.) використовуйте індивідуальні засоби захисту (діелектричні 
гумові килимки, гумові рукавички та взуття).

Причиною пожежі й ураження електричним струмом можуть стати оголені дроти, 
дроти з механічними пошкодженнями й старінням ізоляції, перевантаження електро-
мережі, погані контакти проводів, розбиті вимикачі, розетки, патрони, відкриті рубиль-
ники, використання саморобних запобіжників.

Рис.8. Дроти

Рис.7. Трап
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Людину, уражену електрострумом, слід негайно звільнити від його дії. Для цього 
необхідно терміново виконати одну з перерахованих дій:

  вимкнути рубильник (рис.9);
  відключити або викрутити електрозапобіжники (рис.10);
  вийняти штепсельну вилку з розетки (рис.11).

Якщо це зробити неможливо, потерпілого слід відтягнути від дроту сухою ганчір-
кою або одягнувши гумові діелектричні рукавиці. 

У деяких випадках можна відкинути від потерпілого струмопровідний дріт. Це 
слід робити сухою дерев’яною палицею. Також можна перерубати дріт сокирою з 
дерев’яною рукояткою.

Негайно викличте лікаря.
До прибуття медичного персоналу покладіть потерпілого на спину. Трохи підве-

діть йому голову – для цього підкладіть під неї згорнутий спецодяг або інший м’який 
предмет. Спробуйте зігріти потерпілого – укрийте його ковдрою.
9. Вам також необхідно знати, які дії необхідно виконувати для запобігання пожежі й 

захисту себе та інших людей і майна від дії вогню.
Причиною виникнення пожежі може бути:

  вибух легкозаймистих речовин і деревного пилу;
  використання несправних освітлювальних приладів;
  використання відкритого вогню;
  куріння в робочих приміщеннях, необережне поводження з вогнем.

Для запобігання пожежам слід дотримуватися таких правил:
  не працювати на несправному устаткуванні. Стежити, щоб працюючі механізми не 
створювали тертя з конструкціями й устаткуванням;

  стежити за цілісністю електропроводів і електрокабелів;
  не допускати запилення устаткування, будівельних конструкцій і повітря у приміщенні;
  не залишати на робочому місці горючих рідин і просочених ними ганчірок;
  курити тільки в спеціально відведених для цього місцях; 
  не захаращувати проходи й підходи до засобів пожежогасіння та виходів із приміщень.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що є причиною травматизму?
а) Невиконання правил безпеки праці;
б) Неправильна організація робочого місця;
в) Порушення технології;
г) Неякісний матеріал.

Рис.9. Рубильник Рис.10. Електрозапобіжники Рис.11. Розетка
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2. З якого віку допускаються особи до монтажу гіпсокартонних систем?
а) З 16 років;
б) З 18 років;
в) З 20 років.

3. Чому не дозволяється працювати з розстібнутими манжетами комбінезона?
а) Зменшується працездатність;
б) Вони можуть потрапити в рухомі частини обладнання;
в) Має неестетичний вигляд.

4. Як слід передавати інструмент іншим робітникам?
а) Заточеною частиною вбік;
б) Лезом від себе;
в) Тільки ручкою вперед.

5. Який струм є смертельним для людини?
а) 0,1А;
б) 0,05А;
в) Понад 0,1А.

6. Що треба зробити насамперед для звільнення людини від дії електричного струму?
а) Вимкнути рубильник;
б) Перерізати дріт ножем;
в) Відключити або викрутити електрозапобіжник;
г) Вийняти штепсельну вилку з розетки.

7. Чи допускається застосування щільної ковдри при гасінні об’єктів
незначних розмірів?

а) Так;
б) Ні.

8. Які найбільш поширені причини виникнення пожежі?
а) Вибух легкозаймистих речовин;
б) Використання відкритого вогню;
в) Використання електроінструментів;
г) Куріння в робочих приміщеннях;
д) Несправні освітлювальні прилади;
е) Захаращені проходи.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 2 5
Назва:  СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 3.2 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 3.2

Письмове завдання
1. У якій послідовності виконують будівельні та опоряджувальні роботи?
2. Чому продуктивність праці монтажників ГКК залежить від правильної організації

робочого місця? Відповідь обґрунтуйте.
3. Назвіть загальні вимоги до монтажу ГКК.
4. Які існують методи організації праці монтажників ГКК? У чому переваги й недоліки

кожного з них?
5. Які основні причини нещасних випадків при монтажі ГКК? Як запобігти травматизму?
6. Розкрийте вимоги безпеки праці при роботі з ручними інструментами, на висоті, з 

електроінструментами.
7. Як запобігти виникненню пожежі?

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 3 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 3.3. КОМПЛЕКТНІ СИСТЕМИ СУХОГО БУДІВНИЦТВА

Мета: засвоєння знань про:
  історію гіпсокартону та сухого будівництва;
  що таке комплектні системи сухого будівництва КНАУФ;
  переваги використання комплектних систем КНАУФ.

Переходьте до наступного елементу

 

Набув знань – пристосуй до діла, 
знання без діла – тяжка ноша. 

Перське прислів’я  

Прокидаючись вранці, запитай себе:
«Що я повинен зробити?»
Увечері, перш ніж заснути:

«Що я зробив?»
Піфагор
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 3 2
Назва:  ІСТОРІЯ ГІПСОКАРТОНУ ТА СУХОГО БУДІВНИЦТВА

Мета: засвоєння знань про:
  історію створення гіпсокартону, який є основною складовою частиною комплектної 
системи КНАУФ;

  історію розвитку сухого будівництва.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.2.5. Будівельні матеріали та вироби з гіпсу.
2. МЕ 2.5.3. Гіпсокартонні плити (ГКП).

1. З історії гіпсокартону
Гіпс, що становить основу гіпсокартону, почали використовувати ще в Стародав-

ньому Єгипті близько 3700 року до н. е. Єгиптяни обробляли ним стіни поховальних 
палат у пірамідах.

Пізніше цей матеріал використовувався і греками. Вони й дали йому сучасну на-
зву – «гіпрос», що означає «киплячий камінь». Пізніше цей будівельний матеріал пе-
рейшов до римлян, а вони, у свою чергу, в XV столітті принесли відомості про гіпс у 
Європу. У ті часи його називали «штукатуркою Парижа», оскільки основний видобуток 
гіпсу здійснювався саме в цьому місті в районі Монмартра. Тоді ж цей матеріал став 
широко застосовуватися для внутрішньої та зовнішньої обробки будівель.

Але справжня історія гіпсокартону почалася 22 травня 1894 року в Америці, коли 
винахідник Огаст Секкет отримав патент на новий вид будівельного матеріалу – лист 
завтовшки 5 мм, що складався з 10 шарів паперу, склеєних між собою гіпсом, який, 
власне, і став називатися гіпсокартонним листом. У заяві на патент зазначалося: «Мої 
поліпшені дошки або плити замінюють звичну дранку й штукатурку. Їх перевага в тому, 
що вони вогнетривкі, сухі, зручні й легко встановлюються, тож приміщення відразу гото-
ве до в’їзду. У них не буває тріщин, які такі помітні в оштукатурених стінах, вони забезпе-
чують гладку, довговічну поверхню, яка може бути пофарбована так само, як і звичайна 
оштукатурена стіна». Саме Огаста Секетта вважають «батьком гіпсокартону».

2. Гіпсокартон у ХХ столітті
Між 1908 і 1910 роками сталися дві події, що визначили сучасний вигляд гіпсо-

картону. Стефен Келлі запатентував лист, який складався з 2 шарів картону з гіпсом 
посередині, а Кларес Утцманн винайшов загорнутий край.

У 1917 році в Англії було відкрито першу в Європі гіпсокартонну фабрику.
У 1932 р. два брати, німецькі гірничі інженери Альфонс і Карл Кнауфи створили 

власну компанію «Гебрюдер Кнауф Вестдойче Гіпсверке’’.
У 1958-1959 рр. німецька фірма «Брати Кнауфи» почала випускати гіпсокартонні 

плити сучасного зразка.
У 1957 р. ГКП стала випускати шведська фірма «Гіпрок».

3. Історія сухого будівництва
У 20-тих роках XX століття архітектор Ле Корбюзьє визначив взаємозв’язок між 

функцією, економічністю та якістю в архітектурі. Своїм будинком «Доміно», який вті-
лив принцип вільного простору, Ле Корбюзьє заклав основу подальшого розвитку 
архітектури. Стельові плити із залізобетону й залізобетонні колони, встановлені від-
повідно до вимог статики, утворювали базовий каркас – несну конструкцію будинку 
«Доміно». Поповерхове планування та внутрішня обробка поверхів виконувалися 
вільно, залежно від вимог замовника. Тоді, у роки архітектурного переосмислення, 
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поняття «легке будівництво» і «сухе будівництво» уперше отримали визнання фахів-
ців і знайшли своє практичне застосування.

У 50-х роках минулого століття з’явилися нові розробки у сфері сухого будів-
ництва, які дали змогу виконувати побажання замовників, зокрема, при спорудженні 
офісних будівель.

Починаючи з 50-х років XX століття, попит на офісні приміщення був особливо 
високим у Німеччині. Архітектори й проектувальники того часу розгледіли переваги 
залізобетонних каркасних конструкцій у поєднанні з сухим методом опоряджувальних 
робіт шляхом використання гіпсокартонних виробів. Протягом короткого проміжку часу 
з’явилися офісні будівлі, виконані із застосуванням економних технологій, які й сьогод-
ні забезпечують високу якість життя й роботи, а також відповідають вимогам змінюва-
ного «гнучкого» планування.

У 70-ті роки цей метод стали застосовувати й у сфері житлового будівництва.
З початку 80-х років вимоги до споруджуваного житла були додатково специфіко-

вані. Прості, змінювані простори й будівельні форми у рамках доступного і економного 
будівництва були тоді й залишаються сьогодні важливими аспектами, що впливають 
на процес проектування житлових будинків.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. У якій країні світу і в якому році почали використовувати гіпс як будівельний матеріал?
а) Індія, X ст. до н.е.;
б) Китай, 1 ст.;
в) Cтародавній Єгипет, 3700 р. до н.е.;
г) Італія, XV ст.

2. Хто дав назву гіпсу – «гіпрос» (киплячий камінь)?
а) Індуси;
б) Італійці;
в) Греки;
г) Французи;
д) Німці.

3. У якому столітті з’явились відомості про гіпс у Європі?
а) V ст.;
б) X ст. до н.е.;
в) XV ст.;
г) XVII ст.

4. Чому американця Огаста Секкета вважають «батьком гіпсокартону»?
а) Отримав патент на новий вид будівельного матеріалу;
б) Описав властивості гіпсокартону як нового будівельного матеріалу;
в) Почав застосовувати гіпсокартон для опорядження приміщень?

5. У якому році було запатентовано лист гіпсокартону?
а) 1910;
б) 1917;
в) 1932;
г) 1957.

6. У якому році було відкрито першу гіпсокартонну фабрику?
а) 1910;
б) 1917;
в) 1932;
г) 1957.
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7. У якому році німецька фірма «Брати Кнауфи» почала випускати гіпсокартонні 
плити сучасного зразка?

а) 1900;
б) 1920;
в) 1932;
г) 1959;
д) 2000.

8. Завдяки яким архітектурним рішенням, прийнятим архітектором Ле Корбюзьє у 
20-тих роках ХХ століття при спорудженні будинку «Доміно», з’явились поняття 
«легке» і «сухе будівництво»?

а) Запроваджено принцип вільного розташування;
б) Застосовано базовий несний каркас із залізобетонних колон і стельових плит;
в) Внутрішнє опорядження виконувалось на вимогу замовника;
г) Внутрішні перегородки виконано з гіпсокартону.

9. У які роки ХХ століття почали застосовувати «гнучке» планування приміщень
у сфері житлового будівництва?

а) 1910;
б) 1917;
в) 1932;
г) 1957.

Самостійна робота
Практичне завдання

З’ясуйте, які об’єкти Вашого регіону і коли були побудовані із застосуванням тех-
нології сухого будівництва. Складіть письмовий звіт.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 3 3
Назва:  КОМПЛЕКТНІ СИСТЕМИ СУХОГО БУДІВНИЦТВА КНАУФ

Мета: засвоєння знань про:
  поняття «комплектні системи»;
  розподіл комплектних систем на групи;
  складові комплектної системи.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 3.1.3. Основні частини й конструктивні елементи будівлі.

Дидактичне забезпечення: інформаційна й технічна документація фірми КНАУФ 
(буклети, брошури, прайс-листи, інструкції тощо).

Слово «комплект» у перекладі з латини означає «повний», а слово «система» – 
«ціле», отже, поняття «комплектна система» охоплює таку номенклатуру будівельних 
матеріалів, виробів і кріпильних елементів, при використанні якої можна досягти всео-
сяжного вирішення того чи іншого завдання. 

Комплектна система КНАУФ для сухого будівництва повністю відповідає цьо-
му поняттю, з її допомогою можна виконати роботи з улаштування перегородок, стель, 
підлог, мансард.

Сухе будівництво не тільки виключає «мокрі» технологічні процеси, а й викорис-
товує гіпсокартонні плити, які раніше називали сухою гіпсовою штукатуркою.

Комплектні системи КНАУФ поділяють на такі групи:
  перегородки;
  облицювання;
  стелі;
  підлоги;
  мансарди.

Складовими комплектної системи є:
  будівельні матеріали й вироби фірми КНАУФ;
  комплектувальні матеріали й вироби інших виробників;
  інструменти та пристосування для виконання груп робіт;
  спецодяг;
  інформаційна й технічна документація фірми КНАУФ (технічні листи, брошури, 
буклети, рекламні матеріали, методична та інструктивна література, підруч-
ники, посібники);

  навчання в центрах КНАУФ технології виконання робіт, правилам безпеки праці 
та пожежної безпеки;

  технічний супровід (консультації, інструктаж, технічний нагляд за виконанням 
робіт, експертні послуги);

  сертифікати та інша документація, що свідчать про екологічність матеріалів, 
їх відповідність вимогам якості та пожежної безпеки.
Комплектна система КНАУФ покликана:

  забезпечити високоякісне виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних
робіт з використанням сучасних технологій;

  полегшити виробничий процес, уникаючи фізичної та психологічної втоми вико-
навців;

  зробити працю будівельників соціально привабливою, комфортною, безпечною й 
матеріально вигідною.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що становить собою комплектна система?
а) Будівельні матеріали;
б) Номенклатура будівельних матеріалів, виробів, кріпильних елементів;
в) Інструменти й пристосування;
г) Інформаційна й технічна документація.

2. Які роботи можна виконати за допомогою комплектної системи КНАУФ?
а) Улаштування перегородок з ГКП;
б) Улаштування підвісних стель;
в) Монтаж сантехнічного обладнання;
г) Улаштування підлог;
д) Облицювання керамічною плиткою.

3. Чи входить навчання в центрах КНАУФ до складової комплектної системи?
а) Так;
б) Ні.

Самостійна робота

Складіть опорний конспект МЕ.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

КОМПЛЕКТНІ 
СИСТЕМИ 

КНАУФ
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 3 4
Назва: ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКТНИХ СИСТЕМ (КС) КНАУФ

Мета: вивчення цього елементу дозволить Вам знати:
  переваги використання комплектних систем сухого будівництва в порівнянні з 
традиційними будівельними технологіями.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 3.3.2. Історія гіпсокартону та сухого будівництва;
2. МЕ 3.3.3. Комплектні системи сухого будівництва КНАУФ.

Сьогодні технологія сухого будівництва має великий технічний і дизайнерський 
потенціал. Високопродуктивні багатошарові матеріали, що інтегруються в системи 
сухого будівництва, системи опалення й охолодження, звукоізоляційні системи для 
стель, стін і підлоги, облицьовані деревиною, склом, сталлю й алюмінієм, будівель-
ні панелі – це тільки початок розвитку, який незабаром призведе до відкриття нових 
сфер застосування систем сухого будівництва. Навіть звичайні гіпсокартонні й гіпсо-
волокнисті плити – це функціональні багатошарові матеріали, здатні до постійного 
вдосконалення. Завдяки структурним змінам і домішкам плитні матеріали можуть за-
довольнити вимоги щодо еластичності при вигині; звукоізоляції, звукопоглинання й 
теплопровідності.

Комплектні системи дозволяють виконати точне попереднє планування, коорди-
націю технологічних операцій у будівництві із застосуванням відповідних інструментів і 
підсобних засобів. Вони дали сильний імпульс будівництву в цілому і стали незамінни-
ми в сучасному будівництві. 

Комплектні системи сухого будівництва й монтажні будівельні системи з 
будівельними елементами заводського виготовлення мають численні переваги:

  відсутність вологих процесів скорочує тривалість будівництва;
  легкі конструкції зумовлюють незначне навантаження на несні елементи
будинків;

  стінові конструкції займають мало місця, що дає змогу збільшити корисну площу;
  конструкції сухого будівництва легко роблять можливими будь-які рішення щодо 
оформлення інтер’єрів.
Головною перевагою комплектних систем є безпроблемний і вигідний з точки зору 

витрат монтаж стінових і стельових конструкцій, а також легкий доступ до комунікацій 
для робіт з їх технічного обслуговування. 

Сучасні технології вимагають точного та суворого дотримання послідовності дій, 
використання матеріалів та інструментів, які вказані в інструкції. Кожен відступ від тех-
нології виконання робіт неминуче призведе до зниження якості робіт.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що входить у систему сухого будівництва?
а) Функціональні багатошарові матеріали;
б) Системи опалення й охолодження;
в) Звукоізоляційні системи для стель, стін і підлоги;
г) Інструменти, пристосування, механізми.

2. Завдяки чому можна вдосконалити функціональні можливості багатошарових 
матеріалів?

а) Структурні зміни;
б) Різні домішки;
в) Відкриття нових сфер застосування;
г) Зміна розмірів;
д) Структурні зміни та домішки.

3. Які переваги мають КС?
а) Відсутність вологих процесів;
б) Легкість конструкцій;
в) Збільшення корисної площі приміщень;
г) Нові дизайнерські рішення інтер’єрів;
д) Легкий доступ до комунікацій;
е) Значне зниження вартості будівництва;
ж) Усе назване вище.

Самостійна робота

Складіть опорний конспект МЕ.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 3 5
Назва: ІНСТРУМЕНТИ, РУЧНІ СПЕЦІАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ

УЛАШТУВАННЯ КАРКАСНО-ОБШИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Мета: засвоєння знань про інструменти й пристосування для обробки ГКП, ГВП.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.5.3. Гіпсокартонні плити (ГКП);
2. МЕ 2.5.5. Гіпсоволокнисті плити (ГВП);
3. МЕ 3.2.4. Основні причини нещасних випадків при монтажі гіпсокартонних конструкцій;
4. МЕ 3.3.3. Комплектні системи сухого будівництва КНАУФ.

Матеріально-технічне забезпечення: натуральні зразки інструментів та присто-
сувань для комплектних оздоблювальних
систем КНАУФ, відходи ГКП, ГВП.

Вивчіть матеріал за таблицею 1.
Таблиця 1

ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ
КАРКАСНО-ОБШИВНИХ СИСТЕМ КНАУФ

Рисунок Назва Вага, 
кг Рисунок Назва Вага, 

кг

Міксерна насадка до 
електродриля

0,410 Різак для різання
смуг ГКП завширшки 
до 130 мм 

4,000

 

Пристосування для
перенесення ГКП

- Ніж складний для
різання ГКП 

0,090

Пристосування 
для підтримки 
ГКП при монтажі 
у вертикальному 
положенні

1,960 Зубчатий різак для 
смуг ГКП завширшки 
до 120 мм 

0,100

Ніж з висувним лезом 
для різання ГКП 

0,080 Рубанок обдирний 0,540

Змінне полотно для
рубанка обдирного

0,040 Шнуровідбійне
пристосування
(15 м)

0,260

Кромковий рубанок
для обрізання кромок 
ГКП під кутом 45°

0,920 Кромковий рубанок
для обрізки кромок 
ГПЛ під кутом 22,5° 

0,250

Пістолет-інжектор для 
закладення швів

1,000 Електричний
шуруповерт

1,460

Метростат 2,600 Чохол електричного 
шуруповерта

0,120
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Візок для підвезення 
ГКП

21,00 Гумова киянка 0,770

Пристосування для 
встановлення кутових 
профілів

1,800 Фартух для шурупів
та інструменту

0,265

Насадки на
шуруповерт

Ремінь для чохла
й фартуха

0,185

2/25 0,050

2/50 0,120

2/110 0,025

Пристосування для
шуруповерта

0,660 Зубчата мулярська
лопатка

0,360

Електроножиці для
різання профілю

0,5 Пристосування для 
виконання отворів 

0,075

Просікач для з’єднання 
профілів каркаса 

0,980 Фреза для 
електророзеток: Ø120 
мм

0,250

Пилка для 
влаштування отворів 
в ГКП

0,100 Гнучкий шпатель
завширшки 18 см

0,225

Фреза для електро-
розеток: Ø60 мм,
Ø67 мм, Ø74 мм

0,210 Шпаклювальний
короб 

0,630

Фреза для електро-
розеток: Ø72 мм
Ø80 мм, Ø95 мм

0,330 Оздоблювальний
шпатель

0,395

Шпатель з викруткою
завширшки 15 см 

0,120 Шпатель для
внутрішніх кутів 

0,185

Шпатель широкий: Шпатель для
зовнішніх кутів 

0,210

завширшки 20 см 0,200

завширшки 25 см 0,220

завширшки 30 см 0,260

Кельма-шпатель 0,175 Шліфувальне
пристосування з 
дерев’яною ручкою

0,970

Знімна сітка до ручного 
шліфувального 
пристосування

0,200 Шліфувальна
шкурка

2,500
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які інструменти з перерахованих застосовують при підготовці ГКП?
а) Рубанок;
б) Ніж з висувним лезом;
в) Пістолет-інжектор;
г) Фреза;
д) Ніж складний;
е) Різак.

2. Які інструменти, пристосування необхідні для установки ГКП в проектне положення?
а) Шуруповерт;
б) Пристосування для підтримки ГКП при монтажі;
в) Ніж складний;
г) Гумова киянка;
д) Шнуровідбійне пристосування.

3. Які інструменти та пристосування необхідні для обробки поверхні встановлених ГКП:
а) Пилка;
б) Просікач;
в) Фреза;
г) Шліфувальне пристосування;
д) Шпателі;
е) Зубчата лопатка;
ж) Злектроножиці;
з) Шліфувальна шкурка;
и) Шпаклювальний короб;
к) Міксерна насадка.

4. Які інструменти необхідні для виконання отворів в ГКП?
а) Фреза;
б) Пилка;
в) Пристосування для виконання отворів;
г) умова киянка;
д) Просікач.

Практичне завдання
Ознайомтеся з комплектом інструментів для КС КНАУФ та первинно випробуйте 

деякі з них в роботі, користуючись відходами ГКП, ГВП.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 3 6
Назва: ДИСКОВІ ЕЛЕКТРОПИЛКИ

Мета: засвоєння знань про:
  будову дискових електропилок;
  прийоми роботи дисковими електропилками.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 3.4.3. Інструменти, ручні спеціальні пристрої для улаштування каркасно-обшивних 

конструкцій.

Матеріальне-технічне забезпечення: заготовки деревини, плит «Аквапанель», 
електропилка – 1 шт.

Дискові електропилки можуть бути безредукторними та редукторними.
Безредукторна дискова пилка І-20 (рис.1,а) складається з електродвигуна, 

опорної панелі, передньої ручки, нерухомої й рухомої частин кожуха, шарніра й пилко-
вого диска, який насаджено на виступний кінець ротора електродвигуна. За допомогою 
напрямного сектора пилковий диск разом з передньою частиною електродвигуна може 
підійматись і опускатись на потрібну глибину пропилу. Частота обертання пилки стано-
вить майже 2900 об/хв, маса пилки – майже 14 кг.

Редукторна дискова пилка І-78 (рис.1,б) відрізняється від безредукторної тим, 
що в неї пилковий диск кріпиться на валу редуктора, й це дає змогу регулювати кіль-
кість обертів різального інструмента та глибину пропилу до 90 мм. Будова її подібна до 
безредукторної, а всі додаткові вузли показано на рис.1,б.

Різальним інструментом для дискових електропилок є пилкові диски діаметром 
до 250 мм з нарізними зубцями відповідно до напрямку різання (косокутні – для по-
довжнього й рівнобедрені або рівнобічні – для поперечного). Перед установленням 
пилкові диски розводять, гострять і перевіряють їх справність.

Дисковими електропилками розкроюють деревину вздовж і поперек волокон, а 
також під будь-яким кутом до них. Крім того, ними можна вибирати чверті, нарізувати 
пази та шипи.

Рис.1. Електричні дискові пилки:
а – безредукторна електропилка І-20, б – редукторна електропилка І-78; 1 – передня ручка,

2 – нерухома частина кожуха, 3 – задня ручка, 4 – електродвигун, 5 – опорна панель, 6 – шарнір,
7 – рухома частина кожуха, 8 – пилковий диск; 9 – лінійка, 10 – кронштейн з дуговими напрямними 
для косого пропилу, 11 – напрямні глибини пропилу, 12 – гвинт регулювання глибини пропилу,

13 – ковпак, 14 – ручка, 15 – живильний кабель

а) б)
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Прийоми роботи дисковими електропилками. У процесі роботи електропилку 
насувають на розпилювальний матеріал вручну плавно та рівномірно без перекосів, 
спираючи її на матеріал опорною панеллю корпусу. Пилковий диск має йти точно по лі-
нії розпилу. У разі зупинки диска пилки від перевантаження (заїдання) його відтягують 
до себе й дають розкрутитись до повної кількості обертів, а потім знову насувають на 
матеріал, продовжуючи розпилювання.

Потрібно стежити також за тим, щоб під опорну панель не потрапила тирса, 
оскільки це може призвести до перекосу панелі й нахилу диска пилки. Час від часу 
слід перевіряти надійність кріплення диска чи інших рухомих частин.

Дискові електропилки можна використовувати як стаціонарне устаткування. Для 
цього електропилку повертають панеллю догори й закріплюють на верстаку так, щоб 
панель була на одному рівні з площиною кришки верстака. У цьому випадку розпилю-
вальний матеріал подається на пилку.

Різноманітні криволінійні заготовки з дощок і фанери випилюють стрічковими 
електропилками й електролобзиками.

Крім вітчизняних електропилок, у деревообробці використовують пилки й інших 
країн-виробників (рис.2).

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИРКУЛЬНИХ ПИЛОК 
«МАКІТА»

Артикул MA5704RK MA5604R
Виробник Макіта Корпорейшн Макіта Корпорейшн
Країна Японія Японія
Розміри 190 мм / 30 мм 165 мм / 20 мм диск
Споживана 
потужність

1200 Вт 950 Вт

Вихідна потужність
Напруга 230 В 230 В
Вага 4,6 кг 3,6 кг
Кількість
обертів

4900 об/хв 5000 об/хв

Нахил диска 0-45° 0-45°
Глибина різу 54 мм / 35 мм 54 мм / 35 мм
Особливості □ низький рівень шуму й вібрації, що під-

вищує комфортність при роботі;
□ полегшена конструкція повністю на 
шарикопідшипниках збільшує термін 
служби інструмента;

□ розклинювальний ніж для запобігання 
віддачі.

□ полегшена конструкція повністю на 
шарикопідшипниках збільшує термін 
служби інструмента;

□ розклинювальний ніж для запобігання 
віддачі.

Рис.2. Виконання різання деревини на бруски дисковими пилками «Макіта»:
а) вздовж волокон; б) поперек волокон

а) б)
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які бувають види електропилок?
а) Безредукторні; в) З пневмоподачею;
б) Редукторні; г) Дискові.

2. З яких основних частин складається безредукторна дискова електропилка?
а) Опорна панель; е) Кронштейн з напрямними;
б) Задня ручка; ж) Шарнір;
в) Електродвигун; з) Пилковий диск;
г) Ковпак; и) Лінійка.
д) Передня ручка;

3. Які особливості має редукторна дискова пилка?
а) Диск закріплено на валу;
б) Кількість обертів різального інструмента регулюється;
в) Кількість обертів різального інструмента не регулюється;
г) Глибина пропилу обмежена;
д) Глибина пропилу необмежена;
е) Діаметр різального інструмента понад 250 мм.

4. Чим відрізняються циркульні пилки «Maкіта» марок MA5704RK і MA5604R?
а) Розмірами; г) Нахилом диску;
б) Напругою, на яку вони розраховані; д) Кількістю обертів.
в) Вагою;

Самостійна робота
Письмове завдання

1. Складіть алгоритм роботи дисковими електропилками.
2. На рисунках у таблиці 1 показано два варіанти дискової електропилки. Позначте 
основні елементи; користуючись знаннями з електротехніки, накресліть кінематичні 
схеми. Заповніть таблицю.

Таблиця 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСКОВОЇ ПИЛКИ

№ рисунка Призначення 
електропилки

Основні
елементи

Можливість 
кріплення

Регулювання 
швидкості й

напрямку пиляння

Кінематична 
схема

а) 

 

б) 

 

4. Порівняйте пилки та дискові електропилки. У чому різниця?

Практичне завдання
Виконайте різання плити «Аквапанель» електропилками різної конструкції (за вка-

зівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 3 7
Назва: ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ З ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

Мета: засвоєння знань про правила безпеки:
  перевірка робочого стану інструменту до початку роботи;
  виконання вимог безпеки праці під час роботи з електроінструментом.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.6. Електробезпека;
2. МЕ 3.4.3. Інструменти, ручні спеціальні пристрої для обробки ГКП, ГВП;
3. МЕ 3.4.4. Дискові електропилки.

Матеріально-технічне забезпечення:
1. Комплект електроінструментів для КС КНАУФ;
2. Відходи КС;
3. Плакати з правил безпеки праці при роботі з електроінструментом.

І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ
При роботі з гіпсокартоном використовують певні електроінструменти. Безпечні 

умови праці та професіоналізм передбачають виконання всіх правил і вимог 
електробезпеки: 

  для довгострокової та надійної експлуатації інструменту тримайте його в чистоті. 
Підтримуйте чистоту на робочому місці. Захаращені робочі місця можуть призвести 
до травм;

  перед запуском приладу в експлуатацію почекайте, поки його температура зрівня-
ється з температурою навколишнього середовища;

  завжди стежте за стійким положенням ніг;
  міцно тримайте інструмент у руках (рис.1);
  не працюйте з електроінструментом на приставних драбинах;
  не торкайтеся руками до частин інструменту, що обертаються;
  при роботі на стінах і підлогах, де можуть бути струмопровідні предмети, не тор-
кайтеся до металевих частин інструменту. Щоб уникнути ураження струмом при 
натраплянні на струмопровідні предмети, тримаєте інструмент тільки за ізольовані 
поверхні. Не торкайтеся до наконечника викрутки й свердла відразу після свердлін-
ня. Вони можуть бути дуже гарячими й спричинити опіки;

  підключати електроприлад до електромережі можна після перевірки його на можли-
ві пошкодження та при вимкненому двигуні;

  остерігайтесь ураження електричним струмом від неізольованого кабелю (рис.2);
  уникайте контакту тіла із заземленими поверхнями, такими як металеві труби, раді-
атори опалювання, плити, холодильники тощо;

  не використовуйте інструменти з електроприводом в мокрих або вологих місцях;

Рис.1. Робота з електроінструментом Рис.2. Ураження руки електричним струмом
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  підтримуйте достатнє освітлення на робочому місці;
  якщо інструменти не використовуються, вони мають зберігатися в сухому місці;
  не одягайте звисаючий одяг: він може потрапити в рухомі частини обладнання. 
Працюйте в спеціальному робочому одязі;

  не носіть інструмент за шнур і не смикайте за нього для від’єднання його від розетки 
(рис.3). Тримайте шнур подалі від гарячих місць, мастил;

  уникайте випадкових запусків. Не носіть приєднаний до мережі інструмент, трима-
ючи палець на перемикачі. Перед підключенням інструмента до мережі переконай-
теся, що перемикач знаходиться в положенні «вимкнено»;

  не залишайте працюючий інструмент без нагляду.
Не вживайте алкоголь, наркотики під час виконання робіт (рис.4). Не вико-

нуйте роботи при хворобливому стані та втомі.

ІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ
Шуруповерт (рис.5) має бути підключений до мережі з напругою, що відповідає 

напрузі, вказаній на маркувальній табличці. Вид струму – змінний, однофазний. Відпо-
відно до європейських стандартів, інструмент має подвійну ізоляцію і, отже, може бути 
підключений до незаземлених розеток.

При роботі з перфоратором (рис.6) необхідно дотримуватись таких правил 
безпеки:

  не використовуйте інструменти з електроприводом за наявності займистих рідин 
(рис.7) або газів;

  не докладайте зайвого зусилля до інструмента;

  тримайте інструменти гострими й чистими для кращої та безпечнішої роботи. Дотри-
муйтесь інструкцій для мастила та зміни приладдя. Періодично перевіряйте шнури 
інструменту і, якщо вони пошкоджені, звертайтеся для ремонту в уповноважений 
центр техобслуговування. Періодично перевіряйте шнури-подовжувачі й замінюйте, 
якщо вони пошкоджені. Тримаєте ручки сухими, чистими й вільними від мастила;

  уважно перевіряйте закручування гвинтів перед експлуатацією – це збереже інстру-
мент від поломок та захистить вас від нещасних випадків;

  не направляйте інструмент на людей під час експлуатації. Долото може вилетіти й 
завдати кому-небудь серйозної травми;

Рис.5. Шуруповерт Рис.6. Перфоратор Рис.7. Каністра із
займистою рідиною

Рис.8. Ручна 
машина ТА-145ЕР

Рис.3. Порушення при від’єднанні
шнура від розетки Рис.4. Заборонні знаки



62

  не торкайтеся до долота або частин, розташованих близько до нього, відразу ж піс-
ля експлуатації; вони можуть бути дуже гарячими й спричинити опіки.
При роботі з ручною електричною акумуляторною машиною ТА-145ЕР (рис.8) 

дотримуйтесь таких вимог:
  використовуйте машину тільки за призначенням, встановленим паспортом;
  користуйтеся машиною без наявності механічних пошкоджень на її поверхні, а також 
на акумуляторній батареї або свердлильному патроні;

  не передавайте машину для роботи особам, що не досягли 16 років або не мають 
досвіду користування нею.
Не експлуатуйте машину в приміщеннях з вибухонебезпечним і агресивним се-

редовищем:
  при несправному вимикачі або його нечіткій роботі;
  при появі диму або запаху ізоляції, що горить;
  при розгерметизації корпусу батареї й витіканні з неї електролітичної маси.

Не розкривайте акумуляторні батареї, не нагрівайте їх. Користуйтесь лише справни-
ми батареями.

Не допускайте надмірної зарядки батарей.
Забезпечте вільну циркуляцію повітря навколо зарядного пристрою з метою за-

побігання його перегріву.
Відключайте зарядний пристрій від мережі живлення після закінчення використання.
При роботі з ексцентриковою шліфувальною машиною (рис.9) дотримуйтесь 

таких правил:
  забезпечте нерухомість заготовки;
  при роботах, пов’язаних з утворенням осколків, тирси й пилу, а також при роботах 
над головою завжди працюйте в захисних окулярах; якщо необхідно, користуйтеся 
респіратором;

  у всіх випадках, коли це можливо, використовуйте для збору пилу вакуумний пилоз-
бірник (рис.10);

  пиловсмоктувальне обладнання має бути правильно підключене;
  використовуйте спеціальні запобіжні засоби (рис.11) при шліфуванні поверхонь, по-
критих фарбою на основі свинцю;

  ніколи не використовуйте машину для шліфування виробів, матеріал яких містить 
сполуки магнію;

  забороняється обробляти матеріали, що містять домішки азбесту;
  на шліфувальну тарілку кріпіть тільки приладдя з чіпкою поверхнею;
  отвори пиловідсмоктувача, шліфувального паперу й шліфувального диска мають 
бути розташовані на одній осі.

Рис.9. Ексцентрикова
шліфувальна машина

Рис.10. Вакуумний
пилозбірник

Рис.11. Спеціальний
запобіжний засіб
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Коли можна підключати електроприлад до електромережі?
а) Після перевірки на можливі пошкодження;
б) При вимкненому двигуні;
в) При зрівняній температурі прикладу й навколишнього середовища;
г) Після перевірки на можливі пошкодження та при виключеному двигуні.

2. Як треба тримати інструмент, щоб уникнути ураження струмом при
натраплянні на струмопровідні предмети?

а) За шнур;
б) За ізольовані поверхні;
в) За ручки;
г) За робочі деталі.
3. Для чого необхідно дотримуватись спеціальних вимог до положення

ніг та рук при роботі з електроінструментом?
а) Для забезпечення стійкого положення робітника;
б) Для запобігання виробничим травмам робітника;
в) Для підвищення продуктивності праці;
г) Щоб не було поломки інструмента.
4. Чому не можна одягати звисаючий одяг при роботі з електроінструментом?
а) Він може потрапити в рухомі частині обладнання;
б) Незручно працювати на приставних драбинах;
в) Такий одяг не є спеціальним робочим одягом.

Самостійна робота
Практичне завдання

Ознайомтесь із комплектом електроінструментів для КС КНАУФ. Випробуйте їх в 
роботі, виконуючи всі правила й вимоги електробезпеки.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 3 8
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 3.3 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ  І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 3.3

Письмове завдання
1. Як з’явився гіпсокартон? Чому саме цей матеріал став таким популярним у сучас-

ному будівництві? Відповідь обґрунтуйте. 
2. Дайте характеристику комплектних систем КНАУФ.
3. У чому переваги КС КНАУФ порівняно із традиційним будівництвом?
4. Обґрунтуйте екологічну доцільність використання КС КНАУФ.

Проблемно-практичне завдання
Відвідайте будівельні майданчики у вашому регіоні, де застосовують комплектні 

системи сухого будівництва КНАУФ та традиційні будівельні технології, і підготуйте звіт 
за такою схемою:

  наявність відходів будівельних матеріалів на будівельному майданчику;
  умови праці будівельників;
  тривалість будівництва від початку монтажу наземної частини до завершення 
опоряджувальних робіт;

  дизайнерські рішення інтер’єрів;
  забруднення навколишнього середовища.

Зробіть висновки.

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 4 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 3.4. ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХОНЬ І
ПЛИТНИХ ВИРОБІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Мета: засвоєння знань про:
  підготовку бетонних, цегляних та інших поверхонь до улаштування обшивок з 
плит Аквапанель;

  інструменти, ручні спеціальні пристрої для улаштування каркасно-обшивних 
конструкцій;

  дискові електропилки;
  правила безпеки праці при роботі з електроінструментом;
  різання й обробку елементів облицювання стін і перегородок систем КНАУФ;
  види кріплення ГКП до каркаса;
  формування практичних навичок з визначення типу ГКП, ГВП КНАУФ за відмінни-
ми ознаками (за таблицями). Лабораторно-практична робота .

Переходьте до наступного елементу

Слухай майстра – тобі віддячиться.

Перське прислів’я 
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 4 2
Назва:  ПІДГОТОВКА БЕТОННИХ, ЦЕГЛЯНИХ ТА ІНШИХ ПОВЕРХОНЬ

ДО МОНТАЖУ ПЛИТНИХ ВИРОБІВ

Мета: засвоєння знань про способи підготовки бетонних та цегляних поверхонь 
під облицювання вручну.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.5. Види виробничого травматизму. Перша допомога;
2. МЕ 2.9.3. Ґрунтовки КНАУФ;
3. МЕ 2.9.7. Допоміжні матеріали.

Матеріально-технічне забезпечення:
1. Молоток 8. Крейда
2. Зубило 9. Рівень
3. Троянка 10. Правило з виском
4. Бучарда 11. Соляна кислота – 100 г
5. Насікальний молоток 12. Засоби індивідуального захисту (гумові рукавиці, 

респіратор, захисні окуляри)6. Щітка металева
7. Лінійка 13. Інвентар для прибирання

Підготовка поверхні необхідна для усунення дефектів основи та створення умов 
для улаштування обшивок з ГКП, ГВП, плит Аквапанель.

Перед початком роботи підготуйте робоче місце. Для цього у відповідному по-
рядку розташуйте інвентар, інструменти, матеріал, які добирають залежно від виду 
поверхні, що готується під облицювання.

Підготовлена для облицювання поверхня має бути рівною і чистою, без пилу й 
масляних плям.

Спочатку огляньте бетонну поверхню, що підлягає підготовці. Перевірте рівність 
поверхні візуально і за допомогою правила з виском або рівня, щоб окремі відхилення 
не перевищували ±10 мм. 

Відхилення поверхні стіни від вертикалі позначте крейдою (рис.1).
Очистіть поверхню від пилу, нежирних плям, напливів затверділої штука-

турки, бруду:
  рівні цегляні поверхні очищайте від пилу віниками, щітками або за допомогою 
стиснутого повітря, що подається в приміщення шлангами від компресорної 
установки;

  кам’яні поверхні очищайте від нежирних плям металевими щітками;
  напливи з твердого розчину та камені, що виступають, зрубуйте зубилом або 
спеціальним молотком (рис.2); 

  виступаючі ділянки затверділої штукатурки збийте металевою бучардою масою 
1,2…1,5 кг.

наплив

крейда

Рис.1. Фіксація відхилення поверхні від вертикалі Рис.2. Зрубування напливів
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Насічка на торці бучарди повинна бути гострою й мати вигляд маленьких зубців 
пірамідальної форми (рис.3).

Місця, забруднені маслами, фарбою або смолою видаляйте з бетонної 
поверхні таким способом: 

  приготуйте 2-3% водний розчин соляної кислоти, для цього в 1 літрі води розчи-
ніть 20-30 г соляної кислоти;
Щоб запобігти розбризкуванню кислоти, наливайте її у воду, а не навпа-

ки (рис.4).

Працюйте з кислотою дуже обережно! Користуйтеся необхідними засобами 
індивідуального захисту: гумовими рукавицями, респіратором та захисними окулярами 
(рис.5).

  нанесіть отриманий розчин кислоти на місця виявлених жирових плям за допо-
могою щітки або ганчірки;

  нейтралізуйте розчин соляної кислоти на поверхні, протираючи її ганчіркою, змо-
ченою у воді (рис.6).

До облицювання ГКП, ГВП:
  гладкі й не поглинаючі вологу стіни, такі як бетонні, 
мають бути заздалегідь оброблені ґрунтовкою КНАУФ 
Бетоконтакт для кращого зчеплення.

  сильно абсорбуючі стіни слід ґрунтувати за допомо-
гою спеціальної ґрунтовки КНАУФ Грундірміттель» 
щоб зменшити поглинання ними вологи;

  необхідні отвори, наприклад для вимикачів, мають 
бути розмічені, а потім виконані в плитах перед об-
лицюванням.

Рис.5. Засоби індивідуального захисту

Рис.3. Видалення виступаючих ділянок 
затверділої штукатурки Рис.4. Уведення соляної кислоти у воду

Рис.6. Нейтралізація соляної 
кислоти
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які підготовчі операції виконують на цегляних неоштукатурених поверхнях:
а) Визначення відхилення від вертикалі;
б) Очищення від пилу, бруду;
в) Зрубування затверділої штукатурки;
г) Ґрунтування;
д) Розмічування отворів.

2. Яким інструментом можна зрубувати напливи з затверділого розчину?
а) Бучардою;
б) Зубилом;
в) Зубилом і молотком;
г) Спеціальним молотком.

3. Як можна визначити рівність поверхні, що підлягає підготовці?
а) Візуально;
б) За допомогою правила з виском;
в) Рівнем;
г) Електрошуруповертом;
д) Нівеліром;
е) Теодолітом.

4. Яку кислоту застосовують для видалення жирових плям, фарб, смоли з 
бетонної поверхні?

а) Соляну;
б) Фосфорну;
в) Сірчану;
г) Оцтову.

5. Як нейтралізувати розчин соляної кислоти на поверхні?
а) Протерти ганчіркою, змоченою в оцті;
б) Протерти ганчіркою, змоченою у воді;
в) Зняти скребком;
г) Протерти сухою щіткою.

6. Яку ґрунтовку використовують для кращого зчеплення на бетонних поверхнях?
а) Грундірміттель;
б) Бетоконтакт;
в) Кварценіт;
г) Миловар.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте підготовку бетонних та цегляних поверхонь до монтажу ГКП (обсяг 
робіт за вказівкою інструктора).

Заповніть таблицю 1.
Таблиця 1

Вид підготовленої поверхні Перелік технологічних операцій Інструменти, пристосування

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 4 3
Назва: РІЗАННЯ Й ОБРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН 

І ПЕРЕГОРОДОК СИСТЕМИ КНАУФ

Мета: засвоєння знань про прийоми роботи з елементами комплектної системи 
КНАУФ; формування навичок виконання таких робіт.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.5.3. Гіпсокартонні плити (ГКП);
2. МЕ 2.7.5. Елементи металевого каркаса;
3. МЕ 3.2.4. Основні причини нещасних випадків при монтажі гіпсокартонних конструкцій;
4. МЕ 3.4.3. Інструменти, ручні спеціальні пристрої для обробки ГКП, ГВП;
5. МЕ 3.4.5. Правила безпеки праці при роботі з електроінструментом.

Матеріально-технічне та дидактичне забезпечення:
1. Профілі КНАУФ марки UW, CW 6. Рубанок кромковий
2. Плити ГКП, ГВП КНАУФ 7. Шуруповерт
3. Ніж для різання плит КНАУФ 8. Фреза для отворів
4. Стіл 9. Ножиці по металу
5. Рубанок обдирний

Усі елементи КС КНАУФ легко піддаються обробці за наявності спеціальних ін-
струментів для різання, шліфування, стругання кромок, випилювання отворів:

Ніж (шевський) для
різання картону

Пилка з дрібними зубцями 
для різання ГКП КНАУФ

Зубчатий різак для
різання гіпсокартону

Великий різак КНАУФ для 
нарізання ГКП на смуги

завширшки до 63 см

Шліфувальний рашпіль Рубанок для стругання
кромок

Проколювальний пристрій 
для утворення отворів
діаметром до 5 мм

Фреза для прорізання
отворів в ГКП діаметром

до 95 мм

При простому розкрої гіпсокартонних плит достатньо мати стіл з рівною поверх-
нею і набір таких вимірювальних та робочих інструментів: лінійку, метр, металевий 
трикутник, різак малий (для відрізання смуг завширшки до 120 мм) або різак великий 
(для відрізання смуг завширшки до 630 мм).

При точному розкроюванні треба ще мати ножівку з вузьким полотном та дрібни-
ми зубцями або ручну дискову електропилку.

При підготовці елементів каркаса і плит КНАУФ до монтажу виконують операції, з 
якими ви ознайомитеся, вивчивши опорний конспект, представлений у табл.1.



70

Таблиця 1
РІЗАННЯ Й ОБРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛИЦЮВАННЯ

КОМПЛЕКТНОЇ СИСТЕМИ КНАУФ
Назва операції Технологія виконання Ескіз

Різання
оцинкованих
профілів КНАУФ

Оцинковані профілі легко ріжуться ножицями по ме-
талу. Після підрізання ножицями полиць профілю до-
статньо здійснити декілька перегинів, що полегшить 
роботу з різання профілю та збереже його форму в 
місцях розрізу.

Різання плит
КНАУФ

Різання плит КНАУФ необхідно проводити на рівній 
поверхні. Ножем для різання плит КНАУФ надрізати 
картон.
Надрізану плиту покласти на край стола й надломи-
ти нерозрізане гіпсове осердя.
Далі ножем для різання плит КНАУФ розрізати кар-
тон у місці вигину зі зворотного боку плити.

Обробка кромок 
плит КНАУФ

Утворену кромку обробляють обдирним рубанком. 
Кромка має бути рівною, без зламів. Якщо необхід-
но, краї картону, що виступають, підрізають гострим 
ножем.
Якщо обрізані кромки утворюють шов, то, щоб попе-
редньо підготувати їх до шпаклювання, треба рубан-
ком кромковим зняти фаску приблизно на 2/3 товщи-
ни плити під кутом 22,5° під шпаклівку Уніфлотт без 
армувальної стрічки або фаску під кутом 45°.

Просвердлювання 
отворів під
розетки, вимикачі

Отвори під розетки, вимикачі зручно вирізати дрилем 
зі змінними насадками  – спеціальними фрезами.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яким інструментом ріжуть оцинковані профілі КНАУФ?
а) Ножівка по металу;
б) Спеціальні ножицями;
в) Гострий ніж;
г) Гільйотинні ножиці.

2. Який порядок різання плит КНАУФ?
а) Укласти плиту на край стола й надломити осердя;
б) Надрізати картон → укласти на край стола й надломити нерозрізане гіпсове 
осердя → розрізати картон у місці вигину на зворотному боці;

в) Розрізати ножем для різання плит по розміченій лінії.
3. Для чого застосовують обдирний рубанок?
а) Підготовка обрізних кромок до шпаклювання;
б) Обробка кромки плит КНАУФ;
в) Зняття фаски.

4. Як готують обрізні кромки до шпаклювання з армувальною стрічкою?
а) Знімають фаску під кутом 45° на 1/3 товщини плити;
б) Знімають фаску під кутом 22,5° на 2/3 товщини плити й зачищають краї
картону наждачним папером;

в) Знімають фаску під кутом 45° на 1/3 товщини плити й видаляють картон 
уздовж кромки.

5. Яким інструментом прорізають отвори під розетки, коробки?
а) Дриль;
б) Фреза;
в) Пилка;
г) Ніж;
д) Дриль з насадками.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте різання оцинкованих профілів КНАУФ (обсяг за вказівкою
інструктора).

2. Виконайте різання й обробку кромок плит КНАУФ (спосіб обробки – за вказівкою 
інструктора).
Підберіть робочий та контрольно-вимірювальний інструмент і пристрої для

виконання цих завдань.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 4 4
Назва: ВИДИ КРІПЛЕННЯ ГКП І ГВП ДО КАРКАСА

Мета: засвоєння знань про:
  види кріплення ГКП до елементів каркас;
  вимоги надійного кріплення ГКП і способи кріплення.

Пов’язані модульні одиниці:
1. МЕ 2.5.2. Класифікація виробів на основі гіпсу;
2. МЕ 2.5.3. Гіпсокартонні плити (ГКП);
3. МЕ 2.7.5. Елементи металевого каркаса.

Дидактичне забезпечення: прайс-листи продукції КНАУФ.

І. ВИДИ КРІПЛЕННЯ ГКП ДО КАРКАСА
Кріплення ГКП та ГВП до елементів каркаса можна виконувати двома способами: 

жорстко та нежорстко.
Жорстке кріплення передбачає не-

рухому (без можливості будь-яких перемі-
щень) фіксацію ГКП до елементів каркаса. 
Воно може бути:

  роз’ємним – здійснюється за допомо-
гою шурупів із круглою головкою, які 
приховуються декоративними ковпач-
ками (рис.1). Таке кріплення широко 
застосовувалось в середині минулого 
століття, але при сучасних технологіях 
сухого будівництва воно майже не ви-
користовується;

  нероз’ємним – ГКП до каркаса закріплюються шурупами та цвяхами, які затирають-
ся шпаклівкою (рис.1).
Нежорстке – дає можливість заміни ГКП (рис.2,3).

ІІ. УМОВИ НАДІЙНОГО КРІПЛЕННЯ
Для надійного кріплення ГКП до елементів каркаса треба:

  забезпечити достатню ширину поверхні обпирання та її рівність;
  визначити напрямок кріплення ГКП до каркаса, який впливає на міцність і дефор-
мативність перегородки.
Ширина обпирання елементів обшивки визначається мінімально допустимою від-

станню від кромки ГКП до місця кріплення, яка залежить, у свою чергу, від виду кром-
ки обшивки – облицьованої картоном (10 мм) чи обрізної (15 мм) (рис.4). Кріплення

Рис.1. Кріплення ГКП до каркаса: 1 – металева 
втулка, 2 – кріплення шурупами із затиранням 

шпаклівкою, 3 – кріплення шурупами з декоратив-
ними ковпачками, 4 – елемент каркаса

Рис.2. Вільне обпирання ГКП  на каркас 
підвісної стелі

Рис.3. Кріплення ГКП до каркаса
притискними профілями
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потрібно виконувати від кута плити в двох взаємно перпендикулярних напрямках. Пли-
ти кріпляться до каркасу шурупами з кроком не менше 250 мм (рис.5).

Зміщення шурупів по вертикалі на двох суміжних плитах повинно бути не меншим 
10 мм.

Шурупи повинні входити в плиту під прямим кутом проникати в металевий про-
філь каркаса на глибину не менше 10 мм, а в дерев’яний каркас на глибину не менше 
20 мм. Головки шурупів повинні бути втоплені в плиту на 1 мм для наступного шпаклю-
вання. Стикувати гіпсокартонні плити слід тільки на стійках каркаса. Монтаж плит не-
обхідно проводити в одному напрямі з відкритою частиною профілю, що забезпечить 
установку шурупів в першу чергу ближче до стінки профілю, і при кріпленні сусіднього 
листа, пригвинчений шуруп не буде відгинати всередину полицю профілю.

Існують дві схеми кріплення ГКП та ГВП до каркаса:
  подовжнє, коли плити закріплюються до стоякових профілів каркаса довгою сторо-
ною (рис.7);

  поперечне, при якому ГКП закріплюються до несних елементів каркаса перпендику-
лярно (рис.8)
При облицюванні стін 

та влаштуванні перегородок 
найчастіше використовують 
подовжню схему. За попере-
чною схемою здебільшого 
виконують стелі – це забез-
печує надійність роботи кон-
струкції, якість швів, змен-
шення деталей каркаса та 
кріплень, а також трудови-
трат при монтажі. Рис.7. Подовжнє кріплення Рис.8. Поперечне кріплення 

Рис.4. Правильне кріплення
ГКП до стійки

Рис.5. Схема розташування шурупів
при кріпленні ГКП (ГВП)

Рис.6. Правильне розташування шурупів
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які існують види кріплення ГКП до елементів каркаса?
а) Жорстке;
б) Нежорстке;
в) Шарнірне;
г) Роз’ємне.

2. Яке кріплення передбачає нерухому фіксацію ГКП до елементів каркаса?
а) Жорстке;
б) Нежорстке;
в) Шарнірне.

3. Які обов’язкові умови надійного кріплення ГКП до елементів каркаса?
а) Достатня ширина поверхні обпирання;
б) Рівність поверхні обпирання;
в) Визначення напрямку кріплення.

4. Яка мінімальна відстань від точки кріплення до обрізної кромки ГКП?
а) 10 мм;
б) 15-20 мм;
в) 24 мм;
г) 40 мм.

5. Якою має бути ширина обпирання ГКП при кріпленні до каркаса металевими 
затискачами?

а) Від 10 мм;
б) Від 20 мм;
в) Будь-яка.

6. Що таке подовжнє кріплення ГКП та ГВП до каркаса?
а) Плити закріплюються до стоякових профілів довгою стороною;
б) Плити закріплюються до несних елементів каркаса перпендикулярно;
в) Плити закріплюються до каркаса поперемінно подовжньою та поперечною 
сторонами.

7. Яку схему найчастіше використовують при облицюванні стін?
а) Подовжню;
б) Поперечну;
в) Змішану.

8. Чому при поперечній схемі кріплення стелі зменшуються трудовитрати при монтажі?
а) Забезпечується надійність конструкції;
б) Зменшується кількість деталей каркаса та кріплень;
в) Підвищується якість швів.

Самостійна робота
Практичне завдання

Зробіть креслення схеми кріплення ГКП при облицюванні стіни, перегородки, стелі 
(за вказівкою інструктора) у Вашому навчальному кабінеті.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 4 5
Назва:  ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ГКП, ГВП КНАУФ ЗА ХАРАКТЕРНИМИ ОЗНАКАМИ

(ЗА ТАБЛИЦЯМИ). ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА

Мета: засвоєння знань про характерні ознаки типів ГКП, ГВП, формування навичок
визначення типів ГКП, ГВП за їх ознаками.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.5.3. Гіпсокартонні плити (ГКП);
2. МЕ 2.5.5. Гіпсоволокнисті плити (ГВП).

Матеріально-технічне забезпечення: нумеровані зразки ГКП, ГВП.

Відрізнити різні типи ГКП допомагають: забарвлення картонної оболонки з лицьо-
вого й зворотного боків, маркування (напис) на зворотному боці ГКП та вид подовжніх 
та поперечних кромок. 

ХІД РОБОТИ
1. Уважно огляньте зразки ГКП.
2. Зверніть увагу на лицьовий і зворотний бік зразка, колір написів на зворотному боці.
3. Згідно з таблицею 1 визначте, які зі зразків ГКП будівельні, вогнестійкі, вологостійкі, 
вологостійкі з підвищеною вогнестійкістю.

Таблиця 1
ВІДМІННІ ОЗНАКИ ТИПІВ ГКП

Назва типу ГКП
Колір картону Колір напису на

зворотному боціЛицьовий бік Зворотний бік
Будівельна ГКП (GKB) Світло-сірий Синій
Вогнестійка ГКПО (GKF) Сірий Темно-сірий
Вологостійка ГКПВ (імпрегнована) (GKBI) Сірий Темно-сірий Червоний
Вологостійка з підвищеною вогнестійкістю 
ГКПВО імпрегнована (GKF)

Зелений Зелено-сірий Синій
Червоний

4. Уважно огляньте подовжні та поперечні кромки ГКП. Згідно з рис.1 визначте вид кромок.

5. Результати досліджень занесіть у таблицю 2.
Таблиця 2

ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ ГКП ЗА ВІДМІННИМИ ОЗНАКАМИ
№

зразка
Колір картону Колір напису на

зворотному боці
Вид

кромки
Тип
ГКПЛицьовий бік Зворотній бік

1. 
2. 
3.
…

Рис.1. Види кромок
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6. ГВП виготовляють двох видів: звичайні (ГВП) і вологостійкі (ГВПВ). Вони мають подо-
вжню кромку 2-х типів – фальцеву й пряму. Уважно огляньте подовжні кромки ГВП. За 
допомогою табл. 3 визначте тип кромки зразків.

Таблиця 3
ТИПИ КРОМОК ГВП

Ескіз кромки ГВП Тип кромки ГВП Позначення

Фальцева кромка ФК

Пряма кромка ПК

7. Результати досліджень занесіть у таблицю 4.
Таблиця 4

ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ ГВП
№ зразка Тип кромки Позначення кромки Вид ГВП

1. 
2. 
3.
…

8. Висновок.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Який тип ГКП має синій колір напису і світло-сірий колір картону?
а) Будівельний;
б) Вогнестійкий;
в) Вологостійкий;
г) Вологостійкий з підвищеною вогнестійкістю.

2. Якому типу ГКП відповідає зелений колір картону та червоний колір написів?
а) ГКП;
б) ГКПО;
в) ГКПВО;
г) ГКПВ.

3. Якою має бути кромка ГКП для монтажу насухо без шпарування стиків?
а) Скошена;
б) Прямокутна подовжня;
в) Напівкругла;
г) Закруглена подовжня.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 4 6
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 3.4 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 3.4

Письмове завдання
1. У чому полягає підготовка різних поверхонь основ до монтажу ГКП, ГВП?
2. Які інструменти, матеріали, обладнання необхідні для підготовки поверхонь основ 

до монтажу каркасно-обшивних конструкцій?
3. Як приготувати 2-3% розчин соляної кислоти? Якими засобами індивідуального за-

хисту треба користуватися?
4. Які пристосування використовують для переносу, транспортування ГКП? Що дає

їх використання?
5. У чому різниця між простим і точним розкроюваннями гіпсокартонних плит. Який 

набір інструментів потрібен для цих операцій?
6. Як обробляють кромки плит КНАУФ?
7. Які технологічні операції виконують при різанні й обробці елементів облицювання 

каркасно-обшивних конструкцій КНАУФ?
8. Які існують види кріплення ГКП до каркаса? Назвіть їх характерні особливості.
9. Які існують схеми кріплення ГКП і ГВП до каркаса? У яких випадках вони застосо-

вуються? Відповідь обґрунтуйте.
10 На що слід звертати увагу при визначенні типів ГКП і ГВП?
11. Які електроінструменти використовують при підготовці ГКП, ГВП?
12. Складіть алгоритм підготовки ГКП, ГВП до монтажу гіпсокартонних конструкцій.

Заповніть табл.1.

Таблиця 1
ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ГКП, ГВП ДО МОНТАЖУ

КАРКАСНО-ОБШИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Назва
операції

Робочий 
інструмент

Контрольно-
вимірювальний 
інструмент

Пристрої Вимоги
безпеки праці

1. 

2. 
3. 
…

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 5 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 3.5. ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН ПЛИТАМИ КНАУФ

Мета: засвоєння знань про:
  безкаркасний спосіб улаштування облицювань стін плитами КНАУФ;
  підготовку приміщень до опорядження;
  технологію приклеювання плит до рівних поверхонь;
  технологію приклеювання плит до поверхонь з нерівностями;
  облицювання димоходів, санвузлів, підвальних приміщень;
  улаштування тепло-, звукоізоляції стін при безкаркасному способі облицювання.

Переходьте до наступного елементу
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 5 2
Назва:  БЕЗКАРКАСНИЙ СПОСІБ УЛАШТУВАННЯ ОБЛИЦЮВАНЬ СТІН

ПЛИТАМИ КНАУФ

Мета: засвоєння знань про:
  типи облицювань стін при безкаркасному способі;
  сферу застосування облицювань.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.4.8. Мастики. Класифікація;
2. МЕ 2.4.9. Приготування полімерцементних розчинів, клеїв на основі сухих

будівельних сумішей.

Матеріально-технічне та дидактичне забезпечення: 
  зразки типів облицювання стін;
  прайс-листи КНАУФ.

Сфера застосування. Збірні гіпсокартонні облицювання  КНАУФ застосовують-
ся для опорядження стін, а також для підвищення їх звукоізоляційних і теплоізоляцій-
них властивостей у приміщеннях із сухим, нормальним і вологим режимами з висотою 
приміщення 2,7...10 м з неагресивним середовищем у громадських і промислових бу-
дівлях:

  будь-яких конструктивних систем і типів;
  будь-якого ступеня вогнестійкості, включаючи I ступінь;
  різної поверховості, з висотою будівлі до 60 м:
  споруджуваних у вітряних районах до V включно;
  споруджуваних у будь-яких районах незалежно від інженерно-геологічних умов
будівництва, зокрема, у сейсмічних районах.

У табл.1 наведені типи облицювань.
Таблиця 1

ТИПИ ОБЛИЦЮВАНЬ СТІН СИСТЕМИ КНАУФ
ПРИ БЕЗКАРКАСНОМУ СПОСОБІ ОБЛИЦЮВАННЯ

Тип облицювання
(ескіз горизонтальних розрізів) Характеристика

W611 – для ГКП
W661 – для ГВП

Кріплення ГКП, ГВП до базової стіни здійснюється 
за допомогою клею. Висота облицювання визнача-
ється висотою стін.
Маса* 1 м² облицювання – близько 11,5 кг для ГКП.

W631 Кріплення комбінованої плити (ГКП з ізоляційним 
матеріалом) до базової стіни здійснюється за до-
помогою клею.
Висота облицювання визначається висотою стін.
Маса* 1 м² облицювання – близько 12,9 кг.

* Маса одного м² облицювання розрахована для випадків застосування ГКП завтовшки 12,5 мм.

Залежно від якості основи (рівності стіни), існують 3 способи приклеювання плит 
до стіни – А, Б, В.
Спосіб А – передбачає приклеювання плит до рівних поверхонь стін за допомогою 

клею Фугенфюллер.
Спосіб Б – дає можливість приклеювати плити до поверхні стін, нерівності яких не 

перевищують 20 мм, за допомогою монтажного клею Перлфікс.
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Спосіб В – дає змогу приклеювати плити до стіни з дуже нерівною поверхнею. Спо-
чатку до стіни приклеюють смуги з ГКП на клею Перлфікс (вони виконують 
роль маяків), а потім до них, за допомогою клею Фугенфюллер, як у спосо-
бі А, приклеюють плити ГКП.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. З якою метою застосовують безкаркасний спосіб улаштування облицювань стін 

плитами КНАУФ?
а) Опорядження стін;
б) Гідроізоляція конструкцій;
в) Підвищення звуко-, теплоізоляції стін;
г) Опорядження та підвищення звуко-, теплоізоляції стін.

2. Який тип облицювань системи КНАУФ становить собою комбіновану плиту,
прикріплену до базової стіни за допомогою клею?

а) W611;
б) W661;
в) W633;
г) W631.

3. Який тип облицювання застосовують для підвищення звуко- й теплоізоляційних 
властивостей при безкаркасному способі облицювання?

а) W611;
б) W661;
в) W631.

4. У якому типі облицювання застосовуються гіпсоволокнисті плити?
а) W611;
б) W661;
в) W633.

5. У яких будівлях застосовують безкаркасний спосіб облицювання стін плитами 
КНАУФ?

а) Громадські з висотою будівлі понад 60 м;
б) Громадські і промислові з неагресивним середовищем;
в) Промислові з сухим, нормальним режимом;
г) Громадські і промислові, споруджувані у сейсмічних районах, різної 

поверховості, але з висотою до 60 м.
6. Який спосіб приклеювання плит до стіни необхідно вибрати за наявності 

нерівностей на стіні до 15 мм?
а) А;
б) Б;
в) В.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Ознайомтеся зі зразками типів облицювання стін системи КНАУФ.
2. За зразками типів визначте, які з них належать до: а) W611; б) W661; в) W633.

Відповідь обґрунтуйте.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 5 3
Назва:  ПІДГОТОВКА ПРИМІЩЕНЬ ДО ОПОРЯДЖЕННЯ

СТІНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ГКП (ГВП) 

Мета: засвоєння знань про заходи, необхідні для забезпечення високоякісної 
підготовки приміщень до опорядження стінових конструкцій ГКП (ГВП).

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 1.2.8. Виробнича санітарія.

Дидактичне забезпечення: прайс-листи КНАУФ.

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно згідно з завданням.

До початку облицювання стін плитами (ГКП, ГВП) у приміщеннях мають бути 
закінчені роботи:

  пов’язані з виконанням мокрих технологічних процесів;
  з монтажу інженерних комунікацій, що прокладаються під обшивкою;
  пов’язані з попереднім утепленням ніш для розміщення опалювальних приладів.

Для забезпечення високої продуктивності праці ти виробничої санітарії перед 
початком облицювання стін плитами КНАУФ необхідно:

  перевірити висоту поверхів для замовлення ГКП відповідної довжини;
  усунути дефекти, виявлені при огляді стін, що підлягають облицюванню: заповни-ти 
цементним розчином усі ділянки швів або тріщини для запобігання просочуванню 
зовнішнього повітря крізь матеріал мурування стін;

  зняти залишки розчину з поверхні мурування;
  установити віконні блоки;
  розподільні коробки, коробки для штепсельних розеток і вимикачів тимчасово з’єд-
нати з кінцями електропроводки (це дасть можливість безпомилково і легко закріпи-
ти їх за допомогою розчинів у попередньо вирізаних отворах);

  приміщення очистити від будівельного сміття, зайвих предметів;
  підлогу підмести й вимити;
  забезпечити умови для провітрювання приміщень, де проводяться роботи.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які заходи треба здійснити для підготовки приміщень до опорядження?
а) Закінчити роботи, пов’язані з виконанням «мокрих» технологічних процесів;
б) Змонтувати інженерні комунікації, що прокладаються під обшивкою;
в) Установити віконні блоки;
г) Проґрунтувати стіни ґрунтовкою Тіфенгрунд;
д) Утеплити ніші для розміщення опалювальних приладів;
ж) Установити опалювальні прилади.

2. Для чого слід перевірити фактичні висоти поверхів?
а) Для замовлення ГКП відповідної довжини;
б) Для розрахунку об’ємів робіт;
в) Для розрахунку витрати матеріалів на приміщення.
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3. Які підготовчі роботи сприяють підвищенню продуктивності праці при виконанні 
опорядження плитами КНАУФ?

а) Усунення дефектів мурування стін та його очищення;
б) Очищення приміщень від будівельного сміття;
в) Забезпечення вимог виробничої санітарії;
г) Тимчасове з’єднання розподільних коробок, коробок для штепсельних

розеток і вимикачів з кінцями електропроводки;
д) Закінчення «мокрих» технологічних процесів.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте підготовку приміщення (за вказівкою інструктора) до опорядження.
2. Заповніть інструкційну картку (табл.1)

Таблиця 1
ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ПРИМІЩЕННЯ ДО ОПОРЯДЖЕННЯ

Назва
операції

Інструменти,
пристосування Матеріали Технологічні

вимоги
Вимоги

безпеки праці

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе



83

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 5 4
Назва:  ТЕХНОЛОГІЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ ГКП (ГВП) ДО РІВНИХ

ПОВЕРХОНЬ (БЕЗКАРКАСНИЙ СПОСІБ)

Мета: засвоєння знань про технологію приклеювання ГКП (ГВП) до рівних поверхонь.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.9.3. Ґрунтовки КНАУФ;
2. МЕ 2.9.5. Шпаклівки КНАУФ;
3. МЕ 3.5.2. Безкаркасний спосіб улаштування облицювань стін плитами КНАУФ.

Матеріально-технічне й дидактичне забезпечення:

Назва Од. 
вим.

Кількість 
на 1 м² Назва Од. 

вим.
Кількість 
на 1 м²

Плита КНАУФ завтовшки 
12,5 мм м² 1,05 Ґрунтовка 

Тіфенгрунд л 0,1
Стрічка армувальна пог.м 0,75

Шпаклівка Фугенфюллер (Уніф-
лотт) для заповнення швів кг 0,3 Шпаклівка 

Фугенфюллер кг 0,8

Самостійно визначте набір інструментів і пристосувань, необхідних для при-
клеювання плит до рівних поверхонь.

ПОРЯДОК УЛАШТУВАННЯ БЕЗКАРКАСНИХ ОБЛИЦЮВАНЬ КНАУФ
I. ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

Виконайте розмітку проектного положення облицювання на підлозі за допомогою 
шнуровідбійного пристосування (розмітку проводити згідно з проектом).

Перенесіть розмітку за допомогою виска на стелю й базову стіну.
Зі стіни, що облицьовується, видаліть пил і бруд, масляні плями, залишки дерев’яної 

опалубки й т. ін. При облицюванні за допомогою клею стіни мають бути сухими. 
Гладкі стіни, що не вбирають вологу, слід попередньо обробити ґрун-

товкою Бетоконтакт для покращення зчеплення. Гігроскопічні поверхні об-
робляються ґрунтовкою Тіфенгрунд, щоб зменшити поглинання ними вологи 
з клею й посилити адгезію.

Перед установкою ГКП або ГВП виріжте отвори для вимикачів, розеток тощо. 
У місцях, де буде підвішено вантаж до стіни, що облицьовується, клей слід 

наносити на всю поверхню ГКП або ГВП. Від поверхні підлоги ГКП і ГВП мають 
розміщуватись на відстані 10-15 мм. Цей зазор закладається смугами ізоляцій-
ного матеріалу й герметиком (наприклад, Акрил, Санітар-Силікон).
ІІ. ОБЛИЦЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ

Приклеювання ГКП і ГВП до рівних поверхонь (варіант А) (рис.1).
До рівних поверхонь приклеювання здійснюється шляхом нанесення тонких су-

цільних смуг гіпсового клею-шпаклівки Фугенфюллер за допомогою зубчатого калібру-
вального шпателя по всьому периметру й однієї-двох смуг у центрі ГКП або ГВП. Після 
нанесення клею-шпаклівки плита піднімається, установлюється на підкладки, притис-
кається до стіни й вирівнюється за допомогою виска або рівня.

Вертикальний розріз стіни при типі облицювання W611 (варіант А) показано на рис.2.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Якою ґрунтовкою слід обробляти гігроскопічні стіни перед застосуванням ГКП?
а) Бетоконтакт;
б) Тіфенгрунд;
в) Грундірміттель.

2. Який зазор має бути між підлогою і приклеюваною ГКП?
а) 5 мм;
б) 10-15 мм;
в) 40-50 мм.

3. Який варіант безкаркасних облицювань передбачає приклеювання ГКП до
нерівних поверхонь?

а) А;
б) Б;
в) В.

4. Який варіант безкаркасних облицювань передбачає застосування тільки
клею-шпаклівки Фугенфюллер?

а) А;
б) Б;
в) В.

1
2
3

4

5

6

7

8

9

1 Рис.1. Загальний вигляд
облицювання стіни W611 
(варіант А): 1 – клей-шпаклівка 
Фугенфюллер

Рис.2. Вертикальний розріз стіни (тип W611, варіант А): 
1 – роздільна стрічка; 2 – шпаклівка; 3, 5, 7 – плита КНАУФ; 

4, 6, 8 – клей-шпаклівка Фугенфюллер; 9 – зазор, що закладається 
ізоляційним матеріалом та герметиком
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Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте облицювання стіни з вологопоглинальною поверхнею за одним із варі-
антів безкаркасних облицювань КНАУФ W611.

2. Заповніть таблицю 1.
Таблиця 1

ТЕХНОЛОГІЯ УЛАШТУВАННЯ БЕЗКАРКАСНИХ ОБЛИЦЮВАНЬ КНАУФ W611

Назва операції Інструменти,
пристосування, матеріали Обсяг робіт, м²

Витрати матеріалів 

на 1 м² на весь 
обсяг

I. Підготовчі операції
1. 
2. 
3. 

II. Улаштування безкаркасних облицювань W611
1.
2.
3.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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1
2

3

4

5

6

7

8

9

1

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 5 5
Назва:  ТЕХНОЛОГІЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ ПЛИТ ДО ПОВЕРХОНЬ

ІЗ НЕРІВНОСТЯМИ (БЕЗКАРКАСНИЙ СПОСІБ)

Мета: засвоєння знань про технологію приклеювання ГКП (ГВП) до поверхонь з 
нерівностями і формування відповідних навичок

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.9.3. Ґрунтовки КНАУФ;
2. МЕ 2.9.5. Шпаклівки КНАУФ;
3. МЕ 3.5.2. Безкаркасний спосіб улаштування облицювань стін плитами КНАУФ.

Матеріально-технічне забезпечення

Назва Од. 
вим.

Кількість 
на 1 м² Назва Од. 

вим.
Кількість 
на 1 м²

Плита КНАУФ завтовшки 
12,5 мм м² 1,05 Шпаклівка Фуген-

фюллер (клей) кг 0,8 [B]*
Стрічка армувальна пог.м 0,75

Смуги (плита гіпсокартону) пог.м 2,6 [B]* Шпаклівка Фуген-
фюллер (Уніфлотт) 

для заповнення 
швів

кг 0,3Клей Перлфікс кг 3,5

Ґрунтовка Тіфенгрунд л 0,1

[ ]* – подані варіанти виконання облицювання.
Самостійно визначте набір інструментів і пристосувань, необхідних для при-

клеювання плит до нерівних поверхонь.

Приклеювання ГКП і ГВП до нерівних поверхонь (варіант Б) (рис.1).
До нерівних поверхонь (нерівності до 20 мм) приклеювання здійснюється шля-

хом нанесення гіпсового клею Перлфікс за допомогою кельні по всьому периметру й 
посередині ГКП, ГВП купками через кожних 300-350 мм. Після нанесення клею плита 
піднімається, встановлюється на підкладки, притискається до стіни й вирівнюється за 
допомогою виска або рівня. При установці ГКП або ГВП не можна залишати пустоти у 
швах, інакше після шпаклювання на місці стику можуть утворитися тріщини.

Рис.1. Загальний вигляд облицювання
стіни, тип W611 (варіант Б):
1 – клей Перлфікс

Рис.2. Вертикальний розріз стіни W611 
(варіант Б): 1 – роздільна стрічка;

 2 – шпаклівка; 3, 6, 8 – клей Перлфікс;
4, 5, 7 – плита КНАУФ, 9 – зазор, що закладається 

ізоляційним матеріалом і герметиком
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Приклеювання ГКП і ГВП до поверхонь із нерівностями 20 мм і більше
(варіант В) (рис.3).

На цих поверхнях попередньо формується рівна площина за допомогою маяко-
вих смуг ГКП завширшки 100 мм (подовжніх й орієнтованих по периметру плити). Для 
приклеювання смуг застосовують гіпсовий клей Перлфікс, що наноситься кельнею. На 
приклеєні смуги за допомогою тонкого шару гіпсового клею-шпаклівки Фугенфюллер 
кріпляться ГКП або ГВП (рис.3).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. При якій нерівності поверхні здійснюється приклеювання шляхом нанесення

гіпсового клею Перлфікс по периметру й посередині ГКП або ГВП?
а) До 20 мм;
б) Від 20 мм;
в) Дуже рівній.

2. Який тип облицювання передбачає попереднє приклеювання маякових смуг ГКП?
а) W611 (варіант Б);
б) W111 (варіант В);
в) W631 (варіант А).

3. Яким інструментом наносять клей Перлфікс?
а) Малярний пензель;
б) Кельня;
в) Шпатель.

4. Чому при установці ГКП або ГВП не можна залишати пустоти у швах?
а) Після шпаклювання на місці стику можуть утворитися тріщини;
б) У шви буде потрапляти волога;
в) У пустотах буде накопичуватися пил, бруд.

5. З якою метою використовують ґрунтовку Тіфенгрунд?
а) Для збільшення поглинальної здатності поверхні стіни;
б) Для зменшення поглинальної здатності поверхні стіни;
в) Для надійного зчеплення з гіпсовим клеєм.

1

2

3

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10

11
12
13
14
15

Рис.3. Загальний вигляд облицюван-
ня стіни W611 (варіант В): 1 – клей 
Перлфікс; 2 – смуги з ГКП завширшки 
100 мм; 3 – клей-шпаклівка Фугенфюл-
лер

Рис.4. Вертикальній розріз стіни
W611 (варіант В): 1 – роздільна стрічка; 2 – шпаклівка; 

3, 10, 14 – клей Перлфікс; 4 – смуга гіпсокартонної плити; 
5, 8, 13 – клей-шпаклівка Фугенфюллер; 6, 7, 11 – плита КНАУФ; 

9, 12 – смуга плити КНАУФ; 15 – зазор, що закладається ізоляційним 
матеріалом і герметиком 
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Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте облицювання стіни, обравши варіант Б або В залежно від її нерівності.
2. Заповніть таблицю 1.

Таблиця 1
ТЕХНОЛОГІЯ УЛАШТУВАННЯ БЕЗКАРКАСНИХ ОБЛИЦЮВАНЬ КНАУФ

Назва операції Інструменти,
пристосування, матеріали Обсяг робіт, м² Витрати матеріалів

на весь обсяг
I. Підготовчі операції

1. 
2. 
3. 

II. Улаштування безкаркасних облицювань W611
1.
2.
3.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 5 6
Назва: ОБЛИЦЮВАННЯ ДИМОХОДІВ, САНВУЗЛІВ

Мета: засвоєння знань про технологію облицювання стінок димоходів, ванних 
кімнат сухою штукатуркою; формування відповідних навичок

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.4.9. Приготування полімерцементних розчинів, клеїв на основі сухих

будівельних сумішей;
2. МЕ 3.4.3. Інструменти, ручні спеціальні пристрої для обробки ГКП, ГВП.

Матеріально-технічне забезпечення:
  Клей Перлфікс   Рівень
  Заготовки з ГКП   Висок

Вивчіть МЕ за опорним конспектом (табл. 1).
Таблиця 1

ТЕХНОЛОГІЯ ОБЛИЦЮВАННЯ ГКП
Види поверхонь Технологія облицювання Деякі особливості

Стінки
димоходу

  підготуйте заготовки ГКП для приклеювання
до стінок димоходу;

  нанесіть клей Перлфікс по всій площині
поверхонь, що облицьовуються;

  вирівняйте заготовки під рівень і висок
(товщина шару клею має бути не менше 
ніж 15 мм)

Відстань від внутрішньої 
поверхні труби димоходу 
до ГКП має становити від 
20 см

Стіни
ванних кімнат

  обробіть стіни перед облицюванням ґрунтовкою 
Тіфенгрунд, якщо вони не поглинають вологу 
(цементобетонні), а особливо адсорбовані стіни 
(з цегли, шлакоблоку, арболіту, керамзито-бетону 
і т. ін.), заґрунтуйте ґрунтовкою Грундірміттель;

  виконайте облицювання поверхні. Перед укла-
данням керамічної плитки або іншого декора-
тивного шару, потреби поверхню ГКП слід гід-
роізолювати за допомогою КНАУФ Флехендіхт і 
КНАУФ Флехендіхтбанд

Шви між ГКП, шви в кутах 
і по краях ГКП – оброблені 
шпаклівкою.

Кріплення ГКП у місцях установлення умивальників, мийок, унітазів виконують 
за допомогою шару клею Перлфікс, що наноситься на всю поверхню стіни. Так само 
облицьовують ГКП колони, пілястри, проміжки між віконними та дверними прорізами.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Якою має бути товщина шару клею Перлфікс після вирівнювання заготовок під рі-

вень і висок при облицюванні стінок димоходів?
а) 5 мм;
б) 10 мм;
в) 15 мм;
г) 20 мм.

2. Якою має бути відстань від внутрішньої поверхні труби димоходу до ГКП?
а) 10 мм;
б) 15 мм;
в) 20 мм;
г) 25 мм.

3. Якою ґрунтовкою обробляють адсорбуючі стіни перед облицюванням ГКП?
а) Тіфенгрунд;
б) Вапняна;
в) Грундірміттель.

4. Коли доцільно обробляти обрізні кромки ГКП гідрофобною ґрунтовкою?
а) До монтажу обшивки;
б) Після монтажу обшивки;
в) Не має значення.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте облицювання поверхні ГКП (обсяг робіт та вид поверхні за вказівкою 
інструктора).

2. Розрахуйте самостійно потребу в матеріалах, інструментах пристосуваннях для ви-
конання практичного завдання.

Дані занесіть у таблицю 2.
Таблиця 2

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ОБЛИЦЮВАННЯ ГКП
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Облицювання
поверхні ____ГКП

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 5 7
Назва:  УЛАШТУВАННЯ ТЕПЛО-, ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ СТІН ПРИ БЕЗКАРКАСНОМУ

СПОСОБІ ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН

Мета: засвоєння знань про матеріали для улаштування тепло-, звукоізоляції й 
технологію улаштування багатошарової обшивки при безкаркасному спо-
собі облицювання стін; формування відповідних навичок.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.4.9. Приготування полімерцементних розчинів, клеїв на основі сухих

будівельних сумішей;
2. МЕ 2.8.8. Сучасні теплоізоляційні матеріали та вироби;
3. МЕ 2.8.9. Звукоізоляційні матеріали.

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно згідно із завданням.

При влаштуванні тепло-, звукоізоляційного шару при сухому оштукатурюванні 
стін використовують плити з позначенням WV: теплоізоляційний матеріал, здатний 
сприймати розтягувальні та зрізувальні зусилля. Ці матеріали отримують ще додатко-
вий індекс S(WVS), фірма-виробник надає їм динамічної жорсткості.

Ізоляційні матеріали з пінопластів є тільки теплоізоляційними. До них належать: 
пінопласт, пінополістирол (PS), пінополіуретан (РUR), пінополівінілхлорид (РVС).

Це жорсткі матеріали із замкненими порами. Вони використовуються як тепло-
ізоляційні, разом з ГКП утворюють багатошарову обшивку.

Технологія улаштування тепло-, звукоізоляції стін
Спочатку до стіни приклеюють ізоляційні плити з 

мінеральних волокон, а потім до них будівельним мон-
тажним клеєм Перлфікс приклеюють ГКП.

Висота багатошарової обшивки з використанням 
ГКП повинна бути меншою ніж 3 м. Звукоізоляційні 
плити монтують горизонтально з перев’язкою швів. 
Клей слід наносити смугами по периметру цих плит на 
відстані до 50 см від краю. Поверхню приклеєних до 
стіни ізоляційних плит покривають шаром клею Перл-
фікс завтовшки 3 мм, якому надається шорстка факту-
ра ще до початку тужавлення. Після тужавлення (але 
до повного висихання) до нього приклеюють ГКП (за 
допомогою купок клею Перлфікс).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які характеристики мають плити з позначенням WV?
а) Звукоізоляційні;
б) Теплоізоляційні, сприймають розтягувальні зусилля;
в) Теплоізоляційні, сприймають розтягувальні та зрізувальні зусилля;
г) Звукоізоляційні та теплоізоляційні матеріали з динамічною жорсткістю.

2. Якими є ізоляційні матеріали з пінопластів?
а) Звукоізоляційні;
б) Тепло- і звукоізоляційні;
в) Тільки теплоізоляційні.

Рис.1. Конструкція стіни,
облицьованої сухою штукатуркою 
по шару ізоляційного матеріалу
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3. Чому теплоізоляційні матеріали мають замкнені пори?
а) Для надання їм жорсткості;
б) Для утримання вологи;
в) Для надання їм здатності сприймати розтягувальні та зрізувальні зусилля.

4. Чи використовують пінопласти разом з ГКП для підвищення звукоізоляції?
а) Так;
б) Ні.

5. Якою може бути висота багатошарової обшивки з використанням ГКП:
а) Будь-яка;
б) До 3 м;
в) 3-5 м.

6. Як приклеюють до ізоляційних плит ГКП?
а) Купками клею Перлфікс;
б) Суцільними смугами клею Перлфікс.

7. Чи відрізняється технологія улаштування теплоізоляції і звукоізоляції стін:
а) Так;
б) Ні;
в) Частково.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте влаштування тепло-, звукоізоляції стіни (обсяг робіт – за вказівкою
інструктора).

2. Заповніть таблицю 1.
Таблиця 1

ТЕХНОЛОГІЯ УЛАШТУВАННЯ ТЕПЛО-, ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ СТІН
Назва операції Інструмент, пристосування Матеріали

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе



93

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 5 8
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 3.5 та контроль його засвоєння

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 4.1

Письмове завдання
1. Які існують способи безкаркасного облицювання стін плитами КНАУФ залежно від 

якості основи (рівності стіни)? Намалюйте схему приклеювання плит кожним спосо-
бом.

2. У яких будівлях і спорудах застосовують збірні гіпсокартонні облицювання системи 
КНАУФ? Відповідь обґрунтуйте.

3. Як підготувати приміщення для опорядження сухою шту-
катуркою?

4. Який порядок монтажу безкаркасних облицювань?
5. У чому особливість технології приклеювання плит до не-

рівних поверхонь?
6. Які матеріали, інструменти, пристосування необхідні для 

безкаркасного облицювання стін плитами КНАУФ?
7. У чому особливість облицювання димоходів та санвузлів?
8. Як виконати тепло-, звукоізоляцію стін при безкаркасному 

способі облицювання стін?
9. Який тип облицювання представлено на рисунку 1?

Що позначено цифрами?
10. Приміщення має довжину 6 м, ширину 4 м, висоту 3 м, про-

різ для дверей 2×0,8 м і для вікна (1,5×1,5 м). Викорис-
товуючи дані таблиці 1, обчисліть витрати матеріалів при 
безкаркасному облицюванні стін у цьому приміщенні.

Таблиця 1
ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ ПРИ БЕЗКАРКАСНОМУ ОБЛИЦЮВАННІ СТІН

Назва Норма 
на 1 м²

Одиниця
вимірювання Назва Норма 

на 1 м²
Одиниця

вимірювання
Ґрунтовка глибока
універсальна
КНАУФ Тіфенгрунд

0,1 л
Шпаклівка
поверхні плит 
Мульти-Фініш

1,2 кг

Стрічка для швів 1,1 пог. м Шпаклівка
Фугенфюллер
(Уніфлотт)

0,3 кгПлита гіпсокартонна
КНАУФ ГКП (ГКПВ) 1,05 кв. м

Клей гіпсовий
монтажний
КНАУФ Перлфікс

3,5 кг
Шпаклівка
Уніфлотт
(без стрічки)

0,3 кг

Самостійно складіть таблицю і занесіть до неї отримані дані.

Переходьте до наступного одиниці
Повторіть одиницю і перевірте себе

1 – …;
2 – …;
3 – …;
4 – …;
5 – ….

…;
…;
…;
…;
….

1

2

3

4

5

Рис.1.
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 6 1
Назва:  НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 3.6 ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН ПЛИТАМИ КНАУФ

Мета: засвоєння знань про:
 види каркасів гіпсокартонних систем (ГКС);
 основні види металевих профілів;
 елементи дерев’яного каркаса. Вимоги до деревини;
 розмічування місць розташування основних елементів каркасів;
 способи скріплення елементів каркаса;
 порядок монтажу простих металевих каркасів перегородок;
 улаштування дерев’яних каркасів.

Переходьте до наступного елементу

Повірте мені, якщо мої дослідження і дали
кілька корисних результатів, то вони 

зобов’язані
цим праці й терпінню.

Ньютон
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 6 2
Назва:  ВИДИ КАРКАСІВ ГІПСОКАРТОННИХ СИСТЕМ (ГКС)

Мета: засвоєння знань про каркаси ГКС, їх класифікацію.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.6.6. Види каркасів гіпсокартонних систем. Елементи дерев’яного каркаса;
2. МЕ 2.7.5. Елементи металевого каркаса.

Матеріально-технічне забезпечення: 
1. Зразки елементів

металевого каркаса:
  різні металеві профілі;
  самонарізні шурупи;

2. Зразки елементів 
дерев’яного каркаса:

  рейки;
  бруски;
  деталі кріплення

Дидактичне забезпечення: плакати із зображенням різних видів каркасів.

Одним зі складових елементів комплектних систем КНАУФ є каркаси для гіпсо-
картонних систем.

Каркаси становлять собою пласку або об’ємну конструкцію з шарнірним або жор-
стким з`єднанням елементів, з яких вона складається (балок, стояків, ригелів). 

На рис.1 показано каркас з жорстким з’єднанням елементів.
За призначенням каркаси поділяються на: стельові, перегородкові, пристінні.
За матеріалом конструкцій – металеві та дерев’яні. Дерев’яні каркаси найчастіше 

використовують у приміщеннях зі зниженими вимогами до пожежної безпеки.
За розташуванням елементів каркаси виготовляються в одній площині (одному 

рівні) або у двох площинах (двох рівнях) (рис.2). Якщо елементи каркаса розташовані 
на одному рівні, то вони утворюють рамну конструкцію.

Каркас складається із несних та основних елементів. Основні елементи крі-
пляться до основи (стіни, стелі) будівлі або споруди, а несні – до основних. До несних 
елементів кріпляться елементи обшивки з ГКП, ГВП.

Рис.1. Каркас із жорстким
з’єднанням елементів Рис.2. Дворівневий каркас
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що становить собою каркас?
а) Пласка конструкція з жорстким з’єднанням елементів;
б) Пласка або об’ємна конструкція з шарнірним або жорстким з’єднанням еле-

ментів;
в) Об’ємна конструкція з шарнірним з’єднанням елементів;
г) Об’ємна конструкція з жорстким з’єднанням елементів?

2. Як поділяються каркаси за призначенням?
а) Стельові;
б) Перегородкові;
в) Прифасадні;
г) Пристінні;
д) Металеві.

3. Яка особливість рамної конструкції каркаса:
а) Елементи розташовані в одній площині;
б) Елементи каркаса розташовані в один ряд;
в) Елементи виготовляються у двох рівнях.

4. З яких елементів складається каркас?
а) Несні;
б) Основні;
в) Несні, основні;
г) Несні, основні, допоміжні.

5. До яких елементів прикріплюються гіпсокартонні (гіпсоволокнисті) плити?
а) Несні;
б) Основні;
в) Допоміжні;
г) Несні, основні.

Самостійна робота
Письмове завдання

1. Вивчіть зразки елементів металевого та дерев’яного каркасів.
2. Заповніть таблицю 1.

Таблиця 1
КАРКАСИ ГКС КНАУФ

За призначенням За матеріалом За розташуванням
елементів каркаса

? ? Пристінні ? ? Однорівневі ? ?

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 6 3
Назва:  ОСНОВНІ ВИДИ МЕТАЛЕВИХ ПРОФІЛІВ

Мета: засвоєння знань про:
  класифікацію металевих профілів за призначенням та типом перерізів;
  маркування, складування та зберігання металевих профілів;
  розміри металевих профілів.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.7.3. Виготовлення металевих виробів і конструкцій;
2. МЕ 2.7.5. Елементи металевого каркаса.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки металевих елементів каркаса.

Металеві елементи каркаса
Підприємства КНАУФ випускають каркасні металеві елементи методом холодно-

го прокату з оцинкованої сталевої стрічки завтовшки від 0,6 до 2 мм.
Для типових конструкцій міжкімнатних перегородок, стінових каркасів і каркасів 

підшивних та підвісних стель найчастіше використовують металеві профілі завтовшки 
0,6 мм.

Окрім цього випускають профілі для кріплення каркасів до базових стін та стель,   
спеціальні профілі для криволінійних елементів інтер’єру, а також профілі для захисту 
зовнішніх кутів від сколів, різноманітні штукатурні профілі.

Металеві елементи каркаса розрізняються за типом та призначенням (табл.1).

Таблиця 1
ТИПИ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ МЕТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КАРКАСА

Тип елементів каркаса (ескіз) Призначення, особливості
1 2

U-подібний напрямний Використовуються як напрямні (UW). Вони можуть мати отвори 
в стінці для прикріплення їх дюбелями до перекриття та підло-
ги. Якщо їх немає, то отвори можна утворити на робочому місті 
за допомогою дриля й армованих свердел.

С-подібний Використовуються як стояки каркаса (СW). Такі профілі ма-
ють загнуті всередину кромки й щільно, без зазорів, входять 
у верхні й нижні напрямні. У їх стінках можуть бути Н-подібні 
просічки. При вигині частини стінки профілю в межах просічки 
утворюються отвори для пропускання інженерних комунікацій 
(кабелів, труб). Щоб не зменшити несну здатність каркаса, по-
трібно стежити за тим, щоб відстань між сусідніми просічками 
була більшою ніж 50 см.
Зовнішню поверхню полиць профілю типу СW покривають на-
січкою, що запобігає зісковзуванню вістря шурупа під час крі-
плення до них гіпсокартону.

Стельовий СD Використовують для улаштування підвісних стель. Елементи 
цього профілю виготовляються з загнутими всередину кромка-
ми для зручності кріплення до них елементів підвісок ГКП. Також 
цей профіль використовують для монтажу пристінного метале-
вого каркаса при облицюванні стін.
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1 2
Напрямний стельовий UD Використовується при монтажі каркаса для обшивки стелі та 

при облицюванні стін.

Профіль кутовий LW Використовується для захисту від сколювання зовнішніх кутів 
перегородок з гіпсокартонним облицюванням та їх одночасного 
опорядження. 

Профіль посилений UA Служить для формування посиленого каркаса підвісних стель 
з облицюванням плитами КНАУФ, а також використовуються як 
стоякові профілі при створенні дверних отворів.

Постачання, маркування, складування та зберігання металевих профілів
На будівельні майданчики профілі постачаються в пакетах, на упаковці яких на-

несено маркування. Наприклад, профіль стояків каркаса з висотою стінки 50 мм і тов-
щиною профілю 0,6 мм маркується СW 50×50×06. С-подібні і U-подібні профілі вклада-
ють один в одного і обклеюють липкою стрічкою. Пакет сталевих профілів найчастіше 
складається з 10 рядів по чотири профілі в кожному. При складуванні пакети профілів 
можна укладати в штабелі (заввишки не більше ніж 3 пакети) на дерев’яних підклад-
ках. При складуванні елементів каркаса необхідно враховувати припустиме наванта-
ження на перекриття. Металеві профілі слід зберігати в сухому приміщенні.

Розміри металевих профілів каркасів
Розміри металевих профілів наведено в таблиці 2. Металеві елементи каркаса 

з’єднуються за допомогою самонарізних шурупів.
Таблиця 2

МЕТАЛЕВІ ПРОФІЛІ
Тип профілю Розміри, мм

1 2 3 4 5 6
Назва

профілю
Маркування

профілю
Висота
стінки

Ширина
полиці

Товщина сталі,
мм (min)

Довжина, м

С-подібний
для підвісної стелі

CD 60×27×06 60 27 0,6 (0,56) від 3 до 5

U-подібний
напрямний стельовий

UD 28×27×06 27 28 0,6 (0,56) 3

С-подібний
стояковий для
каркасів перегородок і стін

CW 50×50×06
CW 75×50×06
CW 100×50×06

50
75
100

50
50
50

0,6 (0,56)
0,6 (0,56)
0,6 (0,56)

від 3 до 5

U-подібний
напрямний 
для перегородок

UW 50×40×06
UW 75×40×06
UW 100×40×06
UW 125×40×06
UW 150×40×06

50
75
100
125
150

40
40
40
40
40

0,6 (0,56)
0,6 (0,56)
0,6 (0,56)
0,6 (0,56)
0,6 (0,56)

від 2 до 4

U-подібний
посилений

UA 50×40×2
UA 75×40×2

UW 100×40×2

50
75
100

40
40
40

2,0 
2,0
2,0

від 2,6 до 4
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яким методом виготовляють металеві елементи каркаса?
а) Кування;
б) Гаряче пресування;
в) Холодний прокат;
г) Гарячий прокат.

2. За якими ознаками розрізняються металеві елементи каркаса?
а) Тип;
б) Візерунок;
в) Призначення;
г) Вага;
д) Товщина.

3. Який тип елемента каркаса використовують при його монтажі каркаса
для обшивки стелі та при облицюванні стін?

а) CD;
б) UD;
в) LW;
г) С;
д) U.

4. Який профіль використовують для захисту зовнішніх кутів від сколювання?
а) CD;
б) UD;
в) LW;
г) С;
д) U?

5. Для чого зовнішню поверхню полиць профілю CW покривають насічкою?
а) Зручність кріплення;
б) Зменшення ваги конструкції;
в) Запобігання зісковзуванню вістря шурупа під час кріплення до профілю

гіпсокартону.
6. Зі скількох рядів і по скільки профілів у кожному найчастіше складається пакет

сталевих профілів?
а) З 20 по 2 профілі;
б) З 15 по 4 профілі;
в) З 10 по 4 профілі;
г) З 5 по 5 профілів.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Із наданих зразків виберіть елементи металевого каркаса:
а) напрямний профіль;
б) стояковий профіль;
в) самонарізний шуруп.

2. Виберіть стельовий профіль.
3. Виберіть кутовий профіль.
4. Дайте письмове пояснення маркуванню на пакеті з профілем: CW 75×10.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 6 4
Назва:  ЕЛЕМЕНТИ ДЕРЕВ’ЯНОГО КАРКАСА. ВИМОГИ ДО ДЕРЕВИНИ

Мета: засвоєння знань про:
  вимоги до деревини для елементів дерев’яного каркаса;
  захист від ураження деревини;
  розміри перерізів дерев’яних брусків для різних конструкцій каркасів.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.6.2. Класифікація вад деревини;
2. МЕ 2.6.3. Основні властивості деревини: вологість, щільність, міцність, твердість,
  ударна в’язкість і деформативність.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки дерев’яного каркаса.

Елементи дерев’яних каркасів
Елементи дерев’яних каркасів виготовляють з рейок, брусків, дощок та брусу. Де-

ревина, з якої виготовляють каркаси, має відповідати сорту ІІ А. Вона містить бути 
сухою (вологістю до 15%), не мати вад – косошаруватості, тріщин, відмерлих сучків, 
гнилизни та деформацій.

У системах КНАУФ використовують дерев’яні бруски таких розмірів (табл.1).

Таблиця 1
РОЗМІРИ ДЕРЕВ’ЯНИХ БРУСКІВ ДЛЯ КОНСТРУКЦІЙ 

ПІДВІСНИХ СТЕЛЬ І ПЕРЕГОРОДОК
Конструкція Ширина, мм Висота, мм

Каркас для підвісних стель 48, 50, 60 24, 30, 40
Стояки для перегородок 48, 48, 60 60, 80, 60

У приміщеннях із підвищеною вологістю деревина розбухає. Тому перед виконан-
ням монтажу слід витримувати елементи дерев’яного каркаса безпосередньо в такому 
приміщенні для адаптації деревини. Пам’ятайте, що при зміні вологості на 1% відбува-
ються зміни у подовжніх розмірах елементів до 0,01%, а в поперечних – до 0,24%.

Перед початком монтажу всі деталі дерев’яного каркаса необхідно просочити ан-
тисептиками для захисту від ураження грибками й точильниками. 

Вогнестійкість деревини підвищується фарбуванням її поверхні антипіренами. 
Виконуйте ці роботи відповідно до технології, вказаної виробником того чи іншого за-
собу. Дотримуйтесь усіх вимог безпечного виконання робіт. Працюйте в добре про-
вітрюваних приміщеннях. Користуйтеся всіма необхідними засобами індивідуального 
захисту!

Якість усіх засобів, що використовуються для захисту деревини, має бути під-
тверджена відповідними сертифікатами.

Дерев’яні елементи каркасів необхідно зберігати у штабелях на підкладках для їх 
постійного провітрювання в сухих, закритих приміщеннях.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. З якого сортаменту деревини виготовляють елементи дерев’яного каркаса?
а) Рейки;
б) Дошки;
в) Брус.

2. Чому вологість деревини для виготовлення каркасів має бути до 15%?
а) Це вимоги стандарту;
б) Щоб запобігти ураженню грибками;
в) Щоб не було змін у подовжніх розмірах?

3. Які розміри повинні мати дерев’яні бруски для виготовлення стояків перегородок?
а) 48×80 мм;
б) 48×24 мм;
в) 60×60 мм;
г) 60×40 мм.

4. Як можна захистити деталі дерев’яного каркаса від ураження грибками й 
точильниками?

а) Пропарюванням;
б) Просочуванням антисептиками;
в) Фарбуванням олійною фарбою;
г) Фарбуванням антипіренами.

5. Як підвищують вогнестійкість елементів дерев’яного каркаса?
а) Фарбують антипіренами;
б) Просочують антисептиками;
в) Не можна підвищити.

Самостійна робота
Практичне завдання

Розрахуйте, як змінюються розміри сухого дерев’яного бруска для виготовлення 
стояка для перегородки, якщо його вологість підвищилась до 20%. Якими будуть не-
гативні наслідки від застосування такого бруска?

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

Рис.1. Дерев’яний брусок
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 6 5
Назва: РОЗМІЧУВАННЯ МІСЦЬ РОЗТАШУВАННЯ

ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КАРКАСІВ

Мета: формування навичок:
  виконання розмітки напрямних ліній на підлозі за допомогою крейдового шнура;
  перенесення напрямної лінію з підлоги на стелю за допомогою виска;
  виконання розмітки розташування основних елементів каркаса.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 1.10.3. Координатні осі й нанесення розмірів на креслення;
2. МЕ 3.6.2. Види каркасів гіпсокартонних систем (ГКС).

Матеріально-технічне забезпечення:
Назва Кількість Назва Кількість

Крейдовий шнур 1 Рулетка 1
Висок 1 Косинець 1
Лінійка будівельна 2 м 1 Рівень спиртовий будівельний 1

Для виконання якісної розмітки необхідно прокласти базові лінії, від яких надалі 
будуть відкладатися всі розміри та кути.

Для цього на відстані 200-300 мм від стіни, паралельно дверному прорізу, про-
кладіть першу базову лінію (БЛ1) (рис.1).

У кутку приміщення на відстані 300 мм від стіни, уздовж якої ви будете прокла-
дати базову лінію, вбийте цвях або дюбель так, щоб до нього можна було прив’язати 
відбивний крейдовий шнур (рис.2). 

У протилежному кутку також позначте точку на відстані 300 мм від стіни.
Закріпіть крейдовий відбивний шнур до першого вбитого дюбеля. Протягніть 

шнур до другої точки і прив’яжіть другий кінець шнура до другого дюбеля, не вбиваючи 
дюбель. Натягніть шнур до другої позначеної точки.

Скоригуйте положення другої точки, перевіривши паралельність шнура дверно-
му прорізу за допомогою рулетки або лінійки (рис.3). Зручніше виконувати цю роботу 
вдвох з помічником.

Зафіксуйте відбивний шнур у другій точці. Потягніть шнур вертикально вгору, по-
тім відпустіть – на підлозі відіб’ється крейдова базова лінія.

Другу базову лінію (БЛ2) прокладіть перпендикулярно першій уздовж стіни з ві-
конними прорізами також на відстані 200-300 мм від стіни. Використовуйте відбивний 
крейдовий шнур та косинець.

Важливо, щоб друга базова лінія була паралельною віконним прорізам (рис.4). 
У випадках, коли неможливо дотриматись двох вимог – перпендикулярності першій 
базовій лінії і паралельності віконним прорізам, слід вирішувати, що важливіше – іде-
альна прямокутність чи паралельність майбутньої обшивки віконному прорізу.

Рис.1. Прокладання
першої базової лінії

Рис.2. Розмітка місця вбивання 
цвяха або дюбеля в кутку

приміщення

Рис.3. Коригування положення
відбивного шнура
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Розмітку ліній напрямних профілів проведіть паралельно базовим лініям. Лінію 
подовжнього напрямного профілю прокладайте на відстані 60-100 мм від стіни. При 
цьому за точку відліку візьміть найбільш виступаючу точку стіни.

Паралельно базовим лініям накресліть лінії для встановлення напрямного про-
філю перегородки згідно з будівельним кресленням (рис.5).

Уздовж стіни з дверним прорізом на відстані 600 мм від кута розмітки позначте 
місце встановлення першого стоякового профілю. Розмітку для стоякових профілів 
проводьте зліва направо.

Від першої відмітки із кроком 600 мм позначте місця встановлення стоякових про-
філів на підлозі. Позначте місця встановлення стоякових профілів дверного прорізу 
згідно з будівельним кресленням. Таким чином, біля дверного прорізу відстань між 
двома сусідніми стояковими профілями може бути меншою або дорівнювати 600 мм.

Продовжуйте маркування. Позначте точки встановлення стоякових профілів у 
кутках приміщення. 

Розмітку місць встановлення стоякових профілів у місцях вікон-
них прорізів виконуйте аналогічно дверним прорізам.

Розмітку напрямних ліній слід перенести на стелю. Виконуйте 
цю роботу разом із помічником. Візьміть висок та олівець і підніміться 
на розкладну драбину в одному з кутків приміщення (рис.7).

Перенесіть кутові й проміжні точки на стелю. Відмітки на стелі 
робіть добре помітними, щоб їх було видно після того, як буде накрес-
лено напрямну лінію.

З’єднайте точки олівцем за допомогою двометрової лінійки. Ви-
конайте цю роботу по периметру приміщення. Перевірте прямокут-
ність кутником.

Аналогічно виконайте розмітку перегородок.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. З чого треба починати роботу при розмічуванні місць розташування основних

елементів каркасів?
а) Уточнення розмірів приміщення;
б) Прокладання базових ліній;
в) Вбивання цвяха (дюбеля) в куток приміщення на відстані 200-300 мм від стіни.

2. Де прокладають першу базову лінію?
а) На відстані 200-300 мм від стіни паралельно дверному прорізу;
б) На відстані 200-300 мм уздовж стіни з віконними прорізами;
в) Немає значення.

Рис.4. Схема розміщення 
базових ліній

Рис.5. Розмітка ліній для 
встановлення напрямного 
профілю перегородки

Рис.6. Схема розмітки
стоякових профілів

Рис.7. Розкладна
драбина
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3. У якому напрямку слід проводити розмітку для стоякових профілів?
а) Зліва направо;
б) Справа наліво;
в) Немає значення.

4. З яким кроком позначають місця встановлення стоякових профілів?
а) 500 мм;
б) 600 мм;
в) 400 мм;
г) 300 мм.

Самостійна робота
Графічно-практичне завдання

1. Виконайте в масштабі 1:50 креслення приміщення, у якому будете виконувати прак-
тичне завдання.

2. Виконайте розмітку місць розташування основних елементів каркасів на кресленні.
3. Виконайте розмітку місць розташування основних елементів каркасів у приміщенні 

запропонованій послідовності:
  нанесіть першу базову лінію;
  нанесіть другу базову лінію;
  виконайте розмітку на підлозі;
  виконайте розмітку перегородки;
  перенесіть розмітку на стелю;
  виконайте розмітку дверних і віконних прорізів.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 6 6
Назва: СПОСОБИ СКРІПЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КАРКАСА

Мета: засвоєння знань про способи скріплення елементів каркаса між собою та 
кріплення каркасів до основи.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.5.3. Гіпсокартонні плити (ГКП);
2. МЕ 3.6.2. Види каркасів гіпсокартонних систем (ГКС);
3. МЕ 3.6.3. Основні види металевих профілів.

Матеріально-технічне забезпечення:
  елементи каркасів;
  деталі скріплення (шурупи, дюбелі, цвяхи);
  ГКП (кількість визначте самостійно залежно від обсягу практичного завдання).

Елементи кріплення каркасів та облицювань
Монтаж елементів каркаса виконується із застосуванням деталей скріплення: 

шурупів, дюбелів тощо. Каркаси можуть закріплюватися до основи: 
  шурупами (до деревини); 
  болтами й дюбелями (до бетону); 
  геометричним замиканням (з використанням порожнин в основі); 
  закладними деталями або анкерами.

Металеві напрямні профілі до підлоги, стелі та стінок закріплюються шурупами 
або дюбелями.

Тип дюбелів підбирається залежно від основи та призна-
чення:

  бетон, цегляна кладка з повнотілої цегли – використовують 
анкерні пластмасові дюбелі діаметром 6, 8 мм і завдовжки 
35; 40; 50; 70; 80 мм (рис.1.) або металеві дюбелі діаме-
тром 6 мм і завдовжки 49 мм;

  кладка з дірчастої цегли або порожнистих блоків, стінки з 
пустотілих конструкцій – використовують дюбелі для пус-
тотілих конструкцій діаметром 11 мм та 13 мм і відповідно 
завдовжки 49-77 мм і 51-79 мм;

Рис.2. Установка дюбеля для пустотілих конструкцій

  для кріплення напрямних профілів і підвісів до несних 
конструкцій – використовують дюбель діаметром 6; 8 
мм і завдовжки 35; 40; 50; 70; 80 мм з межею вогнестій-
кості до 45 хв (рис.3);

  для забезпечення вогнестійкості понад 45 хв викорис-
товують дюбелі з металевою оболонкою діаметром 6; 
8 і завдовжки 49 мм. Схема встановлення дюбелів по-
казана на рис.4.

Рис.1. Анкерний
пластмасовий дюбель

Рис.3. Дюбель для кріплення 
напрямних профілів
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  навісне обладнання 
на ГКП та ГВП закріплюється 
за допомогою спеціального 
дюбеля з шурупом (рис.5).
Для з’єднання металевих 
елементів каркаса з різних 
типів профілів (напрямних, 
стоякових, стельових) засто-
совуються самонарізні (ста-
леві) шурупи з вістрям сверд-
лового типу й циліндричною 
головкою типу LВ 9,5 або LN 
16 (табл.1).

Таблиця 1

САМОНАРІЗНІ ШУРУПИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КАРКАСА

Для
з’єднання
металевих
елементів
між собою

Тип шурупа КНАУФ для профілю за-
втовшки, мм Зображення шурупа КНАУФ

до 0,7 0,7 - 2,2 Тип LN Тип LВ
LN 3,5×9 LВ 3,5×9,5

  LN 3,5×11
LN 3,5×16 LВ 3,5×16

Антикорозійний захист шурупів забезпечується 
нанесенням на них кадмієвого покриття або фосфа-
туванням. При цьому вони намагнічуються та легко 
центруються в головці шуруповерта під час загвин-
чування.

Для кріплення стельового профілю CD 60/27 
і дерев’яних брусків каркаса при облицюванні стін 
мансард і каркасів підвісних стель використовують 
прямий підвіс (рис.6), виготовлений з оцинкова-
ної сталі завтовшки 0,8 мм, габаритні розміри для 
кріплення стельового профілю – 60х30х125 мм;
для дерев’яних брусків – 50х30х123 мм.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Якими кріпильними матеріалами закріплюють каркаси до бетонної основи?
а) Шурупами;
б) Болтами;
в) Дюбелями;
г) Анкерами.

Рис.4. Установка
вогнестійкого дюбеля

Рис.5. Спеціальний
дюбель

Рис.6. Прямий підвіс
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2. Від чого залежить вибір типу дюбеля для кріплення металевих напрямних 
профілів до несних конструкцій?

а) Матеріал основи;
б) Призначення;
в) Схема встановлення дюбелів;
г) Межа вогнестійкості.

3. Яку межу вогнестійкості забезпечують дюбелі з металевою оболонкою?
а) До 45 хв;
б) Понад 45 хв;
в) Не забезпечують зовсім.

4. Які конструкції закріплюють за допомогою спеціального дюбеля з шурупом?
а) Напрямні профілі;
б) Підвіси;
в) Навісне обладнання;
г) Металеві елементи каркаса.

5. Які типи шурупів КНАУФ застосовують для з’єднання металевих елементів 
між собою, якщо товщина профілю до 0,7 мм?

а) LN 16×3,5;
б) LN 11×3,5;
в) LВ 9,5×3,5
г) LN 9×3,5.

6. Як забезпечують антикорозійний захист шурупів?
а) Нанесенням кадмієвого покриття;
б) Фосфатуванням;
в) Бронзуванням;
г) Не потребують захисту.

7. Які кріпильні матеріали використовують для кріплення ГКП до дерев’яного
каркаса?

а) Оцинковані цвяхи;
б) Самонарізні шурупи;
в) Спеціальні дюбелі з шурупом;
г) Анкери.

8. Від чого залежить вибір довжини цвяхів для кріплення ГКП до дерев’яних 
перегородок?

а) Товщина ГКП;
б) Типу ГКП;
в) Конструкція перегородки;
г) Товщина перегородки.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте скріплення елементів каркасів та кріплення їх до основи (обсяг за вка-
зівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 6 7
Назва:  ПОРЯДОК МОНТАЖУ ПРОСТИХ МЕТАЛЕВИХ КАРКАСІВ ПЕРЕГОРОДОК

Мета: засвоєння знань про технологію монтажу металевого каркаса для ула-
штування перегородок; формування навичок з’єднання елементів кар-
каса між собою; виконання монтажу напрямних та стоякових елементів 
металевого каркаса відповідно до наданого креслення.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.7.5. Елементи металевого каркаса;
2. МЕ 3.4.5. Правила безпеки праці при роботі з електроінструментом.

Матеріально-технічне забезпечення:
Назва Кількість Назва Кількість

Напрямний профіль
UW 50х40 (75х40, 100х40)

За потребою

Дюбелі К 6/35 За потребоюШуруп LN 9
Стояковий профіль
CW 50х50 (75х50, 100х50)

Молоток 1
Шуруповерт 1

Напрямний стельовий
профіль UD

Електросвердло 1
Висок 1

Стельовий профіль CD Рівень 1
Ізоляційний матеріал 10 м Просікач 1

Монтаж металевого каркаса починають після виконання проектної розмітки для 
улаштування перегородки.

Вивчіть порядок монтажу простого металевого каркаса перегородок за табл.1.

Таблиця 1

ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ МЕТАЛЕВОГО КАРКАСА
Назва роботи Технологія виконання Ескіз

1 2 3
І. Підготовчі роботи

Підготовка напрямних 
профілів (UW) відповід-
них розмірів

Перевірте рівність стінок і поличок напрямних профілів.

Приклеювання ущільню-
вальної смужки

Переверніть UW-профіль стінкою вгору і наклейте на 
неї самоклейку звукоізоляційну, ущільнювальну смужку 
– поліуретанову або піногумову.

Розміщення
напрямного
профілю

Лінія розмітки має бути перед профілем, щоб зручніше 
виставляти стоякові профілі.
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1 2 3
ІІ. Монтаж металевого каркаса

Кріплення напрямного 
профілю до основ
(бетонної підлоги,
стелі, цегляної стіни)

Просвердліть у бетонній основі крізь отвір UW-профілю, 
який для полегшення кріплення постачають з попере-
дньо просвердленими отворами для дюбелів, отвір d = 6 
мм на глибину 40-60 мм у такій послідовності:

  перевірте роботу електродриля на холостому ходу і 
вставте свердло в патрон;

  злегка натискаючи на патрон, просвердліть отвір у 
підлозі; не вимикаючи електродриль, вийміть сверд-
ло з отвору;

  вставте пластиковий дюбель К 6/35; К 6/45 в отвір і 
забийте його молотком;

  за допомогою шуруповерта вкрутіть шуруп, який на-
дається разом з дюбелем.

При цьому враховуйте, що відстань між сусідніми дюбе-
лями має бути 0,8-1 м, але кожен профіль слід кріпити 
не менше ніж трьома дюбелями. Відстань між крайнім 
дюбелем і стінкою або стелею має бути не меншою за 
половину мінімальної відстані між сусідніми дюбелями.
Напрямний профіль на стелі закріплюється таким самим 
чином. Роботу виконують з помічником. Користуються 
розкладними драбинами.

Формування каркаса Для формування каркаса:
  наріжте дисковою шліфувальною машинкою чи но-

жицями по металу стоякові С-подібні СW-профілі 
дожиною на 5-10 мм меншою за висоту перегородки
(у сейсмічних районах – 20 мм). Це дає можливість 
забезпечити вертикальність їх положення в каркасі 
та уникнути додаткових напружень при експлуатації 
будівель;

  тильну сторону стоякового профілю, який буде крі-
питися до стіни, для забезпечення звукоізоляції про-
клейте пружною смужкою;

  вставте стояковий профіль (СW) який буде кріпи-
тися до стіни у нижній та верхній напрямні профілі 
(UW) та зафіксуйте СW-профіль до стіни дюбелями 
(як у випадку з напрямними профілями) з кроком 
між дюбелями до 1 м (установку СW-профілю почи-
найте від стінки, відкритої в напрямку монтажу);



110

1 2 3
Формування каркаса   вставте наступний стояковий профіль по розмітці 

(на відстані 600 мм від стіни) у нижній та верхній 
напрямні профілі. Відкриту сторону СW-профілю 
орієнтуйте в напрямку монтажу. Для цього спочатку 
заведіть нижній край СW-профілю на позначку роз-
мітки. Верхній край має бути заведений у верхній 
UW-профіль. СW-профіль у цей час може стояти з 
невеликим нахилом – потім ви будете мати змогу 
встановити стояковий профіль вертикально;

  нижній край СW-профілю скріпіть з напрямним про-
філем за допомогою просікача методом просікання 
з відгином (по дві просічки по діагоналі з кожного 
боку). Аналогічно встановіть наступні СW-профілі 
згідно з розміткою (з кроком 600 мм);

  прикладіть до стоякового профілю двометровий 
рівень або висок і надайте стояку вертикального
положення;

  закріпіть СW-профіль до верхнього UW-профілю ме-
тодом виштампування або просікання з відгином за 
допомогою просікача (три просічки);

  розставте вертикально та закріпіть наступні
СW-профілі на відстані 600 мм між осями

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які підготовчі роботи виконують перед монтажем металевого каркаса?
а) Перевіряють рівність стінок і поличок металевих профілів;
б) Наклеюють ущільнювальну смужку;
в) Роблять отвір у бетонній основі;
г) Закріплюють UW-профілі до основ;
д) Свердлять отвори для дюбелів у профілях.

2. На яку глибину свердлять отвір у бетонній основі?
а) 20-30 мм;
б) 40-60 мм;
в) 70-80 мм;
г) 100 мм.

3. Які дюбелі вставляють в отвір у бетонній основі?
а) 6/25;
б) 6/35;
в) 6/45;
г) 6/60;

4. Якою має бути відстань між сусідніми дюбелями при установці СW-профілю?
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а) 0,5-0,7 м;
б) 0,8-1 м;
в) 1,2-1,3 м;
г) За попереднім розрахунком.

5. Як скріплюють нижній край СW-профілю з UW-профілем?
а) Шурупами;
б) Зварюванням;
в) За допомогою просікача методом просікання з відгином;
г) Методом виштампування.

6. Який крок встановлення стоякових профілів?
а) 300 мм;
б) 500 мм;
в) 600 мм;
г) 800-1000 мм.

7. Яким методом закріплюють СW-профіль до верхнього UW-профілю?
а) Зварюванням;
б) Виштампуванням;
в) Просічкою з відгином за допомогою просікача;
г) Самонарізними шурупами.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте монтаж простого металевого каркаса для улаштування перегородки 
(обсяг робіт – за вказівкою інструктора).

2. Розрахуйте кількість матеріалів, необхідних для виконання практичного завдання. 
Дані занесіть у таблицю 2.

Таблиця 2

ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОНТАЖУ ПРОСТОГО МЕТАЛЕВОГО КАРКАСА
Назва матеріалів Одиниця вимірювання Кількість

Ущільнювальна смужка пог. м
Напрямний профіль (UW) пог. м
Стояковий профіль (СW) пог. м
Шурупи з дюбелями 6/35 (6/45) шт.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 6 8
Назва: УЛАШТУВАННЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ КАРКАСІВ

Мета: засвоєння знань про влаштування дерев’яних каркасів для облицювання
стін ГКП та формування відповідних навичок.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.6.6. Види каркасів гіпсокартонних систем. Елементи дерев’яного каркаса;
2. МЕ 2.6.7. Кріпильні елементи з’єднань дерев’яних каркасів;
3. МЕ 3.4.3. Інструменти, ручні спеціальні пристрої для обробки ГКП, ГВП;
4. МЕ 3.4.5. Правила безпеки праці при роботі з електроінструментом.

Матеріально-технічне забезпечення:
Назва Кількість Назва Кількість

Пилка по деревині 1 Брус напрямний 60/40 2х2 м
Електролобзик 1 Брус стояковий 60/50 8х2,5 м
Шуруповерт 1 Шуруп самонарізний TN 25 За потребою
Шурупи За потребою Шуруп самонарізний TN 35 За потребою
Цвяхи За потребою Стрічка ущільнювальна 1
Молоток вагою 300 г 1 Дюбель За потребою
Висок або рівень 1

Монтаж дерев’яних напрямних і стоякових профілів для монтажу дерев’яних кар-
касів слід виконувати аналогічно монтажу каркаса з металевого профілю. Усі відстані 
й відступи виконуйте так само, як у випадку з металевим каркасом.

Важливо знати допустимі висоти перегородок із дерев’яним каркасом (табл.1)
Таблиця 1

ДОПУСТИМІ ВИСОТИ ПЕРЕГОРОДОК ІЗ ДЕРЕВ’ЯНИМ КАРКАСОМ
Позначення Переріз стояків

каркаса, мм
Висота перегородок залежно від групи приміщень, м
Приміщення І групи Приміщення ІІ групи

ПД 60 /85 60х60 2,75 –
ПД 60/110 60х60 3,25 2,75
ПД 80/105 80х48 4,00 3,00
ПД 80/130 80х48 4,50 4,00

Примітка:
Група І (приміщення з незначною кількістю людей) – квартири в житлових будин-

ках, номери в готелях і мотелях, офіси, кабінети й палати в поліклініках і лікарнях, 
коридори цих будівель.

Група ІІ (приміщення зі значним скупченням людей) – лекційні та актові зали, 
читальні зали бібліотек, класні приміщення у школах, аудиторії навчальних закладів, 
виставкові, торговельні та спортивні зали, операційні зали терміналів, зали їдалень, 
кафе й ресторанів.

Вивчіть технологію улаштування дерев’яних каркасів за опорним конспектом 
табл.2.
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Таблиця 2
ТЕХНОЛОГІЯ УЛАШТУВАННЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ КАРКАСІВ

Назва роботи Технологія виконання Ескіз
Приготування
та встановлення
напрямних брусків

Відміряйте й відріжте ножівкою по деревині або електролоб-
зиком напрямні бруски.
Просвердліть отвори в підлозі свердлом по бетону та встав-
те в них пластикові дюбелі.

Позначте по бруску місця отворів для шурупів відповідно до 
отворів на підлозі.

На нижній бік напрямного бруска наклейте ущільнювальну 
стрічку.

Просвердліть отвори в напрямних брусках свердлом по
деревині діаметром, що відповідає діаметру шурупів, якими 
буде виконуватися кріплення.

Закріпіть напрямний брусок (1) до підлоги за допомогою
викрутки або шуруповерта.

Монтаж стоякових
брусків

Стоякові бруски (2) закріплюйте до напрямних за допомогою 
самонарізних шурупів з конічним вістрям змінного перерізу 
або цвяхів. Вертикальність встановлення брусків забезпе-
чуйте за допомогою виска або рівня.

При цьому слід враховувати, що несний брусок каркаса крі-
питься до напрямного в кожному вузлі мінімум одним шуру-
пом або двома цвяхами, які забивають під кутом до площи-
ни каркаса в протилежних напрямках.

Глибина закладання шурупів у деревину напрямного бруска 
має дорівнювати товщині стоякового бруска

Заглиблення цвяхів у деревину напрямного бруска має
дорівнювати 1,5 товщини стоякового бруска. Цвяхи вбивайте 
навхрест.
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Вирівнювання
дерев’яних
брусків

Для вирівнювання дерев’яних брусків, що прикріплюються 
до основних елементів, використовуйте клини, які виготовля-
ють з твердої деревини або ударотривкої пластмаси

Після вирівнювання клин зафіксуйте цвяхами або шурупами. 
При підклинюванні використовуйте шурупи або цвяхи біль-
шої довжини на відповідну товщину клинів

Для зміцнення каркаса улаштовуйте поперечні підсилювальні бруски (рис.1).

З’єднання дерев’яного каркаса може бути виконано в шпунт за наявності відпо-
відного дерев’яного профілю (рис.2).

Двірні та віконні перерізи улаштовуйте так само, як при металевому 
каркасі. Для з’єднання дерев’яних профілів використовуйте металеві кутики 
й шурупи.

Дерев’яний каркас перегородок улаштовуйте аналогічно пристінному каркасу.

Рис.1. Зміцнення каркаса поперечними підсилювальними брусками

Рис.2. З’єднання елементів
дерев’яного каркаса в шпунт
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що треба враховувати при виборі дерев’яних напрямних і стоякових брусків 

дерев’яного каркаса?
а) Висоту перегородок;
б) Групи приміщень;
в) Призначення приміщення;
г) Вид з’єднання елементів каркаса.

2. Який слід вибрати переріз стояків каркаса, якщо висота перегородки – 4,0 м,
а група приміщення – І?

а) 60×60 мм;
б) 80×48 мм;
в) 80×80 мм.

3. Чим можна зміцнити дерев’яний каркас?
а) Улаштуванням додаткових стоякових брусків;
б) Улаштуванням поперечних підсилювальних брусків;
в) З’єднанням елементів каркаса вшпунт.

4. Чому має дорівнювати глибина закладання шурупів у деревину напрямного бруска:
а) 1,5 товщини несного бруска;
б) Товщині несного бруска;
в) Подвійній товщині несного бруска.

5. Чим вирівнюють дерев’яні бруски, що прикріплюють до основних елементів?
а) Клинами;
б) Брусками деревини;
в) Гумовими прокладками;
г) Прокладками з ударотривкої пластмаси.

6. За допомогою яких елементів кріплення кріпиться несний брусок каркаса до
напрямного в кожному вузлі?

а) 1 шуруп;
б) 2 цвяхи;
в) 1 дюбель;
г) 2 шурупи.

Самостійна робота
Проблемно-практичне завдання

1. Улаштуйте дерев’яний каркас у приміщенні з висотою стелі за вказівкою інструктора.
2. Складіть алгоритм виконання практичного завдання.
3. Розрахуйте потребу матеріалів, необхідного обладнання, інструментів для виконан-

ня практичного завдання й дані занесіть у таблицю, яку складіть самостійно.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 6 9
Назва:  СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 3.6 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 3.6

Письмове завдання
1. Що становлять собою каркаси комплектних систем КНАУФ?
2. За якими ознаками класифікують каркаси комплектних систем?
3. Які існують типи елементів металевих каркасів, де вони використовуються?
4. Для чого застосовують кольорове позначення металевих профілів фірми КНАУФ?
5. З якої деревини виготовляють елементи дерев’яного каркаса?
6. Як захищають деталі дерев’яного каркаса від ураження грибками й точильниками?
7. Що таке базова лінія, яке її призначення?
8. За яким алгоритмом розмічують місця розташування основних елементів каркасів?
9. Як можна закріплювати каркаси до основ?
10. Які елементи кріплення використовують при з’єднанні металевих та дерев’яних 

елементів каркасів?
11. Опишіть порядок монтажу простих металевих каркасів.
12. Які інструменти й пристосування необхідні для монтажу металевих каркасів?
13. У чому полягають особливості улаштування дерев’яних каркасів?

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 7 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 3.7. ТЕХНОЛОГІЯ КРІПЛЕННЯ ГІПСОКАРТОННИХ,
ГІПСОВОЛОКНИСТИХ ВИРОБІВ 

ДО ЕЛЕМЕНТІВ КАРКАСА

Мета: засвоєння знань про:
  різновиди шурупів-саморізів, вибір цвяхів, техніку кріплення;
  способи кріплення ГКП, ГВП до каркаса;
  двошарове облицювання стін та перегородок та формування відповідних навичок.

Переходьте до наступного елементу
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 7 2
Назва:  ТЕХНІКА КРІПЛЕННЯ

Мета: формування навичок вибору шурупів і цвяхів для кріплення ГКП, ГВП до 
елементів каркаса, засвоєння техніки кріплення.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 3.7.3. Способи кріплення ГКП, ГВП до стін та каркаса.

Матеріально-технічне забезпечення:
1. Самонарізні шурупи КНАУФ типу LN, LB, TN, TB;
2. Цвяхи 2,2×32; 2,2×38; 2,55×48;
3. Відходи ГКП;
4. Елементи металевих і дерев’яних каркасів.

Для кріплення ГКП до елементів каркасів КС КНАУФ слід використовувати висо-
котехнологічні самонарізні шурупи (шурупи-саморізи) (рис.1).

Рис.1. Різновиди самонарізних шурупів: а – з потайною головкою у формі розтрубу з вістрям
гвинтоподібної форми; б – те саме, але з вістрям у формі спірального свердла; в – те саме,
з вістрям у формі різця; г – з потайною головкою конічної форми, з вістрям у формі цвяха

Шурупи виготовляють з нелегованої загартованої вуглецевої сталі з антикорозій-
ним покриттям.

Використання шурупів-саморізів визначається властивостями матеріалів і еле-
ментів, що закріплюються. Так шурупи-саморізи (рис.1,а, б) діаметром 8 мм викорис-
товують для кріплення до металевих профілів з товщиною стіни до 0,75 мм, а також до 
дерев’яних каркасів.

Металеві профілі завтовшки до 0,88 мм і дерев’яний каркас скріплюють шурупа-
ми з потайною головкою у формі різця (рис.1,в).

Шурупи-саморізи з потайною головкою конічної форми діаметром 6,5 мм (рис.1,г) 
використовують для кріплення ГКП до дерев’яних каркасів.

Для кріплення всіх типів ГКП до металевих і дерев’яних каркасів використовують 
кріпильні шурупи КНАУФ, які поділяються на 2 типи: TN і ТВ (табл. 1).

Таблиця 1

КРІПИЛЬНІ ШУРУПИ-САМОРІЗИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Товщина шару ГКП, мм Тип шурупа КНАУФ

у деревину у сталь завтовшки, мм
до 0,7 до 0,7 0,7-2,2

Одна
плита

До 12,5 ТN 35 ТN 25 ТB 25
Шуруп ТN15 ТN 35 ТN 25 ТB 25

18-20 ТN 45 ТN 35 ТB 35
25 ТN 45 ТN 35 ТB 45

Дві
плити

12,5+12,5 ТN 35+ТN 45 ТN 25+ТN 35 ТВ 25+ТВ 45
Шуруп TB 15+12,5 ТN 35+ТN 45 ТN 25+ТN 45 ТВ 35+ТВ 45

18+15 ТN 45+ТN 55 ТN 35+ТN 45 ТВ 35+ТВ 45
25+18 ТN 45+ТN 70 ТN 35+ТN 55 ТВ 35+ТВ 55

а) б) в) г)
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Шурупи TN і ТВ мають кадмієве покриття, їх намагнічують для легкого центруван-
ня в головці шуруповерта.

Максимальні відстані між шурупами і цвяхами при кріпленні ГКП до каркасів пе-
регородок наведено в таблиці 2.

Таблиця 2
МАКСИМАЛЬНІ ВІДСТАНІ МІЖ ШУРУПАМИ І ЦВЯХАМИ ПРИ КРІПЛЕННІ ГКП

ДО КАРКАСІВ ПЕРЕГОРОДОК

Тип гіпсокартонної обшивки

Максимальна відстань при кріпленні
до каркаса, см
перегородки

шуруп цвях
Одинарна ГКП завтовшки до 12,5 мм 25 20
Перший шар ГКП 12,5 мм в двошаровій обшивці 75 60

Техніка кріплення
При кріпленні ГКП до елементів каркаса треба уникати зайвого заглиблення шу-

рупів або цвяхів, оскільки надмірне стискування плити може призвести до місцевого 
здимання поверхні, появи нерівностей у вигляді уступів (рис.2).

Рис.2. Утворення деформацій у гіпсокартонній обшивці: а – уступ у місці
утворення шва; б – здимання (жолоблення) гіпсокартонної обшивки на стику ГКП

При кріпленні шурупами дотримуйтесь таких вимог:
  шурупи мають увійти всередину металевих профілів на 10 мм (дерев’яних – на
20 мм);

  головки шурупів слід занурювати у ГКП на 1 мм від поверхні для можливості по-
дальшого шпаклювання;

  перед вгвинчуванням шурупів слід відрегулювати шуруповерт так, щоб потайна го-
ловка шурупа не пошкоджувала картонну оболонку ГКП;

  вгвинчування шурупа необхідно виконувати перпендикулярно до площини ГКП;
  швидкість вгвинчування має відповідати кроку різьби.
 У разі правильного вибору цієї швидкості шуруп не буде руйнувати гіпсове 

осердя, навколо шурупа не буде утворюватися картонна бахрома.
При цвяховому кріпленні гіпсокартону до дерев’яного каркаса дотримуй-

тесь таких вимог:
  довжину цвяхів залежно від товщини й типу ГКП слід брати згідно з таблицею 3.

Таблиця 3
ДОВЖИНА ЦВЯХІВ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ГКП

Тип обшивки Товщина обшивки, мм Діаметр і довжина цвяха, мм

ГКП

до 12,5 2,2×32
до 12,5 1,8×32
до 15,0 2,2×38
до 18 2,55×48

а) б)
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  оцинковані цвяхи треба забивати молотком з опуклим бойком точно вертикально 
щодо поверхні обшивки та площини головки цвяха;

  краще використовувати подвійну систему забивання цвяхів: у кожну кріпильну точку 
забивають по 2 цвяхи – перший скріплює ГКП з каркасом, другий (забитий впритул 
до першого) забезпечує щільне припасування сегментів, що скріплюються;

  для кріплення ГКП до дерев’яних каркасів перегородок використовують гладкі цвя-
хи, які забиваються в деревину не менше ніж на 12 діаметрів цвяха.

 ГКП можна закріплювати до дерев’яного каркаса оцинкованим металевими 
скобами. Довжина заглиблення – 15 діаметрів дроту. Їх забивають перпен-
дикулярно до напрямку волокон картонної оболонки спеціальними інстру-
ментами.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які існують різновиди самонарізних шурупів для кріплення ГКП до елементів 

каркасів?
а) З потайною головкою у формі розтруба з вістрям гвинтоподібної форми;
б) Те саме з вістрям у формі спірального свердла;
в) Те саме без вістря;
г) Те саме з вістрям у формі різця;
д) Те саме з вістрям у формі цвяха;
е) З потайною головкою конічної форми, з вістрям у формі цвяха.

2. Який тип шурупа КНАУФ використовують для з’єднання металевих елементів 
каркаса між собою?

а) LN;
б) LB;
в) TN;
г) TB.

3. Які типи шурупів КНАУФ кріпляться в деревину?
а) LN;
б) LB;
в) TN;
г) TB.

4. Для яких кріплень використовують шурупи-саморізи з потайною головкою
конічної форми діаметром 6,5 мм і з вістрям у формі цвяха?

а) З’єднання металевих елементів між собою;
б) Кріплення ГКП до дерев’яних каркасів;
в) Кріплення ГКП до металевих каркасів.

5. Яке покриття мають кріпильні шурупи КНАУФ?
а) Кадмієве;
б) Оцинковане.

6. Якими шурупами слід скріплювати металеві профілі завтовшки до 0,88 мм
і дерев’яний каркас?

а) З потайною головкою у формі різця;
б) З потайною головкою у формі розтрубу;
в) З потайною головкою у формі трапеції.

7. Наскільки слід заглиблювати шурупи всередину металевих профілів?
а) 5 мм;
б) 10 мм;
в) 20 мм.
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8. Під яким кутом треба встановлювати шурупи до площини обшивки?
а) 45°;
б) 75°;
в) 90°.

9. До чого може призвести неправильний вибір швидкості вгвинчування шурупа 
шуруповертом?

а) Пошкодження картонної оболонки ГКП;
б) Руйнування гіпсового осердя;
в) Утворення навкруги шурупа картонної бахроми;
г) Випадання шурупа.

10. За якими параметрами вибирають довжину цвяхів при кріпленні ГКП до 
дерев’яного каркаса?

а) Товщина ГКП;
б) Тип ГКП;
в) Порода деревини;
г) Напрямок кріплення.

11. Чи можна закріплювати ГКП до дерев’яного каркаса металевими скобами?
а) Так;
б) Ні.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Уважно розгляньте всі різновиди шурупів-саморізів, цвяхів фірми КНАУФ і визначте 
їх типи.

2. Виконайте пробне кріплення елементів металевих, дерев’яних каркасів між собою; 
стіни та ГКП до каркаса.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 7 3
Назва: СПОСОБИ КРІПЛЕННЯ ГКП, ГВП ДО СТІН ТА КАРКАСА

Мета: засвоєння знань про матеріали, інструменти, пристосування для кріплен-
ня ГКП, ГВП; формування навичок кріплення підготовлених ГКП до змон-
тованого металевого та дерев’яного каркаса.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.5.3. Гіпсокартонні плити (ГКП);
2. МЕ 3.4.5. Правила безпеки праці при роботі з електроінструментом;
3. МЕ 3.7.2. Різновиди шурупів-саморізів, вибір цвяхів. Техніка кріплення;

Матеріально-технічне забезпечення:
Назва Кількість Назва Кількість

ГКП KНАУФ

За
потребою

Рулетка 1
Самонарізні шурупи KНАУФ: Складний метр 1

TN 25х3,5 мм Рівень 1
TN 35х3,5 мм Шуруповерт 1TN 55х3,5 мм

І. ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН
При облицюванні стін кріплення ГКП виконують зліва направо, як і встановлення 

стоякових профілів при монтажі каркаса. 
До початку облицювання:

  розкладіть ГКП уздовж розмітки;
  на підлогу біля напрямного профілю покладіть обрізки ГКП. Це дасть змогу закріпи-
ти їх так, щоб облицювання відставало від чистої підлоги на 10-20 мм;

  почніть обшивання стіни або перегородки з ГКП повної ширини;
  підніміть лист і притисніть його до каркаса (рис.1);
  установіть пристрій для монтажу ГКП до стіни (рис.2) – опору монтажну, яка буде 
утримувати ГКП у вертикальному положенні під час закріплення саморізами.

Ви повинні знати, що на лицьовій стороні ГКП по вертикальній осі через 
кожних 250 мм зроблено позначки «к» для кріплення листа до металевого 
профільного каркаса шурупами.

Рис.1. Обшивання
стіни ГКП

Рис.2. Утримання ГКП за
допомогою монтажної опори

Рис.3. Схема кріплення ГКП
до стоякового профілю
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Кріплення ГКП до стоякового профілю виконуйте так:
  перед вгвинчуванням шурупів відрегулюйте шуруповерт на холостому ходу так, 
щоб потайна головка шурупа при його вгвинчуванні не псувала картонну оболонку 
ГКП. Інакше навколо шурупа утвориться картонна бахрома;

  у верхньому лівому кутку на відстані 10 мм від закритої кромки ГКП та 15 мм від від-
критої, лівою рукою прикладіть шуруп ТN25 (рис.3). Майте на увазі, якщо стояковий 
профіль має на поличці три подовжні канавки, то по середній проходить стик ГКП, а 
у дві бокові вкручуйте шурупи відповідно до першого та другого листів ГКП;

  правою рукою приставте до головки шурупа шуруповерт, натисніть і закрутіть шуруп 
під прямим кутом приблизно на 10 мм у стояковий профіль (рис.4); 

  стежте, щоб при цьому головка шурупа була заглибленою в ГКП на 1 мм (рис.5);
  далі вкрутіть так само другий шуруп по вертикалі із кроком 250 мм (рис.6). Непра-
вильно встановлений самона-
різний шуруп обов’язково де-
монтуйте і, відступивши 50 мм, 
вкрутіть новий;

  третім вкрутіть шуруп для скрі-
плення торцевої кромки ГКП; 

  далі виконуйте кріплення у двох 
перпендикулярних напрямках з 
кроком 250 мм (рис.7);

  після цього встановіть лист об-
лицювання, який примикає до 
стіни;

  відріжте за розміром розмітки 
кромку ГКП для улаштування 
примикання облицювання до 
стіни;

  спочатку кріпіть кромку так само, як і в по-
передньому випадку на стояковому про-
філі, до якого вже закріпили перший лист;

  далі виконуйте кріплення ГКП у двох пер-
пендикулярних напрямках із розбігом шу-
рупів по вертикалі на 1-2 см (рис.8).

Рис.7. Схема кріплення ГКП

Рис.4. Закручування шурупа

Рис.5. Положення головки шурупа Рис.6. Схема встановлення шурупів

Рис.8. Схема встановлення шурупів
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За наявності горизонтальних 
швів при виконанні облицювань 
стикування й закріплення ГКП ви-
конуйте на горизонтальному про-
філі. Шви по вертикалі зміщуйте
на 400 мм. Торцеві кром-
ки ГКП зріжте під кутом 45° 
(при подальшій обробці стиків
шпаклівкою «Фугенфюллер») або 
22,5° (у разі подальшого зарівню-
вання шпаклівкою «Уніфлотт») 
(рис.9).

ІІ. ОБЛИЦЮВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЕВОМУ КАРКАСІ
Облицювання перегородок на металевому каркасі виконуйте в такій послідовності:

  обшийте одну сторону перегородки на металевому каркасі (рис.10); 
  після обшивання першої сторони, якщо це передбачено проектом, укладіть ізоля-
цію так, щоб вона щільно заповнила простір між стояками та не змогла сповзти;

  другу сторону перегородки виконуйте зі зміщенням вертикальних швів між листами 
на один крок профілів – 600 мм по відношенню до обшивки першої сторони, тобто 
розпочніть монтаж із половинки ГКП – 600 мм (рис.11).

ІІІ. ОБЛИЦЮВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК ГКП НА ДЕРЕВ’ЯНОМУ КАРКАСУ
Облицювання перегородок ГКП на дерев’яному каркасу можна виконувати за 

двома схемами: 
  поперечною, роботи виконуйте з помічником (рис.12); 
  подовжньою, роботи виконуйте самостійно. При облицюванні дерев’яного каркаса 
кріплення ГКП можна починати від кутка або віконного чи дверного прорізу (рис.13). 
Виконуйте кріплення ГКП гладкими оцинкованими цвяхами завдовжки 40 мм із кро-
ком 200 мм. Цвях слід занурювати на глибину від 12 його діаметрів. Оцинковані 
цвяхи забивайте молотком з опуклим бойком строго вертикально до поверхні об-
шивки й площини головки цвяха. Не допускайте руйнування або деформації карто-
нної оболонки й гіпсового осердя. 

Рис.10. Обшивання однієї
сторони перегородки

Рис.11. Обшивання другої 
сторони перегородки

Рис.9. Схема розташування швів
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які роботи слід виконати до початку облицювання?
а) Розкладання ГКП уздовж розмітки;
б) Встановлення до стіни пристрою для монтажу ГКП;
в) Встановлення стоякових профілів;
г) Вгвинчування шурупів у ГКП.

2. Що треба робити, щоб шуруп при вгвинчуванні не псував картонну
оболонку ГКП?

а) Відрегулювати шуруповерт на зразку ГКП;
б) Відрегулювати шуруповерт на холостому ходу;
в) Застосовувати тільки самонарізні шурупи;
г) Закручувати шуруп викруткою під прямим кутом.

3. Де вкручують перший шуруп при кріплення ГКП до стоякового профілю?
а) У верхньому лівому кутку на відстані 10 мм від закритої кромки ГКП

та 15 мм від відкритої;
б) У верхньому правому кутку на відстані 10 мм від відкритої кромки ГКП

та 15 мм від закритої;
в) Це не має значення.

Рис.12  Поперечна схема облицювання

Рис.13. Подовжня схема облицювання
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4. На яку глибину слід закручувати шуруп у стояковий профіль?
а) 1 мм;
б) 5 мм;
в) 10 мм;
г) 15 мм;
д) Так, щоб він був заглиблений у ГКП на 1 мм.

5. З яким кроком по вертикалі вкручують другий шуруп при кріпленні ГКП
до стоякового профілю?

а) 100 мм;
б) 150 мм;
в) 250 мм;
г) 500 мм.

6. Де вкручують третій шуруп при кріпленні ГКП до стоякового профілю?
а) У верхньому лівому кутку на відстані 10 мм від закритої кромки ГКП

та 15 мм від відкритої;
б) У верхньому правому кутку на відстані 10 мм від відкритої кромки ГКП

та 15 мм від закритої;
в) Це не має значення.

7. Під яким кутом зрізають торцеві кромки ГКП при подальшій обробці стиків
шпаклівкою «Фугенфюллер»?

а) 30°;
б) 45°;
в) 22,5°;
г) 60°.

8. Яка технологія облицювання перегородок на металевому каркасі?
а) Обшивають одну сторону перегородки, укладають ізоляцію, обшивають

другу сторону;
б) Обшивають одну сторону перегородки, а потім другу зі зміщенням швів між 

листами на один крок профілів по відношенню до обшивки першої сторони;
в) Обшивають одну сторону перегородки, укладають ізоляцію, а потім другу зі 

зміщенням швів між листами на один крок профілів по відношенню до об-
шивки першої сторони.

9. В чому полягає різниця між поперечною та подовжньою схемами облицювання 
перегородок ГКП по дерев’яному каркасу?

а) У кількості членів ланки, що виконує роботу;
б) У технологічній послідовності виконання облицювання;
в) У техніці кріплення;
г) У глибині занурення цвяхів.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте кріплення ГКП: 
а) до стіни; 
б) до металевого каркаса; 
в) до дерев’яного каркаса.

Обсяг за вказівкою інструктора. Підрахуйте необхідну кількість ГКП та кріпильних 
матеріалів.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 7 4
Назва: ДВОШАРОВЕ ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН ТА ПЕРЕГОРОДОК

Мета: засвоєння знань про двошарове облицювання стін та перегородок; фор-
мування навичок його виконання.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 3.7.2. Різновиди шурупів-саморізів, вибір цвяхів. Техніка кріплення.
2. МЕ 3.7.3. Способи кріплення ГКП, ГВП до стін та каркаса.

Матеріально-технічне забезпечення:
Назва Кількість Назва Кількість

ГКП KНАУФ

За
потребою

Рулетка 1
Самонарізні шурупи КНАУФ: Складний метр 1
TN 25х3,5 мм Рівень 1
TN 35х3,5 мм Шуруповерт 1TN 55х3,5 мм

Для підвищення жорсткості конструкцій перегородок, покращення вогнезахисних 
і звуко-, теплоізоляційних якостей вико-
ристовують двошарові обшивки каркасів 
ГКП.

При двошаровому облицюванні дру-
гий шар кріпиться до першого шурупами 
TN35 із кроком 250 мм, при цьому крок за-
кріплення першого шару можна збільши-
ти до 750 мм. Відстань між швами першо-
го та другого шарів облицювання має ста-
новити 400 мм (подовжня схема) (рис.1).

У разі улаштування теплоізоляції від-
стань між нею та ГКП має становити 40 мм.
У порожнини між стійками укладіть пли-
ти або мати теплоізоляційного матеріалу 
(рис.2) та скріпіть їх степлером, якщо вла-
штовується облицювання стіни, то закріпіть плити тепло-
ізоляції анкерами або дюбель-цвяхами до стіни з кроком 
400-450 мм по вертикалі та 900 мм по горизонталі. Плити 
необхідного розміру нарізайте ножем або пилкою. Для крі-
плення теплоізоляції також можна використовувати буді-
вельний клей.

Перегородки
Облицювання перегородок на металевому карка-

сі у два шари виконуйте в такій послідовності:
  обшийте одну сторону перегородки на металевому 
каркасі ГКП (рис.3);

  після обшивання першої сторони, якщо це перед-
бачено проектом, укладіть ізоляцію так, щоб вона 
щільно заповнила простір між стояками та не змо-
гла сповзти;

  другу сторону перегородки виконуйте зі зміщенням вертикальних швів між лис-

Рис.1. Порядок розміщення ГКП при двошаровій 
обшивці каркаса перегородки

Рис.2. 
Улаштування 
теплоізоляції

Рис.3. 
Облицювання 

першої сторони 
перегородки
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тами на один крок профілів – 600 мм по відношенню до обшивки 
першої сторони, тобто почніть монтаж з половинки ГКП – 600 
мм (рис.4);

  закріпіть другий шар ГКП спочатку на одній стороні каркаса, по-
тім на другій самонарізними шурупами TN35 із кроком 250 мм. 
При цьому горизонтальні стики зміщуйте на 400 мм, а верти-
кальні – на крок встановлення стоякових профілів. Таким чи-
ном, перший шар ГКП додатково закріплюється шурупами дру-
гого шару.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. З якою метою використовують двошарові обшивки каркасів?
а) Для вогнезахисту конструкцій;
б) Для покращення звукоізоляційних якостей;
в) Для улаштування теплоізоляції;
г) Для підвищення жорсткості конструкцій.

2. Якою повинна бути відстань між швами першого та другого шарів облицювання 
при подовжній схемі?

а) 200 мм;
б) 400 мм;
в) До 750 мм;

3. Якими шурупами кріплять другий шар облицювання до першого
при двошаровому облицюванні та з яким кроком?

а) ТВ35 з кроком 250 мм;
б) ТN35 з кроком 250 мм;
в) ТN45+ТN70 з кроком 400 мм;

4. Якою має бути відстань між теплоізоляцію і ГКП?
а) 20 мм;
б) 40 мм;
в) 60 мм;

5. Яким має бути зміщення вертикальних швів другої сторони перегородки між 
листами до обшивки першої сторони?

а) 200 мм;
б) 400 мм;
в) 600 мм;

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте двошарову обшивку металевого каркаса перегородки (обсяг роботи – за 
вказівкою інструктора).

2. Виконайте облицювання стін ГКП по дерев’яному каркасу (обсяг роботи за вказів-
кою інструктора).

3. Складіть алгоритм виконання роботи.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

Рис.4.
Облицювання 
другої сторони
перегородки
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 7 5
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 3.7 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 3.7

Письмове завдання
1. Які існують способи (схеми) кріплення ГКП до каркаса? Чим вони відрізняються?
2. Яку схему кріплення при облицюванні стін і влаштуванні перегородок використову-

ють найчастіше і чому? Відповідь обґрунтуйте.
3. У чому полягає особливість жорсткого каркаса? Яким чином він виконується?
4. Що дає нежорстке кріплення ГКП до каркаса? Назвіть його особливості.
5. Як здійснюють облицювання стін? Складіть алгоритм технології облицювання стін.
6. За якими схемами виконують облицювання стін ГКП по дерев’яному каркасу? Чим 

вони відрізняються і за якою схемою зручніше працювати з урахуванням витрат 
матеріалів, якості роботи, продуктивності та безпеки праці?

7. Яких вимог треба дотримуватись при кріпленні ГКП шурупами до елементів каркаса?
8. Яких вимог треба дотримуватись при кріпленні ГКП цвяхами до дерев’яного карка-

са?
9. Коли використовують двошарове облицювання і в чому його особливість?
10. Складіть інструкційну картку облицювання перегородки на металевому каркасі.

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА ОБЛИЦЮВАННЯ ПЕРЕГОРОДКИ
НА МЕТАЛЕВОМУ КАРКАСІ

№ Назва
операції

Інструмент 
Технологічні 

вимоги
Вимоги

безпеки праціробочий контрольно-
вимірювальний

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 8 1
Назва:  НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 3.8. ТЕХНОЛОГІЯ УЛАШТУВАННЯ ПІДШИВНОЇ СТЕЛІ

Мета: засвоєння знань про:
  особливості підшивної стелі;
  улаштування підшивної стелі комплектної системи КНАУФ D211;
  улаштування підшивної стелі комплектної системи КНАУФ D212 з декоративних 
і перфорованих плит;

  улаштування підшивної стелі з гіпсокартонних плит (ГКП) по одноосьовому або 
дворівневому дерев’яному каркасу;

  формування відповідних навичок

Переходьте до наступного елементу
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 8 2
Назва:  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДШИВНІ СТЕЛІ 

Мета: засвоєння знань про підшивні та підвісні стелі, їх особливості.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.6.6. Види каркасів гіпсокартонних систем. Елементи дерев’яного каркаса;
2. МЕ 3.3.3. Комплектні системи сухого будівництва КНАУФ.

Матеріально-технічне забезпечення:
Зразки декоративних полістирольних плит із різноманітними малюнками.

У сухому будівництві використовуються такі терміни:
  підшивна стеля – пласке і, як правило, гладке облицювання, яке жорстко пов’язане 
з поверхнею стелі кріпильними деталями;

  підвісна стеля – облицювання, що прикріплюється або підвішується до несної 
конструкції за допомогою кріпильних засобів.

Підшивну стелю головним чином застосовують тоді, коли треба якомога більше 
зберегти будівельний об’єм приміщення та його висоту.

У комплектних системах КНАУФ підшивні стелі на основі використання декоратив-
них плит із полістиролу представлені двома конструкціями: D211 та D212.

У конструкції D211 (рис.1) плити із полістиролу приклеюються безпосередньо до 
поверхні міжповерхового перекриття, яке має бути рівним, тобто таким, що не потре-
бує додаткового вирівнювання.

Конструкцію D212 (рис.2) виконують по поверхні перекриття з нерівностями до
20 мм по дерев’яному рамному каркасу (латах) із сухих дерев’яних брусків.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що таке підшивна стеля?
а) Облицювання, що прикріплюється до нерівної конструкції за допомогою

кріпильних пристосувань;
б) Облицювання, які жорстко пов’язані з поверхнею стелі кріпильними деталями;
в) Облицювання, які шарнірно пов’язані з поверхнею стелі спеціальними

пристроями.
2. Що дає застосування підшивної стелі?
а) Збереження висоти й об’єму приміщення;
б) Естетичність;
в) Зменшення вартості робіт;
г) Зменшення терміну виконання робіт.

Рис.1. Підшивна стеля комплектної
системи КНАУФ D211

Рис.2. Підшивна стеля комплектної
системи КНАУФ D212
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3. Які конструкції підшивної стелі представлено в комплектних системах КНАУФ?
а) D210;
б) D211;
в) D212;
г) D213.

4. У якій конструкції підшивної стелі плити приклеюються безпосередньо до 
поверхні міжповерхового перекриття?

а) D210;
б) D211;
в) D211;
г) D213.

5. Для чого в комплектних системах КНАУФ представлено дві конструкції 
підшивних стель?

а) Щоб виключити роботи з підготовки поверхні перекриттів для улаштування
підшивної стелі;

б) Щоб підвищити продуктивність праці;
в) Щоб виключити «мокрі» процеси при улаштуванні підшивної стелі;
г) Щоб створити безпечні умови праці.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе



133

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 8 3
Назва:  УЛАШТУВАННЯ ПІДШИВНОЇ СТЕЛІ

КОМПЛЕКТНОЇ СИСТЕМИ КНАУФ D211 

Мета: засвоєння знань про улаштування підшивної стелі комплектної системи 
КНАУФ D211; формування відповідних навичок.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.9.3. Ґрунтовки фірми КНАУФ
2. МЕ 2.9.5. Шпаклівки фірми КНАУФ
3. МЕ 3.3.3. Комплектні системи сухого будівництва КНАУФ.

Матеріальне забезпечення:
Назва Кількість Назва Кількість

Макловиця 1 Клей «Стиропорклебер» 500 г
Відбійний шнур 1 Декоративна плита з полістиролу 2 м²
Гребінковий шпатель 1 Шпаклівка «Фугенфюллер» 0,5 л
Шпатель 1 Ґрунтовка «Тіфенгрунд» 0,5 л

Стеля D211 використовується, якщо перекриття має рівну поверхню і не потребує 
виконання робіт з її попереднього вирівнювання.

Основними елементами комплектної системи D211 є декоративні полістирольні 
плити. Вони мають розміри 600×600×9 мм, 300×300×9,5 мм і різноманітні декоративні 
малюнки. В разі потреби їх можна фарбувати водорозчинними фарбами.

Переваги плит з полістиролу:
  легкість (1 м² важить 400 г);
  довговічність;
  стійкість до вологого повітря;
  легкість і швидкість монтажу;
  можливість фарбування;
  біологічна стійкість;
  низька теплопровідність.

Вивчіть технологію улаштування стелі D211 за таблицею 1.
Таблиця 1

ТЕХНОЛОГІЯ УЛАШТУВАННЯ ПІДШИВНОЇ СТЕЛІ КОНСТРУКЦІЇ D211
КОМПЛЕКТНОЇ СИСТЕМИ КНАУФ

Технологічні операції Ескіз Технологічні операції Ескіз
1. Поверхні міжповерхового 

перекриття очистіть від 
пилу, бруду, шпалер за 
допомогою макловиці та 
шпателя.

3. Щебенисті місця ретельно 
обробіть та заґрунтуйте за 
допомогою щітки ґрунтов-
кою «Тіфенгрунд».

2. Якщо на поверхні основи 
перекриття є дрібні не-
рівності, вирівняйте їх за 
допомогою шпателя шпа-
клівкою «Фугенфюллер».

4. За допомогою відбивного 
шнура визначте та позначте 
центр стелі.



134

5. Позначте взаємно перпен-
дикулярні осі.

6. Нанесіть зубчастим шпате-
лем на плити клей «Стиро-
порклебер» по всій поверхні 
або плямами (по кутах і 
всередині). Витрати клею 
«Стиропорклебер» на 1 м² 
площі покриття при нане-
сенні зубчастим шпателем 
становлять 350-500 г.

7. Приклейте декоративні полістирольні плити 
до поверхні перекриття рядами, починаючи 
від центра, у взаємно перпендикулярних на-
прямках (клей, що залишився на поверхні 
плит, одразу витріть).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які розміри мають декоративні плити з полістиролу, що є основним елементом 

комплектної системи D211?
а) 300×300×9,5 мм;
б) 400×400×9 мм;
в) 450×450×9,5 мм;
г) 600×600×9 мм.

2. Які розмічувальні операції слід виконати до початку приклеювання
декоративних плит?

а) Визначення центра стелі за допомогою відбивного шнура;
б) Креслення взаємно перпендикулярних осей;
в) Розмічування місць приклеювання плитки.

3. Які матеріали використовують для вирівнювання дрібних нерівностей на 
поверхні основи перекриття?

а) Алкідна шпаклівка;
б) Шпаклівка «Фугенфюллер»;
в) Підмазочна паста;
г) Клейова шпаклівка.

4. Яким клеєм приклеюють декоративні полістирольні плити до поверхні перекриття?
а) «Момент»;
б) КМЦ (карбоксіметилцеллюлозний);
в) «Стиропорклебер»;
г) ПВА (полівінілацетатний).



135

5. Скільки клею «Стиропорклебер» витрачається на 1 м² при нанесенні його
гребінковим шпателем?

а) 350-500 г;
б) 800 г;
в) 1000 г.

6. У якому напрямку рекомендовано приклеювати декоративні полістирольні
плити до поверхні перекриття?

а) Рядами, починаючи з кутка приміщення;
б) Рядами від центра у взаємно перпендикулярних напрямках;
в) Від центра по діагоналі до кутків приміщення.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Підготуйте поверхню стелі до влаштування підшивної стелі (обсяг робіт – за вказів-
кою інструктора).

2. Позначте центр стелі в приміщенні та взаємно перпендикулярні осі.
3. Приклейте плити до поверхні перекриття.
4. Заповніть таблицю 1 після виконання практичного завдання.

Таблиця 1
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Назва операції Обсяг
роботи, м² Матеріали

Витрати матеріалів Інструменти,
пристосуванняна 1 м² на весь обсяг

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 8 4
Назва:  УЛАШТУВАННЯ ПІДШИВНОЇ СТЕЛІ КОМПЛЕКТНОЇ

СИСТЕМИ КНАУФ D212 З ДЕКОРАТИВНИХ І ПЕРФОРОВАНИХ ПЛИТ

Мета: засвоєння знань про улаштування підшивної стелі по дерев’яному рам-
ному каркасу конструкції D212 комплектної системи КНАУФ; формування 
відповідних навичок.

Пов’язані модульні елементи :
1. МЕ 2.6.6. Види каркасів гіпсокартонних систем. Елементи дерев’яного каркаса;
2. МЕ 3.3.3. Комплектні системи сухого будівництва КНАУФ;
3. МЕ 3.8.3. Улаштування підшивної стелі комплектної системи КНАУФ D211.

Матеріально-технічне забезпечення:
Назва Кількість Назва Кількість

Макловиця 1 Клей «Стиропорклебер» 500 г
Відбійний шнур 1 Декоративна плита з полістиролу 2 м²
Гребінковий шпатель 1 Дерев’яні бруски 60х40 мм 3,6 пог. м.
Шпатель 1 Шурупи TN35 30 шт.
ГКП перфорована За потребою Шпаклівка «Уніфлотт» За

потребоюДюбель 6 шт. «Бау-Силікон»

І. УЛАШТУВАННЯ ПІДШИВНОЇ СТЕЛІ З ДЕКОРАТИВНИХ ПОЛІСТИРОЛЬНИХ ПЛИТ 
КОНСТРУКЦІЇ D212 КНАУФ

Стелю D212 монтуйте в такому порядку:
  за допомогою відбивного шнура визна-
чте та позначте центр стелі;

  підготуйте дерев’яний рамний каркас з 
розмірами рам 300х300 (600х600) мм на 
підлозі (рис.1);

  закріпіть каркас до стелі через вирівню-
вальні прокладки дюбель-цвяхами;

  шпателем нанесіть клей «Стиропор-
клебер» або «Монтажклебер» на плити 
лише в місцях кріплення до лат;

  приклейте плити до лат рядами, починаючи від центра, у взаємно перпендикуляр-
них напрямках.

 Клей, що залишився на поверхні плит, одразу витріть, після завершення 
робіт обов’язково вимийте інструмент.

ІІ. УЛАШТУВАННЯ ПІДШИВНОЇ СТЕЛІ ІЗ ПЕРФОРОВАНИХ АБО ШЛІЦЬОВАНИХ 
ПЛИТ

Якщо треба поліпшити декоративні якості інтер’єру приміщення та водночас акус-
тичні властивості (покращити чутність або знизити рівень шуму), доцільно використо-
вувати перфоровані або шліцьовані ГКП.

На тильний бік такої перфорованої гіпсокартонної плити у заводських умовах при-
клеюється звукопоглинальний шар (волокнистий фільтр), який становить собою нетка-
ний волокнистий матеріал, колір якого підбирається так, щоб він був непомітним крізь 
перфорацію.

Такі стелі виконуються по дерев’яному каркасу рамної конструкції (600х600 мм)
з улаштуванням фризу з неперфорованих плит або без нього (рис.2).

Рис.1. Підготовка дерев’яного рамного каркаса
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Монтаж плит виконуйте згідно з планом розкладки плит, який пропонується  
заводом-виробником; і за ним нарізуються й добірні елементи з таких плит. 

Починайте монтаж від середини стелі до стіни, як вказано вище.
Видимі шви в підшивній стелі з перфорованих або шліцьованих плит виконуйте 

на рамному каркасі. Якщо передбачається шпарування швів завширшки 1-2 мм, то з 
усіх боків кромок з лицьової сторони зніміть фаску глибиною 2-3 мм. Після монтажу за-
повніть шви герметиком «Бау-Силікон» під тиском за допомогою шприца (рис.3).

Остаточну обробку стиків ГКП здійснюйте шляхом затирання начисто шпаклів-
кою, після чого виконайте шліфування стиків.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Де збирають дерев’яний рамний каркас для підшивної стелі

КС КНАУФ D212?
а) У столярній майстерні;
б) Монтують на стелі;
в) На підлозі;
г) На заводі.

2. Які кріпильні матеріали застосовують для закріплення каркаса до стелі?
а) Дюбелі;
б) Дюбелі-цвяхи;
в) Клей монтажний «Гіпсофікс»;
г) Шурупи-саморізи.

3. Яка послідовність приклеювання плит до каркаса при влаштуванні підшивної стелі?
а) Починають від будь-якого кутка і далі по периметру приміщення;
б) Рядами від центра у взаємно перпендикулярних напрямках;
в) Рядами паралельно меншій стороні приміщення;
г) Рядами паралельно більшій стороні приміщення.

4. Яке призначення мають перфоровані або шліцьовані плити для влаштування 
підшивних стель?

а) Поліпшення декоративних якостей інтер’єру;
б) Надання інтер’єру акустичних властивостей;
в) Зниження рівня шуму в приміщенні;
г) Зменшення навантаження на конструкцію підшивної стелі;
д) Зменшення вартості підшивної стелі.

 
Рис.2. Улаштування фризу

в підшивній стелі
Рис.3. Улаштування видимого шва між 
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5. Що становить собою звукопоглинальний шар, приклеєний до перфорованої
гіпсокартонної плити?

а) Волокнистий фільтр із нетканого матеріалу;
б) Шпаристий матеріал;
в) Фільтрований папір;
г) Тканина-серп’янка.

6. Який розмір має рамна конструкція дерев’яного каркаса?
а) 200×200 мм;
б) 300×300 мм;
в) 400×400 мм;
г) 600×600 мм.

7. Де слід розташовувати видимі шви в підшивній стелі з перфорованих або
шліцьованих плит?

а) Згідно з планом розкладки плит;
б) На рамному каркасі;
в) Їх не повинно бути;
г) Будь-де.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте улаштування підшивної стелі конструкції D212 з використанням:
а) декоративних плит із полістиролу;
б) перфорованих ГКП (обсяг за вказівкою інструктора).

Вирахуйте, скільки матеріалу пішло на улаштування 1 м² стелі з декоративних 
плит та з перфорованих ГКП.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 8 5
Назва: УЛАШТУВАННЯ ПІДШИВНОЇ СТЕЛІ З ГКП ПО ОДНООСЬОВОМУ

АБО ДВОРІВНЕВОМУ ДЕРЕВ’ЯНОМУ КАРКАСУ 

Мета: засвоєння знань про улаштування підшивної стелі з ГКП на дерев’яному
одноосьовому або дворівневому каркасу; формування відповідних навичок.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.6.6. Види каркасів гіпсокартонних систем. Елементи дерев’яного каркаса;
2. МЕ 3.8.4. Улаштування підшивної стелі комплектної

системи КНАУФ D212 з декоративних і перфорованих плит.

Матеріально-технічне забезпечення:
Назва Кількість Назва Кількість

Макловиця 1 Дюбель 6 шт.
Відбійний шнур 1 Дерев’яні бруски 60х40 мм 3,6 пог. м.
Гребінковий шпатель 1 Шурупи TN35 30 шт.
Шпатель 1 Шпаклівка «Уніфлотт» За

потребоюГКП За потребою «Бау-Силікон»

Якщо підшивна стеля виконується з ГКП, вони можуть закріплюватися до:
  дворівневого дерев’яного каркаса; 
  одноосьового дерев’яного каркаса.

Одноосьовий дерев’яний каркас ви-
конуйте з дерев’яних брусків 60х40 мм та 
закріплюйте його до перекриття дюбелями 
(рис.2).

Максимальна відстань між точками 
кріплення дерев’яного каркаса до пере-
криття має становити 1000 мм.

ГКП до каркаса закріплюйте самона-
різними шурупами TN35, максимальна від-
стань між якими має бути 150-200 мм.

При улаштуванні підшивної стелі по 
дворівневому дерев’яному каркасу осно-
вні елементи каркаса закріплюйте до пе-
рекриття так само, як і в попередньому ви-
падку (рис.3).

1

2 3

4
5

Рис.3. Улаштування підшивної стелі на дворівне-
вому каркасу: 1 – дюбель, 2 – шуруп, 3 – дерев’я-
ний дворівневий каркас, 4 – ГКП, 5 – гіпсовий клей

Рис.1. Конструкція дворівневого
дерев’яного каркаса

Рис.2. Конструкція одноосьового
дерев’яного каркаса
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шпаклівка КНАУФ «Уніфлотт»

Рис.6. Шпарування шва між ГКП
шпаклівкою КНАУФ «Уніфлотт»Рис.5. Схема кріплення ГКП до каркаса

Несні елементи дерев’яного каркаса 
розміщуйте та закріплюйте до основних шу-
рупами на відстані залежно від перерізу не-
сного елемента:

  48х24 – максимальна відстань кріплення 
(L) – 700 мм;

  50х30 – 850 мм;
  60х40 – 1000 мм.

Для забезпечення підвищення звуко-
ізоляції підшивної стелі під плити укладіть 
волокнисті звукоізоляційні матеріали (міне-
ральну вату) (рис.4).

ГКП до каркаса закріплюйте самонарізними шурупами TN 35, максимальна від-
стань між якими має бути 150-200 мм (рис.5).

Подовжні кромки плит розміщуйте вздовж основних брусків каркаса. Торцеві 
кромки ГКП виконуйте зі зміщенням швів.

Шпарування швів виконуйте з усіх боків по обрізних кромках з фаскою без арму-
вальної стрічки шпаклівкою «Уніфлотт» ручним шпателем (рис.6).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначкку:
1. Що таке одноосьовий дерев’яний каркас?
а) Дерев’яні бруски 60×40 мм, закріплені до перекриття дюбелями

з кроком 1000 мм;
б) Дерев’яні бруски 60×60 мм, закріплені до перекриття самонарізними шурупами;
в) Заздалегідь виконаний у столярній майстерні дерев’яний каркас, закріплений 

дюбелями до перекриття;
г) Дерев’яні бруски 60×40 мм із закріпленими до них ГКП?

2. Яка максимальна відстань між самонарізними шурупами при закріпленні ГКП 
до каркаса?

а) 50-100 мм;
б) 150-200 мм;
в) 250-400 мм;
г) 500-1000 мм.

дворівневий каркас

ГКП звукоізоляційний 
матеріал

Рис.4. Звукоізоляційний волокнистий
матеріал у конструкції
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3. На якій відстані розміщують та закріплюють несні елементи дерев’яного каркаса 
до основних при влаштуванні підшивної стелі по дворівневому каркасу?

а) 500 мм;
б) 800 мм;
в) 1000 мм;
г) Залежно від перерізу несного елемента.

4. Якими кріпильними матеріалами закріплюють ГКП до несних елементів
дворівневого каркаса?

а) Цвяхами;
б) Шурупами TN 35;
в) Дюбелями;
г) Металевими скобами.

5. Як слід розміщувати подовжні кромки ГКП при закріпленні до дворівневого 
каркаса?

а) Уздовж основних брусків каркаса;
б) Поперек основних брусків каркаса;
в) Зі зміщенням швів;
г) Немає значення.

6. Як треба шпарувати шпаклівкою шви закріплених до дерев’яного каркаса ГКП 
при улаштуванні підшивної стелі?

а) Тільки подовжні боки по обрізних кромках із фаскою без армувальної стрічки;
б) З усіх боків по обрізних кромках із фаскою без армувальної стрічки;
в) З усіх боків по обрізних кромках без фаски з армувальною стрічкою;
г) Не шпарують зовсім.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте улаштування підшивної стелі по дерев’яному каркасу з ГКП (обсяг і 
тип каркаса за вказівкою інструктора).

Вирахуйте, скільки матеріалу потрібно для улаштування 1 м² підшивної стелі.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 8 6
Назва:  СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 3.8 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 3.8

Письмове завдання
1. Чим відрізняються конструктивно і де застосовуються підшивна та підвісна стелі?
2. Якими конструкціями стельової комплектної системи КНАУФ представлена підшив-

на стеля? Зробіть рисунок підшивної стелі.
3. Якою має бути послідовність монтажу при улаштуванні стелі системи D211?
4. У якій послідовності слід монтувати стелю системи D212?
5. Як можна поліпшити декоративні якості інтер’єру приміщення при улаштуванні під-

шивної стелі?
6. З якою метою в підшивній стелі використовують перфоровані й неперфоровані пли-

ти?
7. Для чого треба складати план розкладки перфорованих або шліцьованих плит?
8. З якою метою використовують волокнистий фільтр?
9. Як обробляють шви в підшивній стелі з гіпсокартонних плит?

Практичне завдання
Вам необхідно:

а) проставити розміри на плані креслення 2-го поверху 
котеджу (рис.1);

б) виконати підшивну стелю в кімнатах:
1) конструкція D 212 з перфорованих ГКП;
2) конструкція D 211 з ГКП;
3) конструкція D 212 з ГКП по дворівневому 

дерев’яному каркасу;
4) конструкція D 211 з декоративних плит із

полістиролу.
в) розрахувати кількість матеріалу й заповнити таблицю.

Конструкція
підшивної стелі Матеріали Кількість на 1 м² 

стелі
Площа
стелі

Загальна
кількість матеріалу

Орієнтовна 
ціна (грн)*

* – орієнтовну ціну дізнайтесь у будівельному супермаркеті.

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю й перевірте себе

Рис.1. План 2-го поверху котеджу:
1 – кабінет, 2 – камінна,
3 – вітальня, 4 – їдальня
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 9 1
 Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 3.9. ОБРОБКА ШВІВ У ГІПСОКАРТОННИХ
 ОБШИВКАХ

Мета: засвоєння знань про:
  види швів у гіпсокартонних обшивках;
  види обробки стиків (швів) ГКП;
  технологію шпаклювання стиків гіпсокартонних обшивок;
  особливості шпаклювання кутів, місць кріплення гіпсокартону;

 формування навичок
  шпаклювання стиків гіпсокартонних листів з використанням матеріалів «Уніф-
лотт» або «Фугенфюллер»;

  шпаклювання стиків гіпсокартонних листів з армуванням стрічкою і без армування;
  шпаклювання стиків гіпсокартонних листів у зовнішніх і внутрішніх кутках;
  опоряджувати зашпакльовані стики затиранням.

Переходьте до наступного елементу
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 9 2
 Назва:  ВИДИ ШВІВ У ГІПСОКАРТОННИХ ОБШИВКАХ

Мета: засвоєння знань про:
  види швів у гіпсокартонних обшивках;
  чинники, від яких залежить якість обробки швів.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.9.4. Підмазочні пасти, шпаклівки;
2. МЕ 2.9.5. Шпаклювальні суміші КНАУФ;
3. МЕ 3.8.4. Улаштування підшивної стелі комплектної системи КНАУФ D212

з декоративних і перфорованих плит.

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно після вивчення цього 
модульного елементу.

Шви утворюються між суміжними елементами обшивання ГКП поверхонь пере-
городок і стелі.

Шви можуть бути відкритими, тобто видимими, або ж прихованими – з утворен-
ням великих суцільних поверхонь огороджувальних конструкцій.

Відкриті шви:
  сприяють вирівнюванню напружень в обшивці огороджувальних конструкцій;
  не утворюють видимих деформацій при зміні волого-температурного режиму або 
при механічних навантаженнях;

  найчастіше передбачаються при влаштуванні підшивної або підвісної стелі, потре-
бують точного припасування, особливо кромок, дотримання їхньої постійної шири-
ни й ретельної підготовки основи (каркаса) гіпсокартонної обшивки.
Закриті шви повинні мати:

  належну міцність при сприйнятті виникаючих напружень від силових дій;
  плавне стикування поверхонь суміжних ГКП.

Якісна обробка швів у гіпсокартонних обшивках залежить від низки чинників:
  вологості приміщень;
  коливання температури;
  руху повітря (протягів);
  силових дій, пов’язаних з деформаціями будівельних конструкцій (прогини пере-
криттів, осідання фундаментів).

Роботи, пов’язані з улаштуванням і обробкою швів, слід виконувати на завер-
шальних етапах будівництва споруди, коли в ній закінчено просушування оштукатуре-
них поверхонь і наливних підлог, вирівнялись внутрішні температури, закінчено про-
вітрювання приміщень та їх засклення. Температура у приміщенні повинна бути не 
нижче від +10°С.

До обробки швів необхідно перевірити надійність закріплення ГКП до каркасів, 
відсутність виступу головок шурупів і цвяхів над поверхнею.

Стикування ГКП зі скошеними подовжніми кромками виконують із щільним при-
тиском суміжних плит, а із заокругленими подовжніми кромками – із зазорами:

  для ГКП завтовшки 9,5 мм – 3 мм;
  для ГКП завтовшки 24 мм – 5 мм.

Прямі кромки обробляються рубанком для утворення фаски під кутами 22,5° або 45°.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які властивості мають відкриті шви?
а) Вирівнюють напруження в обшивці огороджувальних конструкцій;
б) Мають належну міцність при сприйнятті напружень від силових дій;
в) Не утворюють видимих деформацій при зміні волого-температурного режиму;
г) Утворюють суцільні поверхні.

2. Які чинники впливають на якість виконання та оброблення швів?
а) Рух повітря;
б) Температура вище ніж +10°С;
в) Вологість приміщення;
г) Коливання температур;
д) Деформації будівельних конструкцій.

3. При якій стабільній температурі повітря у приміщенні слід виконувати 
шпаклювальні роботи?

а) Не нижче ніж +5°;
б) Не нижче ніж +10°;
в) Не нижче ніж +20°.

4. Як виконують стикування ГКП зі скошеними кромками?
а) Із щільним притиском суміжних плит;
б) Із зазорами між плитами;
в) Можливий будь-який варіант.

5. Під яким кутом слід утворювати фаски перед установленням ГКП із 
обрізаними кромками та їх закріпленням до каркаса?

а) 20°;
б) 22,5°;
в) 30°;
г) 45°;
д) 60°.

Самостійна робота
Підготуйте шви для шпаклювання в гіпсокартонних обшивках. Визначте вид швів,

перевірте волого-температурний режим приміщення. Дані занесіть у таблицю 1.

Таблиця 1

ВИД ШВІВ І ВОЛОГО-ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ ПРИМІЩЕННЯ
Назва конструкції Вид швів Вид кромок Температура Вологість, %

Стеля
Перегородки

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 9 3
Назва:  ОБРОБКА СТИКІВ (ШВІВ) ГКП

Мета: засвоєння знань про матеріали для шпаклювання швів; формування на-
вичок шпаклювання швів.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.9.4. Підмазочні пасти, шпаклівки;
2. МЕ 2.9.5. Шпаклювальні суміші КНАУФ;
3. МЕ 3.9.2. Види швів у гіпсокартонних обшивках.

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно після виконання
практичного завдання.

При обробці стиків ГКП метод шпаклювання й матеріали обирають відповідно до 
типів кромок, що з’єднуються.

Для шпаклювання стиків ГКП із заокругленими подовжніми кромками (рис.1) мож-
на використати спеціальну шпаклівку КНАУФ «Уніфлотт».

Шпаклювання виконується без застосування стрічки для швів (рис.2) двома ша-
рами шпаклівки.

Шпаклювання може виконуватись також із застосуванням стрічки для швів.
Необхідно запам’ятати, що застосування стрічок для швів обов’язкове при вла-

штуванні стель або мансардних приміщень (рис.3).

Разом зі стрічкою використовуйте шпаклівку КНАУФ «Фугенфюллер». Для шпа-
рування швів на кожен 1 м² змонтованих ГКП потрібно близько 250 г сухого матеріалу.

Запресуйте шар шпаклівки в заглиблення між плитами, 
розрівняйте, зверху прокладіть стрічку й закрийте її шарами 
шпаклівки у два прийоми.

У разі шпаклювання обрізаних кромок зі знятою фаскою 
спочатку обробіть зрізані кромки за допомогою пензля ґрун-
товкою КНАУФ «Тіфенгрунд» для глибокого проникання.

Для обробки кромок, оброблених під кутом 45°, вико-
ристовуйте матеріали «Уніфлотт» або «Фугенфюллер» з 
обов’язковим армуванням стрічкою (рис.4).

Шпаклівка КНАУФ «НР Фініш» призначена для нанесен-
ня фінішного тонкого шару на попередньо вкладену основу: шпаклівку «Уніфлотт» або 
«Фугенфюллер».

Для шпаклювання швів, утворених ГКП із кромками типу ПЛУК, потрібна стрічка 
для поверхневого ущільнення шпаклівки, укладеної в порожнину шва. Стрічка стано-
вить собою високоякісний папір із перфорацією або еластичний клейкий пластик.

Рис.1. Стик ГКП із заокругленими 
подовжніми кромками

Рис.2. Схема шпаклювання
шва без стрічки

Рис.3. Схема шпаклювання шва 
із застосуванням армувальної 

стрічки

Рис.4.Схема шпаклювання 
швів між кромками,

обробленими під кутом 45°



147

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які шпаклівки КНАУФ застосовують для шпаклювання стиків ГКП із заокругленими 

подовжніми кромками?
а) «Уніфлотт»;
б) «Фугенфюллер»;
в) «НР Фініш».

2. У яких випадках застосовування стрічок для швів є обов’язковим?
а) При влаштуванні підвісних стель;
б) При влаштуванні мансардних приміщень;
в) При шпаклюванні «Уніфлотт»;
г) При шпаклюванні «Фугенфюллер»;
д) При улаштуванні перегородок та мансардних приміщень.

3. Коли застосовують ґрунтовку «Тіфенгрунд»?
а) Перед шпаклюванням стиків ГКП із заокругленими подовжніми кромками;
б) Перед шпаклюванням обрізаних кромок зі знятою фаскою;
в) Для обробки будь-яких кромок.

4. У яких випадках використовують шпаклівку «НР Фініш»?
а) для вирівнювання основи зі шпаклівок «Уніфлотт», «Фугенфюллер»;
б) для шпаклювання швів з армувальною стрічкою;
в) для обробки швів ГКП з кромками під кутом 45°.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте обробку стиків (типи кромки, що з’єднуються, – за вказівкою інструктора).
2. Метод шпаклювання й матеріали оберіть відповідно до заданих типів кромки.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 9 4
Назва:  ТЕХНОЛОГІЯ ШПАКЛЮВАННЯ СТИКІВ ГІПСОКАРТОННИХ ОБШИВОК

Мета: засвоєння знань про шпаклювання стиків ГКП з використанням матеріа-
лів КНАУФ без армування і з армуванням стрічкою; формування відповід-
них навичок.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.9.4. Підмазочні пасти, шпаклівки;
2. МЕ 2.9.5. Шпаклювальні суміші КНАУФ;
3. МЕ 3.9.3. Обробка стиків (швів) ГКП.

Матеріально-технічне забезпечення:
Назва Кількість Назва Кількість

1. «Уніфлотт» За
потребою

5. Шпатель 1
2. «Фугенфюллер» 6. Терка 1
3. «Тіфенгрунд» 7. Пензель малярний 1
4. «НР Фініш»

Шви шпаклюють двічі: спочатку наносять попередній (ґрунтовий) шар, а потім 
опоряджувальний (накривний).

При першому проході заповніть шви плит шпаклівкою за допомогою шпателя 
(рис.1).

Щоб накласти шпаклівку, акуратно занурюйте бічні сторони вузького шпателя в 
посудину так, щоб покривалася тільки половина ширини леза шпателя. Пам’ятайте, 
що лезо завжди має бути чистим, не залишайте на ньому висохлі шматочки наповню-
вача, інакше на незатверділій шпаклівці залишатимуться подряпини (рис.2).

Очищайте лезо шпателя, проводячи ним по краю дерев’яного бруска. 

Приставте лезо шпателя до з’єднання листів. Піднімаючи його вгору під невели-
ким кутом, щоб навантажена сторона була провідним краєм, починайте заповнювати 
стик шпаклівкою. На початку помаху тримайте шпатель майже перпендикулярно до 
гіпсокартону (рис.3).

Поступово, в міру просування вздовж шва, нахиляйте його ближче до плити, 
вдавлюючи наповнювач у западину, створену краями плити, що звужуються (рис.4). 
Покриття має бути трохи більшим за западину.

Повторне завантаження шпателя робіть так, щоб можна було заповнити щонай-
довший шов, який можна закріпити стрічкою за один раз. 

Рис.1. Початок шпаклювання Рис.2. Набирання шпаклівки
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Для того, щоб було легко утримувати стрічку, зробіть з дроту V-подібну підвіску, 
вставте в неї стрічковий рулон і повісьте на пояс (рис.5).

Для установки стрічки відцентруйте один її кінець в кінці шва і притисніть до во-
логої шпаклівки. Направляючи стрічку однією рукою, проведіть лезом шпателя вздовж 
шва, щоб притиснути стрічку до шпаклівки у шві (рис.6).

На дальньому кінці шва втисніть лезо шпателя в стрічку й гіпсокартон і викорис-
тайте його як лінійку для відриву зайвої стрічки.

Проведіть лезом по шву другий раз, сильно притискаючи стрічку до наповнювача, 
щоб видалити бульбашки повітря під нею і зішкребти надлишки шпаклівки (рис.7).

Перевірте, чи не залишилися бульбашки повітря під стрічкою й видаліть над-
лишки наповнювача. Залишки шпаклівки зішкрібайте не повністю, а так, щоб загальна 
товщина стрічки й наповнювача становила 3 мм (рис.8).

Розрівняйте шов. Ширина шва шпаклівки має бути 10-20 см (рис.9).

Рис.5. Пристосування для 
утримання стрічки

Рис.6. Прикріплення стрічки Рис.7. Видалення бульбашки
повітря

Рис.3. Початкове положення шпателя Рис.4. Робоче положення шпателя

Рис.8. Формування шва Рис.9. Обробка шва Рис.10. Остаточна обробка шва
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Виконайте другий прохід одразу після висихання першого шару. Нанесіть шпа-
телем шпаклівку й затріть без залишку до формування гладкої поверхні шва (рис.10).

Через 50 хвилин видаліть зайву виступаючу шпаклівку.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. За скільки разів виконують шпаклювання швів?
а) Два;
б) Три;
в) Чотири.

2. Чому лезо шпателя завжди має бути чистим?
а) Висохлі шматочки шпаклівки залишать подряпини на поверхні;
б) З часом неможливо буде очистити лезо;
в) Не можна буде витримати товщину завантаженої шпаклівки.

3. Як треба тримати шпатель на початку помаху?
а) Нахиленим до панелі;
б) Майже перпендикулярно до гіпсокартону;
в) Під невеликим кутом до гіпсокартону.

4. Якою має бути товщина шпаклівки, яку накладають на шов?
а) Близько 4 мм;
б) 9,5 мм;
в) 12 мм.

5. Як закріплюють армувальну стрічку до шпаклівки у шві?
а) Направляють стрічку рукою й втискають у шпаклівку;
б) Направляють стрічку однією рукою, проводять лезом шпателя вздовж шва;
в) Втискують лезом шпателя вздовж шва.

6. Якою має бути ширина шару шпаклівки на шві?
а) 10 см;
б) 10-20 см;
в) 25-40 см.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте шпаклювання стиків ГКП з використанням матеріалів «Уніфлотт», «Фу-
генфюллер», «НР Фініш» з армуванням стрічкою і без армування (обсяг робіт за 
вказівкою інструктора).

2. Складіть самостійно інструкційно-технологічну картку на визначений обсяг робіт.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 9 5
Назва: ОСОБЛИВОСТІ ШПАКЛЮВАННЯ КУТІВ, МІСЦЬ КРІПЛЕННЯ ГІПСОКАРТОНУ

Мета: засвоєння знань про шпаклювання стиків гіпсокартонних листів у зовніш-
ніх і внутрішніх кутах; опорядження зашпакльованих стиків і місць крі-
плення гіпсокартону; формування відповідних навичок.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.9.4. Підмазочні пасти, шпаклівки;
2. МЕ 2.9.5. Шпаклювальні суміші КНАУФ;
3. МЕ 3.9.4. Технологія шпаклювання стиків гіпсокартонних обшивок.

Матеріально-технічне забезпечення:
Назва Кількість Назва Кількість

1. «Фугенфюллер» 
За

потребою

5. Шпатель 1
2. «Тіфенгрунд» 6. Терка 1
3. «НР Фініш» 7. Пензель малярний 1
4. Профіль кутовий захисний 8. Наждачний папір За потребою

Особливу увагу слід приділяти шпаклюванню кутів і ділянок примикання перего-
родок до стель і стін, місць кріплення гіпсокартону. 

Внутрішні кути гіпсокартонних обшивок армують паперовими стрічками.
Для накладення шпаклівки на внутрішній кут навантажте лезо шпаклівкою на по-

ловину ширини шпателя і проведіть ним по одній стороні кутового з’єднання, нахиля-
ючи завантажений край до кута, щоб на місці з’єднання шар був трохи товщим (рис.1). 

Для установки стрічки в кутове з’єднання складіть стрічку наполовину по довжині 
так, щоб зробити згін по центру, злегка притисніть стрічку в кут зі шпаклівкою і про-
довжуйте прокладання стрічки до іншого кінця. Злегка проведіть лезом шпателя по 
поверхні стрічки, спочатку уздовж однієї сторони згину, потім уздовж іншої. Потім по-
вторіть ці дії з більшою силою, щоб видавити надлишки шпаклівки й розгладити їх на 
місці (рис.2).

Негайно покрийте з’єднання другим шаром шпаклівки (рис.3).
Зовнішні кути обшивок з ГКП захищають перфорованими або сітчастими алюміні-

євими кутовими профілями. Для установки такого профіля на зовнішньому куті, змаж-
те його тонким шаром шпаклівки і притисніть до кута. Видаліть надлишки шпаклівки і 

почекайте, поки шпаклівка затужавіє. Далі, навантажте лезо шпателя шпаклівкою на 
дві третини його ширини і, виставивши шпатель приблизно на 25 мм за кут, накладайте 
шпаклівку, проводячи лезом уздовж лицьової сторони кута (рис.4).

Рис.1.Обробка 
внутрішнього

кута

Рис.2. Установка 
стрічки у внутрішній 

кут

Рис.3. Нанесення
другого шару 
шпаклівки

Рис.4. Шпаклювання
 зовнішнього кута
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Повторіть цю дію на іншій лицьовій стороні, потім зіскобліть надлишки шпаклівки 
і розгладьте з’єднання, провівши лезом шпателя вниз по лицьових сторонах попере-
мінно. Накладіть другий шар шпаклівки. 

Для обробки місць кріплення гіпсокартону навантажте шпатель шпаклівкою на 
половину його ширини і, тримаючи лезо шпателя на одному рівні з гіпсокартоном, про-
ведіть шпаклівкою по головці кріплення і западині навколо неї (рис.5). 

Підніміть лезо шпателя вище і зішкребіть надлишки шпаклівки. Повторіть ці дії на 
інших кріпленнях (рис.6). 

Почекайте, поки висохне попередній шар, і накладіть другий шар шпаклівки та-
ким же чином.

Якщо необхідно, зашпакльовану зону швів після тужавлення відшліфуйте. Виконуй-
те роботу обережно, щоб не пошкодити поверхню прилеглих листів гіпсокартону (рис.7).

Остаточну обробку можна виконувати «НР Фініш» із подальшим шліфуванням 
шва наждачним папером і затиранням.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Як треба навантажувати лезо шпателя шпаклівкою при укладанні на внутрішній кут?
а) На чверть ширини шпателя;
б) На половину ширини;
в) На 2/3 ширини;
г) На всю ширину.

2. Як треба навантажувати лезо шпателя шпаклівкою після установки кутового 
профіля на зовнішньому куті?

а) На чверть ширини шпателя; 
б) На половину ширини;
в) На 2/3 ширини;
г) На всю ширину.

3. Які технологічні операції виконують перед накладанням другого шару шпаклівки?
а) Зіскоблюють надлишки шпаклівки;
б) Зіскоблюють надлишки шпаклівки й розгладжують з’єднання, провівши

лезом шпателя вниз по лицьових сторонах;
в) Розгладжують з’єднання.

Рис.5. Первинна обробка
місць кріплення ГКП

Рис.6. Накладання другого
шару шпаклівки

Рис.7. Затирання шва
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4. Якою шпаклівкою виконують остаточну обробку кутів, місць кріплення ГКП?
а) «НР Фініш»;
б) «Уніфлотт»;
в) «Фугенфюллер».

5. Яка операція обробки кутового шва є кінцевою?
а) Шпаклювання «НР Фініш»;
б) Затирання;
в) Затирання й шліфування наждачним папером.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. За вказівкою інструктора виконайте шпаклювання внутрішнього й зовнішнього кутів.
2. Складіть алгоритм виконання практичного завдання.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 9 6
Назва:  СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 3.9 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 3.9

Письмове завдання
1. Які бувають види швів між ГКП при облицюванні ними гіпсокартонних перегородок і 

стін та в яких випадках їх застосовують?
2. Які чинники впливають на якість виконання й обробку швів між суміжними ГКП?
3. Як обробляють обрізані прямі кромки ГКП при їх підготовці до шпаклювання? По-

ясніть, для чого це треба робити.
4. Назвіть шпаклювальні матеріали КНАУФ та сферу їх застосування.
5. Для чого потрібна армувальна стрічка при шпаклюванні швів?
6. Назвіть послідовність технологічних операцій при шпаклюванні швів шпаклівкою 

«Фугенфюллер», необхідні інструменти для шпаклювальних робіт та вимоги без-
пеки праці при виконанні роботи.

7. У яких випадках доцільно використовувати шпаклівку «Уніфлотт»? Відповідь об-
ґрунтуйте.

8. Чи можна використовувати шпаклівки «Фугенфюллер» і «Уніфлотт» після початку їх 
тужавлення? Відповідь обґрунтуйте.

9. Складіть алгоритм обробки швів шпаклівкою «Уніфлотт», вкажіть можливі дефекти 
та способи їх усунення.

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 10 1
Назва:  НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 3.10. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
ЗМОНТОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ»

Мета: засвоєння знань про:
  основні вимоги до приймання змонтованих гіпсокартонних конструкцій;
  перевірку якості змонтованих конструкцій;
  контроль якості шпаклювання.

Переходьте до наступного елементу

 

Набув знань – пристосуй до діла, 
знання без діла – тяжка ноша. 

Перське прислів’я  

Праця людину годує, а лінь – марнує.
Прислів’я



156

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 10 2
Назва:  ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРИЙМАННЯ ЗМОНТОВАНИХ 

ГІПСОКАРТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Мета: засвоєння знань про:
  особливості перевірки й оцінювання якості гіпсокартонних конструкцій;
  технічні вимоги та допустимі відхилення під час монтажу гіпсокартонних кон-
струкцій і приймання готових обшивок з ГКП і ГВП.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.5.3. Гіпсокартонні плити (ГКП);
2. МЕ 2.5.5. Гіпсоволокнисті листи (ГВП);
3. МЕ 2.6.7. Кріпильні елементи з’єднань дерев’яних каркасів;
4. МЕ 2.7.5. Елементи металевого каркаса;
5. МЕ 3.7.3. Способи кріплення ГКП, ГВП до стін та каркаса.

Дидактичне забезпечення: СНиП 3.04.01-87.

Змонтовані конструкції слід приймати поетапно з оформленням відповідних актів 
на приховані роботи (монтаж каркаса, прокладання силової та слабострумової про-
водки, укладання звукоізоляційного шару, рівняння стиків ГКП, ГВП та інші). Вимоги 
базуються на показниках СНиП 3.04.01-87.

Для оцінювання якості гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) конструкцій 
слід перевіряти:

  волого-температурний режим у приміщенні під час виконання робіт;
  відповідність проекту положення конструкції у приміщенні та її прив’язки до осей 
несних конструкцій огороджень або каркаса будівлі як під час процесу монтажу, 
так і після його завершення;

  послідовність монтажу; 
  відповідність перерізів напрямних і стоякових профілів, основних і несних елемен-
тів проекту, а також якість їх з’єднання між собою та несними конструкціями 
стін і перекриттів; 

  надійність кріплення підвісів до базової стелі, обвідних кутиків до стін;
  якість стоякових елементів каркаса – вони мають бути недеформованими, рів-
ними та виставленими за виском; 

  міцність і жорсткість з’єднань металевих і дерев’яних елементів каркасів кон-
струкцій з обшивками з ГКП або ГВП;

  якість кріплення ГКП та ГВП до каркаса, крок між самонарізними гвинтами, на-
явність деформацій поверхні обшивки навколо шурупів, глибина лунок на місці їх 
загвинчування;

  відсутність на поверхні ГКП або ГВП тріщин, надривів картону, відбитості ку-
тів, пробоїн;

  наявність тріщин, бульок, виступів на стиках, видимість стиків після їх зарівняння;
  герметизацію всіх вузлів з’єднань обшивки конструкцій з огороджувальними 
конструкціями (шпаклівка має бути укладена без розривів по всьому контуру 
з’єднання на всю глибину стику);

  наявність захисних кутиків на зовнішніх кутах і захищеність відкритих торців ГКП.
Технічні вимоги до готових обшивок з ГКП і ГВП згідно з вимогами СНиП 3.04.01-87 

наведено в таблиці 1.
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Таблиця 1
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА ДОПУСТИМІ ВІДХИЛЕННЯ ПІД ЧАС

МОНТАЖУ КАРКАСНО-ОБШИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ПРИЙМАННЯ
ГОТОВИХ ОБШИВОК З ГКП І ГВП

Технічні вимоги Граничні відхилення
Під час монтажу каркасів гіпсокартонних і
гіпсоволокнистих конструкцій відхилення їх
елементів від розбивальних осей 

не повинні перевищувати 1 мм

Відхилення каркаса по вертикалі має
не перевищувати 1 мм на 1 м висоти, але не 
більше ніж 5 мм на всю висоту перегородки або
облицювання

Відстань між стояковими профілями має дорівнювати 600 мм
Відхилення віконних і дверних стояків не можуть бути більшими ніж 3 мм на всю висоту
Відхилення від поверхні обшивки ГКП
має бути 1 мм на 1 м

Нерівності поверхонь плаского
окреслення 

на 4 м² до двох нерівностей на глибину
(висоту) до 2 мм

Відхилення радіуса криволінійних
поверхонь, що перевіряються лекалом, від
проектної величини (на весь елемент) 

мають не перевищувати 5 мм на всю
довжину приміщення

Допускаються провисання в стиках не більше 1 мм

Зарівняні стики ГКП (ГВП)
– суміжні листи стиків
– на поверхні оброблених швів

мають бути непомітними;
мають бути в одній площині;
не повинно бути мушель, зломів, тріщин,
напливів шпаклювального розчину

Головки шурупів (гвинтів) мають бути
заглиблені в ГКП або ГВП на глибину близько 1 мм

Перепади між суміжними листами
не повинні перевищувати 0,5 мм

Поверхня обшивки змонтованої
конструкції з ГКП або ГВП

має бути рівною, гладенькою,
без забруднень і масляних плям,
напливів шпаклювального розчину

Для виготовлення дерев’яних каркасів
дозволяється використовувати суху деревину, 
вологість якої

не перевищує 15%

Деревина елементів каркаса має бути оброблена антисептиками та
антипіренами

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. На які приховані роботи складаються відповідні акти приймання?
а) Відхилення радіуса криволінійних поверхонь;
б) Прокладання силової проводки;
в) Прокладання слабострумової проводки;
г) Шпаклювання поверхні ГКП, ГВП;
д) Укладання звукоізоляційного шару;
е) Рівняння стиків ГКП, ГВП;
ж) Монтаж каркаса?
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2. Яке граничне відхилення за технічними вимогами елементів каркаса від 
розбивальних осей?

а) До 1 мм;
б) До 1,5 мм;
в) До 2 мм;
г) Від 2,5 мм до 5 мм.

3. Яке допустиме відхилення каркаса по вертикалі?
а) До 0,5 мм на 1 м висоти і до 3 мм на всю висоту облицювання;
б) До 1 мм на 1 м висоти і до 5 мм на всю висоту перегородки;
в) До 2 мм на 1 м висоти і до 6 мм на всю висоту перегородки.

4. Якою має бути відстань між стояковими профілями?
а) 400 мм;
б) 500 мм;
в) 600 мм;
г) 700-800 мм.

5. Яке граничне відхилення віконних і дверних стояків допускається за 
технічними вимогами?

а) До 1 мм на всю висоту;
б) До 2 мм на всю висоту;
в) До 3 мм на всю висоту;
г) До 4 мм на всю висоту.

6. Чи допускаються провисання в стиках?
а) Так, до 1 мм;
б) Так, до 2 мм;
в) Так, до 3 мм;
г) Ні.

7. На яку глибину мають бути заглиблені в ГКП або ГВП головки шурупів?
а) Близько 0,5 мм;
б) Близько 1 мм;
в) Майже на рівні поверхні.

8. Якою має бути вологість деревини для дерев’яних каркасів?
а) 10%;
б) 15%;
в) Від 35% до 50%.

9. Яким розчином слід обробляти деревину для підвищення її вогнестійкості?
а) Антисептика;
б) Антипірену;
в) Ґрунтовки «Тіфенгрунд».

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 10 3
Назва:  ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ ЗМОНТОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Мета: засвоєння знань про правила приймання змонтованих конструкцій; фор-
мування навичок приймання змонтованих конструкцій.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 3.10.2. Основні вимоги щодо приймання змонтованих гіпсокартонних конструкцій.

Матеріально-технічне забезпечення: будівельний рівень, рулетка, висок, кутник.

Контроль якості змонтованих конструкцій проводиться візуально з використанням 
рівня, лінійки, рулетки, кутника.

Після монтажних робіт з улаштування каркаса проводиться контроль якості
каркаса шляхом промірювання відстані між стояковими профілями за допомогою ру-
летки. Відстань між стояковими профілями має бути 600 мм (рис.1).

Вертикальність установки стоякових профілів перевіряють будівельним рівнем, 
а також за допомогою лазерного нівеліра (рис.2). Обмір одного профілю проводять з 
двох-трьох боків.

Напрямний профіль має бути розміщений під кутом 90° до суміжних стін (рис.3).

Контроль якості за допомогою кутника показано на рис.4. 
Крок установки стоякових профілів не повинен збігатися із дверним прорізом 

(рис.5).

Рис.1. Відстань між
стояковими профілями

Рис.3. Схема розміщення
напрямного профілю

Рис.2. Перевірка вертикальності 
стоякових профілів

Рис.4. Контроль якості кутником Рис.5. Схема установки стоякових профілів у місцях 
розташування дверного прорізу
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Змонтовані перегородки мають бути стійкими, без помітної хиткості. Допускають-
ся провисання в стиках до 1 мм. Проводять не менше ніж 5 вимірів на 50-70 м² по-
верхні або на площі ділянок, які визначені суцільним візуальним оглядом. Перевірку 
оформлюють актом приймання.

При перевірці надійності кріплення ГКП до каркаса гвинтами перевірте заглибле-
ність головок гвинтів: вони мають бути заглиблені у плиту на 1 мм без розриву картону. 
Кріплення має бути виконано в перпендикулярному напрямку з кроком 250 мм (рис.6).

Зазор між нижньою частиною ГКП і верхньою відміткою підлоги має становити не 
менше ніж 10 мм (рис.7).

Вертикальність перегородок перевіряють шляхом промірів через кожні 3 м до-
вжини поверхні. Відхилення від вертикалі мають бути до 1 мм на 1 м висоти і до 5 мм 
на всю висоту приміщення.

При огляді якості конструкцій слід звертати увагу на поверхню плити – вона має 
бути чистою, без масляних плям, рівною, гладкою. На поверхні не повинно бути рако-
вин, тріщин, зломів, напливів шпаклівки. Недоліки можна виявити при боковому освіт-
ленні: на поверхні з’являються тіні від місцевих нерівностей (рис.8).

Зверніть увагу на примикання між плитами ГКП. Зазор між 
сусідніми плитами та перепади між ними не можуть бути більшими 
за 1 мм. Контроль проводять вимірюванням видимих розбіжностей 
(рис.9)

Нерівностей на поверхні плаского окреслення повинно бути 
не більше ніж 2 шт на 4 м², вони не повинні перевищувати 2 мм 
у глибину. Контроль проводять шляхом вимірювання видимих не-
рівностей (рис.10).

Перевіряють установлення й закріплення захисних елементів 
на всіх зовнішніх кутах і відкритих торцях (рис.11).

Відхилення віконних і дверних стояків можуть становити до 3 мм
на всю висоту (рис.12).

Рис.6. Установка гвинта в ГКП Рис.7. Зазор між ГКП на підлогою

Рис.8. Перевірка якості 
поверхні ГКП

Рис.9. Перевірка
примикання між ГКП

Рис.10. Перевірка нерівностей
на поверхні плаского окреслення

Рис.11. Перевірка 
установки захисних 
елементів на кутах
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При перевірці якості прокладання силової та слабострумової проводки слід звер-
нути увагу на напрямок прокладання. Допускається лише горизонтальне прокладання 
слабострумової розводки. Усі отвори мають бути на одній висоті (рис.13).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які інструменти та прилади необхідні для візуального контролю якості 

змонтованих конструкцій?
а) Рівень;
б) Рулетка;
в) Лінійка;
г) Косинець;
д) Теодоліт;
е) Нівелір.

2. Яким інструментом перевіряють вертикальність встановлення стоякових профілів?
а) Теодоліт;
б) Нівелір;
в) Будівельний рівень;
г) Висок;
д) Рулетка.

3. Які вимоги висуваються до кроку установки стоякових профілів у місцях
розташування дверних прорізів?

а) Не повинен збігатися з дверним прорізом;
б) Має обрамляти дверний проріз;
в) Має зменшуватися на 100 мм.

4. Скільки вимірів треба зробити і на якій площі, щоб оформити акт приймання 
змонтованих перегородок:

а) Не менше ніж 3 виміри на 100 м² поверхні;
б) Не менше ніж 5 вимірів на 50-70 м² поверхні;
в) Не менше ніж 7 вимірів на 50 м² поверхні.

Рис.12. Перевірка установки
дверних стояків

Рис.13. Схема прокладання
слабострумової розводки
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5. З яким кроком повинно виконуватися кріплення ГКП до каркаса?
а) 150 мм;
б) 250 мм;
в) 300 мм;
г) 600 мм.

6. Яким має бути зазор між нижньою ГКП і верхньою відміткою підлоги?
а) до 0,5 мм;
б) 10 мм;
в) до 30 мм;
г) до 50 мм.

7. Як перевіряють вертикальність перегородок?
а) Шляхом промірів через кожен 1 м довжини поверхні;
б) Шляхом промірів через кожних 2 м довжини поверхні;
в) Шляхом промірів через кожних 3 м довжини поверхні;
г) Шляхом промірів через кожних 5 м довжини поверхні.

8. При якому освітленні виявляють недоліки на поверхні ГКП (ГВП)?
а) Бокове;
б) Фронтальне;
в) Будь-яке.

9. Яким має бути напрямок прокладання слабострумової розводки?
а) Лише горизонтальний;
б) Лише вертикальний;
в) Будь-який.

Самостійна робота
Практичне завдання

Перевірте якість змонтованої конструкції згідно з вимогами СНиП 3.04.01-87 (за 
вказівкою інструктора).

Складіть алгоритм перевірки якості змонтованих гіпсокартонних конструкцій.
Дані занесіть у таблицю 1.

Таблиця 1

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗМОНТОВАНИХ ГІПСОКАРТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
Параметри, за якими
визначається якість 

змонтованих конструкцій

Вимоги СНиП 3.04.01-87 
до змонтованих

конструкцій

Дійсні показники при
перевірці якості

змонтованих конструкцій

Висновки щодо
якості змонтованих

конструкцій

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 10 4
Назва: КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ШПАКЛЮВАННЯ

Мета: засвоєння знань про причини утворення тріщин між ГКП і видимих кон-
турів швів на поверхні готових обшивок; формування навичок перевірки 
якості шпаклювання стиків між ГКП.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 3.9.3. Обробки стиків (швів) ГКП;
МЕ 3.9.4. Технологія шпаклювання стиків гіпсокартонних обшивок.

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно після вивчення МЕ.

Закладені стики між ГКП мають бути непо-
мітними. Шпаклівку слід укладати без розривів 
по всьому контуру сполучення на всю глибину 
стику.

Візьміть дерев’яний молоток і легенько 
постукайте по обшивці. Якщо при простуку-
ванні в зашпакльованих стиках між плитами 
з’являються тріщини – шпаклювання виконано 
неякісно (рис.1).

Тріщини між ГКП можуть утворюватися з декількох причин:
  недотримання технології шпарування швів між ГКП;
  шпарування шпаклювальними масами без використання армувальних стрічок, які 
ущільнюють поверхню швів;

  використання шпаклівок, що втратили здатність до тужавлення;
  при порушенні конструктивних вимог до висоти перегородок і конструкції каркаса.

Не допускається видимих контурів швів на поверхні готових обшивок з ГКП та ГВП.
Видимі контури швів утворюються при:

  неякісному вирівнюванні;
  неякісному шліфуванні;
  надмірній ширині швів;
  помилці при монтажі гіпсокартонної обшивки;
  помилках, допущених при шпаклюванні швів (передчасне нанесення накривного 
шару на поверхню шпаклівки, шпаклювання виконане за один раз, застосування 
шпаклівки, що втратила свою міцність через порушення технологічних операцій або 
рецептури).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яким інструментом перевіряють якість шпаклювання?
а) Тільки візуально;
б) Дерев’яним молотком;
в) Виском;
г) Будівельним рівнем.

Рис.1. Молоток для контролю
якості шпаклівки
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2. Що спричиняє утворення тріщин між ГКП?
а) Недотримання технології шпарування швів між ГКП;
б) Порушення конструктивних вимог до конструкції каркаса;
в) Використання неякісних шпаклівок;
г) Неякісне шліфування;
д) Неякісне вирівнювання шпаклівки;
е) Використання шпателя шириною понад 250 мм.

3. З яких причин утворюються видимі контури швів на поверхні готових обшивок
з ГКП або ГВП?

а) Неякісне вирівнювання;
б) Неякісне шліфування;
в) Помилка монтажу гіпсокартонних обшивок;
г) Недотримання кроку установки стоякових профілів;
д) Невідповідність зазору між нижньою частиною ГКП і верхньою відміткою 

підлоги.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте контроль якості шпаклювання, виявіть дефекти на визначеній кон-
структором площі. Дані обстеження занесіть у таблицю 1.

Таблиця 1
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ШПАКЛЮВАННЯ

Параметри, за якими
визначається якість

шпаклювання

Наявність:
 так «+», ні «-»

Причини утворення
дефектів

шпаклювання

Способи усунення
дефектів

шпаклювання
Тріщини
Видимі контури швів
…
…

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 10 5
Назва:  СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальненні змісту МО 3.10 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 3.10

Письмове завдання
1. Які контрольно-вимірювальні інструменти необхідні для перевірки якості змонтова-

них конструкцій? Користуючись паспортом на контрольно-вимірювальні інструменти, 
заповніть таблицю 1.

Таблиця 1
КОНТРОЛЬНО ВИМІРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ

Назва контрольно-вимірювального інструмента Що вимірює Точність вимірювання

2. Яка мета поетапного приймання змонтованих конструкцій?
3. Що треба перевіряти для оцінювання якості гіпсокартонних конструкцій?
4. Які відхилення допустимі під час монтажу гіпсокартонних конструкцій та приймання 

готових обшивок з ГКП і ГВП?
5. На що треба звертати увагу при огляді якості поверхні обшивки?
6. Які вимоги висуваються до прокладання силової та слабострумової проводки при 

монтажі гіпсокартонних конструкцій? Намалюйте схему.
7. З яких причин можуть утворюватися тріщини між ГКП?
8. Чи допустима наявність видимих контурів швів на поверхні готових обшивок з ГКП 

та ГВП? Чому вони утворюються?

Практичне завдання
Огляньте змонтовану конструкцію перегородки і зробіть перевірку якості. Дані 

занесіть у таблицю 1.
Таблиця 1

ВИМОГИ ДО ЗМОНТОВАНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПЕРЕГОРОДКИ
Параметр, що контролюється Граничне значення Вимірювання

1. Відхилення від вертикалі поверхні 
перегородок 1 мм на 1 м висоти Не більше як через 3 м

довжини поверхні
2. … ? ?

Зробіть висновки щодо відповідності якості монтажу перегородки вимогам
СНиП 3.04.01.-87.

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 11 1
Назва:  НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 3.11. ДЕФЕКТИ ГІПСОКАРТОННИХ СИСТЕМ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Мета: засвоєння знань про:
  дефекти гіпсокартонних систем, причини їх утворення;
  способи відновлення пошкоджених поверхонь;
  усунення дефектів обробки швів;

 формування навичок виконання ремонту гіпсокартонних систем.

Переходьте до наступного елементу
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 11 2
Назва:  ДЕФЕКТИ ГІПСОКАРТОННИХ СИСТЕМ, ПРИЧИНИ ЇХ УТВОРЕННЯ

Мета: засвоєння знань про дефекти гіпсокартонних систем; формування нави-
чок виявлення дефектів і з’ясування причин їх виникнення.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 3.3.3. Комплектні системи сухого будівництва КНАУФ;
2. МЕ 3.10.2. Основні вимоги до приймання змонтованих гіпсокартонних конструкцій;
3. МЕ 3.10.3. Перевірка якості змонтованих конструкцій;
4. МЕ 3.10.4. Контроль якості шпаклювання.

Матеріально-технічне забезпечення: планшети з дефектами
гіпсокартонних систем.

Усі роботи з ремонту гіпсокартонних систем проводяться після виявлення причин 
виникнення дефектів та їх усунення. Вивчіть можливі дефекти за таблицею 1.

Таблиця 1

ДЕФЕКТИ ГІПСОКАРТОННИХ СИСТЕМ,
ПРИЧИНИ ЇХ УТВОРЕННЯ

Назва дефекту Причини утворення дефектів
Тріщини у швах   закладання шпаклювальними сумішами без використання армувальних стрі-

чок, тобто порушення технічних умов і норм, що регламентують шпаклюваль-
ні роботи;

  застосування шпаклювальної маси, що втратила здатність до твердіння;
  порушення волого-температурного режиму або докладання випадкових на-

вантажень як у процесі будівництва, так і експлуатації будівель і споруд;
  порушення правил улаштування деформаційних швів, які передбачаються 

під час улаштування великих поверхонь гіпсокартонної обшивки
Видимі контури 
швів

  ділянки поверхні швів мають фактуру поверхні, що відрізняється від іншої 
поверхні обшивки внаслідок її шліфування, надмірну ширину, неякісне ґрун-
тування поверхні під фарбування;

  незначні опуклості (вм’ятини) у зоні швів відносно великого за довжиною роз-
міру, утворені в результаті неякісного вирівнювання;

  наявність на поверхні швів уступів (задирок), що утворюються при нестабіль-
ному волого-температурному режимі в процесі шпаклювальних робіт;

  помилки монтажу гіпсокартонної обшивки (поперечні стики плит без улашту-
вання фасок, недбале кріплення плит, дефекти в конструкції каркаса, своє-
часно не усунені перед початком шпаклювальних робіт);

  помилки, допущені при шпаклюванні швів (передчасне нанесення накривного 
шару по недостатньо затверділій і висохлій ґрунтовці; шпаклювання, викона-
не за один раз; застосування неякісної шпаклівки, що втратила свої характе-
ристики міцності), пов’язані з порушенням технологічних операцій та недо-
статньою кваліфікацією виконавців

Нерівності по-
верхні обшивки, 
забруднення, олійні 
плями, напливи 
шпаклювального 
розчину, пошкодже-
ні ділянки

  Неправильне зберігання ГКП;
  Неправильне транспортування ГКП;
  Наслідки підтоплень;
  Механічні пошкодження у процесі недбалої експлуатації
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Назва дефекту Причини утворення дефектів
Відхилення еле-
ментів каркаса від 
розбивальних осей; 
відхилення каркаса 
по вертикалі; недо-
тримання відстані 
між стояковими 
профілями; від-
хилення віконних і 
дверних стояків

Порушення технології монтажу

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які дефекти можуть виникнути при застосуванні шпаклівки, що втратила здатність 

до твердіння?
а) Видимі контури швів;
б) Тріщини у швах;
в) Нерівності поверхні обшивки;
г) Напливи шпаклювального розчину.

2. До чого може призвести порушення волого-температурного режиму у процесі 
експлуатації?

а) Поява тріщин у швах;
б) Пошкодження ділянок обшивки;
в) Відхилення елементів каркаса по вертикалі;
г) Видимість контурів швів.

3. Які дефекти виникають при порушенні технології монтажу?
а) Відхилення віконних і дверних стояків по висоті;
б) Тріщини у швах;
в) Недотримання відстані між стояковими профілями;
г) Відхилення каркаса по вертикалі.

Самостійна робота
Практичне завдання

За вказівкою інструктора уважно огляньте виконані роботи з улаштування та мон-
тажу гіпсокартонних систем, визначте видимі дефекти.

Складіть схему, визначивши дефекти за такою класифікацією:

ДЕФЕКТИ ГІПСОКАРТОННИХ СИСТЕМ

Порушення технології 
монтажу каркаса

Недбалість
у роботі

Порушення умов
зберігання, тран-
спортування

Несприятливі
умови праці

Застосування
неякісних сумішей

  …;   …;   …;   …;   …;
  …;   …;   …;   …;   …;
  …   …   …   …   …

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 11 3
Назва:  СПОСОБИ ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНИХ ПОВЕРХОНЬ

Мета: формування навичок:
  вибору інструментів та матеріалів для ремонту гіпсокартонних обшивок;
  ремонту гіпсокартону після замокання;
  усунення пошкоджень лицьового шару ГКП;
  виконання розмітки дефектних місць;
  закладання отворів в плитах гіпсокартону;
  видалення бульбашок на стиках листів гіпсокартону;
  проведення заміни кріплень плит гіпсокартону

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 3.11.2. Дефекти гіпсокартонних систем, причини їх утворення.

Матеріально-технічне забезпечення:
  крейда;   набір шпателів;   шпаклювальні суміші

«Фугенфюллер», «Уніфлотт»;  лінійка;   наждачний папір;
  олівець;   терка;   ножиці;
  штукатурний ніж;   фанера;   шило;
  шматки гіпсокартону;   шурупи-саморізи;   стрічка для закладання стиків
  корито;   викрутка;

(Кількість матеріалу визначте самостійно)

Усі роботи з ремонту гіпсокартонних систем проводяться після виявлення причин 
виникнення дефектів. У разі потрапляння води в порожнини між обшивками ГКП або 
ГВП слід негайно злити воду. Для цього в обшивці зробіть контрольні отвори шилом 
або дрилем, а потім проріжте отвори для зливання води.

Зовнішнім оглядом виявіть відбитості, тріщини, вм’ятини та інші дефекти гіпсо-
картонних листів; кольоровою крейдою позначте межі дефектних зон.

Підберіть інструмент, матеріали й організуйте робоче місце. Для ремонту обшивок 
слід використовувати ті самі матеріали, з яких їх зроблено, тобто ті самі ГКП або ГВЛ.
І. РЕМОНТ ПОШКОДЖЕНЬ ЛИЦЬОВОГО ШАРУ ГКП

При ремонті пошкоджень лицьового шару гіпсокартонних плит виконай-
те такі дії:

  установіть додаткові кріпильні елементи біля 
пошкодженої ділянки, після чого видаліть ста-
ре кріплення;

  за допомогою універсального ножа для різан-
ня гіпсокартону обріжте й видаліть усі нещіль-
но прилеглі або пошкоджені частини картону 
й гіпсу.

  шпателем завширшки 150 мм нанесіть і роз-
рівняйте на пошкодженій ділянці тонкий шар 
шпаклівки «Фугенфюллер».

  через 24 години легкими рухами зачистіть 
шкіркою закладену шпаклівкою поверхню, на-
магаючись не пошкодити лицьовий картон. У разі необхідності нанесіть другий шар 
шпаклівки «Фугенфюллер» або «Уніфлотт» (рис.1).

а) б)

Рис.1. Ремонт пошкодженого лицьово-
го шару: а – встановлення додаткових 
кріпильних елементів, видалення пошко-
джених ділянок гіпсокартону; б – нане-

сення шпаклівки
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ІІ. ЗАКЛАДАННЯ МАЛИХ ОТВОРІВ У ГКП:
  виріжте з картону трафарет у вигляді квадрата або трикутника з розмірами, трохи 
більшими за розміри отвору, що закладається; після цього прикладіть трафарет 
до отвору й обведіть його контур 
олівцем (рис.2,а);

  універсальним ножем або пилкою 
виріжте в ГКП отвір за обведеним 
контуром трафарету (рис.2,б);

  виріжте з обрізка ГКП латку, що 
має розміри, приблизно на 5 см 
більші за розміри трафарету; при-
кладіть трафарет до зворотного 
боку латки й обведіть її олівцем; 
зробіть надріз на зворотному боці 
за обведеним контуром; обла-
майте краї латки за надрізом, за-
лишивши клапоть лицьового кар-
тону 5 см (рис.2,в);

  за допомогою шпателя завширшки 10 см нанесіть тонкий шар шпаклівки на поверх-
ню ГКП навколо отвору, по краях отвору та по контуру латки (пробки); вставте проб-
ку в отвір і занурте шматок лицьового картону по контуру латки в шпаклівку, нане-
сену по краях отвору; переконайтесь, що встановлена латка перебуває врівень із 
поверхнею ремонтованого ГКП (рис.2,г);

  розрівняйте шпаклівку за допомогою шпателя завширшки 15 або 25 см і дайте їй 
затвердіти протягом 24 год; злегка зачистіть зарівнену шпаклівкою поверхню на-
ждачним папером або протріть її вологою губкою для видалення плям шпаклівки 
(рис.2,д);

  нанесіть другий шар шпаклівки, а за необхідності й третій (рис.2,е).
ІІІ. ЗАКЛАДАННЯ ВЕЛИКИХ ОТВОРІВ У ГКП АБО ГВП:

  виріжте з картону трафарет у вигляді квадрата або трикутника, що має розміри, 
трохи більші за розміри отвору, який закладається в ГКП; прикладіть трафарет до 
отвору та обведіть його по контуру олівцем (рис.3,а);

  універсальним ножем або пилкою виріжте в ГКП по обведеному контуру трафарету 
отвір (рис.3,б);

  виріжте з ГКП або фанери кілька 
смужок завширшки 2,5...7,5 см, 
а завдовжки приблизно на 15 см 
більші за розмір отвору; прикріпіть 
їх до зворотного боку ГКП кількома 
самонарізними гвинтами (шурупа-
ми) (рис.3,в);

  виріжте латку з ГКП за розмірами 
трафарету, а з ГВП – вставку при-
близно на 10 мм меншу за розмі-
ри трафарету (тобто отвору, що 
підлягає закладанню). Вставте 
латку (вставку) в отвір і прикріпіть 
її до смужок кількома шурупами. 
Упевнившись у тому, що латка (вставка)  перебуває врівень із поверхнею обшивки, 
шпателем нанесіть шпаклівку тонким шаром навколо латки з ГКП;

Рис.2. Закладання малих отворів:
а, б, в, г, д, е – відповідні технологічні операції

а) б) в)

г) д) е)

а) б) в)

г) д) е)
Рис. 3. Закладання великих отворів у ГКП (ГВЛ):
а, б, в, г, д, е – відповідні технологічні операції
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При ремонті обшивки з ГВП зазори, утворені між краями отвору, що закла-
дається, та вставкою заповнюються шпаклювальною сумішшю (рис.3,г);

  по стиках латки з ГКП укладіть армувальну стрічку, вдавлюючи її шпателем у шар 
шпаклювальної суміші (рис.3,д);

  покрийте тонким шаром шпаклівки латку й дайте їй затвердіти протягом 24 год. Піс-
ля цього зашпакльовану поверхню злегка зачистіть наждачним папером або про-
тріть її вологою губкою для видалення плям шпаклівки;

  після тужавлення та висихання шпаклювальної суміші в зазорах між обшивкою та 
вставкою з ГВП проводиться шліфування поверхні.

ІV. УСУНЕННЯ БУЛЬБАШОК НА СТИКАХ ГКП (ГВП):
  надріжте великі бульбашки на армувальній стрічці універсальним ножем, а дрібні 
бульбашки усуньте, відрізаючи та видаляючи ділянки армувальної стрічки; напо-
вніть бульбашку на стрічці шпаклівкою для зарів-
нювання швів і занурте ділянки надрізаної стрічки 
в шпаклівку за допомогою шпателя завширшки 10 
см (рис.4,а);

  розрівняйте шпаклівку за допомогою шпателя за-
вширшки 15 см, після чого дайте їй затвердіти про-
тягом 24 год; злегка зачистіть зарівнену шпаклівкою 
поверхню шкуркою та протріть її вологою губкою 
для видалення плям шпаклівки; нанесіть другий 
шар шпаклівки за допомогою шпателя завширшки 
15 або 25 см (рис.4,б).

V. ЗАМІНА КРІПЛЕННЯ ГКП І ГВП:
  з силою натисніть на ГКП (ГВП) і вкрутіть один шуруп (гвинт) на відстані 5 см від 
замінюваного; замінюваний шуруп викрутіть за до-
помогою шуруповерта й видаліть усю відшаровану 
шпаклівку (рис.5,а);

  шпателем завширшки 10 см нанесіть шпаклівку, за-
рівняйте кожну лунку й дайте шпаклівці затвердіти 
протягом 24 год; злегка зачистіть наждачним папе-
ром зарівнену шпаклівкою поверхню та протріть її 
вологою губкою для видалення плям шпаклівки; на-
несіть другий шар шпаклівки шпателем завширш-
ки 15 см, а за необхідності й третій – шпателем за-
вширшки 25 см (рис.5,б).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що треба зробити у разі потрапляння води в порожнини між обшивками ГКП?
а) Негайно злити воду через прорізані отвори;
б) Зняти обшивку й видалити воду;
в) Зробити отвори шилом або дрилем.

2. Яку першу операцію слід виконувати при ремонті пошкоджень лицьового шару ГКП?
а) Обрізати й видалити всі нещільно прилеглі або пошкоджені частини картону 

й гіпсу;
б) Установити додаткові шурупи біля пошкодженої ділянки й

видалити старе кріплення;
в) Нанести шар шпаклівки.

а) б)
Рис.4. Видалення бульок на

стиках ГКП (ГВЛ): а – надрізання 
універсальним ножем; б – шпаклю-

вання шпателем

а) б)
Рис.5. Заміна кріплення ГКП: 
а, б – відповідні технологічні

операції
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3. Яким має бути трафарет за розміром?
а) Дорівнювати отвору, що закладається;
б) Трохи більшим за розміри отвору, що закладається;
в) На 5 см більшим по периметру за розміри отвору, що закладається.

4. На які поверхні наносять шпаклівку при встановленні латки в малий отвір у ГКП?
а) На поверхню ГКП навколо отвору;
б) По краях отвору;
в) По контуру латки (пробки);
г) На латку;
д) На шматок лицьового картону по контуру латки.

5. Скільки шарів шпаклівки наносять на поверхню латки?
а) Один;
б) Два;
в) Три.

6. Якими операціями відрізняється закладання великих отворів від закладання
малих отворів у ГКП (ГВП)?

а) Вирізанням трафарету;
б) Вирізанням і накладанням смужок завширшки 2,5…7,5 см до зворотного боку 

ГКП або ГВП;
в) Вирізанням латки;
г) Закріпленням латки;
д) Укладанням армувальної стрічки;
е) Нанесенням шпаклівки.

7. Як усувають великі бульбашки на стиках ГКП (ГВП)?
а) Надрізають універсальним ножем;
б) Відрізають та видаляють ділянки армувальної стрічки;
в) Роблять проколи голкою?

8. На якій відстані від замінюваного шурупа вкручують новий шуруп
при заміні кріплення?

а) 1 см;
б) 3 см;
в) 5 см;
г) 10 см.

Самостійна робота
Практичне завдання

1.  Визначте дефектні місця гіпсокартонної системи при візуальному огляді.
2.  За вказівкою інструктора виконайте такі дії:

  зробіть розмітку дефектного місця на гіпсокартонній плиті;
  обріжте дефектне місце;
  установіть окрему латку з гіпсокартонного обрізка в дефектне місце;
  нанесіть шпаклівку на дефектне місце;
  зачистіть зашпароване місце наждачним папером;
  проведіть заміну кріпильного елемента.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 11 4
Назва:  УСУНЕННЯ ДЕФЕКТІВ ОБРОБКИ ШВІВ

Мета: формування навичок:
  закладання тріщин на внутрішніх кутах;
  усунення виступів на стиках плит гіпсокартону;
  закладання тріщини на стрічці, накладеній на стики.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 3.9.3. Обробка стиків (швів) ГКП.

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно після вивчення МЕ.

І. ЗАКЛАДАННЯ ТРІЩИНИ НА СТИКУ ВНУТРІШНЬОГО КУТА:
  за допомогою шпателя завширшки 10 см нанесіть тонкий шар шпаклівки на обидві 
сторони кута. Перегніть армувальну (паперову) стрічку під кутом 90° (рис.1,а);

  накладіть стрічку на кут і шпателем злегка втис-
ніть її в шпаклівку, відірвіть зайву частину стрічки 
(рис.1,б);

  шпателем для внутрішніх кутів занурте стрічку в 
шпаклівку, тримаючи його під кутом 45°, і рухайте 
його по стрічці досить сильно притискаючи до неї 
так, щоб з-під стрічки витискувалася невелика кіль-
кість шпаклівки (рух шпателя від середини стрічки 
до її кінців) (рис.1,в).

  нанесіть і розрівняйте шпаклівку шпателем для вну-
трішніх кутів або шпателем завширшки 15 см, дайте 
їй затверднути та підсохнути протягом 24 год, злег-
ка зачистіть зарівнену шпаклівкою поверхню на-
ждачним папером або протріть вологою губкою для 
видалення плям шпаклівки; нанесіть другий шар, а 
потім, якщо необхідно, і третій (рис.1,г).

ІІ. ЗАКЛАДАННЯ ТРІЩИН У СТРІЧЦІ, НАКЛАДЕНІЙ НА СТИКИ:
  видаліть частину шпаклівки з пошкодженої ділянки 
стрічки та за допомогою шпателя завширшки 10 см на-
несіть тонкий шар шпаклівки на пошкоджену ділянку. 
Накладіть та втисніть армувальну стрічку в шпаклівку 
за допомогою шпателя завширшки 10 см (рис.2,а);

  розрівняйте шпаклівку шпателем завширшки 15 см і 
дайте їй затверднути та підсохнути протягом 24 год; 
злегка зачистіть покриту шпаклівкою поверхню на-
ждачним папером і, якщо необхідно, нанесіть наступ-
ні шари шпаклівки шпателем завширшки 15 і 25 см 
(рис.2,б).

ІІІ. ЗАКЛАДАННЯ ТРІЩИН НА ЗАХИСНОМУ КУТОВОМУ
ПРОФІЛЮ ЗОВНІШНЬОГО КУТА ОБШИВКИ:

  очистіть від шпаклівки отвори в полицях захисного ку-
тика й закріпіть їх шурупами з кроком ≤15 см по всій 
довжині тріщини, що утворилася; шпателем завширш-
ки 10 см нанесіть тонкий шар шпаклівки на тріщину 
(рис.3,а);

а) б)

в) г)
Рис.1. Закладання тріщин на

кутових стиках: а, б, в, г – відпо-
відні технологічні операції

а) б)
Рис.2. Закладання тріщин на 
стрічці, накладеній на стики: 
а, б – відповідні технологічні 

операції

а) б)
Рис.3. Закладання тріщин на
захисному кутику: а, б – відпо-
відні технологічні операції
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  розрівняйте шпаклівку шпателем завширшки 15 см і дайте їй підсохнути протягом 
24 год; для видалення плям шпаклівки зачистіть прошпакльовану поверхню наж-
дачним папером і протріть вологою губкою. Нанесіть другий шар шпаклівки (якщо 
це потрібно) (рис.3,б).

ІV. УСУНЕННЯ ВИСТУПІВ НА СТИКАХ ГКП (ГВЛ):
  для вирівнювання виступаючої частини прошпакльованої поверхні стику з поверх-
нею суміжних ГКП (ГВП) необхідно здійснити її зачищення, уникаючи при цьому 
пошкоджень обшивки або армувальної стрічки на при-
леглих частинах обшивки (рис.4,а);

  шпателем завширшки 25 см нанесіть тонкий шар шпа-
клівки на стик; розрівняйте шпаклівку на ширині 25 см 
по обидва боку стику; дайте шпаклівці затвердіти й 
підсохнути протягом 24 год; для видалення плям і слі-
дів шпаклівки злегка зачистіть оброблену шпаклівкою 
поверхню або протріть її вологою губкою; шпателем 
завширшки 25 см нанесіть другий шар і, якщо необхід-
но, третій шар шпаклівки (рис.4,б).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Шпателем якого розміру наносять шпаклівку на тріщини на кутовій захисній

накладці?
а) 100 мм;
б) 150 мм;
в) 250 мм.

2. Під яким кутом потрібно тримати шпатель для внутрішніх кутів при шпаруванні
тріщин на стиках ГКП?

а) 90°;
б) 45°;
в) 60°.

3. Яким рухом шпателя для внутрішніх кутів по стрічці здійснюється шпарування 
тріщин на стиках ГКП?

а) Знизу вгору;
б) Зліва направо;
в) Від середини стрічки до її кінця.

4. Як усунути виступи на стиках ГКП або ГВЛ?
а) Видалити шпаклівку із пошкодженої ділянки;
б) Зачистити прошпакльовану поверхню стику;
в) Видалити шпаклівку і нанести тонкий шар на пошкоджену ділянку;
г) Зачистити поверхню стику й нанести тонкий шар шпаклівки по обидва

боки стику?
5. У яких випадках застосовують вологу губку при усуненні дефектів обробки швів?
а) Для видалення плям шпаклівки;
б) Для видалення пилу після зачищення наждачним папером прошпакльованої 

поверхні;
в) Для видалення жирних плям із поверхні;
г) Не застосовують?

а) б)
Рис.4. Усунення виступів на 
стиках ГКП (ГВЛ): а, б – відпо-
відні технологічні операції
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Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте усунення дефектів обробки швів (обсяг роботи, назва усунення
дефекту за вказівкою інструктора).

2. Заповніть інструкційну картку, таблиця 1.

Таблиця 1
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА

Назва операції Матеріали Інструменти,
пристосування

Час виконання
операції, хв.

Спосіб усунення дефекту

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 3 11 5
Назва:  СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 3.11 та контроль його засвоєння. 

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 3.11

Письмове завдання
1. Які дефекти можуть виникнути після монтажу гіпсокартонних систем?
2. Які основні причини утворення дефектів? Заповніть таблицю 1.

Таблиця 1
ВИДИМІ ДЕФЕКТИ

Назва дефекту Причини появи дефекту Способи усунення дефекту

3. Які інструменти й матеріали необхідні для усунення дефектів при ремонті гіпсокар-
тонних систем?

4. Які дії виконують при ремонті пошкоджень лицьового шару ГКП?
5. Як можна закласти малі отвори в ГКП? Складіть алгоритм виконання робіт із

закладання малих отворів.
6. Як можна закласти великі отвори у ГКП, ГВП? Складіть алгоритм виконання робіт із 

закладання цих отворів.
7. Яка суттєва різниця в закладанні малих і великих отворів у ГКП?
8. Чи можна усунути бульбашки на стиках ГКП? Наведіть технологію усунення

дефекту.
9. Як замінити кріплення ГКП і ГВП?
10. Які дефекти виникають при обробці швів, як їх усунути?
11. Які основні вимоги до безпечних умов праці при ремонті гіпсокартонних систем?

Практичне завдання
Вам необхідно усунути такі дефекти:

1. Пошкодження лицьового шару ГКП:
  отвори розміром 2×1,5 см – 3 шт.
  отвір розміром 5×6 см – 1 шт.

2. Бульбашку (одна шт.) на армувальній стрічці розміром 1×1,5 см;
3. Два неправильно встановлених шурупи кріплення ГКП;
4. Тріщину на внутрішньому куті ГКП завдовжки 10 см, завширшки 0,1 см.

Підрахуйте необхідну кількість матеріалу для виконання ремонтних робіт. Дізна-
йтесь у будівельному супермаркеті вартість цих матеріалів та підрахуйте собівартість 
матеріалу для виконання робіт. Заповніть таблицю 2.
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Таблиця 2
СОБІВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ

№ Назва
матеріалу

Витрати на
ремонтні роботи

Вартість одиниці ма-
теріалу

Загальна
вартість

1.
2.
…

Разом:

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ ДМ 3

Письмове завдання
1. Намалюйте схему організації робочого місця монтажника ГКК при виконанні різних 

видів робіт (за вказівкою інструктора).
2. Розробіть учнівський екологічний проект з теми: «Комплектні системи сухого будів-

ництва та навколишнє середовище».
Розкрийте такі питання:

  Вплив будівельної галузі на навколишнє середовище: земля, вода, повітря, ліси.
  Які будівельні технологічні процеси змінюються і яким чином при впровадженні
комплектних систем сухого будівництва. Як це вплине на навколишнє середовище.

3. Користуючись мережею Інтернет, виконайте необхідні розрахунки.
4. Створіть презентацію цього проекту в програмі Power Point.

Переходьте до наступного ДМ
Повторіть ДМ і перевірте себе



178

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 1 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

ДМ-4. ВИКОНАННЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ ІЗ МОНТАЖУ
ГІПСОКАРТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

СКЛАДНІСТЮ 4-ГО РОЗРЯДУ

Мета: вивчення цього ДМ містить такі МО:
  МО 4.1. Пожежна безпека на будівництві.
  МО 4.2. Технічне креслення.
  МО 4.3. Матеріали для виконання монтажних робіт складністю

4-го розряду.
  МО 4.4. Сучасні контрольно-вимірювальні прилади.
  МО 4.5. Технологія монтажу перегородок середньої складності.
  МО 4.6. Технологія монтажу пласких підвісних стель.
  МО 4.7. Улаштування прорізів у гіпсокартонних перегородках.
  МО 4.8. Деформаційні шви та примикання в гіпсокартонних (гіпсоволок-

нистих) перегородках.
  МО 4.9. Особливості монтажу санітарно-технічних розводок.
  МО 4.10. Технологія улаштування збірної підлоги.
  МО 4.11. Технологія улаштування мансард.
  МО 4.12. Технологія улаштування криволінійних поверхонь.

МО 4.1. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА НА БУДІВНИЦТВІ

Мета: засвоєння знань про:
  законодавчі та нормативні документи з пожежної безпеки;
  види процесу горіння та способи його припинення;
  вогнегасні речовини;
  технології пожежогасіння;
  пожежні засоби для захисту об’єкта;
  первинні засоби пожежогасіння;
  вогнегасники;
  правила зберігання, строки перевірки вогнегасників;
  технічні засоби протипожежного захисту;
  вогнестійкість будівельних конструкцій;
  класифікацію будівель за вибухонебезпечністю;
  вибухопожежне утримання будівель і споруд;
  план евакуації з приміщень на випадок пожежі (аварії);
  отруєння окисом вуглецю (чадним газом);
  знаки пожежної безпеки;
  заходи забезпечення пожежної безпеки;
  порядок дій у разі пожежі;
  види протипожежних інструктажів.
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ВІДОМІСТЬ
обліку навчальних досягнень учня_________________________

під час вивчення ДМ-4

№ МО № МЕ Назва модульних елементів, вивчення
яких підлягає оцінюванню

Само-
контроль

Контроль
засвоєння

1 2 3 4 5
МО 4.1 МЕ 4.1.2 Законодавчі та нормативні документи з 

пожежної безпеки

МЕ 4.1.3 Види процесу горіння та способи його 
припинення

МЕ 4.1.4 Вогнегасні речовини
МЕ 4.1.5 Технології пожежогасіння
МЕ 4.1.6 Пожежні засоби для захисту об’єкта

МЕ 4.1.7 Характеристика первинних засобів
пожежогасіння

МЕ 4.1.8 Вогнегасники

МЕ 4.1.9 Правила зберігання, строки перевірки 
вогнегасників

МЕ 4.1.10 Технічні засоби протипожежного захисту
МЕ 4.1.11 Вогнестійкість будівельних конструкцій

МЕ 4.1.12 Класифікація будівель за вибухонебез-
печністю

МЕ 4.1.13 Вибухопожежне утримання будівель і 
споруд

МЕ 4.1.14 План евакуації з приміщень на випадок 
пожежі (аварії)

МЕ 4.1.15 Отруєння окисом вуглецю (чадним газом)
МЕ 4.1.16 Знаки пожежної безпеки
МЕ 4.1.17 Заходи забезпечення пожежної безпеки
МЕ 4.1.18 Порядок дій у разі пожежі
МЕ 4.1.19 Види протипожежних інструктажів
МЕ 4.1.20 Системно-узагальнюючий

МО 4.2 МЕ 4.2.2 Складальне креслення
МЕ 4.2.3 Специфікація. Заповнення специфікації

МЕ 4.2.4 Загальні відомості про схеми. 
Різновиди схем

МЕ 4.2.5 Кінематична принципова схема
МЕ 4.2.6 Системно-узагальнюючий

МО 4.3 МЕ 4.3.2 Клейові суміші для систем скріпленої те-
плоізоляції (ССТ)

МЕ 4.3.3 Клейові суміші для систем зовнішнього 
утеплення фасаду «КНАУФ-Тепла стіна»

МЕ 4.3.4 Допоміжні матеріали
МЕ 4.3.5 Матеріали для звукоізоляційних систем

МЕ 4.3.6 Звукопоглинальні плити «КНАУФ Cleaneo 
Akustik»

МЕ 4.3.7 Звукопоглинальні плити «КНАУФ Piano»

МЕ 4.3.8 Звукоізоляційні плити «КНАУФ 
Silentboard»

МЕ 4.3.9 Системно-узагальнюючий
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№ МО № МЕ Назва модульних елементів, вивчення
яких підлягає оцінюванню

Само-
контроль

Контроль
засвоєння

МО 4.4 МЕ 4.4.2 Прилади для вимірювання відстані

МЕ 4.4.3 Лазерні нівеліри для побудови лазерних 
точок і ліній

МЕ 4.4.4 Лазерні нівеліри для побудови лазерних 
площин, що перетинаються

МЕ 4.4.5 Системно-узагальнюючий
МО 4.5 МЕ 4.5.2 Загальні відомості про перегородки

середньої складності
МЕ 4.5.3 Техніка з’єднання стоякових профілів

МЕ 4.5.4 Технологія монтажу перегородки
середньої складності W115

МЕ 4.5.5 Технологія монтажу перегородки
середньої складності W116

МЕ 4.5.6 Технологія монтажу перегородки
середньої складності W118

МЕ 4.5.7 Технологія монтажу перегородки
середньої складності К234

МЕ 4.5.8 Системно-узагальнюючий
МО 4.6 МЕ 4.6.2 Загальні відомості про підвісну стелю

середньої складності

МЕ 4.6.3 Розмітка проектного положення
підвісної стелі

МЕ 4.6.4 Монтаж стелі із закритим дворівневим 
дерев’яним каркасом D111

МЕ 4.6.5 Монтаж стелі із закритим дворівневим 
металевим каркасом D112

МЕ 4.6.6 Монтаж стелі із закритим однорівневим  
металевим каркасом D113

МЕ 4.6.7 Монтаж підвісної стелі з відкритим карка-
сом

МЕ 4.6.8 Улаштування акустичної підвісної
стелі «Cleaneo Akustik»

МЕ 4.6.9 Системно-узагальнюючий
МО 4.7 МЕ 4.7.2 Загальні відомості про прорізи в

гіпсокартонних перегородках
МЕ 4.7.3 Монтаж каркаса дверного прорізу

МЕ 4.7.4 Посилення стояків каркаса дверного
прорізу

МЕ 4.7.5 Техніка улаштування прорізів
для вікон і фрамуг

МЕ 4.7.6 Системно-узагальнюючий
МО 4.8 МЕ 4.8.2 Улаштування деформаційних швів

у перегородках
МЕ 4.8.3 Види примикань перегородок до стель

МЕ 4.8.4 Примикання перегородок до колон,
пілястр, балок і підлог

МЕ 4.8.5 Системно-узагальнюючий
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№ МО № МЕ Назва модульних елементів, вивчення
яких підлягає оцінюванню

Само-
контроль

Контроль
засвоєння

МО 4.9 МЕ 4.9.2 Основні види санітарно-технічних
розводок

МЕ 4.9.3 Способи кріплення навісного
обладнання до гіпсокартонних обшивок

МЕ 4.9.4 Кріплення великих вантажів у каркасно-
обшивних конструкціях

МЕ 4.9.5 Системно-узагальнюючий
МО 
4.10 МЕ 4.10.2 Види конструкцій збірних підлог

МЕ 4.10.3 Улаштування збірних підлог КНАУФ
з ГКП

МЕ 4.10.4 Улаштування збірних підлог КНАУФ
з ГВП

МЕ 4.10.5 Улаштування підлоги із застосуванням 
плит Аквапанель «Floor»

МЕ 4.10.6 Системно-узагальнюючий
МО 
4.11 МЕ 4.11.2 Мансарда: призначення.

Вимоги до улаштування

МЕ 4.11.3 Види гіпсокартонних комплектних систем 
КНАУФ для мансард

МЕ 4.11.4 Монтаж каркаса мансарди комплектної 
системи КНАУФ D61

МЕ 4.11.5 Улаштування мансардної обшивки
МЕ 4.11.6 Улаштування пожежобезпечної обшивки
МЕ 4.11.7 Системно-узагальнюючий

МО 
4.12 МЕ 4.12.2 Криволінійні поверхні в інтер’єрах

приміщень

МЕ 4.12.3 Виготовлення шаблонів для гнуття 
гіпсокартонних виробів

МЕ 4.12.4 Способи та технологія гнуття криволіній-
них елементів великого радіуса з ГКП

МЕ 4.12.5 Кріплення криволінійних елементів вели-
кого радіуса з ГКП до каркаса

МЕ 4.12.6 Системно--узагальнюючий
РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Переходьте до наступного елементу

 

Набув знань – пристосуй до діла, 
знання без діла – тяжка ноша. 

Перське прислів’я  

Хто хоче жити, повинен працювати. 
Таке життя. 

Воно саме вчить праці.
С. Муканов
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 1 2
Назва:  ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Мета: вивчення положень Закону України «Про пожежну безпеку».

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 1.2.7. Пожежна безпека.

Дидактичне забезпечення: Закон України «Про пожежну безпеку»,
Правила пожежної безпеки в Україні.

Закон України «Про пожежну безпеку», що набув чинності 17.12.1993 р., визначає 
правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території 
України. Забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною державної діяльнос-
ті щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства й навколишнього 
природного середовища. Цей закон наголошує, що забезпечення пожежної безпеки 
підприємств покладається на їх керівників.

Власники підприємств зобов’язані:
  розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;
  забезпечувати дотримання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а та-
кож виконання вимог приписів і постанов державного пожежного нагляду;

  організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки.
У навчально-виховних закладах організовують вивчення правил пожежної безпе-

ки на виробництві та в побуті, а також дій у разі виникнення пожежі.
Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунк-

тах і на об’єктах незалежно від форм власності здійснюється державною пожежною 
охороною.

Усі працівники при прийнятті на роботу та щорічно за місцем роботи 
проходять інструктажі з питань пожежної безпеки.

Особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань 
пожежної безпеки, до роботи не допускаються.

На підприємствах з метою проведення профілактики пожеж, організації 
їх гасіння створюються добровільні пожежні дружини.

Громадський контроль за виконанням вимог законодавства з пожежної 
безпеки здійснюють добровільні пожежні дружини.

За порушення вимог пожежної безпеки до службових осіб застосовують-
ся штрафні санкції та адміністративні стягнення.

Для забезпечення дієвості Закону «Про пожежну безпеку» розроблено нор-
мативний документ «Правила пожежної безпеки в Україні», що набув чинності
01.09.1995р. Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки, дія яких 
поширюється на всі підприємства, установи, організації, будівлі, споруди тощо, а 
також житлові будинки.

Головними в забезпеченні пожежної безпеки є організаційні, технічні та 
інші заходи, спрямовані на попередження пожеж, а в разі їх виникнення – ство-
рення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасін-
ня пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і 
зменшення негативних екологічних наслідків.
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ТЕСТ
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Хто відповідає за забезпечення пожежної безпеки на підприємстві?
а) Власник (керівник) підприємства;
б) Виконроб;
в) Відповідальний за охорону праці.

2. Які заходи з правил пожежної безпеки мають впроваджувати власники підприємств?
а) Організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки;
б) Стежити за дотриманням протипожежних вимог;
в) Стежити за виконанням приписів і постанов державного пожежного нагляду;
г) Забезпечувати належні пожежобезпечні умови.
3. Ким здійснюється державний нагляд за станом пожежної безпеки на виробни-

чому об’єкті?
а) Керівником підприємства;
б) Відповідальним за охорону праці;
в) Державною пожежною охороною.
4. Коли з працівниками проводять інструктажі з питань пожежної безпеки?
а) При прийнятті на роботу;
б) Щорічно за місцем роботи;
в) У разі виникнення пожежі.
5. З якою метою створюють добровільні пожежні дружини на виробництвах?
а) Навчання організації гасіння пожеж;
б) Виявлення порушень пожежної безпеки;
в) Організації гасіння пожеж.
6. Хто виконує громадський контроль за виконанням правил пожежної безпеки?
а) Керівник підприємства;
б) Профспілкова організація;
в) Добровільна пожежна дружина.
7. Для чого, крім законодавчих, вводяться ще й нормативні акти?
а) Роз’яснення статей закону;
б) Уведення додаткових вимог;
в) Розкриття шляхів виконання Закону.
8. Які екологічні наслідки можуть мати пожежі?
а) Руйнуються будинки та споруди;
б) Знищуються лісові масиви;
в) Повітря забруднюється шкідливими речовинами.

Самостійна робота
Письмово-практична робота

Проведіть дослідження, як організовано виконання Закону України «Про пожежну 
безпеку» та Правил пожежної безпеки в Україні у Вашому навчальному закладі, й дай-
те відповіді на такі питання:
1. Хто відповідає за пожежну безпеку у вашій майстерні?
2. Які порушення пожежної безпеки ви помітили у майстерні, навчальних кабінетах?
3. Які засоби гасіння пожежі є у вашому навчальному закладі? Опишіть їх стан, доступ 

до них.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 1 3
Назва:  ВИДИ ПРОЦЕСУ ГОРІННЯ ТА СПОСОБИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

Мета: засвоєння знань про види процесу горіння; способи припинення горіння.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.7. Пожежна безпека;
2. МЕ 4.1.2. Законодавчі та нормативні документи з пожежної безпеки.

Горіння – це швидкодіюча хімічна реакція сполучення речовини з окислювачем, 
яка супроводжується виділенням тепла й випромінюванням світла.

Для того, щоб виникло й підтримувалось горіння, необхідна наявність:
  паливної речовини;
  окислювача;
  джерела енергії для запалювання.

Енергія для запалювання може бути у вигляді полум’я, випромінювання або 
тепла від хімічної реакції, механічного удару, іскри від короткого замикання електро-
установки, тертя чи різкого стиснення газової суміші.

Розрізняють такі види процесу горіння:
  вибух;   тління;
  спалах;   самозаймання;
  займання;   горіння.

Вибух – це швидке перетворення речовини в газо- чи пилоподібний стан з виді-
ленням великої кількості тепла, за якого об’єм речовини збільшується в сотні, тисячі 
разів з миттєвим зростанням температури й тиску газу на місці, де він стався.

Спалах – це швидке згорання пальної суміші без утворення стиснених газів.
Займання – це займання речовини з появою полум’я.
Тління – це горіння речовини без явного утворення полум’я з виділенням великої 

кількості диму.
Неорганізоване й неконтрольоване горіння, внаслідок якого знищуються матері-

альні цінності, називається пожежею.
Температура в осередку пожежі досягає 700-900°С.
Існують таки способи припинення горіння:

  охолодження осередку горіння нижче визначених температур;
  ізоляція осередку горіння або зниження вмісту кисню;
  механічне зривання полум’я;
  створення умов вогнеперешкоджання;
  гальмування швидкості хімічних реакцій у полум’ї – інгібування.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які процеси супроводжують горіння?
а) Виділення тепла;
б) Випромінювання світла;
в) Запах паленої речовини;
г) Наявність полум’я.
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2. Що може бути енергією для запалювання?
а) Наявність відкритого полум’я;
б) Іскра;
в) Тепло внаслідок хімічної реакції;
г) Коротке замикання електроприладів;
д) Різка зміна тиску газової суміші.

3. Що може спричинити вибух?
а) Перегрів будівельних матеріалів;
б) Миттєве зростання температури в місці складування вогненебезпечних

матеріалів;
в) Миттєве зростання тиску газу;
г) Неправильне користування газовими приладами;
д) Порушення при зберіганні вогнезаймистих речовин;
е) Швидке перетворення речовин в газо- чи пилоподібний стан.

4. Який вид процесу горіння може спричинити неправильне зберігання пальної
суміші на сонці?

а) Вибух;
б) Спалах;
в) Займання;
г) Тління.

5. Який вид процесу горіння супроводжується великою кількістю диму?
а) Вибух;
б) Спалах;
в) Займання;
г) Тління.

Самостійна робота
Заповніть таблицю 1.

Таблиця 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ПРОЦЕСУ ГОРІННЯ

Назва виду Визначення Характерні ознаки
1. Вибух Швидке перетворення речовини в газо- 

чи пилоподібний стан з виділенням ве-
ликої кількості тепла

  миттєве зростання
температури;

  миттєве зростання тиску газу
2. …
3. …

Проблемне завдання
Ви монтували дерев’яний каркас комплектної системи КНАУФ у приміщенні пло-

щею 40 м². Під час роботи з шуруповертом виникло коротке замикання, внаслідок іскри 
з’явилось полум’я. Який спосіб припинення горіння ви б застосували в цій ситуації?

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе



186

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 1 4
Назва:  ВОГНЕГАСНІ РЕЧОВИНИ

Мета: засвоєння знань про вогнегасні речовини, їх класифікацію за принципом дії.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 4.1.3. Види процесу горіння та способи його припинення.

Вогнегасними речовинами називають такі, які при введенні до зони горіння 
знижують швидкість горіння або повністю його припиняють.

Класифікація вогнегасних речовин наведена на схемі 1.
Схема 1

ВОГНЕГАСНІ РЕЧОВИНИ

За видом За принципом дії

  газоподібні:
• вуглекислий газ;
• водяна пара

  охолоджувальні:
• вода

  рідкі:
• вода

  такі, що ізолюють зону горіння від доступу кисню:
• порошкоподібні речовини;
• покривала;
• піни;

  тверді:
• сухий пісок;
• земля

  такі, що розбавляють горючі рідини або зменшують вміст 
кисню в зоні горіння:
• пара;
• вуглекислий газ;
• вода;

  покривала:
• азбестові;
• повстяні;
• брезентові

  такі, що уповільнюють процес горіння:
• галоїдні;
• вуглеводні

Вода як вогнегасна речовина має:
Позитивні якості Негативні якості

  доступність;
  низька вартість;
  велика теплоємність;
  висока транспортабельність;
  хімічна нейтральність

  невисока змочувальна здатність;
  не можна гасити лаки, фарби, розчини, бензин, гас

чи дизельне пальне;
  не можна гасити електроустановки під напругою;
  гарний електропровідник;
  може псувати цінні матеріали й устаткування при гасінні

Пара сприяє ізоляції поверхні горіння від навколишнього середовища. ЇЇ вико-
ристовують в умовах обмеженого повітрообміну і в закритих приміщеннях з найбільш 
небезпечними технологічними процесами.

Піна використовується для гасіння загорань усіх твердих речовин, які можна га-
сити водою.

Утворюється піна за рахунок хімічної реакції при змішуванні кислотної та лужної 
частин у спеціальних машинах (піногенераторах) та вогнегасниках.

Вуглекислоту використовують для гасіння пожеж у приміщеннях до 1000 м². 
Вона ефективно діє під час гасіння невеликих поверхонь горючих рідин, електричних 
двигунів та установок, що перебувають під напругою. Не можна гасити матеріали, 
що тліють.
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Порошки використовують для гасіння лужних матеріалів, електроустановок, що 
перебувають під напругою, і усіх речовин, які не можна гасити водою.

Гасіння відбувається завдяки тому, що значна кількість тепла витрачається на 
нагрівання дрібних часток порошку.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які речовини належать до вогнегасних?
а) Що знижують швидкість горіння;
б) Повністю припиняють горіння;
в) Забирають частину тепла від полум’я.

2. Які газоподібні речовини можна використовувати при гасінні вогню?
а) Вуглекислий газ;
б) Кисень;
в) Водяна пара.
3. Які вогнегасні речовини уповільнюють процес горіння?
а) Порошкоподібні речовини;
б) Покривала;
в) Вуглекислий газ;
г) Галоїдні речовини;
д) Вуглеводні речовини.
4. Що не дозволяється гасити водою?
а) Лаки;
б) Фарби;
в) Розчини;
г) Деревину, що горить;
д) Електроустановки;
е) Дизельне пальне.
5. Яку вогнегасну речовину раціонально використовувати при ізоляції поверхні 

горіння від навколишнього середовища?
а) Вода;
б) Пісок;
в) Пара;
г) Вуглекислота;
д) Порошок.

Самостійна робота
Письмове завдання

Складіть опорний конспект про характеристику вогнегасних речовин.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 1 5
Назва:  ТЕХНОЛОГІЇ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Мета: засвоєння знань про сучасні та перспективні технології гасіння пожеж.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.7. Пожежна безпека;
2. МЕ 4.1.4. Вогнегасні речовини;

Дидактичне забезпечення: проспекти вітчизняних та закордонних фірм.

Технології пожежогасіння
Водяне пожежогасіння було й залишається основним способом боротьби

з пожежею. Його недоліки:
Нерівномірне зрошення зони пожежі (навіть стаціонарними системами гасіння) 

і не вся вода, зокрема, та, що стікає нижче рівня зони пожежі, діє на горіння. При гасінні 
тліючих матеріалів вода недостатньо ефективно змочує їх, тому використовують різні 
домішки, наприклад ПАР (поверхово-активні речовини).

Водоаерозольне гасіння – вода перетворюється на аерозоль при перегріван-
ні до температури 160-180°С при р = 7-8 атм, що перетворює воду з поверхневого в 
об’ємно-поверхневий засіб.

Механізм гасіння водорозчинних рідин – розведення матеріалу, що горить, і 
зниження концентрації її пари над поверхнею до межі, при якій горіння неможливе.

Технологія аерозольного гасіння стала основою для розробки рекомендацій із 
протипожежного захисту підприємства нафтопереробки м. Івано-Франківська, але при 
гасінні найбільш поширених пожеж – у житлових будинках і громадських будівлях не 
використовується.

Обмеження – при горінні на відкритому просторі аерозоль розсіюється повітря-
ними потоками.

Пошарове гасіння – подача піни в підшари матеріалу, що горить, – різновид 
пінного вогнегасіння.

Окремий самоспрацьовуючий модуль (ОСПМ) «Буран» – високоефективний 
засіб імпульсного порошкового пожежного гасіння з автономним електропуском – само-
спрацьовуючий засіб ліквідації загорання на початковій стадії і за відсутності людей.

Модуль – дві металеві напівсфери, з’єднані між собою й заповнені вогнегасним 
порошком (2 кг). При спрацьовуванні нижня напівсфера, розкриваючись, забезпечує 
імпульсний викид (t = 0,1 с), 1 модуль – гасить пожежу на S = 7 м² і V до 23 м³.

«Буран-1» з хімічним джерелом живлення автоматично спрацьовує при t = 85±5°С.
«Буран-2», крім хімічного, має й електричний запуск від зовнішнього джерела 

живлення.
«Буран-3» має спеціальний пристрій, що дає змогу об’єднувати модулі у групи

до 20 шт., забезпечуючи їх одночасне спрацьовування.
Переваги:

  поєднання функції теплового пожежного повідомлення, резервуара зберігання вог-
негасної речовини й джерела енергії для подачі його в зону горіння;

  гасить тверді, рідкі, газоутворюючі речовини й електроустановки до 5000 В. 
Застосування – офіси, гаражі, дачі, приміщення з електронним й електричним 

обладнанням.
Строк служби не менше ніж 5 років, робоча температура від -50°С до +50°С, 

екологічно нешкідливий і безпечний для підприємств, простий у монтажі й експлуатації.
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Інтелектуальні системи пожежної сигналізації норвезької компанії «Aутроніка» 
дають змогу повністю комп’ютеризувати пожежозахисні технології. 

Аспіраційна система «АвтоСенс-100» (Норвегія), її ще називають детектор 
диму, якраз призначена для виявлення пожежі на стадії зародження.

Система раннього попередження про пожежу «АвтоСенс» зі штучним інтелектом 
забезпечує захист електронних пристроїв й особливо цінних приміщень, де застосу-
вання звичайних засобів пожежогасіння практично недопустиме.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які недоліки водяного пожежогасіння?
а) Нерівномірне зрошення зони пожежі;
б) Вода перетворюється на аерозоль;
в) Висока концентрація пари;
г) Не припиняється тління матеріалів.

2. У яких випадках найбільш раціонально застосовувати систему раннього
попередження пожежі «АвтоСенс»?

а) У будь-яких приміщеннях;
б) В особливо цінних приміщеннях;
в) Де не можна застосовувати засоби пожежогасіння.
3. Від якого джерела живлення працює самоспрацьовуючий модуль «Буран-2»?
а) Хімічне;
б) Електричне;
в) Електричний запуск від зовнішнього джерела живлення;
г) Хімічний та електричний запуск від зовнішнього джерела живлення.
4. У чому полягає особливість пошарового гасіння?
а) Застосування аерозолів;
б) Подання піни в підшари;
в) Поперемінне застосування піни та порошку при гасінні пожежі.

Самостійна робота
Складіть конспект МЕ 4.1.5

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 1 6
Назва:  ПОЖЕЖНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТА

Мета: засвоєння знань про види пожежних засобів та їх призначення.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.7. Пожежна безпека;
2. МЕ 4.1.5. Технології пожежогасіння.

Дидактичне забезпечення: плакати, проспекти фірм, що випускають пожежну 
техніку, інструмент, інвентар тощо.

Кількість та номенклатура основних видів пожежної техніки для захисту населе-
них пунктів і об’єктів регламентується вимогами державних та (або) галузевих стан-
дартів, будівельних норм, правил та інших чинних нормативних актів.

Використання пожежної техніки, зокрема пожежного обладнання, інвентарю та 
інструменту, для господарських, виробничих та інших потреб, не пов’язаних з пожежо-
гасінням або навчанням протипожежних формувань, не дозволяється.

Класифікація пожежних засобів наведена на схемі 1.
Схема 1

ПОЖЕЖНІ ЗАСОБИ

ВИД ПРИЗНАЧЕННЯ

І. Первинні
засоби
пожежогасіння→

первинне пожежогасіння:
  внутрішні крани з пожежними рукавами і стволами для подачі води;
  вогнегасники→ • хімічні пінні;

• повітряно-пінні;
• вуглекислотні;
• порошкові;
• хладонові

  ящики з піском;
  бочки з водою;
  покривала (азбестові, повстяні, брезентові);
  ручний пожежний
інструмент→

• ломи;
• гаки;
• сокири;

• відра;
• ножиці для різання 

металу, арматури
ІІ. Пожежні машини→
• стаціонарні;
• пересувні

виготовлення вогнегасних речовин:
  газу;
  повітряно-механічної піни;
  аерозольних сумішей;
  порошків;
  снігоподібної маси

ІІІ. Пожежні автомобілі→   ліквідація пожеж на значних відстанях від їх осередків
ІV. Мотопомпи→
• стаціонарні;
• пересувні

  для створення великого струменя води під тиском із
забором її з водоймища
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яке призначення пожежних машин?
а) Використовуються для ліквідації пожеж на значній відстані від їх осередку;
б) Для створення великого струменя води під тиском;
в) Для виготовлення вогнегасних речовин.

2. Як називають пристрій для гасіння пожежі вогнегасною речовиною, яку він
випускає після приведення його в дію?

а) Пожежна машина;
б) Пожежний автомобіль;
в) Мотопомпа;
г) Вогнегасник.
3. Звідкіля качає воду мотопомпа?
а) Із мережі водопостачання;
б) Із баків пожежної машини;
в) Із пожежного гідранта;
г) Із водоймища.
4. Який інструмент належить до ручного пожежного?
а) Лом;
б) Гак;
в) Сокира;
г) Відро зі звичайним днищем;
д) Конусоподібне відро;
е) Ножиці для різання металу;
ж) Ножівка.
5. У якому місці слід розміщувати пожежний інструмент на будівельному

майданчику?
а) Видне;
б) Доступне;
в) При в’їзді на будівельний майданчик.

Самостійна робота
Письмово-практичне завдання

1. Знайдіть додаткову інформацію про сучасну пожежну техніку для захисту об’єкта, 
використовуючи інтернет, і запишіть їх характеристику.

2. Дізнайтесь, які види пожежної техніки є у вашому навчальному закладі та яке їх при-
значення.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 1 7
Назва:  ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИННИХ ЗАСОБІВ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Мета: засвоєння знань про матеріали, інструменти та інвентар, що застосову-
ються при первинному гасінні пожежі.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 4.1.6. Пожежні засоби для захисту об’єкта.

Матеріально-технічне забезпечення: укомплектований пожежний щит.

Необхідні матеріали, інструменти, інвентар для первинного гасіння пожежі роз-
міщені на протипожежному щиті та поряд із ним. 

Такі щити (стенди), відповідно до правил пожежної безпеки в Україні, встановлю-
ються на території об’єкта з розрахунку один щит (стенд) на площу 5000 м². До комплек-
ту засобів пожежогасіння, які розміщують на стенді, слід включити: вогнегасники – 3 шт.,  
пожежне покривало (ковдру) розміром 2×2 м – 1 шт., гаки – 3 шт., лопати – 2 шт. ломи 
– 2 шт., сокири – 2 шт. Поряд розміщують ящик з піском.

Нижче наведено характеристику деяких засобів пожежогасіння.
Пісок
Пісок слід використовувати для гасіння займань й невеликих осередків пожеж 

горючих рідин при їх обмеженому розтіканні. Гасіння піском проводиться накиданням 
його на поверхню, що горить, чим досягається механічний вплив на полум’я і його част-
кова ізоляція.

Пісок має бути постійно сухим, без грудок і зайвих домішок. Навесні й восени пі-
сок необхідно перемішувати й видаляти грудки.

Пісок слід зберігати в металевих ящиках об’ємом 0,1; 0,5; 1,0; 3,0 м³, укомплекто-
ваних совковою лопатою або великим совком. Конструкція ящика має забезпечувати 
зручність набирання піску й виключати потрапляння в нього опадів. Для зберігання 
піску можна використовувати металеві бочки, укорочені для зручності набирання піску.

Азбестове полотно, повсть, кошма
Гасіння невеликих пожеж азбестовим полотном, повстю, кошмою слід проводити 

шляхом закидання полотна на гарячу поверхню, ізолюючи її таким чином від доступу 
повітря.

Для гасіння пожеж використовується азбестове полотно розміром не менше ніж 
1×1 м, у місцях застосування та зберігання легкозаймистих і горючих рідин розміри по-
лотна може бути збільшено (1,2×1,5 м, 2×2 м).

Азбестове полотно може бути використано також для захисту цінного облад-на-
ння або матеріалів від дії вогню при пожежах, для улаштування екрана між осере-дком 
пожежі й горючим матеріалом.

Азбестове полотно слід зберігати згорненим у закритому металевому ящику. 
Повсть і кошма перед укладанням мають бути просушені (для попередження загни-
вання) й очищені від пилу, просочені вогнезахисною речовиною.

Перевірка стану й готовності азбестового полотна, повсті та кошми слід проводи-
ти не рідше ніж раз у 6 місяців.

Пожежні сокири, багри й інший пожежний інструмент
Пожежні сокири, багри й інший пожежний інструмент призначені для розкриття 

конструкцій або розтягування палаючих матеріалів. Цей інвентар навішується на по-
жежних щитах. У приміщеннях підстанцій цей інвентар не використовується.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Який пісок можна використовувати для гасіння пожежі?
а) Сухий;
б) Без домішок;
в) Без грудок;
г) Вологий;
д) З обмеженою кількістю грудок.

2. У якій тарі слід зберігати пісок?
а) Металеві ящики;
б) Пластикові бочки;
в) Паперові мішки.
3. Якого мінімального розміру азбестове полотно можна використовувати?
а) 1×1 м;
б) 2,5×2,5 м;
в) 5×5 м.
4. У які строки слід перевіряти придатність азбестового полотна для гасіння пожежі?
а) Не рідше ніж раз у 6 місяців;
б) Раз на місяць;
в) Раз у 5 років.
5. Чому в приміщеннях підстанцій не потрібен пожежний інструмент?
а) З питань електробезпеки;
б) Немає необхідності розкривати конструкції;
в) Можливе ураження електричним струмом;
г) При гасінні електроустановок не використовується вода.
6. На якій площі об'єкта встановлюють один пожежний щит?
а) 2000 м²;
б) 5000 м²;
в) 10000 м².

Самостійна робота
Письмове завдання

1. На рис.1 показано пожежний щит, укомплектований пожежним інструментом, інвен-
тарем. Проставте назву кожного з них.

1 - …; 
2 - …;
3 - …;
4 - …;
5 - …;
6 - …;
7 - ….

2. Проаналізуйте, чи всі пожежні щити у вашому навчальному закладі повністю укомп-
лектовані згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні. Зробіть висновки.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 1 8
Назва: ВОГНЕГАСНИКИ

Мета: засвоєння знань про основні види вогнегасників та їх характеристики.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.7. Пожежна безпека;
2. МЕ 4.1.6. Пожежні засоби для захисту об’єкта.
Матеріально-технічне забезпечення: макети будівель, плакати, планшети.

Пожежі завдають значної економічної та моральної шкоди суспільству. Тому необ-
хідно дбати про організацію пожежної безпеки, шукати найбільш ефективні, економічно 
доцільні й технічно забезпечені способи попередження пожеж, а в разі їх виникнення –
швидко та грамотно ліквідувати, раціонально використовуючи при цьому матеріали й 
технічні засоби гасіння. Найчастіше при пожежах використовують вогнегасники.

За ДСТУ 2273-93 вогнегасником називається переносний чи пересувний пристрій 
для гасіння осередків пожежі за рахунок випуску запасеної вогнегасної речовини.

Вогнегасники поділяють:
  за способом транспортування на: переносні (ручні та ранцеві) і пересувні;
  за видом вогнегасної речовини на: водяні, пінні (повітряно-пінні й хімічні пінні), по-
рошкові, вуглекислотні, хладонові, комбіновані;

  за способом створення надлишкового тиску:
• за рахунок стиснутого газу, що міститься: 
а) у балоні високого тиску,
б) у корпусі вогнегасника (такі вогнегасники отримали назву накачних);
• за рахунок стиснутого газу, що утворюється в результаті хімічної реакції:
а) компонентів газогенеруючого пристрою, 
б) компонентів вогнегасної речовини (хімічні пінні вогнегасники).

Вогнегасник складається з корпуса для збереження вогнегасної речовини чи ком-
понентів для її отримання, пристрою підготовки вогнегасної речовини й подачі її на 
осередок пожежі, пристроїв, що запобігають перевищенню тиску понад допустиму ве-
личину й випадковому спрацьовуванню, джерела надлишкового тиску (стиснутий газ 
може міститися в корпусі вогнегасника).

Загальний принцип роботи вогнегасників полягає у створенні надлишкового тис-
ку в корпусі (за винятком накачних), під дією якого вогнегасна речовина подається на 
осередок пожежі. Цей спосіб використано у різних моделях вогнегасників, кожна з яких 
має свої особливості. 

Переносні вогнегасники використовують для ліквідації невеликих пожеж. 
Переносний вогнегасник – вогнегасник, за масою і конструктивним виконанням 

придатний для перенесення та застосування однією людиною. Маса спорядженого пе-
реносного вогнегасника не перевищує 20 кг.

Пересувні вогнегасники (рис.1) змон-
товані на візку, маса спорядженого пересув-
ного вогнегасника не перевищує 450 кг.

Водяний вогнегасник – вогнегасник 
із зарядом водної вогнегасної речовини.

Водопінний вогнегасник – вогне-
гасник із зарядом водопінної вогнегасної
речовини. Рис.1. Пересувний вуглекислотний вогнегасник
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Аерозольний водопінний вогнегасник – водопінний вогнегасник одноразового 
використання, з якого вогнегасна речовина подається в розпиленому вигляді.

Порошковий вогнегасник – вогнегасник із зарядом вогнегасного порошку.
Вуглекислотний вогнегасник – вогнегасник із зарядом діоксиду вуглецю.
Позначення вогнегасників здійснюється відповідно до Типових норм належності 

вогнегасника НАПБ.03.001-2004:
  ВВ – вогнегасник водяний;
  ВВП – вогнегасник водопінний;
  ВВПА – вогнегасник водопінний аерозольний;
  ВВК – вогнегасник вуглекислотний;
  ВП – вогнегасник порошковий.

Цифра після позначення типу вогнегасника означає масу вогнегасної речовини у 
кілограмах, що міститься у його корпусі. Цифра після позначення аерозольного водо-
пінного вогнегасника означає масу вогнегасної речовини у грамах, що міститься в його 
корпусі.

Критеріями вибору типу й необхідної кількості вогнегасників для захис-
ту об’єкта є:

  рівень пожежної небезпеки об’єкта (будинку, споруди, приміщення);
  клас пожежі горючих речовин та матеріалів, наявних у ньому;
  придатність вогнегасника для гасіння пожежі певного класу та відповідність умовам 
його експлуатації;

  вогнегасна здатність вогнегасника конкретного типу;
  категорія приміщення за вибухопожежною або пожежною небезпекою;
  наявність у приміщенні модульної установки автоматичного пожежогасіння;
  площа об’єкта.

Окремі пожежонебезпечні виробничі установки (фарбувальні камери, загартову-
вальні ванни, випробувальні стенди, установки для миття та знежирювання деталей, 
сушильні камери тощо) обладнуються не менше ніж двома вогнегасниками кожна або 
однією стандартною установкою пожежогасіння.

Використовувати вогнегасники слід відповідно до вимог 
НАПБ.01.008-2004. Нижче наведено характеристики деяких вог-
негасників.

Хімічний пінний вогнегасник – це вогнегасник, заряд 
якого складається з двох частин: кислотної та лужної.

Вогнегасник ВХП-10 (рис.2) має вигляд звареного сталево-
го корпуса, який заповнений лужним розчином. У ньому встанов-
лений поліетиленовий стакан із кислотною сполукою. При пово-
роті ручки понад 180° шток піднімається й відкриває горловину 
стакана. При перекиданні вогнегасника догори дном сполуки 
перемішуються, отримана піна з діоксидом вуглецю викидаєть-
ся назовні через отвір розпилювача. Перед використанням вог-
негасника слід проколоти голкою мембрану і прочистити отвір 
розпилювача. Довжина струменя – 6 м, час дії – 60 с. Не можна 
застосовувати при гасінні електроустановок, що перебувають під 
напругою.

Вогнегасники водопінні
Вогнегасники водопінні типів ВВП-5, ВВП-10, ВВП-100 ма-

ють заряд, що складається з 6%-го водяного розчину піноутво-
рювача типу ПД-1Д.

Ці вогнегасники застосовуються для гасіння твердих речовин, крім речовин, що 
горять без доступу повітря. 

Рис.2. Вогнегасник 
ВХП-10: 1 – корпус,

2 – колба, 3 – рукоятка,
4 – клапан із пружиною
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На рис.3 зображено схематично вогнега-
сик ВВП-5. Балон 4 заповнений вуглекислим га-
зом під тиском 6 МПа. При застосуванні вогне-
гасник необхідно піднести до осередку пожежі, 
спрямувати на вогонь піногенератор 6, видалити 
запобіжну чеку 21 і натиснути на важіль 9 запір-
но-пускового пристрою. При цьому сполучена з 
важелем кнопка з голкою 19 пробиває мембрану 
балона з робочим газом 4, і газ, проходячи через 
отвір, що дозує кількість заряду, витискає заряд 
сифонною трубкою 5 через сітку 7, де він розпо-
рошується, змішується з повітрям і утворює ви-
сокократну повітряно-механічну піну. У робочому 
положенні вогнегасник треба тримати вертикаль-
но, не перевертаючи.

Таблиця 1
ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ВОДОПІННИХ ВОГНЕГАСНИКІВ
ВВП-5 ВВП-10 ВВП-100

Продуктивність за піною, л 270 540 7000
Місткість балона, л 5 10 100
Тривалість дії, с 20 45 80
Довжина струменя, м 4,5 4,5 6
Кратність піни 65 65 70
Робочий тиск, МПа 1,2 1,2 1,3

Вогнегасники водопінні в 2,5 рази ефективніші за хімічні пінні, при цьому пові-
тряно-механічні піни не шкідливі для навколишніх предметів, тому що після гасіння 
полум’я вони майже повністю зникають.

Вогнегасники водопінні, так само, як і хімічні, не мож-
на застосовувати для гасіння електроустановок під напру-
гою, тому що при цьому може статись ураження електрич-
ним струмом.

Вогнегасники водопінні аерозольні (хладонові)
До вогнегасників водопінних аерозольних належать 

вогнегасники типів ВВПА-3А, ВВПА-7А. Як вогнегасний за-
сіб використовують речовини на основі галоїдованих вугле-
воднів (бромистий етил, діокис вуглецю та інші, що утворю-
ють при випуску з корпуса крізь насадку струмінь аерозоль-
ного типу, який складається з дрібнодисперсних крапель.

Такі вогнегасники застосовують для гасіння пожеж, 
що виникають на електроустановках під напругою до 380 
В, твердих речовин, металів, карбідів, речовин, що тліють 
і здатні горіти без доступу повітря.

Переносні вогнегасники ВВПА-3 (рис.4) складаються 
з тонкостінного балона 1 зі сферичним дном. У верхній 
частині балона вварена горловина, у яку вкручена запір-
но-пускова головка 2, що складається з насадки-розпоро-
шувача 3, важеля 5. До горловини знизу прикріплена си-
фонна трубка 6.

Рис.3. Вогнегасник водопінний ВВП-5:
1 – корпус, 2 – головка, 3 – рукав,

4 – балон з робочим газом, 5 – трубка 
сифонна, 6 – піногенератор, 7 – сітка, 

8 – корпус фільтра, 9 – важіль управління 
клапаном, 10 – ручка, 11, 15, 22 – кільце 

ущільнювальне, 12 – клапан,
13 – перехідник, 14 – гайка накидна,

16 – штифт, 17, 20 – пружина, 18 – вісь, 
19 – кнопка з голкою, 21 – запобіжна чека, 

23 – запобіжний клапан

Рис.4. Вогнегасник водопінний 
аерозольний ВВПА-3:

1 – корпус, 2 – головка,
3 – насадка-розпорошувач, 

4 – запобіжна чека, 5 – важіль 
управління клапаном, 6 – кільце 

ущільнювальне, 7 – ручка,
8 – клапан, 9 – пружина,10 – пе-
рехідник, 11 – трубка сифонна, 

12 – штифт, 13 – вісь
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Для застосування вогнегасник необхідно піднести до осередку пожежі, спряму-
вати розпорошувач на вогонь і натиснути важіль 5 запірно-пускової головки. При цьо-
му заряд, який витискується стиснутим повітрям, по сифонній трубці 11 надходить до 
розпорошувача 3, де з рідкої фази перетворюється на газоподібну, що викидається з 
розпорошувача. Струмінь треба спрямувати на нижню частину полум’я, починаючи з 
ближнього краю. При застосуванні вогнегасник слід тримати вертикально.

Вогнегасники ВВПА-3 призначені для гасіння невеличких осередків загорання різ-
номанітних речовин, матеріалів, що тліють (бавовни, текстилю, ізоляційних матеріалів 
тощо), а також електроустановок, що знаходяться під напругою не більше ніж 380 В.
Такі вогнегасники непридатні для гасіння лужних і лужноземельних металів і сплавів на 
їхній основі, а також речовин, що можуть горіти без доступу повітря (кіноплівка). Вогне-
гасники ефективно працюють при температурі від -60 до +50ºС.

Як заряд для вогнегасників ВВПА-3А й ВВПА-7А застосовують суміш 4НД з 97% 
бромистого етилу, 3% вуглекислого скрапленого газу і стиснутого повітря, що вводить-
ся у вогнегасник для створення в ньому робочого тиску 0,86-0,9 МПа при температурі 
20°С. Вуглекислоту додають для поліпшення умов розпилення бромистого етилу. За 
вогнегасними властивостями заряд вогнегасника ВВПА-3А ефективніший за вуглекис-
лоту більше ніж у 4 рази і має високу змочувальну здатність.

Таблиця 2
ТЕХНІЧНІ ДАНІ ХЛАДОНОВИХ ВОГНЕГАСНИКІВ

ВВПА-3А ВВПА -7А
Місткість, л 3,2 7,4
Тривалість дії, с 20 30
Довжина струменю, м 3-4 3-4
Маса заряду, кг 4,2 8,0
Робочий тиск, МПа 0,8 0,8

Вуглекислотний вогнегасник – це прилад багаторазової дії з зарядом вугле-
кислоти. Його доцільно застосовувати в бібліотеках, архівах, лабораторіях, музеях, 
для електроустановок.

Вогнегасник ВВК-2 (рис.5) має вигляд сталевого балона, до горловини якого на 
конусній різьбі вкручено вентиль з сифонними трубками. Запірний вентиль має запо-
біжну мембрану. Розтруби вогнегасників ВВ-2 з’єднані з корпусом вентиля шарнірами 
(рис.5).

Балон заповнений скрапленою вуглекис-
лотою під тиском 7 МПа. При відкриванні венти-
ля зріджена вуглекислота викидається з бало-
на, випарюється, сильно охолоджується й вихо-
дить назовні у вигляді снігу. Довжина струменя 
– 2-3 м, час дії – 30-40 с. Застосовується для 
гасіння електроустановок, що перебувають під 
напругою. 

Щоб запобігти обмороженню, не можна 
торкатися розтруба оголеними частинами тіла. 

Перевіряють вуглекислотні вогнегасники 
зважуванням.

Вуглекислотні вогнегасники можуть бути 
як ручними, так і пересувними.

Рис.5. Вогнегасник ВВК-2:
1 – балон, 2 – трубка, 3 – вентиль, 

4 – розтруб

1

2

3

4
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Порошковий вогнегасник – прилад, заряд якого становить порошок, який до осе-
редку пожежі подають стиснутим повітрям, що міститься в балончику під тиском 15 МПа.
Запобіжний клапан спрацьовує при тиску 0,8 МПа, час гасіння – 30 с. Такий вогне-
гасник застосовується для гасіння твердих матеріалів, лужних металів, електроуста-
новок, приміщень лабораторій, складів.

Принцип дії та застосування вогнегасників майже однакові, але є відмін-
ності у приведенні їх у робочий стан. Тому біля кожного вогнегасника на ви-
дному місці вивішують стислу інструкцію щодо його застосування.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Як поділяють вогнегасники?
а) За видом вогнегасної речовини;
б) За способом транспортування;
в) За способом створення надлишкового тиску;
г) За всіма вищезазначеними показниками.

2. Які вогнегасники використовують для ліквідації малих пожеж?
а) Пересувні;
б) Переносні;
в) Будь-які.

3. Який загальний принцип роботи вогнегасників?
а) Створення надлишкового тиску в результаті хімічних реакцій;
б) Під дією надлишкового тиску вогнегасна речовина подається на

осередок пожежі;
в) Попередній запас вогнегасної речовини.

Рис.6. Вогнегасник порошковий ВП-5: 1 – корпус, 2 – гайка накидна,
3 – ковпак, 4 – рукав, 5 – пістолет-розпорошувач, 6 – балон з робочим газом, 
7 – голка, 8 – втулка різьбова, 9 – важіль запуску, 10 – кільце ущільнюваль-

не,11 – ручка, 12 – заглушка, 13 – гайка, 14 – трубка газовідвідна
15 – сальник, 16 – пружина 17 – гайка, 18 – хомут, 19 – кільце гумове,

20 – запобіжна чека, 21 – головка, 22 – трубка сифонна
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4. У якому вогнегаснику використовується водяний розчин піноутворювача?
а) Хімічний пінний;
б) Водопінний;
в) Вуглекислотний;
г) Порошковий;
д) Хладоновий.

5. Які вогнегасники доцільно використовувати для гасіння твердих речовин?
а) Хімічні пінні;
б) Повітряно-пінні;
в) Вуглекислотні;
г) Хладонові.

6. Які вогнегасники можна застосовувати для гасіння електроустановок?
а) Хімічні пінні;
б) Повітряно-пінні;
в) Вуглекислотні;
г) Хладонові.

7. Які вогнегасники можна застосовувати для гасіння електроустановок?
а) Порошкові;
б) Хладонові;
в) Повітряно-пінні;
г) Вуглекислотні.

8. Який вогнегасник дає довжину струменя 6 м, час дії 60 с?
а) ВВ-2;
б) усі;
в) ВХП-10;
г) ВВК-2.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Ознайомтесь із будовою вогнегасників.
2. Запишіть їх технічні характеристики.
3. Потренуйтесь у їх використанні. Як ви вважаєте, принцип їх дії однаковий чи є різ-

ниця, в чому вона полягає?

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 1 9
Назва:  ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ, СТРОКИ ПЕРЕВІРКИ ВОГНЕГАСНИКІВ

Мета: засвоєння знань про правила зберігання та строки перевірки вогнегасників.
Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.7. Пожежна безпека;
2. МЕ 4.1.6. Пожежні засоби для захисту об’єкта;
3. МЕ 4.1.8. Вогнегасники.
Матеріально-технічне забезпечення: вогнегасники різних видів.

Правила зберігання, експлуатації та строки перевірки вогнегасників
Вогнегасники є первинними засобами ліквідації осередку займання на початко-

вій стадії його розвитку. Також вони використовуються для забезпечення пожежної без-
пеки на невеликих об’єктах, для протипожежного захисту механізмів та автотранспорту.

Для того щоб вогнегасник завжди був у робочому стані й міг справно виконувати 
свої функції, необхідно дотримуватися певних правил його зберігання й використання.

У приміщеннях із температурою повітря нижче -5°С допускається використання 
лише порошкових або газових вогнегасників. Інші види вогнегасників слід зберігати при 
більш високих температурах з метою запобігання замерзанню вогнегасної речовини. 
Якщо вогнегасники зберігаються на вулиці, з початком похолодання необхідно перене-
сти їх в опалювані приміщення, залишивши на місці розміщення табличку із зазначен-
ням їх нового місця розташування.

Вогнегасники швидко виходять з ладу, якщо зберігати їх у місцях, де вони не захи-
щені від дії сонячних променів, опадів або перебувають поблизу опалювальних приладів.

Після зарядження вогнегасника необхідно опломбувати запірну арматуру, прикрі-
пивши до неї бирку з датою заправки та прізвищем посадової особи, що її проводила.

Засоби первинної ліквідації пожежі слід регулярно перевіряти, очищувати від за-
бруднень. Потрібно засвідчити цілісність бирки та пломбування. Якщо наявні пошкоджен-
ня корпуса (вм’ятини, корозія, несправні вузли), вогнегасник знімається з експлуатації.

Використані вогнегасники необхідно прибрати із приміщення для подальшої за-
правки. Залишки заряду використаного вогнегасника можуть становити загрозу для 
здоров’я людей.

Не слід відправляти на перезарядження одночасно більше ніж 50% засобів первин-
ного пожежогасіння, які перебувають в експлуатації. Перевірку й перезарядження слід про-
водити в найкоротший строк, щоб не допустити зниження ефективності системи пожежо-
безпеки. Необхідно регулярно обновляти вогнегасники по закінченні строку придатності.

Строки перевірки вогнегасників подано в таблиці 1. 
Таблиця 1

СТРОКИ ПЕРЕВІРКИ ОГР І ПЕРЕЗАРЯДЖЕННЯ ВОГНЕГАСНИКІВ

Вид використовуваної
речовини

Строк (не рідше)
Перевірка параметрів ОГР Перезарядження

вогнегасника
Вода з пінними домішками

Раз на рік Раз на рік
Піна
Порошок Раз на рік (вибірково)

Раз у 5 роківВуглекислота (діоксид вуглецю) Зважування та перевірка тиску
повітря в зарядженому вогнегаснику 

раз на рікХладон

* ОГР – основна гасильна речовина.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які вогнегасники можна зберігати при низькій температурі повітря?
а) Пінні;
б) Порошкові;
в) Газові.

2. Що треба зробити з пінним вогнегасником, якщо він зберігається на відкритому
повітрі, а температура знизилась до -5°С?

а) Перенести в опалюване приміщення;
б) Залишити на місці;
в) Перенести в опалюване приміщення та залишити на старому місці

розміщення табличку із зазначенням нового місця розташування.
3. За яких умов зберігання властивості вогнегасників знижуються?
а) Під прямими сонячними променями;
б) Поряд з опалювальними приладами;
в) Під навісом.

4. Які дані вказують на бирці вогнегасника після заправки?
а) Дата заправки;
б) Прізвище посадової особи, що проводила зарядку;
в) Строк наступної заправки;
г) Усі вищевказані.

5. На що звертають увагу при перевірці вогнегасника?
а) Тільки цілісність пломбування;
б) Цілісність бирки;
в) Цілісність бирки та пломбування.

6. Скільки засобів пожежогасіння із наявних можна відправляти на перезарядження
одночасно?

а) Усі одночасно;
б) 50%;
в) По 10 штук щоденно.

7. У які строки слід перезаряджати пінні вогнегасники?
а) Раз на рік;
б) Раз у 5 років;
в) Раз у 3 роки.
г) Не потребують перевірки.

8. Як часто слід перевіряти придатність вуглекислотних вогнегасників?
а) Раз на рік;
б) Щомісяця;
в) Раз у 5 років;
г) Не потребують перевірки.

Самостійна робота
Практичне завдання

Охарактеризуйте вогнегасники, які зберігаються у вашому навчальному закладі, 
визначте їх придатність, вивчивши дату зарядки.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 1 10
Назва:  ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

Мета: засвоєння знань про умови надійної експлуатації технічних засобів проти-
пожежного захисту.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 4.1.6. Пожежні засоби для захисту об’єкта.

Дидактичне забезпечення: плакати.

До технічних засобів протипожежного захисту належать: установки по-
жежної сигналізації (УПС) та автоматичні установки пожежогасіння (АУП).

Утримання їх у робочому стані має забезпечуватися такими заходами:
  проведення технічного обслуговування з метою збереження показників безвідмов-
ної роботи на період строку служби;

  матеріально-технічне (ресурсне) забезпечення з метою безумовного виконання 
функціонального призначення в усіх режимах експлуатації, підтримання і своєчасне 
відновлення працездатності;

  опрацювання необхідної експлуатаційної документації для обслуговуючого й черго-
вого персоналу.

Будівлі, приміщення та споруди мають бути обладнані зазначеними установками 
відповідно до вимог будівельних норм, правил, стандартів, відомчих норм та інших 
нормативних документів, які не суперечать Правилам пожежної безпеки в Україні. 

Апаратура й обладнання, що входять до складу установок, мають відповідати 
чинним стандартам, технічним умовам, документації заводів-виробників, мати серти-
фікат якості та бути без дефектів.

Усі установки мають бути справними й утримуватися в постійній готовності для 
виконання завдань пожежогасіння. Несправності, які впливають на їх працездатність, 
слід усувати негайно, інші несправності усувають у передбачені регламентом строки, 
при цьому необхідно робити записи у відповідних журналах. Організація, що здійснює 
технічне обслуговування установок, несе відповідальність у випадку, якщо вони з вини 
цієї організації не спрацювали й не виконали своє призначення.

Організації, які здійснюють технічне обслуговування, монтаж та наладку устано-
вок, повинні мати ліцензію на право виконання цих робіт.

Для якісної експлуатації УПС та АУП на об’єкті наказом або розпоряджен-
ням адміністрації повинні бути призначені:

  особа, відповідальна за експлуатацію УПС та АУП;
  оперативний (черговий) персонал для контролю за працездатним станом УПС та 
АУП (оперативний персонал – для щоденного контролю; черговий персонал – для 
цілодобового). Функції оперативного (чергового) персоналу можуть суміщатися.

Зрошувачі й насадки слід постійно тримати в чистоті, під час проведення ремонт-
них робіт захищати від потрапляння на них фарби, побілки тощо. У місцях, де є небез-
пека механічного пошкодження, їх необхідно захищати надійними огорожами, які не 
впливають на поширення тепла (для спринклерних зрошувачів) і не змінюють карту 
зрошування. Не можна встановлювати замість спрацьованих та несправних зрошува-
чів пробки й заглушки.

Забороняється:
  використовувати трубопроводи АУП для підвішування або кріплення будь-якого 
устаткування; 
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  приєднувати виробниче устаткування та санітарні прилади до трубопроводів жив-
лення АУП;

  встановлювати запірну арматуру та фланцеві з’єднання на трубопроводах живлен-
ня та розподільних трубопроводах.

Вузли управління систем водяного та пінного пожежогасіння мають бути розта-
шовані в приміщеннях із мінімальною температурою повітря впродовж року не менше 
ніж +4°С.

Приміщення, де розташовані вузли управління, насосні станції, станції пожежо-
гасіння, повинні мати аварійне освітлення й бути постійно замкненими.

Принципову схему автоматичного пожежогасіння зображено на рис.1.

За видами вогнегасної речовини установки поділяються на: водяні, пінні, 
газові, порошкові, аерозольні, комбіновані (застосування кількох вогнегасних речовин).

Установки водяного, пінного низької кратності, а також водяного пожежогасіння зі 
змочувачем поділяються на спринклерні та дренчерні.

Спринклерні установки призначені для локального гасіння пожеж і/або охоло-
дження будівельних конструкцій, дренчерні – для гасіння пожеж по всій розрахунковій 
площі, а також для створення водяних завіс.

Вмикання спринклерної установки відбувається автоматично при підвищенні 
температури у приміщенні до заданої межі.

Дренчерні установки зрошують осередок загорання на захищуваній ділянці при-
міщення за командою від технічних засобів виявлення пожежі. Це дає змогу ліквідува-
ти загорання на ранній стадії та швидше, ніж спринклерними установками.

Своєчасне виявлення ознак займання й виклик пожежних підрозділів дає змогу 
швидко локалізувати осе-
редки пожежі та вжити за-
ходів щодо її ліквідації, а 
також зменшити обсяги за-
подіяної шкоди. Для цього 
існують установки пожеж-
ної сигналізації (УПС). На 
рис.2 зображено установку 
пожежної сигналізації для 
водяних АУП.

Запас зрошувачів і 
пожежних оповіщувачів на 
об’єкті має становити не 
менше ніж 10% від кіль-
кості змонтованих.

Рис.1. Принципова схема автоматичного пожежогасіння: 1 – посудина для зберігання 
вогнегасної речовини, 2 – обладнання для подання вогнегасної речовини, 3 – система 

включення подачі вогнегасної речовини, 4 – пристрій виявлення пожежі,
5 – пристрій подачі вогнегасної речовини до осередку займання, 6 – осередок займання

Рис.2. Схема установки пожежної сигналізації
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Пожежні оповіщувачі 
повинні функціонувати ці-
лодобово й постійно утри-
муватися в чистоті.

Вимоги до установки 
пожежних оповіщувачів по-
дано на рис.3.

До пожежних опові-
щувачів слід забезпечити 
вільний доступ. Відстань 
від складованих матеріа-
лів і обладнання до оповіщувачів має становити не менше ніж 0,6 м.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. На які групи установок поділяють засоби протипожежної автоматики?
а) Пожежогасіння;
б) Автоматичного гасіння;
в) Пожежної сигналізації;
г) Автоматичної пожежної сигналізації.

2. Які установки найчастіше застосовують для гасіння пожеж на підприємствах?
а) Стаціонарні водяні установки АУП;
б) Спринклерні установки;
в) Дренчерні установки;
г) Порошкові АУП.

3. Які установки пожежогасіння найбільш раціонально використовувати в
приміщеннях, де зберігають легкозаймисті матеріали?

а) Стаціонарні водяні установки автоматичного пожежогасіння;
б) Спринклерні установки;
в) Дренчерні установки.

4. Чим дренчерні установки відрізняються від спринклерних?
а) Обладнані сигнальним пристроєм;
б) Мають зрошувальні головки відкритого типу;
в) Вмикаються вручну;
г) Вмикаються автоматично;
д) Завжди заповнені водою;
е) Мають легкоплавкий замок у зрошувальній системі.

Самостійна робота
Письмово-практичне завдання

З’ясуйте, в яких будівлях на підприємствах вашого регіону діють АУП та УПС.
Замалюйте схему однієї з установок.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе

не більше 50 м

1,
5 
м

Рис.3. Схема установки пожежних оповіщувачів
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 1 11
Назва:  ВОГНЕСТІЙКІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Мета: засвоєння знань про ступені вогнестійкості будівельних конструкцій.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.7. Пожежна безпека;
2. МЕ 4.1.3. Види процесу горіння та способи його припинення.

Вогнестійкість – це здатність конструкцій і матеріалів затримувати поширення 
вогню, не втрачаючи експлуатаційні функції.

Вогнестійкість конструкцій характеризується межею, що становить собою час у 
годинах від початку випробовування конструкції за стандартним температурнним ре-
жимом до виникнення однієї з таких ознак:

  утворення тріщин, крізь які проникає полум’я;
  підвищення температури на поверхні, що не обігрівається в середньому більше ніж 
на 140°С або в будь-якій точці цієї поверхні більше ніж на 180°С;

  втрата конструкцією несної здатності;
  перехід горіння в суміжні приміщення;
  руйнування вузлів кріплення конструкції.

Вогнестійкість конструкцій визначається випробовуванням на спеціальному вогне-
вому устаткуванні при стандартному температурному режимі. При цьому з’ясовуються 
водночас межа вогнестійкості будівельної конструкції й ознаки її досягнення та причи-
ни руйнування.
 Багато неорганічних матеріалів хоч і не горять, але мають порівняно

невелику термічну стійкість.
Наприклад: гіпс, вапняки й мармур руйнуються при температурі 300-400°С,

шифер і азбоцементні вироби при температурі 300°С стають крихкими, а при темпера-
турі 600°С при потраплянні на них води розтріскуються.

Усі будівлі та споруди мають певний ступінь вогнестійкості (табл.1).
Таблиця 1

СТУПЕНІ ВОГНЕСТІЙКОСТІ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
Ступінь вогнестійкості

будівлі, споруди Спалимість конструкцій Межа вогнестійкості

1-й ступінь
Усі конструктивні елементи неспалимі

Висока – 1,5-3 год
2-й ступінь 0,5-2,5 год

3-й ступінь Основні несні конструкції неспалимі,
а несні (перекриття) – важкоспалимі 0,25-2 год

4-й ступінь Усі конструкції важкоспалимі 0,25-0,5 год
5-й ступінь Усі конструкції спалимі —
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що таке вогнестійкість матеріалів?
а) Здатність затримувати поширення вогню;
б) Здатність не горіти;
в) Здатність тільки тліти.

2. Від яких показників будівельних конструкцій залежить ступінь вогнестійкості?
а) Вогнетривкість;
б) Займистість;
в) Межа поширення вогню конструкцією;
г) Тривалість вогню;
д) Спалимість конструкцій.

3. Які ознаки виникають при випробуванні конструкцій на вогнестійкість?
а) Утворення незначних тріщин;
б) Утворення тріщин, крізь які проникає полум’я;
в) Підвищення температури до 100°С;
г) Підвищення температури більше ніж на 140°С;
д) Втрата конструкцією несної здатності;
е) Перехід горіння в суміжні приміщення;
ж) Руйнування вузлів кріплення конструкції.

4. Які будови належать до 4-го ступеня вогнестійкості?
а) У яких основні несні конструкції неспалимі, а ненесні – важкоспалимі;
б) У яких усі конструктивні елементи неспалимі;
в) У яких конструкції важкоспалимі;
г) Усі конструкції спалимі.

5. Як межа вогнестійкості для будівель та споруд, які мають 2-й ступінь вогнестійкості?
а) 1,5-3 год.;
б) 0,5-2,5 год.;
в) 0,25-2 год.;
г) 0,25-0,5 год.;
д) Не передбачена.

Самостійна робота
Письмове завдання

Запишіть межу вогнестійкості конструкцій будівлі за ступенем вогнестійкості.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть одиницю й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 1 12
Назва:  КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ЗА ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІСТЮ

Мета: засвоєння знань про класифікацію вибухонебезпечних зон.
Пов’язані модульні елементи:
МЕ 3.1.2. Споруди й будівлі. Класифікація та призначення.

Усередині й зовні приміщення можуть бути вибухонебезпечні зони.
Приміщення або обмежений простір у приміщенні чи зовнішній установці, у яких є 

або можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші, називаються вибухонебезпечною 
зоною.

Характеристику вибухонебезпечних зон наведено в таблиці 1.
Таблиця 1

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН
Клас
зони

Вид
приміщення

Характеристика
зони

Клас
В-I

Комори для зберігання гасу, приміщення 
стаціонарних кислотних акумуляторів

Зони, розташовані у приміщеннях, де утворю-
ються горючі гази або пари легкозаймистих рі-
дин у такій кількості і з такими властивостями, 
що вони можуть утворювати з повітрям вибу-
хонебезпечні суміші при нормальних режимах 
роботи

Клас
B-la

Обмежені простори на складах балонів з 
горючими газами, камери витяжної венти-
ляції для провітрювання машинних й апа-
ратних відділень аміачних холодильних 
установок, склади лакофарбових матеріа-
лів і легкозаймистих рідин

Зони, розташовані у приміщеннях, у яких при 
нормальній експлуатації вибухонебезпечні 
суміші горючих газів або пари з повітрям не 
утворюються

Клас
B-Iб

Приміщення виробництв, пов’язаних з обі-
гом газоподібного водню, де за умовами 
технологічного процесу виключається 
утворення вибухонебезпечної суміші в 
об’ємі, що перевищує 5% вільного об’єму 
приміщення, мають вибухонебезпечну 
зону тільки у верхній своїй частині. 
Машинні й апаратні відділення аміачних 
холодильних установок, приміщення за-
рядки батарей, лабораторні приміщення 
легкозаймистих рідин, у яких горючі й лег-
козаймисті рідини містяться в невеликій 
кількості й робота з ними проводиться без 
застосування відкритого полум’я

Зони, розташовані в приміщеннях, де за умо-
ви нормальної експлуатації вибухонебезпечні 
суміші горючих газів або пари легкозаймистих 
рідин з повітрям не утворюються, а можливі 
лише в результаті аварій або несправностей.
Ці зони відрізняються однією з таких особли-
востей: горючі гази в них мають високу нижню 
концентраційну межу займання й різкий запах 
при гранично допустимих концентраціях

Клас
B-Iг

Надземні й підземні резервуари, газголь-
дери, естакади для зливання й наливання 
легкозаймистих рідин

Це зони біля зовнішніх установок: технологіч-
них установок, що містять горючі гази або лег-
козаймисті рідини

Клас
B-II

Обмежені простори в деяких приміщен-
нях, пов’язаних із подрібненням і пере-
мелюванням

Зони, розташовані у приміщеннях, де виділя-
ються горючі пил або волокна, що переходять 
у завислий  стан, у такій кількості і з такими 
властивостями, що вони здатні утворювати 
з повітрям вибухонебезпечні суміші при нор-
мальних режимах роботи

Клас
B-IIа

Зони, розташовані у приміщеннях, у яких вка-
зані для класу В-II небезпечні стани не вини-
кають при нормальній експлуатації, а можливі 
тільки в результаті аварій або несправностей



208

 У вибухонебезпечних будівлях необхідно застосовувати електроустановки 
спеціального використання.

 Електричні машини й електричні світильники слід підбирати за рівнем ви-
бухозахисту залежно від класу вибухонебезпечної зони (табл.2).

Таблиця 2
ВИБІР ТИПУ БЕЗПЕКИ МАШИН І СВІТИЛЬНИКІВ

ЗАЛЕЖНО ВІД КЛАСУ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОЇ ЗОНИ
Клас зони Тип безпеки машини Тип світильників

В-I Вибухобезпечні машини Вибухобезпечні 
B-Iб Без засобів вибухозахисту Підвищена надійність проти вибуху
B-II Вибухобезпечні Вибухобезпечні й підвищеної

надійностіB-IIa Без засобів вибухозахисту 

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яке приміщення може вважатися вибухонебезпечною зоною?
а) Комора для зберігання гасу;
б) Комора лакофарбових матеріалів;
в) Акумуляторна майстерня;
г) Склад балонів з горючими газами;
д) Машинне відділення;
е) Столярний цех;
ж) Фарбозаготівельний цех.

2. До якого класу вибухонебезпечності можна віднести підземні резервуари й 
газгольдери?

а) В-I;
б) В-Iа;
в) В-Iг;
г) B-II;
д) B-IIа.

3. Які електроустановки можна застосовувати у приміщеннях, що належать до 
класу вибухонебезпечності В-Iб?

а) Вибухобезпечні;
б) Без засобів вибухозахисту;
в) Вибухонебезпечні.

4. Який тип безпеки електросвітильника можна застосовувати у приміщенні, що 
належить до класу вибухонебезпечності B-IІа?

а) Вибухобезпечні;
б) Підвищеної надійності проти вибуху;
в) Вибухонебезпечні.

Самостійна робота
Письмове завдання

Наведіть приклади вибухонебезпечних зон для класів зони у вигляді схеми, фор-
ми яких запропонуйте самостійно.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 1 13
Назва: ВИБУХОПОЖЕЖНЕ УТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Мета: засвоєння знань про вимоги вибухопожежного утримання будівель і споруд.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 3.1.2. Споруди й будівлі. Класифікація та призначення;
2. МЕ 4.1.12. Класифікація будівель за вибухонебезпечністю.

Усі будівлі, приміщення та споруди слід своєчасно очищувати від горючого сміття, 
відходів виробництва й постійно утримувати в чистоті. Строки очищення встановлю-
ються технологічними регламентами або інструкціями.

У разі перепланування приміщень, зміни їх функціонального призначення, засто-
сування нового технологічного обладнання необхідно дотримуватися протипожежних 
вимог чинних нормативних документів будівельного та технологічного проектування. 
Не дозволяється зниження проектних меж вогнестійкості конструкцій та погіршення 
умов евакуації людей.

Розпочинати реконструкцію, перепланування приміщень, технологічне переосна-
щення чи впровадження нової технології дозволяється лише за наявності проектної 
документації, яка пройшла попередню експертизу (перевірку) на відповідність норма-
тивним актам з пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного по-
жежного нагляду.

Придбані за кордоном машини, механізми, устаткування, технологічне обладнан-
ня вводяться в експлуатацію лише за умови відповідності їх діючим в Україні норма-
тивним актам з пожежної безпеки.

Протипожежні системи, установки, устаткування приміщень, будівель і споруд 
(протидимовий захист, пожежна автоматика, протипожежне водопостачання, проти-
пожежні двері, клапани, інші захисні пристрої у протипожежних стінах і перекриттях 
тощо) необхідно утримувати у справному робочому стані.

Отвори в протипожежних стінах, перегородках та перекриттях повинні бути об-
ладнані захисними пристроями (протипожежні двері, вогнезахисні клапани, водяні за-
віси тощо) проти поширення вогню та продуктів горіння.

Не можна встановлювати будь-які пристрої, що перешкоджають нормальному за-
чиненню протипожежних і протидимових дверей, а також знімати пристрої для їх само-
зачинення.

У разі перетинання протипожежних перешкод – стін, перегородок, перекриттів, 
відгороджувальних конструкцій – різними комунікаціями зазори (отвори), що утворили-
ся між цими конструкціями та комунікаціями, мають бути наглухо зашпаровані негорю-
чим матеріалом, який забезпечує межу вогнестійкості та димо- та газонепроникнення, 
визначену будівельними нормами для цих перешкод.

Пошкодження вогнезахисних покриттів (штукатурки, спеціальних фарб, лаків, об-
мазок тощо) будівельних конструкцій, горючих оздоблювальних і теплоізоляційних ма-
теріалів, повітропроводів, металевих опор та перегородок слід негайно усувати.

Після обробки (просочення) антипіренами дерев’яних конструкцій, тканин та інших 
горючих матеріалів необхідно скласти акт про проведення роботи підрядною організа-
цією. Після закінчення строків дії обробки (просочення) та в разі втрати або погіршення 
вогнезахисних властивостей обробку (просочення) треба повторити. Перевірку стану 
вогнезахисної обробки (просочення) слід проводити не рідше ніж один раз на рік зі скла-
данням акта перевірки.

Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій 
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має бути визначено категорію вибухопожежної та пожежної небезпеки (за ОНТП 24-86), 
а також клас зони за правилами улаштування електроустановок, у тому числі для зо-
внішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях у 
приміщення, а також на межах зон всередині приміщень та зовні.

Визначення категорії будівель та приміщень за вибухопожежною та пожежною не-
безпекою на стадії проектування повинен проводити розробник технологічного процесу 
відповідно до вимог ОНТП 24-86. Для діючих підприємств категорії за вибухопожежною 
та пожежною небезпекою можуть визначати технологи самих підприємств або організа-
цій, що мають відповідних фахівців та дозвіл (ліцензію) на це органу державного пожеж-
ного нагляду.

Вибухопожежонебезпечні приміщення у багатоповерхових будівлях слід ро-
зміщувати біля зовнішніх стін верхніх поверхів.

У підвальних та цокольних поверхах не допускається:
  розміщення вибухопожежонебезпечних виробництв, зберігання та застосування ЛЗР 
(легкозаймисті речовини) і ГР (горючі речовини), вибухових речовин, балонів з газами, 
целулоїду, карбіду кальцію та інших матеріалів, що мають підвищену вибухопожежну 
небезпеку (за винятком випадків, обумовлених чинними нормативними документами);

  улаштування (за винятком індивідуальних житлових та дачних будинків) складів го-
рючих матеріалів, майстерень, де використовуються горючі матеріали, а також інших 
господарських приміщень, якщо вхід до них не ізольований від загальних евакуацій-
них сходових кліток.

Не дозволяється використовувати горища, технічні поверхи та приміщення (зо-
крема, венткамери, електрощитові) під виробничі дільниці, для зберігання продукції, 
устаткування, меблів та інших предметів, для улаштування голуб’ятень тощо.

Двері горищ, технічних поверхів, венткамер, електрощитових, підвалів мають 
бути зачиненими. На дверях слід вказувати місце зберігання ключів. Вікна горищ, тех-
поверхів, підвалів мають бути заскленими.

Приямки віконних прорізів підвальних і цокольних поверхів треба регулярно очи-
щати від горючих відходів виробництва, сухого листя, трави тощо. Не допускається 
закривати їх наглухо, а також захаращувати або закладати віконні прорізи.

У житлових будинках та громадських будівлях не дозволяється розміщувати 
крамниці і склади з наявністю ЛЗР та ГР, вогненебезпечних матеріалів (фарб, розчин-
ників, лаків, пороху тощо), балонів з газом, а також майстерні та виробничі дільниці, які 
належать до вибухопожежонебезпечних категорій А та Б.

Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот й огорожі на дахах 
(покриттях) будівель та споруд мають бути справними.

У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, 
ґрат, останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в 
цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчинені (зняті).

Встановлювати глухі (незнімні) ґрати дозволяється у квартирах, банках, касах, 
складах, коморах, кімнатах для зберігання зброї і боєприпасів та в інших випадках, 
передбачених нормами та правилами, затвердженими в установленому порядку.

У будівлях, приміщеннях, спорудах забороняється:
  прибирати приміщення та прати одяг із застосуванням бензину та інших ЛЗР та ГР, 
а також відігрівати замерзлі труби паяльними лампами чи іншими засобами із за-
стосуванням відкритого вогню;

  розкидати й залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали, їх необхід-
но ховати в металеві ящики, щільно закривати кришками й після закінчення роботи 
прибирати із приміщення у спеціально відведені місця за межами будівель, що за-
безпечені негорючими збірниками з кришками, які щільно закриваються.
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Спецодяг людей, які працюють з лаками, фарбами та іншими ЛЗР і ГР, слід своє-
часно прати й лагодити, зберігати в розвішеному вигляді в металевих шафах, встанов-
лених у спеціально відведених з цією метою приміщеннях.

Адміністрація підприємства повинна встановити чіткий порядок заміни промасле-
ного спецодягу на чистий.

Під час організації та проведення заходів із масовим перебуванням людей 
слід дотримуватись таких вимог:

  при кількості людей понад 50 осіб використовувати приміщення, забезпечені не 
менше ніж двома евакуаційними виходами, що відповідають вимогам будівельних 
норм, не мають на вікнах глухих ґрат і розташовані не вище від другого поверху в 
будівлях із горючими перекриттями;

  особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх початком зобов’язані ре-
тельно оглянути приміщення й переконатися в повній готовності останніх у протипо-
жежному відношенні, зокрема, в їх забезпеченості потрібною кількістю первинних за-
собів пожежогасіння, справності засобів зв’язку, пожежної автоматики й сигналізації;

  повинно бути організоване чергування на сцені та в приміщеннях залів членів ДПД 
або працівників місцевої пожежної охорони об’єкта чи відповідальних чергових;

  не дозволяється заповнення приміщень людьми понад установлену норму, змен-
шення ширини проходів між рядами, установлення у проходах додаткових крісел, 
стільців тощо, повне відключення під час спектаклів або вистав світла, використання 
віконниць для затемнення, проведення вогневих, фарбувальних та інших пожежо- і 
вибухонебезпечних робіт, застосування дугових прожекторів, свічок, бенгальських 
вогнів, відкритого вогню, феєрверків, а також включення до програми (сценарію) 
номерів (вистав) з використанням вогневих ефектів і курінням.

На вимогу органів державного пожежного нагляду здійснюються й інші (додаткові)
протипожежні заходи.

Під час проведення новорічних свят:
  ялинку слід встановлювати на стійкій основі;
  за відсутності у приміщенні електричного освітлення (під час можливого відключення 
тощо) святкування новорічної ялинки слід проводити тільки протягом світлового дня;

  ялинку не слід встановлювати у проходах, біля виходів, на шляхах евакуації;
  ілюмінація має бути виконана з дотриманням правил улаштування електроустановок; 
у разі використання електричної освітлювальної мережі без понижуючого трансфор-
матора на ялинці можуть застосовуватись гірлянди тільки з послідовним увімкненням 
лампочок напругою до 12 В; потужність лампочок не повинна перевищувати 25 Вт; 
електропроводка до лампочок ялинкової ілюмінації повинна бути виконана гнучкими 
проводами з мідними жилами; підключення гірлянд до мережі слід виконувати тільки 
за допомогою штепсельних з’єднань;

  при виявленні несправності в ілюмінації (нагрівання проводів, блимання лампочок, 
іскріння тощо) її слід терміново вимкнути;

  не дозволяється прикрашати ялинку целулоїдними іграшками, а також марлею і ватою, 
не просоченими вогнезахисною речовиною, застосовувати для ілюмінації ялинки свіч-
ки, одягати дітей у костюми з легкозаймистих матеріалів (вати, паперу, марлі тощо).

Кількість відвідувачів у залах для глядачів, обідніх, виставкових, торговельних та 
іншого призначення з масовим перебуванням людей, а також на трибунах не повинна 
перевищувати кількості, встановленої будівельними нормами або визначеної розра-
хунком з огляду на пропускну спроможність шляхів евакуації.

За відсутності в будівельних нормах даних для розрахунку площі, що припадає 
на одну особу, місткість залу приймається з розрахунку не менше ніж 0,75 м на одну 
особу.
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Житлові будинки, підприємства, установи та інші об’єкти мають бути забезпечені 
адресними вказівниками (назва вулиці, номер будинку), встановленими на фасадах 
будівель або інших видних місцях і освітлюваними у темний час доби.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Як часто слід проводити очищення приміщень від горючого сміття?
а) Щодня;
б) Раз на тиждень;
в) Раз на місяць;
г) У строк, встановлений пожежною інструкцією.

2. У якому випадку дозволяється проводити реконструкцію чи перепланування 
приміщення?

а) За наявності проектної документації;
б) За наявності проектної документації, яка пройшла експертизу з пожежної 

безпеки;
в) За наявності проектної документації, яка пройшла попередню перевірку на 

відповідність нормативним актам із пожежної безпеки з позитивним резуль-
татом в органах державного пожежного нагляду.

3. Якими захисними пристроями проти поширення вогню мають бути обладнані 
отвори у протипожежних стінах?

а) Протипожежними дверима;
б) Вогнезахисними клапанами;
в) Водяними завісами;
г) Водяними гідрантами;
д) Вогнегасниками.

4. У якому місці в багатоповерхових будівлях слід розмішувати вибухопожежо-
небезпечні приміщення?

а) Біля зовнішніх стін;
б) Біля зовнішніх стін нижнього поверху;
в) Біля зовнішніх стін верхнього поверху;
г) Біля внутрішніх стін.

5. Де в будівлі не можна розміщувати вибухонебезпечне виробництво?
а) У підвалі приміщення;
б) На цокольному поверсі;
в) На верхньому поверсі.

6. Яка інформація має бути вказана на зачинених дверях технічного поверху?
а) Місце зберігання ключів;
б) План евакуації;
в) Прізвище відповідального з ЖЕКу.

7. Які ґрати на вікнах можна встановлювати у приміщеннях, де перебувають люди?
а) Ґрати, які розкриваються;
б) Ґрати, які розсуваються;
в) Стаціонарні закріплені;
г) Ґрати, що знімаються.
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8. У якому стані мають бути ґрати під час перебування людей у приміщенні?
а) Зачинені;
б) Відчинені;
в) Зняті з віконних прорізів;
г) Відчинені на дверних прорізах.

9. Як слід зберігати спецодяг людей, які працюють з горючими речовинами?
а) У складеному вигляді;
б) У розвішеному вигляді в металевих шафах у спеціально відведеному

приміщенні;
в) У металевій шафі;
г) У спеціально відведеному приміщенні.

10. Які крамниці не дозволяється розміщувати в житлових будинках?
а) З наявністю товарів побутової хімії;
б) З наявністю легкозаймистих речовин;
в) З наявністю фарб, лаків;
г) З наявністю пороху;
д) З наявністю балонів з газом;
е) Виробничі дільниці;
ж) Виробничі дільниці, що належать до вибухопожежонебезпечних

категорій А і Б.
11. Яких вимог щодо стаціонарних зовнішніх пожежних сходів слід дотримуватись?
а) Мають бути справними;
б) Мають бути пофарбованими;
в) Мають бути не пофарбованими.

12. На що в першу чергу звертають увагу при розрахунку кількості глядачів у залах?
а) Норма площі на 1 людину;
б) Пропускна спроможність шляхів евакуації;
в) Міцність перекриття;
г) Несна здатність будівлі та приміщення.

Самостійна робота
Письмове завдання

Перевірте, чи відповідають приміщення вашого навчального закладу вимогам ви-
бухопожежного утримання.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 1 14
Назва: ПЛАН ЕВАКУАЦІЇ З ПРИМІЩЕНЬ НА ВИПАДОК ПОЖЕЖІ (АВАРІЇ)

Мета: засвоєння знань про вимоги до евакуаційних виходів і шляхів евакуації.
Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.7. Пожежна безпека;
2. МЕ 3.1.2. Споруди й будівлі. Класифікація та призначення;
3. МЕ 3.1.4. Конструктивні схеми житлових та громадських будівель.
Дидактичне забезпечення: план евакуації з навчальних приміщень.

План евакуації під час аварії – документ, у якому вказано евакуаційні шляхи 
й виходи, встановлено правила поведінки людей, а також порядок і послідовність дій 
персоналу, який обслуговує об’єкт, на випадок аварії.

При розробці плану евакуації працівників із приміщення особливу увагу приділя-
ють шляхам евакуації.

У разі аварії евакуаційні шляхи мають забезпечувати безпечну евакуацію всіх лю-
дей, які перебувають у приміщенні, через евакуаційні виходи.

Виходи є евакуаційними, якщо вони ведуть із приміщень:
  першого поверху назовні безпосередньо чи через коридор, вестибюль, сходову клітку;
  будь-якого поверху, крім першого, до коридору, який веде до сходової клітки;
  до сусіднього приміщення, яке забезпечене евакуаційними виходами, на тому са-
мому поверсі.

Виходи назовні дозволяються через тамбури. Евакуаційних виходів із будівлі з 
кожного поверху повинно бути не менше ніж два. Евакуаційні шляхи мають бути за-
вширшки від 1 м, двері – 0,8 м.

Встановлення гвинтових сходів, підйомних дверей і воріт, а також дверей, що 
обертаються, і турнікетів на шляхах евакуації не дозволяється.

Двері на шляху евакуації мають відчинятись у напрямку виходу з будинку. Зовнішні 
евакуаційні двері будинків не повинні мати засувів, які можуть бути відчинені зовні без 
ключа.

На рис.1 подано план евакуації людей із приміщень другого поверху навчального 
закладу.

Рис.1. План евакуації людей з приміщень другого поверху навчального закладу
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. У якому документі вказано евакуаційні шляхи й виходи?
а) Генеральний план;
б) План будівлі;
в) План евакуації під час аварії.

2. Які питання висвітлює план евакуації під час аварії?
а) Розташування евакуаційних шляхів і виходів;
б) Розташування евакуаційних виходів;
в) Правила поведінки людей;
г) Порядок дій персоналу;
д) Дії відповідальних за евакуацію;
е) Перелік пожежних засобів.

3. Якої ширини мають бути шляхи евакуації?
а) 0,9 м;
б) 1 м;
в) 1,5 м;
г) 2 м.

4. Якої мінімальної ширини мають бути двері для евакуації?
а) 0,8 м;
б) 0,9 м;
в) 1,5 м і більше.

Самостійна робота
Графічно-практичне завдання

Накресліть план евакуації з приміщення (за вказівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 1 15
Назва: ОТРУЄННЯ ОКИСОМ ВУГЛЕЦЮ (ЧАДНИМ ГАЗОМ)

Мета: засвоєння знань про отруєння окисом вуглецю.
Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.4. Причини виробничого травматизму, розслідування нещасних випадків,

виробничі фактори травматизму;
2. МЕ 1.2.5. Види виробничого травматизму. Перша допомога.

Отруєння – тяжке захворювання внаслідок проникнення до організму різних ток-
сичних речовин. Захворювання починається через 2-3 години, інколи через 20-26 годин.

Отруєння окисом вуглецю відбувається внаслідок вдихання чадного газу, який 
міститься у продуктах горіння мережі електропроводки, хімічних речовин, оздоблюваль-
них матеріалів на синтетичній основі (лінолеуму, плитки ПХВ, полівінілу тощо), диму.

Ознаки отруєння чадним газом:
  яскраво-рожева шкіра;   слабкий пульс; судоми;
  запаморочення;   порушення зору, дихання;
  шум у вухах;   порушення роботи серця;
  слабкість; нудота;   знепритомлення протягом годин і навіть діб.

Допомога потерпілому:
  забезпечити приплив чистого повітря (якщо є можливість, дати подихати киснем);
  звільнити його від одягу, що ускладнює дихання;
  дати понюхати нашатирний спирт;
  на голову й груди покласти холодний компрес.
 Якщо потерпілий не знепритомнів, напоїти гарячим чаєм, кавою.
 У разі зупинки дихання необхідно зробити штучне дихання.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що може бути причиною отруєння окисом вуглецю?
а) Вдихання чадного газу;
б) Загорання проводів електромережі;
в) Вдихання продуктів горіння електропроводів;

2. При яких симптомах можна стверджувати, що потерпілий отруївся чадним газом?
а) Шкіра яскраво-рожева;
б) Шум у вухах, слабкість, нудота;
в) Запаморочення, шум у вухах, порушення дихання й роботи серця.

3. Що треба робити, якщо потерпілий знепритомнів?
а) Дати понюхати нашатирний спирт;
б) Забезпечити приплив чистого повітря;
в) Провести штучне дихання.

4. Коли необхідно проводити штучне дихання?
а) У разі знепритомлення;
б) У разі зупинки дихання;
в) При слабкому пульсі.

Практичне завдання
Потренуйтесь у проведенні умовно потерпілому штучного дихання.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 1 16
Назва:  ЗНАКИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Мета: засвоєння знань про знаки пожежної безпеки.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.7. Пожежна безпека;
2. МЕ 4.1.2. Законодавчі та нормативні документи з пожежної безпеки.

Матеріально-технічне забезпечення: плакати.

Таблиця 1
ВИДИ ЗНАКІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇХ РОЗМІРИ

№
п/п

Вид знака Ряд типорозмірів, мм Варіант виконання
Вигляд Назва

1 Заборонний
(круг із контуром по 
колу й похилою діаго-
нальною смугою)

Діаметр круга:
50, 100, 150, 200, 300, 350, 
400

Допускається застосовувати 
пояснювальний напис чорного 
кольору; при цьому смуга не 
наноситься

2 Попереджувальний 
(рівносторонній
трикутник із контуром
по периметру)

Сторона трикутника:
50, 100, 150, 200, 300, 350, 
400

Допускається на жовтому тлі 
застосовувати пояснювальний 
напис чорного кольору 

3 Наказовий
(круг)

Діаметр круга:
50, 100, 150, 200, 300, 350, 
400

Допускається на синьому тлі 
застосовувати пояснювальний 
напис білого кольору 

4 Вказівний
(квадрат або
прямокутник)

Сторона квадрата:
50x50, 100x100, 150x150, 
200x200, 300x300, 
350x350, 400x400
Сторони прямокутника:
100x300, 150x300, 
200x400, 300x600

Для знаків, що вказують
місця перебування пожежно-
технічної продукції, тло знака –
червоне, для евакуації тло 
знака – зелене

У таблиці 2 наведено приклади використання деяких найбільш часто уживаних 
знаків пожежної безпеки.

Таблиця 2
ЗНАКИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

№
п/п Знак Смислове

значення
Зовнішній 

вигляд Порядок застосування

І. Заборонні знаки

1 Забороняється 
гасити водою

Форма: круг
Тло: біле
Символ: чорний
Контур і діагональ: 
червоні

Використовується в місцях, де гасіння 
водою не допускається

2 Забороняється 
курити

Форма: круг
Тло: біле
Символ: чорний
Контур і діагональ: 
червоні

Використовується, коли куріння може 
спричинити пожежу
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3

Забороняється 
користуватися 
відкритим вогнем
і курити

Форма: круг
Тло: біле
Символ: чорний
Контур і діагональ: 
червоні

Використовується, коли відкритий
вогонь або куріння можуть спричинити 
пожежу

4
Забороняється 
захаращувати й 
(або) складувати

Форма: круг
Тло: біле
Символ: чорний
Контур і діагональ: 
червоні

Використовується на шляхах 
евакуації, біля евакуаційних виходів і 
для забезпечення вільного доступу до 
пожежно-технічної продукції

ІІ. Попереджувальні знаки

5
Пожежонебезпеч-
но: легкозаймисті 
речовини

Форма: трикутник
Тло: жовте
Символ: чорний
Контур: чорний

Використовується, щоб звернути увагу 
на наявність легкозаймистих речовин

6 Пожежонебезпеч-
но: окислювач

Форма: трикутник
Тло: жовте
Символ: чорний
Контур: чорний

Використовується, щоб звернути увагу 
на наявність окислювача

7

Вибухонебезпеч-
но: вибухонебез-
печне середови-
ще

Форма: трикутник
Тло: жовте
Символ: чорний
Контур: чорний

Використовується, щоб звернути увагу 
на наявність вибухонебезпечного се-
редовища або вибухових речовин

ІІІ. Вказівні знаки

8 Місце куріння
Форма: круг
Тло: синє
Символ: білий

Використовується для позначення 
місця куріння

9 Вогнегасник
Форма: квадрат
Тло: червоне
Символ: білий

Використовується для позначення 
місця перебування вогнегасника

10 Пожежний
кран

Форма: квадрат
Тло: червоне
Символ: білий

Використовується для позначення 
місця перебування пожежного крана

11 Пожежна
драбина

Форма: квадрат
Тло: червоне
Символ: білий

Використовується для позначення 
місця перебування пожежної драбини

12 Пожежне
вододжерело

Форма: квадрат
Тло: червоне
Символ: білий

Використовується для позначення 
місця перебування пожежного водо-
ймища або пірса для пожежних машин

13
Пожежний
сухотрубний
стояк

Форма: квадрат
Тло: червоне
Символ: білий

Використовується для позначення 
місця перебування пожежного
сухотрубного стояка
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14 Пожежний
гідрант

Форма: квадрат
Тло: червоне
Символ: білий

Використовується для позначення 
підземних пожежних гідрантів.
На знаку мають бути цифри, що позна-
чають відстань до гідранта в метрах

15 Евакуаційний
(запасний) вихід

Форма: прямо-кутник
Тло: зелене
Символ: білий

Використовується для позначення 
дверей евакуаційних виходів

16
Двері 
евакуаційного 
виходу

Форма: квадрат
Тло: зелене
Символ: білий фо-
сфоресціювальний

Використовується для позначення 
дверей евакуаційних виходів

17

Кнопка
вмикання засобів і
систем пожежної
автоматики

Форма: квадрат
Тло: червоне
Символ: білий

Використовується для позначення
місця ручного пуску установок 
пожежної сигналізації, протидимового 
захисту й пожежогасіння; місця (пункту) 
подачі сигналу пожежної тривоги

18

Звуковий 
оповіщувач 
пожежної
тривоги

Форма: квадрат
Тло: червоне
Символ: білий

Використовується індивідуально або 
разом зі знаком 17.

19
Телефон для 
використання при 
пожежі

Форма: квадрат
Тло: червоне
Символ: білий

Використовується для позначення 
місця перебування телефону прямого 
зв’язку з пожежною охороною

Увага! Якщо виникла пожежа, шукайте такий попереджувальний знак.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. У чому різниця між заборонними і попереджувальними знаками?
а) Зовнішній вигляд;
б) Смислове значення;
в) Міра відповідальності за порушення.

2. Які характерні ознаки вказівних знаків?
а) Має вигляд трикутника;
б) Має вигляд квадрата або прямокутника;
в) Має вигляд круга.
3. Яким чином необхідно сповістити про пожежу?
а) Зателефонувати за номером 911;
б) Кричати голосно «Пожежа»;
в) Зателефонувати 01;
г) Зателефонувати 103;
д) Знайти пункт повідомлення про пожежу.
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4. Де використовують знак «Забороняється курити»?
а) Там, де паління може спричинити пожежу;
б) У навчальний закладах;
в) У лікувальних закладах;
г) У транспорті;
д) Там, де треба звернути увагу на наявність легкозаймистих речовин.

5. Що означає знак  ?
а) Забороняється курити;
б) Місце для куріння;
в) Забороняється користуватися відкритим вогнем і курити.
6. Який знак із зображених нижче використовується для сигналу пожежної тривоги?

а)  ;

б)  ;

в)  ;

г)   .

Самостійна робота
Графічне завдання

Замалюйте згідно з вимогами кілька знаків пожежної безпеки (за вказівкою
інструктора).

Практичне завдання
Огляньте приміщення навчального корпусу, майстерень, відвідайте будівельний 

майданчик та виявіть, які знаки пожежної безпеки там є. Чи відповідають вони за фор-
мою стандартним вимогам? Які знаки пожежної безпеки, на ваш погляд, слід було б 
іще вивісити й чому?

Зробіть письмовий звіт.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе

Пункт повідомлення про пожежу
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 1 17
Назва:  ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Мета: засвоєння знань про організаційні та технічні протипожежні заходи.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 4.1.2. Законодавчі та нормативні документи з пожежної безпеки;
2. МЕ 4.1.14. План евакуації з приміщень на випадок пожежі (аварії);
3. МЕ 4.1.16. Знаки пожежної безпеки.

Дидактичне забезпечення: зразки інструкцій з протипожежної безпеки.

Пожежна безпека – це стан об’єкта, при якому виключається можливість пожежі, 
а у разі її виникнення вживаються необхідні заходи щодо усунення негативного впливу 
небезпечних факторів пожежі на людей, споруди й матеріальні цінності.

Протипожежний режим – це комплекс установлених норм і правил поведінки 
людей, виконання робіт і експлуатації об’єкта, спрямованих на забезпечення пожежної 
безпеки.

ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
Організаційні Технічні

  розробка правил, інструкцій, інструктажів із 
протипожежної безпеки;

  організація інструктування та навчання 
робітників і службовців;

  здійснення контролю та дотримання 
встановленого протипожежного режиму всіма 
працівниками;

  організація добровільних пожежних дружин і 
пожежотехнічних комісій;

  організація щоденної перевірки 
протипожежного стану приміщень після 
завершення роботи;

  розробка й затвердження плану евакуації 
та порядку оповіщення людей на випадок 
виникнення пожежі;

  організація дотримання належного 
протипожежного нагляду за об’єктами;

  організація перевірки належного стану 
пожежної техніки та інвентарю

  дотримання пожежних норм, вимог і правил 
при спорудженні будівель;

  підтримання у справному стані
системи опалювання, вентиляції,
обладнання;

  улаштування автоматичної пожежної 
сигналізації, систем автоматичного гасіння 
пожеж і пожежного водопостачання;

  заборона використання обладнання, 
пристроїв, приміщень та інструктажів, що 
не відповідають вимогам протипожежної 
безпеки;

  правильна організація праці на робочих 
місцях із використанням пожежонебезпечних 
інструментів, приладів, технологічних 
установок
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що може допомогти уникнути отруєння окисом вуглецю?
а) Комплекс установлених норм і правил поведінки людей під час пожежі;
б) Стан об’єкта, при якому виключається можливість пожежі;
в) Необхідні заходи щодо усунення впливу факторів пожежі на людей, споруди, 

матеріальні цінності.
2. Які заходи вживають для забезпечення пожежної безпеки?
а) Організаційні;
б) Технічні;
в) Матеріальні;
г) Технологічні.

3. Які заходи забезпечення пожежної безпеки застосовують при використанні
пожежонебезпечних інструментів на робочому місці?

а) Організаційні;
б) Технічні;
в) Технологічні;
г) Соціальні.

Самостійна робота
Письмове завдання

З’ясуйте, які заходи забезпечення пожежної безпеки вживають у вашому навчаль-
ному закладі. Які заходи, на ваш погляд, слід було б впровадити і чому?

Зробіть письмовий звіт.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 1 18
Назва:  ПОРЯДОК ДІЙ У РАЗІ ПОЖЕЖІ

Мета: засвоєння знань про обов’язкові дії громадян і посадових осіб на випа-
док пожежі.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.7. Пожежна безпека;
2. МЕ 4.1.3. Види процесу горіння та способи його припинення;
3. МЕ 4.1.6. Пожежні засоби для захисту об’єкта;
4. МЕ 4.1.14. План евакуації з приміщень на випадок пожежі (аварії);
5. МЕ 4.1.16. Знаки пожежної безпеки.

Дидактичне забезпечення: плакати.

ПОРЯДОК ДІЙ У РАЗІ ПОЖЕЖІ
У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен громадянин зобов’язаний:

  негайно повідомити про це по телефону пожежну охорону. При цьому необхідно на-
звати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, 
повідомити про обстановку на пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

  ужити (за можливості) заходів для евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та 
збереження матеріальних цінностей;

  якщо пожежа виникла на підприємстві, сповістити про неї керівника чи відповідну 
компетентну посадову особу та (або) чергового по об’єкту;

  у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газоряту-
вальну тощо).
Посадова особа об’єкта, що прибула на місце пожежі, зобов’язана:

  перевірити, чи викликано пожежну охорону (продублювати повідомлення), спові-
стити про подію власника підприємства;

  у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), викорис-
товуючи для цього наявні сили й засоби;

  вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов’язаних із ліквідацією по-
жежі;

  припинити роботи в будівлі (якщо це допускається технологічним процесом вироб-
ництва), крім робіт, пов’язаних із заходами для ліквідації пожежі;

  здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем про-
типожежного захисту), зупинення транспортувальних пристроїв, агрегатів, апаратів, 
перекриття сировинних, газових, парових та водяних комунікацій, зупинення систем 
вентиляції в аварійному та суміжних із ним приміщеннях (за винятком пристроїв 
протидимового захисту) та виконати інші заходи для запобігання розвитку пожежі 
та задимленості будівлі;

  перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежогасіння, 
протидимового захисту;

  організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу у виборі най-
коротшого шляху для під’їзду до осередку пожежі та в установці на водні джерела;

  одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію й захист матеріальних цінностей;
  забезпечити дотримання безпеки праці особами, які беруть участь у гасінні пожежі.

Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів повинен необхідно забезпечити 
їм безперешкодний доступ на територію об’єкта, за винятком випадків, коли відповід-
ними державними нормативними актами встановлено особливий порядок допуску.
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Адміністрація та технічний персонал підприємства, будівлі чи споруди зобов’язані 
брати участь у консультуванні керівника гасіння про конструктивні й технологічні осо-
бливості об’єкта, де виникла пожежа, прилеглих будівель та пристроїв, організувати 
проведення необхідних заходів, пов’язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її 
розвитку, із залученням сил і засобів об’єкта.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Кого першим слід сповістити, якщо ви помітили пожежу на підприємстві:
а) Керівника пожежної охорони;
б) Керівника підприємства;
в) Відповідального за пожежну безпеку на підприємстві;
г) Чергового по об’єкту.

2. Які дії повинна виконати посадова особа, що прибула на місце пожежі? 
Вкажіть їх послідовність.

а) Евакуювати тих, хто працює поряд з пожежею;
б) Зателефонувати до пожежної охорони;
в) Перевірити включення оповіщення людей про пожежу;
г) Викликати медичну службу;
д) Викликати газорятувальну службу;
е) Повідомити власника підприємства;
ж) Вивести за місце небезпечної зони всіх працівників, не пов’язаних з 

ліквідацією пожежі;
з) Припинити роботи в будівлі;
і) Здійснити аварійне відключення;
к) Організувати зустріч підрозділів пожежної безпеки;
л) Організувати евакуацію й захист матеріальних цінностей;
м) Забезпечити дотримання безпеки праці працівниками, що беруть участь у 

гасінні пожежі.
3. Які відомості слід надавати при розмові з пожежною охороною?
а) Адреса об’єкта; д) Наявність людей на місці пожежі;
б) Кількість поверхів будівлі; е) Своє прізвище;
в) Місце виникнення пожежі; ж) Обсяг пожежі.
г) Обстановка на об’єкті;

4. Кого із працівників слід залишити на місці пожежі?
а) Усіх, хто бажає допомогти гасінню;
б) Тих, хто має дозвіл на ліквідацію пожежі;
в) Підрозділ пожежної охорони.

5. Які дії виконує адміністрація підприємства після прибуття пожежного підрозділу?
а) Керує гасінням пожежі;
б) Консультує керівника пожежного підрозділу;
в) Організовує залучення сил та засобів об’єкта до ліквідації пожежі та

попередження її розвитку.

Самостійна робота
Практичне завдання

Відвідайте будівельний майданчик і визначте, чи є на його території безпере-
шкодний доступ до всіх об’єктів можливого виникнення пожежі. Те ж саме зробіть і на 
території вашого навчального закладу. Відповідь обґрунтуйте.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 1 19
Назва:  ВИДИ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ІНСТРУКТАЖІВ

Мета: засвоєння знань про види протипожежних інструктажів.
Пов’язані модульні елементи: 
МЕ 4.1.17. Заходи забезпечення пожежної безпеки.

Дидактичне забезпечення: інструменти  та програми для проведення
протипожежних інструктажів.

За призначенням і часом проведення протипожежні інструктажі поділяються на 
вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які 
щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), а також з особами, що прибули на 
підприємство у відрядження, на виробничу практику (навчання) і братимуть безпосе-
редню участь у виробничому процесі.

Він проводиться на підставі діючих на підприємстві правил, інструкцій та інших 
нормативних актів із питань пожежної безпеки у спеціально обладнаному для цього 
приміщенні фахівцем, на якого наказом по підприємству покладено ці обов’язки, і може 
поєднуватися зі вступним інструктажем з охорони праці.

Програма для проведення вступного протипожежного інструктажу затверджується 
керівником (заступником, головним інженером) підприємства.

Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робо-
чому місці до початку виробничої діяльності працівника.

Його повинні проходити:
  усі новоприйняті на роботу (постійну чи тимчасову);
  працівники, переведені з інших структурних підрозділів, виробничих дільниць під-
приємства;

  особи, що прибули на підприємство у відрядження і братимуть безпосередню участь 
у виробничому процесі;

  будівельники сторонніх організацій, які виконують на цьому підприємстві будівель-
но-монтажні, ремонтні або інші роботи;

  учні (студенти) під час виробничої практики (навчання), а також перед проведенням 
із ними практичних занять у навчальних майстернях, лабораторіях і т. ін.

Програма для проведення первинного протипожежного інструктажу затверджуєть-
ся керівником відповідного структурного підрозділу (начальником цеху, відділу тощо), 
відповідальним за протипожежний стан, або керівником підприємства, установи (його 
заступником).

Програми для проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів 
погоджуються з начальником об’єктової пожежної охорони або добровільної пожежної 
дружини (за наявності таких формувань).

Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з усі-
ма працівниками не рідше ніж один раз на рік за переліком питань, з якими необхідно 
ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних 
інструктажів.

Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться із працівниками на 
робочому місці або в спеціально відведеному для цього приміщенні: 

  у разі введення в дію нових або доопрацьованих нормативних актів із питань по-
жежної безпеки (норм, правил, інструкцій, положень тощо);

  у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації 
існуючого пожежонебезпечного устаткування;
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  на вимогу державних інспекторів із пожежного нагляду, якщо виявлено незадовіль-
не знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння ді-
яти у разі пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння.

Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться індивідуально або із гру-
пою працівників споріднених спеціальностей (видів робіт). Обсяг та зміст інструктажу 
визначаються в кожному випадку окремо залежно від причин, що викликали необхід-
ність його проведення.

Цільовий протипожежний інструктаж проводиться із працівниками перед ви-
конанням ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт (зварювальних, розі-
грівальних та інших), при ліквідації аварії, стихійного лиха.

Первинний, повторний, позаплановий та цільовий протипожежні інструктажі про-
водяться безпосередньо керівниками робіт (начальником виробництва, цеху, дільниці 
тощо), які пройшли навчання та перевірку знань із питань пожежної безпеки.

Первинний, повторний та позаплановий інструктажі завершуються перевіркою 
знань. Перевірку здійснює особа, яка проводила інструктаж.

Проведення протипожежних інструктажів може здійснюватися разом з відповід-
ними інструктажами з охорони праці.

Про проведення всіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у спеці-
альних журналах робляться записи (окремо від інструктажів із питань охорони праці) з 
підписами осіб, з якими проводився інструктаж, і тих, хто його проводив.

Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в доку-
менті, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск, дозвіл).

Необхідно пам’ятати!
 Застосування пожежного інструменту, відповідних вогнегасників вивча-

ють на вступному й наступних інструктажах на робочому місці.
 Кожен працівник зобов’язаний виконувати правила пожежної безпеки, не до-

пускати дій, що можуть призвести до пожежі.
 Особи, що не пройшли інструктаж, до роботи не допускаються.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Як поділяють протипожежні інструктажі?
а) Вступний;
б) Повторний;
в) Позаплановий;
г) Цільовий;
д) Особливий протипожежний.

2. З ким проводять вступний протипожежний інструктаж?
а) З усіма працівниками;
б) З усіма особами, що прийняті на роботу;
в) З усіма особами, що прибули на підприємство у відрядження;
г) З усіма особами, що прибули на виробничу практику;
д) З усіма особами, що мають братимуть безпосередню участь у виробничому 

процесі.
3. З ким слід погоджувати програму для проведення вступного та первинного 

інструктажів?
а) Начальник об’єктової пожежної охорони або добровільної пожежної дружини;
б) Керівник підприємства;
в) Відповідальний за охорону праці на підприємстві (установі).
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4. У яких випадках проводиться цільовий протипожежний інструктаж?
а) Кожного дня при виконанні різних робіт;
б) При виконанні разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт.

5. Хто здійснює перевірку знань первинного, повторного, позапланового інструктажів?
а) Керівник підприємства;
б) Особа, відповідальна за охорону праці;
в) Особа, яка проводила інструктаж.

6. У якому документі слід розписатися після проведення всіх видів протипо-
жежного інструктажу, крім цільового?

а) Спеціальний журнал для протипожежних інструктажів;
б) Журнал інструктажів з питань охорони праці;
в) Бланк наряду-допуску до виконання робіт.

7. Чи можуть бути допущені до виконання робіт особи, що не пройшли
протипожежний інструктаж?

а) Ні;
б) Так;
в) Так, але з обов’язковим зазначенням конкретної дати проведення

протипожежного інструктажу.
8. Де персонал навчають правилам користування пожежним інструментом, 

вогнегасником?
а) У кабінеті з охорони праці;
б) На робочому місці;
в) Біля пожежного щита.

Самостійна робота
Письмове завдання

Ознайомтесь із програмами різних видів протипожежних інструктажів. Визначте, 
що у них спільне і в чому різниця.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 1 20
Назва:  СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 4.1 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 4.1

Письмове завдання
1. Назвіть характерні причини виникнення пожеж у навчальній майстерні, на будівництві.
2. Які ви знаєте пожежонебезпечні властивості речовин?
3. Наведіть приклади організаційних заходів пожежної безпеки.
4. Наведіть приклади технічних заходів пожежної безпеки.
5. Назвіть способи припинення горіння.
6. Наведіть приклади легкозаймистих і горючих рідин.
7. Які речовини застосовують як вогнегасні?
8. Яка пожежна техніка використовується для захисту об’єкта?
9. У чому особливості організації пожежної охорони в будівельній галузі?
10. Дайте характеристику технологій гасіння. У чому особливості сучасних технологій 

пожежогасіння?
11. Які є типи вогнегасників? Чим вони відрізняються?
12. У яких умовах слід зберігати й експлуатувати вогнегасники різних типів?
13. Назвіть вимоги до протипожежної автоматики та пожежної сигналізації.
14. Дайте характеристику будівель, споруд за ступенем вогнестійкості та вимог до ви-

бухопожежного їх утримання.
15. Яким чином здійснюється класифікація вибухонебезпечних зон?
16. Як називається масштабна схема з показом будівлі, місць складування, доріг, кра-

нів тощо?
17. Опишіть, яку шкоду навколишньому середовищу можуть завдати пожежі на буді-

вельному майданчику.
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Самостійна робота
Проблемне завдання

На рис.1 зображено генеральний план будівельного майданчика. Вам необхідно 
показати де мають бути розташовані протипожежні засоби, зазначити їх кількість.

Які знаки пожежної безпеки повинні бути на будівельному майданчику і де їх кра-
ще розташовувати (вкажіть хрестиками).

Рис.1. Генеральний план будівельного майданчика

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 2 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 4.2. ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ

Мета: засвоєння знань про види складальних креслень, деталювання складаль-
них креслень, правила заповнення специфікацій, основні відомості про 
кінематичні схеми, правила читання кінематичних схем; формування на-
вичок читання й виконання креслень і схем за складністю четвертого роз-
ряду.

МО складається з таких МЕ:
  складальне креслення;
  специфікація. Заповнення специфікації;
  загальні відомості про схеми. Різновиди схем;
  кінематична принципова схема.

Переходьте до наступного елементу

 

Набув знань – пристосуй до діла, 
знання без діла – тяжка ноша. 

Перське прислів’я  

Хочеш знати – не соромся питати.

Перське прислів’я
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 2 2
Назва:  СКЛАДАЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ

Мета: засвоєння знань про зображення складального креслення.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.4.4. Площини проекцій, осі проекцій;
2. МЕ 1.8.2. Зображення. Основні положення;
3. МЕ 1.8.3. Вигляди зображень.

Дидактичне забезпечення: складальні креслення виробів.

Матеріально-технічне забезпечення: папір А4 для креслення, комплект кресляра.

Складальне креслення – документ, що містить зображення виробу та інші дані, 
необхідні для його складання й контролю (ГОСТ 2.102-68). Кожне складальне креслен-
ня супроводжують специфікацією.

Правила оформлення складальних креслень установлює ГОСТ 2.109-73.
Складальне креслення має містити: 

  зображення складальної одиниці, що дає уявлення про розташування та взаємний 
зв’язок складових частин, які з’єднуються за цим кресленням;

  дані, що забезпечують можливість складання й контролю складальної одиниці;
  розміри, граничні відхилення та інші параметри й вимоги, проконтрольовані або ви-
конані згідно зі складальним кресленням;

  вказівки про характер спряження й методи його здійснення, якщо точність спряжен-
ня забезпечується при складанні (підбір деталей, їх припасування тощо);

  вказівки про способи виконання нерознімних з’єднань (зварених, паяних та інше);
  номери позицій складових частин, що входять у виріб;
  основні характеристики виробу;
  габаритні розміри, що визначають граничні зовнішні або внутрішні обриси виробу;
  установочні розміри, за якими виріб установлюється на місце монтажу;
  приєднувальні розміри, за якими виріб приєднується до інших виробів;
  необхідні довідкові розміри.

При зображенні виробу на складальному кресленні, крім виглядів, можуть засто-
совуватися розрізи й перерізи, що пояснюють форму й розташування деталей, які вхо-
дять у виріб.

На складальному кресленні регулятора тиску (рис.1) наведено такі зображення: 
головний вигляд, вигляд згори, профільний розріз і розріз АА.

Зображення та штриховка перерізів у розрізах виконані відповідно до вимог ЕСКД 
ГОСТ 2. 306-2008.

На складальному кресленні, як правило, зображення розташовують у проекційно-
му зв’язку, що полегшує читання креслення. Окремі зображення можуть розташовува-
тися на вільному місці поля креслення.

Основний напис складального креслення виконується згідно з ГОСТ 2.104-2006. 
Складальне креслення (рис.1) має ту саму назву, яка записана в специфікації до нього. 
Позначення складального креслення та його специфікації ідентичні; тільки в кінці по-
значення складального креслення вказується шифр «СК» (складальне).

Для кожної складової частини регулятора тиску в специфікації вказано номер по-
зиції. 

Номери позицій на складальному кресленні наносять на полицях ліній-виносок, 
що проводяться від зображень складових частин. Лінії-виноски перетинають контур 
зображення складової частини й завершуються точкою. Номери позицій слід познача-
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ти на тому зображенні, на якому частина виробу проектується як видима. Лінії-виноски 
не повинні перетинатися між собою, не повинні бути паралельними лініям штриховки, 
якщо можливо, не повинні перетинати зображення інших складових частин, а також 
розмірних ліній креслення.

Номери позицій наносять на кресленні один раз. Допускається вказувати повтор-
но номери позицій однакових складових частин. При цьому всі номери позицій, що 
повторюються, проставляються на подвійній полиці.

Номери позицій розташовують паралельно основному напису креслення і групу-
ють їх у стовпчик або рядок, тобто по вертикальній або горизонтальній прямій.

Розмір полиць 10...12 мм.
Розмір шрифту номерів позицій має бути більшим за розмір шрифту розмірних 

чисел у 1,5 рази.
Для групи кріпильних деталей, що належать до одного й того самого місця крі-

плення, допускається проводити спільну лінію-виноску. У цьому випадку полиці для 
номерів позицій повинні розташовуватися у стовпчик і з’єднуватися тонкою лінією. На-
приклад, болт 14, гайка 16, шайба 18 (рис.1).

Рис.1. Складальне креслення
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що таке складальне креслення?
а) Документ, що містить зображення виробу;
б) Документ, що містить дані для контролю при виготовленні виробу;
в) Документ, що містить зображення виробу та інші дані, необхідні для його 

складання й контролю.
2. Які нормативні документи регламентують виконання складального креслення?
а) ГОСТ 2.104-2006;
б) ГОСТ 2.109-73;
в) ГОСТ 2.102-68;
г) ЕСКД ГОСТ 2.306-2008;
д) Усі вищевказані.

3. Чи повинні бути вказані на складальному кресленні приєднувальні розміри, за 
якими виріб приєднується до інших виробів?

а) Так;
б) Ні;
в) Якщо необхідно.

4. Які вимоги висуваються до ліній-виносок?
а) Не перетинаються між собою;
б) Перетинають зображення інших розмірних ліній креслення;
в) Паралельні лініям штриховки;
г) Перетинають контур зображення складової частини й завершуються точкою;
д) Непаралельні лініям штриховки.

5. Який розмір полиць виносних ліній?
а) 5 мм;
б) 10-12 мм;
в) 15-20 мм;
г) Залежить від масштабу зображення.

6. У яких випадках полиці для номерів позицій розташовуються у стовпчик і 
з’єднуються тонкою лінією?

а) Якщо є група кріпильних деталей, що належать до різного місця кріплення;
б) Якщо є група кріпильних деталей, що належать до одного й того самого

місця кріплення;
в) Це недопустимо;
г) Залежить від масштабу зображення.

Самостійна робота
Графічне завдання

Виконайте складальне креслення виробу (за вказівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 2 3
Назва:  СПЕЦИФІКАЦІЯ. ЗАПОВНЕННЯ СПЕЦИФІКАЦІЇ 

Мета: засвоєння знань про специфікацію до складального креслення; 
формування навичок її заповнення.

Пов’язані модульні елементи:
1.МЕ 1.4.4. Площини проекцій, осі проекцій;
2.МЕ 1.8.2. Зображення. Основні положення;
3.МЕ 1.8.3. Вигляди зображень;
4. МЕ 4.2.2. Складальне креслення.

Дидактичне забезпечення: специфікації до складальних виробів.

Матеріально-технічне забезпечення: папір формату А4 для креслення,
комплект кресляра.

Специфікація становить собою текстовий документ, що визначає склад виробу, 
утвореного із двох і більше частин (рис.1). Складають специфікацію на кожну скла-
дальну одиницю (рис.2).

Специфікація виконується й оформлюється на окремих аркушах формату А4 за 
формою, що визначається ГОСТ 2.106-96. Специфікації містить графи, розміри, роз-
ташування й зміст яких наведено на рис.1.

Специфікація в загальному випадку складається з розділів, які розташовують  
у такій послідовності:

1) документація; 4) деталі; 7) матеріали;
2) комплекси; 5) стандартні вироби; 8) комплекти.
3) складальні одиниці; 6) інші вироби;

При великій кількості складових частин виробу специфікація може розміщуватися 
на кількох аркушах; у нижній частині першого аркуша має бути основний напис за фор-
мою 2 (ГОСТ 2.104-2006), а на всіх наступних – за спрощеною формою. Специфікація 
складається з розділів, послідовність розташування й характер змісту яких подані в 
табл.1.

Таблиця 1
РОЗДІЛИ СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА ЇХ ЗМІСТ

Назва розділу Характер змісту розділу

Документація
Документи, що складають комплект конструкторських документів специфікованого 
виробу (крім його специфікації), наприклад: складальне креслення, монтажне
креслення, схема, пояснювальна записка, паспорт, технічні умови тощо

Комплекси Комплекси, що безпосередньо входять у специфікований виріб 

Складальні
одиниці

Складальні одиниці (їх специфікації), що входять у специфікований виріб і на які
виконані креслення, наприклад: з’єднання, виконані запресуванням, зварюванням,
паянням, армовані та інші види з’єднань

Деталі Деталі, що входять безпосередньо в специфікований виріб і на які виконані креслення
Стандартні 
вироби

Вироби, застосовані за такими категоріями стандартів: державним, галузевим,
 стандартами підприємств

Інші вироби Вироби, застосовані не за стандартами, а за технічними умовами, каталогами,
прейскурантами. Приклади: лімб, ноніус по нормалі верстатобудування

Матеріали Матеріали, що застосовуються при складанні. Приклади: дріт, тканина, сталь кутова, 
набивка – шнур і т. п.

Комплекти Комплекти, що безпосередньо входять у специфікований виріб, наприклад: комплект 
монтажних частин, комплект інструменту та приладдя тощо
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Назва кожного розділу записується у вигляді заголовка в графі «Назва» й підкрес-
люється. Перед назвою кожного розділу, а також після назви залишається по одному 
вільному рядку.

Після кожного розділу специфікації необхідно залишати кілька вільних рядків для 
додаткових записів.

У графі «Назва» вказується: 
а) у розділі «Документація» – назва документа, наприклад: «Складальне креслен-

ня», «Габаритне креслення», «Пояснювальна записка», «Технічні умови» тощо;
б) у розділах «Складальні одиниці» і «Деталі» – назва виробу або деталі відпо-

відно до основного напису креслення. Записи в кожному з цих розділів виконуються в 
алфавітному порядку букв, що входять в індекс позначення, і далі в порядку зростання 
цифр, що входять у позначення;

в) у розділі «Стандартні вироби» записують умовне позначення виробу. Вироби 
записують у послідовності категорій стандартів. У межах кожної  категорії стандартів 
позначення виробів записують за однорідними групами, наприклад: кріпильні виро-
би, арматура, вироби різні (підшипники, ремені й т. п.), мастильні пристрої, гідравліка, 

Рис.1. Специфікація складального креслення
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електрообладнання. У межах кожної групи в алфавітному порядку вказується назва 
виробу (наприклад, «Болт», «Гвинт», «Гайка», «Шайба»). У межах кожної назви – у по-
рядку зростання позначень стандарту (наприклад, Болт М10, Болт М12 і т. д.). У межах 
кожного позначення стандарту – у порядку зростання основних параметрів або розмі-
рів виробу (наприклад діаметра). У межах основного параметра або розміру виробу – у  
порядку зростання інших параметрів або розмірів (наприклад довжини). Якщо стан-
дартні вироби виготовляються за одним стандартом й основні параметри та розміри їх 
позначаються одним числом або буквою, то в позначенні їх згідно з ГОСТ 2.108-68 до-
пускаються спрощення (не вказується номер стандарту), наприклад, шайби: Шайба 3,
Шайба 4 і т. ін.;

г) у розділі «Інші вироби» вказують назву й умовні позначення виробів відповідно до 
документів на їх поставку та найменування цих документів. Вироби записують за одно-
рідними групами, у межах кожної групи – в алфавітному порядку назв виробів, а в межах 
кожної назви – у порядку зростання основних параметрів або розмірів виробу;

д) у розділі «Матеріали» вказують позначення матеріалів, установлені відповід-
ними стандартами. Матеріали записують за видами у послідовності, що визначається 
ГОСТ 2.106-96: метали чорні, магнітоелектричні й феромагнітні, кольорові, благородні, 
рідкі й т. ін.;

Деталі складальних одиниць виготовляють із матеріалів, які вказані в основних 
написах робочих креслень цих деталей. Матеріал деталей, на які робочі креслення не 
виготовляються, вказують у специфікації в розділі «Матеріали».

У графі «Поз.» (позиція) вказують порядкові номери складових частин, що без-
посередньо входять у специфікований виріб, у послідовності запису їх у специфікації. 
Складовим частинам розділу «Документація» номери позицій не присвоюються.

Рис.2. Складальні одиниці
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У графі «Кіл.» (кількість) вказують:
а) у розділі «Матеріали» – загальну кількість матеріалу конкретної позиції на один 

специфікований виріб із зазначенням одиниць вимірювання;
б) у розділі «Документація» ця графа не заповнюється;
в) у всіх інших розділах – кількість кожного виробу, записаного в специфікацію, на 

один специфікований виріб.
У графі «Примітка» вказують додаткові дані про вироби, записані в специфікацію. 

Наприклад, для деталей, на які не виконано креслення, вказують масу. 
У графі «Формат» записують позначення формату аркуша конструкторського

документа. Для деталей, на які не виконано креслення, проставляють шифр «БК» (без 
креслення).

У графі «Зона» вказують позначення зони креслення, у якій знаходиться запису-
вана складова частина виробу. Поділ поля креслення на зони проводиться при вико-
нанні складального креслення на форматі порівняно великого розміру.

У графі «Позначення» вказують позначення документів, складальних одиниць
деталей.

Якщо складальне креслення виконане на аркуші формату А4, допускається по-
єднувати специфікацію із кресленням (рис.2).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що таке специфікація?
а) Додаток до креслення;
б) Текстовий документ, що визначає склад виробу;
в) Зміст складальних одиниць.

2. Чи можна поєднувати специфікацію із кресленням?
а) Так, у всіх випадках;
б) Ні;
в) Так, якщо складальне креслення виконано на аркуші А4;
г) Спеціальних вимог немає.

3. Скільки розділів має специфікація у загальному випадку?
а) 5;
б) 10;
в) 8;
г) 12.

4. Як правильно розташувати в специфікації назви виробів у межах кожної групи?
а) Довільно;
б) В алфавітному порядку;
в) У послідовності категорій стандартів.

Самостійна робота
Графічне завдання

Заповніть специфікацію до складального креслення, яке ви виконали раніше 
(див. МЕ 4.2.2.).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 2 4
Назва:  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СХЕМИ. РІЗНОВИДИ СХЕМ

Мета: засвоєння знань про схеми та їх різновиди.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.8.6. Умовності та спрощення;
2. МЕ 4.2.2. Складальне креслення.

Загальні відомості про схеми
Схемами називають конструкторські документи, на яких складові частини виро-

бу, їх взаємне розташування та зв’язок між ними подані у вигляді умовних графічних 
зображень.

У сучасній техніці широко використовуються механічні, пневматичні, гідравлічні й 
електричні пристрої. Вивчати принцип і послідовність дії таких пристроїв за креслен-
нями загальних виглядів і складальними кресленнями часто досить важко. Тому, крім 
креслень, часто складають спеціальні схеми, що дають змогу набагато швидше розі-
братися у принципі й послідовності дії того чи іншого пристрою.

Схеми прості за виконанням і досить наочні; вони можуть бути виконані в прямо-
кутних або аксонометричних проекціях.

Різновиди схем
ГОСТ 2.701-2008 визначає види й типи схем, їх позначення й загальні вимоги до 

виконання схем (крім електричних).
Схеми залежно від основного призначення поділяються на типи, кожен з яких 

часто позначається цифрою: 1 – структурні; 2 – функціональні; 3 – принципові;
4 – з’єднання (монтажні); 5 – підключення; 6 – загальні; 7 – розташування та інші:
а) структурні схеми служать для загального ознайомлення з виробом і визначають 

взаємозв’язок складових частин виробу та їх призначення; елементи схеми викрес-
люють простими геометричними фігурами (прямокутниками) і прямими лініями;

б) функціональні схеми пояснюють процеси, що відбуваються у виробі або в його функ-
ціональній частині;

в) принципові схеми (повні) визначають повний склад елементів виробу й зв’язків між 
ними, даючи детальне уявлення про принципи дії виробу;

г) схеми з’єднань (монтажні) показують з’єднання складових частин виробу, а також 
місця приєднань і введень, виявляють проводи, кабелі, трубопроводи та їх арматуру;

д) схеми підключення показують зовнішнє підключення виробу.
При складанні схем застосовують такі терміни:

1. Елемент схеми – складова частина схеми, що виконує певну функцію (призначення) 
у виробі й не може бути поділена на частини, що мають самостійне функціональне 
призначення (наприклад, насос, з’єднувальна муфта, конденсатор, резистор тощо).

2. Пристрій – сукупність елементів, що становить одну конструкцію (наприклад, меха-
нізм храповий, друкарська плата, шафа).

3. Функціональна група – сукупність елементів, які виконують у виробі певну функцію 
і не об’єднані в одну конструкцію.

4. Функціональна частина – елемент обладнання або функціональна група.
5. Лінія взаємозв’язку – відрізок лінії на схемі, що показує зв’язок між функціональними 

частинами виробу.
При виконанні схеми масштабу не дотримуються. Дійсне просторове розташу-

вання складових частин виробу може не враховуватися на схемі або враховуватися 
приблизно.
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Елементи, що входять до складу виробу, зображують на схемах, як правило, у ви-
гляді умовних графічних позначень, які встановлюються стандартами ЄСКД. 

Зв’язок між елементами схеми показується лініями взаємозв’язку, які умовно по-
значають трубопроводи, проводи, кабелі, вали.

Умовні позначення елементів загального застосування встановлює ГОСТ 2.721-74.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які види пристроїв використовують у сучасній техніці?
а) Механічні;
б) Пневматичні;
в) Гідравлічні;
г) Електричні;
д) Усі вищевказані.

2. Якою цифрою позначаються функціональні схеми?
а) 1;
б) 5;
в) 5;
г) 7.

3. Яке призначення принципової схеми?
а) Пояснити процеси, що відбуваються у виробі;
б) Дати детальне уявлення про принципи дії виробу;
в) Показати з’єднання складових частин виробу.

4. Чим відрізняється схема від креслення?
а) Елементи, що входять до складу виробу, зображують у вигляді умовних

графічних позначень;
б) Не треба дотримуватись масштабу;
в) Схеми прості за виконанням і досить наочні;
г) Менше часу витрачається на креслення схеми;
д) Необов’язково дотримуватися вимог нормативних документів ЄСКД.

5. Чи треба дотримуватися масштабу при виконанні схем?
а) Так;
б) Ні;
в) В окремих випадках.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 2 5
Назва:  КІНЕМАТИЧНА ПРИНЦИПОВА СХЕМА

Мета: засвоєння знань про принципову кінематичну схему та умовні позначення, 
що в ній використовуються; формування навичок читання схем.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 4.2.4. Загальні відомості про схеми. Різновиди схем.
Матеріально-технічне забезпечення: папір формату А4 для креслення,

набір кресляра.

Кінематичні схеми встановлюють будову механізмів і пояснюють взаємодію їх 
елементів.

На рис.1 зображений привод автомата, а на рис.2 – спрощена кінематична схема 
привода автомата з наочним поясненням умовних графічних позначень елементів схе-
ми. З цього прикладу видно, що умовні позначення становлять зображення механізмів 
і їх складових частин, які нагадують їх лише у загальних рисах.

Рис.1. Привод автомата:
1 – розподільний кулачок, 2 – диск,

3 – зубчатий вінець, 4 – цанга

Рис.2. Спрощена кінематична схема привода автомата:
а – механізм храповий, б – підшипник фланцевий,
в – передача прямозуба, г – пружина стискання,

д – шарикопідшипник упорний, е – передача зубчата
конічна, ж – підп’ятник, з – передача черв’ячна, і – елек-
тродвигун, к – передача косозуба, л – передача пласкоре-

мінна, м – пружина розтягнення, н – кулачок плаский
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Розглянемо приклад читання кінематичної схеми. На рис.2 подана кінематична 
схема (з наочним зображенням окремих елементів), яка містить електродвигун 1, що 
передає обертання черв’ячному редуктору (передачі) 4 через ремінну передачу 2. Ви-
хідний вал ІІІ редуктора 4 обертає закріплений на ньому розподільний диск 6. 

На валу ІІІ установлений (на шпонці) плаский дисковий кулачок 8, який за допомо-
гою зубчатого колеса 7 храпового механізму, установленого на порожнистому валу V, 
передає періодичне обертання диска 6. На валу ІІ установлено косозубе циліндричне 
колесо 3, що зачіплюється з парним колесом, з’єднаним з валом І шпонкою. На кінці 
вала І також на шпонці установлено конічне зубчате колесо, що зачіплюється з коле-
сом 5, яке обертає вал ІV з циліндричним зубчатим колесом. Далі обертання переда-
ється зубчатому диску-вінцю, що повертає затискні цанги.

Деякі умовні графічні позначення в кінематичних схемах наведені в таблиці 1.

Таблиця 1
УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ В СХЕМАХ КІНЕМАТИКИ

(витяг з ГОСТ 2.770-68)

Назва Позначення Призначення

1. Вал, вісь, стрижень і т. п. Для підтримання обертових
деталей: зубчатих коліс, шківів, 
роликів тощо та для передачі
крутного моменту (вал)

2. Підшипники ковзання й кочення на валу 
(без уточнення типу):
а) радіальні;
б) упорні

Для підтримання обертового
вала або осі

3. Підшипники ковзання радіальні

4. Підшипники кочення:
а) радіальні;
б) радіально-упорні

5. Муфта.
Загальне позначення без уточнення типу.
Муфта пружна.
Муфта зчеплення (керована).
Загальне позначення

Для з’єднання й роз’єднання двох 
валів і попередження поломок при 
перевантаженні

6. Гальмо. Загальне позначення Для зниження швидкості
обертання вала або припинення 
його обертання

7. Маховик на валу Для надання обертання валу або 
гвинту вручну

8. Храповий зубчатий механізм
із зовнішнім зчепленням

Для здійснення періодичного
обертання в одному напрямку

9. Передача ременем без уточнення
типу ременя Для передачі обертання від одного 

вала до іншого при значній відстані 
між ними
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Назва Позначення Призначення

10. Передача ланцюгом.
Загальне позначення без уточнення
типу ланцюга

Для передачі обертання від одного 
вала до іншого при значній відстані 
між ними

11. Пружини:
а) циліндричні стиснення;
б) циліндричні розтягнення

Для створення зусилля, що діє
на певну деталь

12.  Передачі зубчаті циліндричні:
– зовнішнє зачеплення

(загальне позначення без уточнення 
типу зубців);

– внутрішнє зачеплення

Для передачі обертання від одного 
вала до іншого: 
а) при паралельних валах

13. Передачі зубчаті з пересічними валами 
й конічні (загальне
позначення без уточнення типу зубців)

б) при пересічних валах

14. Передачі з циліндричним черв’яком 
(перехресні вали)

в) при перехресних валах

15. Передачі зубчаті рейкові
(загальне позначення без
уточнення типу зубців)

Для перетворення обертального 
руху в поступальний або навпаки

16. Кулачки барабанні, циліндричні Для здійснення криволінійного руху

17. Кулачки обертові Для здійснення криволінійного руху

Кожний елемент, зображений на схемі умовно, повинен мати своє позначення: по-
рядковий номер або буквено-цифрове позиційне позначення. Для кожного виду схем 
установлені правила нанесення таких позначень.

На рис.3 представлена кінематична принципова схема (з більш детальним оформ-
ленням) механізму подачі свердла силової головки.

У схемі застосовані умовні графічні позначення елементів машин і механізмів 
згідно з ГОСТ 2.770-68.

Правила виконання кінематичних схем викладені в ГОСТ 2.703-68.
Співвідношення розмірів умовних графічних позначень елементів, що взаємоді-

ють, на схемі має приблизно відповідати дійсному співвідношенню розмірів цих еле-
ментів у виробі.

На кінематичних схемах вали, осі, стрижні, шатуни, кривошипи й т. п. зображують 
суцільними основними лініями завтовшки s. Елементи, що зображують умовно і спро-
щено, виконують суцільними лініями завтовшки s/2.

Кінематичні схеми виконують, як правило, у вигляді розгортки: усі геометричні осі 
умовно вважаються розташованими в одній площині або в паралельних площинах.



243

Рис.3. Кінематична принципова схема механізму подачі свердла силової головки

Кожному кінематичному елементу, зображеному на схемі, як правило, присвою-
ється порядковий номер, починаючи від джерела руху. Вали нумеруються римськими 
цифрами, інші елементи – арабськими. Порядковий номер елемента позначають на 
полиці лінії-виноски. Під полицею лінії-виноски вказують основні характеристики й па-
раметри кінематичного елемента.

Відповідно до ГОСТ 2.703-68, деякі елементи кінематичних схем та їх характе-
ристики й параметри слід вказувати на схемі:

а) джерело руху – назва, тип, характеристика;
б) шків ремінної передачі – діаметр шківа;
в) зубчате колесо – кількість зубців, модуль, а для косозубих коліс – також напря-

мок і кут нахилу зубців;
г) черв’як – модуль осьовий, кількість заходів;
д) ходовий гвинт – хід гвинтової лінії, кількість заходів, напис «лів.» (тільки для 

лівих різьб).
Читання кінематичної схеми механізму подачі свердла силової головки, зобра-

женої на рис.3, починають із знаходження електродвигуна 1. Пружна муфта 2 з’єднує 
вал електродвигуна 1 з валом черв’яка 3 першої черв’ячної передачі. На схемі також 
зображені два циліндричні змінні зубчаті колеса а і в, друга черв’ячна передача 6 і 7, 
барабанний кулачок 8, вал (шпинделя) IV і радіальний підшипник ковзання 5.

На кресленні є таблиця, у якій вказана кількість зубців змінних коліс а і в.
В основному написі вказують назву й позначення схеми.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яке призначення кінематичної схеми?
а) Спрощене зображення механізму;
б) Встановлення будови механізму та графічне пояснення взаємодії

його елементів;
в) Умовне графічне позначення елементів схеми.

2. Визначте, що означає графічне позначення  ?
а) Підшипники кочення радіальні;
б) Підшипники ковзання радіальні;
в) Підшипники кочення радіально-упорні;
г) Підшипники ковзання й кочення на валу упорні.

3. У яких випадках застосовується цей механізм  ?
а) Для передачі обертання від одного вала до іншого при значній відстані

між ними;
б) Для передачі обертання від одного вала до іншого при незначній відстані

між ними;
в) Для здійснення періодичного обертання в одному напрямку;
г) Для зниження швидкості обертання вала.

Самостійна робота
Графічне завдання

Намалюйте принципову кінематичну схему механізму (за вказівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 2 6
Назва:  СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 4.2 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 4.2

Письмове завдання
1. Що повинно містити складальне креслення?
2. Які основні вимоги щодо оформлення складальних креслень встановлює

ГОСТ 2.109-73?
3. З яких розділів складається специфікація до складальних одиниць?

Який зміст цих розділів?
4. Які вимоги висуваються до заповнення специфікації складального креслення?
5. Що таке схеми? Назвіть їх різновиди?
6. Які терміни застосовують при складанні схем?
7. Яке призначення кінематичних схем?
8. Що треба знати, щоб скласти або прочитати кінематичну схему?

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 3 1
Назва:  НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 4.3. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ
СКЛАДНІСТЮ 4-ГО РОЗРЯДУ

Мета: засвоєння знань про нові основні і допоміжні матеріали, які застосову-
ються при виконанні монтажних робіт складністю 4-го розряду:

  клейові суміші для систем скріплення теплоізоляції;
  клейові суміші для систем зовнішнього утеплення фасаду «КНАУФ-Тепла стіна»;
  матеріали для звукоізоляційних систем;
  звукопоглинальні плити «КНАУФ Piano»;
  акустичні плити «КНАУФ Cleaneo Akustik»;
  звукоізоляційні плити «КНАУФ Silentboard».

Переходьте до наступного елементу
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 3 2
Назва:  КЛЕЙОВІ СУМІШІ ДЛЯ СИСТЕМ СКРІПЛЕНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ (ССТ)

Мета: засвоєння знань про:
  види СБС для системи скріплення теплоізоляції;
  функціональні та фізико-механічні властивості клейових сумішей для ССТ.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.4.8. Мастики. Класифікація;
2. МЕ 4.3.2. Клейові суміші спеціального призначення.

Дидактичне забезпечення: ДБН В.2.6-22-2001.

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно.

Система скріпленої теплоізоляції (рис. 1) складається з:

  теплоізоляційних плит;
  клейового шару для фіксації теплоізоляційних плит;
  армованого водостійкого шару (штукатурки, шпаклівки).

Фірми-виробники випускають різні види СБС, призначені для ССТ:
  диференційовані* клеї для утеплювачів різних видів (пінополістирольних і мінера-
ловатних);

  клеї для приклеювання утеплювачів незалежно від їх виду;
  клеї-шпаклівки (штукатурки) для приклеювання утеплювачів і улаштування гідроза-
хисного армованого шару основи під оздоблювальну (фінішну) штукатурку.
Клейові суміші для ССТ повинні мати такі функціональні властивості:

  пластичність і легкоукладальність при нанесенні на поверхню утеплювача й основи;
  ефективність відповідного клею залежно від матеріалу утеплювача;
  еластичність;
  водостійкість;
  необхідний рівень адгезії (залежно від міцності матеріалу утеплювача та сфери
застосування суміші);

Рис.1. Схема улаштування ССТ:
1 – шар захисно-декоративного розчину, 2 – ґрунтовка, 3 – шар гідрозахисного штукатур-
ного розчину, 4 – склосітка, 5 – другий шар гідрозахисного штукатурного розчину, 6 – крі-

пильний елемент (дюбель), 7 – плитний утеплювач, 8 – шар клейового розчину,
9 – зовнішня стінова конструкція

* диференційовані клеї – клеї окремо для ССТ з пінополістирольним утеплювачем
та для ССТ з мінераловатним утеплювачем.
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  паропроникність;
  безпечність при застосуванні й експлуатації;
  екологічність;
  морозостійкість;
  довговічність, яка повинна відповідати терміну експлуатації системи (не менше
ніж 20 років).

Для ССТ найчастіше використовують сухі цементні суміші з полімерними порош-
ковими домішками, особливо при виготовленні клейових і армованих мас.

Основні фізико-механічні властивості матеріалів, що застосовуються у ССТ,
наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ,

ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В СИСТЕМАХ СКРІПЛЕНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

Назва показника

Значення показника

Клейова суміш

Армоване
штукатурне 

(шпаклювальне)
покриття

Розчинові суміші: термін придатності, хв., не менше 60 60
Відкритий час, хв., не менше 15 –
Зміщення плити, мм, не більше 0,5 –
Час коригування положення плити, хв., не менше 10
Товщина шару (загальна), мм Визначається способом

приклеювання
4-6

Розчини: міцність зчеплення плит утеплювача з 
різними основами (бетон, цегла, цементно-піщана 
штукатурка, деревина), МПа, не менше

Мають забезпечувати
міцність зчеплення не менше від 

значення, що відповідає коге-
зійному розриву по утеплювачу

0,5

Міцність на стиснення, МПа, не менше 10-25 10
Міцність на розтягнення при вигині, МПа, не мен-
ше

2,5 2,5

Коефіцієнт водопоглинання при капілярному
підсосі, кг/м²год0,5

– 0,1

Водопроникність, за 24 год, Мпа, не менше – 0,2
Паропроникність, мг/м год Па, не менше – 0,04*
Морозостійкість, циклів, не менше 50 75

Примітка: * враховуючи підвищені вимоги до гідроізоляції утеплювача й збереження теплоізоляцій-
них властивостей.

Термін придатності розчинової суміші – це час, протягом якого розчинова 
суміш може бути використана без втрати основних властивостей.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що є основою системи скріпленої теплоізоляції?
а) Клейовий шар для фіксації теплоізоляційних плит;
б) Пінополістирольні або мінеральні плити;
в) Армований водостійкий шар (штукатурка, шпаклівка);
г) Фінішне покриття.

2. Які сухі будівельні суміші призначені для ССТ?
а) Клеї для приклеювання утеплювачів;
б) Клеї-шпаклівки (штукатурки);
в) Фінішні шпаклівки;
г) Фінішні штукатурки.

3. Якому терміну експлуатації ССТ має відповідати така функціональна
властивість, як довговічність?

а) 5 років; в) 20 років;
б) 10-15 років; г) До 50 років.

4. Який термін придатності розчинових сумішей, що застосовуються у ССТ?
а) 15 хв; в) 120 хв;
б) 60 хв; г) 25 год.

5. Якою повинна бути загальна товщина шару для армованого штукатурного покриття?
а) Визначається способом нанесення;
б) 2-3 мм;
в) 4-6 мм;
г) 10 мм.

6. Які показники не визначають для клейових сумішей, що застосовуються у ССТ?
а) Міцність на стиснення; в) Морозостійкість;
б) Водопроникність; г) Міцність на розтягнення.

7. Які показники не визначають для армованих штукатурних покриттів у ССТ?
а) Термін придатності; г) Морозостійкість;
б) Відкритий час; д) Водопроникність.
в) Зміщення плити;

8. Зі скількох рядів і по скільки профілів у кожному найчастіше складається пакет
сталевих профілів?

а) З 20 по 2 профілі; в) З 10 по 4 профілі;
б) З 15 по 4 профілі; г) З 5 по 5 профілів.

Самостійна робота
Письмове завдання

1. Приготуйте клейові суміші з СБС різних фірм-виробників (за вказівкою інструктора).
2. Визначте термін придатності та відкритий час клейових сумішей і порівняйте з тим, 

що регламентується вимогами ДБН В.2.6-22-2001.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 3 3
Назва:  КЛЕЙОВІ СУМІШІ ДЛЯ СИСТЕМ ЗОВНІШНЬОГО УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ

«КНАУФ-ТЕПЛА СТІНА»

Мета: засвоєння знань про систему зовнішнього утеплення фасаду 
«КНАУФ-Тепла стіна»; характеристику складової цієї системи – 
СБС «КНАУФ Мінералшпахтель».

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 4.3.2. Клейові суміші спеціального призначення;
2. МЕ 4.3.3. Клейові суміші для систем скріплення теплоізоляції (ССТ).

Дидактичне забезпечення: ДБН В.2.6-22-2001

Матеріально-технічне забезпечення: зразки матеріалів фірми КНАУФ для системи 
«КНАУФ-Тепла стіна»; матеріали та інструменти для виконання практичного за-
вдання визначте самостійно.

На рис.1 представлено систему зовнішнього утеплення «КНАУФ-Тепла стіна».

У таблиці 1 наведено витрати матеріалів на 1 м² ССТ із застосуванням матеріалів КНАУФ.

Таблиця 1
ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ НА СИСТЕМУ ЗОВНІШНЬОГО УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ

«КНАУФ-ТЕПЛА СТІНА»
Назва матеріалів Витрата на 1 м²

Глибокопроникна ґрунтовка «КНАУФ Хафт Емульсія» (розведення 1:5) 250 г

«КНАУФ Мінералшпахтель»: 
приклеювання 6 кг
армування 6 кг

Утеплювач мінеральний 1 м²
Сітка армувальна щільністю 140 г/м² 1,1 м²
Декоративна штукатурка 2-6 кг
Дюбель 5 шт.

У таблиці 2 подано характеристику мінеральної клеючої та армуючої суміші 
«КНАУФ Мінерал-шпахтель».

Рис.1. Зовнішнє утеплення фасаду «КНАУФ-Тепла стіна»: 1 – несна стіна (будівельна основа), 
2 – клейовий шар «КНАУФ Мінералшпахтель», 3 – плита мінерального утеплювача,

4 – захисний шар «КНАУФ Мінералшпахтель», армований склосіткою, 5 – дюбель для кріплення 
плит, 6 – ґрунтовка «КНАУФ Хафт Емульсія», 7 – декоративна мінеральна штукатурка
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Таблиця 2
ХАРАКТЕРИСТИКА МІНЕРАЛЬНОЇ ШТУКАТУРКИ

«КНАУФ МІНЕРАЛШПАХТЕЛЬ» ДЛЯ ССТ
Марка «КНАУФ Мінералшпахтель»

Тип розчину, склад Суха суміш заводського виробництва на цементній основі з домішкою воло-
кон і полімерних домішок для підвищення зчеплення штукатурки з основою

Сфера застосування

  як клейовий розчин для теплоізоляційної системи «КНАУФ-Тепла сті-
на» з мінеральним утеплювачем

  як розчин для закладання армуючого матеріалу при роботі з
штукатурними основами для стін змішаного мурування

  для нанесення на поверхню теплоізоляційних плит захисного шару 
армованого склосіткою з подальшим покриттям декоративною штука-
туркою

Приготування Вміст мішка (25 кг) змішати приблизно з 8-ма літрами води (0,32 л/кг),
час змішування в змішувачі з вільним падінням матеріалу близько 5 хв.

Спосіб нанесення

1. Клейову та армувальну суміш «КНАУФ Мінералшпахтель» можна
наносити за допомогою штукатурних станцій PTF G4, G5, «Моноджет».
Використовувати шнекову пару D 4-3.

2. Армування ізоляційних плит. Нанести шар мінеральної шпаклівки
«КНАУФ Мінералшпахтель» шаром завтовшки 5 мм, розрівняти
теркою, закласти в шар армувальний матеріал КНАУФ.

Те
хн

іч
ні

 д
ан

і

Макс. розмір часток 1 мм
Межа міцності на 

стиснення > 5 Н/мм²

Межа міцності на
зчеплення при

розтягуванні
> 0,2 Н/мм²

Витрата матеріалу 7-12 кг/м²
Час обробки до

початку затвердіння 
розчину

близько 2 годин

Упаковка Мішки по 25 кг
Зберігання У сухому й прохолодному місці строк зберігання до 6 місяців

Перед нанесенням мінеральної штукатурки необхідно виконати такі 
умови:

  основа має бути міцною, сухою, очищеною від часток, що відшаровуються, мати 
достатню несну здатність і не промерзати. Крім того, необхідно очистити поверхні 
бетону від залишків опалубного мастила;

  деталі будівельної конструкції повинні відповідати вимогам стандартів, мати відпо-
відну площинність й закладені шви.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Для чого в системі «КНАУФ-Тепла стіна» застосовують суміш 

«КНАУФ Мінералшпахтель»?
а) Приклеювання мінерального утеплювача;
б) Закладання армувальної сітки;
в) Улаштування декоративного захисного шару;
г) Оштукатурювання зовнішньої стіни.

2. Який тип розчину містить суміш «КНАУФ Мінералшпахтель»?
а) Суха суміш заводського виготовлення;
б) Розчин заводського виготовлення, готовий до застосування;
в) Розчин, що готується за рецептом на будівельному об’єкті.

3. Який спосіб нанесення суміші «КНАУФ Мінералшпахтель»?
а) Тільки машинний;
б) Тільки ручний;
в) Машинний і ручний.

4. Яка кількість води (у літрах) необхідна для замішування 1 кг сухої суміші?
а) 0,3-0,32;
б) 0,35-0,4;
в) 0,5-1,0.

5. Який строк зберігання сухої суміші мінеральної штукатурки 
«КНАУФ Мінералшпахтель»?

а) 1 міс.;
б) 6 міс.;
в) 24 міс.;
г) Необмежений.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте зовнішнє утеплення фасаду з використанням системи «КНАУФ-Тепла 
стіна» (обсяг за вказівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 3 4
Назва: ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ

Мета: засвоєння знань про характеристику, призначення допоміжних матеріалів, які 
використовуються при монтажі будівельних та гіпсокартонних конструкцій.

1. Монтажна піна (МП) – це однокомпонентний пінополіуретановий 
герметик в аерозольній упаковці.

Монтажна піна (рис.1) випускається в балонах, де міститься рід-
кий передполімер і пропелент (газ-витискувач). Коли вміст «виходить» 
із балона, під впливом вологості повітря і вологи поверхні, відбува-
ється реакція полімеризації (застигання). Відтак утворюється досить 
жорсткий пінополіуретан.

Основні властивості МП :
  монтажні (прикріплює, сполучає окремі частини конструкції);
  звукоізоляційні;
  теплоізоляційні;
  ущільнювальні.

Переваги МП :
  розширюючись, заповнює усі важкодоступні порожнини та стики;
  самозастигаюча, тому працювати з нею зручно і просто;
  універсальний матеріал (відомо понад тисячу варіантів викорис-
тання в будівництві та промисловості);

  призначена для роботи з усіма традиційними будівельними матеріалами (дереви-
ною, каменем, бетоном, штукатуркою, металом, склом). Винятком є лише поліети-
лен, поліпропілен, тефлон, силікон тощо.

 При роботі з монтажною піною врахуйте одну важливу деталь: оскільки 
МП збільшує свій об’єм у два-три рази, то при монтажі віконних і дверних 
блоків необхідно встановлювати страхувальні кріплення (розпірки), які до-
поможуть запобігти деформації конструкції.
Вимоги до монтажної піни:

  має добре прилипати до поверхні, а не стікати з неї;
  не повинна давати велику усадку (міра усадки – властивість піни зменшуватися у 
розмірі після повного висихання);

  має бути еластичною;
  не повинна кришитися після застигання (особливо на морозі).

Вага балона становить 850-920 г (при вмісті піноутворювальної речовини 750 мл).
Монтажна піна замінила традиційні матеріали – цемент, пробки, бітум, стріч-

ки з мінеральної вати, штукатурку тощо.
Застосування монтажної піни : 

  ізоляція (герметизація);
  заповнення тріщин у приміщеннях (утеплення);
  заповнення тріщин і щілин у покрівельних матеріалах;
  заповнення пустот навколо віконних і дверних коробок, а також інших конструкцій;
  заповнення пустот навколо труб опалювання, водопровідних труб, на стиках і ви-
гинах.

 Під час роботи з монтажною піною балон слід тримати в перевернутому 
положенні, інакше замість піни буде витікати газ-витискувач.

Рис.1.
Монтажна піна
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2. Змивка для піни. AKFIX 800C – високоефективний очищуючий засіб для видалення 
плям незатверділої піни й очищення пістолета-аплікатора (рис.2). Об’єм балона 500 мл. 
Застосування змивки для піни 

Видалення свіжих плям піни. Промивання пістолетів для піни. Ви-
далення плям свіжої піни з одягу й інструменту.

Властивості:
– розчиняє незатверділу піну;
– рідина не шкідлива для озонового шару.
 Змивка неефективна для видалення застиглої піни! Може пошко-

дити пластмаси, лаковані й забарвлені поверхні, тканини, тому 
захищайте не забруднені піною поверхні до початку робіт.

3. Армувальні матеріали: армувальні стрічки й армувальні сітки (ма-
лярні, штукатурні). Вирішують два основних завдання: 

  захищають поверхні від утворення тріщин внаслідок зміни температу-
ри й вологості, механічних дій тощо;

  збільшують механічну міцність армованої поверхні (зокрема ударо-
стійкість).
Призначення армувальних стрічок – захистити поверхню від 

локальних тріщин. В основному їх застосовують для захисту від ви-
никнення тріщин на міжпанельних стиках, у місцях примикання стін до 
стель і на стиках гіпсокартонних плит.

Якісні армувальні стрічки – це стрічки з термоскріпленого полотна. 
Залежно від призначення вони можуть виготовлятися з лавсану щільністю 50 г/м² (на-
приклад, добре відома «серп’янка») або з поліпропілену щільністю 25 г/м² (наприклад 
«рединка»). Остання застосовується при товщині шару шпаклювання до 1 мм, тобто 
тільки при фінішній обробці.

Нині дедалі більшої популярності набувають самоклеючі стрічки із склосітки з на-
несеним клейовим шаром. 

Армувальні штукатурні сітки призначені для армування штукатурних шарів, вічка 
на цих сітках мають бути не менші ніж 5х5 мм. Їх слід заглиблю-вати (в жодному разі 
не наклеювати) у процесі виконання робіт із нанесення накривного шару на глибину 
приблизно 5 мм. Напуск полотен має становити 10 см. Потім на армовану поверхню 
необхідно нанести завершальний шар штукатурки або шпаклівки. Таким чином, арму-
вальна штукатурна сітка розміщується всередині штукатурного шару, утворюючи мо-
нолітну систему: «штукатурка – сітка – штукатурка».

Малярні сітки призначені для армування при шпаклювальних роботах. Оскільки 
шпаклівка має дрібнодисперсну структуру, то вічка у цих сіток невеликі (2×2 мм). Утво-
рює монолітну систему: «шпаклювання – сітка – шпаклювання».
4. Шліфувальна шкурка (наждачний папір) виготовляється з товстого й щільного па-
перу або тканини шляхом наклеювання на неї абразиву відповідного розміру. Залежно 
від типу наждачного паперу – вологостійкого чи невологостійкого – абразив приклею-
ється синтетичними лаками та смолами або звичайним столярним клеєм. 

Шліфувальна шкурка випускається у вигляді рулонів, листів, смуг, наборів, що 
складаються з кількох листів шкурки з різним номером зернистості, що зручно для під-
готовки поверхні під фарбування, кругів для шліфування за допомогою насадки для 
дриля, кілець для шліфувальних машин.
5. Ізоляційна стрічка є полівінілхлоридною плівкою з нанесеним на один бік клейовим 
шаром, розрізаною на смуги певної ширини. Застосовується ізоляційна стрічка як ізо-
ляційний матеріал при електротехнічних роботах. Утворює міцне й надійне з’єднання, 
забезпечує герметичність, захист від дії вологи, солей, слабких розчинників тощо.

Рис.2. Змивка 
для піни AKFIX 

800C
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що становить собою монтажна піна?
а) Двокомпонентний пінополіуретановий герметик в аерозольній упаковці;
б) Однокомпонентний пінополіуретановий герметик в аерозольній упаковці;
в) Спінений плитковий матеріал;

2. Які властивості має монтажна піна?
а) Монтажні;
б) Електроізоляційні;
в) Звукоізоляційні;

3. Яке призначення змивки для піни?
а) Розчинення піни перед видаленням;
б) Розм’якшення піни перед роботою;
в) Видалення плям свіжої піни;

4. Що таке самоклейка стрічка?
а) «Серп’янка»;
б) «Рединка»;
в) Склосітка з нанесеним шаром клею;

5. Яку систему утворюють армувальні стрічки?
а) Штукатурка – сітка – штукатурка;
б) Склосітка – гіпсокартон – склосітка;
в) Шпаклівка – сітка – шпаклівка;

6. Що є основою шліфувальної шкурки?
а) Папір;
б) Тканина;
в) Сітка;

7. Що становить собою ізоляційна стрічка?
а) Полівінілацетатна клеюча плівка.
б) Полівінілацетатна плівка з клейовим розчином на одному боці;
в) Самоклеючу плівку з клейовим складом на обох сторонах;

Самостійна робота
Практичне завдання

1. З’ясуєте в будівельних супермаркетах вашого регіону наявність допоміжних матеріалів.
2. Після відвідування супермаркету складіть конспект МЕ 4.3.5. у вигляді таблиці, за-

повнивши її такими даними:
  назва допоміжних матеріалів;
  фірма-виробник;
  склад;
  властивості;
  застосування;
  вартість.

3. З’ясуйте, які види допоміжних матеріалів використовують на будівельних майдан-
чиках вашого регіону.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 3 5
Назва:  МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ

Мета: засвоєння знань про основні призначення звукоізоляційних (акустичних) 
матеріалів, їх властивості, застосування.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.5.6. Акустичні звукопоглинальні гіпсокартонні плити;
Матеріально-технічне забезпечення:

  зразки акустичних матеріалів;
  проспекти фірм-виробників звукоізоляційних і звукопоглинальних матеріалів.

Захист людей від шуму в житлі або на робочих місцях є одним із головних за-
вдань спорудження будівель. Разом з тим, у деяких приміщеннях: лекційних і концерт-
них залах, храмах, залах театрів, філармоній необхідний акустичний ефект, коли 
звук сприймається усіма присутніми у приміщенні однаково.

Здійснюючи заходи з коригування акустичних властивостей приміщень, необхід-
но враховувати специфіку випадків, коли джерело шуму і слухач перебувають в різних 
приміщеннях чи в одному.

У першому випадку захист від шуму (звуку) забезпечується за рахунок звуко-
ізоляції, а в другому – за рахунок звукопоглинання.

Під звукопоглинанням розуміють зменшення звукової енергії у приміщенні за 
рахунок матеріалів обмежуючих поверхонь (стін, стелі, підлоги) та предметів, які від-
бивають частину звукової енергії, а решта проникає у матеріал огороджувальної кон-
струкції і розсіюється.

Отже, відповідно і матеріали, з яких виготовлено ці огороджувальні конструкції, 
можуть бути акустичними, звукоізоляційними та звукопоглинальними:

  звукоізоляційні – виготовляють із органічної або мінеральної сировини. Це – міне-
ральні, скловатні мати, плити на синтетичному в’яжучому, деревноволокнисті ізо-
ляційні плити;

  звукопоглинальні – за характером поглинання звуку поділяються на пористі, 
мембранні й перфоровані:

– пористі – пористі бетони, піноскло, мінераловатні, скловатні, деревноволок-
нисті плити, пінопласти та інше;

– мембранні – фанерні листи, щільний картон, жорсткі деревноволокнисті плити;
– перфоровані – мінераловатні, скловатні, деревноволокнисті, азбестоцементні 

плити.
Певним підбором тих чи інших матеріалів для опорядження огороджувальних 

конструкцій можна регулювати звукоізоляцію і акустику у приміщенні.
Для улаштування підвісних стель часто використовують декоративні звукопогли-

нальні плити. До них можна віднести мінераловатні облицювальні плити типу «Акмі-
ніт» і «Акмігран» (ГОСТ 17918-72).

Для звукоізоляційних систем стін і стель компанія КНАУФ розробила і випускає 
звукоізоляційні плити «КНАУФ Silentboard», звукопоглинальні плити «КНАУФ Piano»; 
для акустичних систем стель плити «КНАУФ Cleaneo Akustik».
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які акустичні матеріали гасять ударні шуми?
а) Звукопоглинальні;
б) Звукоізоляційні;
в) Усі.

2. До яких звукопоглинальних матеріалів належать жорсткі деревноволокнисті плити?
а) Пористі;
б) Мембранні;
в) Перфоровані.

3. У яких конструкціях використовують облицювальні плити «Акмініт» і «Акмігран»?
а) Стінові панелі;
б) Підвісні стелі;
в) Покриття підлоги.

4. У яких приміщеннях потрібен акустичний ефект?
а) Дитячий садок;
б) Концертний зал;
в) Лікарня;
г) Зали театрів, цирку.

5. Якщо джерело шуму і слухач перебувають у різних приміщеннях, за рахунок
чого забезпечується захист від шуму?

а) Звукопоглинання;
б) Акустика;
в) Звукоізоляція;
г) Звуко-теплоізоляція.

6. Чи відносяться до акустичних систем названі нижче плити?
а) «КНАУФ Cleaneo Akustik»;
б) «КНАУФ Silentboard»;
в) «КНАУФ Diamant»;
г) «КНАУФ Piano».

Практичне завдання
1. З’ясуєте в будівельних супермаркетах вашого регіону наявність акустичних матеріалів.
2. Після відвідування супермаркету складіть конспект МЕ 4.3.5. у вигляді таблиці, за-

повнивши її такими даними:
  назва акустичних матеріалів;
  фірма-виробник;
  склад;
  властивості;
  застосування;
  вартість.

3. З’ясуйте, які види акустичних матеріалів використовують на будівельних майданчи-
ках вашого регіону.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 3 6
Назва:  СУЧАСНІ ЗВУКОПОГЛИНАЛЬНІ ПЛИТИ «КНАУФ CLEANEO AKUSTIK»

Мета: формування навичок візуального визначення плит для стелі «КНАУФ 
Cleaneo Akustik»; підбирати елементи кріплення каркаса згідно з проектом.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.5.2. Класифікація листових виробів на основі гіпсу;
2. МЕ 2.5.6. Акустичні звукопоглинальні гіпсокартонні плити.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки плит «КНАУФ Cleaneo Akustik».

Використання у комплектних системах КНАУФ сучасних плит «Cleaneo Akustik» 
для обшивання стелі дає змогу покращити акустику приміщення та звукоізоляцію, а 
також поліпшити мікроклімат (очистити повітря від забруднення шкідливими речовина-
ми, наприклад, від куріння цигарок, застосування миючих речовин тощо).

Використання таких плит доцільне в:
  школах, дитячих садках;
  лікарнях, будинках для людей похилого віку;
  готелях;
  офісах;
  громадських приміщеннях: магазинах, банках, тощо.

Виготовляють гіпсокартонну плиту «Cleaneo Akustik» з додаванням зневодненого 
цеоліту (гірської породи вулканічного походження) завтовшки 12,5 мм.

Плити «Cleaneo Akustik» перфоровані й мають внутрішній картон рожевого ко-
льору та лицьовий – кольору слонової кістки. На зворотному боці плити вкриті повстю 
чорного або білого кольору.

Випускають багато видів плит «Cleaneo Akustik», наприклад:
  з круглими отворами, розташованими паралельно кромкам (рис.1).

Залежно від діаметра отворів плити випускаються таких розмірів:
1188 х 1998 мм; 1200 х 2000 мм; 1196 х 2001 мм; 1200 х 1980 мм;

  з круглими отворами розкиданими (рис.2).
Залежно від діаметра отворів плити випускаються таких розмірів:
1200 х 1875/2500 мм; 1200 х 2500 мм;

  з квадратними отворами (рис.3) таких розмірів:
1188х1998 мм; 1200х2000 мм.

Рис.1. Плита «Cleaneo Akustik» 
з круглими
отворами

Рис.2. Плита «Cleaneo Akustik» 
з круглими 

розкиданими отворами

Рис.3. Плита «Cleaneo Akustik» 
з квадратними

отворами
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  з шліцами (рис.4) розміром 1200х2400 мм. Прорізи slotline зібрані у блоки (В4; В5; 
В6).

Звукопоглинальні плити «КНАУФ Cleaneo Akustik» з рівномірним та розкиданим 
розташуванням отворів мають червоні та сині позначки на торцевих і подовжніх сторо-
нах. Під час монтажу розташовуйте плити таким чином, щоб червоні позначки збігалися 
з синіми (по торцевих і подовжніх кромках). 

Перфоровані плити випускаються з різними видами кромок, наприклад:
  4 SK (суцільні отвори) – обрізана під кутом 90° з чотирьох боків (рис.5,а);
  4 АК (отвори зібрані у блок) – стоншена з чотирьох боків (рис.5,б);
  SFK (щілини зібрані у блок) – торцева кромка з фаскою (рис.5,в);
  HRK (щілини зібрані у блок) – напівкругла подовжня кромка (рис.5,г).

Плити «Cleaneo Akustik» з кромками без перфорації (рис.6).
Плити «Cleaneo Akustik» випускають різних дизайнерських рішень,

наприклад:
  дизайн В6 – slotline – частина отворів становить 15,7%: поперек – 69 щілин, уздовж   
4х4=16 рядів щілин (рис.7); 

  дизайн В5 – частина отворів 9,1%, поперек – 4х13=52 отвори, уздовж   8х13=104 
рядів отворів (рис.8).

Рис.4. Шліцьовані плити «Cleaneo Akustik

Рис.5. Різновиди кромок перфорованих плит: а – 4 SK, б – 4 АК, в – SFK, г – HRK

а)
г)б)

в)



260

Рис.6. Плити «Cleaneo Akustik» із кромками без перфорації: а – з одного боку, 
б – з двох боків, г – з трьох боків, д – з чотирьох боків
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. У чому особливість плит «Cleaneo Akustik»?
а) Покращують акустику;
б) Забезпечують звукоізоляцію;
в) Підвищують естетичність;
г) Поліпшують мікроклімат;
д) Забезпечують теплоізоляцію.

2. Чому використання плит «Cleaneo Akustik» доцільне в дитячих садках?
а) Покращують акустику;
б) Поліпшують мікроклімат;
в) Забезпечують звукоізоляцію;
г) Підвищують естетичність.

3. Який колір картону мають плити «Cleaneo Akustik» з внутрішньої сторони?
а) Рожевий;
б) Червоний;
в) Слонової кістки;
г) Зелений.

4. Що зумовлює спеціальні якості плит «Cleaneo Akustik»?
а) Різне розташування;
б) Форма отворів;
в) Вид кромок;
г) Додавання при виготовленні зневодненого цеоліту;
д) Усе назване.

5. Як треба монтувати звукопоглинальні плити «Cleaneo Akustik» з рівномірним та
розкиданим розташуванням отворів?

а) Червоні позначки повинні збігатися з синіми;
б) Червоні позначки повинні збігатися з червоними;
в) На колір позначок на торцевих та подовжніх боках можна не звертати увагу.

6. Які кромки плит  «Cleaneo Akustik» належать до виду SFK?

а) ;

б) ;

в) ;

г) Такий вид кромок не представлено.
7. На якому рисунку зображено плити «Cleaneo Akustik» дизайн В-6 slotline?

а) 
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Самостійна робота
Практичне завдання

Ознайомтесь зі зразками плит «Cleaneo Akustik». Складіть порівняльну таблицю, 
враховуючи розмір отворів, їх розташування, товщину, масу плит.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 3 7
Назва:  ГІПСОКАРТОННІ ЗВУКОПОГЛИНАЛЬНІ ПЛИТИ «КНАУФ Piano»

Мета: засвоєння знань про властивості та сферу застосування гіпсокартонних 
звукопоглинальних плит «КНАУФ Piano».

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.5.3. Гіпсокартонні плити (ГКП);
2. МЕ 2.5.5. Будівельні властивості ГКП, ГВП;
3. МЕ 4.3.5. Матеріали для звукоізоляційних систем.

Матеріально-технічне забезпечення: натуральні зразки гіпсокартонних плит
«КНАУФ Piano». 

Звукопоглинальні плити «КНАУФ Piano» – це спеціально розроблені згідно з 
DIN 18180 гіпсокартонні плити типу ГКПО. Модифіковане гіпсове осердя забезпечує 
кращі звукоізоляційні властивості порівняно зі звичайними ГКП. Виробляється з ви-
сокоякісного гіпсу чистотою не менш як 95%. Контроль якості виконується протягом 
всього виробничого процесу у повній відповідності з EN ISO 9001:2000.

Звукопоглинальні плити «КНАУФ Piano» повністю відповідають вимогам стан-
дарту EN 520, категорія – тип A, D.

Застосовуються у новобудовах та реконструкціях при улаштуванні перегоро-
док з високими вимогами до звукоізоляції, наприклад, у театрах, концертних залах, у 
приміщеннях для переговорів, для репетицій, у медичних установах, студіях тощо.

Технічні характеристики «КНАУФ Piano»
Товщина плит: 12,5 мм
Ширина плит: 1250 мм
Довжина плит: 2000/2500 мм
Вага плити: 10,6 кг/м²
Подовжні кромки: ПЛК (HRK)
Торцеві кромки: AK, VK
Тип плити: ГКПО
Водопоглинання: 30-50%
Щільність: 880 (-10%) кг/м³
Зовнішній вигляд: лицьова поверхня кольору слонової кістки, зворотня поверхня – сіра.

Такі основні властивості «КНАУФ Piano», як поліпшена звукоізоляція порівняно зі 
звичайними гіпсокартонними плитами; вогнестійкість плит; легкість в обробленні да-
ють змогу застосовувати звукопоглинальні плити «КНАУФ Piano» в комплекті системи 
перегородок «КНАУФ Diva», в якій досягається опір звуку до 73 дБ.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що таке плити «КНАУФ Piano»?
а) Гіпсокартонні плити типу ГКПО;
б) Тверді гіпсоволокнисті плити типу ГВПО;
в) Плити, що витримують високі механічні навантаження;
г) Тверді гіпсокартонні плити типу ГКПВО.
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2. Чи властиві плитам «КНАУФ Piano» названі нижче якості?
а) Універсальність;
б) Висока м'якість поверхні;
в) Висока твердість поверхні;
г) Гнучкість.

3. У якому форматі випускаються плити «КНАУФ Piano»?
а) 1250х2000х12,5;
б) 625х200х12,5;
в) 625х2500х15;
г) 1250х2500х15.

4. До якого типу відносяться подовжні кромки плит «КНАУФ Piano»?
а) УК (АК);
б) ПЛК (HRK);
в) ПЛУК (HRAK);
г) ПК (VK).

Самостійна робота
Практичне завдання

Розгляньте уважно зразки ГКП. Виберіть із них плити «КНАУФ Piano» за відомими 
вам ознаками.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 3 8
Назва:  ГІПСОКАРТОННІ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ ПЛИТИ «КНАУФ Silentboard»

Мета: засвоєння знань про властивості та сферу застосування гіпсокартонних 
звукоізоляційних плит «КНАУФ Silentboard».

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.5.3. Гіпсокартонні плити (ГКП);
2. МЕ 2.5.5. Будівельні властивості ГКП, ГВП;
3. МЕ 4.3.5. Матеріали для звукоізоляційних систем.

Матеріально-технічне забезпечення: натуральні зразки гіпсокартонних плит
«КНАУФ Silentboard». 

Звукоізоляційні плити «КНАУФ Silentboard» – це спеціально розроблені гіпсо-
картонні плити типу ГКПО згідно з DIN 18180. Модифіковане гіпсове осердя забезпечує 
якнайкращі звукоізоляційні властивості.

Застосовуються:
– у новобудовах при улаштуванні перегородок, підвісних стель, обшивок стін, міжквар-

тирних стін;
– при реконструкції для поліпшення звукоізоляції існуючих стін, споруджених сухим 

способом; модернізації міжквартирних перегородок, опорядження масивних стін об-
лицюванням, монтажу підвісної стелі на перекриттях з дерев'яних балок і міжповер-
хових перекриттях;

– при улаштуванні звукоізоляції систем «приміщення в приміщенні» «КНАУФ Cubo»: 
приміщень для переговорів, для репетицій, у медичних установах, студіях тощо.

Технічні характеристики «КНАУФ Silentboard»
Товщина плит: 12,5 мм
Ширина плит: 1250 мм
Довжина плит: 2000/2500 мм
Вага плити: 17,5 кг/м²
Подовжні кромки: ПЛК (HRK)
Торцеві кромки: SK
Тип плити: ГКПО

Такі основні властивості «КНАУФ Silentboard» як особливо висока звукоізо-
ляція;  вогнестійкість плити; поліпшені ізоляційні властивості у низькочастотному діа-
пазоні; легкість в обробленні дають змогу використовувати спеціальні системи пере-
городок із застосовуванням плит «КНАУФ Silentboard» (W 111, W 112, W 115), а також 
поліпшити показники існуючих стін як на металевих стійках, так і на дерев'яних, за 
допомогою звукоізоляційних плит «КНАУФ Silentboard».

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що таке плити «КНАУФ Silentboard»?
а) Гіпсокартонні плити типу ГКПО;
б) Тверді гіпсоволокнисті плити типу ГВПО;
в) Плити, що витримують високі механічні навантаження;
г) Тверді гіпсокартонні плити типу ГКПВО.
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2. Чи властиві плитам «КНАУФ Silentboard» названі нижче якості?
а) Універсальність;
б) Висока м'якість поверхні;
в) Висока твердість поверхні;
г) Гнучкість.

3. У якому форматі випускаються плити «КНАУФ Silentboard»?
а) 1250х2000х12,5;
б) 625х200х12,5;
в) 625х2500х15;
г) 1250х2500х15.

4. До якого типу відносяться подовжні кромки плит «КНАУФ Silentboard»?
а) УК (АK);
б) ПЛК (HRK);
в) ПЛУК (HRAK);
г) ПК (VK).

Самостійна робота
Практичне завдання

Розгляньте уважно зразки ГКП. Виберіть із них плити «КНАУФ Silentboard» за ві-
домими вам ознаками.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 3 9
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 4.3 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 4.3

Письмове завдання
1. Які функціональні особливості клейових сумішей для ССТ?
2. Які фізико-механічні властивості матеріалів для ССТ особливо важливі?
 Відповідь обґрунтуйте.
3. Чим відрізняються плити «КНАУФ Piano» від плит «КНАУФ Silentboard»?
4. Які види перфорації застосовуються в плитах «КНАУФ Cleaneo Akustik»
5. Які допоміжні матеріали застосовують при монтажі гіпсокартонних конструкцій?
 Заповніть таблицю 1.

Таблиця 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ

ДЛЯ КС СУХОГО БУДІВНИЦТВА
Назва операції Вид допоміжного матеріалу Вимоги до застосування

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 4 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 4.4. СУЧАСНІ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Мета: засвоєння знань про:
  прилади для вимірювання відстані;
  лазерні нівеліри для побудови лазерних точок і ліній;
  лазерні нівеліри для побудови лазерних площин, що перетинаються.

Переходьте до наступного елементу

Неробство й нічогонероблення спричиняють
порочність і нездоров’я – навпаки ж, прагнення
розуму до чого-небудь приносить бадьорість,

вічно спрямовану на зміцнення життя.

Гіппократ
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 4 2
Назва:  ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНІ

Мета: засвоєння знань про функції, призначення, технічні характеристики лазер-
них вимірювачів відстані різних моделей; формування навичок користуван-
ня ними при виконанні робіт із монтажу гіпсокартонних та інших конструкцій.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 3.6.5. Розмічування місць розташування основних елементів каркасів.
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Лазерний вимірювач відстані серії «Лейка Дісто».
2. Ультразвуковий вимірювач відстані «Сонін 60 Про Плюс».
3. Рулетка.
І. Прилади для вимірювання відстані

Характеристики приладів для вимірювання відстані наведено в таблиці 1.
Таблиця 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЛАДІВ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНІ
Назва Принцип дії Використання 

Лазерний
вимірювач
відстані (лазерна 
рулетка) серії 
«Лейка Дісто»

Полягає у вимірюванні зміщення фаз
відбитого сигналу, джерелом якого є
напівпровідниковий лазер. Прилад спрямо-
вують на ціль, натискають на кнопку й на 
дисплеї отримують результат вимірювання.
У неосвітлених приміщеннях можна
скористатись вбудованим освітленням
дисплея.

Для вимірювання 
відстаней від 0,2 до 
200 м як усередині, 
так і зовні будівлі

Ультразвуковий 
вимірювач
відстані
(ультразвукова 
рулетка) «Сонін 
60 Про Плюс»

Подібний до ехолота: із вбудованого
джерела в потрібному напрямку
надсилається сигнал ультразвукових хвиль, 
які, зіткнувшись із перешкодою, тобто
певною конструкцією, відбиваються від неї, 
рухаються у зворотному напрямку й
приймаються вбудованим приймачем.

Для вимірювання 
відстаней від 0,5 
до 20 м усередині 
приміщень, під час 
нескладних робіт у 
невеликих обсягах

ІІ. Функціональні можливості лазерних вимірювачів відстані, їх переваги
Лазерні вимірювачі відстані мають широкий спектр функціональних можливос-

тей, однак спільними для всіх них є такі функції та компоненти:
  вимірювання відстані, ухилів до 45°;
  математичні функції – додавання, віднімання, обчислення площі та об’єму приміщення;
  таймер – відстрочення вимірювання на певний час (1-2 хв);
  трекінг – вимірювання мінімальної та максимальної відстаней до цілі (для цього 
потрібно увімкнути режим «трекінг» і провести лазерною точкою по цілі; далекомір 
сам обере мінімальну або максимальну відстань залежно від вибраної функції);

  обчислення відстані в недоступних місцях за теоремою Піфагора;
  вбудована пам’ять – до 20 вимірювань;
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  вбудована технологія для проведення вимірювання на відкритому повітрі без від-
бивної пластини;

  вбудований модуль «Блютус™», що, здійснючи вимірювання, відразу ж передає 
дані на комп’ютер і прив’язує їх до плану на кресленні;

  вбудований бульбашковий рівень для точніших вимірювань у горизонтальній площині;
  оптичний двократний приціл для точного наведення при великих відстанях.

Порівняно зі звичайною рулеткою лазерний прилад має значні переваги:
  швидкість виконання обмірів зростає у 5 разів;
  вимірює один виконавець.

ІІІ. Технічні характеристики та функції лазерних вимірювачів різних моделей.
Таблиця 2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ФУНКЦІЇ ЛАЗЕРНИХ
ВИМІРЮВАЧІВ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ

Показник 
Модель 

«Гео-Феннел
Еко Дісст»

«Лейка Дісто A2/ 
Стабіла LE 40»

«Лейка Дісто A3/ 
Стабіла LE 50»

Дальність вимірювання, м 0,2-3- 0,05-60 0,05-100
Максимальна похибка вимірювання, мм 5 1,5 1,5
Діапазон вимірювання без відбивача, м 30 60 80
Тривалість вимірювання, год. 0,5-4 0,5-4 0,5-4
Тип живлення Крона 9V Крона 9V ААА 21,5 V
Габарити, мм 120×55×31 124×55×31 135×45×31
Вага з батарейками, г 120 150 145
Діапазон робочої температури, °С 0…+40 0…+40 -10…+50

Наявність функцій
Вимірювання площ, об’ємів + + +
Вимірювання (мін./макс.) + +
Вимірювання в безперервному режимі + + +
Додавання/віднімання + + +
Освітлення екрана + +
Можливість установлення на штатив
Вбудований оптичний візир +
Запам’ятовування останніх даних 19
Примітка: знаком + позначено наявність функцій
ІV. Функціональні можливості ультразвукових вимірювачів відстані 

Такі вимірювачі мають невелику дальність дії, що пов’язано зі швидким затухан-
ням ультразвукових хвиль у повітрі. Щоб отримати якомога точніші результати, треба 
стежити, щоб напрямок сигналу від приладу був строго перпендикулярний до поверхні 
конструкції, відстань до якої вимірюється. Це зумовлено тим, що ультразвукові хвилі по-
ширюються конусом, діаметр основи якого збільшується в міру віддалення від приладу, 
тому сигнал може виходити за межі потрібної площини й відбиватися від інших площин.
V. Правила користування вимірювачами відстаней

Хоча лазерні та ультразвукові вимірювачі відстаней сконструйовані відповідно до 
високих вимог стандарту з безпеки праці, усе ж під час роботи з ними слід дотримува-
тися певних правил, зокрема:

  не наводити промінь лазера в очі;
  не наводити промінь прямо на сонце, бо навіть нетривалий вплив сонячного про-
міння на систему лінз може пошкодити лазерний передавач;

  не використовувати вимірювачі під час негоди, за дуже низьких температур;
  вимірювачі не слід кидати, залишати без нагляду, без футляра тощо.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Який прилад для вимірювання відстаней може вимірювати відстань до 200 м?
а) Лазерний;
б) Ультразвуковий;
в) Будь-який.

2. Які вимірювання можна здійснювати лазерним вимірювачем?
а) Відстань до 200 м;
б) Ухили до 30°;
в) Ухили до 45°;

3. Які математичні функції виконує лазерний вимірювач відстані?
а) Додавання;
б) Множення;
в) Обчислення площі;
г) Обчислення об’єму;

4. Що таке «трекінг»?
а) Відстрочення моменту вимірювання на певний час;
б) Вимірювання мінімальної відстані до цілі;
в) Вимірювання максимальної відстані до цілі;

5. Які функції наявні в усіх моделях лазерних вимірювачів?
а) Вимірювання площ, об’ємів;
б) Автопуск;
в) Вимірювання в безперервному режимі;

6. Яка модель лазерного вимірювача має найменшу дальність вимірювання (м)?
а) «Гео-Феннел»;
б) «Лейка Дісто D3»;
в) «Лейка Дісто D2»;

7. З яким приладом схожий ультразвуковий вимірювач відстані за принципом дії?
а) Мобільний телефон;
б) Ехолот;
в) Радар.

8. Чим відрізняється лазерний вимірювач відстані від ультразвукового?
а) Дальність дії;
б) Джерело сигналу;
в) Принцип вимірювання;

Самостійна робота
Виконайте обчислення довжини, площі та об’єму приміщення (за вказівкою ін-

структора) за допомогою:
  лазерного вимірювача відстані;
  ультразвукового вимірювача відстані;
  рулетки.

Порівняйте точність обчислення та продуктивність праці. Зробіть висновки.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 4 3
Назва:  ЛАЗЕРНІ НІВЕЛІРИ ДЛЯ ПОБУДОВИ ЛАЗЕРНИХ ТОЧОК І ЛІНІЙ

Мета: засвоєння знань про принцип дії лазерних нівелірів для побудови лазер-
них точок і ліній; формування навичок розрізнення лазерних нівелірів за 
призначенням та користування ними у своїй професійній діяльності.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 3.6.5. Розмічування місць розташування основних елементів каркасів.

Матеріально-технічне забезпечення:
Назва Кількість Назва Кількість

Лазерний нівелір
для побудови лазерних точок 1 Елеваційний штатив 1

Штанга КS 1
Лазерний нівелір
для побудови лазерних ліній 1

Магнітна мішень 1
Приймач лазерного випроміню-
вання для лазерних приладів 1

І. Лазерні нівеліри для побудови лазерних точок та ліній
Лазерний нівелір – це професійний інструмент для горизонтальної й вертикаль-

ної розмітки поверхонь як усередині, так і зовні будівлі, а також на будівельному май-
данчику. 

Принцип його дії полягає у випромінюванні лазера, що працює в червоному або 
зеленому спектрі довгих хвиль. Залежно від наявності або відсутності в нівелірі цилін-
дричної призми, що конвертує промінь в лінію, на поверхні отримують відповідно суціль-
ну лінію або точку. 

Лазерні нівеліри мають широкий спектр функціональних можливостей, але не у 
всіх моделей вони однакові. 

Залежно від опцій та інших конструктивних особливостей лазерні нівеліри ви-
користовують як засіб побудови: 

  лазерних точок; 
  лазерних ліній; 
  площин, які перетинаються.

Таблиця 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАЗЕРНИХ НІВЕЛІРІВ ДЛЯ 

ПОБУДОВИ ЛАЗЕРНИХ ТОЧОК ТА ЛІНІЙ
Загальна характеристика Використання

1 2
Лазерний нівелір для побудови лазерних точок
Мульти-пойнтер Це професійний мультипризмовий 

інструмент для побудови точок із 
функціями самовирівнювального лазерного 
рівня. Лазерні точки проектуються в п’яти 
взаємно перпендикулярних напрямках: 
вгору, вниз, праворуч, ліворуч і прямо від 
інструмента. Завдяки відсутності призм 
лазерні точки більш чіткі, їх краще видно на 
великій відстані.
Інструмент випускають у комплекті з 
мультифункціональним кріпленням, 
магнітною мішенню, ременем для 
закріплення на конструкції, батарейками.

При розмічуванні гіпсокартонних 
перегородок, каркасів 
гіпсокартонних обшивок та інших 
архітектурно-конструктивних 
елементів (за допомогою 
інструмента можна змоделювати 
лінії монтажу в просторі за 
перпендикулярними точками, а 
висок укаже на «точку збігання»).
Розширена можливість прив’язки 
точок до простору приміщення під 
час розмічування міжкімнатних і 
офісних перегородок, віддалених



273

Рис.1. Контролювання положення
каркаса перегородки за допомогою 

приладу Мульти-Пойнтер

1 2
Усе це упаковано у твердому 
футлярі. Додатково, для зручності в 
роботі, випускаються телескопічна 
штанга й елеваційний штатив.

одна від одної точок на одній лінії, 
тобто проектується рівень з однієї стіни 
на іншу або лазерний висок підлога – 
стеля.

Лазерний нівелір для побудови лазерних ліній
Лонг Лінер Це інструмент у вигляді 

комп’ютерної миші для нівелювання 
й вирівнювання, дуже простий і 
зручний у користуванні.

Проектує пряму лінію (вертикальну або 
горизонтальну) завдовжки 9 м на будь-
яку поверхню.

Сквер Лінер Це кутовий трафарет, якій проектує 
дві лазерні лінії під кутом 90º одна 
до одної.

Для робіт із настилання підлоги.
Має шкалу від 0° до 90° для 
встановлювання 90°, 45° і будь-яких 
інших кутів. Вбудовані циліндричні та 
трубчасті бульбашкові рівні дають змогу 
вивіряти поверхні як у горизонтальній 
площині, так і у вертикальній.

На рис.1 наведено приклад встановлення приладу Мульти-Пойнтер з магнітною 
мішенню під час монтажу каркаса гіпсокартонної перегородки.

ІІ. Технічні характеристики лазерних приладів для побудови точок та ліній

Таблиця 2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРНОГО ПРИЛАДУ ДЛЯ ПОБУДОВИ ТОЧОК
Показник Модель Мульти-Пойнтер

Точність вимірювання, мм ±2
Діапазон самовирівнювання, град. ±3-5
Довжина лазерної хвилі, Нм/клас лазера 650/2
Кріплення на штативі, різьба, дюймів 5/8’ + 1/4’
Розмір, мм 80×98×101,6
Елемент живлення 3×1,5 В АА
Діапазон робочої температури, °С -10…+40
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Таблиця 3
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРНИХ ПРИЛАДІВ 

ДЛЯ ПОБУДОВИ ЛІНІЙ МОДЕЛЕЙ ЛОНГ ЛІНЕР І СКВЕР ЛІНЕР

Назва
Модель

Лонг Лінер Сквер Лінер 
Довжина лазерної лінії, м 9 30
Точність вимірювань, мм/м ± 1,3 ± 0,3
Бульбашкові рівні Горизонтальний і вертикальний
Видимі лазерні випромінювачі, нм 635 2 х 635
Клас лазера 2 м 2 м
Джерело живлення 2х111,5 В АА 2х111,5 В АА
Діапазон температур,  ºС  0 … + 40 0 … + 40
Час роботи, год. 48 48

До комплекту приладів, наведених у табл.1,2,3, крім власне інструменту, входять 
багатофункціональні кріплення (для встановлення на штативі чи на стіні), мішень, окуля-
ри, акумулятор, зарядний пристрій, футляр, інструкція. Для розширення дальності й точ-
ності вимірів деякі моделі використовують приймачі лазерного випромінювання (рис.2).

Приймач лазерного випромінювання від лазерних приладів FR 44 (рис.2) дає змогу 
вловити лазерний промінь при яскравому денному світлі, коли його не видно. Прилад 
має зручну ергономіку, мембранну клавіатуру; індикація стрілками та звуком на дисплеї 
допомагає швидко встановити приймач на нівелірній рейці на нуль. Утримувати прилад 
горизонтально допомагає вбудований бульбашковий рівень.

Як підставку під інструмент застосовують елеваційний штатив КS, виконаний з 
алюмінію і сталі (рис.3). Регулювальна колонка дає змогу переміщувати лазерний інстру-
мент вгору або вниз. Такі штативи значно полегшують розмічування та монтаж підвісних 
стель, настінних конструкцій, балок і перекриттів. За їх допомогою можна виконувати роз-
мічування з різних точок приміщення (особливо за потреби розміщення приладу на одній і 
тій самій висоті при розмічуванні стель приміщень складних геометричних форм), швидко 
пересувати прилад до робочої «лазерної точки». Проте є обмеження за висотою: макси-
мальна висота підіймання лазерного інструмента становить 4 м.

Основні переваги елеваційних штативів:
  міцна конструкція;
  система швидкого кріплення приладів;
  комбінована елеваційна колонка.

Рис.2. Приймач лазерного
випромінюваннямоделі FR 44

Рис.3. Елеваційний штатив КS Рис.4. Настінне кріплення WH-2
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Під час роботи з високими точками установки можна використовувати настінне 
кріплення WH-2.

Настінне кріплення WH-2 (рис.4) для лазерних інструментів дає змогу не лише 
закріпити прилад на стіні, а й регулювати його по вертикалі. Ця функція особливо акту-
альна при улаштуванні підвісної стелі та її розмітці. На цьому кріпленні нівелір можна 
встановлювати у вертикальному положенні для вертикальної розмітки з можливістю 
його переміщення вперед або назад.

Основні переваги кріплення WH-2:
  міцна конструкція;
  відмінна придатність для розмічання стелі;
  шкала в сантиметрах і дюймах;
  наявність спеціального колеса площадки ліфта;
  компактне упакування (у сумці).

Особливості роботи з лазерними нівелірами
1. До роботи з лазерним нівеліром приступають лише після ретельного вивчення вка-

зівок щодо його експлуатації, а також після інструктажу з безпечного користування 
цим інструментом. 

2. Не допускається його використання не за призначенням, внесення будь-яких змін 
до конструкції інструмента.

3. Ремонт виконують лише центри сервісного обслуговування.
4. Під час експлуатації лазерного нівеліра заборонено вимикати запобіжні пристрої; 

видаляти з дисплея попереджувальні знаки, написи тощо.
5. Працівники повинні бути обережними, щоб не потрапити в зону дії променів лазера.
6. Якщо необхідно працювати на висоті, інструмент треба встановлювати на спеціаль-

ні елеваційні штативи або інші нерухомі опори.
 Правильно виконана розмітка розміщення конструкцій дає змогу заоща-

джувати до 10-15% ГКП та профілів.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які побудови виконують за допомогою лазерних нівелірів?
а) Лазерні точки;
б) Лазерні лінії;
в) Площини;
г) Площини, які перетинаються.

2. У яких напрямках розходяться промені між собою при горизонтальній розмітці?
а) 45°;
б) 90°;
в) 180°.

3. Яка точність вимірювань лазерного приладу для побудови точок моделі
Мульти-Пойнтер?

а) ± 1 мм / 10 м;
б) ± 2 мм / 10 м;
в) ± 3 мм / 10 м.

4. Який лазерний нівелір має вигляд комп'ютерної миші?
а) Мульти-Пойнтер;
б) Лонг Лінер;
в) FL 40 Пойнтер ll;
г) FL 50 Мульти-Лінер.
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5. Який лазерний нівелір використовують для робіт з настилання підлоги?
а) Мульти-Пойнтер;
б) Лонг Лінер;
в) Сквер Лінер;
г) FL 40 Пойнтер ll.

6. Якою може бути довжина лазерної лінії моделі Сквер Лінер?
а) 9 м;
б) 15 м;
в) 20 м;
г) 30 м;
д) Будь-якою.

7. Що дає застосування високоточних лазерних приладів при виконанні будівельно-
монтажних робіт?

а) Підвищення продуктивності праці;
б) Економія будівельних матеріалів;
в) Забезпечення якості виконаних робіт;
г) Підвищення культури праці;
д) Забезпечення безпечних умов праці.

8. Яке призначення приймача лазерного випромінювання
приладів FR 44?

а) Подовжує лазерний промінь; 
б) Уловлює лазерний промінь при яскравому денному світлі, коли його не видно;
в) Спрямовує лазерний промінь під встановленим кутом;
г) Контролює розмітку в заданій площині.

9. Як треба кріпити лазерні нівеліри при роботі на висоті?
а) На поясі робітника-монтажника;
б) На спеціальні елеваційні штативи;
в) На нерухомі опори;
г) У будь-якому зручному місці.

10. Чи шкідливі для здоров’я людини промені лазера?
а) Так;
б) Ні;
в) Ні, якщо людина не потрапляє в зону дії променів лазера.

Самостійна робота
Практичне завдання

1.  Виконайте розмітку проектного положення прямої лінії (вертикальної або горизон-
тальної) на поверхні стіни за допомогою:

а) виска;
б) водяного рівня;
в) лазерного нівеліра Лонг Лінер.
2. Порівняйте точність розмітки та продуктивність праці. Зробіть висновки.
3. Змонтуйте на елеваційному штативі KS лазерний інструмент. Перевірте роботу при-

ладу при виконанні практичного завдання.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 4 4
Назва:  ЛАЗЕРНІ НІВЕЛІРИ ДЛЯ ПОБУДОВИ ЛАЗЕРНИХ ПЛОЩИН,

ЩО ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ

Мета: засвоєння знань про принцип дії лазерних нівелірів для побудови лазерних 
площин, що перетинаються; формування навичок розрізняти лазерні ніве-
ліри за призначенням; користуватися ними у своїй професійній діяльності.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 3.6.5. Розмічування місць розташування основних елементів каркасів;
2. МЕ 4.4.3. Лазерні нівеліри для побудови лазерних точок і ліній.

Матеріально-технічне забезпечення:
1. Лазерний нівелір для побудови лазерних площин моделі FL 50 Мульти-Лінер;
2. Висок.

Лазерний нівелір для побудови лазерних площин, що перетинаються, – це про-
фесійний інструмент, який проектує на поверхні кілька ліній, що перетинаються під 
прямим кутом. Це робить його незамінним під час виконання штукатурних і малярних 
робіт; крім того, деякі з моделей, придатні для побудови лазерних ліній, можуть слугу-
вати вертикальним виском тощо.

Основними моделями лазерних нівелірів для побудови лазерних площин, що 
перетинаються, є FL 40 3 Лінер, FL 50 Мульти-Лінер FL 50 Плюс, FL 60 Мульти-Лінер, 
FL 40 Грін, FL 40 Покет ІІ (табл.1).

Таблиця 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАЗЕРНИХ НІВЕЛІРІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ 

ЛАЗЕРНИХ ПЛОЩИН, ЩО ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ
Загальна характеристика Використання

1 2
FL 40 3 Лінер Один із найкращих професійних мультипризмових 

лазерних нівелірів, що проектує на стіни три лінії: дві 
вертикальні, що випромінюються від центру приладу 
під кутом 90°, і одну горизонтальну, яка утворює з 
однією вертикальною лінією «лазерний хрест». Жор-
стка металева рама всередині приладу разом із вбу-
дованим у прилад замком запобігає пошкодженню 
компенсатора під час транспортування та при уда-
рах. На стакан кріплення нанесено позначки по лімбу 
180º, що дає змогу працювати з різними кутами. За-
вдяки нескладності установлення та зняття, прилад 
можна використовувати у різних місцях послідовної 
розмітки з повертанням на базу (стакан залишається 
на штативі або штанзі постійно).

Монтаж стельових 
систем, вивірення 
маяків при улашту-
ванні штукатурного 
покриття, при укла-
данні плитки, роз-
мічуванні підвіконня, 
встановлення опа-
лювальних приладів

FL 50 Мульти-Лінер Професійний інструмент для розмічування.
Дві вертикальні лазерні площини, що виходять з цен-
тру приладу під кутом 90º і збігаються на стелі в «ла-
зерний хрест», одна горизонтальна площина з ши-
рокою розгорткою, яка перетинає обидві вертикальні 
лінії і створює два «лазерних хрести» на перпенди-
кулярних стінах, лазерний висок – потужний арсенал 
при розмічуванні та монтажі гіпсокартонних перего-
родок. Прилад обладнаний унікальною триногою, яка 
дає змогу встановлювати його на різних поверхнях 
або закріплювати на штативі чи штанзі.

Для розмітки й мон-
тажу гіпсокартонних 
перегородок
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FL 50 Мульти-Лінер
Плюс

Лідер серед професійних мультипризмових інстру-
ментів у сфері лазерної розмітки (чотири яскравих 
«лазерних хрести»). Він будує розгортку «лазерних 
хрестів» у трьох напрямках: вперед, праворуч і ліво-
руч. Вертикальні площини збігаються в «лазерний 
хрест» вгору, а лазерний висок допомагає виявити 
точку стояння.

Для розмітки й мон-
тажу гіпсокартонних 
перегородок 

FL 60 Максі-Лінер Абсолютний лідер у сфері лазерної розмітки (шість ла-
зерних ліній і висок, п'ять «лазерних хрестів» на стінах 
і стелі, чотири вертикальні лінії, що розходяться під 
кутом 90°), обладнаний електронною системою вирів-
нювання – вбудовані датчики нахилу вимірюють відхи-
лення по двох осях і подають сигнал на запуск
 електронних сервоприводів для вирівнювання компен-
сатора. Хоча вирівнювання відбувається довше, ніж 
іншими моделями, проте це компенсується надійністю 
й підвищеною точністю вимірювань.

Для контролю робіт, 
особливо всередині 
приміщення

FL 40 Грін Остання розробка компанії у сфері лазерної розміт-
ки. Обладнаний найсучаснішими лазерними діодами, 
які працюють в зеленому спектрі, тому отримали на-
зву «зелений лазер». Цей прилад будує зелений «ла-
зерний хрест», який при яскравому освітленні видно 
в декілька разів краще, ніж традиційний червоний 
лазер, що дає змогу працювати в будь-якій час доби.

Для контролю робіт, 
особливо всередині 
приміщення

FL 40 Покет ІІ Новий лазерний інструмент, який створює яскравий 
«лазерний хрест». Широка розгортка лазерних про-
менів, потужний лазерний діод, нові просвітлені при-
зми, що дають змогу працювати з тонкою видимою 
лазерною лінією на відстані до 20 метрів.

При опоряджуваль-
них роботах, осо-
бливо у приватному 
будівництві

На рис.1,2,3 наведено приклади використання лазерних приладів різних моделей 
для побудови лазерних площин, що перетинаються.

Рис.1. Контролювання
положення каркаса перегородки 
за допомогою лазерного нівелі-
ра моделі FL 50 Мульти-Лінер

Рис.2. Побудова «лазерних
хрестів» за допомогою приладу
моделі FL 50 Мульти-Лінер 

Плюс

Рис.3. Побудова площин та
ліній за допомогою лазерного 
нівеліра FL 60 Максі-Лінер
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Таблиця 2 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРНИХ ПРИЛАДІВ
ДЛЯ ПОБУДОВИ ЛАЗЕРНИХ ПЛОЩИН, ЩО ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ

Показник FL 40
Покет ІІ

FL 40 3
Лінер

FL 50
Мульти-
Лінер

FL 50
Плюс

FL 60
Максі-
Лінер

FL 40
Грін

Точність вимірювань, мм/м ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,1 ±0,3
Діапазон роботи в діаметрі
(з приймачем), м 20 (60) 20 (60) 20 (80) 20 (80) 20 (80) 40

Кут розгортки ліній, град. 2×120 2×130 2×100
Кількість випромінювачів, шт. 2 3 4 6 7 2
Довжина лазерної
хвилі, Нм 635 635 635 635 635 532

Кріплення під штатив, різьба 5/8 і 1/4 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 і 1/4

Живлення Батарея 
3 ААх1,5

Батарея 
3 ААх1,5

Акумуля-
тор NiMH

Акумуля-
тор NiMH

Акумулятор 
NiMH

Акумуля-
тор NiMH

Час роботи, год. 48 15 15 12 5 8
Вага, кг 0,4 0,8 2,0 2,0 1,4 0,5
Діапазон робочих
температур, ºС

Від -10
до + 40

Від -10
до + 40

Від -10
до + 40

Від -10
до + 40

Від -10
до + 40

Від -10
до + 40

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Який нівелір може проектувати на стіні три лінії: дві вертикальні і одну горизонтальну?
а) FL 40 Покет ІІ;
б) FL 40 3 Лінер;
в) FL 50 Мульти-Лінер;

2. Яку перевагу має лазерний нівелір FL 40 Грін?
а) Може працювати в будь-який час доби;
б) Контролює роботу з розмітки;
в) Створює зелений «лазерний хрест»;
г) Працює в зеленому спектрі;

3. Який лазерний нівелір може працювати 48 год?
а) FL 40 Покет ІІ;
б) FL 50 Плюс;
в) FL 40 Грін;

4. Скільки випромінювачів має нівелір моделі FL 50 Мульти-Лінер?
а) 3;
б) 4;
в) 6;

Практичне завдання
1. Виконайте розмітку проектного положення підшивної стелі за допомогою:
а) водяного рівня; б) лазерного нівеліра. 
2. Порівняйте точність розмітки та продуктивність праці. Зробіть висновки.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 4 5
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 4.4 та контроль його засвоєння. 

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 4.4

Письмове завдання
1. Які прилади використовують для вимірювання відстані? Назвіть їх функціональні 

можливості та переваги.
2. Чи існують особливі правила користування вимірювачами відстані? У чому вони

полягають?
3. Що таке лазерний нівелір?
4. Від чого залежать конструктивні особливості лазерних нівелірів?
5. Назвіть лазерні нівеліри для побудови лазерних точок, ліній. Де їх використовують?
6. Що входить до комплекту лазерних приладів, крім самих приладів?
7. У чому полягає особливість роботи з лазерними нівелірами?
8. Дайте характеристику основним моделям лазерних нівелірів для побудови

лазерних площин, що перетинаються.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте розмітку проектного положення каркаса гіпсокартонної перегородки за 
допомогою:

а) виска; 
б) лазерного нівеліра моделі FL 50 Мульти-Лінер.
2. Порівняйте точність розмітки та продуктивність праці. Зробіть висновки.

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 5 1
Назва:  НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 4.5. ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ ПЕРЕГОРОДОК
СЕРЕДНЬОЇ СКЛАДНОСТІ

Мета: засвоєння знань про:
  перегородки середньої складності;
  техніку з’єднання стоякових профілів;
  технологію монтажу перегородки середньої складності W115;
  технологію монтажу перегородки середньої складності W116;
  технологію монтажу перегородки середньої складності W118;
  технологію монтажу перегородки середньої складності К234;

 формування навичок улаштування перегородок середньої складності різних 
типів на металевих каркасах.

Переходьте до наступного елементу
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 5 2
Назва:  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕГОРОДКИ СЕРЕДНЬОЇ СКЛАДНОСТІ 

Мета: засвоєння знань про характеристики перегородок середньої складності 
комплектних систем КНАУФ, представлених перегородками серій W115, 
W116, W118.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.7.5. Елементи металевого каркасу;
2. МЕ 3.3.3. Комплектні системи сухого будівництва КНАУФ;
3. МЕ 3.4.7. Види кріплення ГКП до каркаса, до основи стіни;
4. МЕ 3.6.6. Способи скріплення елементів каркаса.

Матеріально-технічне забезпечення: макети перегородок W115, W116, W118.

У комплектних системах КНАУФ перегородки середньої складності пред-
ставлені:

  міжкімнатними перегородками серії W115 (рис.1);
  стіною для вбудованого санітарно-технічного обладнання W116 (рис.2); 
  стіною безпеки W118;
  вогнестійкою перегородкою А-1 – К234.

При улаштуванні перегородок комплектних систем W115 і W116 металеві карка-
си проектують так, щоб вони працювали разом, оскільки «самостійний» (автономний) 
ряд стояків, обшитий навіть двома шарами ГКП, має значно меншу жорсткість, ніж 
перегородка з подвійним каркасом. При високих вимогах до звукоізоляції паралельно 
встановлюються два ряди стояків, які ізолюються  за допомогою ущільнювальних смуг.

Характеристику перегородок середньої складності подано в таблиці 1.
Таблиця 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕГОРОДОК СЕРЕДНЬОЇ СКЛАДНОСТІ
Перегородки КНАУФ

Ескіз Загальна характеристика
Серія Варіант

1 2 3 4
W115 W115.1 600

1 2 3

d
h D

d

Подвійний каркас, обшитий двома 
шарами ГКП з обох боків. Висота 
перегородки до 7,8 м, маса 1 м² 
перегородки – приблизно 57 кг

1 – каркас, 2 – відстань між осями, 
3 – шари ГКП

Рис.1. Розріз міжкімнатної
перегородки W115

Рис.2. Стіна для вбудованого санітарно-
технічного обладнання W116
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1 2 3 4
W115.2 600

d
d

d
h

h

D

1

Відрізняється від W115.1 додатковим мон-
тажем одного листа ГКП усередині пере-
городки. Висота її 7,8 м, маса 1 м² пере-
городки – приблизно 69 кг. Такі конструкції 
мають індекс звукоізоляції до 55 дБ, межу 
вогнестійкості 1,25 години. Теплоізоляція 
виконується з матеріалів щільністю 40 кг/м³, 
завтовшки 50 мм1 – додатковий лист ГКП

W116

1

d
h D

d

600 Подвійний металевий каркас, з'єднаний 
між собою смугами ГКП, із простором для 
проведення комунікацій, обшитий з обох 
сторін двома шарами ГКП

1 – смуги ГКП

W118
Стіна безпеки

30 30
d

h D
d

Одинарний металевий каркас, обшитий 
трьома шарами ГКП з листами оцинкованої 
сталі завтовшки 0,5 мм між ними. Призна-
чена для захисту приміщень від проникнен-
ня. Висота перегородки до 9,0 м. Маса 1 м² 
перегородки – приблизно 86 кг

К234
Вогнестійка
стіна А1

d
h D

d

30 30
Одинарний металевий каркас із
кроком 300 мм, обшитий одним шаром
вогнетривких плит завтовшки 20 мм з
ізоляційним шаром (40+60 мм) між ними. 
Призначена для захисту приміщень від за-
ймання. Висота перегородки до 9,0 м

*D – товщина перегородки; d – товщина обшивки; h – розмір профілю.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яка перегородка у комплектних системах КНАУФ є «стіною безпеки»?
а) W115;
б) W116;
в) W118;
г) К234.

2. Які серії перегородок мають подвійний каркас?
а) W115;
б) W116;
в) W118;
г) К234.

3. Чим відрізняється перегородка серії W115.2 від W115.1?
а) Наявність теплоізоляції;
б) Додатковий монтаж листа ГКП усередині перегородки;
в) Маса;
г) Індекс звукоізоляції;

4. Які перегородки призначені для захисту приміщень від займання?
а) W115;
б) W116;
в) W118;
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5. Перегородки якої серії мають простір для проведення комунікацій?
а) W115;
б) W116;
в) W118;
г) К234.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Уважно розгляньте макети перегородок серій середньої складності. Яка товщина 
кожної з них? У чому полягає різниця між ними? Яким чином забезпечується ефек-
тивність функціонування перегородок кожної серії?

2. На рис.1,2 показано перегородки середньої складності. Визначте, які це перегородки.
Складіть специфікацію до кожної з них.

Графічне завдання
Виконайте креслення поперечного перерізу кожної перегородки (рис. 3 і рис. 4) та 

проставте необхідні розміри.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

Рис.3 Рис.4
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 5 3
Назва:  ТЕХНІКА З’ЄДНАННЯ СТОЯКОВИХ ПРОФІЛІВ 

Мета: засвоєння знань про способи з’єднання стоякових профілів; формування 
навичок виконання таких з'єднань.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.7.5. Елементи металевого каркаса;
2. МЕ 3.6.6. Способи скріплення елементів каркаса;
3. МЕ 3.7.2. Різновиди шурупів-саморізів, вибір цвяхів. Техніка кріплення.

Матеріальне забезпечення: CW-профіль 50×50; шуруп ТN25; шуруп ТN35.

При монтажі металевих каркасів виникає необхідність у з’єднанні стоякових про-
філів з метою їх подовження.

Існують 3 способи з’єднання стоякових профілів:
  з’єднання здійснюється за допомогою шурупів з напуском одного профілю на другий 
не менше ніж 50 см. Величина напуску залежить від ширини CW-профілю (рис.1);

  два СW-профілі з’єднуються встик вставкою та об’єднуються у вигляді короба до-
датковим CW-профілем (рис.2);

  два CW-профілі встик з’єднуються накладкою з UW-профілю (рис.3).

на
пу
ск

CW-профіль 1

CW-профіль 2

на
пу
ск

на
пу
ск

CW-профіль 1

CW-профіль 2

додатковий 
CW-профіль

на
пу
ск

на
пу
ск

CW-профіль 1
або UA-профіль 1

CW-профіль 2
або UA-профіль 2

додатковий 
UW-профіль

Рис.1 Рис.2 Рис.3

Для надання достатньої міцності каркасу в зоні напуску виконайте заклепування, 
просікання або прикручування шурупом.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Скільки існує способів з’єднання стоякових профілів?
а) Один;
б) Два;
в) Три;
г) Чотири.

2. Від чого залежить величина напуск одного профілю на другий?
а) Навантаження;
б) Спосіб з’єднання;
в) Ширини CW-профілю;
г) Накладка з UW-профілю.

3. Коли з’єднання профілів виконують за допомогою шурупів?
а) Коли профілі з’єднані з напуском;
б) Встик вставкою;
в) Встик накладкою.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте з’єднання стоякових профілів (варіанти з’єднання за вказівкою
інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 5 4
Назва:  ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ ПЕРЕГОРОДКИ СЕРЕДНЬОЇ СКЛАДНОСТІ W115

Мета: засвоєння знань про виконання монтажу каркаса перегородки середньої 
складності серії W115 і формування відповідних навичок.

Пов’язані модульні елементи :
1. МЕ 3.4.3. Інструменти, ручні спеціальні пристрої для обробки ГКП, ГВП;
2. МЕ 3.7.2. Різновиди шурупів-саморізів, вибір цвяхів. Техніка кріплення;
3. МЕ 3.7.3. Способи кріплення ГКП, ГВП до стін і каркаса;
4. МЕ 3.9.3. Види обробки стиків (швів) ГКП;
5. МЕ 3.9.4. Технологія шпаклювання стиків гіпсокартонних обшивок.

Матеріально-технічне забезпечення:

Назва Кількість на 1 м²
 перегородки Назва Кількість на 1 м² 

перегородки
ГКП 4,0 м² Шуруп TN25 13 шт.

Профіль напрямний
UW 0(75,100)×40×0,6 1,4 пог. м

Шуруп TN35 29 шт.
Ґрунтовка
«Тіфенгрунд» 0,2 л

Профіль стояковий
СW 50(75,100)×50×0,6 4,0 пог. м Шпаклівка для швів 

«Фуген» 1,0 кг

Стрічка для шпарування 
швів 1,5 пог. м Профіль кутовий

(LW-профіль) 
31×31×0,4

Залежно від 
кількості кутів 
і висоти примі-
щення (пог.м)

Пружна (звукоізоляційна) 
стрічка 2,4+0,5 пог. м

Звукоізоляційний матеріал 1,0 м² Інструмент Комплект
КНАУФДюбель 3,0 шт.

Дидактичне забезпечення: детальний лист КНАУФ W11 «Перегородки на метале-
вому каркасі».

І. УЛАШТУВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК W115.1
Роботи виконують у такій послідовності:

  за допомогою рулетки та шнуровідбійного пристрою роз-
мітьте на підлозі положення двох напрямних профілів;

  за допомогою виска перенесіть розмітку двох напрям-
них  профілів на стелю;

  наклейте ущільнювальну смугу (рис.1) на перший на-
прямний UW-профіль; укладіть його так, щоб розмічу-
вальна лінія була перед ним, і закріпіть його дюбелями 
КНАУФ К6/45 із кроком не менше ніж 1000 мм і не мен-
ше  ніж три на один профіль;

  для посилення анкерування напрямного профілю до 
підлоги в місцях кріплення використовуйте накладки 
(рис.2) зі стрічкової сталі;

  установіть спочатку в один напрямний UW-профіль 
стояковий CW-профіль і закріпіть його (рис.3).

Рис.1. Наклеювання
ущільнювальної смуги

Рис.2. Накладка зі стрічкової
сталі: 1 – UW – профіль, 2 – міс-
це встановлення анкера (дюбеля)
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 Стежте за тим, щоб отвори на стоякових профілях були на одному рівні, 
це потрібно для подальшого монтажу слабострумової розводки.

  наклейте пружну самоклейку стрічку шириною 50 мм на стоякові профілі, які при-
лягають до несних стін;

  наклейте ущільнювальну смугу на другий напрямний UW-профіль; 
  укладіть і закріпіть його так само, як і перший;
  монтуйте стоякові профілі у другий напрямний профіль.

Після завершення монтажу перевірте якість каркаса: вертикальність із трьох бо-
ків рівнем і крок розміщення стояків за допомогою рулетки.

Виконайте монтаж слабострумових розводок (рис.4).
Виконайте встановлення та закріплення ГКП з одного боку. Перший шар ГКП за-

кріпіть саморізами TN25×3,5 мм (TN25), де 3,5 мм – діаметр шурупа, а 25 мм – довжина, 
із кроком 500 мм. Стик першого шару ГКП із прямою кромкою можна не шпаклювати. 

Другий шар встановіть зі зміщенням на крок установки стоякового профілю, закрі-
піть його саморізами TN35×3,5 мм (TN35) із кроком 250 мм. Торцеві стики також зміщуй-
те один від одного не менше ніж на 400 мм.

Укладіть у пазухи між стояками звуко- і теплоізоляцію (як передбачено проектом) 
(рис.5).

Установіть і закріпіть ГКП з другого боку каркаса (рис.6). 
Обробіть стики між ГКП (рис.7).

Рис.5. Укладання звуко-, 
теплоізоляції

Рис.6. Установка ГКП Рис.7. Обробка стиків
між ГКП

ІІ. УЛАШТУВАННЯ ПЕРЕГОРОДКИ W115.2
При монтажі перегородки W115.2 роботи виконуйте так само, як і в попередньому 

випадку з улаштування першого каркаса перегородки W115.1. Після того, як установи-
ли CW-профілі в першому каркасі, виконайте монтаж ГКП, що відокремлюватиме один 
каркас від іншого.

Далі монтуйте другий каркас так само, як і в попередньому випадку.

Рис.4. Схема монтажу
слабострумової розводки:

1 – слабострумова розводка
Рис.3. Схема установки
стоякового профілю



289

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. За допомогою яких інструментів розмічають на підлозі положення двох

напрямних профілів?
а) Рулетка;
б) Висок;
в) Шнуровідбійний пристрій;
г) Рівень.

2. Як готують перший напрямний UW-профіль до монтажу?
а) Наклеюють ущільнювальну смугу;
б) Закріплюють дюбелями;
в) Наклеюють ущільнювальну смугу й закріплюють шурупами TN35;
г) Наклеюють ущільнювальну смугу й закріплюють до підлоги дюбелями К6/45.

3. Коли готують другий напрямний UW-профіль до монтажу?
а) Після підготовки першого напрямного профілю;
б) Після встановлення й закріплення стоякових СW-профілів у перший напрямний;
в) Одночасно з першим напрямним профілем.

4. Які виміри треба виконати для перевірки якості змонтованого каркаса перегородки?
а) Вертикальність стоякових профілів;
б) Крок розміщення стояків;
в) Вертикальність із трьох боків, крок розміщення стояків.

5. Чим слід кріпити перший шар ГКП до каркаса перегородки?
а) TN25×3,5 мм;
б) Дюбелі 6/35;
в) TN35×3,5 мм;
г) Дюбелі 6/45.

6. З яким зміщенням встановлюють другий шар ГКП?
а) На крок установки стоякового профілю;
б) На 250 мм;
в) На 400 мм.

7. Чим відрізняється монтаж перегородки W115.2 від W115.1?
а) Монтаж ГКП відокремлює один каркас від іншого;
б) Закріпленням стоякових профілів;
в) Закріплення напрямних профілів.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте монтаж перегородки середньої складності серії W115.1 (обсяг робіт за 
вказівкою інструктора).

2. Заповніть таблицю 1.
Таблиця 1

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА З МОНТАЖУ ПЕРЕГОРОДКИ W115.1
Назва технологічної 

операції
Матеріали Інструмент,

пристосування
Вимоги

безпеки праці
1. …
2. …
…

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 5 5
Назва: ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ ПЕРЕГОРОДКИ СЕРЕДНЬОЇ СКЛАДНОСТІ W116 

Мета: засвоєння знань про виконання монтажу каркаса перегородки середньої 
складності серії W116 і формування відповідних навичок.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 3.4.3. Інструменти, ручні спеціальні пристрої для обробки ГКП, ГВП;
2. МЕ 3.7.2. Різновиди шурупів-саморізів, вибір цвяхів. Техніка кріплення;
3. МЕ 3.7.3. Способи кріплення ГКП, ГВП до стін каркаса;
4. МЕ 3.9.3. Види обробки стиків (швів) ГКП;
5. МЕ 3.9.4. Технологія шпаклювання стиків гіпсокартонних обшивок;
6. МЕ 4.5.4. Технологія монтажу перегородки середньої складності W115.

Матеріально-технічне забезпечення:

Назва Кількість на 1 м² 
перегородки Назва Кількість на 1 м² 

перегородки
ГКП 4,0 м² Шуруп TN25 13 шт.

Профіль напрямний
UW 50(75,100)×40×0,6 1,4 пог.м

Шуруп TN35 29 шт.
Ґрунтовка
«Тіфенгрунд» 0,2 л

Профіль стояковий
СW 50(75,100)×50×0,6 4,0 пог.м Шпаклівка для

швів «Фуген» 1,0 кг

Стрічка для
шпарування швів 1,5 пог.м Профіль кутовий

(LW-профіль) 
31×31×0,4

Залежно від 
кількості кутів 
і висоти примі-
щення (пог.м)

Пружна
(звукоізоляційна) стрічка 2,4 пог.м

Звукоізоляційний матеріал 1,0 м² Інструмент Комплект
КНАУФДюбель 3,0 шт.

Дидактичне забезпечення: детальний лист КНАУФ W11
«Перегородки на металевому
каркасі».

Монтаж перегородки W116 виконуйте в такій послі-
довності:

  виконайте розмітку на підлозі положення двох напрямних 
UW-профілів 50/75/100 з урахуванням параметрів комуніка-
цій, які будуть прокладатися;

  перенесіть розмітки напрямних профілів на стелю;
  закріпіть через пружну стрічку або герметик на підлозі та сте-
лі UW-профілі дюбелями із запроектованим кроком;

  установіть і закріпіть стоякові СW-профілі із заданим кроком 
спочатку в UW-профілях одного каркаса, а потім другого. 
Стежте, щоб отвори на СW-профілях були на одному рівні;

  СW-профілі, розташовані один навпроти одного, з'єднайте 
між собою відрізками ГКП спочатку на 1/3 висоти перегород-
ки, а потім на 2/3 її висоти. Відрізки ГКП повинні бути шири-
ною 300 мм. Закріпіть їх саморізами до СW-профілю (рис.1). 
Після завершення монтажу каркаса виконайте перевірку 
якості  встановлення профілів;
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Рис.1.Схема з’єднання 
СW-профілів: 

1 – СW-профілі, 2 – ГКП, 
3 – шурупи (саморізи)
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  виконайте монтаж слабострумових розводок;
  змонтуйте всередині каркаса закладні деталі для закріплення навісного обладнання;
  встановіть і закріпіть на одній зі сторін каркаса перший шар ГКП саморізами TN25×3,5 
із кроком 500 мм. Якщо перший шар виконується з ГКП зі стоншеною, закругленою 
чи напівкруглою стоншеною кромками, то стики першого шару шпаклюються за тех-
нологією залежно від кромок;

  монтуйте другий шар ГКП зі зміщенням на крок встановлення СW-профілю само-
різами TN35×3,5 через 250 мм. Так само зміщуйте торцеві стики один щодо одного 
не менше ніж на 400 мм в обох шарах;

  укладіть у пазухи між стояками звуко-, теплоізоляцію (якщо передбачено проектом);
  зробіть обшивку так само у два шари з другого боку;
  виконайте ґрунтування поверхні під опорядження.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які напрямні профілі використовують для монтажу перегородки W116?
а) UW 50/75/100;
б) СW 50/65/75;
в) СW 100/50.

2. Як слід закріплювати напрямні профілі на підлозі та стелі?
а) Дюбелями із запроектованим кроком через пружну стрічку або герметик;
б) Шурупами TN25;
в) Через пружну стрічку дюбелями;
г) Через герметик дюбелями.

3. Навіщо всередині каркаса монтують закладні деталі?
а) Для монтажу слабострумових розводок;
б) Для закріплення навісного обладнання;
в) Для посилення каркаса.

4. Як закріплюють перший шар ГКП на одній зі сторін каркаса?
а) Дюбелями з кроком 500 мм;
б) Саморізами TN25×2,5 із кроком 250 мм;
в) Саморізами TN35×3,5 із кроком 500 мм;
г) Саморізами TN25×3,5 із кроком 500 мм.

5. Як монтують другий шар ГКП?
а) Без зміщення саморізами TN35×3,5 через 250 мм;
б) Зі зміщенням на крок встановлення СW-профілю саморізами TN35×3,5

через 250 мм;
в) Зі зміщенням на крок встановлення СW-профілю саморізами TN35×3,5

через 500 мм.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте монтаж перегородки середньої складності серії W116 (обсяг за вказів-
кою інструктора).

2. Складіть алгоритм виконання практичного завдання.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе



292

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 5 6
Назва:  ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ ПЕРЕГОРОДКИ СЕРЕДНЬОЇ СКЛАДНОСТІ W118

Мета: засвоєння знань про виконання монтажу каркаса перегородки середньої 
складності серії W118 і формування відповідних навичок.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 3.4.3. Інструменти, ручні спеціальні пристрої для обробки ГКП, ГВП;
2. МЕ 3.7.2. Різновиди шурупів-саморізів, вибір цвяхів. Техніка кріплення;
3. МЕ 3.7.3. Способи кріплення ГКП, ГВП до стін та каркаса;
4. МЕ 3.9.3. Види обробки стиків (швів) ГКП;
5. МЕ 3.9.4. Технологія шпаклювання стиків гіпсокартонних обшивок.
Матеріально-технічне забезпечення:

Назва Кількість на 1 м²
перегородки Назва

Кількість на 
1 м²

перегородки
ГКП 6,0 м² Герметик КНАУФ 0,1 шт.
Звукоізоляційний матеріал 1,0 м² Дюбель 6/35 3 шт.
Стрічка армувальна 1,5 пог. м Дюбель КНАУФ 6/45 1 шт.
Стрічка ущільнювальна 
КНАУФ 0,6 рул. Шурупи TN25 17 шт.

Шурупи TN35 27 шт.
UW-профіль100/40×0,6 
(L=4 м) 0,3 пог. м Шурупи TN45 4 шт.

Шпаклівка «Уніфлотт» 0,2 кг
CW-профіль 100/50×0,6 3,8 пог. м Шпаклівка «Фугенфюллер» 1,4 кг
Лист оцинкованої сталі 
δ=0,5 мм 4,4 м² Скловолокниста стрічка 2,5 м

Роздільна стрічка 0,8 м
Дидактичне забезпечення: детальний лист КНАУФ W11 «Перегородки на

металевому каркасі».

Монтаж перегородки W118 виконуйте в такій послідовності:
  виконайте розмітку проектного положення перегородки на підлозі, тобто положення 
напрямного UW-профілю;

  перенесіть положення напрямного UW-профілю на стелю;
  закріпіть  до підлоги та стелі профілі з наклеєними пружними стрічками дюбелями 
КНАУФ і кроком 500 мм;

  встановіть СW-профілі у напрямні з кроком 300 мм (оскільки вага перегородкизрос-
ла) та закріпіть з UW-профілем двома заклепками ≥3х8 мм;

  кромкові СW-профілі закріпіть до стіни дюбелями із кроком 1 м (не менше ніж три);
  перевірте якість монтажу каркаса;
  змонтуйте слабострумову розводку;
  змонтуйте всередині каркаса закладні деталі для кріплення навісного обладнання 
на перегородку;

  встановіть і закріпіть на одному боці каркаса ГКП;
 Перший шар ГКП закріплюйте самонарізними шурупами TN25х3,5 мм із кро-

ком 750 мм.
  змонтуйте та закріпіть другий шар ГКП саморізами ТN45×3,5 мм з кроком 500 мм, 
зміщуючи його щодо першого на крок встановлення стоякових профілів – 300 мм;

  установіть і закріпіть сталеві оцинковані листи завтовшки 0,5 мм;
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  змонтуйте третій шар ГКП зі зміщенням вертикальних стиків. Торцеві стики зміщуй-
те один щодо іншого не менше ніж на 400 мм у всіх шарах;

  укладіть у пазухи між стояками звуко- і теплоізоляційні матеріали (як передбачено 
проектом);

  установіть і закріпіть ГКП так само з другого боку каркаса;
  виконайте обробку стиків;
  виконайте ґрунтування поверхні перегородки під декоративне опорядження.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. За якою технологією закріплюють до підлоги та стелі напрямні профілі?
а) Саморізами TN35×3,5 із кроком 500 мм;
б) Дюбелями КНАУФ із кроком 500 мм;
в) Заклепками.

2. З яким кроком закріплюють перший шар ГКП самонарізними шурупами?
а) 250 мм;
б) 500 мм;
в) 750 мм;
г) 1000 мм.

3. З яким кроком монтують і закріплюють саморізами другий шар ГКП?
а) 250 мм;
б) 500 мм;
в) 750 мм;
г) 1000 мм.

4. Скільки шарів ГКП закріплюють з одного боку каркаса?
а) Один;
б) Два;
в) Три;
г) Чотири.

5. Де встановлюють і закріплюють сталеві оцинковані листи?
а) Перед першим шаром ГКП;
б) Між першим  і другим шарами ГКП;
в) Між другим і третім шарами ГКП.

6. Наскільки зміщують торцеві стики ГКП один щодо іншого у всіх шарах?
а) Не менше ніж на 200 мм;
б) Не менше ніж на 400 мм;
в) Не менше ніж на 500 мм.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте монтаж перегородки середньої складності серії W118 (обсяг за вказів-
кою інструктора).

2. Складіть алгоритм виконання практичного завдання.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть одиницю й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 5 7
Назва:  ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ ПЕРЕГОРОДКИ СЕРЕДНЬОЇ СКЛАДНОСТІ К234

Мета: засвоєння знань про виконання монтажу перегородок середньої склад-
ності К234 і формування відповідних навичок.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 3.4.3. Інструменти, ручні спеціальні пристрої для обробки ГКП, ГВП;
2. МЕ 3.7.2. Різновиди шурупів-саморізів, вибір цвяхів. Техніка кріплення;
3. МЕ 3.7.3. Способи кріплення ГКП, ГВП до стін та каркаса;
4. МЕ 3.9.3. Види обробки стиків (швів) ГКП;
5. МЕ 3.9.4. Технологія шпаклювання стиків гіпсокартонних обшивок.

Дидактичне забезпечення: детальний лист КНАУФ W11 «Перегородки на
металевому каркасі».

Матеріально-технічне забезпечення:

Назва
Кількість
на 1 м² Назва Кількість

на 1 м² 
Вогнестійка плита КНАУФ 2,0 м² Дюбель КНАУФ 6/35 3 шт.
Звукоізоляційний матеріал 1,0 м² Дюбель КНАУФ 6/45 1 шт.
Стрічка армувальна 1,5 пог. м Шурупи TN35 39 шт.
Стрічка ущільнювальна 0,5 м Шпаклівка «Уніфлотт» 0,2 кг
UW-профіль 100/40×0,6 (L=4 м) 0,3 пог. м Шпаклівка «Фуген» 1,4 кг
CW-профіль 100/50×0,6 3,8 пог. м Скловолокниста смужка 2,5 м

Роздільна стрічка 0,8 м

Монтаж пожежостійких перегородок середньої складності К234 виконуй-
те в такій послідовності:

  напрямні UW-профілі 100х40х0,6 мм встановіть за розміткою та закріпіть їх через 
пружну стрічку на підлозі та стелі;

  стоякові CW-профілі 100х50х0,6 мм вставте у напрямні з кроком 300 мм та з'єднайте їх;
  після завершення монтажу перевірте якість 
змонтованого каркаса;

  встановіть і закріпіть з одного боку каркаса 
вогнестійку плиту самонарізними шурупами 
ТN35×3,5 мм із кроком 250 мм. Стики плит 
зміщуйте;

  закладіть ізоляційний матеріал з мінераль-
ного волокна (мінімальна густина 40 кг/м³; 
мінімальна температура плавлення 1000°С), 
40-60 мм завтовшки зі зміщенням стиків;

  ущільніть простір між вимикачами, розетка-
ми та перегородкою за допомогою гіпсової 
штукатурки «НР Старт» (рис.1);

  встановіть і закріпіть вогнестійку плиту з 
другого боку.

розетка

гіпсова штукатурка
«КНАУФ HP Старт»

мінеральне волокно

Рис.1. Схема встановлення розетки
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які напрямні профілі монтують на підлозі та стелі?
а) СW100×50×0,6;
б) UW100×40×0,6;
в) UW100×50×1,0.

2. З яким кроком встановлюють стоякові профілі при монтажі каркаса?
а) 100 мм;
б) 300 мм;
в) 500 мм;
г) 1000 мм.

3. Де встановлюють вогнестійку плиту?
а) З одного боку каркаса;
б) З обох боків каркаса.

4. Чим закріплюють вогнестійку плиту до каркаса?
а) Самонарізними шурупами TN35×3,5 із кроком 250 мм;
б) Самонарізними шурупами TN35×3,5 із кроком 500 мм;
в) Самонарізними шурупами TN35×3,5 із кроком 750 мм.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте монтаж перегородки середньої складності К234 (обсяг за вказівкою ін-
структора).

2. Складіть алгоритм монтажу перегородки.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 5 8
Назва:  СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 4.5 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 4.5

Письмове завдання
1. Якими серіями представлені перегородки середньої складності у комплектних сис-

темах КНАУФ? Охарактеризуйте особливості кожної серії.
2. У чому особливість проектування металевих каркасів при улаштуванні перегородки 

комплектних систем W115 і W116? Виконайте креслення цих перегородок.
3. Намалюйте схеми з’єднання стоякових профілів і визначте, у яких випадках реко-

мендується кожний тип з’єднання.
4. Розробіть алгоритм монтажу перегородки середньої складності W115.2?
5. Розробіть інструкційно-технологічні картки монтажу перегородок середньої склад-

ності.
ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

МОНТАЖУ ПЕРЕГОРОДОК СЕРЕДНЬОЇ СКЛАДНОСТІ

Назва 
операції Матеріали Витрата

 на 1 м²

Інструмент Вимоги
до якості 
операції

Вимоги 
безпеки 

праці

Норма 
часу, год.
на 1 м²

перегор.
робочий контрольно-

вимірювальний

1 2 3 4 5 6 7 8
І. Перегородки серії 115

1.
2. 
…

ІІ. Перегородки серії 116
1.
2.
…

ІІІ. Перегородки серії 118
1.
2. 
…

ІV. Перегородки серії К234
1.
2. 
…

6. Який ізоляційний матеріал використовують при монтажі перегородки середньої 
складності К234? Обґрунтуйте необхідність його застосування.

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 6 1
Назва:  НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 4.6. ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ ПЛАСКИХ
ПІДВІСНИХ СТЕЛЬ

Мета: засвоєння знань про:
  підвісну стелю середньої складності;
  розмітку проектного положення підвісної стелі;
  монтаж стелі з закритим дворівневим дерев’яним каркасом D111;
  монтаж стелі з закритим дворівневим металевим каркасом D112;
  монтаж стелі з закритим однорівневим металевим каркасом D113;
  монтаж підвісної стелі D146 з відкритим каркасом;
  улаштування акустичної підвісної стелі «Cleaneo Akustik»;

 формування навичок:
  монтажу основних та несучих профілів або брусків дворівневого та однорівнево-
го каркасів для улаштування підвісних стель;

  монтажу підвісної стелі різної конструкції.

Переходьте до наступного елементу

 

Набув знань – пристосуй до діла, 
знання без діла – тяжка ноша. 

Перське прислів’я  

Праця перемагає все.

Гомер
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 6 2
Назва:  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДВІСНУ СТЕЛЮ

СЕРЕДНЬОЇ СКЛАДНОСТІ

Мета: засвоєння знань про групи підвісних пласких стель; основні елементи 
каркасів стель; матеріали стельових плит, їх різновиди, властивості.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 3.6.2. Види каркасів гіпсокартонних систем (ГКС);
2. МЕ 3.6.3. Основні види металевих профілів;
3. МЕ 3.8.2. Загальні відомості про підшивну стелю.

Дидактичне забезпечення: макети каркасів підвісних плоских стель середньої 
складності І та ІІ групи, детальний лист
D11 «Гіпсокартонні стелі КНАУФ».

Підвісна стеля призначена для застосування у приміщеннях різного (насамперед 
громадського) призначення з метою підвищення її архітектурно-естетичних та інших 
властивостей за рахунок можливостей:

  приховувати різні комунікації, змонтовані на стелі;
  вбудовувати в них різні освітлювальні прилади;
  установлювати в ній вентиляційні ґратки й системи по-
жежогасіння;

  вирівнювати за її допомогою спочатку різнорівневу
стелю;

  створювати різнорівневу стелю при спочатку пласкій 
стелі;

  покращувати акустику приміщення;
  збільшувати теплоізоляційні властивості конструкцій.

Підвісні пласкі стелі поділяються на дві групи:
  І гр. – стеля із закритим однорівневим або дворівне-
вим каркасом, до якого за допомогою шурупів прикрі-
плюється ГКП;

  ІІ гр. – стеля з відкритим (металевим) каркасом та укла-
деними на нього стельовими плитами різного призна-
чення. 
До елементів підвісної стелі належать елементи 

основних і несних балок, що виготовляються з металево-
го стельового СD-профілю з оцинкованої сталі завтовшки 
0,6 мм або дерев’яних брусків; комплекти кріпильних еле-
ментів – різних підвісів із затискачами, тяг, з’єднувальних 
муфт, анкерів, хомутів, скоб.

Металеві каркаси улаштовують однорівневими у ви-
гляді рам і дворівневими. 

Дерев’яні каркаси улаштовують дворівневими. 
До несної (базової) основи каркаси підвісної стелі 

закріплюються за допомогою підвісів.
В Україні найбільш поширені пласкі підвісні стелі із закритим каркасом 

наступних серій:
  стеля дворівнева з дерев'яним каркасом D111;
  стеля дворівнева з металевим каркасом D112;
  стеля однорівнева з металевим каркасом D113.

Рис.1. Конструктивна схема 
підвісної стелі: 1 – підвіска;

2 – елемент каркаса; 3 – кріплен-
ня елемента каркаса до підвіски;
4 – кріплення підвіски до несної 
конструкції покриття (пере-

криття) і пристрій для регулю-
вання підвіски по горизонталі; 
5 – пристрій для регулювання 
підвіски по висоті; 6 – лицьовий 
елемент; 7 – кріплення лицьо-
вого елемента до елемента 

каркаса
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Підвісна стеля серії D116 має два варіанти: з модульним розміром 600×600 мм та 
600х1200 мм. Ця стеля має відкритий каркас, виготовлений з оцинкованих деталей, ви-
димі поверхні яких мають спеціальне декоративне покриття білого кольору. На каркас 
укладаються стельові плити, що мають заводське оздоблення (наприклад, зі структу-
рованою чи перфорованою поверхнею). Такі конструкції покращують звукопоглинання 
у приміщенні, вони використовуються в офісах, магазинах, лікарнях.

Маса одного м² – близько 13 кг.
Основними елементами каркаса подібної стелі є:

  основний Т-подібний профіль із перерізом 24х32 та завдовжки 3600 мм;
  поперечний Т-подібний профіль із перерізом 24х32 та завдовжки 1200 мм;
  подовжній Т-подібний профіль із перерізом 24х32 та завдовжки 600 мм; 

які закріплюються за допомогою монтажних елементів кріплення (рис.2):
• прямих підвісів П (довжина від 4 до 12 см);
• швидких підвісів Т і кронштейнів (довжина від 12 до 150 см);
• антивібраційних підвісів (довжина від 12 до 100 см).

  облямівкового кутикового профілю 19х24х3000 мм (рис.3), анкерних елементів і 
дюбелів.

Матеріали стельових плит, їх різновиди та основні властивості
Найбільше поширення мають плити з мінеральної вати «Екомін» і «Терматекс». 
Плити «Екомін» мають товщину 13 мм, вологостійкість до 70% відносної воло-

гості повітря, категорія будматеріалів – важкоспалимі. 
За дизайном поверхні вони поділяються на:

  зі структурованою поверхнею – «Планет»;
  із дрібноструктурованою – «Орбіт»;
  із дрібноперфорованою – «Філігран».

Плити «Терматекс» мають вологостійкість до 90% відносної вологості повітря, 
товщина – 15, 19, 40 мм, категорія будматеріалів – важкоспалимі. За дизайном ці плити 
поділяються на стандартні та спеціальні. До стандартного дизайну належать:

  шумовідбивні – «Шліхт», «Стратос», «Файнстратос» і «Лагуна»; 
  шумопоглинальні – «Стратос перфорований», «Файнстратос перфорований»,
«Лагуна перфорована», «Файнгелохт»;

  високошумопоглинальні – «Фреско», «Файнфреско», «Сатурн».
Плити спеціального дизайну:

 «Модена» – «тренто», «метро», «просто», «сенсо»;
 «Баварія» – квадратна гострокутна, квадратна заокруглена, стільникова, восьмикутна;
 «Ранура» – паралельнопрорізна, квадратнопрорізна;
 «Варіолайн» – «каро», «каро-аншлюс», «боген», «боген-аншлюс».

а) б) в)

1,7

2,2

0,519 2,2

24
Рис.2. Елементи кріплення для підвісної стелі: а – прямий

підвіс, б – швидкий підвіс; в – підвіс з затиском Рис.3. Облямівковий кутик



300

Ці плити широко використовуються у приміщеннях промислових, цивільних та 
житлових будинків. На рис.4 показано поверхню мінераловолокнистих плит.

Плити АМF «Комбіметал» виготовляються з металу й мінеральної вати – мають 
гарні шумовідбивні й декоративні якості. 

Плити «Фібракустик», «Міраж» виготовляються з тонких волокон деревини, 
зв'язаних сірим або білим цементом. Вони застосовуються у приміщеннях з відносною во-
логістю повітря до 100%. Їх відмінні протиударні, звукопоглинальні та теплозахисні влас-
тивості дають змогу використовувати їх у плавальних басейнах, саунах, спортивних залах.

Плити «Голуб», «Квадріл», «Регула» виготовляються з гіпсу й мають дуже 
гарні звукопоглинальні, бактеріостатичні й фунгіцидні властивості, що дає змогу ви-
користовувати їх у приміщеннях з відносною вологістю повітря 70% (лікарнях, кухнях, 
аптеках, лабораторіях).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Чим відрізняються підвісні стелі від підшивних?
а) Покращують акустику приміщення;
б) Приховують комунікації;
в) Вирівнюють стелю;
г) Збільшують теплоізоляційні властивості;
д) Створюють різнорівневу стелю;
е) Покращують дизайн приміщення.

2. За допомогою якого монтажного елемента можна регулювати відстань підві-
сної стелі до плит перекриття?

а) Підвіска;
б) Лицьовий елемент;
в) Пристрій для регулювання підвіски по висоті;
г) Пристрій для регулювання підвіски по горизонталі.

3. На скільки груп поділяються підвісні пласкі стелі?
а) Дві;
б) Три;
в) Чотири;
г) Немає такого розподілу.

4. До якої групи належить стеля з відкритим (металевим) каркасом та укладеними 
на нього стельовими плитами?

а) Перша;
б) Друга;
в) Третя;
г) Четверта;
д) Немає розподілу на групи.

Рис.4. Поверхня мінераловолокнистих плит
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5. Які елементи належать до елементів підвісних стель?
а) Основні балки;
б) Несні балки;
в) Підвіси;
г) Тяги;
д) Скоби, хомути;
е) Плити перекриття;
ж) З’єднувальні муфти, анкери.

6. Що таке стеля серії D111?
а) Дворівнева з металевих каркасом;
б) Дворівнева з дерев’яним каркасом;
в) Однорівнева з металевих каркасом;
г) Однорівнева з дерев’яним каркасом.

7. Які особливості підвісної стелі серії D116?
а) Виконується у 2-х варіантах з різними модульними розмірами: 600×600 мм 
та 600×1200 мм;

б) Має закритий каркас;
в) Має відкритий каркас з оцинкованих деталей;
г) Видимі поверхні мають спеціальне декоративне покриття білого кольору.

8. Які з названих елементів використовують для монтажу підвісних стель?
а) Прямий підвіс;
б) Швидкий підвіс;
в) Пружинний підвіс;
г) Підвіс.

9. Чим відрізняються стельові плити?
а) Дизайном;
б) Розмірами;
в) Категорією матеріалу;
г) Вологостійкістю;
д) Призначенням;
е) Екологічністю.

10. Які стельові плити виготовляються з гіпсу?
а) «Голуб»;
б) АМF «Комбіметал»;
в) «Регула»;
г) «Сатурн».

11. Які стельові плити виготовляються з тонких волокон деревини, зв'язаних цементом?
а) «Планет»;
б) «Фібракустик»;
в) «Міраж»;
г) «Модена».

Практичне завдання
1. Розгляньте макети каркасів підвісних пласких стель середньої складності. Знайдіть 

конструктивні елементи, які представлені на рис.1,2.
2. Відвідайте сучасні громадсько-адміністративні, торговельні приміщення вашого

регіону і з’ясуйте, чи є в їх інтер’єрах підвісні стелі? Які матеріали стельових плит
використано?

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 6 3
Назва:  РОЗМІТКА ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПІДВІСНОЇ СТЕЛІ

Мета: засвоєння знань про способи розмітки проектного положення підвісної стелі.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 3.8.3. Улаштування підшивної стелі конструкції D211 комплектної системи КНАУФ;
2. МЕ 4.6.2. Загальні відомості про підвісну стелю середньої складності.

Матеріально-технічне забезпечення: лінійка завдовжки 1,5 м, шнуровідбійний
пристрій, водяний рівень, кутник, водяний
рівень ПФТ з комплектуючими.

Вивчіть порядок розмітки проектного положення підвісної стелі за опорним кон-
спектом, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗМІТКИ ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПІДВІСНОЇ СТЕЛІ
Назва операції Технологія виконання Ескіз

Підготовка
водяного рівня
до розмітки

У водяний рівень заливають зафарбовану рідину так, щоб 
обидві прозорі трубки були заповнені. Трубки закривають 
пробками, при цьому маленькі отвори мають лишитися 
відкритими. Працює водяний рівень за принципом сполучених 
посудин.

Винесення
відмітки чистої 
стелі на стіни,
колони за
допомогою
водяного рівня

На стіні відмірюють розмір чистої стелі та роблять позначку; 
сполучаючи рівень рідини в одній трубочці з отриманою 
позначкою на стіні простим прикладанням другої трубочки до 
стіни, отримують наступну відмітку. Отримавши таким чином 
кілька точок, з'єднують їх за допомогою шнуровідбійного 
пристрою.

Розбиття
взаємно
перпендикулярних 
осей стелі

Взаємно перпендикулярні осі стелі розбивають за допомогою 
шнуровідбійного пристрою та кутника.

Розмітка осей 
основних
профілів

Розмітку слід проводити від центра до стін по осі (для 
виявлення розмірів фризових плит). Обабіч центральної осі 
проводять паралельні лінії, які і є осями основних профілів.

Розмітка точок 
кріплення
підвісів

Розмічування точок кріплення підвісів виконують із 
встановленим кроком для даного виду стелі та навантаження 
на неї (вага ГКП + каркаса + ізоляційного матеріалу + 
освітлювальних приладів). Розмітку наносять стійкою фарбою.

При встановленні рівня стелі, а також базових висот застосовується водяний
рівень ПФТ (рис.1). Він становить собою комплект, до якого входять:

  трубка водяного рівня завдовжки 20 м;
  вимірювальний (вирівнювальний) штифт для встановлення рівня стелі;
  компактний металевий ящик;
  зафарбована рідина для рівня;
  маяки для підлоги;
  подовжувач штифта ø 10 мм;
  фіксатор для триноги.
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Переваги рівня:
  точність;
  із приладом працює лише одна 
людина (рис.2);

  прилад механічний, не потре-
бує електроживлення;

  швидка підготовка до роботи;
  надійна упаковка у вигляді ме-
талевого ящика;

  простота використання.
Відповідно до стандартів 

DIN 18181, відстань між точка-
ми кріплення каркаса до несного 
елемента (перекриття) нормуєть-
ся. При цьому відстань х – це відстань між сусідніми точками кріплення основних 
елементів, відстань у – відстань між сусідніми точками кріплення несних елементів, 
І – відстань між сусідніми несними елементами. Залежно від товщини ГКП значення 
цих відстаней рекомендується брати відповідно до даних табл. 2,3,4.

Таблиця 2
МАКСИМАЛЬНІ ОСЬОВІ ВІДСТАНІ МІЖ ТОЧКАМИ КРІПЛЕННЯ 

ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (х), НЕСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (у) І МІЖ ОСЯМИ
 НЕСУЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ (І) МЕТАЛЕВОГО КАРКАСА ПІДВІСНОЇ СТЕЛІ

Товщина 
ГКП

Відстань між
осями несних еле-

ментів, см

Максимальні відстані х та у між точками кріплення
при стельовому навантаженні, кг/м²

15 30 50
х у х у х у

9,5 42,0 1,0 1,0 0,90 0,95 0,80 0,80
12,5 50,0 1,0 1,2 0,85 1,05 0,75 0,90
15,0 55,0 1,0 1,2 0,85 1,05 0,75 0,90
18,0 62,5 — — 0,85 1,10 0,75 0,95

2×12,5 50,0 — — 0,80 1,20 0,70 1,00

Таблиця 3
МАКСИМАЛЬНІ ОСЬОВІ ВІДСТАНІ (х) МІЖ ТОЧКАМИ КРІПЛЕННЯ

ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЕРЕВ'ЯНОГО КАРКАСА

Вид кріплення Переріз
елемента

Максимально допустимі відстані (х)
при стельовому навантаженні, кг/см²
≤15 ≤30 ≤50

Кріплення елементів безпосередньо до 
несної конструкції 

50×30 1,00 0,850 0,700
60×40 1,00 0,859 0,700

Кріплення елементів на підвісах
30×50 1,00 0,85 0,70
40×60 1,30 1,00 0,85

Таблиця 4
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМІ ВІДСТАНІ 

МІЖ НЕСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ДЕРЕВ’ЯНОГО КАРКАСА

Переріз елементів, мм
Максимально допустимі відстані (І), м,
при стельовому навантаженні, кг/см²

≤15 ≤30 ≤50
48×24 0,70 0,60 0,5
50×30 0,85 0,75 0,6

Рис.1. Водяний рівень
ПФТ з комплектуючими

Рис.2. Підготовка рівня 
ПФТ до роботи
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які переваги водяного рівня ПФТ?
а) Точність;
б) Швидка підготовка до роботи;
в) Простота використання;
г) З приладом працюють двоє робітників;
д) Використовують при встановленні рівня стелі;
е) З приладом працює лише одна людина.

2. Для чого застосовують штифт, що входить у комплект водяного рівня ПФТ?
а) Встановлення рівня підлоги;
б) Подовження трубки водяного рівня;
в) Встановлення рівня стелі;
г) Фіксація триноги.

3. Яка довжина трубки водяного рівня ПФТ?
а) 10 м;
б) 15 м;
в) 20 м;
г) До 30 м.

4. Від яких параметрів залежить відстань між осями несних елементів металевого 
каркаса підвісної стелі?

а) Товщина ГКП;
б) Вид кріплення;
в) Стельове навантаження;
г) Переріз несних елементів.

5. Якою має бути відстань між осями несних елементів (відповідно до
стандартів DIN18181) при товщині ГКП 12,5 мм?

а) 42 см;
б) 50 см;
в) 55 см;
г) 62 см.

6. Яка максимально допустима відстань між несними елементами дерев’яного
каркаса з перерізом елементів 50×30 і при стельовому навантаженні ≤15 кг/см²?

а) 60 см;
б) 70 см;
в) 85 см;
г) 100 см.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте розмітку проектного положення підвісної стелі за допомогою водяного 
рівня звичайного та ПФТ (вихідні дані за вказівкою інструктора).

Зробіть висновки щодо точності та зручності роботи.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 6 4
Назва: МОНТАЖ СТЕЛІ ІЗ ЗАКРИТИМ ДВОРІВНЕВИМ

ДЕРЕВ’ЯНИМ КАРКАСОМ D111

Мета: формування навичок монтажу дворівневої підвісної стелі з дерев’яним
каркасом.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 3.4.3. Інструменти, ручні спеціальні пристрої для обробки ГКП, ГВП;
2. МЕ 3.4.5. Правила безпеки праці при роботі з електроінструментом;
3. МЕ 3.6.4. Елементи дерев’яного каркаса. Вимоги до деревини;
4. МЕ 4.6.2. Загальні відомості про підвісну стелю середньої складності;
5. МЕ 4.6.3. Розмітка проектного положення підвісної стелі;

Дидактичне забезпечення: детальний лист D11 «Гіпсокартонні стелі КНАУФ».

Матеріально-технічне забезпечення:

Назва
Кількість на 

1 м² підвісної 
стелі

Назва
Кількість на 

1 м² підвісної 
стелі

Плита гіпсокартонна 1 кв. м Шуруп для з'єднання брус-
ків 2,7 шт.

Основний брусок 30x50 1,3 пог. м Анкер для з/б перекриття 1,7 шт.

Несний брусок 30x50 2,1 пог. м Стрічка армувальна для 
швів 1,2 пог.м

Підвіс прямий для брусків 1,7 шт. Ґрунтовка 0,1 кг
Шуруп завдовжки 25 мм 
для кріплення підвіса до 
бруска

3,4 шт.
Шпаклівка «Фугенфюллер» 0,4 кг
Шпаклівка «Уніфлотт» 0,1 кг
Інструмент: перфоратор

шуруповерт
молоток

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Шуруп TN завдовжки
35 мм для кріплення ГКП 17 шт.

Стелю D111 улаштовують у невеликих вузьких приміщеннях з обмеженою висотою.
Конструкція стелі D111 (рис.1) – дерев'яний каркас із брусків прямокутного пе-

рерізу 50х30 мм із закріпленими на ньому ГКП завтовшки 12,5 мм (для ГВП – 10 мм). 
Маса 1 м² стелі близько 13,0 кг.

Відстань між елементами:
  між підвісами – залежить від наван-
таження, при масі 1 м² до 13 кг 
становить ≤85 см;

  між основними брусками 
≤85 см;

  між несними бруска-
ми ≤50 см при попе-
речній схемі монтажу 
ГКП, а при подовжній
≤40 см;

  крок кріплення ГКП до 
брусків шурупами 15-
20 см.

макс.
50

Рис.1. Конструкція дворівневого дерев’яного каркаса стелі D111
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Вивчіть монтаж стелі з закритим дворівневим дерев’яним каркасом у 
такій послідовності:

  у місцях розмітки стелі за допомогою перфоратора зробіть отвори діаметром 6 мм 
та завглибшки 40-60 мм (рис.2);

  закріпіть прямий підвіс дюбелем КНАУФ (рис.3);
 Використання прямих підвісів дає можливість швидко та просто вирівня-

ти дерев’яні лати.
  відігніть прямий підвіс під кутом 90° (рис.4);

Рис.2. Улаштування
отворів перфоратором

Рис.3. Встановлення
прямих підвісів

Рис.4. Підготовка
прямого підвіса

  закріпіть основний брус до прямих підвісів самонарізними шурупами TN25х3,5 мм 
(рис.5); 

  до змонтованих основних брусків самонарізними шурупами TN55х4,3 закріпіть не-
сний брус (рис.6);

основний брусок
50 х 30

несний брусок
50 х 30

шпаклівка армуюча
стрічка

ГКП

шуруп TN
підвіс
прямий

шуруп TN

Рис.5. Конструкція стелі D111 Рис.6. Закріплення несного бруса

  виконайте контроль якості змонтованого каркаса:
– перевірте міцність кріплення каркаса;
– вивірте горизонтальність положення брусків;
– перевірте кроки встановлення елементів каркаса.

  до початку монтажу гіпсових плит КНАУФ розмістіть усю електропроводку з дотри-
манням правил безпеки праці. В отвори розташування світильників трохи витягніть 
кабелі;

  плити КНАУФ закріпіть самонарізними шурупами ТN35х3,5 із кроком 170 мм до несучих 
брусків, подовжні кромки плит розміщуйте перпендикулярно до несних брусків (рис.7);

  стежте за тим, щоб стик ГКП розташовувався на перетині кромок зі зсувом (рис.8). 

основний бруспрямий
підвіс

шуруп
TN

шуруп TN
4,3 x 55

несна
рейка

шпаклівка +
розділова
смуга

ГКП

с
10

00

b
400

с
с

10
00

10
00

bbb
400400400

Рис.7. Вузол кріплення стелі D111 Рис.8. Розташування ГКП
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. З яких елементів складається конструкція стелі D111?
а) Дерев’яні бруски перерізу 50×30 із закріпленими на ньому ГКП;
б) Дерев’яні бруски перерізу 50×50 із закріпленими ГВП;
в) Прямі підвіси, основні бруски, несні бруски, ГКП або ГВП.

2. Яка схема використовується при монтажі ГКП до несних брусків каркаса?
а) Поперечна;
б) Подовжня;
в) Змішана.

3. Що дає використання прямих підвісів при улаштуванні стелі з закритим
дворівневим дерев’яним каркасом D111?

а) Можна швидко змонтувати дерев’яний каркас;
б) Вирівняти лати;
в) Змінювати висоту стелі;
г) До початку монтажу гіпсових плит розмістити електропроводку.

4. Яку операцію виконують першою при монтажі стелі системи D111?
а) Закріплюють прямий підвіс дюбелем КНАУФ;
б) Роблять отвори у місцях розмітки стелі перфоратором;
в) Монтують дерев’яні лати на підлозі;
г) Монтують усю електропроводку.

5. Під яким кутом відгинають прямий підвіс?
а) 45°;
б) 60°;
в) 90°;
г) Не відгинають зовсім.

6. Який брус і чим кріплять до прямих підвісів?
а) Основний, шурупами ТN 3,5×25 мм;
б) Несний, шурупами ТN 4,3×55 мм.

7. Що треба перевірити, виконуючи контроль якості змонтованого каркаса?
а) Міцність кріплення каркаса;
б) Горизонтальність положення брусків;
в) Кроки встановлення елементів каркаса;
г) Розташування світильників;
д) Кроки закріплення плит КНАУФ шурупами.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте монтаж стелі (обсяг за вказівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 6 5
Назва:  МОНТАЖ СТЕЛІ З ЗАКРИТИМ ДВОРІВНЕВИМ 

МЕТАЛЕВИМ КАРКАСОМ D112

Мета: формування навичок монтажу підвісної стелі дворівневої з металевим
каркасом D112.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 3.4.3. Інструменти, ручні спеціальні пристрої для обробки ГКП, ГВП;
2. МЕ 3.6.3. Основні види металевих профілів;
3. МЕ 4.6.2. Загальні відомості про підвісні стелі середньої складності;
4. МЕ 4.6.3. Розмітка проектного положення підвісної стелі.

Дидактичне забезпечення: детальний лист D11 «Гіпсокартонні стелі КНАУФ».

Матеріально-технічне забезпечення:

Назва
Кількість на
1 м² підвісної

стелі
Назва

Кількість на
1 м² підвісної

стелі
Плита гіпсокартонна 1 кв. м Шуруп LN 9x3,5 для з'єднання 

профілів 1,3 шт.Профіль CD 60x27x0,6 3,2 пог. м
CD-подовжувач профілів
дворівневий 0,6 шт. Шуруп TN завдовжки 25 мм 

для кріплення ГКП 17 шт.

CD-з'єднувач профілів
дворівневий 2,3 шт. Анкер для з/б перекриття 1,3 шт.

Стрічка армувальна для швів 1,2 пог. м
Підвіс із затискачем для 
профілю CD 60x27x0,6 1,3 шт. Ґрунтовка 0,1 кг

Шпаклівка «Фугенфюллер» 0,4 кг

Тяга підвіса або підвіс 
прямий для профілю
CD 60x27x0,6

1,3 шт.
1,3 шт.

Шпаклівка «Уніфлотт» 0,1 кг
Інструмент: перфоратор

шуруповерт
молоток

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Конструкція стелі D112 – дворівневий металевий каркас із профілю CD 60x27, 
закріпленого до несної конструкції прямими підвісами. До стельового профілю закріпле-
ні ГКП. Маса 1 м² стелі – близько 13,0 кг. Стеля D112 – «плаваюча», тобто не закріплена 
жорстко до стіни (рис.1), що дає змогу запобігти появі тріщин при усадці будівлі. 

Каркас стелі D112 також може бути виконано за допомогою швидких підвісів, 
які закріплюються до міжповерхового перекриття. На підвісах закріплюються основні 
профілі CD. До основних профілів за допомогою дворівневого з’єднувача закріплю-
ються несні профілі (рис.2).

Рис.1. Конструкція дворівневого металевого каркаса D112
з прямими підвісами
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Монтаж стелі D112 починається із розмічування місць за-
кріплення підвісів до перекриття та осей основних профілів, від-
стань між якими має бути до 1000 мм.

Відстань між точками кріплення каркаса стелі D112 
до перекриття становить:

  900 мм при одношаровій обшивці каркаса;
  750 мм при двошаровій.

Несні профілі закріплюються із кроком 500 мм. Відстань між 
крайніми основними й несними профілями та стінами має бути не 
більше ніж 100 мм.

Підвішування основних профілів каркаса до міжповер-
хового перекриття здійснюється за допомогою:

  прямих підвісів П (довжина від 4 до 12 см) (рис.3);
  швидких підвісів Т і кронштейнів (довжина – 12-150 см) (рис.4);
  анкерних підвісів із затискачем (рис.5).

Вивчіть монтаж стелі з закритим дворівневим металевим каркасом у 
такій послідовності:

  згідно з розміткою просвердліть отвір діаметром 6 мм та завглибшки 40 мм. Встав-
те у вушко тяги анкер-клин (анкерний дюбель), забийте його в отвір молотком до 
фіксації (рис.6);

  надягніть на тягу підвіс, при цьому утримуйте пружину затискача у стисненому по-
ложенні. Відрегулюйте необхідну висоту. Для фіксації відпустить пружину затискача. 
Якщо тяга підвіса дуже довга й заважає подальшому монтажу, відігніть її убік (рис.7);

  установіть основний профіль-CD60х27 і закріпіть його у підвісі. Довжина основного 
профілю має бути на 10 мм меншою за довжину приміщення (рис.8);

  закріпіть несний профіль CD60х70 за допомогою з'єднувача дворівневого (рис.9);

Рис.6. Встановлення
анкерного дюбеля

Рис.7. Встановлення 
підвісу

Рис.8. Встановлення 
основного профілю

Рис.9. Встановлення
несного профілю

  перш ніж змонтувати ГКП, прокладіть запроектовану електропроводку з дотриман-
ням правил безпеки праці. Усі кабелі пропустіть через спеціальні кабель-канали. 
Вони не повинні стикатися з гострими краями каркаса та пролягати всередині профі-
лю, щоб не пошкодити ізоляцію. Якщо отвір у ГКП для світильника буде вирізуватися 
після її монтажу, переконайтеся, що не пошкодите кабель (рис.10);

  якщо це передбачено проектом, укладайте ізоляційні матеріали разом із закріпленням 
ГКП;

  за допомогою телескопічного підіймача, метростата, підпірок розмістіть ГКП у проект-
не положення (рис.11);

Рис.2. Конструкція дворівневого металевого каркаса D112 з 
швидкими підвісами: 1 – швидкий підвіс Рис.3. Прямий підвіс

Рис.4. Швидкий підвіс

Рис.5. Анкерний підвіс
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Метростат – розсувний вимірювальний пристрій завдовжки 3 м з бульбашко-
вим рівнем, який дає змогу контролювати положення елемента конструкції одночасно 
у двох рівнях. Крім того, метростат має насадку, за допомогою якої можна підтримува-
ти ГКП під час монтажу стелі.

  перед обшиванням каркаса ГКП на стіни, по лінії їх контакту зі стелею, наклейте 
розділову стрічку (рис.12);

  розкладку ГКП виконуйте за світлом, тобто подовжні їх кромки розміщуйте перпен-
дикулярно до вікна. Якщо в приміщенні кілька вікон на суміжних стінах, то розкладку 
ГКП виконуйте вздовж кімнати;

  закріпіть ГКП до каркаса саморізами TN25х3,5 із кроком 150 мм зі зміщенням у су-
міжних листах. Відстань від обклеєного краю ГКП 10 мм, від обрізаного краю – 15 мм. 
Шуруп має бути заглибленим у ГКП на 1 мм для подальшого шпаклювання (рис.13);

  закріплення плит до напрямних профілів виконуйте зображеним на ілюстрації спосо-
бом залежно від виду кромок ГКП. Закріплення виконуйте з урахуванням виду кро-
мок ГВП: скошена кромка (фаска) (рис.14); фальцева кромка (рис.15); пряма кромка 
(рис.16).

Рис.14. Закріплення ГКП 
до профілів СD при ско-
шених кромках (фасках)

Рис.15. Закріплення 
ГВП до CD профілів 

при фальцевих кромках

Рис.16. Закріплення 
ГВП до CD профілів 
при прямих кромках

Рис.13.Закріплення 
ГКП до каркаса

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. З яких елементів складається конструкція стелі D112?
а) Дворівневий металевий каркас із профілю СD, закріплений до стелі дюбелями;
б) Однорівневий металевий каркас із профілю СD, закріплений до стелі
дюбелями;

в) Дворівневий металевий каркас із профілю СD 60×27, закріплений до несної 
конструкції прямими підвісами.

Рис.10. Прокладання
електропроводки

Рис.11. Встановлення ГКП

Рис.12. Плаваюча схема стелі 
D112: 1 – профіль CD, 2 – підвіс 
із затискачем і тягою, 3 – плита 

ГКП, 4 – розділова стрічка,
5 – дворівневий з’єднувач

≥ 
10 ≥ 
10 ≥ 
10

5-7 мм
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2. Які переваги має «плаваюча стеля»?
а) Дає змогу виконувати монтаж з використанням швидкого підвіса;
б) Запобігає появі тріщин при усадці будівлі;
в) Прискорює термін монтажу стелі;
г) Більш економічна.

3. Якою має бути відстань між точками кріплення каркаса стелі D112 до перекриття 
при двошаровій обшивці?

а) 1000 мм;
б) 900 мм;
в) 750 мм;
г) 600 мм.

4. За допомогою яких підвісів здійснюється підвішування основних профілів 
каркаса до міжповерхового перекриття?

а) Прямі;
б) Швидкі;
в) Анкерні;
г) Анкерні із затискачем;
д) Анкер-клини.

5. Яку операцію виконують після розмітки підвісної стелі?
а) Свердлять отвір діаметром 6 мм та завглибшки 40 мм;
б) Забивають у розмічені місця анкер-клини;
в) Надягають на тягу підвіс;
г) Закріплюють основний профіль СD 60×27 у підвісі;
д) Нарізають основний профіль довжиною, на 10 мм меншою за довжину
приміщення.

6. Що таке метростат?
а) Пристрій для вимірювання відносної вологості повітря у приміщенні;
б) Розсувний вимірювальний пристрій для контролю положення елемента
конструкції відразу у двох рівнях;

в) Пристрій для підтримування ГКП під час монтажу;
г) Візок для транспортування ГКП, ГВП до місця монтажу.

7. Яку операцію виконують перед обшиванням каркасу ГКП?
а) Розміщують ГКП у проектне положення (підіймають телескопічним підіймачем);
б) Наклеюють розділову стрічку на стінку по лінії контакту ГКП зі стелею;
в) Виконують розкладку ГКП за світлом;
г) Виконують розкладку ГКП вздовж кімнати.

8. Які вимоги закріплення ГКП до каркаса?
а) Кріпити саморізами ТN 25×4,5 із кроком 200 мм зі зміщенням у суміжних місцях;
б) Кріпити саморізами ТN 25×4,5 із кроком 150 мм без зміщення у суміжних місцях;
в) Кріпити саморізами ТN 25×3,5 із кроком 150 мм без зміщення у суміжних місцях;
г) Виконати розкладку ГКП вздовж кімнати.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте монтаж стелі D112 (обсяг за вказівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 6 6
Назва:  МОНТАЖ СТЕЛІ З ЗАКРИТИМ ОДНОРІВНЕВИМ

МЕТАЛЕВИМ КАРКАСОМ D113

Мета: формування навичок монтажу підвісної стелі із закритим однорівневим 
металевим каркасом D113.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 3.4.3. Інструменти, ручні спеціальні пристрої для обробки ГКП, ГВП;
2. МЕ 3.6.3. Основні види металевих профілів;
3. МЕ 4.6.2. Загальні відомості про підвісну стелю середньої складності;
4. МЕ 4.6.3. Розмітка проектного положення підвісної стелі.

Дидактичне забезпечення: детальний лист D11 «Гіпсокартонні стелі КНАУФ».

Матеріально-технічне забезпечення:

Назва
Кількість на
1 м² підвісної

стелі
Назва

Кількість на
1 м² підвісної

стелі
Плита гіпсокартонна 1 кв. м Шуруп LN 9x3,5 для з'єднання 

профілів 1,4 шт.Профіль CD 60x27x0,6 2,9 пог. м
Профіль UD 28x27x0,6 * Шуруп TN завдовжки 25 мм для 

кріплення ГКП 23 шт.CD-подовжувач
профілів дворівневий 0,2 шт. Анкер для з/б перекриття 1,7 шт.

CD-з'єднувач профілів 
однорівневий 1,7 шт.

Дюбель для кріплення UD до 
стіни **

Стрічка армувальна для швів 1,2 пог.м
Підвіс із затискачем для 
профілю CD 60x27x0,6 0,7 шт. Ґрунтовка 0,1 кг

Шпаклівка «Фугенфюллер» 0,4 кг

Тяга підвісу або підвіс 
прямий для профілю
CD 60x27x0,6

0,7 шт.
Шпаклівка «Уніфлотт» 0,1 кг
Інструмент: перфоратор

шуруповерт
молоток

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Примітки:  *Кількість відповідає периметру приміщення.
 **Два дюбелі на 1 пог.м профілю UD 28×27×0,6

Стеля D113 (однорівнева) має жорстку схему, 
в якій профілі стельового каркаса закріплюються до 
стін через напрямний профіль по всьому периметру 
приміщення (рис.1).

І. ОСОБЛИВОСТІ МОНТАЖУ ПІДВІСНОЇ СТЕЛІ 
З ЗАКРИТИМ ОДНОРІВНЕВИМ МЕТАЛЕВИМ 
КАРКАСОМ

Основні та несні профілі CD 60х27 перебу-
вають на одному рівні та скріплюються між собою 
однорівневим з'єднувачем (рис.2). По периметру 
основні та несні профілі CD 60х27 спираються на 
профіль напрямний UD 28х27. 

Максимальна відстань між точками кріплення 
каркаса стелі до перекриття при одношаровій об-
шивці 1000 мм, а при двошаровій – 650 мм.

Відстань між крайнім несним профілем та 
стінкою має становити до 100 мм, а між основним 

Рис.1.Жорстка схема стелі D113: 
1,3,5 – профіль CD, 2 – однорівневий 

з’єднувач, 4 – ГКП, 6 – розділова стрічка

Рис.2. Скріплення основних та несних 
профілів однорівневим з’єднувачем
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профілем та стінкою – 1170 мм, тому що при улаштуванні підвісної стелі потоншену 
кромку крайніх ГКП слід зрізати на 30 мм.

Залежно від висоти приміщення та його призначення проектуються різ-
ні варіанти закріплення стелі D113 до перекриття будівель, наприклад:

  за допомогою тяги та підвіса із затискачем – стеля D113 – Р2 (рис.3);
  за допомогою прямого підвіса – стеля D113 – Р3 (рис.4).

Рис.3. Закріплення стелі D113 до перекриття за 
допомогою тяги та підвіса із затискачем

Рис.4.Закріплення стелі D113 до перекриття 
за допомогою прямого підвіса

ІІ. МОНТАЖ СТЕЛІ З ЗАКРИТИМ ОДНОРІВНЕВИМ МЕТАЛЕВИМ КАРКАСОМ D113
Виконайте монтаж стелі D113 у такій послідовності:

  закріпіть підвіси до перекриття згідно з розміткою (при використанні прямих підвісів 
закріплюйте їх обов'язково через ущільнювальну звукоізоляційну стрічку);

  закріпіть до стіни напрямний UD-профіль 28х27 через звукоізоляційну стрічку дюбелями 
з кроком до 500 мм (не менше ніж 3 на одній стіні), а до ГК перегородок – саморізами;

  змонтуйте на них основні CD-профілі та вирівняйте їх по горизонталі відповідно до 
проектного положення. Довжина профілю має бути меншою на 10 мм за довжину 
приміщення.
При закріпленні профілів прямими підвісами вирівнювання виконуйте та-

ким чином (рис.5):
  на UD-профілі знизу в поличку вкрутіть 
саморіз LN9 не до кінця. Так само зро-
біть на протилежній стіні. Натягніть на ці 
саморізи жилку так, щоб вона торкала-
ся полиці UD-профілю. Підошва кожно-
го змонтованого CD-профілю має бути 
вище за неї на 0,5-1 мм;

  тимчасово закріпіть профілі на підвісах 
(наприклад, вставивши шурупи у ребра 
підвісів, щоб профілі лежали на них);

  фіксацію вирівняних профілів краще ви-
конувати вдвох. Кожен профіль вирів-
нюйте по всій довжині. Помічник контролює зазор і па-
ралельність підошви профілів. На один підвіс необхідно 
два саморізи;

  при монтажі основного профілю за допомогою швид-
кісного підвіса з анкерним фіксатором, анкерний підвіс 
вставляйте в основний профіль таким чином, щоб у пази 
підвіса потрапили загнуті верхні краї профілю. Стежте за 
тим, щоб основний профіль був розташований паралель-
но розмітці та стіні (рис.7);

  на змонтований основний профіль за допомогою одно-
рівневого з'єднувача закріпіть несні профілі. При наван-

Рис.5. Схема встановлення вирівнювальної жилки

Рис.7. Монтаж основного 
профілю за допомогою швид-
кісного підвіса з анкерним 

фіксатором
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таженні підвісної стелі понад 25 кг/м² бокові сторони однорівневого з'єднувача до-
датково закріпіть до несного профілю шурупами LN9;

  для з'єднання CD-профілів по довжині використовуйте подовжувачі для цих профі-
лів. Вставте подовжувач у з’єднувані профілі до фіксації та закріпіть шурупами LN9. 
Поблизу цього з’єднання встановіть підвіс.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яку відмінність має схема кріплення стелі D113?
а) Тільки однорівнева «плаваюча»;
б) «Плаваюча» із закритим дворівневим металевим каркасом;
в) Жорстка схема кріплення із закритим однорівневим металевим каркасом.

2. Які можуть бути варіанти закріплення стелі D113 до перекриття?
а) За допомогою прямого підвіса;
б) За допомогою анкерного підвіса;
в) Дюбель-анкерами;

3. Якою має бути максимальна відстань між точками кріплення каркаса стелі D113 
до перекриття при одношаровій обшивці?

а) 550 мм;
б) 650 мм;
в) 850 мм;

4. Якою має бути відстань між основним профілем та стінкою?
а) 850 мм;
б) 1000 мм;
в) 1170 мм.

5. Які підвіси закріплюють обов’язково через ущільнювальну звукоізоляційну стрічку?
а) Із затискачем;
б) Прямий;
в) Анкер-підвіс;

6. За допомогою яких елементів закріплюють несні профілі на змонтований основний?
а) Однорівневий з’єднувач;
б) Шурупи LN 9×3,5;
в) Шурупи ТN 9×3,5;
Який варіант закріплення каркаса стелі D113 до основи зображено на рисунку?

а) За допомогою однорівневого з’єднувача;
б) За допомогою тяги та підвіса із затискачем;
в) За допомогою прямого підвіса;

Самостійна робота
Виконайте монтаж стелі D113 (обсяг за вказівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 6 7
Назва:  МОНТАЖ ПІДВІСНОЇ СТЕЛІ З ВІДКРИТИМ КАРКАСОМ

Мета: формування навичок монтажу підвісної стелі з відкритим каркасом.
Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 3.4.3. Інструменти, ручні спеціальні пристрої для обробки ГКП, ГВП;
2. МЕ 3.4.5. Правила безпеки праці при роботі з електроінструментом;
3. МЕ 3.6.3. Основні види металевих профілів;

Дидактичне забезпечення: детальний лист D11 «Гіпсокартонні стелі КНАУФ».

Існують два варіанти підвісної стелі D146 з відкритим каркасом: зі стельовими 
плитами розміром 600х600 м та розміром 600х1200 м.

Ці стельові плити мають заводське оздоблення – перфоровану або структурова-
ну поверхню, що дає змогу покращувати звукопоглинання у приміщенні.

Відкритий каркас виготовлений з оцинкованих Т-подібних (рис.1) і кутових про-
філів (рис.2) зі спеціальним декоративним покриттям білого кольору.

Монтаж основних профілів виконують для плит розміром 600х1200 мм із кроком 
1200 мм (b), поперечні профілі завдовжки 1200 мм монтують із кроком 600 мм (с), 
утворюючи чарунку; підвіси монтують із кроком 1200 мм (рис.3). Міжосьова відстань 
несного профілю (d) ≤500 мм.

Після обміру, розбиття осей приміщення, винесення позначок чистої стелі на 
стіни та колони, розмітки стелі для виявлення розміру фризу, місць розташування 
освітлювальних та інших приладів виконайте:

  кріплення опорних кутових профілів до стіни й колон дюбелями із кроком 1 м;
  кріплення підвісів із тягами до міжповерхового перекриття за допомогою дюбелів;

6

6

24

32

1,7

2,2

0,519 2,2

24

Рис.1. Т-подібний профіль Рис.2. Кутовий профіль

Рис.3. Схема монтажу відкритого каркаса: а – відстань між осями
підвіски (кріпильні засоби), б – міжосьова відстань несного профілю,

в – міжосьова відстань несного профілю; 1/3-1/2 – фриз
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  встановлення основних Т-подібних профілів із перерізом 24х32 мм та вирівнювання 
їх в одній площині. З'єднання основних профілів виконують замкненням за допомо-
гою спеціальних виступів на ньому (рис.4);

  встановлення врівень поперечного Т-подібного профілю в просічки основного про-
філю замкненням (рис.5);

  розкладку плит у чарунки каркаса в напрямку, який вказано стрілками на зворотному 
боці плит. Якщо необхідно, фризові плити, що примикають до стін, колон, пілястр, 
приганяють за місцем.
Якщо проектом передбачено, під час монтажу плит укладають тепло- або звуко-

ізоляційний матеріал.
Освітлювальні прилади, якщо навантаження від них не перевищує 6 кг на м 

довжини стелі, підвішують до ГКП завтовшки 12,5 мм, а при застосуванні ГВП за-
втовшки 10 мм – за допомогою спеціальних розпірних пластмасових дюбелів і роз-
тискувальних гачків.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Який крок монтажу основних профілів підвісної стелі з відкритим каркасом?
а) 500 мм;
б) 600 мм;
в) 1200 мм;

2. Який крок монтажу підвісів?
а) 500 мм;
б) 600 мм;
в) 1200 мм;

3. Яку операцію виконують після розмітки стелі та місць розташування освітлюваль-
них приладів?

а) Кріплення підвісів із тягами;
б) Кріплення опорних облямівкових кутів до стіни та колон;
в) Встановлення Т-подібних профілів;

4. Коли слід укладати тепло-, звукоізоляційний матеріал, якщо це передбачено
проектом, при улаштуванні підвісної стелі ?

а) До монтажу ГКП;
б) Під час монтажу плит;
в) Після розкладки плит у чарунки каркаса.

Практичне завдання
Розрахуйте кількість необхідних матеріалів для монтажу підвісної стелі з відкри-

тим каркасом для приміщення 3х6 м.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

Рис.4. Виступ для з’єднання основних профілів Рис.5. Виступ для встановлення поперечного 
Т-подібного профілю



317

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 6 8
Назва:  УЛАШТУВАННЯ АКУСТИЧНОЇ ПІДВІСНОЇ СТЕЛІ «Cleaneo Akustik»

Мета: формування навичок:
  монтувати металевий каркас з основних та несних СD-профілів за допомогою 
хрестового з'єднувача;

  виконувати обшивання каркаса звукопоглинальними плитами «Cleaneo Akustik».

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.5.7. Сучасні звукопоглинальні плити «Cleaneo Akustik»;
2. МЕ 3.4.4. Дискові електропилки;
3. МЕ 3.6.3. Основні види металевих профілів;
4. МЕ 4.4.3. Лазерні нівеліри для побудови лазерних точок і ліній.

Дидактичне забезпечення: детальний лист D12 «Звукопоглинальні стелі
КНАУФ «Cleaneo Akustik».

Матеріально-технічне забезпечення:

Назва
Кількість
на 1 м²
стелі

Назва
Кількість
на 1 м²
стелі

Плити «Cleaneo Akustik» 1 м² Ноніус-шплінт
За

потребою
СD-профіль 60х27х0,6 мм
завдовжки 6; 4 м

За
потребою

Самонарізний гвинт
LN3,5×9 мм

UD-профіль 28×27×0,6 мм
завдовжки 3 м

Паперова стрічка для швів
Ножиці по металу 1

Стельовий цвях КНАУФ Рубанок 1
Шурупи SN 3,5х30 мм Дискова пилка 1
Будівельний шуруп 3,5х35 мм Лазерний рівень 1
Кутовий дворівневий з'єднувач Метростат 1
Верхня частина ноніус-підвісу Ґрунтовка КНАУФ «Тіфенгрунд» За

потребоюНижня частина ноніус-підвісу Шпаклівка КНАУФ «Уніфлотт»

І. Послідовність роботи при улаштуванні акустичної підвісної стелі «Cleaneo 
Akustik»

При улаштуванні акустичної підвісної стелі «Cleaneo Akustik» (рис.1) робо-
ти слід виконувати в такій послідовності:

  виконайте розмітку поверхонь;
  відберіть та обробіть СD-профілі 60х27 мм ножицями по металу;
  змонтуйте каркас підвісної стелі «Cleaneo Akustik»;
  підготуйте плити стелі «Cleaneo Akustik» до монтажу;
  наклейте розділову стрічку на стіни по периметру приміщення по лінії контакту її зі 
стелею;

  виконайте обшивання каркаса плитами та вирівнювання їх за допомогою лазерного 
рівня або метростата;

  виконайте шпаклювання швів залежно від типу кромок плит;
  наклейте кутові паперові стрічки на зашпакльовані деформаційні шви.
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У таблиці 1 подано значення а – відстань між підвісами, b – кроки несних профі-
лів, c – кроки основних профілів.

Таблиця 1
МАКСИМАЛЬНА ВІДСТАНЬ (ММ)

Відстань між осями
основних профілів, мм

с

Відстань між підвісами, мм
а Відстань між осями

несних профілів, мм
bКлас несної здатності кН/м²

до 0,15 до 0,30
500 1200 950

макс. 333,5

600 1150 900
700 1100 850
800 1050 800
900 1000 800

1000 950 750
1100 900 750
1200 900 650
1300 850
1400 850
1500 850

Примітка: клас несної здатності визначається таким чином: вага ГКП+вага 
каркаса+вага мінеральної вати завтовшки 20 мм < 0,15 кН/м². Додат-
кові шари обшивки збільшують загальну вагу на одиницю площі сте-
лі й можуть призвести до переведення її в інший клас – з навантаженням
до 0,3 кН/м².

Рис.1. Схема монтажу звукопоглинальної стелі «Cleaneo Akustik»
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ІІ. Монтаж каркаса
При улаштуванні акустичної підвісної стелі необхідно виконувати такі операції з 

монтажу каркаса:
– згідно з розміткою відберіть і наріжте основні та несні СD-профілі відповідних розмірів 

(рис.2);
– згідно з розміткою закріпіть верхні частини ноніус-підвісів (рис.3) за допомогою сте-
льових дюбелів КНАУФ;

– потім закріпіть нижню частину ноніус-підвіса, вставте ноніус-шплінт (рис.4).
– основні СD-профілі 60х27 мм з'єднайте з підвісами, вирівняйте на необхідній висоті 
за допомогою шплінтів або затискачів в необхідному рівні.

Рис.2. Підготовка основних 
та несних СD-профілів

Рис.3. Закріплення верхньої 
частини ноніус-підвіса

Рис.4. Закріплення нижньої 
частини ноніус-підвіса

– несні СD-профілі з’єднуються з основними за допомогою кутового з’єднувача або 
анкерними кутиками (рис. 5);

а) б)

Рис.5. З’єднувачі для СD-профілів:
а – кутовий, б – анкерні кутики 

(зігнути при монтажі )

– перевірте правильність монтажу каркаса. 
ІІІ. Монтаж плит «Cleaneo Akustik»

Обшивання каркаса плитами раціонально виконувати ланкою із трьох осіб. 
Розташування плит виконуйте за схемою, поданою на рис.6. Розміщуйте звукопогли-

нальні плити перпендикулярно несним профілям (торцеві стики розміщуйте на профілях) та 
закріплюйте тимчасово за допомогою телескопічного підіймача, метростата чи підпорок.

Обов'язково стежте, щоб у плитах із рівним або зміщеним розташуванням отворів 
на торцевих і подовжніх кромках червоні та сині позначки збігались.

1 ряд плит

2 ряд плит

ф
ри
з

Рис.6. Схема розташування акустичних плит
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Для утворення хрестоподібного шва у плитах із круглими отворами застосовуйте 
допоміжний засіб – кліпс з виступом, що відповідає кроку отворів.

Вирівнювання плит у площині виконуйте за допомогою лазерного рівня або шнура. 
Перевіряйте, щоб ряди отворів проходили рівно по діагоналі, уздовж та поперек рядів 
плит (рис.7).

Притисніть плиту до несного профілю та закріпіть її шурупами SN3,5х30 мм (із 
пласкою головкою). Починайте від кута, де плита прилягає до раніше закріплених плит 
торцевою та подовжніми кромками. Спочатку закріпіть торцеву сторону (рис.8), а потім 
подовжню (рис.9).

кліпс

пр
ям

о

послідовність
закручування
шурупів

напрямний шнур

прямо

діа
гон
ал
ьшурупи розміщувати 

посередині між
отворами

Рис.7. Схема розміщення звукопоглинальних плит
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Рис.8. З’єднання торцевих кромок: 1 – верхня ча-
стина ноніус-підвіса, 2 – ноніус-шплінт, 3 – хомут 
ноніус для CD 60x27, 4 – хрестове з’єднання або 
анкерний кутик для CD 60x27 5 – стандартний 
нетканий матеріал, 6 – звуко-поглинальна плита 
«Cleaneo Akustik», 7 – шуруп з пласкою головкою 

SN3,5x30, 8 – несний профіль CD 60x27, 
9 – основний профіль CD 60x27

Рис.9. З’єднання подовжніх кромок: 1 – верхня 
частина ноніус-підвіса, 2 – ноніус-шплінт, 3 

– нижня частина ноніус-підвіса для CD 60x27, 
4 – основний профіль CD 60x27, 5 – несний 

профіль CD 60x27, 6 – шуруп із плоскою голов-
кою SN 3,5x30,7 – КНАУФ «Уніфлотт»,

6 – звукопоглинальна плита «Cleaneo Akustik», 
9 – стандартний нетканий матеріал
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Якщо контур стелі непрямокутний, улаштовуйте фриз без перфорації та без швів 
завширшки від 100 мм (рис.10). 

Кріплення будь якого вантажу безпосередньо до плит «Cleaneo Akustik» не дозво-
ляється. Для монтажу стелі «Cleaneo Akustik» використовуйте плити однієї партії.
ІV. Завершальні роботи після монтажу плит «Cleaneo Akustik»

Після монтажу звукопоглинальних плит КНАУФ «Cleaneo Akustik» виконайте ґрун-
тування швів матеріалом «Тіфенгрунд».

Шпаклювання стелі виконуйте при температурі повітря не нижче ніж +10°С після 
укладання наливної підлоги (якщо це передбачено проектом).

Шпаклювання виконуйте шпаклівкою «Уніфлотт» за допомогою гільзи монтажно-
го комплекту залежно від виду кромок плит. Технологію шпаклювання подано в табл.1.

Таблиця 1
ТЕХНОЛОГІЯ УЛАШТУВАННЯ ШВІВ І ФРИЗА

Вид кромки плити Улаштування швів між плитами Улаштування фриза зі смуг плит 
без перфорації

4 SК пряма кромка
з чотирьох сторін

З видимої сторони обрізати диско-
вою пилкою звукопоглинальну плиту 
«Cleaneo Akustik». Заґрунтувати кромки 
ґрунтовкою КНАУФ «Тіфенгрунд». Ви-
рівняти плити відповідно до рисунку 
отворів

Краї рівнообрізаних смуг (SК) об-
різати дисковою пилкою. Заґрун-
тувати кромки ґрунтовкою КНАУФ 
«Тіфенгрунд». Установити смуги 
із зазором 3-4 мм

Щільно заповнити шви шпаклівкою КНАУФ «Уніфлотт»
4 АК – стоншена кром-
ка з чотирьох сторін

Установити плити встик Використовувати смуги плит зі 
стоншеною кромкою (АК). Устано-
вити плити встик

Стики плит зашпаклювати з укладанням армувальної стрічки для швів
шпаклівкою КНАУФ «Уніфлотт»(«Фуген»)

SFK – торцева кромка 
з фаскою

Ґрунтування обрізаних кромок ґрунтов-
кою «Тіфенгрунд». Установити плити 
встик

Краї смуг плит з видимого боку 
обрізати дисковою пилкою. Вста-
новити плити із зазором 3-4 мм.

Щільно заповнити шви шпаклівкою КНАУФ «Уніфлотт»
НRК – подовжня 
напівкругла кромка

Установити плити встик Використовувати смуги плит з 
кромкою НRК. Встановити краї 
встик

Зашпаклювати шви шпаклівкою КНАУФ «Уніфлотт»

FК – фаска 45° 
з робочої сторони

З робочої сторони рубанком зняти фаску під кутом 45°. Установити плити 
встик. Видимі шви зашпаклювати шпаклівкою КНАУФ «Уніфлотт».

Якщо шпаклівка потрапила в отвори, необхідно, коли шпаклівка затужавіє, ви-
чистити їх за допомогою колеса-перфоратора з відповідними виступами. Випускається 
для отворів: 6/18R; 8/18R; 10/23R; 12/25R; 14/30R (рис.11).

Рис.10.Схема улаштування фриза

фриз TN 3,5x25 або SN 3,5x30
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Після висихання першого шару шпаклівки нанесіть фінішну шпаклівку КНАУФ 
«Ротбанд Фініш».

Зашпаклюйте головки шурупів.
Зашпаклюйте шви в місцях примикання стелі до стіни.
Наклейте кутові паперові стрічки на зашпакльовані деформаційні шви. 
Стики плит із чотирма кромками (4SК) можна оформити за допомогою профілю. 

Вставте профіль після монтажу плит і вдавіть у подовжні та торцеві шви. Профілі по-
стачаються таких кольорів: білий, сірий, сріблястий, золотистий (рис.12).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яку операцію виконують останньою в названій послідовності робіт

з улаштування підвісної стелі «Cleaneo Akustik»?
а) Розмічування;
б) Підготовка плит стелі «Cleaneo Akustik» до монтажу;
в) Наклеювання роздільної стрічки на стіни по периметру;
г) Шпаклювання швів;
д) Обшивання каркаса плитами;
е) Наклеювання кутових паперових стрічок на зашпакльовані шви;
ж) Вирівнювання плит за допомогою лазерного рівня.

2. Яка відстань між осями несних профілів при улаштуванні каркаса?
а) 300 мм;
б) 333,5 мм;
в) 400 мм;
г) 500 мм.

3. Що таке клас несної здатності?
а) Вага каркаса;
б) Вага ГКП+вага каркаса;
в) Вага ГКП+вага каркаса+вага мінеральної вати завтовшки 20 мм.

4. За допомогою яких кріпильних матеріалів закріплюють ноніус-підвіс до
конструкції стелі?

а) Стельові дюбелі КНАУФ;
б) Анкер-дюбелі;
в) Дюбелі ВZN 6-5;
г) Дюбелі LN 9×3,5 мм.

5. Для чого використовуються кліпси при улаштуванні стелі?
а) З’єднування СD-профілів;
б) Контроль відстані між звукопоглинальними плитами;
в) Створення хрестового з’єднання торцевих кромок.

2-4 мм

4 SK

Рис.11. Колесо
перфоратора для чищення 

отворів у плитах

Рис.12. Схема
встановлення

профілю
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6. Як розміщують звукопоглинальні плити при улаштуванні акустичних підвісних
стель «Cleaneo Akustik»?

а) Перпендикулярно до несних профілів так, щоб торцеві стики розміщувались 
на профілях;

б) Так, щоб у плитах на торцевих і подовжніх кромках збігались червоні та сині 
позначки;

в) Так, щоб ряди отворів проходили рівно по діагоналі, уздовж і поперек
рядів плит;

г) Згідно із проектом дизайнера.
7. Яку сторону плити закріплюють спочатку, якщо її монтують до раніше

закріплених плит?
а) Торцеву;
б) Подовжню;
в) Не має значення.

8. При якому виді кромки плити стики плит зашпакльовують з укладанням
армувальної стрічки для швів?

а) 4SК – пряма кромка з 4-х сторін;
б) 4АК – стоншена кромка з 4-х сторін;
в) SFK – торцева кромка з фаскою;
г) HRK – подовжня напівкругла кромка.

9. Як відчищають шпаклівку з отворів плити «Cleaneo Akustik»?
а) За допомогою колеса-перфоратора з відповідними виступами;
б) Спеціальною паличкою;
в) Цвяхом;
г) Щіткою.

10. Чи можна до плит підвісної стелі «Cleaneo Akustik» закріпити люстру?
а) Не можна;
б) Можна;
в) Можна, якщо вага не перевищує 3 кг.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте монтаж акустичної підвісної стелі «Cleaneo Akustik» (обсяг за вказів-
кою інструктора):

  згідно із заданим обсягом поверхні стелі розрахуйте необхідну кількість матеріалів, 
користуючись таблицею детального листа D12 «Звукопоглинальні стелі КНАУФ 
«Cleaneo Akustik»;

  визначте кількість відходів на 1 м² стелі. 

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 6 9
Назва:  СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 4.6 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ  І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 4.6

Письмове завдання
1. Чому в Україні набули популярності підвісні стелі, зокрема із закритим каркасом? 

Відповідь обґрунтуйте.
2. З яких елементів складається каркас підвісної стелі?
3. У чому різниця між підвісними стелями серії D111, D112, D113? Які переваги й недо-

ліки має кожна з них? Якій ви віддасте перевагу? Відповідь обґрунтуйте, виходячи 
із конструктивних, економічних, естетичних, екологічних міркувань.

4. Яку підвісну стелю ви б порекомендували у санаторії для дітей із захворюваннями 
дихальних шляхів? Відповідь обґрунтуйте.

5. Стелі яких серій мають більші можливості з точки зору дизайнерських рішень?
6. Як оздоблюють плити «Cleaneo Akustik» після їх монтажу?

Самостійна робота
Практично-графічне завдання

Відвідайте будівельний майданчик, де монтують підвісну стелю. 
Замалюйте конструкцію каркаса та стелі. 
Визначте вартість 1 м² стелі. 
Проведіть маркетингові дослідження і з'ясуйте, які види підвісної стелі користу-

ються найбільшим попитом.

Проблемне завдання
Користуючись інформацією в інтернеті та додатковою літературою, визначте 

фактори шкідливі для здоров’я людини, яких можна позбутися завдяки застосуванню в 
конкретних приміщеннях акустичної стелі. Підготуйте реферат.

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 7 1
Назва:  НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 4.7. УЛАШТУВАННЯ ПРОРІЗІВ У ГІПСОКАРТОННИХ
ПЕРЕГОРОДКАХ

Мета: засвоєння знань про:
  прорізи в гіпсокартонних перегородках;
  монтаж каркаса дверного прорізу при улаштуванні перегородки;
  посилення стояків каркаса дверного прорізу;
  техніку улаштування прорізів для вікон і фрамуг;

 формування відповідних навичок.

Переходьте до наступного елементу

 

Набув знань – пристосуй до діла, 
знання без діла – тяжка ноша. 

Перське прислів’я  

Як тільки ви уявите собі, що нездатні виконати
певну справу, з цього моменту її здійснення стає для 

вас неможливим.

Спіноза
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 7 2
Назва:  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОРІЗИ В ГІПСОКАРТОННИХ ПЕРЕГОРОДКАХ

Мета: засвоєння знань про різновиди прорізів у гіпсокартонних перегородках.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.10.5. Умовні графічні позначення елементів будівель;
2. МЕ 3.6.2. Види каркасів гіпсокартонних систем (ГКС);
3. МЕ 3.6.7. Порядок монтажу простих металевих каркасів перегородок;
4. МЕ 3.7.3. Способи кріплення ГКП, ГВП до стін та каркаса.

Дидактичне забезпечення: плакати, макети.

У гіпсокартонних перегородках може передбачатися улаштування різних прорізів.
Це можуть бути дверні прорізи з дверною коробкою (рис.1), а також перегородки із 

дверними прорізами різної форми (рис.2).
Вони можуть бути такими, 

що відчиняються (для вікон і 
дверей), та з глухим заповне-
нням склом.

У дверні прорізи встанов-
люють дверні коробки з різним 
виконуванням: дерев’яні, алю-
мінієві, пластмасові, сталеві су-
цільні та складані.

Формування дверного про-
різу слід виконувати з урахуван-
ням кріплення обшивки з ГКП до 
каркаса перегородки.

При улаштуванні в пере-
городках одноcтулкових дверей 
(рис.3) слід керуватися такими 
конструктивними розмірами: ширина прорізу (а), ширина проходу у світлі (а1) (відстань 
між зовнішніми гранями вертикальних елементів дверної коробки), ширина дверного по-
лотна (а2).

Дверні коробки встановлюються у прорізах з перемичками (розраховані на одне 
полотно) або без них (коробки на всю висоту приміщення, розраховані на дверне по-
лотно та фрамугу).

Дверні коробки можуть бути суцільні – виготовлені в заводських умовах. Їх вста-
новлюють у процесі монтажу перегородки.

Рис.1. Дверний проріз
з двостулковими дверми

Рис.2. Дверний проріз
фігурної форми

a1

a2

Рис.3. Основні конструктивні розміри улаштування дверного прорізу

а
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Є дверні коробки, які улаштовують на місці з окремих елементів у готовому прорізі 
встановленої перегородки.

Перед встановленням дверної коробки в приміщенні мають бути закінчені всі 
опоряджувальні роботи (обклеювання шпалерами, фарбування, улаштування підлоги 
тощо).

Улаштування прорізів для фрамуг і вікон майже не відрізняється від улаштування 
дверних прорізів.

Фрамуги й вікна передбачаються для забезпечення другого джерела світла в ко-
ридорах або інших приміщеннях, де немає прямого сонячного освітлення.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які види прорізів виконують у гіпсокартонних перегородках?
а) Дверні різної форми;
б) Дверні без дверного блока;
в) Віконні;
г) Для фрамуг;
д) Наскрізні.

2. Що треба ураховувати при формуванні дверного прорізу?
а) Вид кріплення обшивки з ГКП до каркаса перегородки;
б) Вид виконання дверної коробки, яку буде встановлено у дверний проріз;
в) Ширина прорізу;
г) Ширина проходу у світлі;
д) Ширина дверного полотна.

3. Які конструктивні розміри є основними при улаштуванні в перегородках
одностулкових дверей?

а) Ширина прорізу;
б) Відстань між зовнішніми гранями вертикальних елементів дверної коробки;
в) Ширина дверного полотна;
г) Висота прорізу;
д) Висота перемички.

4. Які є варіанти дверних коробок?
а) Збірні;
б) Суцільні – виготовлені в заводських умовах;
в) З окремих елементів, які монтують на місці;
г) Тільки суцільні.

Самостійна робота
Практичне завдання

Намалюйте схему віконного прорізу в гіпсокартонній перегородці.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 7 3
Назва:  МОНТАЖ КАРКАСА ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ

Мета: формування навичок з монтажу каркаса дверного прорізу у різних 
варіантах його розміщення.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 3.6.2. Види каркасів гіпсокартонних систем (ГКС);
2. МЕ 3.6.7. Порядок монтажу простих металевих каркасів перегородок;
3. МЕ 3.7.3. Способи кріплення ГКП, ГВП до стін і каркаса;
4. МЕ 4.7.2. Загальні відомості про прорізи в гіпсокартонних перегородках.
Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно після вивчення МЕ.

Дверний проріз перегородки монтують під час монтажу каркаса перегородки.
Існують два варіанти розміщення дверного прорізу:

  при чітко визначеному положенні дверного прорізу. У цьому випадку конструкційні 
стоякові профілі не збі-
гаються із дверними 
(рис.1);

  при варіативному роз-
ташуванні дверей, коли 
конструктивні стояко-
ві профілі збігаються 
із дверними стояками 
(рис.2).

Якщо висота пере-
городки не перевищує 
2600 мм, а ширина двер-
ної коробки не більша ніж 900 мм і її  вага не перевищує 25 кг, то дверну коробку можна 
кріпити до конструкційних стоякових профілів без встановлення додаткових елементів. 
У такому випадку стоякові профілі виконуйте суцільними, а напрямні закріпіть дюбелями 
до перекриттів на відстані 100 мм від прорізу.

На висоті дверного прорізу встановіть перемичку, яка надасть жорсткості всій кон-
струкції. Це можна зробити трьома способами:

  1-й спосіб: 
– відміряйте напрямний профіль, довжина якого дорівнює ширині прорізу плюс 60 мм, 

(рис.3);
– ножицями зробіть надріз поличок на 30 мм і відігніть спинку профілю під кутом 90° 

(рис.4);
– підготовлену деталь закріпіть на стояковому профілі дверного прорізу згідно з розміткою 

саморізами. Кріплення боковин перемички виконуйте на поличках та спинці (рис.5).

Верхній напрямний

Нижній напрямний

Верхній напрямний

Нижній напрямний

Рис.1. Схема чіткого
розміщення дверного прорізу

Рис.2. Схема варіативного
розмічення дверного прорізу

ширина дверного прорізу30 30

Рис.3. Розмітка перемички Рис.4. Підготовка профілю Рис.5. Закріплення перемички
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Якщо дверна коробка монтується з додатковим дверним стояком, то 
перемичку виконуйте такими способами:

  2-й спосіб: 
– відміряйте заготовку з напрямного профілю, як і в попередньому випадку, ножицями 

зробіть надрізи під кутом 45° і зігніть спинку на 90° (рис.6);

– закріпіть перемичку до стояка в чотирьох точках 
– дві на зігнутій частині, дві на самій перемичці 
(рис.7).

  3-й спосіб:
– відміряйте заготовку з напрямного профілю довжи-

ною, яка дорівнює ширині дверного прорізу плюс 
приблизно 200 мм, і, позначивши посередині роз-
мір прорізу, ножицями надріжте полиці до спинки та 
зігніть кінці під кутом 90° (рис.8);

– прикріпіть підготовлену перемичку на місце само-
різами через відігнуті спинки (рис.9). 

ширина дверного прорізу150 150
45° 45°

Рис.6. Розмітка та підготовка профілю перемички

Рис.7. Закріплення перемички 

ширина дверного прорізу100 100
Рис.8. Розмітка та підготовка профілю перемички

деталь

перемичка
стояковий
профіль

Деталь

Рис.9. Закріплення перемички
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які існують варіанти розміщення дверного прорізу в перегородці?
а) Положення дверного прорізу чітко визначено й стоякові профілі не збігають-

ся із дверними;
б) Конструктивні стоякові профілі збігаються із дверними стояковими; місце

розташування прорізу може варіюватися;
в) Згідно із проектом, незважаючи на розміщення елементів каркаса перегородки.

2. За яких умов дверну коробку можна кріпити до конструктивних стоякових профілів 
без встановлення додаткових елементів?

а) Висота перегородки не перевищує 2600 мм, ширина дверної коробки не
більше ніж 900 мм і її вага до 25 кг;

б) Висота перегородки не перевищує 3000 мм, ширина дверної коробки не
більше ніж 1000 мм, а її вага до 40 кг;

в) За жодних.
3. Скільки існує способів встановлення перемички на висоті дверного прорізу?
а) Один;
б) Два;
в) Три;
г) Жодного.

4. Скільки потрібно точок кріплення перемички до стояка, якщо дверна коробка
монтується з додатковим дверним стояком?

а) Дві;
б) Чотири;
в) Шість;
г) Вісім.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте монтаж каркаса дверного прорізу при улаштуванні перегородки за дво-
ма схемами розміщення дверного прорізу, використовуючи різні способи улаштування 
перемички жорсткості.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 7 4
Назва:  ПОСИЛЕННЯ СТОЯКІВ КАРКАСА ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ

Мета: засвоєння знань про посилення стояків та формування відповідних 
навичок.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.7.4. Сортамент прокатного металу;
2. МЕ 2.7.5. Елементи металевого каркаса;
3. МЕ 4.7.3. Монтаж каркаса дверного прорізу при улаштуванні перегородки.
Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно після вивчення МЕ.

При використанні важких дверних полотен (понад 25 кг), особливо за великої ши-
рини дверного полотна й висоти приміщення більше 2,6 м, стояки каркаса дверного 
прорізу необхідно посилювати. 

Це посилення (рис.1) можна здійснити шляхом:
  установка додаткового профілю;
  запресування дерев’яного бруса у профіль стояка;
  з’єднання гнутого профілю стояка із профілем із прокатної сталі (швелером).

Для посилення стояків, що обрамляють дверний проріз, вставте у профілі 
дерев'яні бруски з перерізом, таким як і напрямний профіль, або додатковий напрям-
ний профіль та закріпіть його шурупами.

Зафіксуйте бруски з обох сторін шурупами в місці згину профілю, це забезпечить 
надійність конструкції.

Ви повинні знати, що при великих навантаженнях фірма KНАУФ пропонує вико-
ристовувати посилені профілі UA завтовшки 2 мм. Їх розміри такі ж самі, як і CW, – 50, 
75 та 100 мм. На будівельних кресленнях улаштування такого дверного прорізу має 
наступний вигляд (рис.2).

Закріплюють UA-профілі до перекриттів за допомогою з’єднувальних кутиків дю-
белями та з’єднують із посиленим профілем болтом М8 з шайбою та гайкою.

Залежність використання варіантів каркаса дверного прорізу від ваги дверного 
полотна подано в таблиці 1.

Таблиця 1
ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ВАРІАНТА КАРКАСА ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ

ВІД ВАГИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Варіант каркаса
дверного прорізу

Профіль стояковий Профіль стояковий
посилений UA δ=2 мм

CW
50х40

CW
75х40

CW
100х40

UA
50х40

UA
75х40

UA
100х40

Максимальна вага 
дверного полотна ≤ 30 ≤ 49 ≤ 40 ≤ 50 ≤ 75 ≤ 100

а) б)
Рис.1. Посилення стояка каркаса: а – запресуванням дерев’яного 

бруска у профіль стояка; б – металевим профілем
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Після встановлення перемички залежно від ширини прорізу вставляють додатко-
во один або кілька відрізків стоякового профілю (СП) (крок 600 мм) над дверним про-
різом (рис.3).

Можливі рішення з використанням коробок 
із дверними стояками, які мають у верхній частині 
телескопічний упор, що використовується як еле-
мент примикання та кріплення стояка до поверхні 
перекриття. Він висувається зі стояка до контак-
ту з цією поверхнею. Нижня частина стояка також 
завершується упором, який закріплюється до пе-
рекриття, на яке спирається перегородка (рис.4). 
При кріпленні нижній упор встановлюється в необ-
хідному напрямку і кріпиться до профілю КНАУФ 
UW

основний СП

додатковий СП

Рис.3. Схема встановлення
стоякових профілів

Рис.2. Схема улаштування каркаса дверного прорізу: а – звичайний 
профіль; б – посилений профіль

Рис.4. Схема встановлення
телескопічних стоякових профілів

Верхній упор

Телескопічний 
профіль

Основна стійка

Нижній упор

Кріплення до 
нижнього пере-
криття двома 
дюбелями для 
підвищених на-
вантажень 
Ø 8 мм

Розсувний 
механізм з об-
межувачем

Отвір для про-
кладки кабелю 
Ø 33 мм
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. У яких випадках здійснюють посилення стояків каркаса дверного прорізу?
а) При використанні дверних полотен вагою понад 15 кг;
б) При використанні дверних полотен вагою понад 25 кг;
в) Якщо висота приміщення більша за 2,6 м;
г) Якщо ширина дверного полотна більша за 900 мм.

2. Як здійснюють посилення стояків каркаса дверного прорізу?
а) Встановленням додаткового профілю;
б) Встановленням посиленого профілю;
в) Запресуванням дерев’яного бруса у профіль стояка;
г) З’єднанням профілю стояка з профілем із прокатної сталі;
д) Заміною гнутого профілю стояка на профіль із прокатної сталі (швелер).

3. Чим відрізняється посилений профіль стояка каркаса UA від звичайного CW?
а) Розмірами;
б) Тільки товщиною;
в) Матеріалом виготовлення;
г) Технологією виготовлення.

4. Який стояковий профіль треба установити, якщо вага дверного полотна
дорівнює 75 кг?

а) CW 75×40;
б) UA 75×40;
в) UA 100×40;
г) UA 50×40.

5. З яким кроком встановлюють над дверним прорізом відрізки стоякового профілю 
після встановлення перемички?

а) 300 мм;
б) 400 мм;
в) 600 мм;
г) 1000 мм.

6. Що таке телескопічна стійка?
а) Елемент посилення дверного стояка;
б) Елемент примикання та кріплення стояка до поверхні перекриття;
в) Нижня частина стояка, закріплена до перекриття, на яке спирається

перегородка.

Самостійна робота
Письмове завдання

Виконайте посилення стояків каркаса дверного прорізу різними способами.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 7 5
Назва:  ТЕХНІКА УЛАШТУВАННЯ ПРОРІЗІВ ДЛЯ ВІКОН І ФРАМУГ 

Мета: формування навичок з улаштування другого джерела освітлення
у приміщеннях.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.7.4. Сортамент прокатного металу;
2. МЕ 2.7.5. Елементи металевого каркаса;
3. МЕ 4.7.3. Монтаж каркаса дверного прорізу при улаштуванні перегородки;
4. МЕ 4.7.4. Посилення стояків каркаса дверного прорізу.

Матеріально-технічне забезпечення:
Назва Кількість Назва Кількість

UW-профіль 4 м Шуруповерт 1
Самонарізні шурупи TN 12 шт.

Для забезпечення другого джерела світла в коридорах та інших приміщеннях 
улаштовуються фрамуги та вікна. Улаштування таких прорізів майже не від-
різняється від улаштування дверного прорізу.

Найчастіше фрамуги мають ширину 1,2, що дорівнює довжині 
двох прольотів між стояками з СW-профілів. 

Висота фрамуги або вікна не впливає на вибір типу про-
філю або його товщину, оскільки обв’язка фрамуги або ві-
кна сприяє підвищенню жорсткості перегородки. 

При стрічковому заскленні треба забезпечи-
ти примикання елементів фрамуг з обох боків 
до стояків перегородки.

Для цього встановлюють додаткові 
UW профілі, які утворюють замкнену ко-
робчасту форму фрамужної частини пере-
городки.

Верхній і нижній горизонтальні еле-
менти віконного прорізу виконують зі зви-
чайних напрямних UW-профілів каркаса 
перегородки. Спрямовують їх стінкою у 
бік прорізу. Це забезпечує утворення 
коробчастого перетину горизонталь-
ного елемента, який прилягає до пере-
криття (рис.1).

Для підвищення ізоляції між напрямними елементами й перекриттям слід 
обов'язково укладати звукоізоляційну стрічку. Проріз верхнього джерела світла вико-
нується з подвійним заскленням.

Для улаштування другого джерела світла можна використовувати рамні профілі 
та віконні блоки заводського виготовлення. Їх монтаж слід виконувати з урахуванням 
вказівок і рекомендацій заводу-виробника.

Рис.1.Фрагмент конструкції каркаса
при улаштуванні фрамуги в перегородці
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яку ширину мають фрамуги?
а) 0,6 м;
б) 1,2 м;
в) 1,25 м;
г) До 2 м.

2. Чи впливає висота фрамуги або вікна на вибір типу профілю, його товщину?
а) Ні;
б) Так;
в) Так, тому використовують посилений профіль.

3. З яких профілів каркаса виконують верхній і нижній горизонтальні елементи
віконного прорізу?

а) CD;
б) UW;
в) CW;
г) UA.

4. Як покращують ізоляцію між напрямними елементами й перекриттям?
а) Укладають звукоізоляційну стрічку;
б) Шпаклюють з використанням армувальної сітки;
в) Виконують подвійне засклення;
г) Укладають суміш цементного розчину та клоччя.

Самостійна робота
Письмове завдання

Виконайте улаштування у перегородці прорізу для вікна або фрамуги.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 7 6
Назва:  СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 4.7 та контроль його засвоєння. 

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 4.7

Письмове завдання
1. Складіть класифікацію прорізів у гіпсокартонних перегородках, дайте характерис-

тику кожному різновиду.
2. Складіть алгоритм монтажу каркаса дверного прорізу при улаштуванні його при чіт-

ко визначеному положенні.
3. Які є способи встановлення перемички дверного прорізу. Чим відрізняється техно-

логія їх встановлення? Який спосіб ви використовували при виконанні практичного 
завдання?

4. З якою метою посилюють стояки дверного прорізу? Як це можна здійснити?
5. Чим відрізняється техніка улаштування прорізів для вікон і фрамуг від улаштуван-

ня дверного прорізу? Складіть алгоритм улаштування фрамуг при стрічковому за-
скленні.

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 8 1
Назва:  НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 4.8. ДЕФОРМАЦІЙНІ ШВИ ТА ПРИМИКАННЯ В
ГІПСОКАРТОННИХ (ГІПСОВОЛОКНИСТИХ) ПЕРЕГОРОДКАХ

Мета: засвоєння знань про:
  улаштування деформаційних швів у перегородках;
  види примикань перегородок до стель;
  примикання перегородок до колон, пілястр, балок і підлог;

 формування відповідних навичок.

Переходьте до наступного елементу
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 8 2
Назва: УЛАШТУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ У ПЕРЕГОРОДКАХ

Мета: засвоєння знань про технологію улаштування деформаційних швів у гіп-
сокартонних обшивках; формування відповідних навичок.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.8.8. Сучасні теплоізоляційні матеріали для гіпсокартонних облицювань;
2. МЕ 2.8.9. Звукоізоляційні матеріали;
3. МЕ 3.6.7. Порядок монтажу простих металевих каркасів перегородок;
4. МЕ 3.7.3. Способи кріплення ГКП, ГВП до стін та каркаса;
5. МЕ 4.7.2. Загальні відомості про прорізи в гіпсокартонних перегородках.

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно після вивчення МЕ.

Деформаційні шви запобігають появі тріщин у швах між ГКП, біля дверних про-
різів і в місцях стиків перегородок з несними стінами. Вони улаштовуються тоді, коли 
загальна довжина перегородки перевищує 15 м. 

Вимоги до конструкції деформаційних швів:
  обидві частини перегородки вздовж шва повинні мати пружний зв'язок між собою;
  повинні забезпечувати надійну звукоізоляцію приміщень;
  повинні забезпечувати необхідну вогнестійкість перегородки в місці розташування 
шва.
Конструкції деформаційних швів розроблені як для одношарового, так і багато-

шарового обшивання ГКП каркасів перегородок (рис.1).
У наведених конструкціях ширина шва береться не менше ніж 20 мм (рис.1, а,в), 

але при утворенні температурних швів зі встановленням у зоні шва спеціального про-
філю, наприклад, «Migua» може становити – 35; 48; 75 мм (рис.1,б).

Для естетичного вигляду й захисту кромок шви облямовують профілем 23/13 
(рис.1,г).

Для забезпечення звукоізоляції й запобігання проникненню полум’я крізь перего-
родку встановлюють звукоізоляційний матеріал з мінерального волокна та спеціальні 
вогнезахисні гіпсокартонні плити КНАУФ.

а) в)

б) г)
Рис.1. Конструкції деформаційних швів у гіпсокартонних перегородках:

а – при одношаровому гіпсокартонному обшиванні з прокладанням за швом плит і з облямуванням 
обшивки, б – із встановленням у зоні шва спеціального профілю, в – при двошаровому обшиванні з 
прокладанням за швом гіпсокартонних плит врозгін і з облямуванням обшивки, г – із встановлен-
ням у зоні шва спеціального профілю та компенсувального клапана; 1 – алюмінієвий профіль,

наприклад, «Migua» з еластичною вкладкою, 2 – профіль для захисту кромок

2
1
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:

1. Яке призначення деформаційних швів?
а) Запобігають появі тріщин у перегородках, якщо їх довжина перевищує 15 м;
б) Запобігають появі тріщин у швах між ГКП і в місцях стиків перегородок із
несними стінами;

в) Розділяють перегородку на окремі модулі по 6 м, якщо її загальна довжина 
понад 30 м;

г) Забезпечують звукоізоляцію.
2. Для яких обшивань перегородок розроблено конструкції деформаційних швів?
а) Тільки для одношарового;
б) Тільки для двошарового;
в) Для одношарового та двошарового обшивання.

3. Які вимоги висуваються до конструкції деформаційних швів?
а) Обидві частини перегородки вздовж шва повинні мати жорсткий зв'язок
між собою;

б) Обидві частини перегородки вздовж шва повинні мати пружний зв'язок
між собою;

в) Забезпечувати надійну звукоізоляцію приміщень;
г) Забезпечувати необхідну вогнестійкість в місці розташування шва;
д) Мати естетичний вигляд.

4. Яка конструкція деформаційного шва виконана із встановленням у зоні шва 
спеціального профілю «Migua»?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте улаштування деформаційного шва у перегородках (обсяг за вказівкою 
інструктора). Складіть алгоритм улаштування деформаційного шва.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть одиницю й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 8 3
Назва:  ВИДИ ПРИМИКАНЬ ПЕРЕГОРОДОК ДО СТЕЛЬ

Мета: засвоєння знань про різні види конструкцій примикання перегородок до 
стель; формування навичок їх виконання.

Пов’язані модульні елементи: 
МЕ 3.8.2. Загальні відомості про підшивну стелю.

Матеріально-технічне забезпечення: макети вузлів примикань перегородок до стелі.

Дидактичне забезпечення: визначте самостійно після вивчення МЕ.

Гіпсокартонні перегородки прилягають до огороджувальних конструкцій (стін, 
стелі, підлоги) або їх елементів (балок, пілястр, віконних хрестовин).

Від надійності улаштування примикань залежать:
  стійкість і міцність гіпсокартонних конструкцій;
  звукоізоляційні властивості;
  вогнезахисні властивості.

Конструкції примикань перегородок до стелі залежать від деформацій несних пе-
рекриттів будівель (прогинів).

При прогині верхнього перекриття перегородка сприймає стискувальне наванта-
ження, а при прогині нижнього перекриття – розтягувальне напруження. Під дією цих 
навантажень і напружень у перегородці можуть виникати небажані деформації – зми-
нання кромок гіпсокартонної обшивки, тріщини в ній, вигини, жолоблення, відокрем-
лення низу перегородки від підлоги (рис.1).

Для попередження таких небажаних деформацій або небезпеки їх появи 
існують різні види конструкцій примикання перегородок до огороджувальних 
поверхонь:

  жорсткі примикання, наприклад, за допомогою дюбелів, анкерів, електрозварюван-
ня закладних частин;

  ковзні примикання, наприклад, за допомогою телескопічних конструкцій або ком-
пенсаторів;

  пружні примикання, наприклад, при застосуванні пружних прокладок.
Вивчіть види примикань за опорним конспектом, поданим у таблиці 1.

а)

б)

Рис.1. Випадки прогину верхнього (а)
і нижнього (б) перекриттів під дією 

навантаження Р
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Таблиця 1
ПРИМИКАННЯ ПЕРЕГОРОДОК СЕРІЙ W111, W112 ДО БАЗОВОЇ СТЕЛІ
Рисунок вузла примикання перегородки

до базової стелі
Технологія улаштування

примикань
Жорстке примикання

Одношарова обшивка каркаса Верхній напрямний профіль металевого 
каркаса перегородки прикріпіть дюбелем 
до базової стелі через пружну стрічку (гер-
метик). Між ГКП одношарової обшивки пе-
регородки та стелею прокладіть роздільну 
стрічку.
Жорсткі примикання перегородок до пе-
рекриттів улаштовують, якщо прогін 
перекриття перевищує 4,5 м, оскільки 
вони не розраховані на великі прогини 
(більш ніж 10 мм).

1 – ГКП;
2 – профіль типу UW; 
З – утеплювач (звукоізоляція); 
4 – дюбельне кріплення; 
5 – пружна стрічка (герметик);
6 – роздільна стрічка

Двошарова
обшивка каркаса

Ковзне примикання
Одношарова обшивка каркаса Ковзні примикання телескопічного типу в 

найпростішому варіанті мають укорочені 
стояки каркаса, які встановлюють у напрям-
ний профіль таким чином, щоб стояковий 
профіль не доходив до стінки напрямного 
профілю на а=10÷20 мм.
Така конструкція передбачає глибину захо-
плення стояка полицями напрямного профі-
лю не менше ніж на 15 мм. Отже, загальна 
висота з'єднання Н = а+15 мм. При цьому 
необхідно забезпечити зазор між верхом об-
шивки каркаса ГКП і стелею на величину (а).

1 – ГКП; 2 – профіль типу UW; 
З – утеплювач (звукоізоляція); 
4 – профіль типу СW;
5 – шпаклівка «Уніфлотт»; 
6 – окантовувальний профіль 
23x15; 7 – смуги з ГКП;
8 – ущільнювальна прокладка 
на ділянці примикання;
9 – дюбель; 10 – шуруп само-
нарізний ТN

Двошарова обшивка каркаса Обшивання прикріплюють до укороченого 
стояка шурупами-саморізами на відстані не 
менше ніж 250 мм від верхнього базового 
перекриття. Верхній напрямний профіль 
закріплюють до вогнезахисних прокладок 
так, щоб перша прокладка була в порожнині 
перегородки не менше ніж на всю її товщи-
ну. Ці прокладки забезпечують підвищений 
вогнезахист ковзного примикання.
Компенсувальний зазор (а) у телескопічній 
конструкції ковзного примикання забезпечує 
не тільки компенсацію прогину верхнього 
перекриття, а й відсутність щілин на контакті 
перегородки і її основи при прогині нижнього 
перекриття.

1 – ГКП; 2 – профіль типу UW; 
З – утеплювач (звукоізоляція); 
4 – профіль типу СW;
5 – шуруп самонарізний ТN;
6 – дюбель; 7 – смуги з ГКП;
8 – ущільнювальна прокладка 
на ділянці примикання;
9 – окантовувальний профіль 
23x15; 10 – шпаклівка
«Уніфлотт»
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Від яких показників залежить стійкість і міцність гіпсокартонних конструкцій?
а) Деформація верхнього перекриття будівлі (прогину);
б) Деформація нижнього перекриття будівлі (вигину);
в) Надійність улаштування примикань до огороджувальних конструкцій;
г) Навантаження і напруження у перегородці.

2. Які є види примикань перегородок до огороджувальних поверхонь?
а) Жорсткі;
б) Ковзні;
в) Змішані;
г) Пружні.

3. До чого призводять небажані деформації у перегородці?
а) Зминання кромок гіпсокартонної обшивки;
б) Тріщини;
в) Жолоблення;
г) Відокремлення перегородки від підлоги;
д) Відокремлення перегородки від стелі;
е) Руйнування обшивки.

4. Коли доцільно виконувати жорстке примикання перегородок до перекриттів?
а) Якщо прогін перекриття перевищує 4,5 мм;
б) При двошаровому обшиванні каркаса;
в) При одношаровому обшиванні каркаса;
г) Якщо перегородка не має дверних прорізів.

5. Яке призначення компенсувального зазору в телескопічній конструкції
ковзного примикання?

а) Забезпечує відсутність щілин на контакті перегородки її основи при прогині 
нижнього перекриття;

б) Забезпечує відсутність щілин на контакті перегородки її основи при прогині 
верхнього перекриття (стелі);

в) Забезпечує тільки компенсацію прогину верхнього перекриття.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте варіант жорсткого і ковзного примикань перегородки до базової стелі 
(обсяг за вказівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе



343

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 8 3
Назва:  ПРИМИКАННЯ ПЕРЕГОРОДОК ДО КОЛОН, ПІЛЯСТР, БАЛОК І ПІДЛОГ

Мета: засвоєння знань про конструкції примикань гіпсокартонних перегородок 
до різних огороджувальних елементів (колон, балок, пілястр, віконних 
хрестовин), а також до огороджувальних конструкцій – підлог; формуван-
ня навичок їх виконання.

Пов’язані модульні елементи: 
МЕ 4.8.3.Види примикань перегородок до стелі.

Дидактичне забезпечення: макети вузлів примикань перегородок до колон,
пілястр, балок, підлоги.

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно після вивчення МЕ.

У будівлях каркасної конструкції часто виконують роботи з улаштування перего-
родок для поділу великих приміщень на приміщення з меншою площею, що викликає 
необхідність сполучення гіпсокартонних перегородок з колонами, пілястрами, балками 
й підлогою.

Вивчіть за опорним конспектом, поданим у таблиці 1, деякі різновиди примикань 
перегородок до колон, пілястр, віконних хрестовин.

Таблиця 1

РІЗНОВИДИ ПРИМИКАНЬ ГІПСОКАРТОННИХ ПЕРЕГОРОДОК
ДО ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Назва примикання
гіпсокартонних
перегородок

Рисунок вузла
примикання

1 2
До залізобетонної 
колони

Приклад примикання гіпсокартонних
перегородок до залізобетонної колони:
1 – залізобетонна колона, 2 – ГКП,
3 – опоряджувальний кутик для захисту 
зовнішнього кута гіпсокартонного облицю-
вання колони, 4 – гіпсовий клей «Перлфікс»,
5 – стояковий профіль CW,
6 – ущільнювальна прокладка на ділянці
примикання, 7 – тепло-, звукоізоляція,
8 – стик гіпсокартонної обшивки

До пілястри Приклад примикання гіпсокартонної
перегородки до пілястри: 1 – гіпсокартонна 
обшивка, 2 – металевий  профіль СW, 
З – ущільнювальна прокладка на ділянці
примикання, 4 – пілястра, 5 – тепло-,
звукоізоляція
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1 2
До віконної
хрестовини

Приклад ковзного примикання гіпсокар-
тонних перегородок різної товщини до 
віконної хрестовини: 1 – ГКП, 2 – звуко- і 
теплоізоляція, 3 – стояковий профіль CW 
(MW), 4 – ущільнювальна прокладка на 
ділянці примикання, 5 – нетвердна
мастика для улаштування шва,
6 – дерев'яна хрестовина віконного блока

Колони та пілястри можна сховати в порожнинах гіпсокартонних перегородок як з 
міркувань дизайну, так і з метою їх захисту від полум'я, особливо у приміщеннях з під-
вищеною пожежною небезпекою. Це особливо доцільно, якщо йдеться про дерев'яні 
конструкції. 

На рис.1 наведено приклад розташування 
дерев'яної балки перекриття в порожнині гіпсо-
картонної перегородки.

Примикання гіпсокартонних перегоро-
док до підлоги, особливо до наливних підлог 
КНАУФ, потребують особливої уваги до улашту-
вання надійної звукоізоляції. Правильно викона-
ні примикання запобігають проходженню звуку 
крізь матеріал наливної підлоги в сусідні примі-
щення.

Варіанти конструкцій примикання гіпсо-
картонних перегородок до підлог наведено на 
рис.2 і рис.3.

Можливість перепланування приміщень у 
будинку слід враховувати ще на стадії його про-
ектування, передбачаючи улаштування в ньо-
му масивних перекриттів, на які можна безпо-
середньо укладати наливну підлогу.

У разі підвищених вимог до звукоізоляції приміщень необхідно в наливній підлозі 
резервувати смуги для перегородок відповідно до проектного планування приміщень. 
Це дає змогу обпирати перегородки в цих зарезервованих смугах безпосередньо на між-
поверхове перекриття (рис.3,а).

Рис.2. Конструкції примикання гіпсокартонних перегородок до підлог різної конструкції: 
а – примикання до перекриття; б – примикання перегородки до сухої збірної підлоги КНАУФ 

ГКП КНАУФ
Профіль CW
Профіль UW
Шуруп самонарізний
Шпаклівка "Уніфлотт"

Профіль CW
ГКП КНАУФ

Профіль UW
Герметик для 
перегородок

Дюбель

Збірна підлога 
КНАУФ

а) б)

Рис.1. Приклад розташування дерев’яної 
балки перекриття в порожнині гіпсокар-
тонної обшивки перегородки: 1 – ГКП; 
2 – звуко-, теплоізоляція; 3 – ригель 

дерев’яного каркаса; 4 – ущільнювальна 
прокладка на ділянці примикання;

5 – балка перекриття; 6 – несний брусок 
лат підвісної стелі;

7 –  дерев’яне перекриття
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Знизити шум можна завдяки звукоізоляційним швам у місцях встановлення гіпсо-
картонних перегородок (рис.3,б).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які є варіанти сполучення гіпсокартонних перегородок у будівлях каркасної 

конструкції?
а) З колонами;
б) Пілястрами;
в) Балками;
г) Підлогою.

2. Яке рішення з міркувань дизайну та з метою захисту від пожежі можна прийняти 
щодо колон і пілястр?

а) Сховати їх в порожнині гіпсокартонних перегородок;
б) Виконати обшивання ГКП, ГВП;
в) Облицювати керамічними плитками.

3. Які є конструкції примикання гіпсокартонних перегородок до підлоги?
а) До сухої основи підлоги КНАУФ;
б) До перекриття;
в) До безшовної литої підлоги.

4. Як можна знизити шум у разі підвищених вимог до звукоізоляції приміщень?
а) Виконати звукоізоляційні шви у місцях встановлення гіпсокартонних перегородок;
б) Обпирати перегородки на наливну підлогу;
в) У наливній підлозі резервувати смуги для перегородок, щоб обпирати
перегородки на міжповерхове перекриття.

Практичне завдання
Виконайте примикання перегородок до огороджувальних елементів і конструкцій 

(обсяг за вказівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе

 2
5

Профіль CW
ГКП КНАУФ

Шпаклівка 
"Фугенфюллер"
Смуги 
ГКП КНАУФ

Плінтус

Профіль CW
ГКП КНАУФ

Наливна 
підлога КНАУФ

Ізоляційний
матеріал

Профіль UW
Герметик для 
перегородок
Шпаклівка 
"Уніфлотт"

Дюбель

 Рис.3. Конструкції примикання гіпсокартонних перегородок до підлог різної конструкції: 
а – примикання перегородки до литої підлоги з резервованою смугою; б – примикання перегородки 

до розрізної литої підлоги;

а) б)
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 8 5
Назва:  СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 4.8 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ  І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 4.8

Письмове завдання
1. Які вимоги висуваються до конструкцій деформаційних швів?
2. Чим відрізняються види конструкцій примикання перегородок до огороджувальних 

поверхонь?
3. Які існують різновиди примикань гіпсокартонних перегородок до огороджувальних 

елементів?
4. Чому у будинках каркасної конструкції виникає необхідність у сполученні гіпсокар-

тонних перегородок із колонами, пілястрами тощо?

Практичне-графічне завдання
Відвідайте будівельний майданчик, де монтують гіпсокартонні перегородки. 
З’ясуйте, за якою схемою улаштовують деформаційні шви у перегородках.
Замалюйте фрагменти примикань перегородок до стелі, підлоги, колон, пілястр, 

балок тощо.

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 9 1
Назва:  НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 4.9. КРІПЛЕННЯ НАВІСНОГО ОБЛАДНАННЯ
У ГІПСОКАРТОННИХ ПЕРЕГОРОДКАХ

Мета: засвоєння знань про:
  основні види санітарно-технічних розводок;
  кріплення легкого навісного обладнання до гіпсокартонних обшивок;
  кріплення великих вантажів у гіпсокартонних конструкціях;

 формування відповідних навичок.

Переходьте до наступного елементу

Корінь праці гіркий, але овоч солодкий.

Українське прислів'я
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 9 2
Назва: ОСНОВНІ ВИДИ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ РОЗВОДОК

Мета: засвоєння знань про:
  основні види санітарно-технічних розводок;
  технологію кріплення розподільних коробок.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 3.4.5. Правила безпеки праці при роботі з електроінструментом;
2. МЕ 4.5.2. Загальні відомості про перегородки середньої складності;
3. МЕ 4.5.5. Технологія монтажу перегородки середньої складності W116;
4. МЕ 4.5.7. Технологія монтажу перегородки середньої складності К234.
Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно після вивчення МЕ.

I. ОСНОВНІ ВИДИ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ РОЗВОДОК
Розрізняють два види санітарно-технічних розводок: пакети (або регістри) 

і санітарно-технічні блоки.
Пакети – це комплекти труб, які зв’язані металевими рамами й мають довжину, 

що дорівнює висоті поверху. Вони стикуються з патрубками, пропущеними крізь пере-
криття, не мають самостійного рамного каркаса, тому прикріплюються до елементів 
каркаса перегородок і містяться в їхніх порожнинах.

Санітарно-технічні блоки – рамні конструкції з необхідним комплектом труб і 
елементів для приєднання до сантехнічних приладів, що передбачені проектом. Вони 
можуть бути фрагментом перегородки або бути вбудованими в неї.

Інженерні комунікації (сантехнічні розводки, електрокабелі, повітропроводи тощо) 
прокладаються крізь перекриття в санітарно-технічних кімнатах (кабінах). Вони  можуть 
також прокладатися крізь перекриття в інших приміщеннях, а потім розташовуватися 
вздовж стін і перегородок у вигляді окремих комунікаційних шахт.

Якщо труби водопроводу й каналізації прокладають у порожнинах перегородок, 
тоді металеві каркаси перегородок треба виконувати із профілів з висотою стінки 75 мм. 
Для пропускання труб крізь обшивку пере-
городок у ній після ретельного розмічуван-
ня прорізають потрібні отвори, розміри яких 
слід визначати з урахуванням монтажного 
допуску в 10, 20 мм, який після завершен-
ня монтажних робіт необхідно зашпарувати 
ізоляційним матеріалом для забезпечення 
вимог тепло- і звукоізоляції.

Для пропуску санітарно-технічних ко-
мунікацій з улаштуванням важкого навісно-
го сантехобладнання (від 70 до 150 кг на по-
гонний метр) компанією КНАУФ розроблено 
комплектні системи перегородок з гіпсокар-
тонною й гіпсоволокнистою обшивками з 
вбудованими деталями кріплення для на-
вісного сантехобладнання. Компанія розро-
била також комплектні системи улаштуван-
ня облицювання комунікаційних шахт.

На рис.1 зображено загальний вигляд 
базової стіни із вбудованими деталями для 
встановлення навісного сантехобладнання.

1 2

3

Рис.1. Встановлення санітарно-технічного об-
ладнання в облицювання капітальної стіни із 

двошаровою обшивкою з ГКП: 1 – несна стіна для 
умивальника з настільним змішувачем W221, 

2 – комбінація несних стояків для унітаза із вбу-
дованим зливним бачком W224, 3 – поперечина 

для настінного змішувача W235
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У разі розташування в порожнинах гіпсокартонних конструкцій гнучких електрич-
них проводів у стінках металевих стоякових профілів роблять просікання. Відгинання 
ділянок просікань виключає пошкодження проводів гострими краями отворів як у про-
цесі прокладання, так і при монтажних роботах з використанням клемних планок.

ІІ. КРІПЛЕННЯ РОЗПОДІЛЬНИХ КОРОБОК ТА КОРОБОК ДЛЯ РОЗЕТОК І ВИМИКАЧІВ.
Для захованої проводки, що прокладається в порожнинах перегородок, монту-

ють розподільні коробки та коробки для розеток і вимикачів, виготовлені з поліхлорві-
нілу. Кріплення цих коробок до обшивки виконують за допомогою відкидних металевих 
лапок, які щільно притискаються до обшивки зі зворотного боку гіпсокартонної плити. 
Отвори в ГКП для встановлення різних приладів електропроводки попередньо розмі-
чують і висвердлюють електродрилем зі спеціальною насадкою у вигляді фрези. За-
звичай діаметр отвору в гіпсокартонній обшивці перевищує діаметр коробки не більше 
ніж на 3 мм. Пластмасові коробки встановлюють в отвори, висвердлені в гіпсокартонній 
обшивці, так, щоб забезпечити щільне примикання коробки до гіпсокартону й заповне-
ння отворів для пропускання проводів ущільнювальними мастиками.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які існують види санітарно-технічних розводок?
а) Пакети;
б) Регістри;
в) Санітарно-технічні блоки;
г) Кабіни;
д) Комунікаційні шахти.

2. До яких видів санітарно-технічних розводок можна віднести рамні конструкції з
необхідним комплектом труб і елементів для приєднання до сантехнічних приладів?

а) Пакети;
б) Регістри;
в) Санітарно-технічні блоки;
г) Кабіни;
д) Комунікаційні шахти.

3. Яких вимог слід дотримуватись, якщо труби водопроводу й каналізації
прокладаються в порожнинах перегородок?

а) Металевий каркас треба виконувати із профілів з висотою стінки 50 мм;
б) Металевий каркас треба виконувати із профілів з висотою стінки 75 мм;
в) Зашпарувати монтажний проріз в обшивці перегородки після завершення 

монтажних робіт ізоляційним матеріалом;
г) Забезпечити тепло- і звукоізоляцію.

4. Для яких розводок і навіщо у стінках металевих стоякових профілів
використовують просікання і відгинання ділянок просікань?

а) Для пропуску труб;
б) У разі розташування в порожнинах ГКК гнучких електричних проводів;
в) Для виключення пошкодження електричних проводів гострими краями отворів;
г) Нема потреби виконувати ці операції.
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5. Які комплектні системи розроблені компанією КНАУФ для санітарно-технічних
розводок?

а) З гіпсокартонною і гіпсоволокнистою обшивками;
б) З гіпсокартонною і гіпсоволокнистою обшивками для пропуску санітарно-

технічних комунікацій з улаштуванням важкого навісного сантехобладнання 
(70-150 кг на п.м.)

в) Улаштування облицювання комунікаційних шахт;
г) Розробляються індивідуально згідно з проектом.

6. Як виконують кріплення розподільних коробок, коробок для розеток і вимикачів?
а) Самонарізними шурупами до ГКП;
б) За допомогою відкидних металевих лапок, які щільно притискаються до

обшивки зі зворотного боку;
в) Ущільнювальними мастиками;
г) Клеєм «Перлфікс».

7. Наскільки діаметр отвору в гіпсокартонній обшивці має відрізнятися від діа-
метра коробки?

а) Перевищувати не більше ніж на 3 мм;
б) Бути однаковим;
в) Бути меншим на 3 мм.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте розмітку отворів під коробки для розеток або вимикачів (за вказівкою 
інструктора) згідно із проектом.

2. Висвердліть отвір електродрилем зі спеціальною насадкою-фрезою, дотримуючись 
вимог безпеки при роботі з електроінструментом.

3. Встановіть коробки в отвори, забезпечте їх щільне примикання.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 9 3
Назва:  КРІПЛЕННЯ НАВІСНОГО ОБЛАДНАННЯ

ДО ГІПСОКАРТОННИХ ОБШИВОК

Мета: засвоєння знань про кріплення навісного обладнання до ГКП; 
формування відповідних навичок.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 3.4.5. Правила безпеки праці при роботі з електроінструментом;
2. МЕ 4.5.2. Загальні відомості про перегородки середньої складності;
3. МЕ 4.5.5. Технологія монтажу перегородки середньої складності W116;
4. МЕ 4.5.7. Технологія монтажу перегородки середньої складності К234;
5. МЕ 4.9.2. Основні види санітарно-технічних розводок.

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно після вивчення МЕ.

Дидактичне забезпечення: зразки елементів кріплення.

Закріплення на ГКП підвісного обладнання створює різ-
ні за величиною (легкі, середньої важкості й важкі) консольні 
навантаження. 

До легких належать консольні навантаження від 
предметів, маса яких створює розподільне навантаження
до 400 Н/м довжини перегородки і плече якого (відстань l) не 
перевищує 300 мм (рис.1).

У цьому разі важливу роль відіграє висота (h) предмета, 
що навішується на поверхню обшивки перегородки. Зрозумі-
ло, що чим меншим буде плече (l) і більшою висота (h), тим 
меншою буде реактивна сила, що діє на елементи кріплення.

Легкі консольні вантажі можуть закріплюватися безпо-
середньо до обшивки, якщо у сумі не перевищують зазначе-
ної допустимої величини.

У табл.1 наведено значення граничних зусиль, які ді-
ють на обшивки при навішуванні на неї легких консольних 
вантажів.

Таблиця 1

ГРАНИЧНІ ЗУСИЛЛЯ НА КРІПИЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ В ОДНО- І ДВОШАРОВІЙ ОБШИВЦІ

Кріпильний елемент Тип
Діаметр
отвору в

обшивці, мм

Граничне зусилля, Н (КГС)

одношарова
обшивка

1×12,5 мм

двошарова
обшивка

2×12,5 мм

Розпірний дюбель «Моллі»
(металевий розпірний пристрій 
пропускного типу)

6S / M5 10 <100 —

8S / M6 12 <300 (30) —

Розпірний дюбель «Експанд
Розетте» (пластмасова
замикальна розетка)

Синій корпус 10 <300 (30) —
Червоний

корпус 10 — <500 (50)

Гачки для підвішування 
картин

№1 — <50 (5) —
№2 — <100 (10) —
№3 — <150 (15) 200 (20)

Рис.1. Схема дії консольно-
го навантаження на гіпсо-
картонну перегородку: G – 
маса консольного вантажу;
l – відстань від центра мас 
до поверхні перегородки
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Шафи та полиці, маса яких не перевищує 35 кг на 1 мм довжини стіни, мо-
жуть бути навішені за допомогою спеціальних пластмасових дюбелів і шурупів:

  Hilti-HHD – металевий дюбель;
  Hilti-HLD – пластмасовий дюбель;
  Upat-HDM – металевий дюбель.

Освітлювальні прилади та струни для штор, 
якщо навантаження від них не перевищує допус-
тимих значень, можуть бути закріплені на підвісній 
стелі з ГКП за допомогою спеціальних розпірних 
пластмасових дюбелів і розтискних гачків. Тут та-
кож можна використовувати металеві дюбелі Hilti-
ННD і Upat-НDМ, пластмасовий дюбель Hilti-НLD,  
розтискні гачки-пружини Upat-FК і вантажний дю-
бель Upat-КD (рис.1).

Маса зосереджених вантажів, що підвішують-
ся на гіпсокартонну плиту, не повинна перевищу-
вати 6 кг.

Обладнання вагою від 35 до 70 кг на 1 п. м 
довжини стіни вважається середньої важкості.

У таблиці 2 наведено характеристики кріплення залежно від типу навантаження.

Таблиця 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКРІПЛЕННЯ НА ГКП ПІДВІСНОГО ОБЛАДНАННЯ
Тип наванта-

ження Елементи кріплення Характеристика кріплення

1 2 3
1.
G≤35кг/п.м.

Легкі вантажі (картини, полиці й т. п.) 
навішуються безпосередньо на ГКП за допо-
могою гачків або спеціальних дюбелів.

Вантаж 
5 кг

Вантаж
10 кг

Вантаж
15 кг

Таблиця 3 Кріплення предметів масою до 35 кг на метр 
по довжині стіни з центром ваги, віддаленим 
на відстань до 30 см від стіни, може вико-
нуватися в будь-якій точці перегородки або 
облицювання за допомогою анкерних виро-
бів, пластмасових або металевих дюбелів. 
Можливість використання певного кріпленя 
визначається його несною здатністю (табл.1) 
і типом облицювання.
При закріпленні предмета в кількох точках 
мінімальна відстань між ними в сантиметрах 
не повинна перевищувати величину зусил-
ля в кг, що припадає на один кріпильний 
елемент. Наприклад, при кріпленні елемен-
та масою 6 кг у двох точках відстань між 
точками кріплення повинна бути не менше 
ніж 3 см.

Товщи-
на ГКП, 

мм

Пластмасові
дюбелі, кг

Металеві
дюбелі, кг

6 мм 8 мм 6 мм 8 мм
12,5 20 25 30 30
15,0 20 25 30 30
18,0 30 35 40 40

2×12,5
і 25 35 40 50 50

Рис. 1. Кріпильні деталі для підвішуван-
ня зосереджених і рівнорозподілених ван-
тажів до гіпсокартонної підвісної стелі: 
а – розпірні дюбелі; б – розтискні гачки
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2. 
35≤G≤70кг/
п.м.

Для визначення максимального на-
вантаження (пружне розтягнення) на 
дюбель застосовується така формула:

де: 
F – максимальне навантаження (пруж-

не розтягнення) на дюбель (кг);
В – максимальна маса шафи (кг);
е – відстань центра ваги від стіни (см);
n – кількість кріплень за допомогою 

дюбелів (шт.);
а – опорне плече (см).

Обладнання середньої ваги (масою від 35 
до 70 кг на 1 п. м по довжині стіни і з від-
станню центра ваги від стіни 30 см) також 
може бути підвішено на будь-яку частину 
стіни з облицюванням. Необхідно, щоб за-
гальна товщина шарів гіпсокартонних листів 
була від 18 мм.

Окрім згаданих вище дюбелів, при кріпленні консольних вантажів на гіпсокар-
тонній обшивці можна використовувати дюбелі діаметром 6 і 8 мм «Токс універсал», 
«Фішер універсал», «Моллі шраубанер» (гвинтовий якір). При цьому слід використо-
вувати щонайменше два дюбелі.

Для встановлення розпірного дюбеля в обшивці необхідно просвердлити отвір 
діаметром, що дорівнює зовнішньому діаметру стрижня дюбеля. Дюбелі можуть за-
гвинчуватися або засуватися у просвердлений 
отвір, причому їх анкерна частина розсувається 
в порожнині перегородки за внутрішньою поверх-
нею ГКП та упирається там в ГКП.

Це можуть бути металеві розпірні дюбелі 
або ж гвинтові анкери з пластмасовим корпусом, 
який при загвинчуванні деформується, утворюю-
чи анкер у вигляді розетки, яка перешкоджає ви-
смикуванню дюбеля з ГКП. Для дюбелів такого 
типу використовують стійку до старіння пластма-
су, а різьбу в пластмасовому корпусі, що дефор-
мується, посилюють скловолокном. Іноді встанов-
лення дюбелів у просвердлені отвори здійснюють 
за допомогою спеціального ручного інструменту. 
Послідовність улаштування дюбельного кріплен-
ня зображено на рис.2.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Від чого залежить вибір елементів кріплення до ГКП?
а) Тип навантаження;
б) Товщина ГКП;
в) Вид дюбеля.

2. Які навантаження належать до легких консольних?
а) Розподільне навантаження 300 Н/м довжини перегородки і плече до 500 мм;
б) Розподільне навантаження 350 Н/м довжини перегородки і плече до 300 мм;
в) Розподільне навантаження 200 Н/м довжини перегородки і плече понад 500 мм.

а) б)

в) г)

Рис.2. Послідовність встановлення 
дюбеля: а – просвердлювання гіпсокар-
тонної плити; б – стискання розпірного 

дюбеля; в – встановлення дюбеля; 
г – затискання дюбеля

,
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3. Які спеціальні пластмасові дюбелі та шурупи використовують для навішування 
шафів, полиць, маса яких не перевищує 35 кг на 1 п. м довжини стіни?

а) Розпірний дюбель «Моллі»;
б) Hilti-HHD;
в) Upat-HDM;
г) Hilti-HLD.

4. Чи можливе кріплення обладнання безпосередньо до ГКП вагою > 70 кг?
а) Так;
б) Ні;
в) За спеціальним проектом.

5. Скільки точок кріплення передбачено для гачка, на якому підвішено вантаж 10 кг?
а) Дві;
б) Три;
в) Будь-яка кількість.

6. За якою формулою визначається максимальне навантаження на дюбель?

а)  ;

б)  ;

в)  ;

г)  .

7. Що у формулі для визначення максимального навантаження на дюбель означає
позначення «n»?

а) Опорне плече;
б) Відстань центра ваги до стіни;
в) Кількість кріплень за допомогою дюбелів;
г) Маса шафи, полички.

8. Яку масу зосереджених вантажів можна підвищувати на гіпсокартонну плиту?
а) До 2 кг;
б) До 4 кг;
в) До 6 кг;
г) 10-12 кг.

9. Які кріпильні деталі використовують для закріплення на підвісній стелі з ГКП 
освітлювальних приладів?

а) Розпірні дюбелі;
б) Розтискні гачки;
в) Розтискні гачки-пружини Upat-FК;
г) Вантажні дюбелі Upat-КD;
д) Спеціально запроектовані деталі;
е) Металеві дюбелі.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте одне із кріплень для підвішування полиці на стіну системи КНАУФ.
2. Розрахуйте навантаження на дюбель.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 9 4
Назва:  КРІПЛЕННЯ ВЕЛИКИХ ВАНТАЖІВ У КАРКАСНО-

ОБШИВНИХ КОНСТРУКЦІЯХ

Мета: засвоєння знань про способи кріплення важких консольних навантажень 
у каркасно-обшивних конструкціях та формування відповідних навичок.

Пов’язані модульні елементи: 
МЕ 4.9.3. Способи кріплення навісного обладнання до гіпсокартонних обшивок.

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно після вивчення МЕ

Великі вантажі (70 ≤ G ≤ 150 кг) безпосередньо до гіпсокартонної обшивки не 
прикріплюються. Для їх кріплення розроблюють спеціальні конструктивні рішення в про-
цесі проектування гіпсокартонних конструкцій на основі комплектних систем КНАУФ.

Розрізняють такі способи кріплення важких консольних вантажів: 
  кріплення до стояків металевих або дерев’яних каркасів, 
  кріплення до горизонтальних елементів жорсткості (ригелі каркаса); 
  кріплення до самостійних опорних конструкцій (металевих рам, траверс, панелей), 
вбудованих у порожнину перегородки. Більшість опорних конструкцій, наприклад, 
для кріплення навісного сантехобладнання, виготовляють на заводі.

Кріплення до стояків каркаса обшивки перегородок або стіни важких консольних 
вантажів, наприклад великих книжкових або посудних полиць, здійснюють за допомо-
гою спеціальних рейок, на які безпосередньо навішуються полиці. 

Для таких вантажів, як, наприклад, дошки в класах, проектують спеціальні опорні 
конструкції, які розміщують у порожнинах гіпсокартонних перегородок і прикріплюють 
до міжповерхових перекриттів.

При улаштуванні гіпсокартонних підвісних стель, зокрема, при закріпленні кар-
низів, люстр, світильників їх маса не повинна сягати граничних значень і створювати 
навантаження більше за 150 Н на одну кріпильну деталь або на 1 п. м конструкції. 
Якщо маса вантажів, що підвішуються до підвісної стелі, перевищує масу її конструкції 
і створює навантаження більше ніж 500 Н, то ці вантажі слід кріпити вже до конструкції 
несного перекриття, що передбачене проектом.

Кріплення стаціонарного обладнання вагою від 70 до 150 кг на 1 п. м стінової 
конструкції (електричних щитів, навісних протипожежних шаф, умивальників, унітазів, 
біде і т. п.) виконується за допомогою встановлених у процесі монтажу облицювань з 
ГКП / ГВП / плит Аквапанель спеціальних закладних деталей з металевих смуг / про-
філю CW або комплектів вбудованих деталей (несних стояків), закріплених до верти-
кальних стояків каркаса.

Таке поєднання ілюструється системами вбудованих деталей (універсальних 
траверс) для улаштування сантехобладнання в стінах, зокрема:

– W221 – несний стояк для умивальника;
– W222U – несний стояк для пісуара;
– W223 – несний стояк для унітазу / біде;
– W224 – комбінований несний стояк для унітаза (для інвалідів);
– W228 – несний стояк висотою до стелі;
– W233 – кріпильна шина;
– W234 – універсальна поперечина;
– W235 – поперечина для настінного змішувача;
– W236 – поперечина для вбудованої шафи.
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Розглянемо несний стояк (універсальну траверсу) для умивальника W221. Такий 
стояк (рис.1) виготовляється з оцинкованої сталі та використовується для кріплення 
умивальної чаші, зливу та зливу-плювальниці. Ця конструкція витримує навантаження 
до 150 кг.

Рис.1. Конструкція несного стояка (універсальної траверси)
з настільним змішувачем W221: а – загальний вигляд;
б – вертикальний переріз; в – горизонтальний переріз
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Несні стояки (універсальні траверси) надходять до монтажу зібраними відповід-
но до проекту.

Висоту встановлення поперечини і шини для кріплення труби можна плавно ре-
гулювати. Болти М10 з різьбою по всій довжині призначені для кріплення санітарно-
технічного обладнання до конструкції стіни / перегородки. Для улаштування санітар-
но-технічних приміщень із застосуванням найсучаснішого навісного сантехобладнання 
світових лідерів, наприклад, компанії «Геберит» компанією КНАУФ передбачено ви-
користання комплектних систем перегородок і облицювань КНАУФ W116 / W366 / 
W386 відповідно з гіпсокартону, гіпсоволокна та цементних плит.

У разі двостороннього кріплення у перегородках (W116 / W366 / W386) для роз-
міщення сантехнічного обладнання слід використовувати два несних стояки.

Детальну інформацію про системи вбудованих деталей (універсальних траверс) 
для улаштування навісного сантехобладнання в стінах наведено в детальних листах 
КНАУФ.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які навісні навантаження на каркасно-обшивні конструкції вважаються важкими?
а) G ≤ 35 кг/п.м;
б) 35 ≤ G ≤ 70 кг/п.м;
в) 70 ≤ G ≤ 150 кг/п.м?

2. Як відбувається кріплення великих вантажів?
а) Безпосередньо до гіпсокартонної обшивки;
б) Розробляють спеціальні конструктивні рішення у процесі монтажу;
в) Розробляють спеціальні конструктивні рішення у процесі проектування

гіпсокартонних систем КНАУФ;
г) За індивідуальним проектом залежно від вантажу.

3. Яким способом виконують кріплення важких консольних вантажів?
а) До стояків каркасів;
б) До ригелів каркаса;
в) До самостійних опорних конструкцій, вбудованих у порожнину;
г) До спеціально розроблених за проектом панелей, рам, траверс.

4. Чим визначається розмір необхідної порожнини в обшивці для встановлення
навісного обладнання?

а) Вага обладнання;
б) Габарити обладнання;
в) Конструкція стіни / перегородки.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте кріплення великого вантажу до гіпсокартонних обшивок.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 9 5
Назва:  СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 4.9 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 4.9

Письмове завдання
1. Які існують види санітарно-технічних розводок, чим вони відрізняються?
2. Від чого залежить вибір способу кріплення навісного обладнання до гіпсокартонних 

обшивок? Чи залежить він від типу навантаження?
3. Які особливості кріплення легких вантажів до гіпсокартонних обшивок?

Самостійна робота
Практичне завдання

Вам необхідно закріпити на ГКП підвісне обладнання масою 50 кг на 1 п. м по 
довжині перегородки з відстанню центра ваги від стіни 30 см.

Намалюйте схему кріплення.
Підберіть необхідні матеріали.
Розрахуйте максимальне навантаження на дюбель.

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 10 1
Назва:  НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 4.10. ТЕХНОЛОГІЯ УЛАШТУВАННЯ ЗБІРНОЇ ПІДЛОГИ

Мета: засвоєння знань про:
  види конструкцій збірних підлог КНАУФ;
  улаштування збірних підлог КНАУФ систем F141, F142, F145, F150, F155 на основі 
ГКП;

  улаштування підлоги із застосуванням цементних плит Аквапанель «Floor»;
 формування відповідних навичок.

Переходьте до наступного елементу



360

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 10 2
Назва:  ВИДИ КОНСТРУКЦІЙ ЗБІРНИХ ПІДЛОГ КНАУФ

Мета: засвоєння знань про види збірних підлог КНАУФ; формування навичок 
використання комплектних систем збірних підлог КНАУФ.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.8.5. Сучасні гідроізоляційні матеріали фірми КНАУФ;
2. МЕ 2.8.8. Сучасні теплоізоляційні матеріали для гіпсокартонних облицювань;
3. МЕ 3.4.2. Підготовка бетонних, цегляних та інших поверхонь до монтажу ГКП, ГВП.

Дидактичне забезпечення: макети комплектних систем збірних підлог КНАУФ.

Збірні підлоги КНАУФ – системи, які складаються з ізоляційного або вирівнюваль-
ного шарів і збірної основи під чисту підлогу.

Переваги збірних підлог:
  зниження трудовитрат;
  висока швидкість монтажу;
  швидке введення в експлуатацію;
  зниження навантаження на несні конструкції;
  відсутність «мокрих» процесів;
  відсутність забруднень приміщень, де ведуться роботи.

Залежно від конструкції збірних підлог, в якості основних елементів використову-
ють як ГКП, так і ГВП.

I. ЗБІРНІ ПІДЛОГИ З ГКП
Залежно від конструкції міжповерхового перекриття й типу базової основи, як 

правило, широко використовують комплектні системи збірних підлог на основі ГКП 
F141, F142, F145, F150 і F155. Основним елементом системи F141 є плита розмірами 
600х2000х25 мм, що складається із трьох шарів ГКП завтовшки 8 мм кожен (рис.1).

Система F142 відрізняється від системи F141 шаром стиропору або пінополісти-
ролу завтовшки 20 мм з метою підвищення теплоізоляції (рис.2).

Використання систем F141 і F142 дає змогу розміщувати опалювальні трубопро-
води.

Технічні та звукоізоляційні характеристики комплектних систем підлог F141 і F142 
наведено в табл.1.
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Рис.1. Система F141 збірної підлоги: а – плита 
збірної основи, б – поперечний розріз підлоги F141, 
в – стикування гіпсокартонних плит підлоги F141

Рис.2. Поперечний розріз
підлоги F142 з опаленням:

1 – опалювальні трубопроводи
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Таблиця 1
ТЕХНІЧНІ ТА ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОМПЛЕКТНИХ СИСТЕМ ПІДЛОГ F141 І F142

Комплектна
система
збірної
підлоги
(схема)

Технічні характеристики
елементів системи Звукоізоляція

до
вж

ин
а,

 м
м

ш
ир
ин
а,

 м
м

товщина, мм

м
ас
а 

1 
м

ел
ем

ен
та

, к
г

лише 
плити з 
ГКП, дБ

плити з ГКП 
і 35 мм сухої 
засипки, дБ

плити з ГКП
і 25 мм ДВП зі 
стрічкою з мі-
неральної вати, 

дБ

F141 2000 600 25 25,5 22 28

F142 2000 600 45-50 мм
пінополістирол 25,8 16 19 —

Збірні підлоги F145, F150 і F155 мають збірні основи з ГКП, а також плити пінопо-
лістиролу або суху засипку. До конструкції F145 додається поліетиленова плівка (за-
втовшки 0,2 мм) і міцна стрічка з мінеральної вати (рис.3).

Підлога системи F155 використовується, якщо немає потреби улаштовувати зву-
ко- і теплоізоляційний шар із пінополістиролу (рис.4,б).

900

2512
,5

12
,5

а)
1

2
3

4
5

6

1
2
3
4

б) в)
Рис.3. Підлога системи F145 КНАУФ: а – плити збірної основи, б – поперечний розріз підлоги F145,

1 – стрічка кромкова з мінеральної вати, 2 – плити гіпсокартонні, 3 – пінополістирол,
4 – затискач, 5 – плівка поліетиленова; 6 – базова основа; 

в – поперечний розріз підлоги F145 з опаленням, 1 – КНАУФ «Флехендіхт», 2 – обмежувальний еле-
мент з пористого матеріалу круглого перерізу, 3 – КНАУФ «Силікон» (ущільнювач), 4 – гідроізоляція
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Рис.4. Поперечний розріз підлоги зі збірними стяжками:  а – підлога F150, б – підлога системи F155; 
1 – стрічка кромкова мінеральної вати, 2 – плити гіпсокартонні, 3 – затискач, 4 – пінополістирол, 

5 – суха засипка, 6 – плівка поліетиленова, 7 – основа
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II. ЗБІРНІ ПІДЛОГИ З ГВП
Залежно від розміру і конфігурації, як основний елемент підлоги використовують:
– готові елементи заводського виготовлення (ОП 131), які становлять собою 

дві склеєні між собою плити типу ГВПВ з утвореним монтажним фальцом (рис.1);
– малоформатні плити ГВПВ для домашнього майстра DIY (ОП 135) (рис.2).
Розмір готового елемента збірної підлоги 1550х550х20 мм.
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Рис.5. Основний елемент збірної
підлоги КНАУФ ОП-131»

Рис.6. Малоформатні плити
ГВПВ  КНАУФ ОП 135

Конструкція збірної основи підлоги на основі ГВП становить собою складну сис-
тему, що складається переважно з вирівнювального шару сухої засипки, елементів 
збірної основи (сухої стяжки) з гіпсоволокнистих плит, а також великої кількості комп-
лектуючих матеріалів. Розгляньте системи збірних підлог із гіпсоволокнистих плит, що 
наведені у табл.1:

Таблиця 1
СИСТЕМИ ЗБІРНИХ ПІДЛОГ ІЗ ГІПСОВОЛОКНИСТИХ ПЛИТ

Назва Рисунок
1. Система «Альфа» зі стяжкою з гіпсоволокнистих

плит по перекриттю з рівною поверхнею

2. Система «Бета 1» з гіпсоволокнистих плит 
на шарі з ефективних звуко-теплоізоляційних 
пористо-волокнистих матеріалів (мінеральні 
плити, голкопробивні мати типу «Вібросил-Е») по 
перекриттю з рівною поверхнею

3. Система «Бета 2» з гіпсоволокнистих плит на шар 
із ефективних звуко-теплоізоляційних пористо-
губчатих матеріалів (спінений поліетилен типу 
«Вілатерм», спінений полістирол) по перекриттю з 
рівною поверхнею

Кромочна стрічка
Вирівнюючий шар

Стяжка з ГВП
Поліетиленова плівка

Підкладка 
з пористо-
волокнистих 
матеріалів

Поліетиленова плівка

Кромочна стрічка

Вирівнюючий шар
Стяжка з ГВП

Підкладка 
із спінених 
матеріалів

Кромочна стрічка
Поліетиленова плівка
Вирівнюючий шар

Стяжка з ГВП
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4. Система «Вега» зі стяжкою з гіпсоволокнистих 
плит по вирівнювальному та звукозахисному шару 
сухої засипки

5. Система «Гама 1» зі стяжкою з гіпсоволокнистих 
плит на шарі з ефективних звуко-теплоізоляційних
пористо-волокнистих матеріалів з прошарком із 
гіпсоволокнистих плит по вирівнювальному та 
звукозахисному шару сухої засипки

6. Система «Гама 2» зі стяжкою з гіпсоволокнистих 
плит на шарі з ефективних звуко-теплоізоляційних
пористо-губчатих матеріалів з прошарком із 
гіпсоволокнистих плит по вирівнювальному та 
звукозахисному шару сухої засипки

Крім основного матеріалу, в збірних підлогах КНАУФ передбачені:
– вирівнювальний шар (засипка з керамзиту спеціально підібраного гранулометрич-
ного складу, що забезпечує її безусадковість).

Оптимальним прикладом матеріалу вирівнювального шару (засипки) є керамзи-
товий пісок із такими характеристиками:
– насипна щільність, кг/м³ 500-900
– вологість, % не більше ніж 1
– міцність на стиск, МПа не менше ніж 2,5
– окремі залишки на ситі, мм від 0 до 10

Вирівнювальний шар повинен мати товщину в межах від 20 до 40 мм;
– кромкова стрічка з напівжорстких мінераловатних плит завтовшки 8-10 мм, за-
вширшки 100 мм із щільністю 125 кг/м³;

– плівка поліетиленова завтовшки >0,1 мм;
– підкладка з теплоізоляційних матеріалів (пінополістирол);
– маяки (дерев'яні бруски, металеві профілі або труби);
– клей («Унтербоденклебер» або ПВА);
– гвинти для ГКП (3,9*19);
– гвинти для ГВП (3,9*19 (25,30));
– шпаклівка «Фугенфюллер» ГВ або «Уніфлотт»;
– грунтівка «Тіфенгрунд».

Суха засипка

Кромочна 
стрічка

Стяжка з ГВП
Поліетиленова плівка

Компенсуючий 
шар ГВП
Стяжка з ГВП

Поліетиленова плівка

Суха засипка

Підкладка 
з пористо-
волокнистих 
матеріалів

Підкладка 
із спінених 
матеріалів
Суха засипка

Кромочна стрічка

Кромочна стрічка
Компенсуючий 
шар ГВП
Стяжка з ГВП

Поліетиленова плівка
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які переваги збірних підлог КНАУФ призводять до зниження їх вартості?
а) Висока швидкість монтажу;
б) Швидке введення в експлуатацію;
в) Зниження навантаження на несні конструкції;
г) Відсутність «мокрих» процесів;
д) Зниження трудовитрат.

2. Чим відрізняються комплектні системи збірних підлог?
а) Типом базової основи;
б) Конструкцією міжповерхового перекриття;
в) Системою теплоізоляції;
г) Звукоізоляційними характеристиками;
д) Технічними характеристиками;
е) Тільки загального товщиною.

3. Яка система підлоги використовується, якщо треба розміщувати опалювальні 
трубопроводи в її конструкції?

а) F141;
б) F142;
в) F145;
г) F150;
д) F155.

4. Чим відрізняється підлога системи F150 від інших систем?
а) Укладають на вирівняну основу;
б) Укладають на вирівнювальну засипку;
в) Має збірну основу з ГКП, плит пінополістиролу;
г) Шаром стиролу або пінополістиролу.

5. Які з названих систем є збірними з ГВП?
а) Система «Альфа 1»;
б) Система «Вега 2»;
в) Система «Бета 1»;
г) Система «Гама 1».

6. Чи передбачено в збірних підлогах КНАУФ використання названих нижче
матеріалів?

а) Засипка з щебеню;
б) Кромкова стрічка з мінераловатних плит;
в) Клей «Перлфікс»;
г) Шпаклівка «Фугенфюллер».

Самостійна робота
Вивчіть макети комплектних систем збірних підлог КНАУФ. З'ясуйте різницю в 

конструкціях збірних підлог.
У яких конструктивних типах будівель і в яких приміщеннях ви використаєте сис-

теми збірних підлог КНАУФ: F141, F142, F145, F150, F155.
Відповідь обґрунтуйте й подайте у вигляді схеми, таблиці, опорного конспекту 

тощо.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 10 3
Назва:  УЛАШТУВАННЯ ЗБІРНИХ ПІДЛОГ КНАУФ З ГКП

Мета: засвоєння знань про улаштування збірних підлог КНАУФ систем F141, 
F142, F145, F150, F155; формування відповідних навичок.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.8.5.Сучасні гідроізоляційні матеріали фірми КНАУФ;
2. МЕ 2.8.8.Сучасні теплоізоляційні матеріали для гіпсокартонних облицювань;
3. МЕ 4.10.2 Види конструкцій збірних підлог.

Матеріально-технічне забезпечення: заповніть самостійно таблицю після вивчення
модульного елементу.

Механізми, інструменти, пристосування Кількість Матеріали Кількість

Склад збірних основ підлог КНАУФ з ГКП:
  плити гіпсокартонні розмірами 600×2000×25 мм (збірна основа для покриття під-
логи);

  плити пінополістирольні завтовшки 20-30 мм, які забезпечують теплоізоляцію і за-
хист від ударного шуму;

  поліетиленова плівка завтовшки 0,2 мм;
  стрічка кромкова завтовшки 10 мм із мінеральної 
вати;

Технологія улаштування системи F 141, F 142:
  вирівняйте поверхню бетонної основи;
  укладіть поліетиленову плівку завтовшки 0,2 мм із 
напуском сусідніх смуг не менше ніж 20 см (край плів-
ки по стіні має бути покладено на рівні верха основи 
збірної підлоги);

  закріпіть кромкові стрічки з мінеральної вати вздовж 
стін, колон та інших конструкцій, що сполучаються зі 
збірною підлогою;

  укладіть плити пінополістиролу суцільним шаром із 
забезпеченням щільного стикування сусідніх плит 
(при утворенні щілин закрийте їх пластинками з піно-
полістиролу);

  укладіть плити ГКП так, щоб вони своєю площиною 
перекривали хрестоподібні стики пінополістирольних 
плит (для F 142); укладіть плити і плити ГКП, починаючи від кута приміщення (рис.1);

  під час укладки плит ГКП за допомогою ручного пістолета нанесіть на шпунтові 
з'єднання плит клей КНАУФ «УБ-клей» (надлишки клею видаліть шпателем);

  після висихання клею нанесіть на поверхню гіпсокартонних плит основи спеціальну 
наливну шпаклівку КНАУФ «Нівеліршпахтель 415».
Технологія улаштування систем F 145:

  вирівняйте поверхню чорної підлоги;
  укладіть поліетиленову плівку завтовшки 0,2 мм із напуском сусідніх смуг не менше 
ніж 20 см і укладіть край плівки на рівні верха збірної основи підлоги;

Рис.1. Порядок розкладання
гіпсокартонних  плит основи

підлоги F 141 та F 142
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  розкладіть і закріпіть кромкові стрічки з мінеральної вати вздовж стін і навколо ко-
лон, що сполучаються з підлогою;

  укладіть плити пінополістиролу суцільним шаром із забезпеченням щільного стику-
вання плит, уникаючи утворення щілин між ними.

  укладіть перший шар гіпсокартонних плит так, щоб плита своєю площиною пере-
кривала хрестоподібні стики пінополістирольних плит (рис.2);

  нанесіть клей «Стиропорклебер» (ділянками під розмір плити) гребінцевим шпате-
лем на поверхню першого шару плит;

  укладіть другий шар гіп-
сокартонних плит так, 
щоб площини плит пере-
кривали хрестоподібні 
стики першого шару;

  після укладання кожної 
плити другого шару за-
кріпіть її 20-ма шурупами 
довжиною 23 мм або ско-
бами.
При улаштуванні підлог 

F150 і F155 необхідно керу-
ватися технологією улашту-
вання системи F145, за винятком непотрібних операцій.

При улаштуванні збірних основ підлог із сухою стяжкою з ГКП необхідно 
виконувати такі вимоги:

  вести постійний контроль, не до-
пускаючи ухилів і нерівностей;

  у дверних прорізах укладати суху 
стяжку з гіпсокартонних елементів 
без стиків;

  у разі збігання стиків першого і дру-
гого шарів плит слід підкласти під 
них дерев’яну опору завширшки 
100 мм і краї ГКП закріпити шурупа-
ми (рис.3);

  при улаштуванні підлог у приміщен-
нях з підвищеною вологістю в міс-
цях сполучення підлоги зі стінами 
слід укладати стрічку «Флехендіхт-
банд», а поверхню з ГКП покрити гідроізоляцією «Флехендіхт»;

  роботи слід виконувати при температурі не нижче ніж +5°С і вологості повітря до 70%.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. З чого складаються збірні підлоги КНАУФ?
а) Плити гіпсоволокнисті;
б) Плити гіпсокартонні;
в) Плити пінополістирольні;
г) Поліетиленова плівка;
д) Стрічка із мінеральної вати.

100 мм

гіпсокартонна 
панель F142

шурупидерев'яна 
підкладна плита

пінополіс-
тирол

Рис.3. Посилення стику гіпсокартонних елементів су-
хої стяжки в дверному прорізі

напрямок 
укладання

"А"

1 2

3

4

5

Рис.2. Порядок розкладання та кріплення гіпсокартонних
плит збірної підлоги системи F145: 1 – шов 1-го шару, 2 – шов 

2-го шару, 3 – 2-ий шар, 4 – шуруп 23 мм, 5 – 1-ий шар
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2. Яку операцію виконують після вирівнювання поверхні бетонної основи при
улаштуванні збірної підлоги систем F141, F142?

а) Закріплюють кромкові стрічки з мінеральної вати вздовж стін;
б) Укладають плити пінополістиролу суцільним шаром;
в) Укладають плити з ГКП;
г) Укладають поліетиленову плівку.

3. Чим відрізняється технологія улаштування збірної підлоги КНАУФ системи F145 
від системи F141, F142?

а) Наявністю одного шару плит пінополістиролу, на який укладають ГКП;
б) Укладанням двох шарів гіпсокартонних плит, між якими ділянками
наносять клей «Стиропорклебер»;

в) Нанесенням на поверхню гіпсокартонних плит основи спеціальної
наливної шпаклівки КНАУФ «Нівеліршпахтель 415»;

г) Закріпленням кромкової стрічки з мінеральної вати вздовж стін, колон
та інших конструкцій.

4. Яку особливість має технологія улаштування збірних підлог КНАУФ у приміщеннях
із підвищеною вологістю?

а) Після вирівнювання бетонної основи її покривають бітумною гідроізоляцією;
б) У місцях сполучення підлоги зі стінами укладають стрічку «Флехендіхтбанд»;
в) Поверхню з ГКП покривають гідроізоляцією «Флехендіхт»;
г) Не укладаються, якщо вологість повітря >70%, а температура нижче від +5°С.

Самостійна робота
Практичне завдання

Змонтуйте збірну підлогу КНАУФ (обсяг за вказівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 10 4
Назва:  УЛАШТУВАННЯ ЗБІРНИХ ПІДЛОГ КНАУФ З ГВП

Мета: засвоєння знань про улаштування збірної підлоги КНАУФ з ГВП; форму-
вання відповідних навичок.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.8.5. Сучасні гідроізоляційні матеріали фірми КНАУФ;
2. МЕ 2.8.8. Сучасні звуко- теплоізоляційні матеріали;
3. МЕ 4.10.2. Види конструкцій збірних підлог КНАУФ.

Матеріально-технічне забезпечення: заповніть самостійно таблицю після вивчен-
ня модульного елементу

Механізми, інструменти, пристосування Необхідна кількість

Матеріали та вироби

До монтажу збірних стяжок з готових елементів та малогабаритних 
плит потрібно:
– відчистити перекриття, закрити стики між його елементами та у місцях примикання 
до огороджувальних і несних конструкцій;

– деталі стяжки (елементи заводського виготовлення підлоги, малоформатні плити 
ГВПВ) занести в монтажну зону для адаптації до температурно-вологісних умов при-
міщення. Теплові мережі, прокладені по перекриттю, надійно захистити від прямого 
контакту з роздільним шаром основи підлоги;

– визначити розміри основи підлоги, яку плануєте монтувати (довжину, ширину, товщи-
ну засипки);

– обрати конструкцію основи підлоги (131 чи 135) з урахуванням типу перекриття, типу 
приміщення та параметрів шумоізоляції;

– підібрати звукоізоляційні та вирівнювальні матеріали;
– підрахувати і підготувати комплект матеріалів залежно від площі приміщення, типу 
матеріалу стяжки і товщини засипки. Для цього слід скористатися наведеною нижче 
таблицею витрат матеріалів конструкції ОП13 на 1 м²:

Найменування матеріалу Од. 
вим.

«Альфа» «Бета» «Вега» «Гама»
ОП 
131

ОП 
135

ОП 
131

ОП 
135

ОП 
131

ОП 
135

ОП 
131

ОП 
135

Малоформатний ГВП DIY м² - 2,06 - 2,06 - 2,06 1,1 3,15
Готовий елемент підлоги м² 1,01 - 1,01 - 1,01 - 1,01 -
Комбінована плита м² - - - - - - - -
Суха засипка
(розрахункова
товщина 20 мм)

м³ - - - - (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)

Смуга кромкова мп 1,15
Мастика клеюча кг 0,05 0,5 0,05 0,5 0,05 0,5 0,05 0,5
Гвинти для ГВП 3,9х19 шт 12 20 - - - - - -
Гвинти для ГВП 3,9х19 
(25,30) шт - - 12 20 12 20 12 20
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Звуко/теплоізоляційний 
матеріал м² - - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0

Плівка поліетиленова
товщиною >0,1 мм м² 1,15

Шпаклівка «Фугенфюллер 
ГВ» або «Уніфлотт» кг За потреби

Грунтівка «Тіфенгрунд» л За потреби

Улаштування основ збірних стяжок з готових елементів заводського ви-
готовлення та малогабаритних плит:
– ретельно підготуйте основу з бетону або залізобетону: очистіть від сміття, пилу; не-
рівності та тріщини зашпаклюйте, якщо великі тріщини – зашпаруйте їх монтажною 
розчиновою сумішшю;

– улаштуйте на поверхні несної основи пароізоляційний шар з поліетиленової плівки 
завтовшки 200 мкм для цементно-бетонних основ або з парафінового паперу для 
дерев'яних основ, укладаючи матеріал смугами з напуском не менше ніж 20 мм;

– по периметру підлоги уздовж стін закріпіть кромкову стрічку, встановлюючи її на ре-
бро. Таку стрічку виготовляють завширшки 100 мм і завтовшки 10 мм з напівжорсткої 
мінераловатної плити жорсткістю 125 кг/м²;

– між маячками улаштуйте вирівнювальний шар – засипте простір керамзитовим піс-
ком, розрівняйте пісок розрівнювальною рейкою, дотримуючись однакової товшини;

– після розрівнювання засипки вийміть маяки, а борозни, що залишилися на їх місці, 
засипте таким же матеріалом.

Улаштування збірних гіпсоволокнистих підлог з елементів заводського 
виготовлення:
А) По сухій засипці:
– елементи підлоги почніть укладати від дверного отвору в напрямку вікна справа на-
ліво;

– у першому ряду з верхньої плити першого елемента зріжте поперечний фальц, укла-
діть елемент у крайнє праве положення кімнати і притисніть впритул до огороджу-
вальних стін;

– фальці укладеної плити змажте клеєм «Унтерборденклебер» або ПВА за допомогою 
дрібнозубчатого шпателя і укладіть наступний елемент; стежте, щоб між елементами 
в стиках не було зазорів: продовжуйте так до кінця ряду;

– другий ряд розпочніть з укорочення першого елемента не менше ніж на 250 мм для 
того, щоб забезпечити зміщення стиків елементів підлоги;

– починаючи з другого ряду, всі елементи підлоги скріплюйте між собою також спеціаль-
ними самонарізними гвинтами завдовжки 19 мм із зенкувальною головкою, яка дає змо-
гу занурити головки гвинта на 1 мм від поверхні елемента підлоги. На 1 м² сухої стяжки 
потрібно 15 гвинтів. Замість гвинтів можна використовувати скоби довжиною 18 мм;

– останнім скріпіть гвинтами або скобами між собою елементи першого ряду, але спо-
чатку у дверному прорізі під верхній фальц елемента укладіть підкладку з ГВП за-
втовшки 10 мм.

Схему укладки основи підлоги з елементів заводського виготовлення по сухій за-
сипці наведено далі (рис.1).
Б) Без улаштування сухої засипки:
– у разі відсутності сухої засипки (за проектом) елементи підлоги укладайте аналогічно 
вищевказаному, але укладання елементів почніть вже з протилежного дверям вікна 
зліва направо.

Схему укладки основи підлоги з елементів заводського виготовлення без сухої 
засипки наведено далі (рис.2);
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– якщо покриття підлоги виконуватиметься з лінолеуму, ковроліну, еластичних плит, то 
зазори в стиках елементів прошпаклюйте шпаклівкою КНАУФ «Фугенфюллер ГВ»;

– у разі подальшого улаштування покриття підлоги зі штучного паркету, ламінату, кера-
мічної плитки шпаклювати стики не потрібно;

– у приміщеннях із підвищеною вологістю в місцях з'єднання підлоги та стін зробіть гідро-
ізоляцію з використанням стрічки «Флехендіхтбанд», а всю поверхню укладеної сухої 
стяжки обмажте гідроізоляцією Флехендіхт і лише після цього приступайте до укладки 
плитки.

Улаштування збірних гіпсо-
волокнистих підлог з малога-
баритних плит:

Технологія улаштування 
збірних основ підлоги з малога-
баритних ГВП аналогічна вище-
викладеній, проте має деякі осо-
бливості:
– укладання малогабаритних 
плит з ГВП виконуйте за запро-
понованою схемою (рис.3):

– укладіть перший шар плит, по-
чинаючи від дверного прорізу 
справа наліво (перша плита не 
обрізна). Зазори між плитами 
не повинні перевищувати 1 мм;

Залишок від 10

Рис.1. Схема укладки основи підлоги
з елементів заводського виготовлення

по сухій засипці

Рис.2. Схема укладки основи підлоги
з елементів заводського виготовлення

без улаштування сухої засипки

Залишок від 8

а) б)
Рис.3. Схеми укладки малоформатних плит з ГВП при

улаштуванні збірної стяжки: а – нижній шар; б – верхній шар
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– для того, щоб забезпечити зміщення стиків елементів підлоги, другий і наступні ряди 
почніть з укорочення першого елемента не менш ніж на 250 мм;

– після улаштування першого шару основи зашпаклюйте зазори між плитами матеріа-
лом «Фугенфюллер ГВ» і після висихання прошліфуйте їх;

– знепильте улаштовану основу пиловсмоктувачем;
– нанесіть на всю площину першого шару плит клей і розрівняйте його зубчастим шпа-
телем до товщини 0,3-0,5 мм. Біля кромок плит товщину клеєного шару збільшуйте 
до 0,6-0,8 мм для того, щоб клей при накладанні другого шару плит з притисканням 
потрапляв у стики і склеював шви по товщині плити;

– розпочніть укладку плит другого ряду не раніше ніж через дві години. У дверних отво-
рах намагайтеся укладати суцільні плити по довжині прорізу. Слідкуйте за тим, щоб 
між першим і другим шаром плит не утворювалися повітряні пухирі. Притискання 
здійснюйте за допомогою ручного катка вагою 40-50 кг;

– в місцях дверних прорізів під збірну основу підлоги на одному рівні з поверхнею за-
сипки укладіть підкладку з антисептованої дошки завтошки не менше ніж 15 мм та-
ким чином, щоб її середина розташовувалась приблизно по осі дверного прорізу;

– укладені плити закріпіть до підкладки самонарізними гвинтами завдовжки не менше 
ніж 25 мм із кроком 150 мм;

– кожну плиту другого шару готової основи закріпіть до першого шару самонарізними 
гвинтами з зенкувальною головкою завдовжки 19 мм із кроком 300-350 мм на кромці 
і 500-600 на середині плити. На одну плиту потрібно 20 гвинтів;

– прошпаклюйте всі стикові шви і заглиблення від гвинтів і прошліфуйте їх;
– після обробки основи зріжте всі виступаючі смуги кромкової стрічки і поліетиленової 
плівки, а сполучення стін і основи заповніть герметиком.

Основа підлоги після цього вважається готовою.
Контроль якості виконаних робіт

Під час виконання робіт здійснюється поетапний контроль якості улаштування 
основи, вирівнювального шару, гідроізоляції, тепло-звукоізоляції, стяжки і покриття.

! Рівність поверхні бетонної основи перевіряйте в усіх напрямках рівнем і конт-
рольною рейкою завдовжки 2 м. Виконуйте не менше ніж 5 вимірювань на кожних 
50-70 м² поверхні. Відхилення між контрольною рейкою і поверхнею, що перевіря-
ється, не повинні перевищувати 2 мм. Бетонна основа підлоги не повинна бути 
хиткою та мати нахили.

! Відхилення поверхні шару засипки (вирівнювального шару) від горизонтальної пло-
щини на довжині 2 м не повинно перевищувати 10 мм.

! Відхилення від горизонтальної поверхні збірної стяжки з ГВПВ та покриттів під-
лог не повинні перевищувати 0,2% відповідного розміру приміщень, але не більше 
ніж 50 мм. Деталі стяжки мають бути щільно підігнані одна до одної; встановлені 
врозгін у стиках і надійно скріплені шурупами для ГВП; зашпакльовані  стики не 
повинні мати тріщин; на поверхні основи підлоги не допускається наявність му-
шель, сколів, зломів та напливів шпаклівки.

Для практичного застосування в роботі розгляньте основні конструктивні рішення 
улаштування вузлів та сполучень (рис. 4-7).
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. З чого виконують пароізоляційний шар на поверхні несної основи?
а) Поліетиленова стрічка завтовшки 200 мкм;
б) Парафіновий папір;
в) Клей «Унтерборденклебер»;
г) Мінеральна вата.

2. В якому напрямку починають укладати елементи підлоги по сухій засипці?
а) В напрямку вікна від дверного отвору справа наліво;
б) В напрямку дверей від віконного прорізу справа наліво;
в) В напрямку вікна від дверного отвору зліва направо;
г) В напрямку дверей від віконного прорізу зліва направо.

3. Через який час починають укладати другий шар малоформатних плит на клей?
а) Одна година; в) Три години;
б) Дві години; г) Чотири години.

4. Які допустимі відхилення від горизонтальної поверхні збірної стяжки з ГВПВ
та покриттів підлог?

а) 1,0% відповідного розміру приміщень, але не більше ніж 50 мм;
б) 0,2% відповідного розміру приміщень, але не більше ніж 50 мм;
в) 0,9% відповідного розміру приміщень, але не більше ніж 90 мм;
г) 2,0% відповідного розміру приміщень, але не більше ніж 50 мм.

Самостійна робота
Практичне завдання

Змонтуйте збірну підлогу з ГВП КНАУФ (обсяг за вказівкою інструктора).
Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

Суха засипка
Малоформатні ГВП

Плівка поліетиленова

Перегородка
Смуга кромочна

Клей + Гвинт для ГВЛ

≥ 
10

 м
м

Скоба
Елементи підлоги
Малоформатні ГВП

Плівка
поліетиленова

Суха засипка

Рис.4. Примикання до перегородки Рис.5. Примикання з трубопроводом

Елементи підлоги
Малоформатні ГВП

Суха засипка
Плівка

поліетиленова

≥ 150 мм

≥ 
20

 м
м

Підкладка з
вологостійкої

фанери Гвинт для ГВП
Клей

Клей плиточний
Плитка керамічна

Суха засипка

Гідроізоляція

Герметик

Пружний
заповнювач

Стрічка 
гідроізоляційна

Малоформатні
ГВП

Плівка
поліетиленова

Рис.6. Примикання під дверним прорізом Рис.7. Примикання до стіни у вологому
приміщенні (ванна кімната)
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 10 5
Назва:  УЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЛИТ 

АКВАПАНЕЛЬ «Floor»

Мета: засвоєння знань про технологію улаштування підлоги із застосуванням
цементної плити Аквапанель «Floor» на різні основи; формування нави-
чок підготовки та улаштування підлоги.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 2.5.8. Плити Аквапанель з осердям на основі портландцементу.

Матеріально-технічне забезпечення:
1. Олівець, лінійка. 7. Штукатурна лопатка.
2. Циркулярна пилка. 8. Щітка.
3. Кільцеве свердло або лобзик. 9. Плита Аквапанель «Floor»
4. Шуруповерт. 10. Ґрунтовка.
5. Молоток або електровібратор. 11. Клей для стиків.
6. Правило. 12. Гвинти.

У будь-якому приміщенні потрібна надійна й міцна підлога як основа для укла-
дання паркету, кахля або килима. Аквапанель «Floor» – цементна плита для підлоги 
– дає змогу швидко модернізувати будь-яку підлогу й отримати гарний результат, як і 
при традиційній рідкій стяжці з цементного розчину.

Аквапанель «Floor» має цементну основу, і її властивості максимально близькі до 
властивостей рідкої стяжки після висихання. 

Переваги:
  швидке та просте укладання;
  відсутня зайва вологість у будинку;
  вага менша, ніж у рідкої стяжки (товщина 22 мм порівняно з 40-50 мм);
  міцна, витривала, стійка до навантажень і механічних впливів;
  на 100% вологостійка й негорюча;
  придатна для будь-яких підлогових покриттів.

При оновленні старої підлоги або укладанні нової слід брати до уваги:
1. Підлога повинна витримувати відповідні навантаження;
2. Основу треба вирівняти, щоб запобігти утворенню зміщень або тріщин;
3. До початку укладання декоративного покриття поверхню слід ретельно вирівняти.

Якщо основу підготовлено, досить однієї доби, щоб створити поверхню, готову 
для укладання кахля, паркету або ламінату.

Технологію улаштування підлоги із застосуванням плит Аквапанель «Floor» по-
дано в таблиці 1.

Таблиця 1
ТЕХНОЛОГІЯ УЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АКВАПАНЕЛІ «Floor»
№ Назва операції Технологія виконання Ескіз
1 2 3 4

І. Підготовка аквапанелі «Floor» до роботи
1. Розкроювання

плит Аквапанель за 
розміром

Виконайте розмітку плити за допомогою олівця та 
лінійки. Потім відріжте за допомогою циркулярної 
пилки. Рекомендовано використовувати 
пилозбірник і алмазний або твердосплавний 
різальний інструмент.

1

0
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2. Виконання

вирізів
для труб

Вирізи для труб або округлення кутів можна 
виконувати за допомогою кільцевого свердла 
або лобзика. Рекомендовано використовувати 
твердосплавний різальний інструмент.

ІІ. Підготовка основи для укладання плит Аквапанель «Floor»
ІІ.А Підготовка дерев’яної основи

1. Укріплення
дощок, що
нещільно
прилягають

Закріпіть дошки, що нещільно прилягають або 
скриплять, не пошкодивши при цьому несну 
конструкцію. Великі отвори треба заповнити за 
допомогою відповідного ущільнювача.
Якщо підлога вже гладка та рівна (шорсткість 
у межах 2 мм), можна зразу ж укладати плити 
Аквапанель «Floor».

2. Шліфування У тих місцях, де підлога нерівна (шорсткість 
більше ніж 2 мм), дерев’яні плити необхідно 
відшліфувати, а пил ретельно видалити. 
Використовуйте ізоляційну кромкову стрічку, щоб 
запобігти передачі звуку від підлоги до стін.

3. Вирівнювання
дерев’яної
основи

Розлийте вирівнювальну суміш і розподіліть 
рівномірно по всьому простору. Цей швидкий і 
простий спосіб допомагає згладити шорсткість від 
2 до 15 мм, залежно від підкладки й допустимої 
граничної висоти. Плити Аквапанель «Floor MF» 
можна укладати прямо на таку поверхню після її 
висихання.

ІІ.Б Підготовка бетонної основи
1. Укладання поліети-

ленової плівки
Бетонна основа може містити вологу, 
потраплянню якої в конструкцію підлоги 
необхідно запобігти. Для цього треба по всій 
поверхні підлоги розстелити поліетиленову плівку 
з напуском від 20 см і накладанням на стіни.

2. Кріплення до стін 
ізоляційних
стрічок

Якщо бетонна підлога досить рівна (шорсткість 
до 2 мм), прикріпіть до стін ізоляційні стрічки, щоб 
забезпечити звукоізоляцію. Тепер все готово до 
укладання плит Аквапанель «Floor MF».
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ІІ.В Підготовка нерівної підлоги за допомогою сухого підсипання з керамзиту фракцією 1-4 мм

1. Позначення висоти 
наповнення сухого 
підсипання

Спочатку позначте бажану висоту наповнення. 
Товщина шару підсипання в будь-якій точці підлоги 
не повинна бути менше ніж 1 см. Труби, укладені 
на поверхню, також мають покриватися на 1 см.

2. Розподілення й
розрівнювання
підсипання

Розподіліть підсипання з боку кімнати, 
протилежного до дверей, секція за секцією. 
Розрівняйте горизонтально за допомогою правила 
й двох напрямних. Обережно переставте напрямні 
й те ж саме зробіть з наступною секцією. Роботу 
треба виконувати в напрямку до дверей, щоб 
виключити можливість наступання на розрівняне 
підсипання. У нішах, ділянках стін, що виступають, 
та інших віддалених частинах необхідну висоту 
можна отримати за допомогою кельми.
Порада: якщо зазначені інструменти недоступні, 
використовуйте мідну трубу. Заповнюйте секції 
після видалення труби.

3. Утрамбування
підсипання

Підсипання з керамзиту необхідно утрамбувати. 
Для цього покладіть зверху накривні плити, 
які служать для рівномірного розподілення 
навантаження. Утрамбуйте підсипання (при шарі 
завтовшки до 60 мм досить просто ходити по всій 
поверхні покривної плити; від 60 до 200 мм: за 
допомогою ручного молотка або електровібратора).
Порада: як накривні плити використовуйте 
12,5-мм ГКП.

4. Кріплення  ізоляцій-
ної стрічки до стіни

Прикріпіть ізоляційні стрічки до стіни. Тепер все 
готово для укладання плит Аквапанель «Floor».

ІІІ. Укладання плит Аквапанель «Floor»
1. Укладання

першої плити
в кутку
приміщення

Щоб плита щільно прилягала до стіни, відріжте 
відповідні гребені на її кромках. Розмістить першу 
плиту в кутку. Потім відріжте гребінь наступної 
плити з боку стіни. Далі змахніть вологою щіткою 
весь пил з обох з’єднуваних країв.

2. Нанесення
клею для стиків

Нанесіть клей  для стиків елементів підлоги 
«Аквапанель» у вигляді кривої лінії вздовж паза 
першої плити.
Порада: наносити клей треба тоді, коли ви 
будете готові приклеїти наступну плиту.

3. Пригвинчування 
плит одна до одної

Установіть паз другої плити до клею на першій 
плиті. Притисніть обидві плити одна до одної з усієї 
сили та пригвинтіть їх одна до одної у заздалегідь 
висвердлені отвори, використовуючи гвинти 
Аквапанель «Floor».
Порада: використовуйте режим мінімальної 
потужності, щоб не перетягнути гвинти. Не 
застосовуйте забагато сили!



376

1 2 3 4
Досягнувши протилежної стіни, вам треба буде 
відрізати частину плити за розміром. Якщо 
розмір частини плити, що залишилась, від 25 
см, її можна використати, щоб почати новий ряд. 
Якщо ні, почніть наступний ряд з половини плити. 
Уникайте хрестоподібних швів між плитами. 
Зміщення між швами плит сусідніх рядів має 
становити не менше ніж 25 см.

Min. 25cm

4. Видалення
залишків клею

Після застигання видаліть залишки клею для 
стиків елементів підлоги «Аквапанель». Процес 
застигання триває, як правило, від 2 до 24 годин 
залежно від температури у приміщенні.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Через який час після підготовки основи з плит Аквапанель «Floor» 

можна укладати паркет, ламінат?
а) 6 год;
б) 12 год;
в) Доба.

2. Яким інструментом вирізують отвори в плитах Аквапанель «Floor» для труб?
а) Лобзик;
б) Кільцеве свердло;
в) Дриль.

3. За якої шорсткості дерев’яної підлоги укладають плити Аквапанель «Floor»?
а) До 2 мм;
б) До 5 мм;
в) Від 2 до 15 мм.

4. Яким способом можна вирівняти шорсткість дерев’яної підлоги від 2 до 15 мм?
а) Шліфування;
б) Заливання самовирівнювальної суміші;
в) Вирубування.

5. Яке призначення ізоляційних стрічок, які кріпляться до нижньої частини стіни?
а) Забезпечують гідроізоляцію;
б) Попереджають передачу звуку від підлоги до стін;
в) Кріплять поліетиленову плівку до стіни.

6. Чи треба заздалегідь висвердлювати отвори при скріпленні плит Аквапанель?
а) Так;
б) Ні.

7.  Яким має бути мінімальне зміщення між швами плит сусідніх рядів?
а) 15 см;
б) 25 см.

Письмове завдання
1. Виконайте укладання плит Аквапанель «Floor» по бетонній основі відповідно до за-

пропонованої технології (обсяг робіт – за вказівкою інструктора).
2. Складіть інструкційно-технологічну картку на виконану роботу.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 10 6
Назва:  СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ 

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 4.10 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ  І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 4.10

Письмове завдання
1. Які переваги мають збірні підлоги КНАУФ?
2. Чим відрізняються комплектні системи збірних підлог F141, F142, F145, F150, F155? 

Складіть алгоритм улаштування збірної підлоги однієї з систем.
3. Які має перевагу підлога із застосуванням плит Аквапанель «Floor» порівняно зі 

збірними підлогами з плит КНАУФ? Відповідь обґрунтуйте.

Самостійна робота
Практичне завдання

Вам необхідно улаштувати збірну підлогу КНАУФ у приміщеннях:
а) вестибюля громадського приміщення розміром 10 м × 6 м;
б) дитячої ігрової кімнати 4 м × 4 м.
Виберіть схему комплектної системи збірної підлоги для кожного приміщення.
Зробіть необхідні креслення для кожної схеми.
Розрахуйте необхідну кількість матеріалу.
Відвідайте будівельний гіпермаркет і дізнайтесь ціни на ці матеріали.
Розрахуйте вартість 1 м² збірної підлоги під покриття та порівняйте з вартістю 

іншої основи під покриття, наприклад, цементної стяжки, дерев’яної по лагах тощо.
Зробіть висновки.

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю і перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 11 1
Назва:  НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 4.11. ТЕХНОЛОГІЯ УЛАШТУВАННЯ МАНСАРД

Мета: засвоєння знань про особливості улаштування приміщень у межах гори-
ща будинку – мансард; формування навичок з їх монтажу, утеплення й 
облицювання.

До складу МО входять такі МЕ:
  Мансарда: призначення. Вимоги до улаштування;
  Види гіпсокартонних комплектних систем (ГКС) мансард КНАУФ;
  Монтаж каркаса мансарди комплектної системи D61 КНАУФ;
  Улаштування мансардної обшивки;
  Улаштування пожежобезпечної обшивки.

Переходьте до наступного елементу

Пісня і праця – великі дві сили!
Їм я до скону бажаю служити.

І. Франко
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 11 2
Назва:  МАНСАРДА: ПРИЗНАЧЕННЯ. ВИМОГИ ДО УЛАШТУВАННЯ 

Мета: засвоєння знань про загальні положення про мансарди, їх призначення та 
основні вимоги до улаштування.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.8.8. Сучасні теплоізоляційні матеріали для гіпсокартонних облицювань;
2. МЕ 3.1.4. Конструктивні схеми житлових будинків та громадських будівель.

Дидактичне забезпечення: СНиП 2.08.01-89, детальний лист КНАУФ D61
«Улаштування мансард».

Мансарда – це експлуатована частина будівлі, огороджувальні конструкції якої 
одночасно виконують функції даху.

Мансарда – це французьке слово. У 1630 р. французький архітектор Франсуа 
Мансар вперше використав горищне приміщення для житлових цілей. Такий горищний 
поверх за його іменем і отримав назву «мансарда».

Відповідно до СНиП 2.08.01-89, "поверх мансардний (мансарда) – поверх у горищ-
ному просторі, фасад якого повністю або частково утворений поверхнею (поверхнями) 
похилого або ламаного даху, при цьому лінія перетину площини даху й фасаду повинна 
бути на висоті не більше ніж 1,5 м від рівня підлоги мансардного поверху" (рис.1).

Мансардний поверх може займати всю площу будівлі або її частину, але, як прави-
ло, у межах стін базової будівлі, розташованої нижче. Архітектурно-планувальні рішення 
можуть мати широкий діапазон, а приміщення – будь-яку площу й конфігурацію.

Улаштування мансарди дає змогу:
  оптимально використовувати житлову площу, заощаджу-
ючи простір і кошти на будівництво;

  збільшувати корисну площу будівлі й об’єктів, які рекон-
струюються, на 20-25%. При цьому витрати на їх спору-
дження, як правило, не перевищують 10% витрат на бу-
дівництво лише одного поверху нового об’єкта;

  зменшити тепловитрати через покрівлю в межах 7-9%.
Існують два основних варіанти улаштування мансард. 

Перший, коли площу горища можна використовувати прак-
тично повністю, і другий, при якому не використовується про-
стір між нахилом даху і кроквами (рис.2).

Вибір одного з них залежить від методу укладання та 
кріплення теплоізоляції, а також від необхідності доступу до 

Рис.1. Вигляд мансард

а)

б)
Рис.2. Можливі варіанти 
улаштування мансард: 

а – площа горища викорис-
товується повністю; б – не 
використовується простір 

між дахом і кроквами
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простору, утвореного площиною зливу даху, перекриттям і боковою стіною мансардно-
го приміщення.

Улаштування мансардного даху має свої особливості, обумовлені тим, що ман-
сарда зазнає різних впливів не тільки згори, а й знизу: тепле вологе повітря з житлових 
приміщень піднімається догори й у вигляді конденсату випадає на внутрішню поверх-
ню даху. У зв’язку з цим необхідно строго дотримуватися вимог, що висуваються до 
конструкції мансардного даху, а саме: подбати про улаштування теплоізоляції, гідро-
ізоляції й пароізоляції. Мансардний поверх має найбільшу загальну поверхню стикан-
ня із зовнішнім середовищем, тому потребує ефективної й ретельної теплоізоляції. 

На сьогодні ринок будівельних матеріалів і виробів пропонує великий вибір рулон-
них і плитних мінераловатних матеріалів різних виробників, таких як «КНАУФ Інсулей-
шен», «Роквул», «Ізовер», «Урса», а також жорстких плитних матеріалів з пінополістиро-
лу і пінополіуретану – «Стиропор», «Стиродур», «Рипор», «Еластопор» та інші. Ефектив-
ними вважаються утеплювачі з коефіцієнтом теплопровідності від 0,02 до 0,08 Вт/м°С і 
щільністю 30...100 кг/м³. Лише правильно підібрана й установлена теплоізоляція дасть 
змогу підтримувати в мансарді температуру, комфортну для проживання.

Як утеплювач зазвичай використовують мінераловатні плити. Із внутрішньої 
сторони утеплювача (повернутої до приміщення) передбачається пароізоляція, а із 
зовнішньої сторони утеплювального шару – гідроізоляція. Також важливо, щоб між 
верхньою стороною утеплювача й нижньою стороною покрівельного покриття був 
вентиляційний простір, який би сприяв провітрюванню й видаленню неминучого по-
току вологого теплого повітря, який проникатиме через парові перешкоди й теплоізо-
ляційний шар.

Покрівля мансарди складається з покрівельного покриття, планок для його кріп-
лення, ізоляційного матеріалу (гідро- і повітряний бар’єр), утеплювача, пароізоляції. 
Вона входить до складу даху будівлі. 

Під час улаштування мансарди слід дотримуватися таких рекомендацій:
  крок крокв – 0,62….1,25 м.;
  площа горизонтальної частини стелі – не менше ніж 50% площі підлоги;
  висота стін від низу похилої  частини стелі – не менше ніж 1,6 м.

Роботи зі спорудження слід починати після ретельного ознайомлення з конструк-
цією, визначення ступеню фізичного зношення, оцінки несної здатності горищного пе-
рекриття. Якщо елементи покрівлі зношені більше ніж 30%, то їх доцільно замінити 
на нові. Від цього залежить, які подальші заходи необхідно й доцільно вжити, щоб 
забезпечити міцність, звуко-, теплоізоляцію, пожежобезпечність та експлуатаційну на-
дійність усієї мансардної конструкції.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що таке мансарда?
а) Останній поверх будинку;
б) Поверх у горищному просторі;
в) Експлуатована частина будівлі, огороджувальні конструкції якої виконують 

функції даху.
2. Від чого залежить варіант улаштування мансарди?
а) Метод укладання та кріплення теплоізоляції;
б) Необхідність використання простору між дахом і кроквами;
в) Дизайнерське рішення;
г) Навантаження на фундамент.

3. Яким має бути крок крокв при улаштуванні мансарди?
а) 0,5 м;
б) 0,62…1,25 м;
в) 1,4…1,8 м;
г) >2 м.

4. Якою має бути площа горизонтальної частини стелі мансарди?
а) Не <50% площі підлоги;
б) Такою, як площа підлоги;
в) До 30% площі підлоги.

Самостійна робота
Письмове завдання

З’ясуйте в будівельних супермаркетах вашого регіону наявність рулонних і плит-
них мінераловатних матеріалів різних виробників для теплоізоляції, гідроізоляції та 
пароізоляції мансард, купівельний попит на них.

Доповніть інформацію про теплоізоляційні матеріали на основі маркетингових 
досліджень ринку товарів і виставкових експонатів, а також інтернету.

Дані подайте у вигляді письмового звіту.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 11 3
Назва:  ВИДИ ГІПСОКАРТОННИХ КОМПЛЕКТНИХ СИСТЕМ КНАУФ 

ДЛЯ МАНСАРД

Мета: засвоєння знань про:
  види ГКС мансард, які пропонує компанія КНАУФ;
  конструктивні варіанти цих систем.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 3.6.2. Види каркасів гіпсокартонних систем (ГКС);
2. МЕ 3.6.3. Основні види металевих профілів;
3. МЕ 3.6.4. Елементи дерев’яного каркаса. Вимоги до деревини;
4. МЕ 4.11.2. Мансарда: призначення. Вимоги до улаштування.

Дидактичне забезпечення: детальний лист КНАУФ D61 «Улаштування мансард».

На сьогодні лідером у галузі облаштування мансардних приміщень є компанія 
КНАУФ, яка розробила цілу низку комплектних мансардних систем, ефективність яких 
засвідчує європейський багаторічний досвід їх використання.

Мансардна комплектна система D61
Найбільш перспективною і технологічною системою серед інших, яка забезпечує 

простоту й надійність конструкції, легкість монтажу, багатоваріативність технічних і ар-
хітектурних рішень, порівняно невелику трудомісткість, відмінну якість внутрішнього 
опорядження тощо, є комплектна система КНАУФ D61.

Комплектна система D61 передбачає сучасні рішення мансарди у двох 
конструктивних варіантах:

  з обшивкою приміщення ГКП по дерев’яному каркасу (D611);
  з обшивкою приміщення ГКП по металевому каркасу (D612).

Кожна з них також виконується у двох варіантах.
Комплектна система D611 становить собою лати з дерев’яних антисептова-

них брусків певного перерізу, закріплених на кроквах безпосередньо або за допомо-
гою прямих підвісів. Відстань між брусками лат визначається способом укладання ГКП 
щодо брусків (табл. 1).

Таблиця 1
ВІДСТАНЬ МІЖ БРУСКАМИ ЛАТ СТЕЛІ ТА СХИЛУ МАНСАРДИ

Обшивка Товщина
обшивки

Відстань між осями несних брусків (в), мм
Навантаження на 
каркас (р), кН/м²Поперечне 

укладання
Подовжнє 
укладання

Між
стояками

ГКП 12,5 500 400 600 Р=0,15
ГКП, ГКПВ, ГКПО 2×12,5 500 400 600 Р= 0,30

Відстань між точками кріплення брусків лат до несних крокв визначається залеж-
но від навантаження на каркас і розміру (перерізу) брусків (табл. 2.)

Таблиця 2
ВІДСТАНЬ МІЖ ТОЧКАМИ КРІПЛЕННЯ БРУСКІВ ЛАТ

 ДО НЕСНИХ КРОКВ МАНСАРДИ

Переріз брусків лат
Відстань між осями кроків (а), мм при навантаженні

Р<0,15 кН/м² 0,15<Р<0,30 кН/м²
48х24 700 600
50х30 850 750
60х40 1000 850
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Комплектна система D612 передбачає у першому варіанті улаштуван-
ня гіпсокартонної обшивки по металевому каркасу, змонтованому з CW-профілів
50х50х0,6 мм і напрямних UW-профілів 50х40х0,6 мм (кріплення верхньої напрямної 
на ділянці стіни приміщення мансарди подається як одне з можливих рішень). Дру-
гий варіант цієї системи може бути реалізований при використанні стельових профілів
СD (60х27х0,6 мм) і напрямних UD-профілів (28х27х0,6 мм) при створенні металевих 
каркасів мансарди. Відстань між несними профілями каркаса визначається так само, як і 
для комплектної системи D611. Підвіси на суміжних кроквах при навантаженні р=30 Кн/м²
слід встановлювати на відстані 1000 мм.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які конструктивні варіанті рішення мансард пропонує компанія КНАУФ?
а) З обшивкою приміщення ГКП по дерев’яному каркасу;
б) З обшивкою приміщення ГКП по металевому каркасу;
в) Безкаркасна обшивка ГКП.

2. Які параметри визначають відстань між точками кріплення брусків лат до
несних крокв мансарди?

а) Навантаження на каркас;
б) Марка стоякового профілю каркаса;
в) Розмір (переріз) брусків.

3. Яким способом укладаються ГКП щодо брусків у комплектній системі D611?
а) Поперечний;
б) Подовжній;
в) Між стояками;
г) Під кутом;
д) Будь-яким, що має естетичний вигляд.

Самостійна робота

Практичне завдання
Обстежте дах (покрівлю, несні конструкції), визначте ступень фізичного зносу. 

Який варіант конструкції мансарди доцільно застосувати й чому? Дайте письмову ре-
комендацію.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 11 4
Назва:  МОНТАЖ КАРКАСА МАНСАРДИ КОМПЛЕКТНОЇ СИСТЕМИ КНАУФ D61

Мета: засвоєння знань про послідовність монтажу каркаса комплектної
системи D61; формування навичок виконання монтажу каркаса.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 3.6.3. Основні види металевих профілів;
2. МЕ 3.7.2. Різновиди шурупів-саморізів, вибір цвяхів. Техніка кріплення;
3. МЕ 4.11.3. Види гіпсокартонних комплектних систем (ГКС) мансард фірми КНАУФ.

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно після вивчення МЕ,
користуючись таблицею детального листа 
КНАУФ D61«Улаштування мансард».

Перш ніж почати обшивати листами мансарду, монтують каркас.
Монтаж каркаса комплектної системи D611 виконують у 

такій послідовності:
  розмічують крокви під встановлення лат (несних брусків, підвісів і 
несних брусків, напрямних брусків);

  встановлюють підвіси безпосередньо на ригелі або крокви самона-
різними гвинтами TN35 мм. Сторони прямого підвіса підгинаються 
відповідно до необхідної висоти;

  відстань між прямими підвісами (кроквами) має становити 1000 мм;
  закріплюють лати в підвісах за допомогою шурупів TN25 мм, нижні напрямні профілі –
за допомогою дюбелів, а верхні – шурупами з кроком 500 мм;
Монтаж каркаса комплектної системи D612 виконують у такій послідов-

ності:
  розмічування та встановлення підвісів і верхнього напрямного профілю за допомогою 
шурупів TN35 мм, а нижнього напрямного профілю – дюбелями із кроком 500 мм;

  установлення, вирівнювання та кріплення стельових CD-профілів самонарізними 
гвинтами LN9,5 мм по одному з кожного боку. Осьова відстань між несними профіля-
ми має становити 400 мм;

  установлення та кріплення стоякових профілів у напрямних профілях самонарізни-
ми гвинтами LN9,5 мм.

Рис.1. Встанов-
лення підвіса

Рис.2. Відстань між кроквами Рис.3. Встановлення стельових CD-профілів
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яку операцію виконують першою при монтажі комплектної системи D611?
а) Розмічування крокви під встановлення лат;
б) Встановлення підвісів;
в) Розмічування відстані між підвісами;
г) Закріплення лат у підвісах.

2. Яка максимальна відстань між прямими підвісами?
а) 500 мм;
б) 800 мм;
в) 1000 мм;
г) 1200 мм.

3. Як закріплюють лати в підвісах?
а) Дюбелями;
б) Шурупами;
в) Самонарізними гвинтами.

4. Якою має бути осьова відстань між несними профілями в комплектній
системі D612?

а) 200 мм;
б) 400 мм;
в) 600 мм;
г) 800 мм.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте монтаж каркасів комплектної системи D611, D612.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 11 5
Назва:  УЛАШТУВАННЯ МАНСАРДНОЇ ОБШИВКИ

Мета: формування навичок виконання роботи з улаштування теплоізоляції ман-
сард, укладання та закріплення ГКП (ГВП).

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 3.4.3. Інструменти, ручні спеціальні пристрої для обробки ГКП, ГВП;
2. МЕ 3.6.3. Основні види металевих профілів;
2. МЕ 3.6.4. Елементи дерев’яного каркаса. Вимоги до деревини;
3. МЕ 4.11.3. Види гіпсокартонних комплектних систем КНАУФ для мансард.

Матеріально-технічне забезпечення: детальний лист КНАУФ D61 «Улаштування 
мансард»; 
комплект інструментів монтажника гіпсокар-
тонних конструкцій.

Обшивка та утеплювач для горищного поверху із плит КНАУФ кріпиться одразу за 
металевим каркасом з монтажного профілю на ригель кроквяної ферми або на крокви.

Існують можливі варіанти 
розташування шарів утеплювача 
при улаштуванні мансарди (рис.1).

Як відомо, тепле повітря, 
будучи легшим від холодного, за-
вжди піднімається вверх, тому 
температура повітря під стелею в 
середньому на 2°С вища, ніж посе-
редині висоти приміщення. При од-
наковій теплоізоляційній здатності 
стін і покрівлі витрати тепла через 
останню завжди будуть більшими, 
що обумовлено великим перепадом температур між зовнішньою та внутрішньою по-
верхнями покриття мансарди. Крім того, вміст вологи в теплому повітрі, як правило, 
вищий, ніж у холодному, тому конденсат на стелі верхнього поверху може утворюва-
тися при вищих температурах, ніж на поверхні стіни. У зв’язку з цим до теплозахисту 
покрівельних покриттів висуваються більш суворі вимоги, ніж до зовнішніх стін. 

Тепловтрати через мансарду досить великі, тому правильно виконане утеплення 
її покриття здатне забезпечити відчутний економічний ефект. 

Дуже небезпечні для людей бурульки, що звисають з даху. У процесі збивання 
бурульок існує висока вірогідність пошкодження покрівлі з усіма подальшими наслідка-
ми. Однією із причин утворення бурульок у зимновий час є недостатня тепло-
ізоляція покриття даху. Сніг, що підігрівається знизу теплом, яке проходить через 
погано утеплене покриття, починає підтавати, і вода, що стікає з даху, перетворюється 
в бурульки. Тільки при добре виконаній теплоізоляції бурульки не будуть завдавати 
неприємностей. 

Нормування теплозахисту огороджувальних конструкцій, до яких належить і по-
крівля, здійснюється відповідно до СНиП II-3-79 з урахуванням середньої температури 
повітря та тривалості опалювального періоду в районі будівництва.

Рис.1. Можливі варіанти розташування шарів утеплювача
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Технологія улаштування теплоізоляції:
  спочатку плити підбирають за товщиною крокв і виконують їх розкроювання (рис.2);
  після укладання теплоізоляції до видимої вузької частини крокв у поперечному на-
прямку кріплять полотна паронепроникної плівки скобами за допомогою степлера 
(рис.3);

  полотна укладають з напуском не менше ніж 10 см. Шви, що утворюються при цьо-
му, склеюють широкою клейкою стрічкою (рис.4).

Рис.2.
Розкроювання утеплювача

Рис.3.
Кріплення плівки

Рис.4.
Проклеювання швів

Укладання та закріплення ГКП (ГВП) виконують так:
  плити КНАУФ укладають подовжньою кромкою перпендикулярно до несних про-
філів. Шви на стиках підганяють за профілем, а стики торцевої кромки мають бути 
зміщені на 400 мм (рис.5);

  кріплення плит здійснюють самонарізними гвинтами TN25 мм із кроком максимум 
170 мм (рис.6);

  якщо застосовується двошарова обшивка, то другий шар обшивки кріпиться гвин-
тами TN45 мм.

Улаштування перегородок мансарди
Мансарда улаштовується у вигляді не лише облицювань, а й перегородок (табл.1). 

Таблиця 1
ТЕХНОЛОГІЯ УЛАШТУВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК

Технологія операції Ескіз Технологія операції Ескіз
UD - профілі як на схи-
лі даху, так і на підлозі 
кріплять на відповідній 
відстані (з прокладкою
звукоізоляційної стріч-
ки КНАУФ).

Верхній напрямний 
профіль монтують до 
несного профілю схилу 
за допомогою саморізів 
у кутових точках.

Рис.5. Укладання плит

Рис.6. Схема
встановлення
саморізів TN25
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Технологія
операції Ескіз Технологія

операції Ескіз

CD-профілі встанов-
люють вертикально 
в UD-профілі. Необ-
хідна відстань між 
CD-профілями виві-
ряється за шириною 
використовуваної 
плити.

Здійснюють обшивання 
плитами КНАУФ
(подовжні кромки плит 
кріпляться по вертикалі 
на CD-профілі).
Максимальна відстань 
між кріпильними шуру-
пами – 170 мм.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які є варіанти кріплення обшивки та утеплювача для горищного поверху?
а) Одразу за металевим каркасом з монтажного профілю на ригель

кроквяної ферми;
б) На крокви;
в) На плити КНАУФ, які кріпляться до несних профілів.

2. Які конструктивні елементи будівлі мають більші тепловтрати?
а) Стіни;
б) Покрівля;
в) Покриття над верхнім поверхом;
г) Покриття над підвалом.

3. Що є причиною утворення бурульок у зимовий період?
а) Відлига;
б) Недостатня теплоізоляція покриття даху;
в) Перепад температур;
г) Танення снігу на даху.

4. Яку операцію виконують першою при улаштуванні теплоізоляції мансарди?
а) Кріплення полотен паронепроникної плівки скобами за допомогою степлера;
б) Підбір за товщиною крокв і розкроювання плит утеплювача;
в) Укладання та закріплення ГКП (ГВП) до несних профілів конструкції

горищного поверху.
5. У якому напрямку кріплять полотна паронепроникної плівки?
а) Подовжній;
б) Поперечний;
в) Не має значення;
г) Два шари взаємно перпендикулярно.

6. Які кріпильні вироби застосовують для кріплення плит ГКП (ГВП)?
а) Самонарізні гвинти TN25 із кроком 250 мм;
б) Самонарізні гвинти TN45 із кроком 300 мм;
в) Самонарізні гвинти TN25 з максимальним кроком 170 мм;
г) Дюбелі.
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7. Якою має бути відстань між СD-профілями при улаштуванні перегородок
мансарди?

а) За розрахунком;
б) За шириною використовуваної плити (ГКП/ГВП);
в) 600 мм;
г) 1200 мм.

8. Яка максимальна відстань має бути між кріпильними шурупами при обшиванні 
каркаса перегородки мансарди?

а) 100 мм;
б) 170 мм;
в) 250 мм;
г) 400 мм.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте улаштування мансардної обшивки та перегородки мансарди (обсяг за 
вказівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 11 6
Назва:  УЛАШТУВАННЯ ПОЖЕЖОБЕЗПЕЧНОЇ ОБШИВКИ 

Мета: засвоєння знань про:
  принципи улаштування підкроквяної вогнестійкої ізоляції, методи улаштування по-
жежостійких з’єднань при монтажі обладнання;

  способи улаштування вогнестійких з’єднань за стіною;
 формування відповідних навичок.
Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 1.2.7. Пожежна безпека;
2. МЕ 4.11.3. Види гіпсокартонних комплектних систем (ГКС) мансард фірми КНАУФ.
Дидактичне забезпечення: детальний лист КНАУФ D61 «Улаштування мансард».

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно.

Улаштування пожежобезпечної обшивки на даху. Розгляньте креслення та 
засвойте принципи улаштування підкроквяної вогнестійкої ізоляції (рис.1):

  Схема 1 (D612-SO2) – улаштування підкроквяної  вогнестійкої ізоляції в місці 
з’єднання стелі й схилу покрівлі;

  Схема 2 (D612-SO3) – улаштування підкроквяної вогнестійкої ізоляції в стелі при 
подовжньому стикуванні плит.
Методи улаштування пожежостійких з’єднань при монтажі обладнання. 

Вогнезахист посилюється завдяки улаштуванню повітронепроникних з’єднань еле-
ментів конструкцій, приклади яких наведено на рис.2

D612-SO2

1
2

3
4 5

6

7

8
7

4

3

D612-SO3

Рис.1. Улаштування підкроквяної вогнестійкої ізоляції: D612-SO2 – стеля/схил покрівлі, D612-SO3 –
 подовжній  стик плит, 1 – гнучкий кутовий профіль, 2 – армувальна стрічка, 3 – додатковий ізоля-
ційний матеріал, 4 – прямі підвіси для СD60×27, довжина до 12,5 см, 5 – паробар’єр (якщо необхідно), 

6 – пароізоляційна плівка (якщо необхідно), 7 – плита КНАУФ, 8 – несний профіль СD60×27

D612-SO4
1 2

3
4

1
2

D612-SO5

Рис.2. Улаштування пожежостійких з’єднань при монтажі обладнання: D612-SO4 – з’єднання зі
стіною, D612-SO5 – з’єднання зі стіною, 1 – шпаклівка + роздільна стрічка або акрил,

2 – плівка або плити КНАУФ як герметизувальний шар, 3 – повітронепроникне з’єднання
за DIN4108-7, 4 – дерев’яні планки
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Способи улаштування вогнестійких з’єднань зі стіною. Поверхня стіни в 
місці з’єднання має бути рівною. Якщо це не так, її слід вирівняти (рис.3). 

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які є схеми улаштування пожежобезпечної обшивки на даху?
а) Підкроквяна вогнестійка ізоляція в стелі при поперечному стикуванні плит;
б) Підкроквяна вогнестійка ізоляція в стелі при подовжньому стикуванні плит;
в) Підкроквяна вогнестійка ізоляція в місці з’єднання стелі та схилу покрівлі;
г) Надкроквяна вогнестійка ізоляція D612-SO3.

2. Що на рисунку, де зображено улаштування вогнестійких з’єднань зі стіною
позначено цифрою 1?

1

2
3

а) Мінеральне волокно;
б) Армувальна стрічка;
в) Смуга ГКП;
г) Пароізоляційна стрічка.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте улаштування мансардної обшивки та перегородки мансарди (обсяг за 
вказівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе

1

2
3

4 5

1

2 2

2 2

3 3

3
Рис.3. Способи улаштування вогнестійких з’єднань зі стіною:

1 – смуга ГКП, 2 – ГКПО, 3 – шпаклівка, 4 – смуга ГКПО,
5 – мінеральне волокно
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 11 7
Назва:  СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ 

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 4.11 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 4.11

Письмове завдання
1. Чим відрізняється мансарда від звичайного даху? Опишіть її переваги.
2. Дайте характеристику комплектних систем D61 та розкрийте особливості їх 

різновидів.
3. Розробіть інструкційно-технологічну картку монтажу каркаса й обшивки комплектної 

системи D61.

Назва 
операції Матеріали

Інструмент
Вимоги

до якості

Вимоги
безпеки

праціробочий контрольно-
вимірювальний

1. …
2. ...
3. …
…

4. На рис.1а,б зображено варіанти обшивки мансард із протипожежним захистом.
Виконайте специфікацію до цих рисунків.

Рис.1: а – D611, б – D612

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю і перевірте себе

а) б)
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 12 1
Назва:  НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 4.12. ТЕХНОЛОГІЯ УЛАШТУВАННЯ КРИВОЛІНІЙНИХ
ПОВЕРХОНЬ

Мета: засвоєння знань про:
 застосування криволінійних поверхонь в інтер’єрах приміщень;

  особливості виготовлення шаблонів для гнуття ГКП;
  виготовлення криволінійних елементів з ГКП великого радіуса та кріплення їх до 
каркаса;

 формування відповідних навичок.

До складу МО входять такі МЕ:
 Криволінійні поверхні в інтер’єрах приміщень;
 Виготовлення шаблонів для гнуття гіпсокартонних виробів;
 Способи та технологія гнуття криволінійних елементів з ГКП великого радіуса;
 Кріплення криволінійних елементів ГКП великого радіуса до каркаса.

Переходьте до наступного елементу
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 12 2
Назва:  КРИВОЛІНІЙНІ ПОВЕРХНІ В ІНТЕР’ЄРАХ ПРИМІЩЕНЬ 

Мета: засвоєння знань про різновиди криволінійних поверхонь з ГКП та форму-
вання відповідних навичок.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 1.6.4. Спряження дугою двох прямих ліній, розташованих під кутом одна до

одної, двох паралельних прямих;
2. МЕ 1.7.3. Побудова параболи, гіперболи, синусоїди;
3. МЕ 2.2.5. Будівельні матеріали та вироби з гіпсу;
4. МЕ 2.5.4. Будівельні властивості гіпсокартонних плит.

Дидактичне забезпечення: макети криволінійних поверхонь з ГКП.

Сучасні вимоги до опорядження приміщень різного призначення передбачають 
створення технологічних можливостей для втілення задумів архітекторів, дизайнерів 
щодо використання не тільки плоских, а й криволінійних поверхонь різного радіуса та 
кривини у вертикальному і горизонтальному напрямках. Для вирішення цієї проблеми 
використовують ГКП. Як відомо, у ГКП гіпсове осердя (шар гіпсу певної товщини) – це 
двоводний гіпс, який при зволоженні втрачає свою міцність, набуває підвищеної гнуч-
кості під дією як власної ваги, так і додаткових вигинальних зусиль. При висиханні ГКП 
здатні частково або навіть повністю відновлювати первинну форму без дії будь-яких 
зовнішніх зусиль. Якщо ж гіпсокартон зафіксувати у тій формі, якої він набув при зво-
ложенні та дії на нього вигинальних зусиль, то таку форму він зберігає і після повного 
висушування. Ці властивості ГКП використовують при виготовленні з них гнутих еле-
ментів, наприклад, оболонок із центральними кутами відповідно 90° та 180°. Якщо ви-
готовляти криволінійні елементи радіусом до 1 м, то при товщині плити 6,5 мм можна 
обмежитися гнуттям плити у сухому стані (рис.1).

d
d

r

r

α

α

180°

180°

в)
г)

д)

α
r

Рис.1.Варіанти гнутих елементів:
а – внутрішня дуга склепіння – конкав,
б – зовнішня дуга склепіння – конвекс,

в – хвилеподібне склепіння, г – сегментне склепіння,
д – склепіння з подовженням

Особливої виразності гнуті гіпсокартонні форми набувають у різноманітних кон-
струкціях стель. Криволінійні гіпсокартонні конструкції використовують також для об-
лямування колон і різнорівневих пласких гіпсокартонних обшивок стель.

а)

б)
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Криволінійні елементи стель із гіпсокартону доцільно використовувати у великих 
приміщеннях для посилення акустичного ефекту відбиття та розсіювання звуку. Кри-
волінійні поверхні з гіпсокартону можна використовувати при улаштуванні стінових 
огороджень при обшивці перегородок або оздобленні зовнішніх капітальних несних 
стін по металевому каркасу. Їх застосування дає змогу істотно змінити внутрішнє пла-
нування приміщень та їх призначення.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. З якою метою використовують криволінійні поверхні в інтер’єрах приміщень?
а) Зменшення трудовитрат при монтажі комплектних систем;
б) Втілення сучасних дизайнерських задумів в опорядженні приміщень;
в) Створення різних варіантів стелі;
г) Для посилення акустичного ефекту в приміщенні.

2. За рахунок чого створюють криволінійні поверхні з ГКП?
а) Наявність з обох боків ГКП шарів з високоякісного багатошарового

пресованого картону завтовшки до 0,6 мм;
б) Особливі властивості гіпсового осердя;
в) Здатність ГКП при висиханні відновлювати первинну форму.

3. Що треба зробити, щоб ГКП зберігали криволінійну поверхню?
а) Зафіксувати форму, якої вони набули при дії на них вигинальних зусиль;
б) Дуже сильно зволожити листи ГКП;
в) Після зволоження поступово висушувати ГКП.

4. Де застосовують криволінійні поверхні з ГКП?
а) У конструкціях стель;
б) При обшиванні перегородок, оздобленні зовнішніх капітальних несних стін;
в) Для облямування колон;
г) При обшиванні різнорівневих пласких стель;
д) При обшиванні перегородок середньої складності;
е) У всіх вищезазначених випадках.

5. Яку назву має внутрішня дуга склепіння?
а) Конвекс;
б) Конкав;
в) Назва однакова для внутрішньої та зовнішньої дуг.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 12 3
Назва:  ВИГОТОВЛЕННЯ ШАБЛОНІВ ДЛЯ ГНУТТЯ ГІПСОКАРТОННИХ ВИРОБІВ

Мета: засвоєння знань про виготовлення шаблонів для гнуття гіпсокартонних
виробів та формування відповідних навичок.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.5.3. Гіпсокартонні плити (ГКП);
2. МЕ 2.5.4. Будівельні властивості гіпсокартонних плит;
3. МЕ 2.7.5. Елементи металевого каркаса;
4. МЕ 4.12.2. Криволінійні поверхні в інтер’єрах приміщень.

Матеріально-технічне та дидактичне забезпечення:
  ГКП;   металевий кутник;
  металеві профілі КНАУФ (CD, UW)   лінійка;
  дерев’яні бруски;   шаблон для маркування кутів;
  дошки;   ніж;
  шурупи-саморізи (TN25, TN35);
  олівець;

  технічний лист КНАУФ D19
«Дизайн стель».

Кількість матеріалу визначте після вивчення МЕ.

Перед гнуттям криволінійних елементів готують відповідний шаблон, який пови-
нен мати відповідну міцність, жорсткість і потрібні розміри.

І. Розрахунок розмірів шаблона
Для визначення розмірів з’ясовують висоту h та ширину B готової гнутої конструк-

ції за будівельним кресленням або проводять вимірювання відповідного приміщення 
на місці.

Спираючись на отримані дані, можна визначити радіус лицьової сторони плити 
КНАУФ за формулою: 

Знаючи радіус, можна визначити довжину дуги L, тобто довжину плити, яку необ-
хідно зігнути, за такою формулою:

Де α – розмір кута в градусах.
На практиці найбільш поширеними є кути загину 90° та 180°. Для таких випадків 

користуйтеся спрощеними формулами:

Для визначення довжини дуги лицьової сторони плити КНАУФ можна скористатися 
альтернативною формулою:

,

;

,
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Радіус гнуття CD-профілю r1 для виготовлення відповідного каркаса знаходять за 
формулою:

d – товщина плити КНАУФ.
Довжину CD-профілю визначають за формулою:

ІІ. Виготовлення шаблона
Для виготовлення шаблона підбирають необхідні матеріали (ГКП, металеві про-

філі КНАУФ, дерев’яні бруски, дошки, міцну фанеру).
Розмітьте та виріжте несні опорні елементи шаблона, що забезпечать радіус гнут-

тя ГКП. Радіус має бути на 2-3 мм меншим за проектний.
Розмітьте розпірні елементи-фіксатори, що забезпечать жорсткість і необхідну 

ширину шаблона, яка повинна бути меншою за ширину ГКП (рис.1).
Зберіть шаблон із виготовлених деталей. Для з’єднання використовуються дерев’яні 

бруски та шурупи (рис.2).
Підготуйте з обрізків металевих профілів КНАУФ фіксатори для закріплення кінців 

елементів, що будуть згинатися (рис.3).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які розміри треба з’ясувати для виготовлення шаблона гіпсокартонної конструкції?
а) Висоту, ширину, товщину готової гнутої конструкції за будівельними кресленнями;
б) Висоту та ширину готової гнутої конструкції за будівельними кресленнями;
в) Довжину криволінійного елемента;
г) Периметр гнутої конструкції.

2. За якою формулою можна визначити радіус (r) лицьової сторони плити 
КНАУФ?

а)
  

; в)
  

?

б)
  

;

,

шаблон

фіксатор

Рис.1. Розмітка установки
розпірних елементів фіксаторів

Рис.2. Загальний
вигляд шаблона

Рис.3. Встановлення фіксаторів 
шаблона

.
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3. За якою формулою можна визначити довжину дуги L лицьової сторони
плити КНАУФ?

а)
 

;

б) ;

в)
 

;

г)
 

;

д) .
4. За якою формулою визначають довжину СD-профілю для виготовлення

каркаса шаблона?

а)
 

;

б)
 

;

в) .
5. Які елементи шаблона забезпечують радіус гнуття ГКП?
а) Розпірні елементи-фіксатори;
б) Несні опірні елементи;
в) Дерев’яні бруски.

6. Якою має бути ширина шаблона відповідно до ширини ГКП?
а) Меншою;
б) Більшою;
в) Такою самою.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. За вказівкою інструктора визначте радіус лицьової сторони ГКП вимірюванням від-
повідного приміщення.

2. Визначте довжину профілю для улаштування каркаса під криволінійну конструкцію.
3. Розмітьте та виріжте опірні елементи шаблона та зберіть шаблон.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 12 4
Назва:  СПОСОБИ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ КРИВОЛІНІЙНИХ

ЕЛЕМЕНТІВ ВЕЛИКОГО РАДІУСА З ГКП

Мета: формування навичок виконання гнуття елементів з ГКП.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.2.5. Будівельні матеріали та вироби з гіпсу;
2. МЕ 2.5.3. Гіпсокартонні плити (ГКП);
3. МЕ 4.12.2. Криволінійні поверхні в інтер’єрах приміщень.

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно після вивчення МЕ.

Гіпсокартон – гнучкий виріб. Згинати його можна як у сухому, так і у зволожено-
му стані.

Безперечно, у зволоженому стані ГКП згинати набагато легше, ніж у сухому.
Для отримання криволінійних елементів використовують ГКП завтовшки 6,5; 9,5 

та 12,5 мм та завширшки 60 см. 
Мінімальні радіуси гнуття ГКП при їх ширині 60 см наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
РАДІУСИ ГНУТТЯ ГКП

Товщина ГКП, мм
Мінімальні радіуси гнуття, мм

Зволожені ГКП Повітряно-сухі ГКП
6,5 >300 >1000
9,5 >500 >2000

12,5 >1000 >2750

Як свідчать дані таблиці, мінімальні радіуси гнуття зволожених ГКП істотно менші, 
ніж сухих.

Вигинання ГКП проводять поперек волокон картонної оболонки.
Покладіть ГКП на підкладки, щоб запобігти зволоженню його кромок і зворотного 

боку. Тим самим ви захистите ГКП від пошкоджень при подальшій роботі (рис.1).
Проведіть зволоження осердя з гіпсового каменю одним з обраних способів:

  накрийте майбутню увігнуту сторону ГКП мокрим рядном та періодично змочуйте 
його водою. Треба стежити за кольором осердя на обрізаній кромці ГКП: зміна ко-
льору на більш темний свідчить про ступінь зволоження; 

  нанесіть перфорацію валиком з шипами вздовж і поперек ГКП на увігнутому боці. В 
опуклих форм це тильна, а в увігнутих – лицьова сторона ГКП (рис.2);

  перфорацію можна зробити також за допомогою шила (рис.3);

Рис.1. Підготовка ГКП Рис.2. Валик для
перфорації ГКП

Рис.3. Перфорація
шилом
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  виконайте зволоження перфорованої сторони ГКП во-
дою за допомогою губки чи пензля;

  обережно, не вигинаючи, підніміть ГКП і перенесіть у 
вертикальному положенні до шаблона;

  встановіть ГКП на фіксатор шаблона так, щоб центр 
ГКП збігався з віссю шаблона (рис.4); 

  зігніть ГКП на шаблоні та закріпіть його кінці у фікса-
торах шаблона. Операцію проводьте повільно, акуратно, 
щоб не пошкодити ГКП (рис.5);

  зафіксуйте вигин ГКП на ша-
блоні клейкою стрічкою;

  зніміть ГКП з шаблона та пе-
ренесіть його до місця сушіння. 
Сушіння проводять до повного 
висихання. Індикатором готов-
ності шаблона є світлий колір бо-
кового зрізу.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. У якому стані можна згинати гіпсокартон для виготовлення криволінійних 

конструкцій?
а) Тільки в мокрому;
б) Тільки в сухому;
в) У сухому і в мокрому.

2. Якою має бути ширина ГКП для отримання криволінійних елементів?
а) 50 см;
б) 60 см;
в) 100 см.

3. Якою має бути товщина ГКП для отримання криволінійних елементів?
а) 6,5 мм;
б) 9,5 мм;
в) 12,5 мм;
г) 16 мм;
д) 18 мм.

4. Який мінімальний радіус гнуття зволоженої ГКП завтовшки 12,5 мм?
а) >300 мм;
б) >500 мм;
в) >800 мм;
г) >1000 мм.

5. Як можна зробити перфорацію ГКП?
а) Валиком з шипами;
б) Ножем;
в) Шилом;
г) Цвяхом.

шаблон

1

2
3
4

мокрий вигин

ви
ги

н 
в 

по
вз

до
вж

нь
ом

у 
на

пр
ям

ку

Рис.4. Установка ГКП для гнут-
тя: 1 – лати для фіксації плити, 

2 – кутник або CD-профіль як 
опора плити,3 – смуга з плити 
КНАУФ, 4 – зрізана плита за-

втовшки 12,5 мм
Рис.5. Гнуття ГКП
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6. На якій стороні ГКП наносять перфорацію, якщо криволінійна конструкція 
має опуклу форму?

а) Тильна;
б) Лицьова;
в) Не має значення.

7. Яким чином можна зафіксувати вигин ГКП на шаблоні?
а) Фіксаторами;
б) Клейкою стрічкою;
в) Спеціальною рейкою.

8. Чому радіус гнуття зволожених ГКП менший, ніж сухих?
а) Гіпс має невисоку водостійкість і при зволоженні починає розчинятися;
б) При зволоженні гіпсове осердя набуває гнучкості за рахунок зниження 

міцності;
в) При зволоженні слабшають кристалізаційні зв’язки гіпсової речовини.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте перфорацію ГКП одним зі способів (на опуклій чи увігнутій формі – за 
вказівкою інструктора).

2. Проведіть зволоження перфорованої сторони ГКП і визначте ступінь зволоження за 
зміною кольору осердя на обрізаній кромці.

3. Зігніть ГКП заданої товщини на шаблоні та зафіксуйте вигин клейкою стрічкою.
(обсяг за вказівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 12 5
Назва:  КРІПЛЕННЯ КРИВОЛІНІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ВЕЛИКОГО РАДІУСА З ГКП ДО КАРКАСА

Мета: формування навичок виконання дуги конкав та конвекс; закріплення гну-
тих елементів до металевих каркасів.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.7.5. Елементи металевого каркаса;
2. МЕ 3.4.5. Правила безпеки праці при роботі з електроінструментом;
3. МЕ 3.6.5. Розмічування місць розташування основних елементів каркасів;
Матеріально-технічне забезпечення: (за потребою): профілі CD 60х27х0,6 мм;

шурупи, заклепки, гнуті елементи ГКП вели-
кого радіуса.

Металевий каркас, до якого кріпиться криволінійний елемент, 
збирають із використанням металевих профілів CD60х27х0,6 мм. 
З’єднують металеві профілі в каркасі між собою шурупами, виштампу-
ванням або заклепками (рис.1).

Для виготовлення дуг конкав і конвекс з радіусом 500 мм вико-
ристовують вигнуті профілі CD та UW, які робляють на спеціальному 
верстаті.

Підприємства КНАУФ виготовляють металеві CD-профілі з радіу-
сом вигину від 500 до 5000 мм і завдовжки від 2600 до 4000 мм (рис.2).

Рис.2. Заводські металеві профілі: а – конвекс; б – конкав

а) б)

Закріплюють гнуті елементи ГКП до металевих каркасів шурупами-саморізами.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Який радіус вигину мають металеві CD-профілі фірми КНАУФ заводського 

виготовлення?
а) 500-1000 мм;
б) 500-5000 мм;
в) 5000-7000 мм.

2. Як закріплюють гнуті елементи до металевих каркасів?
а) Шурупами-саморізами;
б) Заклепками;
в) Виштампуванням;

3. Які профілі використовують для виготовлення дуг конкав та конвекс?
а) СD;
б) UW;
в) LW.

Практичне завдання
Зберіть металевий каркас і закріпіть до нього гнуті елементи ГКП.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе

Рис. 1. З'єднування 
металевих профі-

лів шурупами
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 4 12 6
Назва:  СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ 

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 4.12 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 4.12

Письмове завдання
1. Опишіть можливості використання криволінійних поверхонь в інтер’єрах примі-

щень: житлових, громадських, соціально-культурних, освітніх закладів тощо.
2. Зробіть креслення варіантів гнутих елементів ГКП.
3. Яким критеріям має відповідати шаблон для гнуття криволінійних елементів гіпсо-

картонних виробів?
4. Які вимірювання треба зробити для визначення розмірів гнутої конструкції?
5. Які матеріали використовують для виготовлення шаблона? Намалюйте схему ша-

блона.
6. Якою має бути довжина плити ГКП для гнуття, якщо за проектом радіус гнуття до-

рівнює 500 мм?
7. Які вимоги висуваються до розмірів ГКП для отримання криволінійних елементів?
8. Від яких показників залежать мінімальні радіуси гнуття ГКП?
9. Які існують способи зволоження гіпсового осердя? Назвіть переваги та недоліки 

кожного.
10. Розрахуйте радіус гнуття СD-профілю та його довжину для виготовлення каркаса, 

якщо товщина ГКП дорівнює 9,5 мм, радіус гнуття 600 мм, кут загину 90°. Зробіть 
креслення.

11. За якою технологією здійснюють гнуття криволінійних елементів з ГКП великого ра-
діуса? Складіть алгоритм.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ ДМ-4

Письмове завдання
1. Виконайте робочі креслення гіпсокартонних конструкцій та їх монтажних вузлів (за 

вказівкою інструктора).
2. Розробіть інструкційно-технологічну картку монтажу металевого каркаса та улашту-

вання конструкцій з ГКП (ГВП) складністю 4-го розряду (вид конструкції за вказівкою 
інструктора).

3. Обстежте старі будинки з горищами або суміщеною покрівлею у вашому мікрорайо-
ні. Запропонуйте улаштування там мансард з використанням комплектних систем 
КНАУФ. При проведенні дослідження слід передбачити консультацію із проектним 
інститутом для перевірки несної здатності фундаменту будинку з урахуванням за-
проектованого коефіцієнта запасу. При виконанні проекту користуйтесь ПК та про-
грамою «Intel®. Навчання для майбутнього».
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Учнівський проект
Проведіть дослідження, які традиційні контрольно-вимірювальні пристрої (рулет-

ка, лінійка будівельна, рівень будівельний, рівень водяний, кутник, висок) можна за-
мінити на сучасні контрольно-вимірювальні прилади: лазерна, ультразвукова рулетки, 
лазерні нівеліри для побудови точок, ліній, площин, що перетинаються, при монтажних 
робіт з улаштування конструкцій різного призначення.

Заповніть таблицю 1.
Таблиця 1

ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ
ПРИ ВИКОНАННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Технологічний процес
Контрольно-вимірювальні прилади Переваги

(недоліки)традиційні сучасні
Монтаж металевих каркасів 
перегородок
Розмітка базових ліній
…

Виконайте економічні розрахунки з урахуванням вигоди від підвищення якос-
ті улаштування конструкцій, зменшення затрат будівельних матеріалів (конструкцій), 
підвищення продуктивності праці тощо. Порівняйте з вартістю сучасних контрольно-
вимірювальних приладів.

Зробіть висновки.

Переходьте до наступного ДМ
Повторіть ДМ і перевірте себе
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СПИСОК НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ДБН 2.2.-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення
ДБН В.2.6-22-2001 Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних 

сумішей
ДБН Г.1-5-96 Нормативна база оснащення будівельних організацій 

(бригад) засобами механізації, інструментом і інвентарем. 
Основні положення

ДСТУ Б.В.2.7-95-2000 Листи гіпсокартонні. Технічні умови
ДСТУ Б.В.2.7-111-2001 Плити гіпсові для перегородок і внутрішнього облицювання 

стін. Технічні умови
ДСТУ 2273-93 ССБП. Пожежна техніка. Терміни та визначення

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов
ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы
ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам
ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила 

их нанесения на чертежах
ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению
ГОСТ 2.703-68 ЕСКД. Правила выполнения кинематических схем
ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

Обозначения общего применения
ГОСТ 2.770-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

Элементы кинематики
ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. 

Общие требования и классификация
ГОСТ 502-98 Рулетки измерительные металлические.

Технические условия.
ГОСТ 9416-83 Уровни строительные
ГОСТ 9416-84 Уровни строительные. Технические условия.
ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие требования
ГОСТ 10778-83 Шпатели. Технические условия.
ГОСТ 25782-90 Правила, терки и полутерки. Технические условия.
ГОСТ 27354-87 Инструмент электрофицированный. Машины ручные 

шлифовальные. Общие технические требования.

СНиП 2.08.01-89 Жилые здания
СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия
СНиП II-3-79 Строительная теплотехника

ДНАОП.0.00-1.31-99 Довідник з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки руху
ДНАОП-1.1.10-1.04.-01 Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями

НАПБ.03.001-2004 Правила експлуатації вогнегасників
НАПБ Б.07.005-86 Пожежна безпека
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

А
Архітектура – мистецтво споруджувати будинки та будівлі.

Б
Балка – конструктивний елемент, розміщений горизонтально або похило, що працює на згин.
Балкон – майданчик з огорожею, винесений за межі зовнішньої стіни.
Брандмауер – протипожежна стіна. 
Бригада – група робітників, які виконують певний вид опоряджувальних чи інших робіт.
Будівельний рівень – контрольно-вимірювальний інструмент для визначення горизонтальності (вер-

тикальності) поверхонь. 
Бучарда – молоток із зубцями або лезами на торцях.

В
Відкритий час – час тужавлення розчинової суміші; час між нанесенням розчинової суміші й утворен-

ням плівки на її поверхні.
Вікно – отвір в стіні для освітлення та вентиляції, складається з трьох частин: коробки, рами та підві-

коння.
Вогнегасник – технічний засіб для гасіння пожежі; призначений для припинення горіння подаванням 

вогнегасної речовини.

Д
Дах – верхня несна й огороджувальна конструкція будівлі, що захищає її від дії навколишнього серед-

овища. 
Двері – рухома огорожа, що забезпечує зв'язок між приміщеннями або вхід чи вихід з них.
Довговічність – властивість об'єкта зберігати працездатний стан до настання граничного стану при 

встановленій системі технічного обслуговування та ремонту.

Е
Еркер – напівкруглий чи багатогранний виступ у стіні, який оснащений вікнами і проходить через кілька 

поверхів. 

Ж
Жорсткість просторова – здатність будинку й окремих його елементів зберігати свою початкову форму 

під дією прикладених сил.

З
Затирання – проводять круговими рухами терки, а потім врозгін. Можна змінити загладжуванням гла-

дилками.
Захисні будівельні конструкції – це ті, що ізолюють приміщення від зовнішнього середовища або роз-

діляють їх між собою (стіни, перегородки, вікна).
Захватка – приміщення, де працює бригада монтажників протягом зміни.
Зовнішні стіни – огороджують приміщення від навколишнього середовища і захищають його від атмос-

ферного впливу.

І
Інструмент – знаряддя або пристосування для виконання певних робіт чи виготовлення виробів.
Інтер'єр – внутрішній простір приміщення, будівлі, декоративно чи художньо оформлений.

К
Карниз – горизонтальний профільований виступ з площини стін; призначений для захисту стін від води, 

що стікає з даху.
Колона – несна конструкція будівлі; вертикальна опора з постійним чи змінним поперечним перерізом; 

складається з цоколю, стовбура й капітелі. Може бути круглої, квадратної чи багатогранної форми.

Л
Ланка – частина бригади з 2-4 осіб, які виконують певну операцію або вид робіт.
Ліхтар – засклений або прорізаний багатьма вікнами виступ у споруді.
Лоджія – відкрита частина приміщення будинку з фасадного боку, утворена зовнішніми стінами, огоро-

джена парапетом.

М
Мансарда – поверх у горищному просторі, фасад якого повністю або частково утворений поверхнею 

похилого або ламаного даху.
Монолітні будівлі – споруджуються у спеціальній формі (опалубці) і, як правило, мають металевий каркас.
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Н
Нерівності поверхні – відхилення, які виявляють за допомогою правила чи шаблона.

О
Опалубка – знімна дерев'яна або металева форма, у яку укладають бетонний розчин при спорудженні 

бетонних і залізобетонних конструкцій.
Операція – частина простого будівельного процесу, закінчена дія. 
Організація робочого місця – раціональне розміщення потрібних для роботи пристроїв, інструментів і 

матеріалів на ділянці, у межах якої працює робітник.

П
Парапет – невисока стінка, що огороджує балкон, покрівлю будівлі тощо.
Перекриття – пласкі горизонтальні конструкції, які поділяють простір будівлі по вертикалі на поверхи.
Пілястра – вертикальний прямокутний виступ із площини стіни; плаский, подібний до колони виступ на 

поверхні стіни чи стовпа.
Покриття підлоги (чиста підлога) – верхній шар підлоги, що безпосередньо зазнає експлуатаційних 

впливів. 
Поясок – проміжний карниз, який розподіляє по висоті фасадну стіну на яруси.

Р
Ригель – лінійний несний конструктивний елемент, суцільний або ґратчастий, у будівлях і спорудах. 

Сполучає колони, стійки, слугує опорою міжповерхового перекриття.
Робоча зона – ділянка робочого місця, обмежена кутами огляду, амплітудного руху людини і вибору нею 

положення у процесі роботи. Розрізняють різні зони оптимальної, легкої та граничної досяжності. 
Правильне визначення робочої зони – важлива вимога раціональної організації робочого місця.

Робоче місце – зона, в якій відбувається трудова діяльність робітника.

С
Сандрик – архітектурне оздоблення стіни будинку над віконним або дверним прорізом; зазвичай неве-

ликий карниз, що завершується фронтоном.
Стіни – вертикальні конструкції будівель.
Стояк – вертикальний брус, що слугує опорою.
Стрічка – вузька смужка матеріалу (тканини, паперу тощо).
Сходи – конструктивний елемент будівлі для сполучення між поверхами.

Ф
Ферма – несний конструктивний елемент будівлі, що складається із стрижнів, жорстко сполучених між 

собою у вузли; розрізняють верхній і нижній пояси та грати.
Фронт робіт – простір, у межах якого працює ланка або бригада монтажників разом з необхідними для 

роботи механізмами, інвентарем і пристосуваннями.
Фронтон – трикутна частина стіни, що огороджує  площину горища, обрамлена по периметру карнизом.
Фундамент – опора будівлі, підземні несні конструкції, призначені для передачі та розподілу наванта-

жень від будівлі на ґрунт, основу.

Ц
Цивільні споруди – будівлі, призначені для побутових, громадських і культурних цілей.
Цоколь – нижня частина зовнішньої стіни, облицьована плиткою, природним каменем або поштукату-

рена. 

Ч
Чверті – прямокутні виступи, що обрамлюють прорізи й утримують віконні двері й віконні блоки, які 

вставляють у прорізи.

Ш
Шаблон – пристрій для вигинання гіпсокартонних плит, розмічання прорізів, закладання кутів.

Я
Якість – сукупність ознак виготовленої продукції, що відповідає нормативним вимогам та вимогам за-

мовника.
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