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ПЕРЕДМОВА
Соціально-економічний рівень суспільства, його інтелектуальний та духовний 

потенціал завжди тісно пов’язані з системою освіти, що відображає особливос-
ті того суспільства, у рамках якого вона функціонує, і є визначальним чинником 
його політичної, культурної та наукової життєдіяльності. Особливо це стосуєть-
ся професійно-технічної освіти, яка тісно пов’язана з економікою та її виробничою 
структурою, охоплює сферу підготовки і підвищення кваліфікації робітників у на-
вчальних закладах, готуючи їх до трудової діяльності у певній галузі, та спрямова-
на на формування у громадян професійних знань, умінь, навичок: відповідного тех-
нічного, технологічного й економічного мислення. В умовах глобалізації світового 
економічного простору розвиток системи професійно-технічної освіти, постійне 
підвищення кваліфікації робітників, їх професійної перепідготовки, оволодіння нови-
ми професіями та розширення загальнокультурного світогляду має стати одним з 
найвагоміших чинників забезпечення росту конкурентоспроможності та якості на-
ціональної робочої сили.

Вирішення цих проблем можливе за таких умов: оновлення змісту професійно-
технічної освіти на основі розробки, апробації та впровадження державних стан-
дартів професійно-технічної освіти з інтегрованих професій, створення нових про-
фесій і опанування ними в навчальному процесі ПТНЗ; наявність нової навчальної 
літератури; впровадження інноваційних форм організації та інноваційних педагогіч-
них технологій навчання; створення регіональних навчально-практичних будівель-
них центрів (НПБЦ) на базі ПТНЗ; оновлення відповідного ресурсного забезпечення 
навчально-виробничого процесу професійно-технічних навчальних закладів.

Оскільки одним із споживачів системи освіти є бізнес, необхідною умовою таких 
змін на краще стає тісна взаємодія бізнесу і освіти на договірних взаємовигідних за-
садах, що реалізуються суб’єктами соціального партнерства: ПТНЗ і підприємства-
ми – лідерами виробництва, як вітчизняними, так і зарубіжними. Прикладом може 
слугувати тісна співпраця системи професійно-технічної освіти та компанії КНАУФ 
– одного із лідерів з виробництва будівельної продукції для опорядження будівель та 
споруд.

 Промислова група КНАУФ на сьогодні об’єднує понад 220 заводів і 70 видобув-
них підприємств в більш ніж 60 країнах Європи, Азії, Африки, Австралії, Північної та 
Південної Америки. В країнах СНД компанія КНАУФ працює вже упродовж 18 років. Го-
ловною продукцією КНАУФ є оздоблювальні матеріали на основі гіпсу. В цілому ком-
панія у просуванні своєї продукції на будівельному ринку використовує комплектний 
підхід, пропонуючи споживачеві комплектні будівельні системи, вагому частку яких 
займають каркасно-обшивні системи.

Гіпсокартон – давно відомий вид продукції і на вітчизняному ринку; в Україні 
його почали випускати ще на початку 50-х років. Проте тільки останніми роками, 
в міру просування на український ринок технологій «сухого» будівництва, переваги 
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гіпсокартону отримали належну оцінку, зробивши його одним із найбільш вживаних 
оздоблювальних матеріалів. Сьогодні гіпсокартон – це ключова позиція при внутріш-
ньому оздоблюванні та плануванні простору приміщень. І якщо раніше його викорис-
товували здебільшого як просто «суху штукатурку», то зараз, завдяки постійному 
вдосконаленню асортименту і технічних характеристик, можливості застосування 
гіпсокартону значно розширилися.

Креативне мислення, цілеспрямованість і наполегливість сприяли подальшо-
му розвитку сімейної компанії КНАУФ. На ринки виводились нові матеріали і систе-
ми, наприклад, системи сухого будівництва на базі цементних плит Аквапанель. 
В останні роки в Україні розпочалось виробництво матеріалів на цементній основі 
– штукатурок, шпаклівок, будівельних клеїв для плитки та клеїв для утеплюючих 
плит.

На сьогодні одним із стратегічних завдань КНАУФ є впровадження технології 
КНАУФ в державну систему підготовки фахівців будівельної галузі.

В Україні дочірним підприємством «Кнауф Маркетинг» у 2005 році було розробле-
но освітню Програму забезпечення якості професійного навчання робітників-
будівельників, головним завданням якої є створення умов (інноваційного середовища) 
для якісної професійної підготовки робітників-будівельників у напрямку створення та 
опорядження сучасного інтер’єру матеріалами КНАУФ через державну систему підго-
товки робітників і спеціалістів у навчальних закладах вищої та професійно-технічної 
освіти України.

Найбільш вагомим проектом серед інших, передбачених освітньою Програмою, 
після відкриття нової професії «монтажник гіпсокартонних конструкцій» та ство-
рення мережі регіональних навчально-практичних центрів, що працюють за техно-
логіями КНАУФ, стало оновлення змісту навчання.

Сьогодні для будівельної галузі особливо актуальними постають питання кон-
курентоспроможності та професійної компетентності робітничих кадрів. Вста-
новлено, що організація формування професійної компетентності робітника в про-
цесі навчання в умовах регіональних навчально-практичних центрів здійснюється 
за умови ефективного застосування сучасних педагогічних технологій і, зокрема, 
організації компетентнісно-модульного навчання за індивідуальним освітнім марш-
рутом.

Саме за модульною технологією розроблено запропонований підручник.
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Основні переваги модульної технології навчання:
  індивідуалізація навчання;
  інтенсифікація і гнучкість навчання;
  постійний контроль досягнення поставлених цілей;
  однозначність критеріїв оцінювання знань, умінь і навичок учнів;
  урахування рівня раніше отриманих знань, умінь і навичок при формуванні змісту 

навчання кожного учня;
  мобільність знань, умінь, навичок за рахунок варіативності складових дидактич-

них модулів;
  можливість припинити навчання після засвоєння певного набору дидактичних 

модулів.
Підручник підготовлено як дидактичний комплекс, до структури якого 

входять:
  освітньо-кваліфікаційна характеристика;
  програма модульного навчання;
  дидактичні модулі та їх складові;
  різнорівневі тести для самоконтролю;
  проблемні письмові, графічні та практичні завдання для учнів;
  проектні завдання для учнів з використанням інтернет-технологій;
  термінологічний словник;
  перелік чинної нормативної документації.

Відмінна особливість комплексу – це інтеграція предметів професійно-
технічного циклу, що забезпечує цілісність процесу формування знань, умінь та на-
вичок учнів.

Підручник, який ми вам пропонуємо, сприятиме ґрунтовній фаховій підготовці 
учнів ПТНЗ, формуванню світогляду молодого покоління будівельників, допоможе зо-
рієнтуватися в безмежжі будівельної продукції та технологій із самого початку їх 
трудової діяльності.

Колектив авторів бажає успіхів у засвоєнні 
нової будівельної професії!
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ВСТУП
При підготовці робітника певної професії важливо знати вимоги нормативних до-

кументів до рівня його кваліфікації, які, як правило, визначаються Державними стан-
дартами на професію. Не менш важливим є знання переліку професійно важливих 
якостей (ПВЯ), необхідних для опанування конкретними видами робіт, що викладені в 
професіограмах. Надалі при відборі змісту навчання та методів викладання необхідно 
ставити цілі з розвитку та вдосконалення ПВЯ.

Усі ці вимоги викладені у ДМ-1 «Вступ до професії» у МО 1 «Вступне заняття».
Підручник розроблено за інноваційною модульною технологією навчання, осо-

бливості якої розкрито в МЕ 1.1.3 «Особливості навчання за модульною технологією».
Здоров’я людини є найголовнішою цінністю в державі, особливо, коли це сто-

сується неповнолітніх. МО 1.2 «Охорона праці» містить основні законодавчі та нор-
мативні документи щодо охорони праці, безпечних умов праці майбутніх робітників. 
Також приділено увагу такій важливій проблемі, як захист навколишнього середовища, 
екологічному вихованню молоді.

Без креслення, яке є мовою техніки, неможливо виконати жодні будівельні робо-
ти. Тому в МО 1.4 «Загальні відомості про креслення», МО 1.5 «Геометричні побудо-
ви», МО 1.6 «Спряження ліній», МО 1.7 «Побудова лекальних кривих» розглядаються 
загальні відомості про креслення.

Монтажник гіпсокартонних конструкцій повинен уміти втілювати різноманітні ди-
зайнерські рішення, пов’язані з побудовою розгорток різних поверхонь, в основу яких 
закладено геометричні фігури.

При монтажі гіпсокартонних конструкцій застосовуються кріпильні та різьбові 
з’єднання, тому необхідно мати знання про технічне креслення (МО 1.8), допуски й 
технічні вимірювання (МО 1.9). 

Безумовно корисними є знання з будівельного креслення (МО 1.10 ).
У ДМ-2 «Матеріали для влаштування каркасно-обшивних конструкцій» надано 

інформацію про матеріали, що застосовуються при виготовленні та монтажі гіпсокар-
тонних конструкцій, та їх властивості. 

Особлива увага приділяється сухим будівельним сумішам, які є найбільш ефектив-
ними з точки зору якості, економічності, довговічності, екологічності будівельних робіт.

У МО 2.5 розглянуті обшивальні плити (плити) великих розмірів. Поряд з уже до-
бре відомими гіпсокартонними плитами різних типів, гіпсоволокнистими плитами на-
дано інформацію про новітні розробки — аквапанелі, у яких при виготовленні осердя 
застосовується не гіпс, а портландцемент.

Розглядаються матеріали та вироби, що є складовими гіпсокартонних комплектних 
систем КНАУФ.

Загалом у першій частині підручника зібрано базову інформацію, яку необхідно зна-
ти для підготовки до виконання робіт із монтажу гіпсокартонних конструкцій.
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ПРОГРАМА МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ
№ п/п Назва Стор.
ДМ-1 ВСТУП ДО ПРОФЕСІЇ
МО 1.1 Вступне заняття

МЕ 1.1.1 Настановчо-мотиваційний 12
МЕ 1.1.2 Ознайомлення з освітньо-кваліфікаційною характеристикою, 

професіограмою 15
МЕ 1.1.3 Особливості навчання за модульн ою технологією 20
МЕ 1.1.4 Системно-узагальнюючий 22
МО 1.2 Охорона  праці 

МЕ 1.2.1 Настановчо-мотиваційний 24
МЕ 1.2.2 Основні положення охорони пра ці 25
МЕ 1.2.3 Правові засади охорони праці й трудового законодавства 30
МЕ 1.2.4 Причини виробничого травматизму, розслідування нещасних 

випадків, виробничі фактори травматизму 35
МЕ 1.2.5 Види виробничого травматизму. Перша допомога 38
МЕ 1.2.6 Електробезпека 41
МЕ 1.2.7 Пожежна безпека 44
МЕ 1.2.8 Виробнича санітарія 47
МЕ 1.2.9 Екологія будівельного виробництва 50

МЕ 1.2.10 Системно-узагальнюючий 55
МО 1.3 Ознайомлення з технологією виконання будівельно-монтажних 

робіт на будівельному майданчику
МЕ 1.3.1 Настановчо-мотиваційний 57
МЕ 1.3.2 Виїзне заняття на будівельний майданчик 58
МЕ 1.3.3 Системно-узагальнюючий 59
МО 1.4 Загальні відомості про креслення

МЕ 1.4.1 Настановчо-мотиваційний 60
МЕ 1.4.2 Основні відомості про виконання та оформлення креслень 61
МЕ 1.4.3 Креслярські шрифти 65
МЕ 1.4.4 Площини проекцій, осі проекцій 69
МЕ 1.4.5 Побудова проекцій геометричних тіл 71
МЕ 1.4.6 Побудова розгорток поверхонь геометричних тіл 74
МЕ 1.4.7 Види аксонометричних проекцій 76
МЕ 1.4.8 Поняття про ескіз 78
МЕ 1.4.9 Порядок читання креслень та ескізів 81

МЕ 1.4.10 Правила нанесення розмірів на креслення 82
МЕ 1.4.11 Системно-узагальнюючий 86
МО 1.5 Геометричні побудови

МЕ 1.5.1 Настановчо-мотиваційний 87
МЕ 1.5.2 Застосування геометричних побудов 88
МЕ 1.5.3 Поділ і побудова ліній і кутів 90
МЕ 1.5.4 Побудова трикутників, похилів і конусності 95
МЕ 1.5.5 Поділ кола на рівні частини 97
МЕ 1.5.6 Поділ кола за допомогою таблиці хорд 101
МЕ 1.5.7 Знаходження центрів кіл і дуг 103
МЕ 1.5.8 Системно-узагальнюючий 104
МО 1.6 Спряження ліній

МЕ 1.6.1 Настановчо-мотиваційний 105
МЕ 1.6.2 Спряження прямої лінії з дугою та двох дуг 106
МЕ 1.6.3 Спряження двох дуг за допомогою третьої дуги 108
МЕ 1.6.4 Спряження дугою двох прямих ліній, розташованих під кутом 

одна до одної, і двох паралельних прямих 111
МЕ 1.6.5 Побудова овалів 113
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№ п/п Назва Стор.
МЕ 1.6.6 Системно-узагальнюючий 115
МО 1.7 Побудова лекальних кривих

МЕ 1.7.1 Настановчо-мотиваційний 116
МЕ 1.7.2 Побудова еліпса 117
МЕ 1.7.3 Побудова параболи, гіперболи, синусоїди 119
МЕ 1.7.4 Побудова евольвенти кола й циклоїди 122
МЕ 1.7.5 Побудова спіралі Архімеда 125
МЕ 1.7.6 Системно-узагальнюючий 127
МО 1.8 Основи технічного креслення. Загальні відомості

МЕ 1.8.1 Настановчо-мотиваційний 128
МЕ 1.8.2 Зображення. Основні положення 129
МЕ 1.8.3 Вигляди зображень 131
МЕ 1.8.4 Розрізи. Складні розрізи 133
МЕ 1.8.5 Перерізи 136
МЕ 1.8.6 Умовності та спрощення 139
МЕ 1.8.7 Види різьби 143
МЕ 1.8.8 Кріпильні та різьбові вироби для з’єднання 147
МЕ 1.8.9 Графічне позначення матеріалів у перерізах на кресленнях 150
МЕ 1.8.10 Системно-узагальнюючий 152
МО 1.9 Допуски й технічні вимірювання

МЕ 1.9.1 Настановчо-мотиваційний 154
МЕ 1.9.2 Стандартизація. Категорії та види стандартів 155
МЕ 1.9.3 Форми та прийоми контролю якості 157
МЕ 1.9.4 Граничні відхилення розмірів, форм і розташування поверхонь.

Допуск
159

МЕ 1.9.5 Системно-узагальнюючий 164
МО 1.10 Загальні відомості про будівельне креслення

МЕ 1.10.1 Настановчо-мотиваційний 165
МЕ 1.10.2 Будівельні креслення 166
МЕ 1.10.3 Координаційні осі й нанесення розмірів на креслення 169
МЕ 1.10.4 Робочі креслення: фасади, плани, розрізи будівель 173
МЕ 1.10.5 Умовні графічні позначення елементів будівель 178
МЕ 1.10.6 Креслення планів будівель 182
МЕ 1.10.7 Креслення розрізів будівлі 186
МЕ 1.10.8 Креслення фасадів будівлі 190
МЕ 1.10.9 Перспективні зображення будівельних об’єктів 193

МЕ 1.10.10 Системно-узагальнюючий 197

ДМ-2 МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ 
КАРКАСНО-ОБШИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ

МО 2.1 Основні властивості будівельних матеріалів
МЕ 2.1.1 Настановчо-мотиваційний 199
МЕ 2.1.2 Класифікація будівельних матеріалів. Система нормативних

документів 203
МЕ 2.1.3 Фізичні властивості будівельних матеріалів 207
МЕ 2.1.4 Визначення щільності будівельних матеріалів.

Лабораторно-практична робота 211

МЕ 2.1.5 Визначення об’ємної маси (середньої щільності) будівельних 
матеріалів. Лабораторно-практична робота 214

МЕ 2.1.6 Визначення вологості й водопоглинальних властивостей
будівельних матеріалів. Лабораторно-практична робота 216

МЕ 2.1.7 Хімічні властивості будівельних матеріалів 218
МЕ 2.1.8 Механічні властивості будівельних матеріалів 220
МЕ 2.1.9 Спеціальні властивості будівельних матеріалів 223
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№ п/п Назва Стор.
МЕ 2.1.10 Системно-узагальнюючий 225
МО 2.2 Неорганічні в’яжучі матеріали

МЕ 2.2.1 Настановчо-мотиваційний 226
МЕ 2.2.2 Неорганічні в’яжучі матеріали 227
МЕ 2.2.3 Гіпсові в’яжучі матеріали 229
МЕ 2.2.4 Стандартні випробування гіпсу. Лабораторно-практична робота 234
МЕ 2.2.5 Будівельні матеріали та вироби з гіпсу 241
МЕ 2.2.6 Цементні в’яжучі матеріали 245
МЕ 2.2.7 Стандартні випробування портландцементу. 

Лабораторно-практична робота 250
МЕ 2.2.8 Системно-узагальнюючий 251
МО 2.3 Органічні в’яжучі матеріали

МЕ 2.3.1 Настановчо-мотиваційний 252
МЕ 2.3.2 Органічні в’яжучі матеріали 253
МЕ 2.3.3 Бітумні та дьогтьові матеріали 255
МЕ 2.3.4 Природні органічні полімери 260
МЕ 2.3.5 Загальні відомості про синтетичні полімери (високомолекулярні 

речовини) 263
МЕ 2.3.6 Термопластичні полімери (термопласти) 266
МЕ 2.3.7 Термоактивні полімери (реактопласти) 272
МЕ 2.3.8 Визначення уповільнення строків тужавлення гіпсового в’яжучого 

розчинами тваринного клею. Лабораторно-практична робота 277
МЕ 2.3.9 Системно-узагальнюючий 279
МО 2.4 Будівельні розчини, клеї та мастики

МЕ 2.4.1 Настановчо-мотиваційний 280
МЕ 2.4.2 Види та класифікація будівельних розчинів 281
МЕ 2.4.3 Властивості розчинів і розчинових сумішей 284
МЕ 2.4.4 Сухі будівельні суміші. Нормативні документи 288
МЕ 2.4.5 Властивості клеїв 297
МЕ 2.4.6 Мастики. Класифікація 301
МЕ 2.4.7 Клейові суміші КНАУФ 303
МЕ 2.4.8 Системно-узагальнюючий 306
МО 2.5 Плитні вироби для каркасно-обшивних конструкцій

МЕ 2.5.1 Настановчо-мотиваційний 307
МЕ 2.5.2 Класифікація плитних виробів на основі гіпсу 308
МЕ 2.5.3 Гіпсокартонні плити (ГКП) 311
МЕ 2.5.4 Гіпсоволокнисті плити (ГВП) 315
МЕ 2.5.5 Будівельні властивості ГКП, ГВП 318
МЕ 2.5.6 Акустичні звукопоглинальні гіпсокартонні плити 320
МЕ 2.5.7 Вироби на цементній основі (плити Аквапанель) 324
МЕ 2.5.8 Пакування, транспортування, зберігання, складування та 

приймання обшивальних плит великих розмірів 327
МЕ 2.5.9 Контроль зовнішнього вигляду ГКП. Лабораторно-практична робота 331

МЕ 2.5.10 Визначення руйнівного навантаження ГКП. 
Лабораторно-практична робота 333

МЕ 2.5.11 Визначення міцності зчеплення гіпсового осердя з картоном. 
Лабораторно-практична робота 334

МЕ 2.5.12 Визначення водопоглинання ГКП. Лабораторно-дослідницька
робота 335

МЕ 2.5.13 Визначення поверхневої щільності гіпсокартонної плити та об’ємної 
щільності плит Аквапанель. Лабораторно-дослідницька робота 336

МЕ 2.5.14 Системно-узагальнюючий 338
МО 2.6 Елементи дерев’яного каркаса

МЕ 2.6.1 Настановчо-мотиваційний 339
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№ п/п Назва Стор.
МЕ.2.6.2 Класифікація вад деревини 340
МЕ 2.6.3 Основні властивості деревини: вологість, щільність, міцність, 

твердість, ударна в’язкість і деформативність 342

МЕ 2.6.4 Встановлення межі міцності деревини. Лабораторно-практична 
робота 349

МЕ 2.6.5 Експлуатаційні й технологічні властивості деревини 351
МЕ 2.6.6 Види каркасів гіпсокартонних систем. Елементи дерев’яного

каркаса 354
МЕ 2.6.7 Кріпильні елементи з’єднань дерев’яних каркасів 356
МЕ 2.6.8 Системно-узагальнюючий 358
МО 2.7 Елементи металевого каркаса

МЕ 2.7.1 Настановчо-мотиваційний 359
МЕ 2.7.2 Загальні відомості про основні метали, їх властивості 360
МЕ 2.7.3 Виготовлення металевих виробів і конструкцій 363
МЕ 2.7.4 Сортамент прокатного металу 365
МЕ 2.7.5 Елементи металевого каркаса 368
МЕ 2.7.6 Захист металів від корозії 371
МЕ 2.7.7 Системно-узагальнюючий 373
МО 2.8 Ізоляційні матеріали 

МЕ 2.8.1 Настановчо-мотиваційний 374
МЕ 2.8.2 Класифікація ізоляційних матеріалів 375
МЕ 2.8.3 Рулонні гідроізоляційні матеріали 378
МЕ 2.8.4 Гідроізоляції з сухих будівельних сумішей 382
МЕ 2.8.5 Сучасні гідроізоляційні матеріали КНАУФ 386
МЕ 2.8.6 Неорганічні теплоізоляційні матеріали та вироби 389
МЕ 2.8.7 Органічні теплоізоляційні матеріали та вироби 391
МЕ 2.8.8 Сучасні звуко-теплоізоляційні матеріали для каркасно-обшивних 

конструкцій 394
МЕ 2.8.9 Системно-узагальнюючий 398
МО 2.9 Ґрунтувальні та шпаклювальні сполуки

МЕ 2.9.1 Настановчо-мотиваційний 399
МЕ 2.9.2 Ґрунтовки 400
МЕ 2.9.3 Ґрунтовки КНАУФ 402
МЕ 2.9.4 Підмазочні пасти, шпаклівки 405
МЕ 2.9.5 Шпаклювальні суміші КНАУФ 408
МЕ 2.9.6 Розчинники 411
МЕ 2.9.7 Допоміжні матеріали 416
МЕ 2.9.8 Системно-узагальнюючий 417
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 1 1 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

ДМ-1. ВСТУП ДО ПРОФЕСІЇ

Вивчення цього ДМ містить такі МО:
  МО 1.1. Вступне заняття 
  МО 1.2. Охорона праці
  МО 1.3. Ознайомлення з технологією виконання будівельно-монтажних ро-

біт на будівельному майданчику
  МО 1.4. Загальні від омості про креслення
  МО 1.5. Геометричні побудови
  МО 1.6. Спряження ліній
  МО 1.7. Побудова лекальних кривих
  МО 1.8. Основи технічного креслення. Загальні відомості
  МО 1.9. Допуски й технічні вимірювання
  МО 1.10. Загальні відомості про будівельне креслення

При вивченні цього модуля ви не тільки ознайомитесь із основними вимогами 
до професії монтажник гіпсокартонних конструкцій, а й зможете навчитися виконувати 
геометричні побудови ліній, кривих, що знадобиться при виконанні окремих технологіч-
них операцій, а також технічні й будівельні креслення.

1.1. ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ

Мета: формування уявлення про вимоги до професії монтажник гіпсокартон-
них конструкцій, ознайомлення з особливостями навчання за модульною 
технологією:

  ознайомлення зі спеціальністю, професіограмою й кваліфікаційною характерис-
тикою;

  особливості навчання за модульною технологією.

ВІДОМІСТЬ
обліку навчальних досягнень учня_________________________

під час вивчення ДМ-1

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

Само-
кон-

троль

Конт-
роль 

засвоєн-
ня

1 2 3 4 5

МО 
1.1

МЕ 1.1.2 Ознайомлення з освітньо-кваліфікаційною 
характеристикою, професіограмою

МЕ 1.1.3 Особливості навчання за модульн ою техно-
логією

МЕ 1.1.4 Системно-узагальнюючий
МО 
1.2

МЕ 1.2.2 Основні положення охорони пра ці
МЕ 1.2.3 Правові засади охорони праці й трудового

законодавства
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1 2 3 4 5

МО 
1.2

МЕ 1.2.4
Причини виробничого травматизму, розсліду-
вання нещасних випадків, виробничі фактори 
травматизму

МЕ 1.2.5 Види виробничого травматизму.
Перша допомога

МЕ 1.2.6 Електробезпека
МЕ 1.2.7 Пожежна безпека
МЕ 1.2.8 Виробнича санітарія
МЕ 1.2.9 Екологія будівельного виробництва

МЕ 1.2.10 Системно-узагальнюючий
МО 
1.3

МЕ 1.3.2 Виїзне заняття на будівельний майданчик
МЕ 1.3.3 Системно-узагальнюючий

МО 
1.4

МЕ 1.4.2 Основні відомості про виконання та оформ-
лення креслень

МЕ 1.4.3 Креслярські шрифти
МЕ 1.4.4 Площини проекцій, осі проекцій
МЕ 1.4.5 Побудова проекцій геометричних тіл
МЕ 1.4.6 Побудова розгорток поверхонь

геометричних тіл 
МЕ 1.4.7 Види аксонометричних проекцій 
МЕ 1.4.8 Поняття про ескіз 
МЕ 1.4.9 Порядок читання креслень та ескізів

МЕ 1.4.10 Правила нанесення розмірів на креслення
МЕ 1.4.11 Системно-узагальнюючий

МО 
1.5

МЕ 1.5.2 Застосування геометричних побудов
МЕ 1.5.3 Поділ і побудова ліній і кутів
МЕ 1.5.4 Побудова трикутників, похилів і конусності
МЕ 1.5.5 Поділ кола на рівні частини
МЕ 1.5.6 Поділ кола за допомогою таблиці хорд
МЕ 1.5.7 Знаходження центрів кіл і дуг
МЕ 1.5.8 Системно-узагальнюючий

МО 
1.6

МЕ 1.6.2 Спряження прямої лінії з дугою та двох дуг
МЕ 1.6.3 Спряження двох дуг за допомогою третьої 

дуги

МЕ 1.6.4
Спряження дугою двох прямих ліній, розта-
шованих під кутом одна до одної, і двох пара-
лельних прямих

МЕ 1.6.5 Побудова овалів
МЕ 1.6.6 Системно-узагальнюючий

МО 
1.7

МЕ 1.7.2 Побудова еліпса
МЕ 1.7.3 Побудова параболи, гіперболи, синусоїди
МЕ 1.7.4 Побудова евольвенти кола й циклоїди
МЕ 1.7.5 Побудова спіралі Архімеда
МЕ 1.7.6 Системно-узагальнюючий

МО 
1.8

МЕ 1.8.2 Зображення. Основні положення
МЕ 1.8.3 Вигляди зображень
МЕ 1.8.4 Розрізи. Складні розрізи
МЕ 1.8.5 Перерізи 
МЕ 1.8.6 Умовності та спрощення
МЕ 1.8.7 Види різьби
МЕ 1.8.8 Кріпильні та різьбові вироби для з’єднання
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1 2 3 4 5
МО 
1.8

МЕ 1.8.9 Графічне позначення матеріалів у перерізах 
на кресленнях

МЕ 1.8.10 Системно-узагальнюючий

МО 
1.9

МЕ 1.9.2 Стандартизація. Категорії та види стандартів
МЕ 1.9.3 Форми та прийоми контролю якості
МЕ 1.9.4 Граничні відхилення розмірів, форм і розта-

шування поверхонь. Допуск
МЕ 1.9.5 Системно-узагальнюючий

МО 
1.10

МЕ 1.10.2 Будівельні креслення
МЕ 1.10.3 Координаційні осі й нанесення розмірів на 

креслення
МЕ 1.10.4 Робочі креслення: фасади, плани, розрізи 

будівель
МЕ 1.10.5 Умовні графічні позначення елементів буді-

вель
МЕ 1.10.6 Креслення планів будівель
МЕ 1.10.7 Креслення розрізів будівлі
МЕ 1.10.8 Креслення фасадів будівлі
МЕ 1.10.9 Перспективні зображення будівельних 

об’єктів
МЕ 1.10.10 Системно-узагальнюючий

РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Переходьте до наступного елементу

 

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

Перське прислів’я  

З тих пір, як виник світ в імлі, 
Ні в кого ще на всій землі, 
Не виникало жалкування,

Що він віддав життя навчанню
Рудакі
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 1 1 2
Назва: ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЮ 

ХАРАКТЕРИСТИКОЮ, ПРОФЕСІОГРАМОЮ

Мета: ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою професії та вимогами 
професії до особистості робітника.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА**
МОНТАЖНИК ГІПСОКАРТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

3 РОЗРЯД 
Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: 

  основні види матеріалів та виробів для влаштування гіпсокартонних конструкцій – 
збірні елементи дерев’яного та металевого каркасів; матеріали та вироби для об-
шивки каркасів – плити з гіпсокартону (надалі ГКП), гіпсоволокна (надалі ГВП), крі-
пильні деталі, сухі суміші (клейові, шпаклювальні), ізоляційні вироби, їх властивості; 
типи ГКП, ГВП та їх особливості; правила пакування, транспортування й зберігання 
ГКП, ГВП та способи їх оброблення; найменування, призначення ручних та меха-
нізованих інструментів і пристроїв, правила роботи з ними; способи влаштування 
нескладного дерев’яного та металевого каркасів та способи влаштування облицю-
вань стін; способи кріплення ГКП до каркаса, до основи стіни; способи приготування 
розчинових сумішей; способи шпаклювання швів, поверхонь облицювань; вимоги до 
якості змонтованих конструкцій; правила безпеки праці під час роботи на висоті, по-
жежної безпеки та під час роботи з електро- і пневмоінструментом.
Повинен уміти: 

  здійснювати обмір приміщення, провішування поверхонь та розмічування місць роз-
ташування основних елементів каркасів нескладних перегородок, облицювань, під-
шивних стель, а також розмічування місць розташування основних прорізів (двер-
них, віконних) за допомогою простих контрольно-вимірювальних інструментів або 
пристроїв; виконувати монтаж дерев’яного та металевого каркасів для простих гіп-
сокартонних перегородок, облицювань, підшивних стель: установлювати напрямні 
та стоякові бруски, профілі каркаса на ізолювальні прокладки, закріплювати їх до 
основ за допомогою шурупів, болтів, дюбелів, закладних деталей або анкерів; запо-
внювати каркаси ізоляційним матеріалом; улаштовувати облицювання стін безкар-
касним способом (суха штукатурка) та каркасним способом; кріпити гіпсокартонні 
та гіпсоволокнисті плити до каркаса перегородок і облицювань шурупами за допо-
могою шуруповерта, цвяхами; готувати розчинові суміші на основі сухих сумішей; 
виконувати шпаклювання швів, поверхонь гіпсокартонних та гіпсоволокнистих плит; 
здійснювати дрібний ремонт гіпсокартонних обшивок; здійснювати поопераційний 
контроль якості за допомогою контрольно-вимірювальних інструментів або пристро-
їв; читати схеми архітектурно-конструктивних рішень вузлів простих гіпсокартонних 
конструкцій; дотримуватися вимог безпеки праці під час роботи на висоті, пожежної 
безпеки та під час роботи з електро- і пневмоінструментом.
Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:

  раціонально та ефективно організовувати роботу на робочому місці;
  дотримуватися норм технологічного процесу;
  не допускати браку в роботі;

**Державний стандарт професійно-технічної освіти ДСПТО 7129.2 F45036-2006.
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  знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього 
середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

  використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і 
непередбачуваних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

4 РОЗРЯД 
Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: 

  способи та прийоми розмічування складних поверхонь за допомогою теодоліта; кон-
структивні рішення та основні технологічні властивості гіпсокартонних конструкцій; 
способи монтажу каркасів при влаштуванні гіпсокартонних: перегородок, облицю-
вань, підвісних стель та сухих підлог середньої складності; способи влаштування 
двошарової обшивки перегородки, підшивної та підвісної стелі з гіпсокартону; спо-
соби влаштування деформаційних швів, отворів і другого джерела світла в перего-
родках; види й способи влаштування прилягань гіпсокартонних перегородок до ого-
роджувальних конструкцій; особливості монтажу санітарно-технічних перегородок; 
способи кріплення навісного сантехнічного обладнання до обшивок перегородок, до 
елементів каркаса та самостійних опорних конструкцій; спосіб улаштування гідроізо-
ляції санітарно-технічних перегородок; конструктивні рішення та технології влашту-
вання сухих підлог; способи виконання високоякісних шпаклювальних робіт; спосіб 
улаштування перегородок та облицювань криволінійних обрисів; техніку виготовлен-
ня шаблонів для створення криволінійних поверхонь обшивок; конструктивні рішення 
мансардних приміщень і послідовність улаштування мансардних приміщень.
Повинен уміти: 

  провішувати та розмічувати складні поверхні за допомогою теодоліта; розмічувати 
осі, улаштовувати та обшивати плитними матеріалами одинарні та подвійні каркаси 
середньої складності з металевих профілів, дерев’яних брусків перегородок, обли-
цювань, підвісних стель; виготовляти шаблони для гнуття гіпсокартонних плит; за-
кладати металеві та дерев’яні елементи під час монтажу нескладних криволінійних 
каркасів перегородок, облицювань із криволінійними обрисами; підсилювати каркас 
у місцях прорізів для подальшого встановлення дерев’яних і віконних коробок; ула-
штовувати друге джерело світла в перегородках; температурні та деформаційні шви; 
облаштовувати отвори в стінках стоякових профілів для проведення інженерних, са-
нітарних та електротехнічних комунікацій; виконувати кріплення легких консольних 
вантажів до обшивки перегородок і підвісної стелі за допомогою дюбелів; викону-
вати кріплення важких консольних вантажів: до стояків каркаса, до горизонтальних 
елементів каркаса, до самостійних опорних конструкцій (металевих рам, траверс, 
сантехнічних панелей); здійснювати монтаж опорних конструкцій у каркасі для по-
дальшого навішування санітарно-технічного обладнання; улаштовувати сухі підлоги 
(безпосередньо на ґрунті або перекритті; улаштовувати сухі підлоги по каркасу на 
проектній висоті від основи (для прокладання електро-, телефонних та локальних 
комп’ютерних мереж); виконувати шпаклювання поверхонь спеціальними шпаклю-
вальними складами; наносити готову гідроізоляційну композицію на гіпсокартонні 
або гіпсоволокнисті плити; улаштовувати облицювання стін із гнутих гіпсокартонних 
плит; улаштовувати облицювання колон, пілястр прямокутних обрисів; улаштовува-
ти мансардні приміщення середньої складності; здійснювати ремонт і відновлення 
конструкцій середньої складності; здійснювати поопераційний контроль якості за до-
помогою контрольно-вимірювальних інструментів або теодоліта.

Дотримуватися вимог безпеки праці під час роботи на висоті, пожежної без-
пеки та під час роботи з електро- і пневмоінструментом.
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Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:

  раціонально й ефективно організовувати роботу на робочому місці;
  дотримуватись норм технологічного процесу;
  не допускати браку в роботі;
  знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього 
середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

  використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і 
непередбачуваних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

  знати інформаційні технології.

5 РОЗРЯД 
Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: 

  способи та прийоми розмічування складних поверхонь приміщення за допомогою 
теодоліта; конструктивно-архітектурні рішення та способи влаштування перегоро-
док, облицювань і підвісних стель криволінійного обрису та мансардних приміщень 
будь-якої складності з гіпсокартону; особливості та правила влаштування перегоро-
док із вогнестійкими захисними обшивками металевих елементів; способи й мето-
ди ремонту та відновлення пошкоджених поверхонь обшивок і каркасів конструкцій 
криволінійних обрисів; сучасні підходи до проектування; особливості та послідов-
ність монтажу гіпсокартонних різнорівневих підвісних стель: криволінійних обрисів, 
змінного перерізу; системи штучного освітлення в збірних підвісних стелях; вимо-
ги до освітлення різних приміщень; види та способи влаштування освітлювальних 
приладів; правила електро- та пожежної безпеки.
Повинен уміти: 

  розмічувати поверхні для створення архітектурно-конструктивних елементів будь-
якої конфігурації за допомогою лазерного устаткування; здійснювати монтаж кри-
волінійних каркасів для влаштування гіпсокартонних перегородок, підвісних стель 
складних дизайнерських рішень; виготовляти криволінійні елементи з гіпсокартон-
них плит методом просочення вологою; обшивати криволінійні конструкції складних 
дизайнерських рішень; здійснювати облицювання колон, пілястр і балок змінного 
перерізу прямокутного або будь-яких обрисів; виконувати монтаж каркасів підви-
щеної складності та обшивку з гіпсокартону при влаштуванні мансардного при-
міщення; здійснювати монтаж каркасів перегородок зі спеціальними вимогами до 
вогнестійкості, звукоізоляції й акустичності; виконувати вогнезахисну обшивку мета-
левих елементів; виконувати монтаж систем підвісних стель підвищеної складнос-
ті та монтаж освітлювальних приладів; здійснювати високоякісне шпаклювання та 
ремонт поверхонь обшивок, заміну цілих плит і відновлення каркасів; здійснювати 
поопераційний контроль якості за допомогою теодоліта.
Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:

  раціонально та ефективно організовувати роботу на робочому місці;
  дотримуватися норм технологічного процесу;
  не допускати браку в роботі;
  знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього 
середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

  використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і 
непередбачуваних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).



18

Психофізіологічні вимоги професії до особистості робітника
Трудова діяльність монтажника проходить успішно лише за наявності в нього 

досить високого інтелектуального розвитку з перевагою невербального. Ви-
рішення різних виробничих завдань потребує не тільки практичного досвіду, а й тео-
ретичних знань, а також здатності передбачати перебіг подій, зіставляти, творчо ана-
лізувати й синтезувати інформацію. Суттєвим елементом інтелектуальної діяльності є 
вибір оптимальних варіантів монтажу.

Установка кожної деталі вимагає від монтажника обмірковування й вирішення спе-
цифічного комплексу завдань. Розумові завдання, що постають перед монтажником, 
в основному, належать до прогностичних. Активна розумова діяльність монтажника в 
процесі вирішення виробничих завдань потребує розвитку в нього здатності передба-
чення, порівняння, абстрагування та конкретизації, творчого аналізу й синтезу явищ. 

Монтажнику необхідні такі властивості мислення, як критичність, гнучкість, умін-
ня переводити складальні креслення і схеми у практичні дії з монтування об’єкта, кон-
струкції, вільно оперувати наочно-конкретними та просторовими образами. 

Монтажник повинен вміти миттєво реагувати на складні ситуації і в разі їх виникнен-
ня приймати правильні рішення.

Діяльність монтажника вимагає розвиненого просторового уявлення. Вивча-
ючи технологічну карту, робітник повинен уявляти собі типи конструкцій і деталей, 
порядок монтажу споруд. При цьому він має враховувати просторові ознаки об’єкта, 
тобто форму, величину, розміри елементів, їх положення щодо вертикальної й горизон-
тальної площин та просторове співвідношення між деталями. При вирішенні проблем, 
пов’язаних з опорядженням інтер’єрів приміщень, монтажнику потрібне високорозви-
нене художнє (дизайнерське) мислення.

Довготривала пам’ять необхідна монтажнику для запам’ятовування техно-
логічно обґрунтованої послідовності монтажу, вимог, що висуваються до якості робіт 
за суміжними спеціальностями, правил безпеки праці. Функції оперативної пам’яті 
пов’язані з конкретними умовами праці.

Операції монтажу потребують скоординованих рухів. Залежно від ваги, розмі-
рів, просторового розташування конструкції моторні дії монтажника будуть змінювати-
ся за силою, напрямком і швидкістю. Темп руху – вільний, але не виключені окремі 
швидкі реакції. 

Робота монтажника передбачає також вміння як концентруватися, так і розподіля-
ти (переключати) увагу. При виконанні основної операції треба стежити за діями іншого 
монтажника. Крім того, в полі зору мають перебувати розташовані поряд конструкції, 
позначка місця, куди встановлюється деталь, та інші об’єкти. Досвідченого робітника 
відрізняє професійна спрямованість уваги. Іноді (наприкінці робочого дня, у нічну змі-
ну) для концентрації уваги потрібні значні вольові зусилля.

Важливу роль у роботі монтажника відіграє зоровий аналізатор, який несе по-
стійне навантаження. 

Трудова діяльність монтажника гіпсокартонних конструкцій потребує високого 
розвитку лінійного, кутового окоміру, що сприяє досягненню необхідної точності в ро-
боті. Перш ніж, за допомогою інструментів вивірити правильність установки конструк-
цій, робітник поглядом оцінює результати своєї діяльності. Чим досвідченіший монтаж-
ник, тим більше розвинений у нього окомір, тим точніше, з найменшою кількістю спроб 
і помилок, установлюється конструкція в проектне положення.

Функція окоміру невіддільна від просторового орієнтування, яке, у свою чергу, 
пов’язане з пам’яттю, мисленням. При вирішенні одних завдань провідними є процеси 
сприйняття, інших - розумові процеси. У досвідчених монтажників достатньо розвинені 
всі названі функції, що допомагає їм успішно працювати.
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Ступінь завантаження слухового аналізатора значно нижчий, ніж зорового. Най-
більш значимі види звукових сигналів - попереджувальні сигнали й мовні команди лан-
кового або бригадира, які залежно від ситуації можуть подаватися з різних сторін і на 
різній відстані від робітника.

В емоційно-вольовій сфері необхідна хороша вольова регуляція психічних про-
цесів й емоційних станів.

Монтажника мають характеризувати: вправність, акуратність, самостійність, 
комунікабельність, ініціативність.

Перш ніж прийняти остаточне рішення щодо вибору професії, слід перевірити (за 
допомогою спеціальних тестів), наскільки ваші характеристики відповідають психофізіо-
логічним вимогам до професії монтажника гіпсокартонних конструкцій.

ТЕСТ
Оберіть правильний варіант відповіді і поставте навпроти нього позначку
1. Чому у кваліфікаційних вимогах на першому місці «повинен знати»?
а) Перш ніж виконувати якусь роботу, треба отримати теоретичні знання, як її 
виконувати;
б) Теоретичні знання розвивають інтелект;
в) Для кожного розряду треба мати необхідні теоретичні знання.

2. Чи змінюються загальнопрофесійні вимоги з підвищенням розряду?
а) Не змінюються;
б) Ускладнюються;
в) Основні вимоги незмінні, але можуть доповнюватися додатковими?
3. Які види мислення повинні розвиватися в монтажника гіпсокартонних 

конструкцій?
а) Наочно-образне;
б) Теоретичне;
в) Практичне;
г) Художнє;
д) Інтуїтивне;
є) Творче.
4. Який окомір потрібен монтажнику?
а) Об’ємний;
б) Лінійний;
в) Кутовий;
г) Площинний;
д) Усі перелічені.
5. Чому монтажник повинен бути комунікабельним?
а) Для налагодження добрих стосунків у робочому колективі;
б) Щоб навчитися спілкуватися з керівництвом;
в) Для доброго самопочуття;
г) Ця риса характеру для професії монтажника не обов’язкова.

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 1 1 3
Назва: ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЗА МОДУЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

Мета: вивчення особливостей модульної технології навчання.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЗА МОДУЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
(ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧНЯ)

1. Індивідуальне та групове диференційоване навчання з урахуванням ваших можли-
востей і бажаного рівня кваліфікації.

2. Часткове або цілком самостійне опанування навчального матеріалу під керівни-
цтвом досвідченого інструктора.

3. Термін опанування професією є індивідуальним і залежить від особистої старан-
ності та рівня попередньої кваліфікації.

4. Можливість, за вашим бажанням, оволодіти однією чи кількома суміжними спеці-
альностями.
Отже, модульна технологія дає вам можливість досягти певного рівня про-

фесійної компетентності за рахунок засвоєння рекомендованих (вибраних вами) ди-
дактичних модулів.

Якщо ви щось не зрозумієте в запропонованому навчальному матеріалі, звер-
ніться за консультацією до інструктора, який виконуватиме систематичний 
контроль ваших знань, умінь і навичок.

Перехід до наступного МЕ дозволяється тільки після ретельного вивчення попе-
реднього, перевірки якості засвоєння матеріалу та практичного відпрацювання при-
йомів та операцій.
____________________________________________________________________________________________________________

Не переходьте до наступного модульного елементу, не вивчивши попе-
редній, оскільки навчальний матеріал викладено у логічній послідовності.

Старанно оволодівайте практичними навичками при вивченні МЕ під час 
виробничого навчання в майстерні й на будівництві. 

Дотримуйтеся правил безпеки праці, правильно організовуйте своє ро-
боче місце, працюйте в спецодязі, застосовуючи раціональну робочу позу та 
рухи. Засвоюйте всі операції, прийоми виконання робіт при монтажі гіпсокар-
тонних конструкцій.

Систематично робіть самооцінку своїх знань, умінь і навичок, порівнюй-
те її з оцінкою товариша, викладача, інструктора. Роботу виконуйте неспіш-
но, головне – засвоїти й закріпити правильні рухи, дії, робочу позу, прийоми 
виконання окремих операцій і роботи в цілому. Швидкість з’явиться з часом, 
коли ви набудете необхідних навичок і відповідного досвіду.
____________________________________________________________________________________________________________

Уважно вивчіть освітньо-кваліфікаційну характеристику та програму навчан-
ня. Професійний блок (ПБ) містить теоретичну інформацію із предметів професійно-
теоретичного циклу (охорона праці, креслення, матеріалознавство, технологія робіт з 
монтажу гіпсокартонних та інших конструкцій) і практичні завдання для відпрацьову-
вання вмінь і навичок (професійно-практичний цикл). Увесь матеріал скомпоновано 
таким чином, що теоретичні знання одразу ж закріплюються практично. Це дасть вам 
змогу якомога швидше та ефективніше оволодіти майбутньою професією.

Шифр (код) дидактичного елементу складається із двох букв (МЕ), які вказують на 
вид структурного елементу. Після цього записують порядковий номер модуля, модуль-
ної одиниці та модульного елементу. Наприклад, код восьмого модульного елементу, 
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який входить до складу п’ятої модульної одиниці другого дидактичного модуля, має 
такий вигляд: МЕ 2.5.8. Аналогічно шифруються всі модульні елементи.

З метою систематизації й демократизації контролю засвоєння ДМ–1 рекоменду-
ється заповнювати відомість обліку успішності за 12-бальною шкалою. У графі самокон-
троль ви оцінюєте рівень знань самостійно, а в графі контроль це робить інструктор.

ТЕСТ
Оберіть правильний варіант відповіді і поставте навпроти нього позначку:
1. Що впливає на термін оволодіння професійними знаннями, вмінням та 

навичками?
а) Час відведений у програмі;
б) Сумлінне ставлення до навчання;
в) Рівень попередніх (базових) знань, умінь та навичок.

2. Чому не можна переходити до наступного навчального елементу, не 
вивчивши попередній?

а) Не дозволить інструктор;
б) Матеріал наступного навчального елементу не буде зрозумілим;
в) Знизиться якість професійної підготовки.

Проблемне завдання
Проаналізуйте особливості навчання за модульною технологією. Виділить, що 

вам подобається найбільше порівняно із традиційним навчанням.
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 1 1 4
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 1.1 та контроль його засвоєння. 

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 1.1

Письмове завдання
1. Чим вас приваблює професія монтажника гіпсокартонних конструкцій?
2. Дослідіть, коли в Україні почали застосовувати в будівництві гіпсокартонні конструк-

ції та при виконанні яких робіт.
3. Які переваги ви отримаєте, навчаючись за модульною системою?
4. Які психофізіологічні вимоги професії монтажника гіпсокартонних конструкцій до осо-

бистості робітника?
5. Знання з яких загальноосвітніх предметів, на вашу думку, знадобляться при оволодін-

ні цією професією? Відповідь обґрунтуйте.

Проблемно-практичне завдання
1. Визначте, наскільки риси вашого характеру відповідають вимогам професії. Як їх 

оцінюють ваші товариші, інструктор. Заповніть таблицю «Характер» (табл.1).
Таблиця 1

ХАРАКТЕР

Риси 
характеру
за якістю

Розвинуті добре Потрібно розвивати Потрібно подолати

Само-
оцінка

Оцінка
Само-
оцінка

Оцінка
Само-
оцінка

Оцінка
това-
риша

інструк-
тора

товари-
ша

інструк-
тора

това-
риша

інструк-
тора

І. Позитивні
І.І
І.ІІ
…
ІІ. Негативні
ІІ.І
ІІ.ІІ
…

2. Проведіть маркетингове дослідження професії «Монтажник гіпсокартонних кон-
струкцій» шляхом опитування жителів вашого району з таких питань:

  Чи знаєте ви про існування гіпсокартонних конструкцій? Якщо так, то які їх переваги 
й недоліки можете назвати?

  Чи плануєте ви їх застосовувати при ремонті вашого помешкання, якщо так, то при 
виконанні яких робіт?

  Якщо не збираєтесь застосовувати, то з яких причин?



23

Зробіть аналіз опитування та заповніть таблицю 2.
Таблиця 2

АНАЛІЗ ОПИТУВАННЯ
Запитання Відповіді, які зустрічалися Кількість

1.
2.
…
…
…
…
…
…

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 1 2 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 1.2. ОХОРОНА ПРАЦІ

Мета: ознайомлення з основними положеннями охорони праці й безпеки жит-
тєдіяльності в умовах будівельного майданчика та особливостями, що 
стосуються професії монтажника гіпсокартонних конструкцій.

До складу МО 1.2 входять такі МЕ:
  основні положення охорони праці;
  правові засади охорони праці й трудового законодавства;
  причини виро бничого травматизму, розслідування нещасних випадків, виробничі 
фактори травматизму;

  види виробничого травматизму. Перша допомога;
  електробезпека;
  пожежна безпека;
  виробнича санітарія;
  екологія будівельного виробництва.

Життя та здоров’я – найбільше багатство, яке у вас є. Бережіть його. Для цьо-
го необхідно насамперед уважно вивчити запропоновану модульну одиницю.

Нормою вашого життя має стати чітке виконання правил безпеки праці, тому при 
вивченні модульних елементів цієї МО будьте максимально уважними.

При вивченні МО зверніть особливу увагу на:
  основні положення охорони праці;
  причини травматизму;
  запобігання виникненню професійних захворювань;
  правила першої допомоги постраждалому;
  правила використання протипожежних засобів.

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 1 2 2
Назва:  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Мета: вивчення таких положень:
  поняття «охорона праці»;
  система правових норм, що регулюють охорону праці;
  система стандартів безпеки праці (ССБП);
  нагляд за охороною праці;
  внутрішній трудовий розпорядок підприємства, установи;
  організація вивчення правил безпеки праці, інструктування працівників і перевірка 
їх знань з безпеки праці;

  виконання працівниками вимог нормативних актів з охорони праці, їх права на охо-
рону праці.

Охорона праці* – це система правових, соціально-економічних, організаційно-
технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих 
на збереження життя, здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності.

Система правових норм, що регулює охорону праці, відображена в Законі Укра-
їни «Про охорону праці» від 24.11.2002 р. Охорону праці регулюють також будівельні 
норми й правила СНіП ІІІ-4-80 «Техніка безпеки в будівництві» та система стандартів з 
безпеки праці (ССБП).

Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному 
підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити 
додержання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці. 

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охо-
роною праці, а саме: 

створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирі-
шення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, 
права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також 
контролює їх дотримання; 

розробляє за участю сторін колективний договір і реалізує комплексні заходи 
для досягнення встановлених нормативів і підвищення наявного рівня охоро-
ни праці; 

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.
На підприємстві з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішен-

ні будь-яких питань безпеки, гігієни та виробничого середовища за рішенням трудового 
колективу може створюватися комісія з питань охорони праці.

Комісія складається із представників роботодавця та професійної спілки, а також 
уповноваженої найманими працівниками особи, спеціалістів з безпеки, гігієни праці та 
інших служб підприємства відповідно до типового положення, що затверджується спе-
ціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною 
праці (ст. 16, 41, 42 Закону «Про охорону праці»). Вона контролює дотримання адміні-
страцією вимог законодавства про робочий час, вихідні дні, відпустки, охорону праці жі-
нок і підлітків; контролює організацію та якість інструктажів при навчанні робітників без-
печним прийомам праці; стежить за виконанням колективних угод, санітарно-гігієнічними 
умовами праці, своєчасним забезпеченням робітників спецодягом, спецвзуттям та запо-
біжними пристроями.

Рішення комісії мають рекомендаційний характер.

* Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. К.: Основа, 2004. – 880 с.
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Інститут уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці 
створюється на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм влас-
ності, видів їх діяльності й чисельності в разі відсутності на підприємстві професійної 
спілки.

Уповноважені з охорони праці обираються простою більшістю голосів на загаль-
них зборах колективу підприємства, ділянки, бригади тощо відкритим голосуванням з 
числа досвідчених й ініціативних працівників на термін дії повноважень органу само-
врядування колективу найманих працівників.

Уповноважені особи найманих працівників з питань охорони праці мають право 
безперешкодно перевіряти на підприємстві виконання вимог з охорони праці та вноси-
ти обов’язкові для розгляду власником пропозиції щодо усунення виявлених порушень 
нормативних актів з безпеки та гігієни праці.

Для виконання цих обов’язків власник за свій рахунок організовує навчання, за-
безпечує необхідними засобами та звільняє вповноваженого з питань охорони праці 
від роботи на передбачений колективним договором строк зі збереженням за ним се-
реднього заробітку. Уповноважені найманими працівниками особи з питань ОП діють 
відповідно до типового положення, що затверджене спеціально вповноваженим цен-
тральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики. 

Система стандартів з безпеки праці (ССБП) упорядковує нормативно-технічну до-
кументацію. 

Внутрішній трудовий розпорядок будівельної організації визначає адміні-
страція за погодженням із профспілковою організацією.

Тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень, а для ро-
бітників віком від 16 до 18 років – 36 годин. Для робітників у будівництві встановлено 
п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними. Напередодні святкових днів трива-
лість робочого дня скорочується на годину.

Усім робітникам і службовцям надається щорічна відпустка зі збереженням се-
реднього заробітку. 

Робочий час розподіляється так: початок роботи, час роботи на виконання вироб-
ничого завдання, закінчення роботи. Протягом робочого дня робиться перерва на обід, 
а для окремих будівельних спеціалістів – і короткочасні перерви для відпочинку (на-
приклад для малярів, які виконують фарбування в закритих приміщеннях). При змінній 
роботі робітники (бригади) працюють за графіком.

Навчання працівників правилам охорони праці організовують на всіх підпри-
ємствах незалежно від характеру та ступеня небезпеки виробництва, форми власності 
підприємства. 

Організація проведення інструктажів з питань охорони праці здійснюється згідно з 
наказом Держнаглядохоронпраці № 15 від 26.01.2005 р. «Про затвердження Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» та Положенням про організацію роботи з 
охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (за-
тверджено наказом МОН України від 01.08.2001 № 563).

Працівники під час прийняття на роботу та періодично повинні проходити на під-
приємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги по-
терпілим від нещасних випадків, а також із правил поведінки та дій при виникненні 
аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. За характером і часом проведення інструк-
тажі з питань охорони праці (далі – інструктажі) поділяються на вступний, первинний, 
повторний, позаплановий та цільовий. 

Вступний інструктаж проводиться відповідно до наказу (розпорядження) по 
підприємству спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем, який в установ-
леному Типовим положенням порядку пройшов навчання й перевірку знань з питань 
охорони праці.
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Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в спеціально  об-
ладнаного для цього приміщення з використанням сучасних технічних засобів навчан-
ня, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони 
праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу 
затверджуються керівником підприємства.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступ-
ного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці або 
працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про 
прийняття працівника на роботу.

Під час вступного інструктажу робітників ознайомлюють із загальним характером 
даного будівництва; правилами внутрішнього розпорядку та вимогами трудової й вироб-
ничої дисципліни; з основними причинами травматизму та вимогами щодо надання пер-
шої допомоги потерпілим, а також правилами користування індивідуальними засобами 
захисту; з організацією робочого місця; заходами протипожежної та електробезпеки.

Первинний інструктаж з охорони праці з кожним робітником індивідуально 
проводить майстер або виконавець робіт, якому підлеглий робітник. Проводячи ін-
структаж на робочому місці, особливу увагу приділяють організації й технології вико-
нання робіт, правам, посадовим обов’язкам і відповідальності при виконанні дорученої 
роботи, правильній організації та утриманню робочого місця, можливим небезпекам 
на робочому місці та правилам обслуговування машин, засобів малої механізації, ін-
струментів, вимогам інструкції з безпеки праці для даної професії (спеціальності). Усі 
робітники, в тому числі випускники ПТНЗ, після первинного інструктажу на робочому 
місці повинні протягом 2-15 змін (залежно від характеру роботи та кваліфікації робіт-
ника) пройти стажування під керівництвом досвідчених кваліфікованих робітників або 
спеціалістів, які призначаються наказом.

Повторний (періодичний) інструктаж проводять за програмою первинного 
інструктажу з метою систематичного поглиблення знань робітників із безпеки праці. 
Проводять інструктаж не рідше ніж один раз у три місяці індивідуально або з групою 
робітників однієї професії на роботах з підвищеною небезпекою, на інших роботах – 1 
раз у півроку.

Позаплановий інструктаж необхідний при зміні умов роботи на будівельному 
об’єкті; при порушенні робітниками вимог норм, правил інструкції з безпеки праці; при ава-
ріях і нещасних випадках, при перервах у роботі виконувача робіт більш ніж на 30 кален-
дарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для інших робіт – понад 60 днів.

Цільовий інструктаж проводять із робітниками перед виконанням робіт, на які 
оформляють наряд-допуск. Проведення такого інструктажу фіксують у наряді-допуску на 
виконання робіт. Цей інструктаж також проводиться з робітниками при виконанні ними 
разових робіт, безпосередньо не пов’язаних з їхніми обов’язками за спеціальністю.

Організаційним і методичним центром пропаганди охорони праці в ПТНЗ, на буді-
вельному майданчику є кабінет охорони праці.

ПРАВА ГРОМАДЯН НА ОХОРОНУ ПРАЦІ
Ст. 43 Конституції України закріплює права громадян на належні, безпечні та здо-

рові умови праці. Закон «Про охорону праці» (ст. 5, 6 і 7) установлює механізм реаліза-
ції цього конституційного права.

Згідно з цими статтями, при підписанні трудового договору роботодавець повинен 
інформувати громадянина під розписку про умови праці, наявність на робочому місці не-
безпечних і шкідливих виробничих факторів та їх можливий вплив на здоров’я робітника, 
про права робітника на пільги та компенсації за роботу в таких умовах. Працівнику не 
може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом 
здоров’я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного 
добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.
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Усі працівники згідно із законом підлягають загальнообов’язковому державному 
соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного за-
хворювання, які спричинили втрату працездатності.

Під час роботи працівник має право відмовитися від виконання дорученої роботи, 
якщо створюється небезпечна ситуація для його життя та здоров’я або для людей, які 
його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля.

Факт наявності такої ситуації, якщо необхідно, підтверджує спеціаліст із нагляду 
за охороною праці за участю представника профспілки або вповноваженого від тру-
дового колективу (якщо профспілку на підприємстві не створено), а також страхового 
експерта з охорони праці.

За час простою підприємства, цеху, дільниці або устаткування не з провини робітни-
ка йому сплачується середня заробітна плата, за ним зберігається місце роботи. У випад-
ках невиконання власником Законодавства про охорону праці робітник може припинити 
трудовий договір за власним бажанням, при цьому йому виплачується вихідна допомога 
в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше трьох місячних заро-
бітків. Робітник має право вимагати переводу на легшу роботу, за наявності медичного 
висновку, на термін, який у ньому зазначений. У разі потреби роботодавець повинен тако-
му робітнику встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання 
працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства.

ОХОРОНА ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ (ст.11 Закону України «Про охорону праці»)
Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на робо-

тах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, до нічних, 
надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до підіймання й переміщення речей, 
маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важ-
ких робіт і робіт зі шкідливими й небезпечними умовами праці, граничних норм піді-
ймання та переміщення важких речей, що затверджуються спеціально вповноваженим 
центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

Неповнолітні приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду. 
Порядок трудового й професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним 

з важкими та шкідливими роботами або небезпечними умовами праці, визначається 
Положенням про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими робота-
ми й роботами зі шкідливими або небезпечними умовами праці (затверджено наказом 
Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 30.12.1994 № 130 та змінами, 
внесеними наказом № 244 від 15.12.2003 Державного комітету України з нагляду за 
охороною праці).

Вік, з якого допускається прийняття на роботу, тривалість робочого часу, відпус-
ток та деякі інші умови праці неповнолітніх визначаються законом. 

ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НОРМАТИВНО-ПРАВО-
ВИХ АКТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ (ст.14 Закону України «Про охорону праці»)

Працівник зобов’язаний:
  дбати про особисту безпеку й здоров’я, а також про безпеку й здоров’я оточуючих 
людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території під-
приємства;

  знати й виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила 
поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами вироб-
ництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

  проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні ме-
дичні огляди.
Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених 

вимог. 
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді і поставте навпроти нього позначку:
1. Чи можна віднести до правових норм правила, що захищають працю 

жінок, підлітків?
а) Так;
б) Ні.

2. Чи може тривалість роботи підлітків від 16 до 18 років становити 40 годин 
на тиждень?

а) Так;
б) Ні.

3. Чи може ставати до роботи учень училища, робітник-будівельник без попереднього 
інструктажу?

а) Так;
б) Ні.

4. Чи повинен здійснюватися первинний інструктаж безпосередньо на 
робочому місці?

а) Так;
б) Ні.

5. Чи вистачить одного на рік повторного інструктажу з охорони праці?
а) Так;
б) Ні.

6. У яких випадках наймані працівники обирають уповноважених з питань ОП?
а) На всіх приватних підприємствах;
б) У разі відсутності на підприємстві професійної спілки незалежно від форм 

власності;
в) На підприємствах усіх форм власності.

7. Чи може бути вповноваженим з питань охорони праці начальник дільниці?
а) Так;
б) Ні.

8. Чи входить до обов’язків працівника виконання нормативних актів з 
охорони праці?

а) Так;
б) Ні.

9. Якщо монтажника гіпсокартонних конструкцій направляють на роботу, пов’язану 
з усуненням стихійного лиха, який інструктаж з ОП з ним проводиться?

а) Первинний;
б) Позаплановий;
в) Цільовий.

10. У якій формі роботодавець повинен проінформувати працівника про наявність 
на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів?

а) Усно;
б) Письмово;
в) У будь-якій формі.

11. Чи можна залучати неповнолітніх до роботи у вихідні дні?
а) Так;
б) Ні.

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 1 2 3
Назва:  ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ПРАЦІ Й ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Мета вивчення основ трудового законодавства, що дасть змогу орієнтуватися в 
питаннях регулювання трудових відносин.

Держава гарантує громадянину України право на працю, вибір професії, рід за-
нять і роботи, а також створює умови для ефективної зайнятості населення, сприяє 
перепідготовці осіб, які вивільняються в результаті реорганізації підприємств.

Правові основи трудових відносин містяться в Конституції України, де визначено 
як права, так і обов’язки громадян.

З урахуванням конституційних прав громадян України основи трудового законо-
давства викладені в Кодексі законів про працю (КЗпП). КЗпП визначає правові засади 
й гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями 
до продуктивної й творчої праці.

КЗпП1 – це єдиний закон про працю, що містить всі основні норми, які регулюють 
працю робітників і службовців.

1 КЗпП, затверджений відповідним законом від 10.12.1971р., зі змінами станом на 
01.09.2007р.
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↔↔   ПРАВА ОБОВ’ЯЗКИ

дотримуватись законів
сумлінно працювати
берегти власність
дотримуватись дисци-
пліни праці

Ст. 41
«Кожен має право воло-

діти, користуватися й роз-
поряджатися своєю влас-
ністю, результатами своєї 
інтелектуальної, творчої 

діяльності...»

Ст. 42
«Кожен має право 
на підприємницьку 
діяльність, яка не 
заборонена зако-

ном...»

Стр. 43
«Кожен має право на пра-
цю, що включає можли-
вість заробляти собі на 

життя працею, яку він віль-
но обирає або на яку вільно 

погоджується…»

СОЦІАЛЬНІ ПРАВА

Ст. 50
«Кожен має право на без-

печне для життя й здоров’я 
довкілля та на відшкодуван-

ня завданої порушенням 
цього права шкоди…»

Ст. 45
«Кожен, хто пра-

цює, має право на 
відпочинок…»

Ст. 49
«Кожен має право на 
охорону здоров’я, ме-
дичну допомогу та ме-
дичне страхування…»

ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА
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КЗпП містить ХVIII глав, 265 статей. Основний зміст глав наведено у табл.1.
Таблиця 1

ОСНОВНІ ГЛАВИ КЗпП
Назва глав Основний зміст

1. Гл. І. «Загальні положення» Наведено положення законодавства про працю, основні 
трудові права й обов’язки працівників

2. Гл. ІІ. «Колективний договір» Викладено зміст колективного договору й порядок його 
укладання

3. Гл.ІІІ. «Трудовий договір» Названо гарантії, термін дії договору, порядок приймання 
на роботу, переводу та звільнення, а також умови виплати 
вихідної допомоги

4. Гл. ІІІ – А. «Забезпечення зайня-
тості вивільнюваних працівників»

Викладається порядок вивільнення працівників, пільги й 
компенсації, зайнятість населення

5. Гл. ІV. «Робочий час» Містяться норми тривалості робочого часу
6. Гл. V. «Час відпочинку» Містяться норми тривалості відпочинку, порядок викорис-

тання працівниками вихідних і святкових днів, відпустки, 
компенсації за відпустку й інші випадки

7. Гл. VI. «Нормування праці» Викладено норми праці: норми виробітку, норми часу
8. Гл. VII. «Оплата праці» Викладено питання оплати праці, гарантій при виконанні 

роботи в надурочний час і святкові дні, компенсацій
9. Гл. VIII. «Гарантії й компенсації» Викладено гарантії для працівників, обраних на виборні по-

сади; права на відшкодування витрат та одержання компен-
сацій у зв’язку зі службовими відрядженнями

10. Гл. ІХ. «Гарантії при покладанні на 
працівників матеріальної відпові-
дальності за шкоду, заподіяну під-
приємству, установі, організації»

Наведено приклади, у яких випадках працівники несуть 
матеріальну відповідальність, порядок відшкодування 
збитку, заподіяного працівником

11. Гл.Х. «Трудова дисципліна» Вказано обов’язки працівників, адміністрації, власника, а 
також заохочення за успіхи в роботі й стягнення за пору-
шення трудової дисципліни

12. Гл. ХІ. «Охорона праці» Містить вимоги до створення безпечних і нешкідливих 
умов праці; порядок видачі спеціального одягу й інших за-
собів індивідуального захисту, мила та знежирювальних 
засобів, молока та лікувально-профілактичного харчу-
вання, забезпечення робітників гарячих цехів газованою 
солоною водою; обов’язок робітника виконувати вимоги 
нормативних актів про охорону праці; обов’язок власника 
або вповноваженого ним органу організувати проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій

13. Гл. ХІІ. «Праця жінок» Наведено спеціальні норми щодо обмеження праці жінок, 
порядок надання відпусток у зв’язку з вагітністю, пологами 
і доглядом за дитиною, перерв для годування дитини та 
гарантії для визначеної категорії жінок

14. Гл. ХІІІ. «Праця молоді» Викладено умови оплати праці молодих робітників (підліт-
ків), а також забезпечення молодих робітників і фахівців, 
що закінчили навчальні заклади, роботою за фахом і ква-
ліфікацією

15. Гл. ХІV. «Пільги для працівників, які 
поєднують роботу з навчанням»

Вказано, у яких випадках і в якому порядку встановлюють-
ся пільги для тих, хто навчається в різних типах навчаль-
них закладів
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Назва глав Основний зміст
16. Гл. ХV. «Індивідуальні трудові 

спори»
Розглянуто питання, пов’язані з конфліктами щодо звіль-
нення, переведення, поновлення на роботі, а також назва-
но терміни звертання для вирішення трудових спорів

17. Гл. ХVI. «Професійні спілки. 
Участь працівників в управлінні 
підприємствами, установами, ор-
ганізаціями»

Визначено правове положення та основні права профспі-
лок, а також розглянуті питання відносин трудових колек-
тивів, профспілок з адміністрацією

18. Гл. ХVI – А. «Трудовий колектив» Йдеться про особливості регулювання праці (про роль 
контракту, угоди); про інші форми, що регулюють трудові 
відносини працівників, взаємну відповідальність власника 
й бригади

19. Гл. ХVII. Загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування 
та пенсійне забезпечення»

Наведено види забезпечення за соціальним страхуван-
ням, порядок виплати допомоги з тимчасової непрацездат-
ності, право на одержання пенсій за віком, інвалідністю й у 
разі втрати годувальника

20. Гл. ХVIII. «Нагляд і контроль за 
додержанням законодавства про 
працю»

Визначено, кому доручено здійснювати контроль і нагляд, і 
хто несе відповідальність за порушення посадовими особа-
ми законодавства про працю

Розглянемо більш детально зміст окремих статей КЗпП Гл. ХІІІ «Праця 
молоді»:
1. Ст. 75. Тривалість щорічної відпустки

Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка трива-
лістю 31 календарний день.
2. Ст. 187. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах

Неповнолітні, тобто особи, що не досягли 18 років, у трудових правовідносинах 
прирівнюються в правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, від-
пусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодав-
ством України.
3. Ст. 188. Вік, з якого допускається прийняття на роботу

Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років.
За згодою одного з батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, при-

йматись на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років.
Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу 

учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх навчальних закладів для 
виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю й не порушує процесу навчан-
ня, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою 
одного з батьків або особи, що його замінює.
4. Ст. 191. Медичні огляди осіб молодше вісімнадцяти років

Усі особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після попереднього 
медичного огляду і надалі, до досягнення 21 року, щорічно підлягають обов’язковому 
медичному огляду.
5. Ст. 192. Заборона залучати працівників молодше вісімнадцяти років до ніч-

них, надурочних робіт і робіт у вихідні дні
Забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, на-

дурочних робіт і робіт у вихідні дні.
6. Ст. 194. Оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій 

тривалості щоденної роботи
Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій трива-

лості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних 
категорій при повній тривалості щоденної роботи.
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Праця працівників молодше вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, 
оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з 
доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скоро-
чується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників.

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спе-
ціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, проводить-
ся пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробів. Підприємства можуть 
установлювати учням доплати до заробітної плати.
7. Ст. 195. Відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років

Щорічні відпустки працівникам віком до 18 років надаються в зручний для них час. 
Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років повної тривалості в перший 
рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної 
роботи на даному підприємстві, в установі, організації.
8. Ст. 197. Надання молоді першого робочого місця

Працездатній молоді – громадянам України віком від 15 до 28 років після закін-
чення або припинення навчання в загальноосвітніх, професійних навчально-виховних 
і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки й перепідготовки, а 
також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служ-
би надається перше робоче місце на строк не менше двох років.
9. Ст. 198. Обмеження звільнення працівників молодше вісімнадцяти років

Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або 
вповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звіль-
нення, тільки за згодою районної (міської) служби в справах неповнолітніх.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді і поставте навпроти нього позначку:
1. Якими документами визначено основні права громадян України?
а) Конституцією України;
б) КЗпП;
в) Внутрішнім розпорядком підприємства.

2. Назвіть основні економічні права громадян України?
а) На працю;
б) На підприємницьку діяльність;
в) На відпустку;
г) На охорону здоров’я.

3. Чи приймають на роботу тільки осіб, що досягли 18-літнього віку?
б) Так;
в) Ні.

4. Якої тривалості відпустка повинна надаватися неповнолітнім?
а) Три тижні;
б) 31 календарний день.

5. У якому віці забороняється залучати підлітків до робіт у нічний час?
а) Молодших від 16 років;
б) Від 16 до 18 років;
в) Старших від 18 років.

6. Коли надається відпустка неповнолітнім?
а) У будь-який час року;
б) Навесні;
в) Влітку;
г) Восени;
д) За бажанням.
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7. Які обмеження існують при використанні праці неповнолітніх?
а) Робота на шкідливих і небезпечних для здоров’я об’єктах;
б) Скорочений робочий день;
в) Відпустка тільки в літню пору;
г) При підніманні й перенесенні вантажів;
д) Робота в нічний, понаднормовий час;
е) Відпустка не менше одного місяця.

8. Як часто повинні проходити медичні огляди особи молодші від 18 років?
а) Щорічно;
б) Раз на місяць;
в) Раз у півріччя.

9. Які соціальні права громадян України визначені Конституцією?
а) На працю;
б) На результати своєї творчої, інтелектуальної діяльності;
в) На відпочинок;
г) На медичну допомогу;
д) на підприємницьку діяльність.

10. Які обов’язки громадян України визначені Конституцією?
а) Дотримуватись дисципліни праці;
б) Сумлінно працювати;
в) Дотримуватись закону;
г) Виконувати правила внутрішнього розпорядку навчального закладу;
д) Берегти власність навчального закладу.

ПОВТОРІТЬ МЕ 1.2.3
ЗА ДОПОМОГОЮ ОПОРНОГО КОНСПЕКТУ.

ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

 

 

 

 

   

 

  
 

  

 

КЗпП

Права працівників
Економічні Соціальні

Право
на працю

Право на безпечне 
для життя й

здоров`я довкілля
... ... ... ...
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 1 2 4
Назва:  ПРИЧИНИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ, РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ 

ВИПАДКІВ, ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ ТРАВМАТИЗМУ

Мета: отримання знань про:
  основні причини виробничого травматизму;
  причини виробничого травматизму в навчальних майстернях;
  професійні захворювання при виконанні будівельних робіт;
  розслідування й облік нещасних випадків виробничого травматизму.

1. Виробнича травма – це травма, отримана працівником на виробництві внаслідок 
недотримання вимог безпеки праці.

2. Основні причини виробничого травматизму:
  технічні – конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів ви-
робництва, транспортних засобів; невідповідність вимогам безпеки технологічного 
процесу; застосування небезпечних прийомів виконання робіт, незадовільний тех-
нічний стан виробничих об’єктів (будинків, споруд), засобів виробництва; незадо-
вільний стан виробничого середовища та інші;

  організаційні – незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи 
управління охороною праці; недоліки під час навчання безпечним прийомам праці, не-
якісна розробка інструкцій з охорони праці; залучення до роботи працівників не за спеці-
альністю; виконання робіт з виключеними, несправними засобами колективного захис-
ту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення; порушення технологічного процесу, 
вимог безпеки під час експлуатації устаткування (машин, механізмів), транспортних за-
собів, перебування в небезпечній зоні або на конструкціях, що піднімаються й переміщу-
ються краном; незастосування засобів індивідуального захисту та інші;

  психофізіологічні – алкогольне, наркотичне сп’яніння, токсикологічне отруєння, 
низька нервово-психічна стійкість; погані фізичні дані або стан здоров’я, допуск до 
роботи на висоті робітників, не придатних за станом здоров’я для виконання таких 
робіт, незадовільний психологічний клімат у колективі, протиправні дії інших осіб.
Недотримання правил безпеки праці призводить до травматизму, шкід-

ливих для здоров’я наслідків.
3. Причинами травматизму в навчальних майстернях можуть бути: 

  відсутність інструктажу з безпечних прийомів виконання будівельних робіт;
  відсутність контролю й нагляду за роботою учнів;
  несправність машин, механізмів (фарботерка, крейдотерка, розчиномішалка тощо);
  захаращення робочих місць учнів будівельним матеріалом та сміттям;
  недотримання правил безпеки праці з боку учнів;
  відсутність попереджувальних написів, плакатів про небезпечні методи роботи;
  відсутність індивідуальних засобів захисту та інші.

4. Основними фаховими захворюваннями на будівництві вважаються:
  респіраторні;
  алергійні;

  захворювання шкіри рук;
  простудні тощо.

Нещасні випадки класифікуються:
а) без втрати працездатності;
б) з тимчасовою втратою працездатності;
в) зі стійкою втратою (повністю чи частково) професійної працездатності;
г) зі смертельним наслідком;
д) професійні отруєння (гострі й хронічні) та професійні захворювання;
ж) одиночні;
з) групові (постраждали одночасно двоє чи більше працівників);
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е) виробничі;
і) виробничі, але не пов’язані з виробництвом, до них належать:

  нещасний випадок при виконанні потерпілим роботи для особистих потреб;
  потерпілий перебував у стані сп’яніння, прийому наркотичних засобів;
  нещасні випадки, пов’язані з порушенням трудової дисципліни, отримані під час 
спортивних ігор та інших розваг на території підприємства, а також під час крадіжки.

4. Розслідування й облік виробничого травматизму здійснюються відповідно до По-
ложення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків. Згідно з цим 
документом, розслідуванню та обліку підлягають нещасні випадки, що трапилися:

  протягом робочого часу;
  під час виконання понаднормових робіт і робіт у вихідні та святкові дні тощо.

Підлягають обліку та розслідуванню нещасні випадки, що сталися на території 
підприємства, будівельно-монтажного майданчика, а також поза цими територіями при 
виконанні потерпілим трудових обов’язків, завдань адміністрації, керівника робіт, при 
поїздці на роботу або з роботи на транспорті, наданому підприємством.

Про кожен нещасний випадок на виробництві потерпілий або свідок нещасного 
випадку повинен негайно повідомити майстра, виконавця робіт або іншого безпосе-
реднього керівника робіт, який зобов’язаний терміново організувати першу допомогу 
потерпілому або, якщо необхідно, доставити його до лікувального закладу; повідомити 
керівника будівельної організації про нещасний випадок; зберігати до розслідування 
обстановку на робочому місці та стан обладнання, якими вони були в момент випадку 
в межах, які визначаються виробничим процесом. 

Розслідуванню й обліку зі складанням акту за спеціальною формою підлягають 
нещасні випадки, що спричинили втрату потерпілим працездатності більше ніж на один 
день. Ці акти мають зберігатися протягом 45 років.

Нещасні випадки, що сталися з учнями на підприємстві при проходженні практики під 
керівництвом персоналу даного підприємства, розслідує й бере на облік підприємство. 

Групові нещасні випадки, що сталися одночасно з двома й більше працівниками, 
незалежно від тяжкості травм потерпілих, розслідує спеціальна комісія, до складу якої, 
як правило, входять керівник вищої організації, технічний інспектор праці та представ-
ник місцевої прокуратури.

При нещасних випадках з учнями ПТУ складається акт згідно з Положенням про 
порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного 
процесу в навчальному закладі (наказ МОН України від 31.08.2001 № 616).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді і поставте навпроти нього позначку:
1. Що є технічною причиною виробничого травматизму?
а) Неякісна розробка інструкцій з охорони праці;
б) Перебування в небезпечній зоні;
в) Алкогольне, наркотичне сп’яніння.

2. Чи може бути причиною травматизму в навчальних майстернях неуважність під 
час роботи, незнання технології виробництва?

а) Так;
б) Ні.

3. Чи можна назвати травму виробничою, якщо нещасний випадок, що стався
в неробочий час і не на території підприємства?

а) Так;
б) Ні.
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4. Які нещасні випадки потребують складання акта за відповідною формою?
а) Що спричинили втрату працездатності більше ніж на один день;
б) Що сталися поза територією виробництва.

5. Протягом якого часу потрібно зберігати акт про травму?
а) 5 років;
б) 45 років.

6. Чи відповідає ПТНЗ за нещасний випадок, що стався з учнем під час проходження 
практики згідно з наказом підприємства під керівництвом інженерно-технічного
персоналу підприємства?

а) Так;
б) Ні.

Письмове завдання
Обґрунтуйте, чи буде названий випадок вважатися виробничою травмою?

Випадок Відповіді
1. Робітник, ідучи після закінчення роботи додому, посковзнувся на 

будівельному майданчику й вивихнув ногу.
2. Під час обідньої перерви відзначали день народження робітника Н, 

у другій половині робочого дня Н травмував руку. При розслідуван-
ні встановлено, що він перебував в стані алкогольного сп’яніння.

3. Під час обідньої перерви робітник отримав травму при висвердлюван-
ні отворів у гіпсокартонних плитах. Як з’ясувалось, робота виконува-
лась для власних потреб.

4. При змушеному простої керівництво дало доручення робітнику до-
ставити зведення в будівельне управління. По дорозі він отримав 
травму.

ПОВТОРІТЬ МЕ 1.2.4.
ЗА ДОПОМОГОЮ ОПОРНОГО КОНСПЕКТУ.

КЛАСИФІКАЦІЯ НЕЩАСНІ ВИПАДКІВ

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

 

  

 

 

 

ВИРОБНИЧІ ПОБУТОВІ

За ступенем
тяжкості

За кількістю
потерпілих

Виробничі, які не
пов’язані з виробництвом
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 1 2 5
Назва:  ВИДИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ. ПЕРША ДОПОМОГА

Мета: отримання знань про:
  види травм за характером і важкістю ушкодження;
  поняття професійного захворювання;
  надання першої допомоги постраждалому.

За характером ушкодження розрізняють: розтягнення сухожиль, вивих, пе-
реломи, травми, які супроводжуються кровотечею, потрапляння чужорідного тіла в 
око, опіки (термічний, хімічний, електричний), отруєння газом і отруйними рідинами чи 
речовинами, ураження електричним струмом, тепловий та сонячний удари, обморо-
ження тощо. 
1. За важкістю ушкодження бувають:

  мікротравми – незначні, звичайні ушкодження шкіри, які не призводять до втрати 
працездатності;

  травми з тимчасовою втратою працездатності, яка повністю відновлюєть-
ся після закінчення лікування;

  травми, пов’язані з тяжкими тілесними ушкодженнями, які призводять до 
втрати професійної придатності та переведення на інвалідність будь-якого ступеня;

  травми зі смертельним наслідком.
Виробничі травми працюючої людини спричиняють також соціальні, економічні 

та моральні чинники. 
2. Порушення здоров’я внаслідок впливу на працівника отруйних, шкідливих речо-

вин (діоксиду кремнію SiO2, бензину, бензолу, етилового спирту) при їх проникненні 
до організму називається професійним отруєнням.

Професійні захворювання – погіршення здоров’я людини, що виникає в результа-
ті несприятливих умов на виробництві (шкідливі випромінювання, вібрація, шум тощо) 
або впливу промислової отрути, пилу. До професійних захворювань належить, напри-
клад, силікоз (важке захворювання легенів).
3. Перша медична допомога – це комплекс заходів, спрямованих на відновлення 

або збереження здоров’я потерпілих, що здійснюються не медичними працівника-
ми (взаємодопомога) або самим потерпілим (самодопомога). Найважливіше поло-
ження надання першої допомоги – її терміновість. Чим швидше вона надана, тим 
більше сподівань на сприятливий наслідок.
Послідовність надання першої допомоги:

  усунути вплив на організм шкідливих факторів, що загрожують здоров’ю та життю 
потерпілих, оцінити стан потерпілого;

  визначити характер і важкість травми, найбільшу загрозу для життя потерпілого й 
послідовність заходів щодо його рятування;

  ужити необхідних заходів у рятуванні потерпілих у терміновій послідовності (відно-
вити прохідність дихальних шляхів, здійснити штучне дихання, провести зовнішній 
масаж серця);

  підтримати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичного працівника;
  викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103 або вжити заходів щодо 
транспортування потерпілого до найближчого лікувального закладу.

Для першої медичної допомоги в майстерні або на навчальному полігоні повинна 
бути аптечка, у якій обов’язковий склад медикаментів постійно поновлюється.
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ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ДЕЯКИХ НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ
1. Удари:

Для зменшення болю та уникнення припухлості, синців від ударів необхідно до 
ураженого місця прикласти холод. Якщо при ударі голови виник головний біль або 
блювання, потерпілого укладають на спину з підведеною головою та кладуть охоло-
джувальну примочку на голову.
2. Вивихи:

  руки – руку необхідно підв’язати косинкою;
  плеча – під пахву підкладають згорток із м’якої тканини (вати);
  стегна – під стегно треба покласти щось м’яке.

Не слід самостійно вправляти суглоби.
3. Переломи:

  ознака перелому – дуже бліде обличчя, запаморочення, блювота. Основний метод 
першої допомоги – створення спокою ураженої кінцівки;

  переломи кісток рук і ніг – на рану (якщо вона є) накладається пов’язка, а потім 
шина. При накладанні шини необхідно охоплювати не тільки ушкоджену частину, але 
й 2 верхніх суглоби. Пошкоджена рука завжди фіксується зігнутою, а нога витягнутою;

  переломи стегнової кістки – шина накладається вздовж усього тіла. За відсут-
ності шин можна використовувати палиці, дошки, шматки фанери й т. п.

4. Рани, подряпини, садна:
  рану не можна промивати водою, торкатися руками, намагатися одразу витягнути з 
неї частини землі, одягу, змащувати мазями.

Той, хто надає допомогу, повинен вимити руки або змастити пальці настойкою йоду. 
На бинт або тканину перед накладанням на рану бажано накрапати настойку йоду, щоб 
пляма була більшою за рану.

Не можна заливати рану йодом, ним змащують лише ділянки навколо рани. Рану 
необхідно обробити не пізніше ніж за 5 годин після її появи, щоб не допустити нагноєння.
5. Кровотечі:

  капілярна – зупиняється одразу після перев’язування;
  венозна (темна кров) – поранену частину тіла підняти вище, накласти стерильну 
пов’язку й міцно перев’язати;

  артеріальна (яскраво-червона кров) – найнебезпечніша. Необхідно щільно за-
тиснути місце вище рани рукою, перев’язати джгутом або закруткою. Накладений 
джгут залишається не більше ніж 1,5 години;

  кровотеча з носа – постраждалого треба покласти на спину, на перенісся при-
класти холодний компрес, а якщо не допомагає, то в ніздрю покласти вату, змочену 
перекисом водню.

6. Опіки:
  хімічні – змити з поверхні тіла опікаючу речовину великою кількістю води. Поверх-
ню, обпечену кислотами, обмивають слабким розчином питної соди (3 столові лож-
ки на 1 л кип’яченої води), а лугами – відповідно слабким розчином оцту. Опіки не-
гашеним вапном треба обробити олією.
Ступінь опіку:
І – почервоніння, печіння, невеликий набряк. Заходи – обробити уражене міс-

це спиртом, горілкою, одеколоном або темно-фіолетовим розчином мар-
ганцівки, а потім накласти пов’язку;

ІІ – пухирі. Заходи – закрити стерильним матеріалом. Пухирі не можна проко-
лювати, щоб не занести інфекцію;

ІІІ і ІV – омертвіння шкіри. Заходи – не туго перев’язати й терміново відправити 
постраждалого в лікарню. Для зняття шоку дати 15-20 капель валер’янки.

При опіках очей – треба робити холодні примочки розчином борної кислоти 
(1/2 чайної ложки на склянку води).
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді і поставте навпроти нього позначку:
1. Які є види травм за характером ушкодження?
а) Вивих;
б) Отруєння газами;
в) Мікротравми;
г) Сонячний удар;
д) Ураження електричним струмом.

2. Чи можна отримати професійне захворювання за сприятливих умов праці і 
відсутності отруйних речовин? 

а) Так;
б) Ні.

3. Які чинники можуть бути причиною виробничого травматизму?
а) Соціальні;
б) Економічні;
в) Моральні;
г) Природні катаклізми.

4. Хто може надавати першу медичну допомогу потерпілому?
а) Немедичний працівник;
б) Сам потерпілий;
в) Молодший медичний персонал;
г) Будь-хто.

5. Яка кровотеча найнебезпечніша?
а) Капілярна;
б) Венозна;
в) Артеріальна;
г) З носа.

6. Що є ознакою ІІ ступеня опіку?
а) Почервоніння;
б) Печіння;
в) Пухирі;
г) Омертвіння шкіри.

7. Як правильно обробити рану йодом?
а) Залити рану;
б) Змастити тільки рану;
в) Змастити ділянки навколо рани;
г) Накласти марлеву пов’язку, змащену йодом.

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 1 2 6
Назва: ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

Мета: отримання знань про:
  причини й види ураження електричним струмом;
  дію електричного струму на організм людини;
  електрозахисні засоби; 
  надання першої допомоги постраждалому при ураженні електричним струмом.

1. У сучасній навчальній майстерні, на будівельному майданчику для виконання ро-
біт застосовуються механізми та інструменти, що приводяться в дію електричним 
струмом (при приготуванні та нанесенні малярних розчинів, освітленні робочих 
місць тощо). Порушення правил електробезпеки при експлуатації будівельних ма-
шин, ручних машин і механізмів (розчиномішалок, електродрилів, електромолотків 
тощо), електроустаткування, що перебуває під напругою, може призвести до ура-
ження людини електричним струмом. 

2. Сила струму 0,1 А при напрузі 100 В (при розрахунковому опорі людського тіла 
1000 Ом) є смертельною для людини. Отже, напруга від 42 В і вище, а сила струму 
від 0,05 А до 0,1 А небезпечні для людського організму. Для людського організму 
небезпечні як постійний, так і змінний струм, але небезпека постійного струму в 
3-5 разів менша за небезпеку змінного. Безпечним для людини вважається змінний 
струм до 10 мА, а постійний струм – до 50 мА.
Розрізняють два види ураження електричним струмом:

  електричні удари, що викликають різноманітні ураження внутрішніх органів;
  електричні травми, що викликають зовнішні ураження тканини: опіки шкіри, тканин 
м’язів, кровоносних судин.

3. Електрозахисні засоби (індивідуального захисту) поділяються на основні й додаткові.
До основних електрозахисних засобів в електроустановках з напругою до 

1000 В належать інструменти з ізольованими ручками, діелектричні рукавиці, показни-
ки напруги, а також трапи, кронштейни, майданчики та пристрої для пересування по 
залізобетонних опорах. Додатковими електрозахисними засобами в електроус-
тановках з напругою понад 1000 В вважаються:

  діелектричні чоботи;
  ізолювальні підставки;
  діелектричні килимки й доріжки.

До електрозахисних засобів можуть бути віднесені й попереджувальні плакати, 
які вивішуються поблизу небезпечних місць.

За своїм призначенням плакати поділяються на чотири групи:
  застережні: «Не торкатися – смертельно», «Висока напруга»;
  заборонні: «Не вмикати – працюють на лінії», «Не вмикати – працюють люди»;
  дозвільні: «Працювати тут», «Підніматися тут»;
  нагадувальні: «Заземлено» та ін.

4. При ураженні людини електричним струмом необхідно терміново звільнити її від дії 
струму й надати їй медичну допомогу. Навіть незначне зволікання (5-6 хв.) може при-
звести до важких, часом непоправних наслідків. Щоб швидко звільнити людину від 
впливу електричного струму, необхідно вимкнути струм або розірвати електричне 
коло. Якщо це неможливо зробити, постраждалого необхідно відокремити від стру-
мопровідних частин. При ураженні людини на висоті (на дротах або на стовпі) пе-
ред вимкненням струму вживають найефективніших заходів безпеки проти падіння й 
можливих ударів постраждалого (зазвичай натягують брезент). 



42

Якщо неможливо вимкнути струм, постраждалого звільняють від стру-
мопровідних частин:

  при напрузі до 1000 В використовують сухі дерев’яні предмети, одяг, канат або інші 
діелектрики, причому ті, хто надає допомогу, повинні дотримуватися правил без-
пеки (стояти на спеціальному килимку, одягти діелектричні рукавиці, тримати по-
терпілого за одяг, якщо він сухий);

  при напрузі понад 1000 В для звільнення від дії струму потрібно скористатися ізо-
лювальною штангою або обценьками. Рятувальники повинні надіти діелектричні 
чоботи й рукавиці;

  після звільнення від дії електричного струму постраждалому необхідно забезпечи-
ти абсолютний спокій до прибуття лікарів, створити приплив свіжого повітря, дати 
понюхати нашатирний спирт, зігріти; якщо постраждалий знепритомнів, до прибуття 
лікаря необхідно зробити штучне дихання.
Перед виконанням штучного дихання необхідно розстібнути комір, 

розв’язати шарф, послабити пояс та ін. Найпоширеніший спосіб штучного 
дихання – «із рота в ніс», «із рота в рот».

При цьому постраждалий не повинен залишатися на вогкій землі, бетоні, кам’яній 
підлозі. Підстеліть під нього що-небудь тепле, вкрийте його, зігрійте.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді і поставте навпроти нього позначку:
1. Чи застосовуються на будівництві, у майстерні машини, механізми, які працюють 

від електричного струму?
а) Так;
б) Ні.

2. Чи може бути причиною ураження струмом випадкове зіткнення з оголеними 
дротами?

а) Так;
б) Ні.

3. Чи залежить ступінь ураження людини електричним струмом від напруги?
а) Так;
б) Ні.

4. Чи смертельний для людини струм в 0,1 А і напругою 100 В?
а) Так;
б) Ні.

5. Який струм більш небезпечний?
а) Постійний; 
б) Змінний.

6. Що є безпечним для людини?
а) Змінний струм 12 мА;
б) Постійний струм 60 мА;
в) Змінний струм до 10 мА;
г) Постійний до 50 мА.

7. Чи можна звільняти постраждалого від струмопровідних частин за мокрий одяг, 
якщо напруга не перевищує 1000 В?

а) Так;
б) Ні.
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8. Чи можна залишати постраждалого на бетоні, роблячи йому штучне дихання? 
а) Так;
б) Ні.

9. Які є види ураження електричним струмом?
а) Електричні удари;
б) Електричні травми;
в) Опіки;
г) Кровотечі.

10. Які електрозахисні засоби можна віднести до додаткових в електроустановках 
з напругою понад 1000В?

а) Діелектричні рукавиці;
б) Діелектричні чоботи;
в) Показники напруги;
г) Ізолювальні підставки;
д) Діелектричні килимки.

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 1 2 7
Назва: ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Мета: отримання знань про:
  зміст і значення пожежної безпеки;
  причини пожеж у навчальній майстерні та на будівельних об’єктах;
  особливості гасіння пожеж у майстернях і на будівельних об’єктах;
  засоби гасіння пожеж.

Дидактичне забезпечення:
1. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1994 р. зі змінами станом на 

11.05.2007 р;
2. ДБНВ 1.1-7-2002;
3. Правила пожежної безпеки в Україні (Наказ №217 МВС України зі змінами від 

05.03.2007 р.);
4. Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти Укра-

їни (наказ МОН України та ГУДПО МВС від 30.09.1998 № 348/70).

1. Пожежі завдають значної економічної та моральної шкоди людині. Тому необхідно 
дбати про організацію пожежної безпеки, шукати найбільш ефективні, економічно 
доцільні й технічно забезпечені способи попередження пожеж, і в разі їх виникнен-
ня швидко й грамотно їх ліквідувати, раціонально використовуючи при цьому мате-
ріали й технічні засоби гасіння.

2. Причинами пожеж у навчальних майстернях і на будівництві можуть бути:
  блискавки;
  порушення норм і правил зберігання самозаймистих матеріалів (тирса, промаслені 

ганчірки, вугільний пил тощо);
  недбале поводження з вогнем;
  несправні електроінструменти та устаткування;
  залишення без нагляду обігрівальних і опалювальних приладів;
  неправильне зберігання вогненебезпечних матеріалів (бензину, розчинників фарб, 

клеїв, мастик, газу, балонів з киснем, ацетиленом тощо);
  куріння в недозволених місцях;
  недотримання правил безпеки при електрозварюванні на риштуваннях з дерев’яним 

щитом настилу та ін.;
  недбале, легковажне ставлення до елементарних правил пожежної безпеки.

3. Відповідальність за пожежну безпеку покладається на будівельному об’єкті на 
начальника (виконавця робіт), а в приміщеннях виробничих ділянок – на їх керівни-
ків, майстрів виробничого навчання (у навчальних майстернях училища), бригади-
рів, завідувачів складів тощо.

У кожному приміщенні має бути вивішена табличка із зазначенням ПІБ відпові-
дального за пожежну безпеку.

У навчальному закладі необхідно організувати навчання учнів правилам пожеж-
ної безпеки в навчальній майстерні, на виробництві та в побуті. 

Види інструктажів з правил пожежної безпеки (ППБ):
  первинний – здійснюється з новим контингентом учнів (в училищі), робітниками на 

об’єкті;
  повторний – здійснюється безпосередньо на робочих місцях особами, відпові-

дальними за ППБ.
Крім інструктажів із ППБ, з робітниками також проводять заняття з пожежно-

технічного мінімуму.
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4. При виникненні пожежі в навчальній майстерні або на будь-якій ділянці будівни-
цтва негайно оголошують пожежну тривогу по місцевому радіо або звуковим сигна-
лом (сирена, удари дзвона, удари по металевій рейці) і телефонують до пожежної 
охорони за номером 101. Одночасно з повідомленням про пожежу учні, робітники 
й передусім члени ДПД (добровільної пожежної дружини) уживають заходів щодо її 
ліквідації й евакуації людей, посилення охорони об’єкта. Для гасіння використову-
ються наявні первинні засоби (вогнегасник, вода, пісок, азбестові покривала).

Якщо зайнялася ізоляція проводів або обмоток електродвигунів, необхідно знестру-
мити електромережу (це роблять електрики або особа, що обслуговує електроустановку).

Електроустановки, які перебувають під напругою, можна гасити вуглекислотни-
ми й порошковими вогнегасниками, сухим піском (водою або ж пінними вогнегасника-
ми електроустановки, що перебувають під напругою, гасити не можна).

При горінні лісоматеріалів застосовують воду, збиваючи полум’я спочатку із зо-
внішніх поверхонь, а потім подають струмінь води усередину штабеля або пакета.

Горіння різноманітних рідин ліквідується за допомогою пінних і порошкових вогне-
гасників, сухого піску, азбестового покривала, кошми.

Палаючий бензин, гас, дизельне пальне водою гасити не можна, тому що ці ріди-
ни легше від води, спливають на її поверхню і продовжують горіти.

При гасінні СаС3 (карбіду кальцію) і негашеного вапна (СаО)  не можна застосо-
вувати воду, тому що карбід взаємодіє з водою, виділяє ацетилен і, сильно розігріва-
ючись, підпалює його; а вапно, нагріваючись, сприяє розвитку горіння. Для їх гасіння 
застосовують порошкові вогнегасники, а також сухий пісок, азбестове покривало.

При горінні балонів з газом або навісів для збереження балонів використовують 
пінні вогнегасники, а балони інтенсивно охолоджують струменем води.

Після прибуття на місце пожежі пожежної частини члени ДПД, інші працівники та 
службовці виконують розпорядження керівника пожежників і діють відповідно до його 
вказівок.
5. До первинних засобів гасіння пожеж належать:

  внутрішні пожежні крани (ПК), обладнані рукавами і стволами;
  вогнегасники всіх видів;
  протипожежні щити, обладнані відрами, баграми, гаками, сокирами, ящиками з піс-

ком, бочками з водою;
  кошми або азбестові покривала.

Автоматичні водяні установки пожежогасіння:
  спринклерні – призначені для гасіння локальних пожеж;
  дренчерні – для гасіння пожеж на великій площі.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді і поставте навпроти нього позначку:
1. Чи повинен майстер провести інструктаж з ППБ перш ніж учні приступатимуть 

до роботи?
а) Так;
б) Ні.

2. Що потрібно робити членам ДПД до прибуття пожежників?
а) Вжити заходів щодо ліквідації пожежі;
б) Евакуювати людей;
в) Посилити охорону об’єктів;
г) Знеструмити електромережу.
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3. Чим можна гасити електроустановку, що перебуває під напругою?
а) Водою;
б) Вогнегасниками вуглекислотними;
в) Сухим піском;
г) Азбестовим покривалом;
д) Вогнегасниками пінними.

4. Що можна гасити водою в разі займання?
а) Бензин;
б) Гас;
в) Лісоматеріали;
г) Карбід кальцію;
д) Негашене вапно.

5. Який номер телефону пожежної охорони?
а) 101;
б) 102;
в) 103;
г) 104.

6. Які засоби гасіння пожеж належать до первинних?
а) Вогнегасники всіх видів;
б) Дренчерні установки;
в) Протипожежні щити;
г) Внутрішні пожежні крани;
д) Кошми;
е) Спринклерні установки.

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 1 2 8
Назва: ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ

Мета: отримання знань про:
  основні обов’язки служби виробничої санітарії;
  попередження професійних несприятливих чинників, причин, умов;
  санітарні вимоги до приміщень відповідно до ГОСТ 12.1.005-88.

І. Виробнича санітарія та обов’язки її служби
Виробнича санітарія займається вивченням технологічних процесів, умов праці, 

навколишнього середовища, в якому працює людина. Для усунення причин, умов і 
чинників, що негативно впливають на здоров’я людини, розробляються різ-
номанітні заходи, які поділяються на такі різновиди:

  організаційні;
  санітарно-гігієнічні;
  лікувально-профілактичні.

Ці заходи спрямовані на оздоровлення умов праці робітників, підвищення про-
дуктивності праці.

Таким чином, обов’язками служби виробничої санітарії є:
  виконання комплексу заходів, спрямованих на оздоровлення умов праці робітників 

і підвищення продуктивності праці на всіх стадіях технологічного процесу;
  усунення чинників, що несприятливо впивають на здоров’я людини, і попередження 

професійних захворювань.
ІІ. Несприятливі чинники, що діють на людину в процесі праці, та захист від них

У процесі праці на людину короткочасно або довгостроково впливають різнома-
нітні несприятливі чинники, наприклад, пил, шум, гази, шкідливі речовини, що можуть 
призвести до захворювань і втрати працездатності.

На будівельних роботах застосовують численні токсичні речовини, що можуть по-
трапити в організм людини. 

Проникнення, як правило, відбувається через дихальні шляхи, шлунково-
кишковий тракт (при споживанні).

Спирт, бензин, бензол, розчинені в жирах, проникають в організм людини через 
шкіру обличчя й рук.

Виробничий пил – дрібні часточки твердих речовин, які утворюються при роз-
вантаженні цементу, вапна, гіпсу та просіюванні їх. Вони перебувають у повітрі тим-
часово і спричиняють захворювання дихальних шляхів. Особливо небезпечним для 
здоров’я є пил, що міститься в будівельних матеріалах: вапні, цементі, шамотній цеглі 
у вигляді діоксиду кремнію SiО2.

При монтажі гіпсокартонних конструкцій застосовують цементні й бітумні, полімерні 
мастики, клеї, лакофарбові матеріали, сухі будівельні суміші, які також токсично діють на 
людину й можуть призвести до захворювання, гострого чи хронічного отруєння. 

Основні заходи боротьби з пилом:
  механізація навантажувально-розвантажувальних робіт, подрібнення і просіювання;
  забезпечення місцевої вентиляції.

Захист від шкідливих речовин, що можуть викликати отруєня:
  отруйні речовини необхідно зберігати в герметично закритій тарі, контролювати їх 

вміст у повітрі;
  обов’язково проводити інструктаж робітників;
  періодично проходити медичне обстеження;
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  дотримуватися особистої гігієни;
  при транспортуванні, навантаженні, розвантаженні матеріалів у закритих примі-

щеннях необхідно забезпечувати вентиляцію;
  при використанні в роботі полімерних матеріалів також необхідна вентиляція.

Захистом працівників на відкритому повітрі від несприятливих метеорологічних чин-
ників (температури повітря, його вологості, випромінювання від нагрітих предметів, ультра-
фіолетові промені) є спецодяг і взуття. Для захисту від сонячної радіації робітникам вида-
ють світлі головні убори з козирком, світлозахисні окуляри.
ІІІ. Санітарні вимоги до навчальних майстерень

Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88, приміщення навчальних майстерень пови-
нні відповідати таким вимогам:

  рекомендована температура повітря в приміщенні 19–22°С;
  відносна вологість 40-60% (у приміщенні допускається вологість від 10% до 75%);
  обов’язкова вентиляція у приміщеннях без природного провітрювання: подача зо-

внішнього повітря має становити 60 м3/година;
  гранично допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони на одно-

го працівника (ГДК) не повинна перевищувати 0,1-10 мг/м3, залежно від виду речо-
вини;

  сила звуку, що визначає рівень шуму (визначається шумомірами за ДСТУ 2861-94 і 
ГОСТ 12.1.050-86), для людини становить не вище ніж 75 децибел;

  гранично допустимі значення місцевих вібрацій за частоти обертання 1200-6000 об. 
за хв. дорівнюють 20-70 Гц, амплітуда коливання – 1,5-0,005 мм;

  освітленість робочих місць за нормами становить 30 - 75 лк;
  засобами захисту від радіоактивного випромінювання є пневмокостюми, пластикові 

бахили, гумові рукавички, комбінезони, респіратори, плівкові хлорвінілові фартухи, 
захисні щитки для очей; при роботі з радіоактивними речовинами та проникним ви-
промінюванням медогляди мають проводитися через кожні 6 місяців.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді і поставте навпроти нього позначку:
1. Які несприятливі фактори діють на людину в процесі праці?
а) Пил;
б) Шум;
в) Вібрація;
г) Токсичні речовини;
д) Радіація;
е) Сонячне світло;
ж) Штучне освітлення.

2. Чим займається виробнича санітарія?
а) Вивченням технологічних процесів;
б) Забезпеченням умов праці;
в) Вивченням навколишнього середовища, в якому працює людина;
г) Усуненням чинників, що несприятливо діють на здоров’я людини;
д) Попередженням професійних захворювань.

3. Які заходи розробляються для усунення причин, умов і чинників, що негативно 
впливають на здоров’я людини?

а) Організаційні;
б) Санітарно-гігієнічні;
в) Адміністративні;
г) Лікувально-профілактичні.
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4. Які основні заходи боротьби з пилом?
а) Вологе прибирання;
б) Механізація навантажувально-розвантажувальних робіт;
в) Забезпечення місцевої вентиляції;
г) Використання промислових пилососів.

5. Чи виділяються небезпечні токсичні матеріали при використанні синтетичних мастик?
а) Так;
б) Ні.

6. Необхідним захистом працівника за несприятливих погодних умов є тільки 
теплий спецодяг?

а) Так;
б) Ні.

7. Чи необхідно при низьких температурах організовувати перерви в роботі?
а) Так;
б) Ні.

8. Чи досить для захисту від сонячної радіації звичайного головного убору?
а) Так;
б) Ні.

9. Чи достатньо для нормального самопочуття й підтримання працездатності 
нормальної температури в приміщеннях і майстернях?

а) Так;
б) Ні.

10. Яка гранично допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони 
на одного працівника в мг/м3?

а) 0,1-5;
б) 5-10;
в) 15-20.

11. Яка сила звуку (рівень шуму) відповідно до вимог ГОСТу допустима для людини?
а) 25-50 Дб;
б) 50-75 Дб;
в) 75-100 Дб;
г) > 100 Дб.

12. Якою повинна бути освітленість робочого місця при виконанні опоряджувальних 
робіт відповідно до норм?

а) 10-30 лк;
б) 30-75 лк;
в) 75-100 лк.

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 1 2 9
Назва: ЕКОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Мета: засвоєння знань про:
  екологію як науку;
  природноохоронні заходи, спрямовані на поліпшенні екології навколишнього се-
редовища;

  природноохоронні заходи у будівництві.

Пов’язані модульні елементи
МЕ 1.2.3. Правові засади охорони праці та трудового законодавства.

Екологія (від грецького слова «ейкос» – будинок, дім) – наука, що вивчає вза-
ємовідносини людини й сукупності рослинних, тваринних організмів з навколишнім 
середовищем. Уперше цей термін використав німецький біолог Е.Геккел у 1866 р. у 
двотомній роботі, присвяченій морфології організмів.

Екологія розглядає проблеми раціонального природокористування, способи за-
хисту навколишнього середовища від негативних результатів людської діяльності та 
впливу стихії.

Істотних збитків навколишньому середовищу завдають підприємства будівельної 
індустрії – заводи з виробництва цементу, гіпсу, асфальтобетону, полімерних будівель-
них матеріалів, лаків, фарб тощо.

Самі будівельні об’єкти є також серйозним джерелом забруднення навколишньо-
го середовища.

    

   

 

 
���  

 
���  

 
���  

 

���  

 

���
  

 

���   
���  

 
���  

 
���   

БУДІВЕЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ

Види робіт Результат Шкода 
навколишньому
середовищу

риття котловану,
траншей, прокладання
доріг і комунікацій;
монтажні та
опоряджувальні
роботи;
підготовка 
будівельного
майданчика до здачі 
будівельного об’єкту

навантаження, перевезення,
вивантаження великої 
кількості ґрунту, застосуван-
ня матеріалів різного класу 
небезпечності;
спалювання відходів і 
залишків матеріалів (рулон-
них полімерних, на бітумній 
основі, ізоляційних, паперу, 
ганчір’я тощо)

пил;
вихлопні гази
двигунів внутріш-
нього згорання 
автомобілів;
забруднення ґрунту, 
атмосфери;
продукти згорання
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Заходи щодо боротьби із забрудненням ґрунту, атмосфери, водного се-
редовища:
1. Раціональне розміщення джерел забруднення:

  винесення промислових підприємств із великих міст у райони, непридатні для сіль-
ськогосподарського використання;

  установлення санітарно-захисних зон;
  раціональна організація руху транспорту в зонах житлової забудови що дасть змогу 

зменшити викиди токсичних речовин;
  систематичне спостереження за станом атмосфери та ґрунту з метою виявлення 

причин підвищення концентрацій шкідливих речовин та їх усунення.
2. Упровадження передових технологій:

  застосування герметичного устаткування, яке не викидає в середовище забруднень;
  застосування ефективних пило- і газоуловлювачів, фільтрів, сучасних методів очи-

щення.
3. Охорона ґрунту, земель (полягає в покращенні стану й використання земельних 

фондів)
Факторами порушення ґрунтового покриву є:

  природні – вітрова й водна ерозія ґрунтів;
  антропогенні – ущільнення ґрунту під будівництво.

Щорічно втрати земельних угідь у світі становить 5-7 млн. га, людство 
активно використовує 55% суші.
4. Збереження лісових насаджень

Ліси займають майже третину земної суші. Від лісів залежить клімат, вони викону-
ють ґрунтозахисну, природоохоронну, водорегулювальну функції.

Під замкнутим лісовим покривом не буває поверхневого стоку, що розмиває ґрунт, 
навіть під час злив. Лісова підстилка дуже вологовмісна, а ґрунт під нею, пронизаний 
корінням дерев і кущів, легко пропускає воду. 

Ліс постійно продукує органічну масу – деревину, з якої виготовляють понад 
20 тис. найменувань промислових і господарських товарів. Деревина є універсальним 
будівельним матеріалом, який використовується дуже широко, незважаючи на зрос-
тання ролі її замінників.

Хижацьке знищення лісів на значних територіях спричиняє виникнення селевих 
потоків, повеней, прискорену ерозію ґрунтів, погіршення клімату, поширення суховіїв, 
посух, обміління річок і озер, розмивання берегів. Коли на шляху дощової води не 
встає ліс, вона стікає в річки й моря, не поповнюючи запаси ґрунтових вод. Їх рівень 
починає стрімко падати, що, врешті-решт, призводить до обміління водоймищ.

Ліси регулюють температуру й вологість повітря, силу вітру, поглинають радіо-
активні речовини, знижують шум у містах, біля автострад. Повітря в лісі майже позбав-
лене шкідливих газів і пилу. Деревні породи (дуб звичайний, липа, хвойні) виділяють 
фітонциди, які перешкоджають розвитку мікробів і вірусів.
5. Зведення до мінімуму промислових викидів

Заходи захисту атмосфери – використання пило- і тумановловлювальних 
апаратів і систем.

Пилоочисне обладнання поділяють на 4 групи:
  сухі пиловловлювачі;
  мокрі пиловловлювачі;
  електрофільтри;
  фільтри для очищення повітря.

Щорічно спалюється 7 млн. тонн умовного палива, викиди від цього по-
трапляють в атмосферу.
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6. Охорона водного середовища
Будівництво та будівельна індустрія – один із активних забруднювачів водоймищ.
Особливу увагу слід приділяти очищенню стічних вод, упровадженню захисних 

приладів і безстічних технологій на будівельних промислових підприємствах.
Для зменшення забруднення ґрунту й водойм необхідне переведення підпри-

ємств будівельної індустрії на мало- і безвідходне виробництво.
Під виробничими відходами розуміють рештки сировини, матеріалів, напівфа-

брикатів, які утворилися у процесі виробництва продукції або виконання робіт і повніс-
тю або частково втратили початкові споживчі властивості.

З кожним роком кількість промислових відходів на одне людину зростає на 4-6%. 
Отже, проблема переробки й використання відходів нині набуває особливої актуаль-
ності (рис.1).

Проблеми негативної дії промислових об’єктів можна вирішити, використовуючи 
безвідходні й маловідходні технології, пасивні методи захисту навколишнього середо-
вища.

Безвідходна технологія – комплексна переробка сировини з використанням 
усіх її компонентів.

Маловідходна технологія – проміжний рівень безвідхідної технології. Частина си-
ровини й матеріалів переходить у відходи і спрямовується на тривале зберігання або за-
хоронення.

Пасивні методи захисту навколишнього середовища:
очищення стічних вод від домішок;
очищення газових викидів;
розсіювання шкідливих викидів в атмосферу;
захоронення токсичних відходів.

У будівництві найчастіше застосовують пасивні методи захисту при 
маловідходній технології.
7. Утилізація відходів

Відходи промислового (зокрема будівельного) виробництва поділяються на твер-
ді й рідкі.

Тверді відходи (окрім металобрухту) вивозять і захоронюють на полігонах, спалю-
ють, або складують і зберігають до появи нових технологій переробки.

Відходи пластмас у суміші з іншими відходами (дерево, гума та ін.) використову-
ють для отримання цінних продуктів (пірокарбону, горючого газу, рідкої смоли). Піро-
карбон застосовують для виробництва полімерних і будівельних матеріалів.

Переробку відходів проводять на спеціальних заводах.
Для забезпечення екологічних нормативів у нашій країні визначені такі 

первинні заходи:
організація посиленого контролю за шкідливими викидами виробничих відходів із за-

стосуванням спеціальних приладів, ефективного використання очищувальних споруд;

Рис. 1. Неминучий результат
господарської діяльності людини
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установлення гранично допустимих норм забруднення (екологічні нормативи), з 
огляду на регіональні особливості;

організація переходу до безвідходного виробництва.
Усі викиди в атмосферу мають відповідати вимогам ГОСТ 17.2.3.02-78 і санітар-

ним правилам ДСП 201-97.
Охорона ґрунту й водних джерел від забруднень здійснюється відповідно до та-

ких санітарних правил і норм: СанПіН 42-128-4690-88 і СанПіН 4630-88.
Крім того, на будівельному майданчику кожен працівник на своєму робочому місці 

повинен виконувати певні екологічні правила: не виливати залишки олив, фарб, роз-
чинників, не кидати використану тару (вона має бути акуратно складена й потім цен-
тралізовано відправлена на утилізацію). Зворотну тару слід закрити кришками, зібрати 
й відправити постачальникові.

Від рівня природоохоронної підготовки кожного учасника виробничого процесу 
багато в чому залежить екологічна безпека України.

Усі перераховані заходи слід передбачати на стадії передпроектних роз-
робок з урахуванням конкретних умов місцевості і здійснюватися у процесі 
спорудження будівельного об’єкту.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді і поставте навпроти нього позначку:
1. Яка наука вивчає взаємовідносини людини й навколишнього середовища?
а) Соціологія;
б) Етнографія;
в) Екологія.

2. Які основні екологічні заходи проводяться в будівництві?
а) Рекультивація ґрунтів;
в) Покращення гігієнічних умов;
г) Запобігання шкідливим викидам у ґрунт.

3. Якими заходами можна вирішити проблему охорони навколишнього середовища 
від дії промислових об’єктів?

а) Застосовувати безвідходну технологію;
б) Зменшити кількість промислових об’єктів;
в) Застосовувати утилізацію відходів;
г) Застосовувати пасивні методи захисту навколишнього середовища;
д) Застосувати новітні технології з використанням екологічно чистих матеріалів.

4. Які процеси викликає знищення лісів?
а) Обміління рік;
б) Ерозію ґрунтів;
в) Селеві потоки;
г) Весняні повені;
д) Розмивання берегів річок.

5. Регулятором яких екологічних факторів є ліси?
а) Температури повітря;
б) Вологості повітря;
в) Вмісту радіоактивних речовин;
д) Вмісту пилу й газу;
е) Розвитку мікроорганізмів і вірусів.
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6. Які заходи слід застосовувати для боротьби із забрудненням ґрунту, атмосфери, 
водного середовища?

а) Раціональне розміщення джерел забруднення;
б) Застосування сучасних методів очищення шкідливих викидів;
в) Охорона ґрунтів;
г) Збереження лісів;
д) Боротьба з промисловими відходами;
е) Застосування передових безвідходних технологій;
ж) Очистка річок;
з) Антропогенні.

7. Які нормативні документи спрямовані на охорону ґрунтів та водних джерел 
від забруднень?

а) ГОСТ 17.2.3.02-78;
б) СанПіН 42-128-4690-88;
в) ДСП 201-97;
г) СанПіН 4630-88.

Письмове завдання
Використовуючи рисунок 2, розкажіть, як дії людей впливають на навколишнє се-

редовище.

Рис.2. Негативні наслідки дії людей на природу

Практичне завдання
Обстежте територію свого мікрорайону, селища, містечка й оцініть ступінь її озе-

ленення. Якщо є можливість, посприяйте розробці програми озеленення певної тери-
торії спільно з місцевими природоохоронними організаціями.

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 1 2 10
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація та узагальнення змісту МО 1.2, контроль його засвоєння. 

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 1.2

Письмове завдання
1. Розкрийте поняття «охорона праці».
2. Назвіть обов’язки відповідального за охорону праці в училищі.
3. Назвіть обов’язки відповідального за пожежну безпеку на конкретному робочому місці.
4. Які травми при виконанні будівельних робіт можна отримати, якщо не дотримува-

тися правил безпеки праці?
5. Назвіть основні причини виробничого травматизму.
6. Назвіть професійні захворювання будівельника.
7. Кого повинен сповістити учень або робітник про нещасний випадок на виробництві, 

у навчальній майстерні?
8. У яких випадках оформляється акт про травму в навчальній майстерні?
9. Що означає «виробнича травма, не пов’язана з виробництвом»?
10. Як класифікуються нещасні випадки?
11. Що входить до правил внутрішнього трудового розпорядку, хто їх визначає?
12. Назвіть права та обов’язки робітника з питань охорони праці.
13. Від чого залежить працездатність людини? 
14. Як поділяються роботи за ступенем шкідливості й небезпеки? 
15. Які вимоги висуваються до режиму робочого дня учня професійно-технічного на-

вчального закладу? 
16. Назвіть основні обов’язки виробничої санітарії. 
17. Назвіть причини нещасних випадків на виробництві.
18. У яких випадках надається перша допомога потерпілому й у чому вона полягає?
19. Назвіть види інструктажів з безпеки праці, їх характерні особливості та відмінності.
20. У яких законодавчих документах закріпленні права громадян, зокрема неповноліт-

ніх на охорону праці? Проаналізуйте, спираючись на свій особистий досвід, як вони 
забезпечуються. 

21. В яких розділах КЗпП викладено права неповнолітніх?
22. Назвіть санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень навчальних майстерень.
23. Які бувають види ушкоджень за складністю?
24. Чому будівельні об’єкти є серйозним джерелом забруднення навколишнього се-

редовища?
25. Які заходи запроваджуються для боротьби із забрудненнями ґрунту, атмосфери, 

водного середовища?
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Практичне завдання
1. Опишіть правила електробезпеки та пожежної безпеки на вашому робочому місці 

в майстерні.
2. Відвідайте будівельний об’єкт і проаналізуйте, чи виконуються там вимоги еколо-

гічної безпеки. 

АНКЕТА САМООЦІНКИ
Прізвище, ім’я ___________________________________________________________

Оцініть свою діяльність, активність під час вивчення МО (0 – 5 балів).
Набув знань, умінь 
Набув більше впевненості в собі
Здатний вирішувати проблеми
Зміг знайти й використати необхідну інформацію
Зміг розібратися в змісті МЕ і виконав практичні завдання 
Дотримувався часових рамок
Проявив готовність і завзятість у досягненні мети

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 1 3 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 1.3. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕХНОЛОГІЄЮ ВИКОНАННЯ
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ НА БУДІВЕЛЬНОМУ

МАЙДАНЧИКУ

Мета: ознайомлення з організацією праці на будівельному майданчику.

 

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

Перське прислів’я  

Якщо хочеш бути гарним, трудися до самозабуття, 
трудися так, щоб ти відчув себе творцем, 

майстром, паном у будь-якій справі.
В.О. Сухомлинський

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 1 3 2
Назва:  ВИЇЗНЕ ЗАНЯТТЯ НА БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

Мета: ознайомлення
  з роботою, умовами праці монтажників гіпсокартонних конструкцій, викорис-
танням інструменту, пристроїв при виконанні монтажних робіт;

  з вимогами безпеки праці при виконанні робіт.

Підготовчий етап
Ознайомлення з вимогами безпеки праці та правилами поведінки на будівельно-

му об’єкті.
Основний етап
Ознайомлення з організацією праці монтажників гіпсокартонних конструкцій 

(ГКК). Звернути увагу на підготовку гіпсокартонних плит (ГКП) до монтажу ГКК на спо-
соби кріплення ГКП. Ознайомитися з улаштуванням каркасів гіпсокартонних систем, 
кріпленням гіпсокартонних виробів до елементів каркаса, обробкою швів у гіпсокар-
тонних обшивках.

Розглянути інструмент, пристосування, механізми, які використовують монтажники.
Звернути увагу на те, як монтажники виконують правила безпеки праці та вироб-

ничої санітарії.
Чи економно монтажники використовують матеріали, електроенергію?
Яким чином виконуються екологічні вимоги на будівництві?
Ознайомитись з наявністю на будівельному майданчику нормативно-проектної 

документації.
Заключний етап 
Обговорення результатів заняття, висновки. Написати звіт згідно письмового за-

вдання.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді і поставте навпроти нього позначку:
1. Які будівельні роботи виконують із застосуванням ГКК?
а) Опорядження стін, стелі;
б) Монтаж каркасних стін, перегородок;
в) Монтаж підвісної стелі;
г) Улаштування фундаменту;
д) Монтаж сходів.

2. Як організована  робота монтажників ГКК?
а) Індивідуально;
б) Спеціалізованими ланками;

3. Які інструменти використовують монтажники ГКК?
а) Ножівку;
б) Стамеску;
в) Молоток;
г) Електрошуруповерт;

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

д) Спеціальні ножі;
е) Електродриль;
ж) Шпатель;
з) Правило.

в) Спеціалізованими бригадами;
г) У складі будівельних бригад.
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 1 3 3
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 1.3 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 1.3

Письмове завдання
1. Які будівельні процеси виконувались на об’єкті із застосуванням ГКК?
2. Якою нормативно-проектною документацією користуються монтажники ГКК?
3. Охарактеризуйте стан безпеки праці та виробничої санітарії на будівельному об’єкті.
4. Які заходи пожежної безпеки передбачені?
5. Опишіть виконання економічних та екологічних вимог на об’єкті.
6. Чи сподобалась вам робота монтажника ГКК і чим?

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 1 4 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 1.4. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КРЕСЛЕННЯ
Мета: ознайомлення з вимогами до виконання креслень, виконання простих 

креслень, розуміння різниці між ескізом та кресленням, порядок читання 
креслень та ескізів. 

До складу МО 1.4 входять такі МЕ:
  основні відомості про виконання та оформлення креслень;
  креслярські шрифти;
  площини проекцій, осі проекцій;
  побудова проекцій геометричних тіл;
  побудова розгорток поверхонь геометричних тіл;
  види аксонометричних проекцій; 
  поняття про ескіз;
  порядок читання креслень та ескізів;
  правила нанесення розмірів на креслення.

Переходьте до наступного елементу



61

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 1 4 2
Назва: ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНЬ

Мета: отримання знань про:
  креслення як графічний документ;
  лінії креслення;
  формати креслень;
  масштаби креслень.

Дидактичне забезпечення: 
ГОСТ 2.305-2008 – єдина система конструкторської документації (ЄСКД);
ГОСТ 2.303-68 – ЄСКД лінії; ГОСТ 2.301-68 – ЄСКД формати; ГОСТ 2.302-68 – ЄСКД 
масштаби креслень.

Поняття про креслення. Усі предмети, які нас оточують, можна зобразити на 
аркуші паперу у вигляді рисунка, фотографії або креслення. На рисунках і фотографіях 
предмети зображуються такими, якими їх бачить око людини чи об’єктив фотоапара-
та. Рисунки та фотографії, даючи наочне уявлення про зображуваний предмет, мають 
певні недоліки. По-перше, вони дещо спотворюють форму й розміри предмета; по-
друге, за допомогою їх взагалі неможливо показати внутрішню будову та вигляд пред-
мета збоку. Тому в техніці для точної передачі форми й розмірів та структури об’єкта 
застосовують креслення.

Креслення – це графічний конструкторський документ, який визначає конструк-
цію виробу, а також містить відомості, необхідні для розробки, виготовлення, контр-
олю, монтажу й експлуатації виробу, включаючи його ремонт. У технічному кресленні, 
об’єктами якого є прилади, устаткування, окремі електрорадіоелементи, використову-
ють різні види креслень у вигляді окремих конструкторських документів.

Лінії креслення. Основні відомості щодо ліній креслення наведено в таблиці 1. 
Товщину ліній вибирають залежно від розмірів, складності зображення та призначення 
креслення, причому вибрана товщина має бути однаковою для всіх зображень на крес-
ленні. Товщина ліній на кресленні залежить від вибраної товщини S суцільної основної 
лінії. Практично значення S вибирають у межах 0,6...1,5 мм залежно від розмірів і склад-
ності зображення, а також розмірів формату креслення. Найменша товщина ліній, які 
виконуються олівцем, має бути 0,3 мм, а найменша відстань між лініями – 0,8...1,0 мм.

Таблиця 1
ЛІНІЇ КРЕСЛЕННЯ

Накреслення
лінії Назва лінії

Товщина
лінії щодо 
товщини
основної 

Основне призначення

1 2 3 4
Суцільна
товста
(основна)

S
Лінії видимого контуру; лінії переходу видимі; лінії
контуру перетину (винесеного та такого, що входить 
до складу розрізу)

Суцільна
тонка

Від S/3
до S/2

Лінії контуру накладеного перетину; лінії розмірні та 
виносні; лінії штрихування; лінії-виноски; полиці ліній 
виносок і підкреслювання написів; лінії для зобра-
ження примежових деталей («обстановка»); лінії об-
меження виносних елементів на виглядах, розрізах і 
перерізах; лінії переходу уявні; сліди площин; лінії по-
будови характерних точок при спеціальних побудовах
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1 2 3 4
Суцільна
хвиляста Те саме Лінії обриву; лінії розмежування вигляду та розрізу

Штрихова Те саме Лінії невидимого контуру; лінії переходу невидимі

Штрихпунктирна 
тонка Те саме Лінії осьові та центрові; лінії перерізів, що є осями 

симетрії для накладених або винесених перетинів

Штрихпунктирна
потовщена

Від S/2
до (2/3)S

Лінії, що позначають поверхні, які підлягають термоо-
бробці або покриттю; лінії для зображення елементів, 
розташованих перед січною площиною («накладена 
проекція»)

Розімкнена Від S
до 1,5 S Лінії перетинів

Суцільна тонка 
зі зломом

Від S/3
до S/2 Довгі лінії обриву

Штрихпунктирна 
з двома точками 
тонка

Те саме

Лінії згину на розгортках; лінії для зображення час-
тин виробів у крайніх або проміжних положеннях; 
лінії для зображення розгортки, суміщеної з вигля-
дом

Формати креслень. Креслення виконують на аркушах креслярського паперу стро-
го визначених розмірів (формату) (табл.2).

Таблиця 2
ФОРМАТИ КРЕСЛЕНЬ

Формат А0 А1 А2 А3 А4
Розміри сторін формату, мм 841×1189 594×841 420×594 297×420 210×297

Формати аркушів визначаються розмірами 
зовнішньої рамки (рис.1), яку наносять усереди-
ні меж формату: згори, праворуч і знизу – на від-
стані 5 мм; ліворуч – на відстані 20 мм (для під-
шивання креслення). Усередині рамки в правому 
нижньому куті поміщають основний напис (куто-
вий штамп). На аркушах формату А4 основний 
напис роблять уздовж короткої сторони аркуша. 
У лівому верхньому куті розміщують позначення 
документів, а в лівому нижньому – інвентарні но-
мери та підписи.

Масштаби. Вироби на кресленнях бажано 
зображувати в натуральну величину. Якщо цьо-
го зробити не можна, то застосовують масшта-
би зменшення або збільшення. Розміри великих 
виробів при зображенні на кресленні доводить-
ся зменшувати в кілька разів, а малих – збіль-
шувати. Усі ці зображення виконують відповідно 

Таблиця 1. Завершення

Рис.1. Оформлення креслення: 1 – позначен-
ня документа; 2 – розмір рамки всередині; 
3 – основний напис; 4 – розмір зовнішньої 
рамки; 5 – інвентарні номери та підписи
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до вибраного масштабу. Масштабом зображення називають відношення розмірів 
предмета, виконаних на кресленні без спотворення його зображення, до їхніх номі-
нальних значень.

У табл.3 наведено масштаби, установлені стандартами.
Таблиця 3

МАСШТАБИ
Масштаби 
зменшення

1:2
1:50

1:2.5
1:75

1:4
1:100

1:5
1:200

1:10
1:400

1:15
1:500

1:20
1:800

1:25
1:1000 1:40

Масштаби 
збільшення 2:1 2,5:1 4:1 5:1 10:1 20:1 40:1 50:1 100:1

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. У якому вигляді можна отримати зображення предметів, які нас оточують?
а) Фотографії;
б) Опису;
в) Рисунка;
г) Макету;
д) Креслення.

2. Які недоліки мають рисунки?
а) Спотворюють форму й розміри предмета;
б) Визначають загальний вигляд;
в) Не можуть показати внутрішню будову предмета;
г) Дають наочне уявлення про предмет;
д) Не можуть показати вигляд предмета збоку.

3. Що є об’єктом технічного креслення?
а) Прилади;
б) Будівлі;
в) Устаткування;
г) Зображення поверхів;
ґ) Окремі радіоелементи.

4. Чи однаковою має бути товщина ліній на всіх зображеннях?
а) Так;
б) Ні.

5. Якою повинна бути найменша товщина ліній?
а) 0,1 мм;
б) 0,3 мм;
в) 0,5 мм.

6. Якою має бути найменша відстань між лініями?
а) 0,5 мм;
б) 0,8 мм;
в) 1,0 мм.

7. Які розміри має формат А1?
а) 841×1189 мм;
б) 594×841 мм;
в) 420×594 мм;
г) 297×420 мм.
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8. Де розміщують кутовий штамп?
а) Зверху рамки;
б) Знизу рамки;
в) Усередині рамки;
г) У лівому нижньому куті;
д) У лівому верхньому куті;
е) У правому нижньому куті.

9. Як називають відношення розмірів предмета до зображених на кресленні?
а) Зменшенням;
б) Збільшенням
в) Масштабом.

Самостійна робота
Графічне завдання

1. Виконайте підготовку формату креслення.
2. Накресліть види ліній.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе



65

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 1 4 3
Назва: КРЕСЛЯРСЬКІ ШРИФТИ

Мета: засвоєння знань про:
  розмір шрифту;
  типи шрифту;
  позначення знаків.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 1.4.2. Основні відомості про виконання та оформлення креслень.

Матеріально-технічне та дидактичне забезпечення:
1. Набір кресляра;
2. Папір креслярський формату А4;
3. ГОСТ 2.304-81 – ЄСКД. Шрифти креслярські.

Шрифт – це графічна форма зображення літер і цифр. Стандартами встановле-
ні певні правила написання літер та цифр креслярським шрифтом. Написи наносять 
на креслення та інші технічні документи від руки з нахилом літер і цифр до основи 
рядка 75° (рис.1) або під прямим кутом (рис.2).

Стандартом регламентовано дев’ять основних розмірів шрифтів: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 
14; 20; 28; 40 мм.

Розмір шрифту h – розмір, який визначається висотою великих літер шрифту в 
міліметрах. Ця висота вимірюється перпендикулярно до основи рядка.

Висота малих літер с визначається відношенням їх висоти (без відростків k) до 
розміру шрифту h, наприклад, с = 7/10 (рис.3).

Ширина літери q – найбільша ширина літери, виміряна відповідно до рис.3, що 
визначається її відношенням до розміру шрифту h, наприклад q = (6/10)h, або до тов-
щини лінії шрифту h, наприклад q = 6d.

Товщина лінії шрифту d – тов-
щина, що визначається типом і висо-
тою шрифту.

Допоміжна сітка – це сітка, 
утворена допоміжними лініями, в яку 
вписуються літери. Крок допоміжних 
ліній сітки залежить від товщини ліній 
шрифту d (рис.4).

Великі літери Великі літери

Малі літери Малі літери

Рис.1. Літери з нахилом Рис.2. Літери без нахилу

Рис.3. Розміри літер
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Рис.4. Допоміжна сітка Рис.5. Типи та розміри шрифту

Типи та розміри шрифту. Регламентовано такі типи шрифту:
  тип А без нахилу [d=(1/14)h] з параметрами, наведеними в табл.1;
  тип А з нахилом близько 75° [d=(1/14)h] з параметрами, наведеними в табл.1;
  тип Б без нахилу [d=(1/10)h] з параметрами, наведеними в табл.2;
  тип Б з нахилом близько 75° [d =(1/10)h] з параметрами, наведеними в табл.2.

Побудову шрифту на допоміжній сітці показано на рис.5.
Таблиця 1

РОЗМІРИ ШРИФТУ ТИПУ А

Параметри шрифту Позначення Відносний 
розмір Розміри, мм

Розмір шрифту – висота великих літер h (14/14) h 14 d 2,5 5,0 7,0
Висота малих літер c (10/14) h 10 d 1,8 3,5 5,0
Відстань між літерами a (2/14) h 2 d 0,35 0,7 1,0
Мінімальний крок рядків (висота
допоміжної сітки) b (22/14) h 22 d 4,0 8,0 11,0

Мінімальна відстань між словами e (6/14) h 6 d 1,1 2,1 3,0
Товщина ліній шрифту d (1/14) h d 0,18 0,35 0,5

Таблиця 2
РОЗМІРИ ШРИФТУ ТИПУ Б

Параметри шрифту Позначення Відносний
розмір Розміри, мм

Розмір шрифту – висота великих літер h (10/10) h 10 d 2,5 5,0 7,0
Висота малих літер c (7/10) h 7 d 1,8 3,5 5,0
Відстань між літерами a (2/10) h 2 d 0,5 1,0 1,4
Мінімальний крок рядків (висота
допоміжної сітки)

b (17/10) h 17 d 4,3 8,5 12,0

Мінімальна відстань між словами e (6/10) h 6 d 1,5 3,0 4,2
Товщина ліній шрифту d (1/10) h d 0,25 0,5 0,7

На рис.6 зображено написання римських та 
арабських цифр. Шрифти з нахилом літер латин-
ського алфавіту показано на рис.7.

Рис.7. Латинські літериРис.6. Арабські й римські цифри
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У табл.3 наведено основні знаки, що зустрічаються в кресленні.
Розглянемо порядок написання слова похилим шрифтом Б:

1. Проводимо дві горизонтальні лінії на відстані 10 мм одна від одної. Ця відстань від-
повідатиме висоті h літер шрифту 10.

2. Наносимо сітку. Для цього висоту h розбиваємо на 10 однакових частин і проводи-
мо горизонтальні лінії, а під кутом 75° – паралельні лінії на відстані, що дорівнює 
товщині обведення шрифту.

3. На нижній лінії позначаємо ширину всіх літер слова та відстань між ними, керую-
чись табл.1 і 2.

4. Проводимо олівцем середньої твердості (ТМ) через усі позначки тонкі лінії під кутом 
75° до лінії рядка.

5. Наносимо м’яким олівцем від руки ледве помітні окреслення всіх літер слова.
6. Після перевірки накреслення літер обводимо їх олівцем або тушшю.

Таблиця 3
ШРИФТИ З НАХИЛОМ

Значення знака Позначення 
знака Значення знака Позначення 

знака Значення знака Позначення 
знака

Плюс Номер Секунда

Мінус, тире Крапка Дуга

Плюс-мінус Кома Кут

Множення Крапка 
з комою Похил

Ділення Знак питання Дужки круглі

Рівність Знак оклику Дужки 
квадратні

Приблизно до-
рівнює

Більше або
дорівнює і

Менше Від ... до Параграф

Більше Лапки Інтеграл

Менше або до-
рівнює

Риска 
дробу Нескінченність

Конусність Процент, 
відсоток

Знак 
подібності

Діаметр Градус Радикал

Квадрат Хвилина Зірочка
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Під яким кутом до основи рядка наносять на креслення літери й цифри?
а) 30°;
б) 45°;
в) 75°;
г) 90°;
д) 180°.

2. Як вимірюється висота шрифту?
а) Паралельно до основи рядка;
б) Перпендикулярно до основи рядка;
в) Не має значення.

3. Чим визначається висота малих літер?
а) Різницею висоти й ширини;
б) Відношенням висоти до розміру шрифту;
в) Шириною шрифту?

4. Якою повинна бути товщина ліній шрифту типу А і розміром 7 мм?
а) 0,18;
б) 0,35;
в) 0,5.

5. Як позначається діаметр?
а) #;
б) Ø;
в) ©

Самостійна робота
Графічне завдання

1. Напишіть великими та малими буквами український алфавіт і цифри креслярським 
шрифтом (розмір шрифту 10).

2. Виконайте написи шрифтом певного типу (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 1 4 4
Назва: ПЛОЩИНИ ПРОЕКЦІЙ, ОСІ ПРОЕКЦІЙ

Мета: засвоєння знань про:
  сутність методу проекцій;
  площини проекцій, осі проекцій.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.4.2. Основні відомості про виконання та оформлення креслень.
2. МЕ 1.4.3. Креслярські шрифти.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4. 

На кресленні предмети зображуються за допомогою проектування на дві або біль-
ше взаємно перпендикулярні площини: фронтальну (вигляд спереду) – V площина, 
горизонтальну (вигляд зверху) – Н площина й профільну (вигляд зліва) – W площина.

Три взаємно перпендикулярні площини утворюють 3-гранний кут, а лінії перетину 
цих площин називають осями проекцій і позначають ці осі OX, OY, OZ.

На рис.1 зображено 3-гранний кут, утворений трьома взаємно перпендикулярни-
ми площинами проекцій і проекції точки а на три площини : а, а', а". Точка а в просторі 
має координати аx, аy, аz.

Рис.1. Проекції точки А на три площини: а – у просторі; б – на кресленні

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що таке фронтальна площина?
а) Вигляд збоку;
б) Вигляд спереду;
в) Вигляд зверху.

2. Що утворюють у просторі 3 взаємно перпендикулярні площини?
а) Тривимірне зображення;
б) Прямий кут;
в) Тригранний кут.

W
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3. Що таке вісь проекції?
а) Лінія перетину двох площин;
б) Лінія перетину трьох площин;
в) Штрихпунктирна лінія;
г) Лінія, що вказує напрям.

4. Як можна визначити положення точки в просторі?
а) Вимірявши відстань від неї до будь-якої площини;
б) Задавши координати x, y, z;
в) Це неможливо?

Самостійна робота

Практичне завдання
Побудуйте в просторовому тригранному куті точку а з координатами x=5, y=5, 

z=4, використовуючи приклад, наведений на рис.1.

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 1 4 5
Назва:  ПОБУДОВА ПРОЕКЦІЙ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ

Мета: засвоєння знань про алгоритм побудови проекції багатогранника (пара-
лелепіпеда) і тіла обертання (циліндра).

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 1.4.2. Основні відомості про виконання та оформлення креслень;
2. МЕ 1.4.3. Креслярські шрифти.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський (формат 
визначте самостійно). 
Багатогранники й тіла обертання називають геометричними тілами. Багато-

гранники (паралелепіпед, призма, куб, піраміда тощо) утворені пласкими фігурами, що 
називаються гранями. Лінію перетину 2-х суміжних граней називають ребром.

Тіла обертання (циліндр, конус, куля тощо) утворені поверхнею, яку отримують 
при обертанні прямої або кривої лінії навколо осі. Алгоритм побудови проекцій геоме-
тричних тіл – паралелепіпеда й циліндра наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ ПРОЕКЦІЙ

ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ – ПАРАЛЕЛЕПІПЕДА Й ЦИЛІНДРА
Назва геометричного тіла 

(ескіз, проекції) Алгоритм побудови

1. Паралелепіпед Проводимо горизонтальні й вертикальні осі проек-
ції: OX, OY, OY1, OZ.
На площині Н накреслюємо прямокутник a b c d
(a1 b1 c1 d1) на деякій відстані від осей проекцій OX 
і OY так, щоб довгі сторони були паралельні OX, а 
короткі – OY.
Це – горизонтальна проекція паралелепіпе-
да (верхня й нижня основа проектується на 
площину Н в один прямокутник у натуральну 
величину).
Побудуємо фронтальну проекцію паралелепіпеда 
(вигляд спереду). 
Опустимо з вершин прямокутника a b c d (a1 b1 c1 d1)
 на площині Н перпендикуляри на висоту задума-
ного паралелепіпеда і, з’єднавши отримані точки 
горизонтальної прямої, отримаємо прямокутник 
на площині V: a' b' b'1 a'1 (d' c' c'1 d'1) – фронтальну 
проекцію паралелепіпеда.
За двома проекціями паралелепіпеда будуємо тре-
тю його проекцію – профільну – на площину W.
Прямокутник a" a"1 d"1 d" (b" b"1 c"1 c"), який тотож-
ній боковій грані паралелепіпеда, й буде його про-
фільною проекцією.
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Назва геометричного тіла
(ескіз, проекції) Алгоритм побудови

2. Циліндр Проводимо горизонтальні й вертикальні осі 
проекцій: OX, OY, OY1, OZ.
На горизонтальну площину проекцій циліндр 
проектується в коло радіусом R.
Проводимо через центр кола взаємно перпен-
дикулярні лінії діаметрів кола, паралельні осям 
OX і OY. На перетині з лінією кола отримуємо 
точки a b c d (a1 b1 c1 d1).
На фронтальну й профільні площини проекцій 
V і W циліндр проектується в прямокутники 
довільної висоти й ширини, яка дорівнює діа-
метру кола.
Твірні АА1 і СС1 спроектовані на площину V у 
крайні (контурні) твірні (a'a'1 і c'c'1), а на площи-
ні W їх проекції збіглися з віссю циліндра (a"a"1 
і c"c"1).
Проекції твірних циліндра ВВ1 і DD1 на площині 
V збіглися з віссю циліндра (bb1 і dd1), а на пло-
щині W вони є крайніми твірними (d"d"1 і b"b"1)

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які геометричні тіла є тілами обертання?
а) Циліндр;
б) Куб;
в) Конус;
г) Куля.

2. На якій площині розташовується горизонтальна проекція паралелепіпеда?
а) Н;
б) V;
в) W.

3. Що таке фронтальна проекція?
а) Вигляд збоку;
б) Вигляд зверху;
в) Вигляд спереду.

4. За скількома проекціями паралелепіпеда можна побудувати його третю проекцію:
а) Однією;
б) Двома.

5. У яку фігуру може проектуватися циліндр на профільну площину, якщо 
його горизонтальна проекція – коло?

а) Прямокутник;
б) Квадрат;
в) Еліпс;
г) Коло.
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Самостійна робота
Практичне завдання

1. Побудуйте проекцію колового циліндра діаметром 400 мм, заввишки 800 мм. Масш-
таб задайте самостійно.

2. Побудуйте проекцію паралелепіпеда завдовжки 80 мм, завширшки 20 мм і заввиш-
ки 40 мм.

3. Побудуйте в трьох проекціях конус. Розміри задайте самостійно. Складіть алгоритм 
побудови конуса.

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 1 4 6
Назва: ПОБУДОВА РОЗГОРТОК ПОВЕРХОНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ

Мета: засвоєння знань про:
  розгортки геометричного тіла;
  алгоритм побудови розгортки.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 1.4.2. Основні відомості про виконання та оформлення креслень;
2. МЕ 1.4.5. Побудова проекцій геометричних тіл.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський (формат 
визначте самостійно). 

Розгорткою геометричного тіла називають викрій, отриманий суміщенням усіх гра-
ней або поверхонь, що утворюють тіло, в одній площині.

Є поверхні, які не можна розгорнути в одну площину (наприклад кулі). Їх називають 
нерозгортуваними.

Побудова розгортки поверхні піраміди
1. Виконаємо креслення правильної прямої чотиригранної піраміди (рис.1).

Креслення представлено горизонтальною проекцією піраміди на площині Н і 
фронтальної на площині V.

Перед побудовою викрою поверхні піраміди на кресленні виконуємо додаткові 
побудови:

  на грані abs (горизонтальна проекція) вибираємо точку k, через яку слід провести 
горизонтальну лінію mn, паралельну ab;

  знаходимо точку k і лінію mn на фронтальній проекції. Позначимо їх k', m'n';
  повертаємо ребро as піраміди навколо вертикальної осі, що проходить через вер-

шину s так, щоб воно стало паралельним площині V і спроектувалося на неї в на-
туральну величину;

Точки a і m будуть при цьому переміщатися по дугах горизонтальних кіл, а 
горизонтальні проекції a і m цих точок також будуть переміщатися в пло-
щині Н по дугах, займаючи нове положення a1 і m1 (див. рис.1,а);

  знайдемо фронтальні проекції цих точок a'1 і m'1. Відрізок a'1s' – фронтальна про-
екція ребра піраміди та його натуральна величина.

Рис.1. Піраміда: а – креслення, б – повна розгортка поверхні.
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Для побудови розгортки є всі дані: сторона основи піраміди й ребро.
Алгоритм побудови розгортки правильної прямої чотиригранної піраміди 

(рис.1,б):
  з точки S проводимо дугу радіусом a'1s' (рис.1,а);
  відкладаємо на ній чотири рази сторону основи піраміди й отримуємо точки D, A, B, C;
  з’єднуємо ці точки між собою і з точкою S прямими. Отримуємо 4 рівнобедрених 

трикутники;
  будуємо на стороні АВ квадрат – основу піраміди.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які поверхні називають нерозгортуваними?
а) Ті, які не можна розгорнути в одну площину;
б) Отримані суміщенням усіх граней, що лежать у різних площинах;
в) Отримані суміщенням усіх поверхонь, що утворюють тіло, в одній площині.

2. Які дані потрібні для побудови розгортки правильної прямої чотиригранної 
піраміди?

а) Довжина основи;
б) Ширина основи;
в) Висота піраміди;
г) Довжина ребра;
д) Висота грані.

3. Якими проекціями має бути представлене креслення правильної прямої чоти-
ригранної піраміди для визначення натуральної величини ребра?

а) Горизонтальна;
б) Фронтальна ;
в) Профільна.

4. Чому дорівнює радіус дуги при побудові розгортки піраміди?
а) Сумі сторін;
б) Висоті;
в) Довжині ребра.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Побудуйте розгортку поверхні піраміди, що має в основі квадрат площею 3600 мм2. 
Висота піраміди 100 мм.

2. Додайте по контуру розгортки вузькі смужки для склеювання, виріжте розгортку, 
зігніть її по прямих лініях, склейте.

3. За заданими розмірами визначте площу бокової поверхні піраміди.

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 1 4 7
Назва: ВИДИ АКСОНОМЕТРИЧНИХ ПРОЕКЦІЙ

Мета: засвоєння знань про:
  поняття аксонометрії;
  види аксонометричних проекцій.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.4.2. Основні відомості про виконання та оформлення креслень.
2. МЕ 1.4.4. Площини проекцій, осі проекцій.
3. МЕ 1.4.5. Побудова проекцій геометричних тіл.

Матеріально-технічне та дидактичне забезпечення: 
1. Набір кресляра;
2. Папір креслярський формату А4; 
3. ГОСТ 2.317-68.

Аксонометрія в перекладі з грецької – вимірювання за осями. У кожному 
предметі можна виокремити три основних виміри: довжину, ширину, висоту, а лінії, за 
якими їх визначають, мають бути взаємно 
перпендикулярними. 

Наприклад, прямокутний паралелепі-
пед визначається довжиною трьох ребер, 
що збігаються в одній точці (рис.1).

Якщо позначити вершину кута буквою 
О і провести через ребра прямі OX, OY, OZ, 
то за цими прямими й визначають розміри: 
довжину, ширину, висоту.

Аксонометричною проекцією пред-
мета називають паралельну проекцію цьо-
го предмета разом з віссю довжини OX, 
віссю ширини OY і віссю висоти OZ.

Точка О – початок аксонометричних ко-
ординат. Осі OX, OY, OZ – аксонометричні осі.

ВИДИ АКСОНОМЕТРИЧНИХ ПРОЕКЦІЙ
залежно від масштабу вимірювання по трьох аксонометричних осях

Ізометричні Диметричні
  якщо масштаб вимірювання по 
всіх аксонометричних осях буде 

однаковим

  якщо масштаб вимірювання 
однаковий тільки за двома

осями, а за третьою – інший
залежно від проектування

Косокутні Ізометричні,
диметричні

Прямокутні
  якщо напрямок проектування 

утворює гострий кут
з площиною проекції

  якщо напрямок проекту-
вання перпендикулярний 

до площини проекцій

Рис.1 Вимірювання прямокутного
паралелепіпеда по осях
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що таке аксонометрія?
а) Вимірювання за осями;
б) Побудова за осями;
в) Визначення по осях.

2. Які параметри визначають аксонометричну проекцію предмета?
а) Початок аксонометричних координат;
б) Аксонометричні осі;
в) Кут повороту;
г) Масштаб вимірювання за осями.

3. Які види аксонометричних проекцій залежать від масштабу вимірювання 
по трьох осях OX, OY, OZ?

а) Косокутні ізометричні;
б) Ізометричні;
в) Диметричні;
г) Прямокутні диметричні.

4. Яка аксонометрична проекція має однаковий масштаб вимірювання тільки по 
двох осях, а напрям проектування перпендикулярний до площини проекції?

а) Косокутні ізометричні;
б) Ізометричні;
в) Диметричні;
г) Прямокутні диметричні.

Самостійна робота

Практичне завдання
Виконайте креслення прямокутного паралелепіпеда (рис.1) у М 1:20 у прямокутній 

ізометрії. (Аксонометричні осі розташовані під однаковими кутами 120° один до одного).

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 1 4 8
Назва:  ПОНЯТТЯ ПРО ЕСКІЗ

Мета: засвоєння знань про:
  ескіз креслення;
  призначення і виконання ескіза.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.4.2. Основні відомості про виконання та оформлення креслень;
2. МЕ 1.4.5. Побудова проекцій геометричних тіл.

Матеріально-технічне та дидактичне забезпечення: 
1. Набір кресляра;
2. Папір у клітинку; 
3. ГОСТ 2.119-73.

Ескізами називають креслення, виконані від руки, що служать, як правило, ма-
теріалом або основою для виконання робочих креслень і містять усі необхідні дані 
для виготовлення зображених на них деталей.

За ескізами виготовляють деталі 
на виробництві. Якщо необхідно ви-
готовити деталь за наявним зразком, 
з нього також попередньо знімаєть-
ся ескіз. Але цим не вичерпується 
їх значення. Уміння складати ескізи 
дуже важливе для робітника, бо ес-
кізи – найбільш доступний і найменш 
трудомісткий спосіб передачі раціона-
лізаторської творчої думки робітника. 
Виконують ескіз обов’язково відпо-
відно до правил і умов, установлених 
ГОСТами для робочих креслень. Усі 
правила державних стандартів є обов’язковими й для ескізів.

Щоб виконувані від руки зображення на ескізах були акуратними й більш чітки-
ми, їх слід виконувати на папері, розграфленому в клітинку, використовуючи лінії сітки 
для проведення ліній (рис.1).

Це тим зручніше, що кожна клітинка приблизно дорівнює 5 мм, і, користуючись 
цим, можна зображувати предмети зі збереженням схожості та пропорційності між 
окремими частинами.

Виконувати ескізи треба в певному порядку. Цей порядок з розбиттям його 
на низку послідовних графічних операцій наочно показано на рис. 2.

Передусім треба оглянути деталь і визначити необхідну кількість виглядів для її 
зображення. Установити положення деталі для головного вигляду, беручи до уваги ро-
боче положення деталі. Вибрати відповідний розмір (формат) паперу й нанести рамку, 
як і для робочого креслення, передбачивши місце й для основного напису.

Перша операція 
Тонкими лініями наносять межі кожного вигляду (рамки), зберігаючи приблизне 

співвідношення габаритних розмірів (рис.2, операція 1). Необхідно між виглядами за-
лишати достатньо вільного місця для нанесення розмірів. Такий спосіб попереднього 
планування розташування виглядів на ескізі дає можливість уникнути помилок, які зу-
стрічаються при виконанні ескізів. 

Рис.1. Ескіз
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Помилки можуть бути такими:
а) не вистачає місця для того чи іншого вигляду;
б) між виглядами не вистачає місця для нанесення розмірів;
в) занадто малі розміри зображення, внаслідок чого вони недостатньо чіткі;
г) не взято до уваги співвідношення основних розмірів деталі, внаслідок чого зобра-

ження вийшло непропорційним, спотворює форму деталі.
Друга операція
Нанесення осьових 

ліній. Їх проводять тон-
кими штрихпунктирними 
лініями, виводячи трохи 
за контури меж виглядів 
(рис.2, операція 2).

Третя операція
Накреслення тонки-

ми лініями всіх видимих 
контурів деталі. Накрес-
лювати їх треба одночас-
но на всіх виглядах, бо 
при цьому можливі про-
пуски зображень яких-не-
будь дрібних частин дета-
лі на інших виглядах.

Якщо контурні лінії 
яких-небудь частин дета-
лі на одному з виглядів 
невидимі, їх треба вико-
нати штриховими лініями. 
Якщо необхідно застосу-
вати розрізи, то контури 
внутрішніх частин деталі, 
що потрапляють у площи-
ну розрізу, виконують су-
цільними лініями (рис.2, 
операція 3).

Четверта операція
Після ретельної перевірки виконаних виглядів і розрізів переходять до обведення 

їх м’яким олівцем, дотримуючись характеру ліній і їх товщини згідно з ДСТУ Б А.2.4-4-99. 
Після обведення заштриховують фігури перерізу в розрізах.

П’ята операція
Після того, як форма деталі повністю відображена в ескізі, наносять розмірні лінії. 

При проведенні розмірних ліній використовуються лінії сітки. До зазначення розмірів 
треба ставитися дуже уважно, бо пропуск будь-якого розміру на ескізі може загальму-
вати виготовлення деталі або виконання креслення за ескізом. Крім розмірів, які харак-
теризують окремі частини деталі, вказують габаритні розміри.

Шоста операція
Коли всі необхідні розмірні лінії заготовлені, ретельно перевіряють, чи не пропу-

щені які-небудь розміри, чи не проставлено який-небудь розмір двічі тощо, і тільки піс-
ля цього приступають до нанесення цифрових даних на розмірних лініях. Зазначають 
розміри фасок, величину уклонів, конусності тощо.

Рис.2. Порядок виконання ескізу
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яке призначення ескіза?
а) Передача форми предмета;
б) Надання інформації про розміри предмета;
в) Основа для виконання робочого креслення й виготовлення деталі.

2. На якому аркуші паперу виконують ескізи?
а) Формату А4;
б) У клітинку;
в) Будь-якого формату.

3. Які розміри вказують на ескізі?
а) Ті, що характеризують окремі частини й габаритні;
б) Тільки габаритні;
в) Розміри між осями, положення центрів отворів, внутрішнього й зовнішнього 

контуру.
4. З якою метою рекомендується залишати вільне місце між виглядами при 

виконанні ескізів?
а) Для нанесення розмірів;
б) Написання приміток;
в) Розташування осей;
г) Креслення розрізів.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте ескіз деталі, запропонованої інструктором, із зазначенням розмірів, 
достатніх для виготовлення цієї деталі.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент та перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 1 4 9
Назва: ПОРЯДОК ЧИТАННЯ КРЕСЛЕНЬ ТА ЕСКІЗІВ

Мета: засвоєння знань про порядок читання машинобудівних креслень і ескізів.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.4.2. Основні відомості про виконання та оформлення креслень;
2. МЕ 1.4.8. Поняття про ескіз.

Дидактичний матеріал: альбоми робочих креслень гіпсокартонних конструкцій.

Для того щоб прочитати креслення, необхідно виконати такі дії:
1. Прочитати основний напис креслення або ескіза, звернувши увагу на назву деталі; 

назву й марку матеріалу, з якого треба зробити деталь; на позначення креслення 
або ескіза та на інші відомості. 

2. Уважно роздивитись креслення або ескіз і з’ясувати, які вигляди деталі на ньому зо-
бражені, який з них є головним, які ще вигляди подано на кресленні (вигляд зверху,  
зліва тощо) для повного відображення деталі. Для визначення форми деталі треба 
докладно ознайомитися з кожним виглядом і потім розглянути їх у взаємозв’язку. 
Те, що треба з’ясувати в головному вигляді, слід шукати в інших виглядах. Розгля-
даючи вигляди, зображені на кресленні або ескізі, слід намагатися уявити форму 
деталі в усіх подробицях.

3. Знайти на кресленні або ескізі всі розміри деталі, потрібні для її виготовлення; ознайо-
митися з допустимими відхиленнями від заданих розмірів. З’ясувати, до якого елемента 
деталі належить кожен проставлений на кресленні розмір.

4. Ознайомитися з позначеннями шорсткості поверхні. На основі креслення й доку-
ментації до нього уявити процес обробки деталі.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. На що насамперед слід звернути увагу при читанні креслень або ескізів?
а) На кількість виглядів;
б) На основний напис;
в) На габаритні розміри.

2. Які зображення можуть повністю передати форму деталі на кресленні?
а) Вигляди;
б) Перерізи й розрізи;
в) Вигляди з перерізами або розрізами.

Самостійна робота
Практичне завдання

Спробуйте прочитати запропоноване інструктором креслення гіпсокартонної кон-
струкції, яка є частиною проекту.

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 1 4 10
Назва:  ПРАВИЛА НАНЕСЕННЯ РОЗМІРІВ НА КРЕСЛЕННЯ

Мета: формування навичок
  читати робочі креслення;
  розуміти умовні позначення на будівельних кресленнях;
  правильно розставляти лінійні та кутові розміри.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 1.4.2. Основні відомості про виконання та оформлення креслень.

Матеріально-технічне й дидактичне забезпечення:
1. Креслярські матеріали;
2. Креслярські інструменти й приладдя;
3. Робочі креслення;
4. ГОСТ 2.307-68.

На робочих кресленнях проставляють усі розміри, необхідні для виготовлення 
того чи іншого виробу.

Загальні правила нанесення розмірів визначає ГОСТ 2.307-68.
Розміри вказують на кресленнях за допомогою розмірних чисел і розмір-

них ліній, які, у свою чергу, поділяються на лінійні й кутові.
Лінійні розміри характеризують довжину, ширину, товщину, висоту, діаметр або ра-

діус. Їх вказуються у міліметрах, але позначення одиниць виміру не наносять. Кутові 
розміри вказують у градусах, хвилинах, секундах із позначенням одиниць вимірювання.

Основні правила нанесення розмірів на кресленнях подано в таблиці 1.
Таблиця 1

ПРАВИЛА НАНЕСЕННЯ РОЗМІРІВ НА РОБОЧИХ КРЕСЛЕННЯХ
Правила нанесення розмірів Ескіз 

1 2
1. Розмірні лінії лінійних розмірів проводять на відстані 6-10 мм 

від контуру деталі паралельно йому. Розмірна лінія обмеж-
ується з двох сторін стрілками, кінці яких повинні упиратися у 
виносні, центрові або контурні лінії.

2. Виносні лінії виходять за кінці стрілок розмірної лінії на 1-5 мм. 
Виносні й розмірні лінії проводять суцільною тонкою лінією. 
Виносні лінії не повинні перехрещуватися.

3. Над розмірною лінією, ближче до середини, наносять розмір-
не число. Якщо на кресленні кілька розмірних ліній, паралель-
них одна одній, то ближче до зображення наносять менший 
розмір.
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1 2
4. Для позначення діаметра перед розмірним 

числом наносять спеціальний знак – коло, 
перекреслене лінією.

5. Якщо розмірне число всередину кола не вмі-
щується, його виносять за межі кола.

6. Якщо виріб має кілька однакових елементів, 
то на кресленні рекомендується наносити 
розмір лише одного з них із зазначенням їх 
кількості. Напис на кресленні «3 отв. Ø 7» 
означає, що у виробі є 3 однакових отвори, 
діаметром 7 мм.

7. Для позначення радіуса перед розмірним 
числом пишуть прописну латинську літеру R. 
Розмірну лінію для вказання радіуса прово-
дять, як правило, з центра дуги й закінчують 
стрілкою з однієї сторони, яка опирається в 
точку дуги кола.

8. При позначенні розміру кута розмірну лінію 
проводять у вигляді дуги кола з центром у 
вершині кута.

9. Перед розмірним числом, що вказує розмір 
сторони квадратного елемента, наносять 
знак «□». При цьому висота знака дорівнює 
висоті цифр. 

10. При зображенні пласких виробів у одній про-
екції товщина виробу вказується також роз-
мірною лінією з розмірним числом, перед ним 
ставлять прописну латинську літеру S.

11. Допустимо подібним чином вказувати й до-
вжину деталі, але перед розмірним числом у 
цьому випадку пишуть латинську літеру L.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. На якому зображені правильно нанесено розмір?
а) в)

б) г)

2. На якому рисунку правильно зображено радіус кола?
а) б)

3. На якому зображенні правильно нанесено розмірні лінії?
а) в)

б) г)

4. На якому зображенні правильно нанесено розміри однакових елементів?
а) в)

б) г)
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Самостійна робота
Практичне завдання

1. Проставте відсутні розміри на кресленні (рис.1).

Рис.1. Винесення розмірних ліній 
за контур зображення

2. Поясніть, чому один із фрагментів креслення (рис.2) є правильним, а інший –
неправильним.

Рис.2 Фрагменти креслення

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 1 4 11
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 1.4 та контроль його засвоєння. 

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 1.4

Письмове завдання
1. Як з’ясовується форма деталі за кресленням?
2. Згідно з яким правилом розташовуються зображення (вигляди) деталі на кресленні?
3. Чим ескіз відрізняється від креслення?
4. Назвіть, як мінімум, три причини, чому необхідно вміти читати креслення.
5. З якою метою застосовують на кресленнях перетини?
6. Які перетини називаються накладеними, винесеними і як їх розташовують на крес-

ленні?
7. Яких помилок можна припуститися при виконанні ескіза?
8. Чи необхідне використання креслярських інструментів при виконанні ескіза? Яким 

чином можна досягти якісного виконання ескіза?
9. Які фактори впливають на вибір виду аксонометричних проекцій?
10. У яких випадках при виконанні будівельно-монтажних робіт може виникнути необ-

хідність у побудові розгортки, наприклад призми?

Практичне завдання
Відвідайте будівельний об’єкт, зробіть ескіз якої-небудь конструкції з гіпсокартону. 

З’ясуйте форму цієї конструкції та виконайте за ескізом креслення з нанесенням роз-
мірів і виконанням перетинів або розрізів.

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 1 5 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 1.5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ

При виготовленні різних деталей, монтажі будівельних конструкцій нам необ-
хідно виконувати розмітку на поверхні раніше виконаних будівельних конструкцій. 
Виконати цю роботу можна шляхом геометричних побудов. 

Мета: засвоєння знань про:
  застосування геометричних побудов;
  поділ і побудову ліній і кутів;
  побудову трикутників, похилів і конусності;
  поділ кола на рівні частини;
  поділ кола за допомогою таблиці хорд;
  знаходження центрів кіл і дуг.

Для виконання геометричних побудов Вам потрібно з набору кресляра взяти лі-
нійку завдовжки 30 см, олівці Т, ТМ, М; циркуль.

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 1 5 2
Назва:  ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПОБУДОВ

Мета: засвоєння знань про:
  геометричні фігури, з яких складається зображення деталі;
  геометричні побудови;
  види ліній при виконанні геометричної побудови.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 1.4.2. Основні відомості про виконання та оформлення креслень.

Матеріально-технічне забезпечення: 
  набір кресляра;
  папір креслярський формату А4.

Для зображення деталей на кресленні використовують різні лінії. Наприклад, крес-
лення упора (рис.1) складається тільки з прямих ліній; креслення прокладки (рис.2) –
з кіл та прямих ліній; у кресленні планки (рис.3) є прямі, кола й дуги кіл. 

                      Рис.1. Упор Рис.2. Прокладка    Рис.3. Планка

Найчастіше зображення деталі становить собою просту геометричну фігуру, 
наприклад, зображення упора – трикутник або прямокутник. Ще частіше зустрічаються 
вигляди, які є поєднанням геометричних фігур, наприклад, у зображенні прокладки на 
головному вигляді ми бачимо кілька кіл.

Ці приклади свідчать, що для виконання креслень на папері, гіпсокартоні або ме-
талі (площинна розмітка) треба навчитися креслити різні геометричні фігури, а для 
цього необхідно знати способи геометричних побудов.

Геометричною побудовою називається такий спосіб розв’язання за-
дачі, коли потрібний результат (відповідь) знаходиться графічним шля-
хом (за допомогою операцій, які здійснюються циркулем та лінійкою) без 
застосування будь яких обчислень.

Наприклад, якщо необхідно поділити способом побудови відрізок прямої лінії на 
дві рівні частини, то це можна зробити за допомогою тільки лінійки й циркуля, не ви-
мірюючи довжини відрізка й нічого не підраховуючи.

При розв’язанні задач на геометричні побудови останні рекомендується викону-
вати лініями різної товщини. Так, задані умовами задачі лінії, кути й інші геометричні 
фігури треба виконувати тонкими суцільними лініями, у два або три рази тоншими, 
ніж обрана товщина для обведення результатів побудови (рис.1). Допоміжні лінії, тоб-
то лінії, які треба провести для розв’язання задачі, повинні бути штрихпунктирними 
(рис.2). Результати побудови виділяють суцільними товстими лініями (рис.1 – рис.3).
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Точність виконання креслень залежить від:
  акуратності виконання креслень:

1) вістря циркуля необхідно встановлювати в призначену точку, а не біля неї;
2) геометричні побудови треба виконувати загостреним графітом олівця або циркуля;

  точності виконання геометричних побудов:
1) центрові лінії кіл повинні перетинатися точно під прямим кутом;
2) при проведенні прямих ліній через позначені точки треба накладати косинець або 

лінійку так, щоб кромка проходила близько від цих точок, а не через них.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. З поєднання яких геометричних фігур складається зображення будь-якої деталі?
а) Овалів;
б) Прямокутників;
в) Простих геометричних фігур;
г) Концентричних кіл.

2. Які вміння необхідні для виконання креслень (розмітки) на гіпсокартоні?
а) Виконувати необхідні математичні обчислення;
б) Користуватися простими креслярськими інструментами;
в) Виконувати геометричні побудови.

3. З якою метою в побудові креслень використовують тонкі лінії?
а) Для допоміжних побудов;
б) Для концентрації уваги  на основних побудовах;
в) Для естетичного сприйняття креслень.

4. У яких випадках використовують штрихпунктирні лінії?
а) При позначенні ліній, заданих умовами задачі;
б) При обведенні результатів побудови;
в) При допоміжних побудовах.

5. Якими лініями виділяють результати побудови? 
а) Товстими суцільними лініями;
б) Штрихпунктирними лініями;
в) Тонкими суцільними лініями.

6. Від  чого залежить точність виконання креслення?
а) Акуратність;
б) Точність;
в) Акуратність і точність;
г) Уміння користуватися циркулем і лінійкою.

Самостійна робота
Письмове завдання

1. Пригадайте, які геометричні фігури ви знаєте й накресліть їх.
2. Накресліть види ліній.

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 1 5 3
Назва: ПОДІЛ І ПОБУДОВА ЛІНІЙ І КУТІВ

Мета: засвоєння знань і формування навичок з поділу відрізків прямих, кутів на 
рівні частини та побудови перпендикулярів до прямої.

Пов’язані модульні елементи: 
МЕ 1.5.2. Застосування геометричних побудов.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

Для того щоб поділити відрізок АВ прямої лінії на дві рівні частини, необ-
хідно (рис.1):
1. Поставити опорну ніжку циркуля (вістря) у точку А відрізка АВ;
2. Розсунути циркуль на відстань, трохи більшу ніж половина відрізка АВ;
3. Провести дугу, як показано на рис.1,а;
4. Перенести опорну ніжку циркуля в другу кінцеву точку відрізка (у точку В), не зміню-

ючи розхил циркуля;
5. Тим же радіусом R із точки В провести дугу так, щоб вона перетинала першу дугу у 

двох точках (рис.1,б); 
6. Провести прямую лінію через точки С і D перетину дуг (рис.1,в).

Рис.1. Поділ відрізка прямої на дві рівні частини

Ця лінія поділить відрізок АВ на дві рівні частини.
Лінія СD, що ділить відрізок прямої на дві рівні частини, перетинає його під прямим 

кутом. Тому таку саму побудову роблять у випадках, коли треба через середину відрізка 
прямої треба провести до нього перпендикуляр.

Для того щоб з точки С, що знаходиться на прямій АВ, побудувати пер-
пендикуляр до цієї прямої, необхідно (рис.2):
1. Поставити опорну ніжку циркуля в задану точку С;
2. Розсунути циркуль на довільну величину , але меншу, ніж відстань між точкою С і 

найближчим кінцем відрізка прямої;

Рис.2. Побудова перпендикуляра з точки заданої на відрізку прямої лінії
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3. Зробити засічки на прямій по обидві сторони від точки С, які перетинають пряму в 
точках а і b (рис.2,а);

4. Поставити ніжку циркуля в точку перетину однієї засічки з відрізком прямої (у точку а);
5. Збільшити розхил циркуля приблизно вдвічі;
6. Цим розхилом зробити засічку вгорі над точкою С (рис.2,б);
7. Поставити ніжку циркуля в точку перетину другої засічки з відрізком прямої (у точку b);
8. Не змінюючи розхилу циркуля, зробити засічку вгорі, яка перетинає першу засічку 

в точці d (рис.2,в);
9. Точку перетину засічок (точку d) з’єднати прямою лінією з точкою С.

Відрізок Сd буде шуканим перпендикуляром.
Для того щоб з точки С, яка не знаходиться на відрізку АВ прямої, опус-

тити на цей відрізок перпендикуляр, необхідно (рис.3):
1. Поставить ніжку циркуля в задану точку С;
2. Розсунути циркуль на величину 

більшу за висоту точки С над 
відрізком АВ прямої;

3. Цим розхилом циркуля провес-
ти дугу, що перетинає відрізок у 
двох точках – а і b (рис.3,а);

4. Поставити ніжку циркуля в точ-
ку перетину дуги з відрізком 
прямої (у точку а);

5. Розхил циркуля зробити трохи 
меншим за відстань між точка-
ми а і b;

6. Цим розхилом зробити засічку 
нижче відрізка прямої (рис.3,б);

7. Поставити ніжку циркуля в пра-
ву точку перетину дуги з відріз-
ком прямої (у точку b);

8. Не змінюючи розхилу циркуля, 
зробити другу засічку, що пере-
тинає першу в точці d (рис.3,в);

9. Точку перетину засічок d з’єднати прямою лінією із заданою точкою С.
Відрізок цієї прямої між точками С і d буде шуканим перпендикуляром (рис.3,г). 
Для того щоб побудувати перпендикуляр в кінці відрізка АВ прямої, необ-

хідно (рис.4):
1. Над відрізком АВ, на довільній відстані від нього, позначити точку О;
2. Поставити ніжку циркуля в точку О;
3. Розсунути циркуль на величину, яка дорівнює відстані між точкою О й кінцем відрізка А;
4. Цим розхилом циркуля описати коло, що проходить через точку А і перетинає від-

різок (рис.4,а);

Рис.3. Побудова перпендикуляра з точки,
яка не знаходиться на відрізку прямої лінії

Рис.4. Побудова перпендикуляра в кінці відрізка прямої лінії
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5. Через точку С перетину кола з відрізком АВ і точку О провести пряму до зустрічі з 
протилежною стороною кола (рис.4,б);

6. Точку D перетину проведеної прямої з колом з’єднати з точкою А (рис.4,в).
Пряма АD буде шуканим перпендикуляром. 
Для того щоб поділити кут на дві рівні частини, необхідно (рис.5):

1. Розсунути циркуль на довільну величину R, але меншу, ніж накреслена сторона 
кута;

2. Поставити опорну ніжку цирку-
ля у вершину О кута;

3. Радіусом R провести дугу так, 
щоб вона перетнула обидві 
сторони кута (рис.5,а);

4. Поставити опорну ніжку цир-
куля в точку а перетину дуги зі 
стороною кута;

5. Розсунути циркуль на розмір тро-
хи більший за половину дуги аb;

6. Цим радіусом R1 зробити засіч-
ку за дугою аb (рис.5,б);

7. Перенести опорну ніжку цир-
куля в точку b перетину дуги зі 
стороною кута;

8. Тим же радіусом зробити дру-
гу засічку так, щоб вона пере-
тиналася з першою засічкою в 
точці с;

9. Точку с перетину засічок 
з’єднати прямою лінією з вер-
шиною кута О. Пряма лінія Ос 
поділить кут навпіл.
Для того щоб поділити 

прямий кут на три рівні части-
ни, необхідно (рис.6):
1. Розсунути циркуль на довіль-

ний розмір R менший, ніж на-
креслена сторона кута;

2. Поставити опорну ніжку цирку-
ля у вершину О кута;

3. Радіусом R провести дугу, що 
перетинає обидві сторони кута 
в точках а і b (рис.6,а);

4. Поставити ніжку циркуля в точ-
ку а перетину дуги зі стороною 
кута;

5. Тим же радіусом R, яким була 
описана дуга, зробити на ній 
засічку (рис.6,б);

6. Переставити ніжку циркуля в 
точку b перетину дуги з другою 
стороною кута;

7. Тим же радіусом R зробити 
другу засічку на дузі (рис.6,в);

Рис.5. Поділ кута на дві рівні частини

Рис.6. Поділ прямого кута на три рівні частини
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8. Точки перетину d і с з’єднати прямими лініями з вершиною кута О (рис.6, г).
Лінії Оd і Ос поділяють прямий кут на три рівні частини.
Для того щоб побудувати кут, рівний даному куту, необхідно (рис.7):

1. Розсунути циркуль на величину R, довільну, але меншу, ніж накреслена сторона 
кута.

2. Поставити опорну ніжку циркуля у вершину О даного кута.
3. Радіусом R провести дугу, що 

перетинає обидві сторони кута 
(рис.7,а);

4. Провести довільний відрізок 
О1В1 прямої лінії. Цей відрізок 
буде служити однією зі сторін 
нового кута (рис.7,б);

5. Поставити ніжку циркуля в точ-
ку О1 відрізка О1В1;

6. Провести дугу тим же радіусом 
R, яким була проведена дуга на 
заданому куті (рис.7,в);

7. Виміряти циркулем хорду dc – 
відстань між точками d і c пере-
тину дуги зі сторонами заданого 
кута;

8. Поставити ніжку циркуля в точ-
ку с1 перетину дуги з відрізком.

9. Радіусом R1, що дорівнює до-
вжині виміряної відстані dc між 
точками, зробити на дузі засічку 
(рис.7,г);

10. Точку перетину d1 з’єднати прямою лінією з точкою О1 відрізка О1В1. Побудований 
кут А1О1В1 дорівнює заданому куту АОВ.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Під яким кутом розташована лінія, що поділяє відрізок АВ на дві рівні частини?
а) 90°;
б) 45°;
в) 125°.

2. На яку величину розсувають циркуль при побудові перпендикуляра до прямої 
з точки, що лежить на цій прямій?

а) Менша, ніж відстань між точкою й найближчим кінцем відрізка;
б) Більша за відстань між точкою й найближчим кінцем відрізка;
в) Дорівнює цій відстані.

3. На яку величину розсувають циркуль при побудові перпендикуляра з точки С 
на відрізок?

а) Менша, ніж висота точки С над відрізком;
б) Більша за висоту точки С над відрізком;
в) Дорівнює цій відстані.

Рис.7. Побудова кута, рівного даному куту
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4. Чим відрізняється побудова перпендикуляра до прямої з точки, розташованої 
на ній та розташованої за межами прямої?

а) Довільним вибором радіуса циркуля;
б) Незмінністю розхилу циркуля;
в) Розташуванням перетину засічок.

5. Які відмінності між поділом кута на 2 і на 3 частини?
а) Засічки на дузі (3 частини) і поза дугою;
б) Зміна розхилу циркуля у процесі побудови;
в) Необхідність додаткових вимірювань.

6. Чи можна побудувати кут, який дорівнює даному, маючи тільки довільний радіус R?
а) Можна;
б) Не можна;
в) Потрібні додаткові відомості.

Самостійна робота
Письмове завдання

1. Виконати поділ відрізка на дві рівні частини.
2. З довільної точки на прямій побудувати перпендикуляр.
3. З довільної точки на прямій, не розташованій на відрізку прямої, опустити на цей 

відрізок перпендикуляр.
4. Поділити кут на дві (три) частини.
5. Побудувати кут, який дорівнює даному.

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 1 5 4
Назва: ПОБУДОВА ТРИКУТНИКІВ, ПОХИЛІВ І КОНУСНОСТІ

Мета: формування навичок побудови рівностороннього трикутника, за заданим 
розміром його сторони, похилу й конусності.

Пов’язані модульні елементи: 
МЕ 1.5.2. Застосування геометричних побудов.

Матеріально-технічне та дидактичне забезпечення:
1. Набір кресляра;
2. Папір креслярський формату А4;
3. ГОСТ 2.305-2008.

Щоб побудувати рівносторонній трикутник за заданим розміром його 
сторони АВ, треба виконати такі дії (рис.1):
1. Провести відрізок CD прямої 

лінії, трохи більший за розмір 
заданої сторони АВ (рис.1,а);

2. Розхил ніжок циркуля зробити 
за заданим розміром АВ;

3. Поставити ніжку циркуля в точ-
ку С відрізка CD і провести дугу 
так, як показано на рис.1,б;

4. Поставити ніжку циркуля в точку 
Е перетину дуги з відрізком CD;

5. Тим же радіусом R, що дорів-
нює заданому розміру, зробити 
засічку на дузі (рис.1,в);

6. Точку перетину F з’єднати пря-
мими лініями з точками С і Е 
(рис.1,г).

Отримана фігура буде рівностороннім трикутником, побудованим за заданим роз-
міром його сторони.

Похилом прямої АВ називається відношення довжин катетів прямокутного три-
кутника АСD, тобто СD/АС.

Щоб побудувати пряму з похилом 1:10, слід виконати такі дії (рис.2):
1. На прямій АВ відкладають 10 одна-

кових відрізків довільної довжини.
2. У кінці останнього, десятого відріз-

ка в точці С проводять перпенди-
куляр і на ньому відкладають один 
відрізок такої ж самої довжини;

3. З’єднавши отриману точку D з точкою А, отримаємо пряму, яка має похил 1:10 від-
носно прямої АВ.

Побудова будь-яких похилів проводиться аналогічно.

Рис.1. Побудова рівнобічного трикутника

Рис.2. Побудова прямої з уклоном 1:10
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Конусністю називається відношення різниці довжин діаметрів двох поперечних 
перерізів конуса до відстані між ними.

Щоб побудувати зрізаний конус та обчислити конусність, слід виконати 
такі дії (рис.3):
1. На прямій, яка є віссю симетрії, відкладаємо відрізок, який дорівнює довжині зріза-

ного конуса;
2. На кінцях відрізка будуємо перпендикуляри до прямої;
3. На одному кінці відрізка по обидві сторони від осі від-

кладаємо D/2;
4. На іншому кінці відрізка по обидві сторони від осі від-

кладаємо d/2;
5. Отримані кінці відрізків з’єднуємо похилими лініями.
6. Обчислюємо конусність:

К=(D–d) / l, де:

К – конусність; 
D – діаметр великої основи конуса; 
d – діаметр його меншої основи; 
l – довжина зрізаного конуса.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які розпізнавальні особливості рівностороннього трикутника?
а) Усі кути трикутника рівні;
б) Дві сторони трикутника рівні;
в) Один з кутів дорівнює 90°.

2. Які розміри потрібні для побудови рівностороннього трикутника?
а) Розмір заданої сторони;
б) Радіус дуг;
в) Розмір сторони й радіус дуги.

3. Яку кількість однакових відрізків слід відкласти на прямій, щоб побудувати 
пряму з похилом 1:5?

а) 5;
б) 6;
в) 10.

Самостійна робота
Письмове завдання

1. Побудувати рівносторонній трикутник зі стороною 5 см.
2. Побудувати пряму з похилом 1:7.
3. Обчислити конусність, якщо діаметр більшої основи дорівнює 40 мм, діаметр мен-

шої основи – 35 мм, а довжина конуса – 100 мм.

Проблемне завдання
1. Проаналізувати, які предмети, що зустрічаються в побуті, мають форму рівносто-

роннього трикутника?
2. Де на практиці може згодитися вміння будувати похил?

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

Рис.3. Побудова конусності
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 1 5 5
Назва:  ПОДІЛ КОЛА НА РІВНІ ЧАСТИНИ

Мета: формування навичок поділу кола на парну й не парну кількість рівних
частин.

Пов’язані модульні елементи: 
МЕ 1.5.2. Застосування геометричних побудов.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра; папір креслярський формату А4.

Щоб поділити коло на чотири рівні частини, необхідно (рис.1):
1. Через центр кола провести пряму лі-

нію так, щоб вона перетинала коло у 
двох точках – А і В. Ця лінія поділить 
коло навпіл (рис.1,а).

2. Відрізок проведеної лінії, розміщений 
між точками А і В (діаметр кола), поді-
лити на дві рівні частини (рис.1,б).

Точки А, В, С і D поділяють коло на 
чотири рівні частини.

Щоб поділити коло на шість рівних частин, необхідно (рис.2):
1. Провести в заданому колі центрові лінії (рис.2,а);
2. Поставити ніжку циркуля в точку перетину однієї з центрових ліній з колом, напри-

клад, у точку 1, позначену на 
рис.2,б;

3. Радіусом R, що дорівнює раді-
усу даного кола, зробити засіч-
ки на колі по обидві сторони від 
вибраної точки;

4. Перенести ніжку циркуля в про-
тилежну точку перетину цен-
трової лінії з колом (точку 4);

5. Тим самим радіусом R зроби-
ти дві засічки на колі (рис.2,в);

6. Точки перетину засічок з колом 
(точки 2, 6, 3 і 5) разом з точка-
ми перетину кола з центровою 
лінією (точки 1 і 4), куди стави-
лась ніжка циркуля, поділяють 
задане коло на шість рівних 
частин. 

З’єднавши сусідні точки відрізками прямих, отримаємо правильний шестикутник.

Рис.1. Поділ кола на чотири рівні частини

Рис.2. Поділ кола на шість рівних частин
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Щоб поділити коло на вісім рівних частин, необхідно (рис.3):
1. Провести центрові лінії, які поділяють коло на чотири рівні частини (рис.3,а);
2. Поділити один з утворених прямих кутів на дві рівні частини (способом поділу кута 

на дві рівні частини). Лінію, яка поділяє кут навпіл, продовжити до перетину з проти-
лежною стороною кола (рис.3,б);

Рис.3. Поділ кола на вісім рівних частин

3. Таку ж побудову виконати в суміжному куті, тоді чотири поділки на колі отримаємо 
в точках перетину похилих ліній з колом і ще чотири – у точках перетину центрових 
ліній (рис.3,в).

Таким чином, виконано поділ кола на вісім рівних частин.

Поділ кола на дванадцять рівних частин 
(рис 4) здійснюють розхилом циркуля, що дорівнює 
радіусу кола, яке треба поділити.

Побудови роблять так само, як і при поділі 
кола на шість рівних частин, але опорну ніжку цир-
куля ставлять по черзі у всі чотири точки перетину 
кола з центровими лініями. З указаних точок, як із 
центрів, роблять засічки на колі по обидві сторони.

Поділ кола на непарну кількість рівних 
частин

Щоб поділити коло на три рівні частини, 
необхідно (рис.5):
1. Поставити ніжку циркуля в точку а перетину цен-

трової лінії з колом;
2. Радіусом R, який дорівнює радіусу кола, зробити дві засічки на колі (рис.5,а);
3. Точки перетину цих засічок з колом дадуть першу й другу поділки, третя поділка 

буде в точці 3 (рис.5,б).

Рис.4. Поділ кола на дванадцять
рівних частин

Рис.5. Поділ кола на три рівні частини
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Щоб поділити коло на п’ять рівних частин і побудувати правильний ба-
гатокутник, необхідно (рис.6):
1. Радіус Оа кола поділити на дві рівні частини (рис.6,а);
2. Поставити ніжку циркуля в знайдену середину радіуса (точку b) і радіусом, що до-

рівнює відстані між точкою b і точкою 2 перетину вертикальної центрової лінії з 
колом, провести дугу до перетину з горизонтальною центровою лінією, як показано 
на рис.6,б;

3. З’єднати прямою лінією точку 2 і точку d перетину дуги з горизонтальною центро-
вою лінією. Довжина цієї лінії і є тим розміром, який треба відкладати по колу для 
його поділу на п’ять рівних частин;

4. Поставити ніжку циркуля в точку 2 і зробити засічки на колі по обидві сторони від 
вертикальної центрової лінії (рис.6,в,г);

Рис.6. Поділ кола на п’ять рівних частин
5. Поставити ніжку циркуля в точку 2 і зробити засічки на колі по обидві сторони від 

вертикальної центрової лінії (рис.6,в,г).
6. Продовжити поділ кола, ставлячи ніжку циркуля в отримані точки перетину засічок 

з колом (точки 1 и 3).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Чим схожий поділ кола на 3 і 6 рівних частин?
а) Засічки роблять радіусом, більшим за радіус кола;
б) Ніжку циркуля ставлять у протилежні точки перетину кола з центровою лінією;
в) Поділ виходить неточним.

2. Яким радіусом роблять засічки при поділі кола на шість рівних частин?
а) Меншим за радіус даного кола;
б) Більшим за радіус даного кола;
в) Дорівнює радіусу даного кола.
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3. При поділі кола на дванадцять рівних частин побудову роблять так само, як 
при поділі на:

а) 3 частини;
б) 5 частин;
в) 6 частин.

4. Які вміння необхідні для поділу кола на п’ять рівних частин?
а) Поділяти коло на чотири рівні частини;
б) Поділяти відрізок на дві рівні частини;
в) Користуватися циркулем.

5. Чи можна поділити коло на 4 рівні частини, побудувавши перпендикуляр з 
центра діаметра кола?

а) Не можна;
б) Можна;
в) Необхідні додаткові обчислення.

Самостійна робота
Письмове завдання

Виконайте поділ кіл на 3, 4, 5, 6, 8, 12 частин.

Проблемне завдання
Відвідайте будівельний об’єкт, де виконується монтаж гіпсокартонних конструк-

цій, і з’ясуйте, у яких випадках необхідні навички поділу кола на частини.

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 1 5 6
Назва: ПОДІЛ КОЛА ЗА ДОПОМОГОЮ ТАБЛИЦІ ХОРД

Мета: формування навичок поділу кола на сім, дев’ять або одинадцять частин за 
допомогою таблиці хорд.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 1.5.2. Застосування геометричних побудов;
2. МЕ 1.5.5. Поділ кола на рівні частини.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

Часто зустрічається необхідність поділу кола на різну кількість рівних частин, на-
приклад, на 7, 9 і 11 частин. Такий поділ не може бути здійснений шляхом геометрич-
них побудов.

Поділити коло на будь-яку кількість можна за допомогою таблиці хорд (табл.1)

Таблиця 1
ТАБЛИЦЯ ХОРД

Кількість поділок 
на колі Довжина хорди Кількість поділок 

на колі Довжина хорди

3 1,732×R 17 0,368×R
4 1,414×R 18 0,347×R
5 1,176×R 19 0.329×R
6 1,000×R 20 0,313×R
7 0,868×R 21 0,298×R
8 0,765×R 22 0,285×R
9 0,684×R 23 0,272×R

10 0,618×R 24 0,261×R
11 0,564×R 25 0,251×R
12 0,518×R 26 0,241×R
13 0,479×R 27 0,232×R
14 0,445×R 28 0,224×R
15 0,41б×R 29 0,216×R
16 0,390×R 30 0,209×R

Приклад використання таблиці хорд
Необхідно поділити коло діаметром 120 мм на 7 рівних частин. Спочатку підраху-

ємо радіус (R) нашого кола. Він дорівнює 120:2=60 мм. Потім з таблиці в колонці, що 
має назву «Кількість поділок на колі», знаходимо те число, на яке треба поділити коло; 
у нашому випадку 7. У сусідній колонці, що називається «Довжина хорди», навпроти 
числа 7 знаходимо 0,868×R. Це означає, що для підрахунку розміру розхилу циркуля, 
яким треба буде ділити коло на сім частин, число 0,868 слід помножити на радіус кола.

Для нашого варіанта цей підрахунок дасть 0,868×60=52,08, тобто приблизно
52 мм. Цей розмір є величиною хорди дуги, яка становить одну сьому частину даного 
кола. Тепер треба циркулем відкласти цей розмір на колі, роблячи на ньому засічки. 
Розмір повинен укладатися на нашому колі рівно сім разів.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Чи може бути виконано поділ кола на 7, 9, 11 частин без геометричних побудов?
а) Так;
б) Ні.

2. За допомогою якої таблиці можна поділити коло на 9 частин?
а) Таблиці діаметрів;
б) Таблиці хорд;
в) Таблиці радіусів.

3. У чому перевага використання таблиці хорд?
а) Точність побудови;
б) Можна поділити в тому випадку, коли неможливий поділ за допомогою 

геометричних побудов;
в) Швидкість побудови.

4. У чому недоліки використання таблиці хорд?
а) Необхідність додаткових обчислень;
б) Складність формули;
в) Недостатня точність поділу.

Самостійна робота
Письмове завдання

Виконайте поділ кола за допомогою таблиці хорд і за допомогою геометричних 
побудов. Порівняйте й оцініть точність поділу.

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 1 5 7
Назва:  ЗНАХОДЖЕННЯ ЦЕНТРІВ КІЛ І ДУГ

Мета: формування навичок визначення центра кола й дуги.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 1.5.2. Застосування геометричних побудов;
2. МЕ 1.5.5. Поділ кола на рівні частини;
3. МЕ 1.5.6. Поділ кола за допомогою таблиці хорд.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

Щоб визначити центр кола, треба виконати такі дії (рис.1):
1. Провести в колі дві будь-які непаралельні 

хорди (хорди ab і cd) (рис.1,а);
2. Через середину кожної хорди провести 

перпендикулярну до неї лінію способом 
поділу відрізка на дві рівні частини.

Центр О кола буде на перетині ліній, 
перпендикулярних до хорд (рис.1,б).

Центр дуги визначається так само, як і центр кола (за допомогою двох 
хорд).

Т Е С Т

Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Скільки хорд необхідно провести для визначення центра кола?
а) Дві;
б) Три;
в) Чотири.

2. Якої умови треба дотримуватися при визначенні центра кола?
а) Хорди мають бути паралельними;
б) Хорди мають бути непаралельними;
в) Хорди мають перетинатися.

3. Який кут повинні утворювати хорди при знаходженні точок перетину?
а) 90°;
б) 125°;
в) 45°;
г) Будь-який.

Самостійна робота
Письмове завдання

Накресліть коло будь-якого діаметра й знайдіть центр кола за допомогою непара-
лельних хорд.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

Рис.1. Знаходження центра даного кола
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 1 5 8
Назва:  СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення й контроль засвоєння змісту МО 1.5.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 1.5

Письмове завдання
1. Чи можна поділити будь-які кути навпіл способом за допомогою циркуля?
2. Чи можна поділити кути на три рівні частини способом, який був вивчений у 

модульному елементі?
3. Як побудувати прямий кут без допомоги косинця (тільки з циркулем і лінійкою)?
4. Чому повинен дорівнювати розхил циркуля при поділі кола на шість рівних частин?
5. Як підрахувати за допомогою таблиці хорд розмір відрізка (хорди) для поділу кола 

діаметром 180 мм на чотирнадцять рівних частин?
6. Як визначити побудовою центр і радіус заданої дуги?
7. Як опустити перпендикуляр із точки на відрізок?
8. Як побудувати рівносторонній трикутник за заданим розміром його сторони?
9. Чому дорівнює розхил циркуля при поділі кола на дванадцять рівних частин?
10. У чому відмінність поділу кола на шість і на дванадцять частин?

Самостійна робота
Графічне завдання

Накресліть шаблон, зображений на рис.1; радіус закруглення верхньої частини 
шаблона знайдіть шляхом побудови.

Рис.1. Головний вигляд 
на кресленні шаблона

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 1 6 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 1.6. СПРЯЖЕННЯ ЛІНІЙ

При виконанні креслень різних деталей, конструкцій часто зустрічаються 
спряження прямих і кривих ліній. Як сл ід виконувати ці спряження Ви дізнаєтеся при 
вивченні МО.

Мета: засвоєння знань про:
  спряження прямої лінії з дугою та двох дуг;
  спряження двох дуг за допомогою третьої дуги;
  спряження дугою двох прямих ліній, розташованих під кутом одна до одної, двох 
паралельних прямих;

  побудову овалів.

Переходьте до наступного елементу

 

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

Перське прислів’я  

Для всякого діла знання потрібні, 
а щоб знати, треба навчатись.

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 1 6 2
Назва: СПРЯЖЕННЯ ПРЯМОЇ ЛІНІЇ З ДУГОЮ ТА ДВОХ ДУГ

Мета: формування навичок побудови спряження прямої лінії з дугою та спря-
ження двох дуг.

Пов’язані модульні елементи: 
МЕ 1.5.3. Поділ і побудова ліній і кутів.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

Спряженням називається плавний перехід прямої 
лінії в криву або кривої в іншу криву.

Пряма лінія плавно переходить у дугу кола в тому 
випадку, якщо вона направлена під кутом 90° до радіуса 
дуги, проведеного в точку спряження.

Щоб побудувати спряження прямої лінії з ду-
гою в точці а, то слід виконати такі дії (рис.1):
1. З’єднуємо точку а з центром дуги.
2. З точки а проводимо пряму лінію під кутом 90° до ра-

діуса дуги.

Плавний перехід однієї дуги в іншу отримуємо тільки тоді, коли точки спряження 
знаходяться на прямій, що з’єднує центри цих дуг (рис.2,а).

Щоб побудувати спряження дуги з дугою при заданих розмірах радіусів 
обох дуг та заданій лінії центрів, на якій позначено один із центрів, слід вико-
нати такі дії (рис.2):

1. Поставити ніжку циркуля в заданий центр О1;
2. Розхилом циркуля, що дорівнює заданому розміру першого радіуса АВ, описати 

дугу до перетину із прямою (рис.2,б).

Рис.1. Елементи спряження
дуги з прямою лінією

Рис.2. Спряження дуги з дугою
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3. З точки перетину дуги із прямою відкладаємо на цій прямій величину заданого ра-
діуса СD (рис.2,в). Отримана точка О2 буде центром другої дуги; точка перетину 
першої дуги з прямою буде точкою спряження;

З точки О2 як з центра описуємо другу дугу розхилом циркуля, що дорівнює вели-
чині СD (рис.2,г).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. У якому випадку пряма лінія плавно переходить у дугу кола?
а) Якщо вона направлена під кутом 45° до радіуса дуги;
б) Якщо вона направлена під кутом 90° до радіуса дуги, проведеного в точку 

спряження;
в) Якщо вона паралельна хорді кола.

2. Де мають бути розташовані центри двох дуг при їх спряженні по відношенню до 
точки спряження?

а) На одній прямій;
б) На паралельних прямих;
в) Не має значення.

3. Які величини мають бути задані для спряження двох дуг?
а) Радіуси дуг;
б) Радіус однієї дуги й відстань між центрами дуг;
в) Радіуси дуг і лінія центрів, на якій позначено один із центрів дуг.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте спряження прямої лінії з дугою та двох дуг. Розміри радіусів дуг і за-
дану лінію центрів узгодьте з інструктором.

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 1 6 3
Назва:  СПРЯЖЕННЯ ДВОХ ДУГ ЗА ДОПОМОГОЮ ТРЕТЬОЇ ДУГИ 

Мета: формування навичок побудови спряження двох дуг за допомогою третьої.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 1.5.3. Поділ і побудова ліній і кутів.
2. МЕ 1.5.7. Знаходження центрів кіл і дуг.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

При побудові спряжень двох дуг за допомогою третьої, як правило, відомі величи-
ни радіусів усіх трьох дуг і положення центрів О1 і О2 двох спряжуваних дуг. Завдання 
зводиться до знаходження центра третьої (спряжувальної) дуги (рис.1) .

Щоб побудувати спряження двох дуг за допомогою третьої дуги (зовніш-
ній дотик), слід виконати такі дії (рис.1):
1. Поставити ніжку циркуля в центр О1 першої дуги;
2. Розхил циркуля має дорівнювати сумі радіусів R1 першої дуги і R3 спряжувальної 

дуги; 

3. Цим розхилом R1 + R3 проводять засічку (рис.1,б); 
4. Друга засічка робиться з центра другої дуги О2 розхилом циркуля, що дорівнює сумі 

радіусів R2 + R3 (рис.1,в);
5. Шуканий центр О3 знаходиться в точці перетину засічок. Точки спряження а1 і а2 

будуть на прямих, які з’єднують центри спряжуваних дуг (рис.1,г).

Рис.1. Спряження двох дуг за допомогою третьої (зовнішній дотик)
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Завершується побудова проведенням дуги з точки О3 як з центра. Ця дуга, про-
ведена радіусом R3, з’єднує точки спряжень а1 і а2 (рис.1,д). 

При побудові спряження двох дуг за допомогою дуги заданого радіуса 
(внутрішній дотик) можуть бути два варіанти:

  заданий радіус дуги більший за радіус двох спряжуваних дуг;
  заданий радіус дуги менший за радіус спряжуваних дуг.

При першому варіанті необхідно виконати такі дії:
1. Нехай радіус дуги спряження R3 дорівнює відрізку АВ (рис.2). Із заданої точки О1 

як з центра зробити засічку розхилом циркуля, що дорівнює різниці радіусів R3 і R1 
(рис.2,а);

2. Ніжку циркуля розхил якого дорівнює різниці радіусів R3 і R2, поставити в задану 
точку О2 і зробити засічку, яка перетинає раніше проведену дугу (рис.2,б); 

3. З точки перетину засічок О3 провести прямі лінії через центри О1 і О2 заданих дуг до 
перетину їх з дугами в точках а і b (рис.2,в). Точка О3 буде центром спряжувальної 
дуги, точки а і b – точками спряження;

4. Поставити ніжку циркуля в точ-
ку О3 розхилом, що дорівнює R3, 
провести дугу між точками а і b 
(рис.2,г).
При другому варіанті слід 

виконати такі дії (рис.3):
1. Нехай радіус дуги спряження R3 

дорівнює відрізку АВ (рис.3).Роз-
хилом циркуля, що дорівнює сумі 
радіусів R1 і R3, із заданої точки 
О1 як з центра провести засічку 
(рис.3,а);

2. Ніжку циркуля розхил якого дорів-
нює різниці радіусів R2 і R3, поста-
вити в задану точку О2, і провести 
другу засічку, що перетинається з 
першою в точці О3 (рис.3,б);

Рис.2. Спряження двох дуг за допомогою третьої (внутрішній дотик)

Рис.3. Спряження двох дуг за допомогою третьої 
(зовнішній і внутрішній дотик)
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3. З точки О1 провести пряму лінію до точки О3. З другого центра (точка О2) проводи-
мо пряму через точку О3 до перетину з дугою в точці а (рис.3,в). Тоді О3 є центром 
спряження, точки а і b – точками спряження;

4. Поставити ніжку циркуля в точку О3 і радіусом R3 провести дугу між точками а і b 
(рис.3,г). 

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Чому дорівнює розхил циркуля при спряженні двох дуг за допомогою третьої

(зовнішній дотик) ?
а) Сумі радіусів першої дуги й спряжувальної дуги;
б) Різниці радіусів двох дуг;
в) Сумі радіусів двох дуг.

2. Чи буде знайдено точки спряження при зовнішньому дотику прямих, які з’єднують 
центри спряжуваних дуг?

а) Необов’язково;
б) Так;
в) Ні.

3. Що необхідно знати для побудови спряження двох дуг (внутрішній дотик) за
допомогою дуги заданого радіуса?

а) Радіус двох дуг;
б) Радіус дуги спряження;
в) Радіус двох дуг і дуги спряження.

4. Чому дорівнює розхил циркуля при побудові спряження двох дуг за допомогою 
третьої дуги заданого радіуса (перший варіант)?

а) Сумі радіусів двох кіл;
б) Різниці радіусів кола й спряжуваної дуги;
в) Різниці радіусів кіл.

5. Чим відрізняється побудова спряження двох дуг за допомогою третьої в першому 
й другому варіантах?

а) Розхил циркуля беруть рівним сумі радіусів двох дуг;
б) Розхил циркуля беруть рівним сумі радіуса кола й дуги спряження;
в) Розхил циркуля беруть рівним радіусу дуги спряження.

6. Чи знаходиться центр спряження й точки спряження на одній прямій при побудові 
спряження двох дуг за допомогою третьої (зовнішній і внутрішній дотик)?

а) Знаходиться;
б) Не знаходиться;
в) Залежить від величини радіусів кіл.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконати побудову спряження двох дуг за допомогою третьої у двох варіантах:
  зовнішній дотик;
  внутрішній дотик.

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 1 6 4
Назва: СПРЯЖЕННЯ ДУГОЮ ДВОХ ПРЯМИХ ЛІНІЙ, РОЗТАШОВАНИХ ПІД

КУТОМ ОДНА ДО ОДНОЇ, І ДВОХ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРЯМИХ

Мета: формування навичок побудови спряження дугою двох прямих ліній, роз-
ташованих під кутом одна до одної, і двох паралельних прямих.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 1.5.3. Поділ і побудова ліній і кутів;
2. МЕ 1.5.7. Знаходження центрів кіл і дуг.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

Щоб побудувати спряження дугою двох прямих ліній, розташованих під 
прямим кутом, дугою заданого радіуса, слід виконати такі дії (рис.1):
1. Нехай радіус дуги спряження дорівнює відрізку АВ. Встановити розхил циркуля, 

який дорівнює заданому радіусу дуги спряження;
2. Поставити ніжку циркуля у вершину кута;
3. Зробити засічки на сторонах кута, як показа-

но на рис.1,а;
4. Поставити ніжку циркуля в точку а перетину 

засічки з однією стороною кута;
5. Розхилом циркуля, що дорівнює задано-

му радіусу, зробити засічку всередині кута 
(рис.1,б);

6. Поставити ніжку циркуля в точку в перетину 
засічки з іншої сторони кута;

7. Тим же розхилом зробити засічку, перетина-
ючи проведену раніше засічку (рис.1,в);

8. Поставить ніжку циркуля в точку с перетину 
засічок;

9. Провести дугу між точками спряження а і в 
(рис.1,г).
Щоб побудувати спряження дугою двох прямих ліній, розташованих під 

гострим кутом, дугою заданого радіуса, слід виконати такі дії (рис.2):
1. Нехай радіус спряження дорівнює відрізку АВ. Встановити розхил циркуля, що до-

рівнює заданому радіусу спряження;
2. Ставлячи ніжку циркуля в довільні точки на сторонах кута, зробити чотири засічки 

всередині кута (по дві з кожної сторони) (рис.2,а);
3. Провести дві допоміжні лінії, дотичні до цих засічок, до перетину їх у точці О;
4. З точки О провести лінії під прямим кутом до сторін кута. Отримані точки а і в будуть 

точками спряження (рис.2,б);
5. Поставити ніжку циркуля в точку О;
6. Розхилом циркуля, що до-

рівнює заданому радіусу за-
круглення, провести дугу між 
точками спряження (рис.2,в).

Побудову спряження дугою 
двох прямих ліній, розташова-
них під тупим кутом, здійснюють 
аналогічно.

Рис.1. Спряження прямих ліній,
розташованих під прямим кутом

  
Рис.2. Спряження прямих ліній, 

розташованих під гострим кутом
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Щоб побудувати спряження дугою двох паралельних прямих  ав і сd, слід 
виконати такі дії (рис.3):
1. З точки d провести перпендикуляр до 

перетину з другою прямою в точці е, яка 
буде другою точкою спряження (рис.3,а);

2. Відрізок dе поділити на дві рівні частини. 
У середині відрізка знайти центр спряжу-
вальної дуги – точку О (рис.3,б);

3. Встановити розхил циркуля, що дорівнює 
половині відстані dе між паралельними 
прямими.

Цим розхилом циркуля з точки О як 
з центра описати дугу між точками d і е 
(рис.3,в).

Одна з точок спряження буде в кінцевій 
точці відрізка сd прямої.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Чи однаковими мають бути вхідні дані при виконанні спряження двох прямих,

розташованих  під прямим кутом і під гострим кутом?
а) Так;
б) Ні;
в) Ні, необхідні додаткові дані.

2. Чи буде відрізнятися побудова спряження двох прямих, розташованих під тупим 
кутом, від  побудови спряження під гострим кутом?

а) Так;
б) Ні;
в) Трохи відрізнятиметься.

3. Яку умову необхідно задати при побудові спряження дугою кола двох паралельних 
прямих?

а) Відстань між прямими;
б) Точка спряження;
в) Радіус дуги спряження. 

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Побудувати спряження двох прямих ліній, розташованих під гострим кутом, прямим 
кутом, паралельно, дугою заданого радіуса.

2. Виконати спряження двох прямих, розташованих під тупим кутом одна до одної.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

Рис.3. Спряження дугою
двох паралельних ліній
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 1 6 5
Назва:  ПОБУДОВА ОВАЛІВ

Мета: формування навичок побудови овала за заданими розмірами довжини й 
ширини.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 1.5.3. Поділ і побудова ліній і кутів;
2. МЕ 1.5.7. Знаходження центрів кіл і дуг.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

Овалом називається плавна замкнена крива, що складається зі спряжених між 
собою дуг кіл.

Щоб побудувати овал за заданими розмірами довжини й ширини, слід ви-
конати такі дії (рис.1):
1. Провести дві осі симетрії, що перетина-

ються під прямим кутом;
2. На вертикальній осі відкласти заданий 

розмір ширини овала (половина цього 
розміру відкладається з точки О вгору 
по вертикальній осі, а друга половина – 
вниз). На горизонтальній осі таким са-
мим способом відкласти довжину овала 
(рис.1,а);

3. З’єднати прямою лінією дві засічки, 
отримані при відкладанні розмірів ова-
ла на вертикальній і горизонтальній 
осях (точки с і b) (рис.1,б);

4. Поставити ніжку циркуля в точку О; роз-
хил циркуля має дорівнювати половині 
довжини овала (розмір Оb). Цим роз-
хилом циркуля провести дугу між го-
ризонтальною й вертикальною осями 
(рис.1,в);

5. Поставити ніжку циркуля в точку с пе-
ретину похилої прямої з вертикальною 
віссю. Розхил циркуля має дорівнювати 
відстані се. Провести дугу до перетину з 
прямою сb у точці f (рис.1,г);

6. Ділянку між точками f і b похилої прямої 
поділити на дві рівні частини. Лінія, що 
проходить через середину відрізка fb, 
перетне нижню частину вертикальної 
осі в точці k (рис.1,д);

7. Поставити ніжку циркуля в точку О. Роз-
хил циркуля має дорівнювати відстані 
між точками О і l. Цим розхилом зробити 
засічку на лівій стороні горизонтальної 
осі й отримати точку m ( рис.1,е). Рис.1. Побудова овала
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8. Поставити ніжку циркуля в точку О. Розхил циркуля має дорівнювати відстані між 
точками О і k. Цим розхилом зробити засічку на верхній частині вертикальної осі, 
отримавши точку n (рис.1,ж);

9. З точки k провести пряму лінію через точку m. З точки  n  провести прямі лінії через 
точки m і l (рис.1,з);

10. Поставить ніжку циркуля в точку k. Розхил циркуля має дорівнювати відстані між 
точками k і c. Провести дугу між похилими прямими лініями, що виходять з точки k. 
Тим же розхилом  циркуля з точки n як з центра провести дугу між похилими прями-
ми, проведеними з точки n (рис.1,и);

11. З точок m і l як з центрів провести дуги розхилом циркуля, має дорівнювати між точ-
ками ma (або lb), і замкнути ними раніше проведені дуги (рис.1,і).

Щоб побудувати овал з однією віссю симетрії, потрібно виконати такі 
дії (рис.2):
1. Провести дві взаємно перпендикулярні прямі АВ і СD;
2. З точки їх перетину О описати коло.
3. Точки А, В сполучити прямими з точкою F, які продовжують 

за межі кола;
4. Контур овала креслять у такій послідовності. Спочатку крес-

лять верхню частину овала. Це півколо радіусом ОА. Після 
цього з точок А та В проводять дуги спряження кіл радіусом  
ВЕ = АM. Контур овала замикається дугою кола радіусом ЕF 
із центром у точці F.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Чи достатньо при побудові овала знати його довжину й ширину?
а) Достатньо;
б) Недостатньо.

2. Що впливає на якість побудови овала?
а) Точність;
б) Акуратність;
в) Точність і акуратність;
г) Співвідношення довжини й ширини.

Самостійна робота
Практичне завдання

Побудувати овал за заданими розмірами: довжина – 55 мм, ширина – 35 мм.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

Рис.2. Побудова овала з 
однією віссю симетрії
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 1 6 6
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення й контроль засвоєння змісту МО 1.6. 

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 1.6

Письмове завдання
1. Що називається спряженням?
2. Які бувають основні випадки спряження?
3. Які види дотиків існують?
4. Чи необхідно задавати радіус дуги спряження й чому?
5. Чи необхідно при побудові користуватися математичними розрахунками? Відповідь 

обґрунтуйте.

Практичне завдання
1. Відвідайте будівельний об’єкт, де виконуються роботи з монтажу гіпсокартонних 

конструкцій (ГКК) і проведіть дослідження:
а) Які види спряжень поверхонь там зустрічаються?
б) Який будівельний інструмент може замінити циркуль на будівельному майданчику?
в) За допомогою яких будівельних інструментів можна побудувати спряження на буді-

вельному майданчику при монтажі ГКК?
2. Виконайте спряження двох прямих, розташованих під тупим кутом одна до одної.

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 1 7 1
Назва:  НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 1.7. ПОБУДОВА ЛЕКАЛЬНИХ КРИВИХ

У будівельній практиці часто зустрічаються випадки, коли виникає необхідність у 
побудові лекальних кривих. Це:

  монтаж гіпсокартонних конструкцій;
  улаштування міжповерхових сходів;
  виконання архітектурного декору;
  розміщення інженерного обладнання;
  улаштування освітлювальної системи.

Мета: засвоєння знань і формування навичок побудови:
  еліпса;
  параболи, гіперболи, синусоїди;
  евольвенти кола й циклоїди;
  спіралі Архімеда.

Переходьте до наступного елементу

 

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

Перське прислів’я  

Учень, що навчається без бажання, – 
це птах без крил.

Сааді
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 1 7 2
Назва: ПОБУДОВА ЕЛІПСА

Мета: формування навичок побудови еліпса.

Пов’язані модульні елементи: 
МЕ 1.5.5. Поділ кола на рівні частини.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

Еліпс – це пласка замкнена крива, геометричним місцем точок, сума відстаней 
від яких до двох заданих точок F1 і F2, які називаються фокусами, є сталою величиною, 
що дорівнює довжині великої осі еліпса (рис.1).

Для побудови еліпса необхідно виконати такі дії:
1. Провести з однієї точки два кола. Діаметр меншого кола дорівнює заданій ширині 

еліпса (малої осі), діаметр більшого – довжині еліпса (великої осі) (рис.1,а);
2. Провести центрові лінії;
3. Поділити більше коло на дванадцять рівних частин (рис.1,б);

4. Точки поділок з’єднати прямими лініями, що проходять через центр О. Ці прямі по-
ділять менше коло теж на дванадцять рівних частин (рис.1,б);

5. З точок поділок на більшому колі (за винятком точок 1, 4, 7 і 10, які знаходяться на 
осях кола) провести вертикальні лінії (рис.1,в);

6. З точок поділок на меншому колі (за винятком точок а і b) провести горизонтальні лі-
нії, що перетинаються з відповідними  за номерами вертикальними лініями (рис.1,г).

7. Точки перетинання вертикальних і горизонтальних ліній, а також точки а, b, с і d 
з’єднують за допомогою лекал плавною кривою, яка утворює еліпс (рис.1,д).

8. Поставити ніжку циркуля в точку a і задати розхил, що дорівнює величині великої 
осі еліпса. Зробимо засічки на осі cd. На перетині засічок з великою віссю еліпса 
утворюються точки F1 і F2 (рис.1,д), які називаються фокусами еліпса.

                                                         
Рис.1. Побудова еліпса
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. На скільки частин необхідно поділити коло при побудові еліпса?
а) 6;
б) 9;
в) 12;
г) 7.

2. Який креслярський інструмент потрібен для побудови еліпса?
а) Лінійка;
б) Косинець;
в) Лекальні криві (лекала);
г) Транспортир.

3. Що необхідно знати для того, щоб побудувати еліпс?
а) Діаметр кіл;
б) Ширину еліпса;
в) Довжину й ширину еліпса.

Самостійна робота
Проблемно-практичне завдання

1. Побудувати еліпс за умови, що більша вісь – 6 см, а мала вісь – 4 см.
2. Використовуючи рис.2, за допомогою замкненої нитки (кінці нитки зав’язані) побуду-

вати еліпс. Довжина нитки має дорівнювати довжині великої осі еліпса.
Поясніть, у яких ситуаціях можна використати це вміння.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

Рис.2. Побудова еліпса за
 допомогою замкненої нитки 
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 1 7 3
Назва: ПОБУДОВА ПАРАБОЛИ, ГІПЕРБОЛИ, СИНУСОЇДИ

Мета: формування навичок побудови параболи, гіперболи, синусоїди.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 1.5.3. Поділ і побудова ліній і кутів;
2. МЕ 1.5.5. Поділ кола на рівні частини.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

Параболою називається пласка незамкнута крива, кожна точка якої однаково 
віддалена від прямої (директриси), а також від заданої точки (фокуса).

Щоб побудувати параболу, треба виконати такі дії (рис.1):
1. Через вершину О провести осі X і Y, а через точку А – пряму паралельну осі Х, яка 

буде перетинати вісь Y в точці В; 
2. Відрізки ОВ і ВА розділити на однакову кількість рівних частин, наприклад, на 10;
3. Через кожну точку поділу відрізка ОВ провести прямі, паралельні осі X, а всі точки 

поділу відрізка ВА сполучити з вершиною О (1-1, 2-2, 3-3 і т. д.);

4. Точка перетину прямих, проведених з однакових точок, належатиме параболі. 
5. Отримані точки сполучають між собою тонкою плавною кривою та обводять її за 

допомогою лекала.
Гіперболою називається незамкнена пласка крива, в якої різниця відстаней від 

кожної її точки до двох заданих точок F1 і F2 (фокусів) є величиною сталою, що дорів-
нює відстані між вершинами гіперболи (а і b) (рис.2).

У гіперболи є дві осі симетрії – дійсна АВ й уявна СD. Дві прямі KL та K1L1, які прохо-
дять через центр О гіперболи й торкаються її гілок у нескінченності, називаються асимп-
тотами. 

Гіпербола будується за заданими вершинами а, b та фокусами F1, F2.
Щоб побудувати гіперболу, треба виконати такі дії (рис.2):

1. Провести коло радіусом ОF1;
2. Визначити вершини гіперболи, вписавши прямокутник у коло, побудоване на фо-

кусній відстані (відрізку F1F2) як на діаметрі; 
3. На дійсній осі АВ праворуч від фокуса F2 намітити ряд довільних точок 1, 2, 3;

Рис.1. Побудова параболи

Y
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4. Із фокусів F1 і F2 провести дуги кіл спочатку радіусом b-1 до взаємного перетину по 
обидва боки від дійсної осі гіперболи;

5. Побудуємо взаємний перетин наступної пари дуг радіусами а-2 та b-2 і отримуємо 
точку S і т. д.

6. Одержані точки перетину дуг належать правій гілці гіперболи.
7. Точки її лівої гілки будуть симетричними побудованим точкам відносно уявної осі СD.

Синусоїда – це пласка крива, що відображає зміну тригонометричної функції си-
нуса залежно від зміни центрального кута.

Щоб побудувати синусоїду, треба виконати такі дії (рис.3):
1. Коло поділити на довільну кількість рівних частин, наприклад 12;
2. На продовженні горизонтального діаметра кола відкласти відрізок АВ = πD і поді-

лити його на таку саму кількість рівних частин;

3. Через кожну точку поділу кола провести прямі, паралельні його горизонтальному 
діаметру, а через точку поділу відрізка АВ – прямі, паралельні вертикальному діа-
метру кола. Точки перетину однойменних ліній належатимуть синусоїді;

4. Отримані точки сполучають між собою плавною кривою та обводять її за допомо-
гою лекала.

Рис.2. Побудова гіперболи

Рис.3. Побудова синусоїди
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які дані потрібні для того, щоб побудувати параболу?
а) Осі Х і Y;
б) Декілька точок, що не розташовані на одній прямій;
в) Центр О й довільна точка А.

2. Чи обов’язково відрізки АВ і ОВ при побудові параболи поділяти на однакову 
кількість відрізків?

а) Ні;
б) Так.

3. Які дані потрібні для того, щоб побудувати гіперболу?
а) Асимптоти;
б) Вершини й фокуси;
в) Дійсна та уявна осі.

4. Яка залежність між кількістю частин, що поділяють коло, і точністю побудови 
синусоїди?

а) Ніякої;
б) Чим більше частин, тим точніше;
в) Чим менше частин, тим точніше.

5. Чи можна при побудові параболи пряму АВ поділити на непарну кількість відрізків?
а) Так;
б) Ні.

Самостійна робота
Практичне завдання

Побудувати параболу, гіперболу, синусоїду.

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 1 7 4
Назва: ПОБУДОВА ЕВОЛЬВЕНТИ КОЛА Й ЦИКЛОЇДИ

Мета: формування навичок побудови евольвенти кола й циклоїди.

Пов’язані модульні елементи: 
МЕ 1.5.5. Поділ кола на рівні частини.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

Якщо пряму лінію котити без ковзання по колу, то кожна точка цієї прямої опише 
плоску криву, яка називається евольвентою кола.

Щоб побудувати евольвенту за заданим діаметром, слід виконати такі 
дії (рис.1):
1. Побудувати коло заданого діаметра й поділити його на 12 рівних частин;
2. З’єднати точки поділок прямими лініями, що проходять через центр кола О;
3. До точки кожної поділки кола провести дотичну (рис.1,а);
5. Визначити довжину кола за формулою 2πR;
4. Провести дотичну до коло в точці перетину з вертикальним діаметром. На дотичній 

побудувати відрізок довжина якого дорівнює довжині кола і поділити його на 12 рів-
них частин.(рис.1,б);

5. Розхил циркуля встановити рівним відстані між двома точками поділу відрізка (12-
1') і відкласти цей розмір на першій дотичній від точки 1, отримавши точку І;

6. Збільшити розхил циркуля на розмір однієї поділки відрізка, і відкласти отриманий 
розмір (12–2') на другій дотичній від точки 2, отримаємо точку ІІ. На третій дотич-

Рис.1. Побудова евольвенти кола



123

ній відкласти розмір, який дорівнює трьом поділкам, на четвертій – чотирьом тощо 
(рис.1,в);

7. Точки І, ІІ, ІІІ…ХІІ будуть точками евольвенти. З’єднавши їх за допомогою лекала, 
отримаємо шукану криву – евольвенту кола (рис.1,г).

Кожна точка кола (твірної), що котиться без ковзання по прямій лінії, описує плос-
ку незамкнену криву, що називається циклоїдою.

Щоб побудувати циклоїду за заданим діаметром твірного кола, необхід-
но виконати такі дії (рис.2):
1. Провести коло заданим радіусом R, поділити його на вісім рівних частин, подовжи-

ти горизонтальну центрову лінію й паралельно їй провести дотичну АВ;
2. Визначити довжину кола за формулою 2πR;
3. На горизонтальній центровій лінії відкласти відрізок, який дорівнює довжині кола, і 

поділити його на вісім рівних частин (точки 1'–8') (рис.2,а);

4. Через точки поділу кола 1 і 7, а також 3 і 5 провести лінії, як показано на рис.2,б;
5. Прийнявши за центри точки 1' - 8', на середній горизонталі описати з них вісім кіл, 

заданого радіуса R. Точка дотику лінії АВ з колом у вихідному положенні є першою 
точкою циклоїди. Друга точка І знаходиться на перетині  першого кола з першою го-
ризонталлю, третя точка ІІ – на перетині другого кола з другою горизонталлю тощо;

6. Отримані точки циклоїди з’єднують плавною кривою (рис.2,г).

Рис.2. Побудова циклоїди
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. На скільки рівних частин необхідно поділити задане коло при побудові 

евольвенти кола?
а) 6;
б) 8;
в) 12.

2. Яку пряму необхідно провести до поділок кола при побудові евольвенти?
а) Хорду;
б) Дотичну;
в) Довільну.

3. Як розташована дотична щодо центрової лінії при побудові циклоїди?
а) Паралельно;
б) Перпендикулярно;
в) Довільно.

4. Яку величину необхідно задати для того, щоб побудувати евольвенту кола?
а) Довжину дотичної;
б) Діаметр кола;
в) Кількість поділок дотичної.

Самостійна робота
Практичне завдання

Побудувати евольвенту кола й циклоїду.

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 1 7 5
Назва:  ПОБУДОВА СПІРАЛІ АРХІМЕДА

Мета: формування навичок побудови спіралі Архімеда.

Пов’язані модульні елементи: 
МЕ 1.5.5. Поділ кола на рівні частини.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

Спіраллю Архімеда називається крива, яку опише 
точка, що рівномірно обертається навколо певного центра 
(полюса) і одночасно рівномірно віддаляється від цього 
центра. Відстань між полюсом і кінцевою точкою першого 
витка називається кроком спіралі.

Щоб побудувати спіраль Архімеда за заданим 
розміром кроку, слід виконати такі дії (рис.1):
1. Побудувати центрові лінії кола, точку їх перетину (точка О)

прийняти за полюс спіралі;
2. Розхилом циркуля, що дорівнює заданому кроку, про-

вести коло;
3. Поділити коло на вісім рівних частин, через протилеж-

ні точки поділу й через полюс спіралі провести лінії 
(рис.1,а);

4. Один із радіусів кола (О-8) поділити на рівні частини, 
кількість яких має дорівнювати кількості поділок на колі. 
Отримані точки 1', 2', 3' і т. д. визначають відстань ру-
хомої точки від полюса, відповідні відхилення її в бік 
обертання щоразу на 1/8 оберту;

5. Розхилом циркуля, що дорівнює відстані О-1', прийняв-
ши точку О за центр, провести дугу до перетину з пер-
шим радіусом (О-1). У цьому перетині отримаємо пер-
шу точку спіралі; 

6. Збільшити розхил циркуля на одну поділку (О-2'), про-
вести дугу до перетину з другим радіусом (О-2), таким 
чином отримаємо другу точку спіралі і т. д. (рис.1,б);

7. Отримані точки спіралі з’єднати за допомогою лека-
ла. Цим завершується побудова першого витка 
спіралі (рис.1,в);

8. Подальша побудова проводиться шляхом 
відкладання від точок І–VІІІ у радіальному 
напрямі розміру, який дорівнює кроку спі-
ралі. Так, точку ІХ буде знайдено на лінії, 
що продовжує перший радіус, на відста-
ні кроку від точки 1, точку Х отримаємо, 
відклавши розмір кроку від точки ІІ, і т. д. 
(рис.1,г).

Рис.1. Побудова спіралі Архімеда
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. На скільки частин необхідно поділити коло при побудові спіралі Архімеда?
а) 6;
б) 8;
в) 10;
г) 12.

2. Чому повинна дорівнювати кількість поділок радіуса кола при побудові спіралі
Архімеда?

а) Подвійній кількості поділок кола;
б) Обирається довільно;
в) Кількості поділок кола.

3. Чому відповідає крок спіралі?
а) Довільній відстані;
б) розміру однієї частини поділки (ділення) радіуса кола;
в) Відстані між полюсом і кінцевою точкою першого витка.

Самостійна робота
Практичне завдання

Побудувати спіраль Архімеда при поділі кола на 8 частин.

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 1 7 6
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення й контроль засвоєння змісту МО 1.7. 

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 1.7

Письмове завдання
1. Які розміри є визначальними для побудови еліпса?
2. Чому дорівнює довжина прямої лінії, кожна точка якої описує пласку криву, рухаю-

чись по колу, при побудові евольвенти?
3. Чи є заданий діаметр твірного кола єдиною умовою при побудові циклоїди? Відпо-

відь обґрунтуйте.
4. Чим відрізняється побудова евольвенти від спіралі Архімеда?

  числом поділу кола;
  евольвента має один виток, а спіраль – нескінченну множину;
  точки спіралі знаходяться на радіусах, а точки евольвенти – на дотичних.

Проблемне завдання
1. З’ясуйте шляхом побудови, чи можна отримати спіраль Архімеда, якщо поділити 

коло на 10 частин.
2. Відвідайте будівельний об’єкт, де виконуються роботи з монтажу гіпсокартонних 

конструкцій, і проведіть дослідження:
  у яких випадках можна застосувати знання про побудову еліпса;
  при проведенні яких робіт знадобиться вміння будувати лекальні криві.

3. Знайдіть у журналах з дизайну інтер’єрів приклади використання лекальних кривих. 
Заповніть таблицю 1.

Таблиця 1
ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКАЛЬНИХ КРИВИХ В ІНТЕР’ЄРАХ
Вид кривої Елемент інтер’єра

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 1 8 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 1.8. ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО КРЕСЛЕННЯ. 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Мета: засвоєння знань про:
  зображення, основні положення;
  вигляди зображень;
  розрізи, складні розрізи;
  перерізи;
  умовності та спрощення;
  види різьби;
  кріпильні та різьбові вироби для з’єднання;
  графічне позначення матеріалів у перерізах на кресленнях.

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 1 8 2
Назва: ЗОБРАЖЕННЯ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета: засвоєння знань про поняття «зображення» згідно з ГОСТ 2.305-2008.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.4.4. Площини проекцій, осі проекцій;
2. МЕ 1.4.5. Побудова проекцій геометричних тіл;
3. МЕ 1.4.7. Види аксонометричних проекцій.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

Дидактичне забезпечення: плакати, ГОСТ 2.305-2008.

Зображення предметів виконуються за допомогою методу прямокутного проек-
тування на площинах проекцій (рис.1). Предмет розташовується між спостерігачем і 
площиною проекції. За основні площини проекції беруться шість граней куба (рис.2).

1

2

3
4

5

6

Рис.2. Розташування основних виглядів у 
проекційному зв’язку: 1 – вигляд спереду, 

2 – вигляд зверху, 3 – вигляд згори, 4 – вигляд справа,
5 – вигляд знизу, 6 – вигляд ззаду

Рис.1. Розташування предмета
 щодо основних площин проекцій

Головним зображенням вважається зображень на фронтальній площині проекції, 
причому предмет слід розташовувати так, щоб зображення на ній давало найбільш по-
вне уявлення про форму, розміри.

Класифікація представлення зображень на кресленні залежно від їх змісту по-
дана на схемі 1.

Схема 1

ЗОБРАЖЕННЯ, ПРЕДСТАВЛЕНЕ НА КРЕСЛЕННІ

Виглядом Розрізом Перерізом

- спереду
  (головним);
- згори;
- зліва;
- справа;
- знизу;
- ззаду;
- додатковим;
- місцевим

- горизонтальним;
- вертикальним;
- похилим

- подовжнім;
- поперечним

Простим Складним

- ступінчастим;
- ламаним

- винесеним;
- накладенимЗалежно від

положення
січної площини

Залежно від
напряму

січної площини

Залежно від
кількості

січних площин
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Кількість зображень (виглядів, розрізів, перерізів) має бути такою, щоб сформу-
вати повне уявлення про предмет. Для зменшення кількості зображень допускається 
показувати на виглядах і невидимі частини предмета штриховою лінією.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти позначку:
1. За допомогою якого методу проектування слід зображуватися предмети

на кресленнях?
а) Косокутного;
б) Прямокутного;
в) Ізометричного прямокутного.

2. Які площини проекції беруться за основні?
а) Грані паралелепіпеда;
б) Шість граней куба;
в) Три взаємно перпендикулярні грані куба.

3. Що таке головне зображення?
а) Вигляд предмета згори;
б) Зображення на фронтальній площині проекції;
в) Зображення предмета в аксонометрії.

4. Як представляється зображення на кресленні?
а) Виглядом;
б) Перерізом;
в) Розрізом;
г) Площиною;
д) Пересічними лініями.

5. Які вимоги висуваються до кількості зображень на кресленні?
а) Мають сформувати повне уявлення про предмет;
б) Мінімальна (тільки основні вигляди);
в) Максимальна (усі можливі вигляди, розрізи, перерізи).

Самостійна робота
Графічне завдання

Виконайте креслення рис.3. Нанесіть потрібні розміри. Цей спосіб розташування 
виглядів прийнятий у деяких країнах (США, Японія та інші.). Де, на ваш погляд, при 
цьому способі розташовуються відповідні площини проекції?

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

Рис.3. Розташування виглядів, прийняте в деяких країнах: 
1 – вигляд спереду, 2 – вигляд згори, 3 – вигляд зліва,
4 – вигляд справа; 5 – вигляд знизу, 6 – вигляд ззаду
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 1 8 3
Назва: ВИГЛЯДИ ЗОБРАЖЕНЬ

Мета: засвоєння знань про:
  вигляди зображень, їх розташування, позначення;
  часткові вигляди, їх застосування, розташування та позначення.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.4.7. Види аксонометричних проекцій;
2. МЕ 1.4.9. Порядок читання креслень та ескізів.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

Вигляд – ортогональна проекція, звернена до спостерігача видимою частиною 
поверхні предмета.

По відношенню до вигляду спереду (головного вигляду) інші вигляди розташо-
вуються так: 

  вигляд згори – під виглядом спереду; 
  вигляд зліва – праворуч від вигляду спереду; 
  вигляд справа – ліворуч від вигляду спереду; 
  вигляд знизу – під виглядом спереду; 
  вигляд ззаду – праворуч від вигляду зліва або ліворуч від вигляду справа, тобто 

поряд з виглядом справа.
При виборі вигляду зображення треба керуватися такими рекомендаціями: 

  вироби або їх складові частини прийнято зображувати на складальних кресленнях 
у положенні, яке вони займають на місці установки;

  деталі, що становлять собою тіла обертання або мають подовжену форму: болти, 
вали, осі, шпильки, гвинти, втулки, шпонки й т. п., краще зображувати в горизон-
тальному положенні, тобто паралельно нижньому краю креслення;

  деталі складання доцільно зображувати в тому положенні, яке вони займають на 
складальному кресленні.

Назви виглядів на кресленні не надписують, якщо вони не зміщені щодо го-
ловного вигляду.

Якщо вигляди зображення зміщені щодо головного зображення, то вони повинні 
бути позначені на кресленні написом за типом Вигляд Б, а напрям погляду має бути 
позначений стрілкою з відповідною буквою (рис.1,а).

Якщо певна частина предмета не може бути 
показана на жодному з виглядів, слід застосо-
вувати додаткові вигляди (рис.1,б-г). Додаткові
вигляди можна повертати, при цьому до напи-
су слід додаватися слово «повернуто» (рис.1,в). 
Коли додатковий вигляд розташований в безпо-
середньому проекційному зв’язку з відповідним 
зображенням, допускається не робити написи й 
позначки стрілкою над виглядом.

Зображення окремого, вузько обмеженого 
місця на поверхні предмета називається місце-
вим виглядом – Вигляд Б, Вигляд В (рис.1,а,г).

Місцевий вигляд може бути обмежений 
лінією обриву (Вигляд Б, (рис.1,а)) або не об-
межений.

Рис.1. Накреслювання виглядів:
додатковий вигляд А; місцеві вигляди Б і В
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Місцевий вигляд має повинен бути позначений на кресленні стрілкою як додатко-
вий вигляд. У написі слід вказувати назву зображуваного елемента Вигляд В (рис.1,г).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що таке «вигляд» на технічному кресленні?
а) Форма предмета;
б) Зображення зверненої до спостерігача видимої частини поверхні предмета;
в) Винесення обрису зображуваного предмета;
г) Обрис предмета на площині проекції.

2. Що таке «головний вигляд»?
а) Вигляд згори;
б) Вигляд спереду;
в) Вигляд зліва;
г) Вигляд справа.

3. Який вигляд зображується на кресленні справа від вигляду спереду?
а) Вигляд справа;
б) Вигляд зліва;
в) Вигляд знизу;
г) Місцевий вигляд;
д) Додатковий вигляд.

4. У якому положенні креслення краще зображувати вал, вісь, болт тощо?
а) У вертикальному, паралельно лівому краю;
б) У горизонтальному, паралельно нижньому краю;
в) У горизонтальному, перпендикулярно правому краю.

5. У яких випадках застосовують додатковий  вигляд зображення?
а) Певна частина предмета прихована від спостерігача;
б) Певна частина предмета не може бути показана на жодному з виглядів;
в) Для уточнення розмірів частини деталі.

6. Що таке місцевий вигляд зображення?
а) Зображення, позначене стрілкою;
б) Окреме, вузько обмежене місце на поверхні предмета;
в) Місце, обмежене лінією обриву.

Самостійна робота
Графічне завдання

1. Виконайте креслення рис.2.
Проставте необхідні розміри.

2. Чому вибір вигляду спереду на цьому кресленні є 
неправильним? Відповідь обґрунтуйте.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

Рис.2. Недоцільний вибір вигляду спереду: 
1 – вигляд спереду, 2 – вигляд згори, 3 – вигляд зліва,
4 – вигляд справа, 5 – вигляд знизу, 6 – вигляд ззаду
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 1 8 4
Назва: РОЗРІЗИ. СКЛАДНІ РОЗРІЗИ

Мета: засвоєння знань про:
  призначення розрізів, загальні відомості про них;
  розташування розрізів на кресленні, позначення;
  застосування складних, ступінчастих розрізів;
  формування навичок виконання креслень.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 1.4.2. Основні відомості про виконання та оформлення креслень.
Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

Дидактичне забезпечення: ГОСТ 2.305-2008.

Розріз – зображення предмета, подумки розсіченого площиною або декількома 
площинами. 
На розрізі показується лише те, що перебуває в січній площині та розта-

шоване за нею (рис.1,а).
Допускається зображувати не все, що розташовано за січною площиною, якщо 

для розуміння конструкції предмета це не потрібно (рис.1,б).
Види розрізів:

  горизонтальні розрізи – січна площина 
паралельна горизонтальній площині про-
екцій (розріз А-А на рис.1,а; рис.2); 

  вертикальні розрізи – січна площина 
перпендикулярна горизонтальній площи-
ні проекцій (рис.1,б; рис.3). Вертикаль-
ний розріз може бути фронтальним, якщо 
січна площина паралельна фронтальній 
площині проекцій (рис.3,а), і профільним, 
якщо січна площина паралельна профіль-
ній площині проекцій (рис.3,б);

  похилі розрізи – січна площина утворює 
з горизонтальною площиною проекцій кут, 
відмінний від прямого (рис.4).

Рис.2. Простий горизон-
тальний розріз

Рис.3. Прості
вертикальні розрізи

Рис.4. Простий 
похилий розріз

Рис.1. Зображення розрізів
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Всі розрізи поділяються на прості – з одною січною 
площиною (рис.1,а,б) і складні – з двома й більше січними 
площинами (рис.5).

Складні розрізи бувають ступінчасті, якщо січні пло-
щини паралельні (рис.5, розріз Б-Б), і ламані, якщо січні пло-
щини перетинаються (рис.6).

Розрізи називаються подовжніми, якщо січні площи-
ни розташовані паралельно довжині або висоті предмета 
(рис.1,б; рис.3,а-б), і поперечними, якщо січні площини на-
правлені перпендикулярно довжині або висоті предмета (роз-
різи А-А, рис.1,а, рис.2).

Зображення положення січної площини на кресленні
Положення січної площини на кресленні позначається 

лінією перетину. Товщина ліній перетину – від S до 1,5S. При 
складному розрізі штрихи проводяться біля перегинів лінії
перетину.

На початковому й кінцевому штрихах на відстані 2-3 мм 
від зовнішнього кінця треба ставити стрілки, що вказують на-
прям погляду.

Розріз, що служить для з’ясування будови предмета у 
вузько обмеженому місці, називається місцевим (рис.7,а,б). 
Межа місцевого розрізу виконується від руки у вигляді суціль-
ної хвилястої лінії.

Якщо вигляд і розріз симетричні, то при з’єднанні їх по-
ловин лінією поділу буде вісь симетрії (рис.8).

Рис.7. Розрізи: а-б – місцеві Рис.8. З’єднання половин виглядів і розрізів

Якщо деталь несиметрична, то її 
слід зображувати повністю розсіченою 
або так, як на рис.9. Тут з’єднані в одно-
му зображенні частина вигляду й части-
на відповідного розрізу, розділені хвиляс-
тою лінією.

Якщо розріз має форму симетричної 
фігури, допускається накреслити трохи 
більше ніж половину або половину, тобто 
виконати неповне накреслення (рис.10).

Рис.5. Складні ступінчасті 
розрізи

Рис.6. Складний ламаний 
розріз

Рис.9. З’єднання розрізу й
вигляду при несиметрич-

ному зображенні

Рис.10. Неповне 
накреслення

розрізу
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Можна також застосовувати як січну циліндричну 
поверхню, що розгортається потім у площину (рис.11).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що зображується на розрізі?
а) Тільки те, що знаходиться в січній площині;
б) Те, що розташовано перед січною площиною;
в) Те, що розташовано за січною площиною;
г) Те, що розташовано в січній площині та за нею.

2. Як називається розріз, якщо січна площина перпендикулярна горизонтальній 
площині проекції?

а) Горизонтальний;
б) Вертикальний;
в) Похилий;
г) Складний.

3. Якими бувають складні розрізи?
а) Ступінчасті;
б) Зігнені;
в) Ламані;
г) Звивисті.

4. Як зображується межа місцевого розрізу на кресленні?
а) Товстою суцільною прямою лінією;
б) Від руки у вигляді суцільної хвилястої лінії;
в) Циркульною суцільною лінією;
г) Штрихпунктирною лінією.

5. У яких випадках можна з’єднувати вигляд і розріз деталі на кресленні?
а) Якщо деталь симетрична;
б) Якщо деталь несиметрична;
в) Якщо на кресленні є лінія поділу – вісь симетрії.

Самостійна робота

Графічне завдання
Виконайте креслення розрізу деталі (за вказівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

Рис.11. Циліндрична 
поверхня, що розгортається

в площину
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 1 8 5
Назва: ПЕРЕРІЗИ

Мета: засвоєння знань про:
  призначення перерізів, правила їх виконання;
  винесені та накладені перерізи;
  графічне позначення матеріалів у перерізах за ГОСТ 2.305-2008;
  виносні елементи та їх застосування в кресленні.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.4.4. Площини проекцій, осі проекцій;
2. МЕ 1.8.3. Вигляди зображень.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

Переріз – ортогональна проекція фігури, яку отримують в одній або кількох пло-
щинах розсічення предмета, що проектується. 
На перерізі показують лише те, що знаходиться безпосередньо в січній  

площині. 
Якщо перерізи не входять до складу роз-

різу, то вони поділяються на винесені (рис.1,а) і 
накладені (рис.1,б).

Ламані перерізи накреслюють так, як пока-
зано на рис.1,в. Винесені перерізи можна розта-
шовувати в розриві між частинами одного і того 
ж вигляду (рис.1,г).

Допускається розташовувати перерізи на 
будь-якому місці поля креслення, а також з пово-
ротом з додаванням умовного графічного позна-
чення . В електронних моделях застосовують 
тільки накладені перерізи.

Контури накладених перерізів викреслюють 
суцільними тонкими лініями.

Якщо фігура перерізу симетрична, то по-
ложення січної площини не вказується. Для несиметричних перерізів, накладених 
(рис.2,а) або розташованих у розриві (рис.2,б), положення січної площини вказується 
лінією перетину зі стрілками, але буквами не позначається (рис.2,а,б).

У всіх інших випадках ви-
конання перерізів положення 
січної площини повинно бути 
показано лінією перетину з 
позначенням стрілками на-
пряму погляду, а над самими 
перерізами виконується напис 
(рис.3,а,б).

При збігу січної площини 
з віссю поверхні обертання, що обмежує отвори або поглиблення, контур отвору або 
поглиблення в перерізі показується повністю, хоча цей контур і не розташований у січ-
ній площині, тобто переріз оформлюється як розріз (рис.4).

Рис.1. Симетричні перерізи

Рис.2. Несиметричні перерізи
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Якщо січна площина проходить через некруглі отвори (рис.5,а) і переріз склада-
ється з окремих частин (рис.5,б), то переріз повинен замінюватися розрізом (5,в).

ïîâåðíóòî

Рис.3. Декілька перерізів Рис.4. Переріз при збігу січної 
площини з віссю поверхні

Рис.5. Переріз з некруглими 
отворами

При виконанні кількох однакових перерізів однієї деталі зображується тільки один 
переріз, а лінії перетину позначаються однаковою буквою (рис.3,б).

Переріз можна повертати, додаючи «повернуто» (рис.3,б, переріз Б-Б). Якщо січ-
ні площини непаралельні одна одній, то напис «повернуто» не наноситься (рис.3,б, 
переріз В-В).

На рис.6 отвори мають різну форму, тому зручно застосовувати розгорнутий пе-
реріз деталі січною циліндричною поверхнею.

Коли на основному зображенні неможливо зобразити дрібні елементи виробу, за-
стосовують виносні елементи – додаткове окреме зображення в збільшеному вигляді, 
що потребує графічного й інших пояснень щодо форми, розмірів і т. п. Виносний еле-
мент може містити подробиці, не позначені на відповідному зображенні й може відріз-
нятися від  нього за змістом (зображення – вигляд, виносний елемент – розріз).

Місце зображення позначають замкнутою суцільною тонкою лінією з позначенням 
виносного елемента великою літерою або сполученням великої літери з арабською 
цифрою на полиці лінії – виноски (рис.7).

У будівельних кресленнях виносний елемент на зображенні допускається також 
позначати фігурною або квадратною дужкою чи графічно не позначати. 

В електронних моделях виносні елементи не використовуються. 

Рис.6. Розгорнутий переріз

ïîâåðíóòî

Рис.7. Оформлення
виносного елемента
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що зображується на перерізі?
а) Те, що знаходиться в січній площині та за нею;
б) Тільки те, що знаходиться безпосередньо в січній площині;
в) Тільки те, що видно за січною площиною.

2. Які перерізи називають винесеними?
а) Розташовані в будь-якому місці креслення;
б) Що входять до складу розрізу;
в) Розташовані в розриві між частинами одного й того самого вигляду;
г) Що застосовуються в електронних моделях.

3. У яких випадках на кресленнях не позначають положення січної площини?
а) В електронних моделях;
б) Якщо фігура перерізу симетрична;
в) Якщо фігура перерізу несиметрична;
г) Завжди.

4. У яких випадках переріз замінюють розрізом?
а) Якщо січна площина проходить через некруглі отвори;
б) При виконанні кількох однакових перерізів;
в) Січна площина проходить через некруглі отвори, і переріз складається з 

кількох окремих частин;
г) В електронних моделях.

5. Що таке виносні елементи на кресленні?
а) Розташовані в будь-якому місці креслення елементи виробу;
б) Додаткові окремі зображення в збільшеному вигляді;
в) Додаткові зображення, що потребують пояснень щодо форми, розмірів і т.п.;
г) Складальні одиниці.

6. Як позначають виносні елементи на полиці лінії – виноски?
а) Римською цифрою;
б) Великою літерою;
в) Сполученням великої літери з арабською цифрою;
г) Арабською цифрою.

7. Як допускається позначати виносні елементи на будівельних кресленнях?
а) Фігурною дужкою;
б) Квадратною дужкою;
в) Графічно не позначати;
г) Колом.

Самостійна робота

Графічне завдання
Виконайте креслення перерізу деталі (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 1 8 6
Назва: УМОВНОСТІ ТА СПРОЩЕННЯ

Мета: засвоєння знань про умовності та спрощення, встановлені ГОСТ 2.305-2008.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.4.2. Основні відомості про виконання та оформлення креслень;
2. МЕ 1.8.3. Вигляди зображень;
3. МЕ 1.8.4. Розрізи. Складні розрізи.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

Дидактичне забезпечення: ГОСТ 2.305-2008.

Якщо вигляд, розріз або переріз становлять симетричну фігуру, допускається 
креслити половину зображення, обмежену осьовою лінією, або трохи більше ніж по-
ловину зображення з проведенням в останньому випадку лінії обриву.

Якщо предмет має кілька однакових, рівномірно розташованих елементів, то на 
зображенні цього предмета повністю показують один-два таких елементи (наприклад, 
один-два отвори), а решту елементів показують спрощено або умовно (рис.1).

Допускається зображувати частину предмета (рис.2,а,б) з відповідними вказівка-
ми про кількість елементів, їх розташування тощо.

 а) б)
Рис.1. Зображення предмета з
кількома однаковими рівномірно
розташованими елементами Рис.2. Зображення частини предмета

На виглядах і розрізах допускається спрощене зображення проекцій ліній пере-
тину поверхонь, якщо не потрібна їх точна побудова. Наприклад, замість лекальних 
кривих проводять дуги кола та прямі лінії (рис.3,а,б).

Плавний перехід від однієї поверхні до іншої показується умовно (рис.4,а,б,в) або 
зовсім не показується (рис.5,а,б,в).

а) б)
Рис.3. Зображення проекції ліній перетину поверхонь

а)
б)

в)

Рис.4. Умовне зображення плавного переходу від однієї поверхні до іншої
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Допускаються спрощення, подібні до вказаних на рис.6,а,б.

Такі деталі, як гвинти, заклепки, шпонки, непустотілі вали й шпинделі, шатуни, руко-
ятки й т.п., при подовжньому розрізі показують нерозсіченими. Кульки завжди показують 
нерозсіченими.

Як правило, показують нерозсіченими на складальних кресленнях гайки й шайби.
Такі елементи, як спиці маховиків, шківів, зубчатих коліс, тонкі стінки типу ребер 

жорсткості й т. п., показують незаштрихованими, якщо січна площина направлена 
вздовж осі або довгої сторони такого елемента. 

Якщо в подібних елементах деталі є місцеве свердлення, поглиблення тощо, то 
роблять місцевий розріз.

Пластини, а також елементи деталей (отвори, фаски, пази, поглиблення тощо) 
розміром (або різницею в розмірах) на кресленні 2 мм і менше зображують з відступом 
від масштабу, прийнятого для всього зображення, у бік збільшення.

Незначну конусність або похил зображують на кресленні зі збільшенням. Якщо 
похил або конусність чітко не виявляються, наприклад, головний вигляд на рис.7 або 
вигляд згори на рис.8, то на зображеннях проводять тільки одну лінію, що відповідає 
меншому розміру елемента з похилом або меншій основі конуса.

За необхідності виділення на кресленні пласких поверхонь предмета на них про-
водять діагоналі суцільними тонкими лініями (рис.9).

Предмети або елементи, що мають постійний або закономірно 
змінюваний поперечний переріз (вали, ланцюги, прутки, фасонний 
прокат, шатуни й т. п.), допускається зображувати з розривами.

Часткові зображення й зображення з розривами обмежують 
одним із таких способів: 

  суцільною тонкою лінією зі зломом, яка може виходити за контур 
зображення на довжину від 2 до 4 мм. Ця лінія може бути похи-
лою щодо лінії контура (рис.10,а);

  суцільною хвилястою лінією, що з’єднує відповідні лінії контура 
(рис.10,б);

  лініями штрихування (рис.10,в). 

а) б) в)
Рис.5. Варіанти зображення плавного переходу від однієї поверхні до іншої

 а)
б)

Рис.6. Варіанти спрощеного зображення деталі

Рис.7. Зображення незначних похилів Рис.8. Зображення незначної конусності

Рис.9. Позначення
пласких поверхонь
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На кресленнях предметів із суцільною сіткою, плетінкою, орнаментом, рельєфом, 
накаткою тощо допускається зображувати ці елементи частково, з можливим спро-
щенням (рис.11). 

Для спрощення креслень або скорочення кількості зображень допускається: 
  частину предмета, що знаходиться між спостерігачем і січною площиною, зобра-

жувати штрихпунктирною стовщеною лінією безпосередньо на розрізі (накладена 
проекція, рис.12); 

  застосовувати складні розрізи (рис.13); 

À-À

Рис. 11.
Зображення
накатки

Рис. 12. Частини предмета,
що знаходяться між спостерігачем

і січною площиною
Рис.13. Застосування складного розрізу

  для зображення отвору в маточинах зубчатих коліс, шківів і т. п., а також для шпон-
кових пазів замість повного зображення деталі давати лише контур отвору (рис.14) 
або паза (рис.6,б);

  зображувати в розрізі отвори, розташовані на круглому фланці, коли вони не по-
трапляють у січну площину.

Якщо вигляд згори не є необхідним і креслення складається із зображень на 
фронтальній і профільній площинах проекцій, то при ступінчастому розрізі лінія пере-
тину й написи, що відносяться до розрізу, наносяться так, як показано на рис.15.

Рис.14. Зображення
отворів у маточинах
зубчатого колеса Рис.15. Суміщення розрізів

 а)

 б)

 в)
Рис.10. Зображення предметів із розривами
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Умовне графічне позначен-
ня «повернуто» має відповідати 
рис.16, «розвернуто» – рис.17.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти ньог позначку:
1. Які спрощення можна застосовувати, якщо вигляд, розріз або переріз – 

симетрична фігура?
а) Креслять усю фігуру;
б) Креслять половину зображення;
в) Креслять трохи більше ніж половину з проведенням лінії обриву.

2. У яких випадках замість лекальних кривих на виглядах і розрізах допускається 
проводити дуги кола та прямі лінії?

а) Якщо не вимагається точної їх побудови;
б) При виконанні технічного проекту;
в) На ескізах рисунка.

3. Чи можна зовсім не показувати плавний перехід від однієї поверхні до іншої?
а) Так;
б) Ні.

4. Які деталі показують нерозсіченими при подовжньому розрізі?
а) Гвинти;
б) Пустотілі вали;
в) Рукоятки.

5. Як виділяють на кресленні пласкі поверхні предмета?
а) Лініями штриховки;
б) Проводять діагоналі суцільними тонкими лініями;
в) По контуру тонкими штрихпунктирними лініями;
г) По контуру суцільною хвилястою лінією.

6. Що допускається виконувати для спрощення креслень або скорочення 
кількості зображень?

а) Накладені проекції;
б) Складні розрізи;
в) Зображувати тільки контури отворів;
г) Не зображувати вигляд згори.

7. На якому рисунку дано умовне графічне позначення «розвернуто»?
а) 

 ;
б) 

  .

Самостійна графічна робота
Накреслити варіанти спрощень при зображенні окремих деталей відповідно до 

ГОСТ 2.305-2008 (за вказівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

Рис.16. Знак «повернуто» Рис.17. Знак «розвернуто»
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 1 8 7
Назва: ВИДИ РІЗЬБИ 

Мета: засвоєння знань про види різьби та їх позначення на кресленнях.

Пов’язані модульні елементи: 
МЕ 1.4.2. Основні відомості про виконання та оформлення креслень.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

Дидактичне забезпечення: ГОСТ 2.311-68, плакати.

У сучасному будівництві (особливо при монтажі гіпсокартонних конструкцій) 
значного поширення набули різьбові з’єднання деталей. До їхніх позитивних якостей 
належать універсальність, надійність, зручність складання та розбирання, простота 
виготовлення.

Класифікацію сучасних видів різьби за різними ознаками показано на схемі 1.

Схема 1

Профіль різьби (рис.1) розглядається в перерізі, що проходить через вісь болта 
чи гайки.

Кут профілю φ – кут між суміжними 
бічними сторонами різьби у площині осьового 
перерізу.

Крок різьби Р – відстань по лінії, пара-
лельній осі різьби, між середніми точками най-
ближчих однойменних бічних сторін профілю 
різьби, що лежать в одній осьовій площині по 
один бік від осі різьби.

Висота профілю різьби Н1 – відстань 
між вершиною та западиною різьби в площині 
осьового перерізу в напрямку, перпендикуляр-
ному до осі різьби.

Зовнішній діаметр різьби d – діаметр уявлюваного циліндра, описаного навко-
ло різьбової поверхні.

Внутрішній діаметр різьби d1 – діаметр уявлюваного циліндра, вписаного в 
різьбову поверхню.

Середній діаметр d2 – діаметр уявлюваного циліндра, співвісного з різьбою, 
твірні якого діляться бічними сторонами профілю на рівні відрізки.

Рис.1. Профіль різьби

Ð

КЛАСИФІКАЦІЯ РІЗЬБИ

За формою
профілю

За характером
поверхні

За призна-
ченням

За кількістю
заходів

За розташу-
ванням

За напрямком
гвинтової лінії

- трикутна;
- трапецоїдна;
- упорна;
- кругла;
- прямокутна

- циліндрична;
- конічна

- зовнішня;
- внутрішня

- кріпильна;
- ходова;
- спеціальна

- однозахідна;
- багатозахідна

- права;
- ліва
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Зображення різьби
Різьба на кресленнях зображується умовно. Це означає, що її показують не так, 

як бачать у натурі, де можна розрізнити профіль, криві лінії, а за особливими правила-
ми, встановленими стандартами.

Зображення різьби за розташуванням
1. Різьбу на стрижні зображують суцільними основними лініями по зовнішньому діа-

метру (рис.2).
Суцільну тонку пряму лінію по внутрішньому 

діаметру різьби проводять на всю довжину різь-
би, включаючи фаску. На виглядах, де стрижень з 
різьбою проектується у вигляді кола, контур його 
обкреслюється суцільною основною лінією, а вну-
трішній діаметр різьби зображується дугою кола, проведеною тонкою лінією приблизно 
на 3/4 кола, розімкненою у будь-якому місці, але тільки не на центрових лініях. Суціль-
ну тонку лінію при зображенні різьби проводять на відстані не менше ніж 0,8 мм від 
суцільної основної лінії та не більше ніж крок різьби.

Межу нарізаної ділянки показують суцільною основною лінією, яку проводять до 
лінії зовнішнього діаметра (рис.3,а). Межею нарізаної ділянки, тобто кінця різьби, вва-
жають кінець повного профілю різьби (до початку збігу).

Збіг різьби – це довжина в зоні переходу різьби до гладкої частини деталі (рис.3,б), 
на якій різьба має неповний профіль. Збіг показують, коли треба нанести його розмір 
(рис.3,в) або розмір довжини різьби зі збігом.
2. Різьба в отворі має два види:

  наскрізний отвір (рис.4,а,б,в);
  глухий отвір (рис.4,г).

Рис.3. Зображення межі різьби Рис. 4. Зображення внутрішньої різьби

Різьбу в отворі при кресленні в розрізі зображують суцільними основними лініями 
по внутрішньому діаметру різьби та суцільними тонкими – по зовнішньому. Лінію, що 
визначає межу різьби повного профілю, проводять до лінії зовнішнього діаметра різь-
би й зображують суцільною основною лінією (рис.3).

Штрихування в розрізі доводять до суцільних ліній, що відповідають внутрішньо-
му діаметру різьби. На виглядах, де отвір з різьбою проектується у вигляді кола, по зо-
внішньому діаметру різьби тонкою лінією проводять дугу кола, яка приблизно дорівнює 
3/4 кола, розімкнену в будь-якому місці (але тільки не на центрових лініях), а контур 
отвору (внутрішній діаметр різьби) обкреслюють суцільною основною лінією (рис.4)

Штрихування в розрізі доводять до внутрішнього діаметра різьби в отворі, тобто 
до суцільної основної лінії. Це правило стосується також зображення різьби на стрижні: 
яка б різьба не зображувалася, штрихування в розрізі доводять до суцільної основної 
лінії.

Рис.2. Зовнішня різьба
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Якщо отвір з різьбою показано як невидний, то різьбу зображують паралельними 
штриховими лініями однакової товщини (рис.5,а).

Глухий отвір з різьбою називають гніздом. Кінце-
ва частина просвердленого гнізда має конічну форму (кут 
при вершині зображують на кресленні таким, що дорівнює 
120°), яку отримують при свердленні внаслідок конічного за-
гострення свердла.

Якщо немає необхідності в точному зображенні вихо-
ду різьби та різниці між глибиною свердлення й довжиною 
нарізки в гнізді, то різьбу допускається зображувати до дна 
отвору (рис.5,б,в).

Позначення різьби
Стандартні види різьби на кресленнях зображують 

однаково. За умовним зображенням не можна визначити, 
якого типу різьба має бути нарізана на деталі. Тип різьби 
та її основні розміри вказують на кресленнях особливим 
написом, який називається позначенням різьби.

Перш ніж нанести позначення різьби, слід провести виносні та розмірні лінії. Ви-
носні лінії для нанесення розмірної лінії проводять від зовнішнього діаметра різьби.

Приклади умовних позначень різьби загального призначення та деяких спеціаль-
них видів різьби наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ РІЗЬБИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Різьба

Позначення різьби
 на кресленні

Різьба

Позначення різьби 
на кресленні

зовнішньої внутрішньої зовнішньої внутрішньої

Метрична
з великим кро-
ком за ГОСТ 
8724-81

Трубна 
циліндрична за 
ГОСТ 6357-81

Метрична
з дрібним
кроком за 
ГОСТ 8724-81

Трубна
конічна за 
ГОСТ 6211-81

Метрична
конічна за 
ГОСТ-25229-82

Кругла за ГОСТ 
13536-68

à)

á) â)

Рис.5. Зображення невидного
та глухого отвору
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Трапецоїдна 
однозахідна за 
ГОСТ 24738-81

Упорна за 
ГОСТ 10177-82

Трапецоїдна 
багатозахідна 
за
ГОСТ 24739-81

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Якими лініями на кресленнях зображують зовнішню різьбу на стрижні?
а) Суцільними товстими по зовнішньому діаметру й суцільними тонкими 

по внутрішньому діаметру;
б) Суцільними товстими по зовнішньому діаметру й штриховими по внутрішньому;
в) Суцільними тонкими по зовнішньому діаметру й штрихпунктирними 

по внутрішньому.
2. Як зображується внутрішній діаметр різьби на виглядах, де стрижень з різьбою 

проектується у вигляді круга?
а) Колом;
б) Дугою;
в) Кругом.

3. Чим відрізняється збіг різьби від самої різьби?
а) Довжиною;
б) Збіг має неповний профіль різьби;
в) Кроком різьби.

4. Чому приблизно дорівнює дуга кола по зовнішньому діаметру різьби на виглядах, 
де отвір з різьбою проектуються у вигляді кола?

а) 1/2;
б) 3/4;
в) 5/8.

5. До якої лінії доводять штрихування в розрізі різьби в отворі?
а) Суцільна основна лінія;
б) Суцільна тонка лінія;
в) Осьова лінія.

Самостійна робота
Практичне завдання

Оберіть будь-яку деталь з різьбою і, згідно із класифікацією видів різьби, спробуй-
те дати характеристику цій різьбі. Накресліть різні види різьби.

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 1 8 8
Назва: КРІПИЛЬНІ ТА РІЗЬБОВІ ВИРОБИ ДЛЯ З’ЄДНАННЯ 

Мета: засвоєння знань про кріпильні та різьбові вироби для з’єднання
і їх призначення.

Пов’язані модульні елементи: 
МЕ 1.8.7. Види різьби.

Дидактичне забезпечення: ГОСТ 11473-75, ГОСТ 11650-80,
ГОСТ 11652-80, ГОСТ 2.315-68.

Кріпильними виробами називають деталі, що за-
стосовуються для з’єднання інших деталей або складаль-
них одиниць під час складання чи монтажу.

Різьбовим виробом називається деталь, яка має 
на своїй зовнішній або внутрішній поверхні різьбу певного 
типу залежно від призначення цієї деталі. Найпоширеніши-
ми різьбовими виробами є болти, шпильки, гвинти, гайки.

Болт має вигляд циліндричного стрижня з різьбою 
на одному кінці й головкою на другому. На рисунку 1 по-
казано різні види болтів. Головка може бути шестигранною 
(рис.1,а), напівкруглою (рис.1,б), квадратною (рис.1,г) тощо.

Болти розрізняють за типами й варіантами їх вико-
нання залежно від призначення. На рис.2 зображено болт 
із шестигранною головкою та літерними позначеннями 
основних розмірів. Найбільш поширеними є болти з саме  
такою головкою.

Гвинтом називають різьбовий виріб, що має ви-
гляд стрижня з головкою на одному кінці та різьбою на 
другому. Гвинти мають різні види головок (рис.3): квадрат-
ні (рис.3,а), круглі (рис.3,б,в,г) тощо. Головки найчастіше 
мають шліц під викрутку.

За призначенням гвин-
ти поділяються на кріпильні й 
установлювальні.

Кріпильні гвинти засто-
совуються для з’єднання дета-
лей за допомогою вкручування 
різьбової частини в одну з них. 
Діаметри кріпильних гвинтів 
1…20 мм.

Установлювальний гвинт 
служить для фіксації деталі 
при складанні, монтажі й регу-
люванні зазорів у з’єднаннях.
Від кріпильних гвинтів вони від-
різняються тим, що їх стрижні 
мають натискний кінець, який 
контактує з деталлю.

ä)

Рис.1. Види болтів

Рис.2. Болт із шестигранною головкою

Рис.3. Види головок гвинтів



148

Гвинти, що застосовуються для з’єднання деталей з дерева, фанери, металу на-
зивають шурупами (саморізами), якщо в головці є шліц під викрутку (рис.4), та глу-
харями, якщо такого шліца немає і їх закручують гайковим 
ключем.

Форма й розміри гвинтів стандартизовані.
Шліц головки гвинта може бути прямий, хрестоподіб-

ний (рис.5,а) і з квадратним (рис.5,б) або шестигранним 
(рис.5,в) заглибленням.

Гвинти креслять за розміра-
ми стандартних таблиць, але до-
пускається креслення за віднос-
ними розмірами.

Нижче наведено приклади 
сучасних шурупів і саморізів, які 
застосовуються на будівництві 
для монтажу гіпсокартонних конструкцій, за прайс-листами 
фірми-виробника (табл.1).

Таблиця 1
ПРИКЛАДИ СУЧАСНИХ ШУРУПІВ ТА САМОРІЗІВ

САМОРІЗ ПО МЕТАЛУ
ЦИЛІНДРИЧНА ЗАКРУ-

ГЛЕНА ГОЛОВКА

Код: 
805

САМОРІЗ ПО МЕТАЛУ
ПОТАЙНА ГОЛОВКА

Код: 
801

ГВИНТ
САМОСВЕРДЛУВАЛЬ-

НИЙ

Код: 
9Т1

хрестоподібний шліц (PHILIPS) 
(PH); поверхнева обробка: 
ЦБ 5 мкм; матеріал: сталь
гартована DIN 7981;
аналог ГОСТ 11650-80

хрестоподібний шліц (PHILIPS) 
(PH); поверхнева обробка:
ЦБ 5 мкм; матеріал: сталь
гартована DIN 7982;
аналог ГОСТ 11652-80

мах діаметр свердлення: d 3,5; 3,9 
до 3 мм; d 4,2 3,5 мм; d 4,8 4,5 мм; 
d 6,3 6 мм; поверхнева обробка: 
ЦЖ/ЦБ 3÷5 мкм; матеріал: сталь 
гартована DIN 7504 P

ГВИНТ САМОСВЕРДЛУ-
ВАЛЬНИЙ «ФЛЮГЕЛЬ»

Код: 
9Т1-
М2R

ГВИНТ ДЛЯ ДЕРЕВА 
ШЕСТИГРАННА ГОЛО-

ВКА

Код: 
206 ГВИНТ - КОНФІРМАТ Код: 

3К1

потайна головка ø 15 мм; mах діа-
метр свердлення металу до 6 мм; 
поверхнева обробка: ЦБ 3÷5 мкм; 
матеріал: сталь гартована

поверхнева обробка:
ЦБ 3÷5 мкм; матеріал: сталь 
гартована DIN 571;
аналог ГОСТ 11473-75

потайна широка головка внутріш-
ній шестигранник 4 мм; поверхне-
ва обробка: ЦБ 3÷5 мкм; матеріал: 
сталь

ГВИНТ САМОСВЕРДЛУ-
ВАЛЬНИЙ НАПІВКРУГЛА 

ГОЛОВКА

Код: 
9Т2

mах діаметр свердлення: d 3,5; 3,9 
3,0 мм; d 4,2 3,5 мм; d 4,8 4,5 мм; 
хрестоподібний шліц (PHILIPS); по-
верхнева обробка: ЦБ 3÷5 мкм; ма-
теріал: сталь гартована DIN 7504 N

Рис.4. Шурупи Рис.5. Види шліців
головки гвинта
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. З якою метою застосовують кріпильні вироби?
а) Для з’єднання деталей під час складання або монтажу;
б) Для кріплення під час монтажу;
в) Для упаковки тари.

2. Як визначити деталь, що належить до різьбових з’єднань?
а) На стрижні головка зі шліцом;
б) Різьба тільки ззовні виробу;
в) На зовнішній або внутрішній поверхні різьба.

3. Чим відрізняється болт від гвинта?
а) Різьбою;
б) Головкою;
в) Розміром.

4. Чим відрізняється сучасний шуруп від традиційного?
а) Існують спеціальні види шурупів для різних матеріалів і певних видів робіт;
б) Вища естетичність готової конструкції;
в) Менші трудовитрати при виконанні кріпильних робіт;
г) Інший вид шліців;
д) Іншим кроком різьби;
е) Суттєвої різниці немає.

Самостійна робота
Практичне завдання

На кресленні, запропонованому інструктором, знайдіть кріпильні, різьбові вироби 
для з’єднання й визначте, для чого вони призначені.

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 1 8 9
Назва: ГРАФІЧНЕ ПОЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛІВ У ПЕРЕРІЗАХ НА КРЕСЛЕННЯХ

Мета: засвоєння знань про позначеня матеріалів у перерізах на кресленнях.

Пов’язані модульні елементи :
1. МЕ 1.8.5. Перерізи;
2. МЕ 1.8.6. Умовності та спрощення.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

Дидактичне забезпечення: ГОСТ 2.306-68, ГОСТ 2.305-2008.

На кресленнях перерізи штрихують для того, щоб їх виділити. Крім того, відповід-
но до стандартів, штрихування призначене для графічного позначення виду матеріалу, 
з якого виготовлено деталь.

Графічне позначення матеріалів у перерізах залежно від виду матеріалів наведе-
но в табл.1.

Таблиця 1

ГРАФІЧНЕ ПОЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Матеріали Позначення Матеріали Позначення

Метали та тверді сплави Рідина

Неметалеві матеріали,
зокрема волокнисті монолітні та 
плитні (пресовані), за
винятком зазначених нижче

Ґрунт природний

Деревина:
загальне позначення

Фанера

поперек волокон Ксилоліт, плити
деревно-стружкові та ін.

уздовж волокон Волокнисті немонолітні 
матеріали (скловата, 
повсть та ін.)

Камінь природний Бетон неармований

Кераміка та силікатні матеріали 
для мурування

Бетон армований

Бетон Глина (як конструкційний 
матеріал)

Скло та інші світлопрозорі
матеріали

Пісок, азбоцемент
та ін.

Графічне позначення металу в перерізах предметів на кресленнях має вигляд 
штрихування суцільними тонкими паралельними лініями завтовшки s/3 під кутом 45° 
до лінії контуру зображення (рис.1,а), до осі (рис.1,б) або до лінії рамки креслення 
(рис.1,в).
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Якщо лінії штрихування, проведені до лінії рамки 
креслення під кутом 45°, збігаються за напрямком з лініями 
контуру або осьовими лініями, то замість кута 45° можна 
брати кут 30° чи 60°.

Лінії штрихування треба наносити з нахилом ліворуч 
або праворуч, але, як правило, в один і той самий бік на 
всіх перерізах, що наносяться на одній і тій самій деталі, 
незалежно від кількості аркушів, на яких ці перерізи роз-
ташовуються.

У разі зображення перерізів двох стичних деталей ви-
конують лінії штрихування для одного перерізу праворуч, 
для іншого – ліворуч (зустрічне штрихування). При штри-
хуванні «в клітинку» для стичних перерізів двох деталей 
відстань між лініями штрихування в кожному перерізі має 
бути різною. У стичних перерізах зі штрихуванням одна-
кових нахилу та напрямку змінюють відстань між лініями 
штрихування (рис.2,а) або зсувають ці лінії в одному пере-
різі щодо іншого, не змінюючи кута їх нахилу (рис.2,б).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Для чого призначене штрихування?
а) Щоб виділити деталь;
б) Для чіткості зображення;
в) Для графічного позначення виду матеріалу.

2. Якою має бути товщина лінії для штрихування?
а) s/3;
б) 1 мм;
в) s/2.

3. Під яким кутом виконують штрихування до лінії контуру зображення?
а) 45°;
б) 50°;
в) 20°.

4. Під яким кутом можна виконувати штрихування, якщо лінії збігаються з 
лініями контура або з осьовими лініями?

а) 30° або 60°;
б) 20° або 50°;
в) 35° або 55°.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Оберіть будь-яке креслення, на якому зображений переріз, і згідно з таблицями ви-
дів матеріалів визначте, з якого матеріалу виготовлена деталь.

2. Виконайте штрихування деталей із не менше ніж трьох видів матеріалів.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

Рис.1. Правила штрихування
металевих виробів

Рис.2. Штрихування перерізів
стичних деталей
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 1 8 10
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення й контроль засвоєння змісту МО 1.8. 

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 1.8

Письмове завдання
1. Як оформлюють зображення, що називається виглядом?
2. Яка різниця між основним і додатковим виглядами?
3. Які елементи деталей на подовжніх розрізах не заштриховують?
4. Що називається складним розрізом? Назвіть види складних розрізів.
5. Який розріз називають похилим?
6. Що називається місцевим розрізом?
7. У чому полягає особливість виконання розрізів на симетричних зображеннях?
8. Яка різниця між розрізом і перерізом?
9. Назвіть види перерізів.
10. Коли на кресленні застосовують напис «повернуто»?
11. У якому випадку на розрізах не позначають положення січної площини й не супро-

воджують розріз написом?
12. За якими характеристикам класифікується різьба?
13. Як поділяються гвинти за призначенням?
14. Як називають гвинти, які застосовують для з’єднання деталей з деревини, фанери, 

металу?
15. Якими лініями виконують штрихування?
16. Яка різниця між болтами, гвинтами й шурупами? В яких виробах у побуті застосову-

ється кожен вид застосовується? Наведіть приклади.
17. Як з’єднуються конструкції металевих каркасів та яким чином здійснюється кріплен-

ня до каркасу гіпсокартонних листів у комплектних системах КНАУФ.
18. Намалюйте сучасні шурупи та саморізи, які застосовують для монтажу комплек-

тних систем КНАУФ.
19. Намалюйте графічне позначення в перерізах таких матеріалів: метал, волокнисті 

монолітні та плитні матеріали, деревина, скловата.
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Самостійна робота
Практичне завдання

1. Відвідайте будівельний об’єкт і з’ясуйте, які види кріпильних з’єднань застосовують 
при монтажі ГКК. Заповніть таблицю за допомогою інструктора.

Таблиця 1
Вид

конструкції
Вид кріпильних

з’єднань Ескіз

2. Відвідайте магазин будівельних матеріалів і з’ясуйте, які види кріпильних виробів 
там є і скільки вони коштують. Додайте інформацію, представлену в МЕ 1.7.4.

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 1 9 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 1.9. ДОПУСКИ Й ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

Практика показує, що при обробці деталей неможливо отримати абсолютно 
точно заданий розмір не тільки в ряді оброблювальних деталей, а й навіть у одній 
деталі в різних перерізах. Як позначаються такі допустимі відхилення від розмірів  
позначаються на кресленнях.

Мета: засвоєння знань про:
  стандартизацію; категорії й види стандартів;
  форми та прийоми контролю якості;
  граничні відхилення розмірів, форм та розташування поверхонь; допуск.

Переходьте до наступного елементу



155

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 1 9 2
Назва: СТАНДАРТИЗАЦІЯ. КАТЕГОРІЇ ТА ВИДИ СТАНДАРТІВ

Мета: засвоєння знань про поняття стандартизації та види стандартів.

Дидактичне забезпечення: ГОСТ 2.001-93.

Правила, норми, вимоги до певного об’єкта оформлюються у вигляді документа, 
що називається стандартом. Відповідно встановлення й застосування стандартів 
називається стандартизацією.

Стандартизація передбачає встановлення єдиних фізичних величин, термінів і 
позначень, вимог до продукції й виробничих процесів, а також вимог, що забезпечу-
ють безпеку праці й схоронність матеріальних цінностей. Стандартизація базується на 
об’єднаних досягненнях науки, техніки й передового виробничого досвіду. Вона визна-
чає не тільки сучасний стан науки про точність виконання розмірів і її застосування при 
виготовленні виробів, а й її майбутній розвиток.

Одним із найбільш поширених ефективних методів стандартизації є уніфікація.
Уніфікація – латинське слово, що означає приведення чого-небудь до єдиних 

нормативів, до єдиної форми або системи. При уніфікації зменшується кількість типо-
розмірів виробів однакового функціонального призначення, максимально використо-
вуються однакові вузли й деталі. Уніфікація дає змогу обґрунтовано звузити перелік 
використовуваних у виробі марок матеріалів. З’являється можливість застосування 
більш досконалих технологічних процесів, знижується собівартість виготовлення дета-
лей, скорочуються терміни розробки виробів та початку їх виробництва.

На сьогодні залежно від сфери дії й рівня затвердження встановлено чо-
тири категорії стандартів:

  державні стандарти України – ДСТУ;
  галузеві стандарти (ГСТ), наприклад, державні будівельні норми (ДБН);
  стандарти підприємств  – СТП.

Позначення стандарту складається з відповідної абревіатури (ДСТУ, ДБН, СТП), 
літери, що вказує на напрям стандарту, присвоєного порядкового номера й двох цифр, 
що вказують рік його затвердження або перегляду (наприклад, ДСТУ Б А.2.4-4-99).

Для забезпечення якнайвищої ефективності проведення важливих робіт загаль-
нодержавного значення розробляються взаємопов’язані стандарти, що об’єднуються 
в єдині комплексні системи.

Єдина система конструкторської документації (ЄСКД) установлює порядок 
розробки, оформлення, обліку, зберігання, розмноження, зміни креслень та іншої кон-
структорської документації, що розробляється підприємствами й організаціями. ЄСКД 
забезпечує взаємний обмін конструкторською документацією без жодних переробок 
завдяки обов’язковим правилам оформлення й дотримання комплексності документа-
ції. ЄСКД сприяє зниженню трудомісткості проектування, оскільки допускає деякі спро-
щення при розробці креслень.

Стандарти ЄСКД поділяються на класифікаційні групи, кожній з яких 
присвоєно шифр (0…9):
0 – загальні поняття;
1 – основні положення;
2 – класифікація й позначення виробів у конструкторських документах;
3 – загальні правила виконання креслень;
4 – правила виконання креслень у машинобудуванні та приладобудуванні;
5 – правила обігу конструкторських документів (облік, зберігання, дублювання, вне-

сення змін);
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6 – правила виконання експлуатаційної й ремонтної документації;
7 – правила виконання схем;
8 – правила виконання будівельних документів і документів суднобудування;
9 – інші стандарти.

Наприклад, цифри в позначенні ГОСТ 2.301-68 означають:
2 – приналежність до ЄСКД;
3 – шифр класифікаційної групи (загальні правила виконання креслень);
01 – перший номер стандарту в групі;
68 – рік видання – 1968.

Єдина система технологічної документації (ЄСТД) установлює обов’язковий 
порядок розробки, оформлення й обігу всіх видів технологічної документації для ви-
готовлення, транспортування, установки (монтажу) і ремонту виробів. На основі техно-
логічної документації здійснюють планування, підготовку й організацію виробництва.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що встановлює стандарт для визначення об’єкта?
а) Правила, норми й вимоги;
б) Порядок читання креслень;
в) Умови ремонту виробу

2. Які величини, терміни, позначення й вимоги встановлює стандартизація?
а) Узагальнені;
б) Єдині;
в) Особливі.

3. Які позитивні сторони має уніфікація?
а) Позитивні сторони відсутні;
б) Матеріальна економія при виготовленні виробів;
в) Зменшується кількість типорозмірів виробів однакового функціонального 

призначення.
4. Скільки існує класифікаційних груп стандарту ЄСКД?
а) 4;
б) 9;
в) 10;
г) 11.

5. Що здійснюється на основі технологічної документації?
а) Розробка, облік і зберігання матеріалів;
б) Внесення змін до конструкторської документації;
в) Планування, підготовка й організація виробництва.

Самостійна робота
Практичне завдання

Використовуючи чинні стандарти, з’ясуйте, до якої класифікаційної групи вони на-
лежать, де використовуються.

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 1 9 3
Назва:  ФОРМИ ТА ПРИЙОМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Мета: засвоєння знань про форми та прийоми контролю якості.

Під якістю продукції мають на увазі сукупність її властивостей, що забезпечу-
ють використання продукції відповідно до її призначення. Показниками якості готової 
продукції насамперед є кількісні  характеристики однієї або кількох її властивостей, які 
можуть виражатися в різних одиницях, наприклад, м/хв (швидкість різання), год. (час 
безвідмовної роботи), кВт (споживана потужність) тощо.

Можна розуміти якість і в більш широкому значенні, виділяючи при цьому 
кілька груп показників:

  показники призначення, які кількісно характеризують основні функції продукції (по-
тужність, швидкість і т. ін.);

  економічні показники, які характеризують витрати на виготовлення продукції;
  показники надійності (довговічність, безвідмовність);
  ергономічні показники, які характеризують оптимальність умов праці, що забезпе-

чують найвищу продуктивність і покращення життєдіяльності людини;
  естетичні показники, що характеризують раціональність і досконалість форми ви-

робу;
  показники технологічності, які характеризують умови виготовлення виробів із за-

даними властивостями при найменших витратах;
  екологічні показники;
  показники безпеки, що забезпечують безпечні умови праці та збереження довкілля.

У процесі експлуатації продукції (до повного фізичного зношення або морального 
старіння) якість підтримується шляхом дотримання установлених правил експлуатації 
й ремонту. Висока якість продукції забезпечує їй конкурентоспроможність на світовому 
ринку.

Важливим стимулом до підвищення якості продукції служить періодична атеста-
ція якості.

Активним контролем називають контроль точності розмірів деталей, що вико-
нується під час їх обробки. Засобами активного контролю є пристрої, що вимірюють 
розмір оброблюваного елемента деталі під час обробки й сигналізують про отримання 
придатного розміру. Цей сигнал може бути у вигляді стрілки на шкалі або числа на па-
нелі цифрової індикації чи у формі електричної команди (замикання або розімкнення 
контакту).

З огляду на введення активного контролю, який безпосередньо впливає на якість 
виробів, звичайний контроль придатності, що проводиться після завершення обробки, 
стали називати пасивним контролем, бо він тільки фіксує отриманий результат – 
придатна чи непридатна деталь.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які властивості продукції характеризують її як якісну?
а) Ті, що забезпечують використання її за призначенням;
б) Ті, що відповідають стандарту;
в) Ті, що задовольняють естетичні вимоги;
г) Ті, що забезпечують безпеку праці.

2. Чи важливо, щоб показник надійності входив до групи показників якості?
а) Так;
б) Ні;
в) Так, але разом з показником економічності.

3. Який контроль проводиться після обробки деталі?
а) Активний;
б) Пасивний;
в) Обидва.

4. Який контроль попереджає появу браку виробу?
а) Активний;
б) Пасивний;
в) Будь-який.

Самостійна робота
Практичне завдання

Відвідайте будівельний об’єкт і з’ясуйте, якими засобами активного й пасивного 
контролю користуються при виконанні 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 1 9 4
Назва: ГРАНИЧНІ ВІДХИЛЕННЯ РОЗМІРІВ, ФОРМ І 

РОЗТАШУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ. ДОПУСК

Мета: засвоєння знань про граничні відхилення розмірів, форм, розташування
поверхонь та допуски.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 1.4.10. Правила нанесення розмірів на креслення.

Матеріально-технічне та дидактичне забезпечення:
1. Набір кресляра;
2. Папір креслярський формату А4;
3. ГОСТ 2.307-68.

Деталі виготовляють взаємозамінними, тобто виконують з таким розрахунком, 
щоб при складанні будь-яка з усіх однакових деталей могла бути з’єднана зі спряжува-
ними з нею деталями без додаткової обробки. Проте обробити деталь абсолютно точ-
но неможливо – завжди будуть незначні відхилення від установлених розмірів. У пев-
них межах неточність обробки деталей допустима і не впливає на їх взаємозамінність.

Відхилення поверхонь деталей виникають у процесі обробки через:
  неточність розмітки;
  деформації складальних елементів;
  зношення різального інструмента;
  неточність затискних пристосувань;
  деформації заготовки під час обробки;
  нерівномірність величини припуску на обробку;
  неоднаковість твердості матеріалу заготовки по її довжині тощо.

Ці відхилення поверхонь деталі в результаті впливають на характер з’єднання 
й відповідність форми деталі кресленню. Тому конструктор зобов’язаний у кресленні 
призначати не тільки точність виготовлення розміру, а й точність обробки спряжуваних 
поверхонь.

Вказані на кресленні розміри є номінальними. Вони визначаються конструкто-
ром відповідно до призначення деталі. Щоб деталі відповідали вимогам взаємозамін-
ності, необхідно, згідно зі стандартами, вказувати на кресленнях, в яких межах дійсний 
розмір може відхилятися від номінального. 

Тому, крім номінальних, розрізняють ще розміри граничні.
Граничними називаються розміри, між якими може коливатися дійсний розмір. 

Наприклад, розмір Ø 13+0,5/-0.3 треба розглядати так: 13 буде номінальним розміром, а 
13,5 (13 + 0,5)  і  12,7 (13 - 0,3)  будуть найбільшим і найменшим граничними розмірами, 
дійсний розмір може бути між 13,5 і 12,7. Під дійсним розміром розуміють значення 
розміру, отримане шляхом вимірювання з установленою точністю.

Величини  +0,5  і  -0,3 будуть відповідно верхнім і нижнім граничними відхилення-
ми від номінального розміру.

Різниця між найбільшим (13,5) і найменшим (12,7) граничними розмірами 
називається допуском.

На кресленнях відхилення – верхнє й нижнє – вказують одне під одним: верхнє – 
вище, нижнє – нижче.

Відхилення, що дорівнюють нулю, на кресленнях не проставляють. При однако-
вих величинах верхнього й нижнього відхилень величина відхилення проставляється 
тільки один раз зі знаком ±, наприклад 15±0,5.
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Граничні відхилення розмірів вказують на кресленні справа безпосередньо після 
номінального розміру числами зі знаками «плюс» і «мінус», наприклад 13+0,5/-0.3.

Розміри, що не підлягають виконанню за даним кресленням і вказуються для біль-
шої зручності користування ними, називаються довідковими. Ці розміри на кресленні 
позначають знаком *, а в технічних вимогах записують: «*Розміри для довідок». Якщо 
всі розміри на кресленні довідкові, їх знаком * не позначають, а в технічних вимогах 
записують: «Розміри для довідок».

До довідкових належать такі розміри:
  один із розмірів замкненого розмірного ланцюга. Граничні відхилення таких розмірів 

на кресленні не вказують (рис.1);
  розміри, перенесені з креслень виробів-заготовок (рис.2);

  розміри, що визначають положення елементів деталі, які 
підлягають обробленню по спряжуваній деталі (рис.3);

  розміри на складальному кресленні, за якими визнача-
ють граничні положення окремих елементів конструкції;

  габаритні розміри на кресленні, які перенесені з крес-
лень деталей або є сумою розмірів кількох деталей.

Не допускається повторювати розміри одного й того 
самого елемента на різних зображеннях, у технічних вимо-
гах, основному написі та специфікації. Якщо в технічних ви-
могах треба дати посилання на розмір, нанесений на зобра-
ження, то цей розмір або відповідний елемент позначають 
літерою, а в технічних вимогах уміщують запис (рис.4).

Лінійні розміри та граничні відхилення на кресленнях 
вказують у міліметрах без позначення одиниці. Кутові розмі-
ри та граничні відхилення їх вказують у градусах, хвилинах 
і секундах з позначенням одиниці, наприклад    4°;   4° 30′;   
12° 45′ 30′′. Для розмірних чисел застосовувати прості дро-
би не допускається, за винятком розмірів у дюймах.

Крім відхилень від номінальних розмірів, на креслен-
нях часто вказують також відхилення від установленої гео-
метричної форми й установленого взаємного розташування 
поверхонь. 

До відхилень поверхонь деталей належать:
  відхилення форми поверхні;
  відхилення розташування даної поверхні щодо інших;
  величина шорсткості остаточно обробленої поверхні елемента деталі.

Розрізняють два види вимог до форми поверхні:
1. Вимога до форми поверхні на кресленні окремо не вказана. У цьому випадку слід 

вважати, що всі дефекти форми поверхні за своєю величиною не повинні переви-
щувати величини допуску на виготовлення розміру даного елемента.

Рис.1. Довідкові розміри замкненого
розмірного ланцюга

Рис.2. Довідкові розміри
на креслені виробів

Рис.3. Довідкові розміри для
спряжуваних деталей

Рис.4. Позначення
в кресленнях
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2. Вимога до форми поверхні вказується на кресленні спеціальним знаком V. Це озна-
чає, що форму поверхні даного елемента треба виконати точніше, ніж його розмір, 
і величина відхилення форми буде меншою, ніж величина допуску на виготовлення 
розміру даного елемента деталі.

Вимоги до форми поверхні поділяються на комплексні й часткові. 
Комплексні вимоги – це вимоги до поверхні, що узагальнюють у сукупності всі 

дефекти форми поверхні.
Часткові вимоги – це відхилення, що мають конкретну геометричну форму.
Розміри, що проставляються на кресленнях, мають враховувати неточності виготов-

лення і вказують межі можливих відхилень дійсних, фактично отриманих розмірів від но-
мінальних розмірів. 

Допуски форми та розташування поверхонь вказують на кресленнях умовними 
позначеннями. Вид допуску форми та розташування поверхонь позначається на крес-
ленні знаками (графічними символами), наведеними в таблиці 1.

Таблиця 1

ПОЗНАЧЕННЯ ДОПУСКІВ
(витяг з ГОСТ 2.308-79)

Група
допусків Вид допуску Знак Група

допусків Вид допуску Знак

Допуск
форм
поверхонь

Допуск
прямолінійності

Допуск
розташування 
поверхонь

Допуск
паралельності

Допуск
площинності

Допуск
перпендикулярності

Допуск
круглості

Допуск
нахилу

Допуск
циліндричності

Допуск
співвісності

Допуск профілю
подовжнього перерізу

Допуск
симетричності

Сумарні
допуски
форми та
розташування 
поверхонь

Допуск повного радіального биття
Допуск повного торцевого биття

Допуск
позиційний

Допуск форми заданого профілю Допуск
перетину осей

Допуск форми заданої поверхні

Допуск радіального биття
Допуск торцевого биття
Допуск биття в заданому напрямку

Допуск форми та розташування поверхні дозволяється вказувати текстом у тех-
нічних вимогах, як правило, у тому разі, якщо відсутній знак виду допуску. При зазна-
ченні допуску форми та розташування поверхонь у технічних вимогах текст має 
містити:

  вид допуску;
  зазначення поверхні або іншого елемента, для якого задається допуск (для цього 

використовується літерне позначення чи конструктивне найменування, що визна-
чає поверхню);

  числове значення допуску в міліметрах;
  вказівку про залежні допуски форми або розташування.

Біля умовного позначення дані про допуски форми та розташування поверхонь 
вказують у прямокутній рамці, поділеній на дві та більше частин (рис.5,а,б), в яких по-
міщають знак допуску за таблицею 2 (у першій частині), числове значення допуску в 
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міліметрах (у другій частині), літерне позначення бази або поверхні, з якою пов’язаний 
допуск розташування (у третій та наступних частинах).

--- 0,1 // 0,1 А
а)                                             б)

Приклади зазначення на кресленнях допусків форми та розташування поверхонь 
наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ДОПУСКІВ ФОРМ І РОЗТАШУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ

Пояснення

Зазначення допусків 
форми та розташування 

умовним 
позначенням

Зазначення допусків 
форми та розташування 

умовним
позначенням

Пояснення

Допуск
прямолінійності осі 
отвору Ø 0,08 мм
(допуск залежний)

Допуск співвісності двох 
отворів щодо їх загальної 
осі Ø 0,01 мм (допуск
залежний)

Допуск круглості
вала 0,02 мм

Позиційний допуск осі 
отвору Ø 0,06 мм

Допуск
перпендикулярності 
осі отвору Ø 0,06 мм

Допуск радіального
биття вала щодо осі
конуса 0,01 мм

Сумарний допуск нахилу 
та площинності поверхні 
щодо основи 0,05 мм

Часто вживані терміни:
Номінальна форма поверхні – це поверхня, форма якої задана кресленням або 

в іншому технічному документі.
Реальна поверхня – поверхня, отримана при обробці деталі.
Профіль поверхні – це лінія перетину поверхні з площиною, перпендикулярною 

їй або паралельною її осі. Очевидно, що профіль може бути номінальним (при пере-
тині номінальної поверхні) і реальним (при перетині реальної поверхні).

Відхилення форми – це відхилення реальної форми поверхні, отриманої при 
обробці, від номінальної форми поверхні.

Допуск форми – це найбільше допустиме значення відхилення форми.
Відхилення профілю – відхилення реального профілю від номінального.
Прилегла поверхня – це поверхня, що має форму номінальної поверхні й стична 

з реальною поверхнею.

Рис.5. Дані про допуски та розташування поверхонь
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Чи є деформація причиною виникнення відхилення поверхонь деталей заготовки?
а) Так;
б) Ні;
в) Це єдина причина.

2. Яку умову повинен задавати конструктор при виготовленні спряжуваних деталей?
а) Точність виконання розмірів;
б) Точність обробки спряжуваних деталей;
в) Точність виконання розмірів і точність обробки спряжуваних деталей.

3. Яке з визначень реальної поверхні є правильним?
а) Поверхня, форма якої задана кресленням або іншим технічним документом; 
б) Поверхня, отримана при обробці деталі;
в) Це найбільше допустиме значення відхилення форми.

4. Як називаються вимоги до поверхні, що узагальнюють у сукупності всі дефекти 
форми поверхні?

а) Комплексні;
б) Часткові;
в) Загальні.

5. Яка величина називається допуском?
а) Сума найбільшого й найменшого граничного розмірів;
б) Різниця між найбільшим і найменшим граничними розмірами;
в) Добуток найбільшого й найменшого розміру.

6. Що вказують на кресленнях крім номінальних розмірів і відхилень?
а) Додаткові відомості;
б) Відхилення від установленої геометричної форми та встановленого

взаємного розташування поверхонь;
в) Технічні характеристики.

7. Для чого необхідно виготовляти взаємозамінні деталі?
а) При з’єднанні непотрібна додаткова обробка;
б) Знижуються матеріальні витрати; 
в) Підвищується продуктивність праці;
г) Ця умова необов’язкова.

8. Які розміри вказуються на кресленнях?
а) Номінальні;
б) Довідкові;
в) Дійсні.

9. Чи допускається повторювати один і той самий розмір на різних зображеннях?
а) Так;
б) Ні;
в) В окремих випадках.

10. У яких одиницях указують розміри й відхилення на кресленнях?
а) Міліметри; в) Дециметри;
б) Сантиметри; г) Метри.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Обчисліть допуск, якщо на кресленні вказано розмір  134,7 +0,02/-0,05.
2. Користуючись готовими кресленнями, визначте, які граничні відхилення розмірів, 

форми й розташування поверхонь на них указані.
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 1 9 5
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення й контроль засвоєння змісту МО 1.9.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 1.9

Письмове завдання
1. Чим відрізняється стандартизація від уніфікації?
2. Для чого необхідно взаємопов’язувати стандарти? Відповідь обґрунтуйте.
3. Які показники входять до групи показників якості?
4. У чому подібність і відмінність між активним і пасивним контролем?
5. Які причини відхилення поверхні деталі в процесі обробки?
6. Які бувають відхилення поверхні деталі?
7. Які існують види вимог до форми поверхні деталі?
8. Чи можна виготовити деталь без відхилень від установлених розмірів? Відповідь 

обґрунтуйте.
9. Який найважливіший принцип виготовлення деталей?
10. Які характеристики мають бути вказані при позначенні допуску форми й розміщен-

ня поверхонь?

Самостійна робота

Практичне завдання
Ознайомтесь із чинними державними нормативними документами (за вказівкою 

інструктора). Проаналізуйте, які вимоги в них зазначені, та заповніть таблицю 1.

Таблиця 1

ДЕРЖАВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
Нормативний документ

Вимоги
Вид Назва

1. ДСТУ Б А.2.4-4-99 Основні вимоги до проектної та
робочої документації

Товщина ліній, проставити 
розміри тощо

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 1 10 1
 Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 1.10. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БУДІВЕЛЬНЕ
КРЕСЛЕННЯ

Мета: засвоєння знань про:
  будівельні креслення;
  координаційні осі й нанесення розмірів на креслення;
  робочі креслення: плани, фасади, розрізи будівель;
  умовні графічні позначення елементів будівель;
  креслення планів будівель;
  креслення розрізів будівлі;
  креслення фасадів будівлі;
  перспективні зображення будівельних об’єктів.

Переходьте до наступного елементу

 

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

Перське прислів’я  

Найбільшої похвали заслуговує той будівничий,
котрий вміє поєднати в будівлі красу зі зручностями 

для життя.

Д. Барніні
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 1 10 2
 Назва:  БУДІВЕЛЬНІ КРЕСЛЕННЯ

Мета: засвоєння знань про:
  зміст і види будівельних креслень;
  стадії проектування;
  масштаби будівельних креслень.

Дидактичне забезпечення:
1. Зразки технічного проекту;
2. Робочі креслення громадської, житлової, промислової будівлі;
3. ГОСТ 2.120-73.

Будівельними кресленнями називають креслення й текстові документи, які до них на-
лежать і містять проекційні зображення будівлі або її частин та інші дані, необхідні для її 
спорудження, а також для виготовлення будівельних виробів і конструкцій.

Зміст і оформлення будівельних креслень, застосовувані масштаби й умовні по-
значки на кресленнях багато в чому залежать від виду будівельних об’єктів, а також від 
призначення самих креслень.

За призначенням будівельні креслення поділяються на дві основні групи: 
  креслення будівельних виробів, за якими на заводах будівельної індустрії, в домо-

будівних комбінатах виготовляють окремі частини будівель і споруд; 
  будівельно-монтажні креслення, за якими на будівельному майданчику споруджу-

ють і зводять будівлі та споруди. 
При виконанні й оформленні будівельних креслень необхідно керуватися «Єди-

ною системою конструкторської документації» (ЄСКД), а також ГОСТами «Системи 
проектної документації для будівництва» (СПДБ), які поширюються на всі види про-
ектної документації для будівництва.

Комплекс стандартів СПДБ розбито на десять класифікаційних груп, які нумеру-
ються від 0 до 9.

Основні положення будівельного проектування, виконання будівельних робіт і ви-
моги до будівельних матеріалів і виробів регламентуються будівельними нормами й 
правилами (СНиП) і Державними будівельними нормами України (ДБН)

СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Житлові, громадські, виробничі будівлі споруджують за затвердженими проекта-

ми й кошторисами. 
До складу проекту входять: 

  креслення, необхідні для виконання загальнобудівельних і спеціальних робіт, мон-
тажу обладнання;

  пояснювальна записка;
  кошторис, який визначає фінансову вартість будівництва й окремих видів робіт. 

Проекти й кошториси складають спеціальні проектні організації й інститути відпо-
відно до завдань міністерств, відомств та інших організацій. Складання типових про-
ектів житлових будинків і громадських будівель, а також розробку індивідуальних про-
ектів виконують звичайно у дві стадії (технічний проект і робочі креслення).

Технічний проект призначений для розгляду й оцінки архітектурно-планувальних і 
конструктивних рішень, питань інженерного обладнання й організації будівництва.

До складу технічного проекту будівлі входять: титульний лист, пояснювальна за-
писка, плани підвалу, типового й неповторюваного поверхів, фасадів, розрізів, мон-
тажні креслення з маркуванням індустріальних виробів, кошториси, техніко-економічні 
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показники й деякі інші проектні матеріали, генеральний план ділянки забудови з нане-
сенням усіх запроектованих та існуючих будівель.

Робочі креслення (друга стадія проектування) складаються згідно із затвер-
дженим технічним проектом. При одностадійному проектуванні всі будівельні крес-
лення – робочі.

До робочих креслень для спорудження будівлі входять: архітектурно-будівельні 
креслення (плани, фасади й розрізи) і (якщо потрібно) елементи планів, плани секцій і 
фрагменти фасадів; креслення та схеми розташування фундаментів, перекриттів, стін, 
даху, креслення конструктивних елементів – вузлів і деталей; креслення санітарно-
технічних пристроїв і благоустрою території.

Креслення, за якими на заводах або будівельних полігонах виготовляють буді-
вельні конструкції, називаються заготовчими.

У процесі спорудження споруд і будівель іноді роблять деякі зміни у плануванні  
приміщень або заміняють одні конструкції іншими. У таких випадках до відповідних 
креслень вносяться зміни або ж креслення складають заново. Креслення, які повніс-
тю відображають планування приміщень спорудженої будівлі, її розміри й будівельний 
комплект, називають виконавчими.

Креслення, складені на основі обмірювання, яке виконане в натурі, називають 
обмірними.

МАСШТАБИ БУДІВЕЛЬНИХ КРЕСЛЕНЬ
Архітектурно-будівельні робочі креслення житлових і громадських буді-

вель виконують у таких масштабах:
  плани поверхів, підвалу, фундаментів і покрівлі, фасади

будівель, монтажні плани поверхів і перекриттів 1:100; 1:200
  розрізи, плани секцій, фрагменти планів і фасадів 1:50; 1:100
  вироби й вузли 1:5; 1:10; 1:20
Робочі креслення промислових будівель виконують у таких масштабах:

  плани поверхів, розрізи, фасади будівель, плани покрівлі
й підлог 1:200, 1:400

  плани підземних конструкцій, плани підсобних приміщень,
схеми розташування перегородок і заповнення віконних прорізів 

1:100;
1:200

  фрагменти планів, розрізів, фасадів 1:50; 1:100
  вироби й вузли 1:2; 1:5; 1:10; 

1:20
Якщо зображення на аркуші виконані в різних масштабах, то над кожним із них 

вказують відповідний масштаб.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Креслення для виготовлення будівельних виробів і конструкцій належать 

до будівельних креслень?
а) Так;
б) Ні.

2. Від яких чинників залежать зміст й оформлення будівельних креслень?
а) Вид будівельних об’єктів;
б) Призначення самих креслень;
в) Масштаб креслень;
г) Умовні позначки.
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3. Чи обов’язково при виконанні й оформленні креслень дотримуватися 
ГОСТів (ЄСКД і СПДБ)?

а) Так;
б) Ні.

4. Чи входять робочі креслення до складу технічного проекту?
а) Так;
б) Ні.

5. Як називаються креслення, за якими виготовляються будівельні конструкції?
а) Виконавчими;
б) Обмірними;
в) Заготовчими.

6. Чи можна спорудити будинок, використовуючи тільки технічний проект?
а) Так;
б) Ні.

7. У якому масштабі можна використовувати робочі креслення фасадів будівель?
а) 1:50;
б) 1:100;
в) 1:200;
г) 1:400.

8. Чи допускається виконання зображення на одному аркуші в різних масштабах?
а) Так;
б) Ні.

9. У яких нормативних документах відображені положення будівельного проектування?
а) ДБН;
б) ЄСКД;
в) ССБП;
г) СНиП.

Самостійна робота
Письмове завдання

Складіть опорний конспект із теми: «Загальні відомості про будівельні креслення».

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 1 10 3
 Назва:  КООРДИНАЦІЙНІ ОСІ Й НАНЕСЕННЯ РОЗМІРІВ НА КРЕСЛЕННЯ

Мета: засвоєння знань про:
  координаційні осі;
  крок, прогін будівлі;
  визначення висоти поверху на кресленнях;
  маркування координаційних осей;
  види розмірів на будівельних кресленнях;
  спосіб нанесення розмірів та знаків відміток рівнів на кресленнях.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.4.2. Основні відомості про виконання та оформлення креслень;
2. МЕ 1.4.3. Креслярські шрифти;
3. МЕ 1.4.10. Правила нанесення розмірів на креслення;
4. МЕ 1.10.2. Будівельні креслення.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський
(формат визначається самостійно).

1. Будівля або споруда в плані поділяється лініями на кілька елементів.
Координаційні осі – це лінії, які визначають розташування основних несних кон-

струкцій (стін і колон). Бувають подовжні й поперечні.
Крок – це відстань між координаційними осями. Крок може бути подовжнім або 

поперечним.
Прогін – відстань між подовжніми координацій-

ними осями будівлі, яка відповідає прогону основної 
несної конструкції перекриття або покриття.

Висота – це відстань від рівня підлоги даного 
поверху до рівня підлоги вищерозташованого повер-
ху. Висота верхнього поверху визначається до рівня
горищного перекриття, товщина якого умовно до-
рівнює товщині міжповерхового перекриття – (С). В
одноповерхових промислових будівлях висота по-
верху дорівнює відстані від рівня підлоги до нижчої 
грані конструкції покриття (рис.1).
2. Для визначення розташування елементів бу-

дівлі застосовують сітку координаційних осей її 
несних конструкцій (рис.2).

Координаційні осі наносять пунктирними ліні-
ями й позначають у кружечках діаметром 6-12 мм. 
Для маркування координаційних осей використову-
ють арабські цифри й великі літери, за винятком З, 
О, Й, Х, И, Ь. Розмір шрифту для координаційних 
осей повинен бути на 1-2 номери більшим за роз-
мір шрифту чисел на тому самому аркуші. Цифрами 
маркують осі збоку будівлі з більшою кількістю коор-
динаційних осей. Маркують осі зліва направо. Мар-
кування найчастіше розташовують з лівого нижчого 
боку плану будівлі. У будівлі з несними подовжніми 

Рис. 1. Висота поверхів будівлі:
а) багатоповерхової;
б) одноповерхової

Рис.2. Маркування
координаційних осей
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або поперечними стінами прив’язку до координаційних осей зовнішніх і внутрішніх стін 
проводять так, як зображено на рис.3.

Внутрішню грань зовнішньої стіни розташо-
вують на відстані від координаційної осі а=b:2, яка 
дорівнює половині товщини внутрішньої стіни. До-
пускається також поєднувати внутрішню грань зо-
внішньої стіни з координаційною віссю. У внутрішніх 
стінах геометрична вісь симетрії стіни має збігатися 
з координаційною віссю, у стінах сходових кліток та 
стін з каналами допускаються винятки.
3. На кресленні будівлі наносять розміри двох видів 

(рис.4).
Конструктивні (l) – проектні розміри елемен-

тів конструкцій і будівельних виробів.
Номінальні (l0) – розміри конструктивних еле-

ментів і будівельних виробів, до яких входять нор-
мовані зазори й товщина швів між конструктивними 
елементами.

Натурні – фактичні розміри конструктивних 
елементів і будівельних виробів. Натурні розміри 
відрізняються від конструктивних на величину до-
пусків, які чітко встановлені та закріплені нормами.

Розміри наносять у міліметрах (мм), без позначення одиниці виміру. Можна позна-
чати розміри в сантиметрах (см), але при цьому необхідно позначити одиниці виміру 
або вказати їх у технічних вимогах. Щоб обмежити розміри лінії на їх перетині з ви-
носними лініями контура або осьовими лініями, можна замість стрілок застосовувати 
засічку у вигляді суцільної лінії під кутом 45° до розмірної лінії. При цьому розмірні лінії 
мають виступати за крайні виносні лінії на 1-4 мм.
4. Відповідно до ГОСТ 21.105-97, відмітки рівнів 

(висоти, глибини) елемента будівлі або конструк-
цій від будь-якого відлікового рівня, прийнятого 
за нульовий, розміщують на виносних лініях (або 
лініях контура) і позначають відповідним знаком. 
Це показано на рис.7.

Знак позначки рівня – це стрілка у вигляді пря-
мого кута, який вершиною спирається на виносну 
лінію під кутом 45°. Вертикальний відрізок і горизон-
тальну полицю виконують тонкими лініями.

На планах будівлі позначки рівня наносять у 
прямокутнику або на полиці лінії виносу. У цьому ви-
падку позначки вказують зі знаком плюс (+) у метрах 
із трьома десятковими знаками.

Умовну нульову позначку позначають «0,000». Позначки нижче нульової мають 
знак мінус (-4,800), позначки вище умовної знака не мають. Нульовою позначкою для 
будівель вважається, як правило, рівень підлоги першого поверху.

За необхідності позначки супроводжують пояснювальними написами, наприклад, 
«рівень чистої підлоги» – Р.ч.п., «рівень землі» – Р.з.

Рис.3. Координаційні осі
зовнішніх і внутрішніх стін

Рис.4. Розміри елементів збірних
конструкцій: 1 – перекривальний
елемент; 2 – опорний елемент

Рис.7. Відмітки рівнів елементів
 будівель, конструкцій
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які бувають координаційні осі?
а) Подовжні;
б) Поперечні;
в) Діагональні.

2. Як називають відстань між координаційними осями?
а) Крок;
б) Прогон;
в) Висота.

3. Чи можна обмежувати розмірні лінії стрілками?
а) Так;
б) Ні.

4. Чи можна робити позначку рівня в мм?
а) Так;
б) Ні.

5. Чи позначаються позначки нижче умовної знаком мінус (–)?
а) Так;
б) Ні.

6. Чому дорівнює висота поверху в одноповерховій промисловій будівлі?
а) Відстані від рівня підлоги до нижчої грані конструкції покриття;
б) Відстані від рівня підлоги даного поверху до рівня стелі вищерозташованого 

поверху.
7. Що застосовують у кресленнях для визначення взаємного розташування 

елементів будівлі?
а) Сітка координаційних осей;
б) Координаційні осі;
в) Маркування координаційних осей.

8. Як позначають координаційні осі?
а) Штрихпунктирними лініями;
б) Цифрами в кружках діаметром 6-12 мм;
в) Арабськими цифрами й прописними літерами;
г) Кружками діаметром 6-12 мм.

9. У якому напрямку треба виконати маркування осей?
а) Зліва направо;
б) Зліва направо й знизу вгору;
в) Зліва направо й згори вниз;
г) Справа наліво.

10. На якій відстані від координаційної осі розташовують внутрішню грань
зовнішньої стіни?

а) 1/2 товщини стіни;
б) 1/2 товщини внутрішньої стіни;
в) 1/2 товщини зовнішньої стіни.

11. У яких одиницях наносять розміри на будівельних кресленнях?
а) мм;
б) см;
в) м.

12. Яка позначка в будівлях приймається за нульову?
а) Рівень підлоги першого поверху;
б) Рівень чистої підлоги;
в) Рівень землі.
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Самостійна робота
Письмове завдання

Складіть конспект теми у вигляді запитань.

Практичне завдання
Накресліть проект плану поверху й проставте координаційні осі:

  масштаб – 1:100;
  товщина зовнішньої стіни – 510 мм;
  товщина внутрішньої стіни – 380 мм;
  прогін – L0 = 6 м;
  ширина будівлі – В0 = 36 м.

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 1 10 4
Назва:  РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ: ФАСАДИ, ПЛАНИ, РОЗРІЗИ БУДІВЕЛЬ

Мета: засвоєння основних понять про:
  комплект креслень АР – «Архітектурні рішення» (ГОСТ 21.501-93), комплект 
креслень АБ – «Архітектурно-будівельні рішення»;

  робочі будівельні креслення.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки будівельних креслень.

1. До комплекту креслень марки АР – «Архітектурні рішення» (ГОСТ 21.501-93) або 
комплекту креслень марки АБ – «Архітектурно-будівельні рішення» (разом з  кон-
структивними вузлами) входять:

  креслення підземних конструкцій будівлі (каналів, приямків для прокладання трубо-
проводів, електричних мереж і розташування технологічного обладнання);

  плани, розрізи, фасади будівлі, їх фрагменти й вузли, на яких показують об’ємно-
планувальні й загальні конструктивні рішення;

  план покрівлі;
  план підлоги;
  схеми розташування перегородок (крім залізобетонних, які входять до комплекту 

креслень марки КЗ, а також схеми заповнення віконних прорізів, крім металевих ві-
кон, схеми розташування яких входять до комплекту креслень марки КМ).

2. Креслення будівель та інженерних споруд складають за загальними правилами 
прямокутного проектування на основі площини проекцій. Зображення будівель на 
будівельних кресленнях мають свої назви:

  фасади – вигляди будівель спереду, 
ззаду, справа, зліва; у назві фасаду 
вказують крайні координаційні осі, на-
приклад, «фасад 1-7» або «фасад по 
осі А»; фасади дають уявлення про зо-
внішній вигляд будівлі, про його загаль-
ну форму й розміри, наявність лоджій, 
поверхів, балконів та їх кількість;

  план даху – вигляд будівлі згори.
3. Планом будівлі називають зображен-

ня будівлі, яке уявно розсічене горизон-
тальною площиною на рівні віконних 
або дверних прорізів і спроектоване на 
горизонтальну площину проекцій. На 
рис.1 показано, як створюється план
будівлі.

На кресленні плану будівлі показують те, що знаходиться в січній площині й що 
розташовано під нею. Отже, планом будівлі є її горизонтальний розріз.

Якщо плани приміщень другого та наступного поверхів однакові, то крім плану 
першого поверху, подають також план другого поверху, який в цьому випадку назива-
ється планом типового поверху або планом 2-9-го поверхів.

У промислових будівлях горизонтальні січні площини виконують на рівні окремих 
елементів, майданчиків або поверхів будівель. Такі плани називають за цим числовим 
значенням рівнів (позначкою підлоги), наприклад, план позначки 6.600.

Рис.1. Створення плану будівлі
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Так само отримують інші плани будівель, наприклад, план розкладання плит між-
поверхового перекриття. У цьому випадку горизонтальну січну площину проводять на 
рівні плит цього перекриття.
4. Розрізом називають зображення будівлі, уявно розсічене вертикальною площиною 

і спроектоване на площину проекцій, паралельну січній площині. Якщо уявно роз-
сікти будівлю вертикальною січною площиною, усунути її передню частину, а ту 
частину будівлі, що залишилася, спроектувати прямокутно на фронтальну площину 
проекції паралельно січній площині, то отримане на ній зображення й буде розрізом 
цієї будівлі. Як це робиться, показано на рис.2.

Розташування січної площини (горизонтальний слід) для даного розрізу показу-
ють на плані цієї будівлі (рис.1).

Подовжній розріз будівлі – вертикальна січна площина, перпендикулярна подо-
вжнім стінам будівлі. 

Поперечний розріз – вертикальна січна площина, паралельна поперечним сті-
нам будівлі.

Запропоновані назви розрізів умовні, оскільки іноді переважаючий (поперечний) 
вимір у будівлі виділити неможливо.

Напрямок січної площини для розрізу позначають на плані першого поверху розі-
мкненою лінією зі стрілками на кінцях, які показують напрямок проектування й погляд 
спостерігача.

Біля стрілок ставлять арабські цифри, а на самому розрізі роблять напис: розріз 1-1.
Розрізи можна позначати також великими літерами: розріз А-А.

Монтажна схема – це креслення для встановлення збірних конструкцій у про-
ектне положення. На схемах указують маркування збірних елементів, їх кількість і 
прив’язку до координаційних осей будівлі (рис.3). 

Під час монтажу гіпсокартонних конструкцій користуються монтажними схемами 
(рис.4).

Специфікація – це таблиці, що доповнюють монтажні схеми, у яких наводяться 
марки збірних виробів, їх кількість і маса (табл.1).

Рис.2. Створення поперечного та
подовжнього розрізів будівлі

Рис.3. Монтажна схема
плит перекриття
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Таблиця 1
СПЕЦИФІКАЦІЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

Марка Назва Кількість Маса
ПК-59-24

Панелі з круглими 
пустотами

11 4,22
ПК-59-26 2 2,43
ПК-59-10 6 1,47
ПП-24-10 Плита пласка 5 0,7
Бу-26А Перемичка 4 0,17

Комплект креслення марки АБ дає повне уявлення 
про будівлю, її архітектуру, планування, розміри приміщень, 
кількість поверхів, конструкції й матеріали основних її еле-
ментів. На основі креслень марки АБ складають креслення 
на виконання спеціальних робіт. 

Також у роботі застосовується технічний рисунок. Це 
зображення конструкцій, яке може бути виконане «від руки», 
без застосування креслярських інструментів і без дотриман-
ня вимог креслення. Але такий рисунок має містити всю не-
обхідну інформацію (розміри, кути нахилу й т. п.) для розу-
міння поставленого перед робітником завдання (рис.5).

Сьогодні технічний рисунок і креслення часто ви-
конується за допомогою 
комп’ютера (рис.6).

На кресленні й на тех-
нічному рисунку застосо-
вують виносні елементи – 
збільшене зображення ді-
лянки креслення, виконане 
окремо. Виносний елемент 
виконується в колі, риска 
від кола вказує на місце 
збільшення (рис.7).

Рис.4. Монтажна схема гіпсокартонної перегородки

Рис.5. Технічний рисунок

Рис.6. Комп’ютерна графіка Рис.7. Виносний елемент
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставити навпроти нього позначку:
1. Як називається вигляд будівлі спереду, ззаду, справа, зліва?
а) Фасад;
б) Розріз;
в) План.

2. Як називається зображення будівлі, уявно розсічене горизонтальною площиною на рів-
ні віконних або дверних прорізів і спроектоване на горизонтальну площину проекцій?

а) План даху;
б) Розріз;
в) План будівлі.

3. Як називається зображення будівлі, яке уявно розсічене вертикальною площиною 
і яке спроектоване на площину проекцій, паралельну січній площині?

а) Розріз;
б) План будівлі;
в) Поперечний розріз.

4. Яким буде розріз будівлі, якщо вертикальна січна площина перпендикулярна
подовжнім стінам будівлі?

а) Поперечним;
б) Подовжнім.

5. Чи відображає план будівлі те, що знаходиться в січній площині?
а) Так;
б) Ні.

6. Чи є план будівлі її горизонтальним розрізом?
а) Так;
б) Ні.

7. Чи буде план поверху типовим, якщо планування приміщень 2-го й наступних 
поверхів інше?

а) Так;
б) Ні.

8. Чи можна отримати план розкладки перекриття, якщо січну площину розташувати 
на рівні плит перекриття?

а) Так;
б) Ні.

9. Що входить до комплекту креслень марки АР?
а) Плани покрівлі;
б) Фасади будівлі;
в) Схеми розташування залізобетонних перегородок.

10. Чи можна назвати розташування січної площини горизонтальним зрізом?
а) Так;
б) Ні.

11. У плані розкладання плит міжповерхового перекриття горизонтальну січну
площину проводять на рівні плит цього перекриття?

а) Так;
б) Ні.

12. Як називається креслення, що використовується для улаштування в проектне
положення конструкцій, що монтуються?

а) План;
б) Розріз;
в) Монтажна схема.
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13. Чим відрізняється технічний рисунок від креслення?
а) На ньому дається не вся необхідна інформація, а лише основна;
б) Виконується «від руки», без дотримання вимог креслення;
в) Його можна виконати на комп’ютері;
г) Нічим не відрізняється.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. На зразках будівельних креслень знайдіть фасад, план, подовжній та поперечний 
розрізи.

2. Відвідайте проектно-конструкторську організацію й дізнайтесь у фахівців, чи вико-
нують вони будівельні креслення за допомогою комп’ютерних програм, якщо так, то 
яких саме.

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 1 10 5
Назва: УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ

Мета: засвоєння знань про:
  умовні позначення на кресленнях вікон і дверей; сходів і пандусів; перегородок, 
кабін і шаф; отворів і каналів у стінах (ГОСТ 21.501-93);

  основні написи на будівельних кресленнях.

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

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський
(формат визначається самостійно).

На планах і розрізах житлових будівель, крім віконних і дверних прорізів, зобра-
жують санітарно-технічне обладнання: ванни, унітази, умивальники, душові кабіни, ди-
мові й вентиляційні канали.

На планах і розрізах виробничих будівель позначають підйомно-транспортне 
устаткування – підкранові колії, мостові крани, канали для комунікацій під підлогами 
тощо. Ці та інші конструктивні елементи й устаткування показують на планах у вигляді 
умовних графічних зображень, що наносять, дотримуючись масштабу креслення.
1. Умовні зображення вікон і дверей наведено в таблиці 1. На кресленнях, масштаб 

яких становить 1:200 і менше, не показують кількість стулок, чверті й використову-
ють зображення за вказаною таблицею.

На зображеннях відкривання віконних рам (табл.1) тонкою суцільною лінією позна-
чають стулки, що відкриваються назовні, й тонкою штриховою лінією – ті, що відкрива-
ються всередину. Вершина знака спрямована до обв’язки, на яку навішується стулка.
2. Умовні зображення сходів і пандусів наведені в таблиці 2 згідно з ГОСТ 21.501-93.

В умовних зображеннях пандусів (похилих спусків) стрілкою показують напрямок 
спуску. На кресленнях у деяких випадках біля стрілки, що позначає схил пандусу, вка-
зують величину схилу.

В умовних зображеннях сходів стрілкою показують напрямок піднімання маршу. 
Кружечки на початку й у кінці стрілок ставлять скраю майданчика поверху, план якого 
складають.
3. Перегородки на кресленнях, масштаб яких становить менше ніж 1:200, зображу-

ють однією лінією. Складчасті й розсувні перегородки зображають на планах так 
само, як складчасті й розсувні двері. 

Зображення санвузлів, масштаб яких перевищує більше 1:200, доповнюються 
умовними зображеннями унітазів.
4. Умовні зображення перегородок, кабін, шаф, отворів і каналів у стінах відпо-

відно до ГОСТ 21.501-93 наведено в таблиці 3.
5. Основні написи на кресленнях виконуються відповідно до ГОСТ 21.101-97. Осно-

вний напис на кресленнях будівельних виробів відповідає ГОСТ 2.104-2006, як і для 
машинобудівних креслень. Масштаб в основному написі не вказують.

Таблиця 1
УМОВНІ ЗОБРАЖЕННЯ ВІКОН І ДВЕРЕЙ (ГОСТ 21.501-93)

Назва Зображення Назва Зображення
Проріз без чвертей у стіні 
або перегородці

Двері (ворота) одностулкові без 
чвертей у прорізі в плані
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Назва Зображення Назва Зображення
Проріз віконний без чвертей 
у плані й розрізі

Двері (ворота) двостулкові
в прорізі без чвертей у плані

Проріз віконний із чвертями в 
плані й розрізі

Двері (ворота) одностулкові
в прорізі з чвертями в плані

Рама віконна одинарна та  
спарена з бічним підвісом на 
фасаді, що відкривається
відповідно назовні й
усередину

Двері (ворота) двостулкові
в прорізі з чвертями в плані
Двері розсувні одностулкові
в прорізі з чвертями в плані

Рама віконна одинарна
й спарена з верхнім підвісом 
на фасаді, що відкривається 
назовні (усередину)

Двері складчасті

Двері (ворота) відкотні
одностулкові в плані
Двері обертові в плані

Таблиця 2
УМОВНІ ЗОБРАЖЕННЯ СХОДІВ І ПАНДУСІВ (ГОСТ 21.501-93)
Назва Зображення Назва Зображення

Пандус у плані та розрізі Сходи

Сходи в плані:
верхній марш;
проміжний марш;
нижній марш

Сходи в розрізі для схем 
розташування елементів 
конструкцій

Таблиця 3
УМОВНІ ЗОБРАЖЕННЯ ПЕРЕГОРОДОК, КАБІН І ШАФ,

ОТВОРІВ І КАНАЛІВ У СТІНАХ (ГОСТ 21.501-93)
Назва Зображення Назва Зображення

Перегородка в плані
та розрізі

Шафа вмонтована
в плані

Перегородка збірна
щитова в плані

Отвір прямокутний,
круглий

Перегородка зі
світлопрозорого матеріалу Димохід у плані

Кабіни душові в плані
Канали для витяжки,
що відводять гази від
газових приладів у плані

Кабіни санвузлів у плані:
масштаб до 1:200;
масштаб 1:200 і більше

Канал вентиляційний у плані

Продовження таблиці 1
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У графах (номери на формах показано в круглих дужках) вказують:
(1) позначення документа;
(2) назву підприємства, до складу якого входить будівля, комплекс (споруда);
(3) назву будівлі (споруди);
(4) назву зображень, розміщених на даному аркуші, відповідно до назви над зобра-

женням на полі креслення: специфікації, таблиці, текстові вказівки, що відносять-
ся до зображень, не вказують;

(5) назву виробу й назву документа, якщо цьому документу надано шифр (за 
ГОСТ 2.102-68);

(6) позначення стадії проектування: 
Р – робочі креслення;  
ТРП – техноробочий проект; 
ТП – технічний проект;

(7) порядковий номер аркуша (сторінки – при двосторонньому друку);
(8) загальну кількість аркушів або сторінок при двосторонньому друку (заповнюють 

тільки на першому аркуші);
(9) назву організації, що розробляє проектний документ;
(10-13) посади, прізвища, дати, підписи виконавців і осіб, відповідальних за зміст до-

кумента. Підпис посадових осіб, що погоджують документ, розміщують на полі 
для підшивки в аналогічних графах;

(10) інвентарний номер оригіналу;
(11) підпис особи, що копіювала креслення;
(12) інвентарний номер оригіналу, замість якого випущено цей оригінал;
(13) підпис особи, що копіювала креслення;
(14) позначення формату аркуша за ГОСТ 2.301-68.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що зображують на планах і розрізах житлових будівель, крім віконних і 

дверних прорізів?
а) Санітарно-технічне обладнання;
б) Ванни, унітази, умивальники, душові кабіни, димові й вентиляційні канали;
в) Підкранові колії, мостові крани, канали для комунікацій тощо.

2. Що вказують на планах і розрізах виробничих будівель?
а) Підйомно-транспортне устаткування; 
б) Підкранові колії, мостові крани, канали для комунікацій тощо;
в) Санітарно-технічне обладнання.

3. Чи розміщують конструктивні елементи устаткування на планах у вигляді умовних 
графічних зображень?

а) Так;
б) Ні.

4. Чи показують на кресленнях кількість стулок і чверті віконних блоків?
а) Так;
б) Ні.

5. Чи можна показати на кресленні напрямок піднімання сходового маршу стрілкою?
а) Так;
б) Ні.

6. Чи можна віднести умовні графічні позначення конструктивних елементів
згідно з ГОСТ 21.501-93 до стандартів системи ЄСКД?

а) Так;
б) Ні.
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Самостійна робота
Складіть конспект теми.

Практичне завдання
Виконайте креслення умовних зображень:

  прорізу без чвертей у стіні або перегородці;
  прорізу віконного із чвертями у плані та розрізі;
  дверей двостулкових у прорізі з чвертями в плані;
  сходів у плані (нижній марш);
  перегородки в плані та розрізі;
  отвору прямокутного та вентиляційного каналу в плані.

Зробіть основні написи на кресленні.

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 1 10 6
Назва: КРЕСЛЕННЯ ПЛАНІВ БУДІВЕЛЬ

Мета: формування умінь і навичок для наступних дій:
  наносити розміри на планах поверхів;
  робити позначки на планах поверхів;
  читати плани поверхів;
  креслити план будівлі.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 1.10.3. Координаційні осі й нанесення розмірів на креслення.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський
(формат визначається самостійно).

План будівлі дає уявлення про форму будівлі в плані й розташування окремих її 
приміщень. На плані будівлі вказують віконні й дверні прорізи, розташування перегоро-
док і капітальних стін, вмонтованих шаф, санітарно-технічне обладнання тощо. Якщо 
план, фасад і розріз будівлі можуть бути розміщені на одному аркуші, то план розташо-
вують під фасадом у проекційному зв’язку з ним.

Оскільки розміри будівель зазвичай великі, то плани найчастіше розміщують на 
окремих аркушах уздовж.
1. На плані проставляють розміри приміщень і конструктивних елементів будівлі.

Розміри на будівельних кресленнях ставлять відповідно до ГОСТ 2.307-68* і
ГОСТ 21.106-96.

Розташування всіх конструктивних елементів на плані будівлі визначають їх 
прив’язкою до координаційних осей.

На (рис.1) показано креслення плану будівлі.
На планах будівлі проводять зовнішні розмірні лінії (від 1 до 4) з відстанню між 

ними 6-8 мм. Ці лінії проводять, як правило, звичайно зліва і знизу, поза контуром пла-
ну. При цьому першу розмірну лінію проводять на відстані не менше ніж 12-16 мм від 
контуру плану, щоб не ускладнювати його читання (рис.1а).

На першій розмірній лі-
нії позначають розміри ві-
конних і дверних прорізів і 
простінків між ними. На дру-
гій – розміри між суміжними 
осями. На третій – розміри 
між крайніми осями. Простін-
ки, найближчі до координа-
ційних осей, прив’язують від 
їхніх граней до осі. Внутрішні 
розміри приміщень (кімнат), 
товщину перегородок і вну-
трішніх стін виставляють на 
внутрішніх розмірних лініях.
Внутрішню розмірну лінію 
проводять на відстані не мен-
ше ніж 8-10 мм від стіни або 
перегородки. Площі окремих 
приміщень проставляють у Рис.1. План будівлі: а) М 1:100; б) М 1:300
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квадратних метрах (м2) із двома десятковими знаками і з рискою внизу (рис.2).
2. На планах поверхів указують назви приміщень. Перелік назв також може бути на-

ведено в експлікації (таблиці) приміщень.

3. На плані (рис.2) нанесені:
  координаційні осі;
  усі розмірні лінії та розміри;
  у подовжній стіні по осі Б дається прив’язка вентиляційних каналів, позначених

літерою П (з підвалу).
Вентиляційні канали в поперечних стінах роблять за спеціальними кресленнями 

розгорток стін разом із каналами.
На плані (рис.2) показано, у який бік мають відкриватися кожні двері:

  зовнішні – вхідні з вулиці в будівлю – на плані 1-го поверху за протипожежними ви-
могами відчиняються назовні, на вулицю;

  зі сходів у квартиру – всередину;
  віконні блоки позначені маркою: ОК2, ОК3;
  прямокутники з діагоналями, виконані штриховими лініями, зображують антресолі.

На плані будівлі або іншої споруди лініями 1-1 і 2-2 показано розташування січних 
площин для відповідних розрізів (рис.2б).

На (рис.3,а,б,в,г) показано послідовність виконання креслення плану будівлі.
4. План будинку креслять таким чином:

  проводять подовжні й поперечні координаційні осі (рис.3,а);
  креслять усі зовнішні та внутрішні стіни, перегородки й колони, виконують розмітку 

віконних і дверних прорізів у зовнішніх і внутрішніх стінах та перегородках (рис.3,б); 
  умовно показують напрямок відчинення дверей;
  креслять санітарно-технічні прилади й необхідні виносні та розмірні лінії;

Рис.2. Плани поверхів будівлі: а – 2-го поверху в осях 1…4 на кресленнях (у цьому випадку в колах
проставляють номери приміщень); б – 1-го поверху в осях 2…3
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  перевіряють креслення, яке виконано тонкими лініями (рис.3,в);
  виправляють, доробляють пропущені матеріали, остаточно обводять план олівцем 

марки ТМ (НВ) або М (В) (рис.3,г).
Контури розрізів і перерізів на кресленнях планів будинків виконують суцільною 

лінією завтовшки 0,6-1,5 мм.
Усі інші лінії креслення, які не потрапляють у площину перерізу, виконують суціль-

ними тонкими лініями (S/3-S/2) так само, як розмірні й осьові лінії. Креслення плану 
поверху перевіряють і усувають зайві лінії.

Усі лінії креслень плану будівель треба виконувати охайно й чітко. Порушен-
ня цієї вимоги ускладнює читання креслень. Усі лінії планів креслять відповідним 
олівцем. Перевагу надають олівцям м’яким та напівм’яким. Застосовувати гумку не 
рекомендується.

Рис.3. Послідовність креслення плану будинку: а – подовжні й поперечні координаційні осі;
б – зовнішні й внутрішні стіни, перегородки, колони, вікна, дверні прорізи в зовнішніх і внутрішніх 
стінах та перегородках; в – креслення тонких ліній; г – виправляють, доробляють пропущені

матеріали, остаточно обводять план олівцем марки ТМ (НВ) або М (В)
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Чи обов’язкова прив’язка конструктивних елементів до координаційних осей

на плані будівлі?
а) Так;
б) Ні.

2. Чи може відстань між зовнішніми розмірними лініями становити від 3 до 5 мм?
а) Так;
б) Ні.

3. Чи потрібно на першій розмірній лінії наносити розміри віконних і дверних прорізів 
і простінків?

а) Так;
б) Ні.

4. Чи можна внутрішню розмірну лінію проводити на відстані 5-6 мм від стіни або 
перегородки?

а) Так;
б) Ні.

5. Чи можуть вентиляційні канали розміщуватися в зовнішніх стінах будівлі?
а) Так;
б) Ні.

6. Чи можна креслити план будівлі без нанесення перед цим координаційних осей, 
розмірних ліній?

а) Так;
б) Ні.

Самостійна робота
Письмове завдання

1. Що вказується на плані будівлі?
2. Які особливості розміщення плану будівель і фасадів?
3. Як розташовувати плани будівель на окремих аркушах?
4. Відповідно до якого стандарту проставляють розміри на кресленнях?
5. На якій відстані проводять першу розмірну лінію від контура плану?
6. Що розміщують на 2 і 3 розмірних лініях?
7. Як проставляють площі помешкань на планах?

Практичне завдання
1. Виконайте самостійно креслення плану будівлі в послідовності, вказаній на

рис.3 (а, б, в, г).
2. Нанесіть осьові координаційні розмірні лінії, проставте розміри.

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 1 10 7
Назва: КРЕСЛЕННЯ РОЗРІЗІВ БУДІВЛІ

Мета: засвоєння знань про:
  архітектурний розріз будівлі, його призначення;
  конструктивний розріз будівлі;
  винесення координаційних осей та розмірів на розрізи будівлі;
  нульовий цикл і креслення для нього;
  креслення, які використовують для монтажу наземної частини будівлі;
  правила побудови та креслення розрізів.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.10.2. Будівельні креслення;
2. МЕ 1.10.3. Координаційні осі й нанесення розмірів на креслення;
3. МЕ 1.10.4. Робочі креслення: фасади, плани, розрізи будівель.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський
(формат визначається самостійно).

1. Щоб спроектувати внутрішній вигляд приміщень і розташування різноманітних ар-
хітектурних елементів інтер’єру, створюють архітектурні (контурні) розрізи будівлі, 
на яких не показують конструкції фундаментів, перекриттів, крокв та інших еле-
ментів, але проставляють розміри й висотні позначки, необхідні для мурування 
фасаду (рис.1).

Рис.1. Архітектурний розріз будинку

Архітектурні розрізи використовують у проектуванні внутрішніх опоряджувальних 
робіт, інтер’єрів будівель (залів для глядачів, фойє, торговельних і спортивних при-
міщень). У будівництві архітектурний розріз не використовується через відсутність зо-
бражень конструктивних елементів на кресленні.
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2. На стадії розробки робочих креслень виконують конструктивні розрізи будівлі, де 
чітко показують її конструктивні елементи (фундаменти, перекриття, крокви) та їх 
сполучення (рис.2).

Рис.2. Конструктивний розріз будинку

У робочих кресленнях напрямок погляду для розрізів обирають, як правило, за 
планом – знизу вгору та справа наліво.
3. На розрізах будівель і споруд координаційні осі розташовують унизу. Конструктивні 

елементи будівель і споруд за висотою, розміри віконних і дверних прорізів позна-
чають на виносних лініях рівнів відповідних елементів. Проставляють також позна-
чки рівня землі та верху покрівлі. Усередині розрізу наносять висоту поверхів, а 
також висотні позначки рівня землі та верху покрівлі (рис.2).

4. Архітектурно-будівельні креслення проектів будівель зазвичай поділяють на дві 
групи:

  1 група (нульовий цикл) – креслення для спорудження підземної частини будівлі 
(фундаментів і технічного підвалу);

  2 група – креслення для спорудження наземної частини будівлі.
Такий розподіл креслень доцільний, оскільки, прив’язуючи проект до умов будів-

ництва, корективи вносять переважно до креслень підземної частини будівлі. Тому 
нижні частини сходів входять до креслень технічного підвалу (рис.3).

Рис.3. Конструктивний розріз будинку по лінії 3-3
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5. Для монтажу розташованих вище сходових маршів і майданчиків призначений роз-
різ 2-2 по сходах і зображення у збільшеному масштабі вузлів 2, 3 з усіма деталями 
(рис.4).

Рис. 4. Конструктивний розріз будинку по лінії 2-2 другої групи: а – розріз М 1:15; б – вузли 2 і 3, М 1:30

Січна площина розрізу проведена по ближніх щодо спостерігача маршах сходової 
клітки. На розрізі нанесено позначки всіх сходових майданчиків і марки елементів сходів.
6. Креслення архітектурного розрізу при зображенні розрізу будівлі виконують тонки-

ми лініями в такій послідовності:
  провести вертикальні координаційні осі основних несних конструкцій; поверхні зем-

лі, підлоги всіх поверхів, горищного перекриття й карниза (МЕ 1.10.6., рис.3,а);
  нанести тонкими лініями контури зовнішніх і внутрішніх стін, перегородок, які вхо-

дять до розрізу, а також висоти міжповерхового й горищного перекриттів і гребеня 
даху (МЕ 1.10.6., рис.3,б);

  позначте в зовнішніх і внутрішніх стінах і перегородках віконні та дверні прорізи, ви-
димі дверні прорізи й інші елементи, розташовані за січною площиною;

  провести виносні й розмірні лінії, кола для маркування координаційних осей і висо-
тних позначок (МЕ 1.10.6., рис.3,в);

  остаточно обвести розріз, проставити відповідні висотні позначки та розміри, зроби-
ти чіткі пояснювальні написи і вказати назву розрізу, усунути зайві лінії (МЕ 1.10.6., 
рис.3,г);

  конструктивні розрізи креслять в такій само послідовності. Ділянку розрізів запо-
внюють зображенням елементів конструкцій і графічним зображенням матеріалу.



189

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які розрізи будівлі виконують, щоб відобразити внутрішній вигляд приміщень

і архітектурних елементів інтер’єра?
а) Архітектурні;
б) Контурні;
в) Конструктивні.

2. На якій стадії розробки виконують конструктивні розрізи?
а) На стадії розробки робочих креслень;
б) При проектуванні внутрішніх опоряджувальних робіт;
в) На початку проектування.

3. Як на кресленнях обирають напрям погляду для розрізів?
а) Знизу вгору;
б) Знизу вгору і зліва направо;
в) Знизу вгору і справа наліво.

4. На які дві групи поділяють архітектурно-будівельні креслення?
а) Для будівництва підземної частини будівлі;
б) Для будівництва наземної частини будівлі;
в) Для будівництва технічного підвалу.

5. Чи показують в архітектурних розрізах конструктивні елементи?
а) Так;
б) Ні.

6. Чи можна використовувати архітектурні розрізи для проектування внутрішніх
опоряджувальних робіт?

а) Так;
б) Ні.

7. Чи використовується архітектурний розріз для спорудження будівель?
а) Так;
б) Ні.

8. Чи проставляють на розрізах будівель координаційні осі, розміри, позначки на
виносних лініях рівнів відповідних елементів?

а) Так;
б) Ні.

9. Чи входять до нульового циклу креслення підземної частини будівлі?
а) Так;
б) Ні.

10. Чи доцільний поділ архітектурно-будівельних креслень на 2 групи? 
а) Так;
б) Ні.

11. Чи можна використовувати розріз по сходах для монтажу розташованих вище
сходових маршів і майданчиків?

а) Так;
б) Ні.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте самостійно в послідовності, вказаній на рис.5 (а,б,в,г), креслення
архітектурного розрізу будівлі.

2. Нанесіть основні координаційні осі, розмірні лінії, позначки рівня землі.
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 1 10 8
Назва: КРЕСЛЕННЯ ФАСАДІВ БУДІВЛІ

Мета: засвоєння знань про:
  зображення фасаду житлового будинку ;
  види розмірів, які проставляють на кресленнях фасадів будівель;
  послідовність креслення фасаду промислової будівлі.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.10.2. Будівельні креслення;
2. МЕ 1.10.3. Координаційні осі й нанесення розмірів на креслення;
3. МЕ 1.10.4. Робочі креслення: фасади, плани, розрізи будівель.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський
(формат визначається самостійно).

1. На кресленнях фасадів будівель зображують:
  зовнішній вигляд будівлі;
  розташування вікон, дверей, балконів, наличників;
  у великопанельних і панельних будівлях – розрізку стін на блоки й панелі. Усі лінії 

креслення виконуються за ГОСТом.
На рис.1 зображено креслення фасаду житлового будинку.

2. На робочих кресленнях будівель, як правило, зображують лише крайні координацій-
ні осі, розміри між ними не проставляють. На кресленнях фасадів будівель справа 
і зліва проставляють висотні позначки рівня землі, цоколя, низу й верху прорізів, 
карниза й верху покрівлі. Фасад називають за крайніми координаційними осями, на-
приклад, фасад 1-8 (рис.1), або за однією віссю.

3. На фасаді виробничої будівлі зображують частину фасаду і його фрагменти (рис.2). 
На фасадах виробничих будівель наносять:

  координаційні осі;
  крайні точки в деформаційних швах (11); 
  точки перепадів висот (3, 10, 12);
  точки однієї зі сторін кожного прорізу (3, 8);
  деформаційні шви (Д.ш.);
  пожежні сходи: (см.).

Рис. 1. Креслення фасаду 1-8 житлового будинку
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  марки до схем заповнення віконних прорізів;
  у фігурних дужках з посиланнями – ділянки фрагментів фасаду.

На рис.3 (а,б,в,г) зображено послідовність креслення фасаду:
  спочатку наносять координаційні осі, загальний контур будівлі, контури виступаю-

чих частин (рис.3,а);
  креслять віконні та дверні прорізи, балкони, плити дашків над входами, карниз та 

інші архітектурні деталі фасаду (рис.3,б);
  креслять віконні рами, двері, огородження балконів, вентиляційні труби й димарі на 

даху (рис.3,в);
  проставляють висотні позначки;
  перевіряють відповідність фасаду плану й розрізу, виконують остаточне обведення 

фасаду (рис.3,г);
  на фасаді панельних і великопанельних будівель креслять шви між панелями або 

балконами.

Рис.2. Фасад виробничої будівлі

Рис.3. Послідовність креслення фасаду
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Т  Е  С  Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Чи показують на кресленнях фасадів будівель розташування вікон, дверей,

балконів?
а) Так;
б) Ні.

2. Чи показують крайні координаційні осі на кресленнях фасадів будівлі?
а) Так;
б) Ні.

3. Чи називають фасади за координаційними осями?
а) Так;
б) Ні.

4. Чи показують на кресленнях фасадів промислових будівель частину фасаду
та його фрагменти?

а) Так;
б) Ні.

5. Чи можна почати накреслення фасаду будівлі без попереднього нанесення 
координаційних осей?

а) Так;
б) Ні.

6. Віконні й дверні прорізи креслять після нанесення координаційних осей?
а) Так;
б) Ні.

7. Чи повинні відповідати фасади планам і розрізам будівлі?
а) Так;
б) Ні.

8. Які позначки проставляють на кресленнях фасаду будівлі?
а) Висоти рівня землі;
б) Низу й верху прорізів;
в) Карниза й верху покрівлі.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте в послідовності, що вказана на рис.3 (а,б,в,г), креслення фасаду про-
мислової будівлі або житлового будинку.

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 1 10 9
Назва: ПЕРСПЕКТИВНІ ЗОБРАЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ

Мета: засвоєння знань про перспективу та основні етапи її побудови;
формування навичок виконання перспективних побудов.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.4.7. Види аксонометричних проекцій;
2. МЕ 1.10.4. Робочі креслення: фасади, плани, розрізи будівель.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський
(формат визначається самостійно).

Загальні відомості про перспективу. Перспективні зображення є найбільш на-
очними, вони точно передають ті зорові враження, які може отримати спостерігач, роз-
глядаючи об’єкт у реальних умовах. Перспектива може вчасно виявити недоліки архі-
тектурного рішення або показати переваги вже закінченого проекту.

У першому випадку, коли перспектива виконується у процесі розробки проекту, 
вона має важливе перевірочне й коригувальне значення, а в другому – є ілюстрацією 
вже закінченого проекту.

Розрізняють дві види загальної перспективи: лінійну – зображення обрисів пред-
мета й повітряну – зображення світлотіньових і колірних змін предметів у просторі за-
лежно від їх віддалення від спостерігача.

Основна особливість спостережної перспективи – перспективне скорочення, 
тобто удаване зменшення предметів у міру віддалення їх від спостерігача.

Від положення точки зору 
спостерігача залежить харак-
тер перспективного зображен-
ня предмета. Видима форма 
предмета помітно змінюється 
при переміщенні спостерігача 
праворуч і ліворуч щодо по-
чаткової точки зору й при об-
ході навколо об’єкта.

Видима форма предмета 
залежить також від дистанції 
спостереження (рис.1). 

Збіжність прямих ліній, 
або перспективний ракурс 
тим більший, чим ближче роз-
ташована точка зору щодо 
предмета. Якщо спостерігач 
перебуває близько до об’єкта 
(точка 1 – горизонтальний кут 
зору 45°), збіжність горизон-
тальних прямих у перспек-
тиві стає значною, при цьо-
му точки збігу F1 і F2 прямих 
наближені до зображення 
предмета. У міру віддалення 
точки зору (точки 2 і 3 – кути

Рис.1. Вплив дистанції спостереження на перспективне
зображення предмета: 1...3 – точки зору;

І-ІІІ – зображення предмета з відповідних точок
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зору 30° і 15°) перспективний ракурс зменшується, точки збігу прямих віддаляються
праворуч і ліворуч і, як правило, опиняються за межами аркуша. Перспективне
зображення предмета в цих випадках має різний вигляд.

При близькій точці зору (зображення I) перспектива предмета набуває більшої 
виразності, але разом з тим і неприродного вигляду, при далекій точці й невеликому 
куті зору (зображення III) перспектива зображуваного об’єкта стає «млявою» і невираз-
ною. Найбільш виразне і природне – перспективне зображення II (кут зору 30°). Таким 
чином, на перспективному зображенні відображаються не тільки форма й положен-
ня предмета в просторі, а й точка зору, тобто положення спостерігача щодо предме-
та. Тому правильний вибір точки зору (найкраще 20...40°) і відстані до зображуваного 
предмета мають при рисуванні з натури важливе значення.

При рисуванні з натури будівельних конструкцій, архітектурних фрагментів і різ-
них споруд знання деяких основних закономірностей перспективи дає можливість пра-
вильно виконати необхідні перспективні побудови на рисунку й уникнути помилок. На 
рисунку наносять лінію горизонту h – h і точки збігу F1 і F2 паралельних прямих, якщо 
вони вміщуються на аркуші, або проводять у межах аркуша допоміжні прямі, що йдуть 
у точки збігу.

Існують точні геометричні методи побудови перспективних зображень, в основі 
яких лежить центральне проектування предмета на площину. Цю проекційну площину 
при рисуванні з натури ми не відчуваємо, однак, роблячи зорові порівняння окремих 
частин зображуваного предмета в перспективі або користуючись так званим «візуван-
ням» – олівцем у витягнутій руці, ми нібито сполучаємо перспективні розміри в одну 
уявну площину, після чого отримані співвідношення переносимо на рисунок.

Перспектива будівлі. Щоб побудувати перспективне зображення будівлі, необ-
хідно мати дві прямокутні проекції предмета – план і фасад (рис.2,а). На плані будівлі 
визначаємо положення центра проектування, або точки зору S (положення спостеріга-
ча) і положення площини проекцій, або картинної площини К. На фасаді позначимо ви-
соту лінії горизонту h – h. З точки зору S проведемо крізь характерні точки плану будівлі 
II, III прямі, які здійснюють проекцію, і визначимо точки 2, 3 їх перетину з основою кар-
тини К. Потім знайдемо точки збігу паралельних прямих подовжнього F1 і поперечного 
F2 напрямків, провівши з точки зору S прямі, паралельні відповідним сторонам плану 
будівлі, до перетину з площиною К. Отримані точки потім перенесемо на перспективу 
(рис.2,б). Перспектива будівлі побудована зі збільшенням вихідних даних у два рази.

Рис. 2. Схема побудови перспективи будівлі:
а – вихідні елементи побудови на плані та фасаді будівлі; б – перспектива будівлі; 

1…3 – точки; S – спостерігач;  – кут зору; K – картинна площина
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На плані в точці І, де картинна площина К збігається з ближнім кутом будівлі, його 
вертикальне ребро проектується в натуральну величину. Розмір ребра 1 також перене-
семо на перспективу, збільшивши його, як і всі обміри, у два рази. Інші вертикальні ребра 
проектують скороченими. З кінцевих точок ребра 1 проведемо прямі в точки збігу F1 і F2, які 
визначають перспективні розміри вертикальних ребер 1 і 3, оскільки горизонтальні прямі в 
перспективі зображуються збіжними в точках збігу. При рисуванні з натури архітектурного 
об’єкта художник не користується його планом і фасадом, не визначає положення картини 
й точки зору (остання задана положенням спостерігача), а виконує перспективні побудови 
аналогічно описаним раніше (див. рис.2,б).

Перспектива інтер’єру. На рис.3 наведено побудову перспективи інтер’єру (вну-
трішнього вигляду) будинку, прямокутного в плані обрису. На плані визначається по-
ложення точки зору S. При побудові перспективи інтер’єра, як і при рисуванні з натури, 
допускається збільшувати кут зору до 50°, щоб у поле зору й на зображення потрапля-
ла більша частина внутрішнього простору. Картинна площина К розташована пара-
лельно задній, фронтальній стіні приміщення (у нашому прикладі картинна площина 
збігається з нею). Перспектива, побудована при такому положенні картини, назива-
ється фронтальною, на відміну від кутової перспективи (див. рис.2), коли картинна 
площина не паралельна жодній з вертикальних площин об’єкта.

При побудові фронтальної перспективи 
інтер’єра визначають тільки одну точку збігу F 
для горизонтальних прямих подовжнього на-
прямку, перпендикулярних картині. Горизон-
тальні прямі поперечного напрямку, паралель-
ного картині, не матимуть точок збігу; вони й на 
перспективі зображуються горизонтальними.

Крізь точки I і IV плану (рис.3) проведе-
мо промені, які здійснюють проекцію, до пере-
тину з картинною площиною (рис.3) у точках 
10 і 40. Ці точки, а також II і III, які збігаються 
з картинною площиною, перенесемо на лінію 
горизонту h – h. Оскільки вертикальні ребра II і 
III інтер’єра збігаються з картинною площиною, 
вони мають проектуватися в дійсну величину. 
Провівши на перспективі прямі з точки збігу F 
через верхні й нижні кінці ребер 2 і 3 до пере-
тину з вертикальними прямими, проведеними 
крізь точки 1 і 4, отримаємо перспективу всіх 
чотирьох вертикальних ребер приміщення, а 
також перспективу подовжніх горизонтальних 
прямих, що йдуть у точку збігу F. Далі проведе-
мо горизонтальні прямі, що з’єднують попарно 
ближні й дальні вертикальні ребра інтер’єра.

Рис. 3. Схема побудови фронтальної 
перспективи інтер’єра будівлі
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Т  Е  С  Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Чи є перспективні зображення більш наочними порівняно з аксонометричними?
а) Так;
б) Ні.

2. Що відбувається з перспективними ракурсами в міру віддалення точки зору від 
об’єкта перспективні ракурси?

а) Вони зменшуються;
б) Вони збільшуються;
в) Вони залишаються незмінними.

3. В яких межах мають перебувати кути зору на об’єкт між крайніми променями?
а) Від 20 до 50° ;
б) Від 15 до 20° ;
в) Від 50 до 70°.

4. Що називається фронтальною перспективою?
а) Картинна площина, розташована паралельно задній, фронтальній стіні
    приміщення;
б) Картинна площина, не рівнобіжна з жодною із вертикальних площин об’єкта.

5. Як зміниться інтер’єр, якщо лінію горизонту понизити?
а) Не зміниться;
б) Точка сходу опуститься;
в) Точка сходу підніметься.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте креслення перспективи будинку й інтер’єра будівлі.

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 1 10 10
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 1.10 та контроль засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 1.10

Письмове завдання
1. Розкрийте складові проекту будівлі та їх сутність.
2. Якщо на одному аркуші виконано креслення в різних масштабах, як можна з’ясувати 

масштаб кожного з них?
3. У якій послідовності виконується креслення плану будівлі?
4. Які розміри проставляють на плані?
5. У якій послідовності виконуються креслення розрізів будівель?
6. Чим відрізняються конструктивні розрізи?
7. Яку характеристику будівлі можна дати за кресленням її фасаду?
8. З яких етапів складається побудова перспективи інтер’єра будинку?
9. На кресленні (рис.1,2) промаркуйте координаційні осі та нанесіть позначки висоти.

Рис.1. План першого поверху

Рис.2. Розріз будівлі
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Графічне завдання
1. Виконайте умовне зображення перегородок, верхнього маршу сходів у плані, про-

різу віконного з четвертями в плані, дверей розсувних.
2. Виконайте креслення будівлі за вказівкою інструктора.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ ДМ-1

Письмове завдання
1. Які кваліфікаційні вимоги висуваються до професії «Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій» 3, 4, 5 розрядів? Дайте порівняльну характеристику.
2. Які психофізіологічні вимоги професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» ви-

суваються до особистості робітника? Чи відповідаєте ви цим вимогам?
3. У чому особливість навчання за цим підручником?
4. Які основні закони України регулюють охорону праці?
5. Чому строге виконання правил безпеки праці має стати нормою життя?
6. У чому полягає поняття «екологія будівельного виробництва»?
7. Які загальні відомості про креслення повинен знати майбутній фахівець з монтажу 

гіпсокартонних конструкцій?
8. Які геометричні побудови можна виконати за допомогою лінійки, олівця та циркуля? 

Наведіть приклади.
9. Для чого фахівцю з монтажу гіпсокартонних конструкцій треба знати різновиди ле-

кальних кривих та вміти їх будувати?
10. Які кріпильні та різьбові вироби для з’єднання ви знаєте, де вони застосовуються?
11. У яких виробничих ситуаціях вам знадобляться перспективні зображення будівель-

них об’єктів?

Графічне завдання
1. Побудуйте по три проекції шестигранної піраміди та призми (за заданими розмірами). 

Оформіть креслення відповідно до вимог.
2. Виконайте креслення фрагмента типового поверху цегляної будівлі (за вказівкою 

інструктора). Нанесіть необхідні розміри.
3. Відвідайте будівельний майданчик, визначте, які спряження ліній, лекальні кри-

ві використовуються там при монтажі та опорядженні будівельних конструкцій.
Побудуйте ці спряження та лекальні криві. Оформіть креслення відповідно до вимог.

Переходьте до наступного ДМ
Повторіть ДМ 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 2 1 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

ДМ-2. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ 
КАРКАСНО-ОБШИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Мета: вивчення цього ДМ включає такі МО:
  МО 2.1. Основні властивості будівельних матеріалів;
  МО 2.2. Неорганічні в’яжучі матеріали;
  МО 2.3. Органічні в’яжучі матеріали;
  МО 2.4. Будівельні розчини, клеї та мастики;
  МО 2.5. Плитні вироби для каркасно-обшивних конструкцій;
  МО 2.6. Елементи дерев’яного каркаса;
  МО 2.7. Елементи металевого каркаса;
  МО 2.8. Ізоляційні матеріали;
  МО 2.9. Ґрунтувальні та шпаклювальні сполуки.

Вивчення цього ДМ дає знання про основні властивості найбільш поширених бу-
дівельних матеріалів. Окремо розглядається різновид мінеральних в’яжучих – гіпс, 
який є основою виготовлення гіпсокартонних листів. Передбачено ознайомлення з 
органічними в’яжучими та сучасними сухими будівельними сумішами, що широко за-
стосовуються при виконанні монтажних робіт на гіпсокартонних конструкціях. Вивча-
ється номенклатура гіпсокартонних плит і панелей, елементи дерев’яного та метале-
вого каркасів, ізоляційні й допоміжні матеріали, що використовуються в будівництві із 
застосуванням гіпсокартонних конструкцій.

2.1. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Мета: ознайомлення із класифікацією будівельних матеріалів та системою нор-
мативних документів на них, а також з основними фізико-хімічними влас-
тивостями будівельних матеріалів. Ця МО є базовою для вивчення інших 
МО щодо різновидів будівельних матеріалів:

  класифікація будівельних матеріалів. Система нормативних документів;
  фізичні властивості будівельних матеріалів;
  визначення щільності будівельних матеріалів. Лабораторно-практична робота;
  визначення об’ємної маси (середньої щільності) будівельних матеріалів. 
Лабораторно-практична робота;

  визначення вологості й водопоглинальності будівельних матеріалів. 
Лабораторно-практична робота;

  хімічні властивості будівельних матеріалів;
  механічні властивості будівельних матеріалів;
  спеціальні властивості будівельних матеріалів.
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ВІДОМІСТЬ
обліку навчальних досягнень учня_________________________

під час вивчення ДМ-2

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

Самокон-
троль

Контр-
оль

засвоєн-
ня

1 2 3 4 5

МО 2.1

МЕ 2.1.2 Класифікація будівельних матеріалів.
Система нормативних документів

МЕ 2.1.3 Фізичні властивості будівельних матеріалів
МЕ 2.1.4 Визначення щільності будівельних матеріа-

лів. Лабораторно-практична робота

МЕ 2.1.5
Визначення об’ємної маси (середньої щіль-
ності) будівельних матеріалів. Лабораторно-
практична робота

МЕ 2.1.6
Визначення вологості й водопоглинальних 
властивостей будівельних матеріалів. Лабо-
раторно-практична робота

МЕ 2.1.7 Хімічні властивості будівельних матеріалів
МЕ 2.1.8 Механічні властивості будівельних матеріалів
МЕ 2.1.9 Спеціальні властивості будівельних

матеріалів
МЕ 2.1.10 Системно-узагальнюючий

МО 2.2

МЕ 2.2.2 Неорганічні в’яжучі матеріали
МЕ 2.2.3 Гіпсові в’яжучі матеріали
МЕ 2.2.4 Стандартні випробування гіпсу. Лаборатор-

но-практична робота
МЕ 2.2.5 Будівельні матеріали та вироби з гіпсу
МЕ 2.2.6 Цементні в’яжучі матеріали
МЕ 2.2.7 Стандартні випробування портландцементу. 

Лабораторно-практична робота
МЕ 2.2.8 Системно-узагальнюючий

МО 2.3

МЕ 2.3.2 Органічні в’яжучі матеріали
МЕ 2.3.3 Бітумні та дьогтьові матеріали
МЕ 2.3.4 Природні органічні полімери
МЕ 2.3.5 Загальні відомості про синтетичні полімери 

(високомолекулярні речовини)
МЕ 2.3.6 Термопластичні полімери (термопласти)
МЕ 2.3.7 Термоактивні полімери (реактопласти)

МЕ 2.3.8
Визначення уповільнення строків тужавлен-
ня гіпсового в’яжучого розчинами тваринно-
го клею. Лабораторно-практична робота

МЕ 2.3.9 Системно-узагальнюючий

МО 2.4

МЕ 2.4.2 Види та класифікація будівельних розчинів
МЕ 2.4.3 Властивості розчинів і розчинових сумішей
МЕ 2.4.4 Сухі будівельні суміші. Нормативні документи
МЕ 2.4.5 Властивості клеїв
МЕ 2.4.6 Мастики. Класифікація
МЕ 2.4.7 Клейові суміші КНАУФ
МЕ 2.4.8 Системно-узагальнюючий
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№ МО № МЕ Назва модульних елементів, вивчення
яких підлягає оцінюванню

Самокон-
троль

Контр-
оль

засвоєн-
ня

МО 2.5

МЕ 2.5.2 Класифікація плитних виробів на основі гіпсу
МЕ 2.5.3 Гіпсокартонні плити (ГКП)
МЕ 2.5.4 Гіпсоволокнисті плити (ГВП)
МЕ 2.5.5 Будівельні властивості ГКП, ГВП
МЕ 2.5.6 Акустичні звукопоглинальні гіпсокартонні 

плити
МЕ 2.5.7 Вироби на цементній основі (плити

Аквапанель)

МЕ 2.5.8
Пакування, транспортування, зберігання, 
складування та приймання обшивальних 
плит великих розмірів

МЕ 2.5.9 Контроль зовнішнього вигляду ГКП. Лабора-
торно-практична робота

МЕ 2.5.10 Визначення руйнівного навантаження ГКП. 
Лабораторно-практична робота

МЕ 2.5.11
Визначення міцності зчеплення гіпсового 
осердя з картоном. Лабораторно-практична 
робота

МЕ 2.5.12
Визначення водопоглинання ГКП. Лабора-
торно-дослідницька
робота

МЕ 2.5.13
Визначення поверхневої щільності гіпсокар-
тонної плити та об’ємної щільності плит Аква-
панель. Лабораторно-дослідницька робота

МЕ 2.5.14 Системно-узагальнюючий

МО 2.6

МЕ.2.6.2 Класифікація вад деревини

МЕ 2.6.3
Основні властивості деревини: вологість, 
щільність, міцність, твердість, ударна 
в’язкість і деформативність

МЕ 2.6.4 Встановлення межі міцності деревини. Ла-
бораторно-практична робота

МЕ 2.6.5 Експлуатаційні й технологічні властивості 
деревини

МЕ 2.6.6 Види каркасів гіпсокартонних систем.
Елементи дерев’яного каркаса

МЕ 2.6.7 Кріпильні елементи з’єднань дерев’яних 
каркасів

МЕ 2.6.8 Системно-узагальнюючий

МО 2.7

МЕ 2.7.2 Загальні відомості про основні метали, їх 
властивості

МЕ 2.7.3 Виготовлення металевих виробів і конструкцій
МЕ 2.7.4 Сортамент прокатного металу
МЕ 2.7.5 Елементи металевого каркаса
МЕ 2.7.6 Захист металів від корозії
МЕ 2.7.7 Системно-узагальнюючий

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

Самокон-
троль

Контр-
оль

засвоєн-
ня

МО 2.8

МЕ 2.8.2 Класифікація ізоляційних матеріалів
МЕ 2.8.3 Рулонні гідроізоляційні матеріали
МЕ 2.8.4 Гідроізоляції з сухих будівельних сумішей
МЕ 2.8.5 Сучасні гідроізоляційні матеріали КНАУФ
МЕ 2.8.6 Неорганічні теплоізоляційні матеріали та

вироби
МЕ 2.8.7 Органічні теплоізоляційні матеріали та

вироби
МЕ 2.8.8 Сучасні звуко-теплоізоляційні матеріали для 

каркасно-обшивних конструкцій
МЕ 2.8.9 Системно-узагальнюючий
МЕ 2.8.10 Системно-узагальнювальний

МО 2.9

МЕ 2.9.2 Ґрунтовки
МЕ 2.9.3 Ґрунтовки КНАУФ
МЕ 2.9.4 Підмазочні пасти, шпаклівки
МЕ 2.9.5 Шпаклювальні суміші КНАУФ
МЕ 2.9.6 Розчинники
МЕ 2.9.7 Допоміжні матеріали
МЕ 2.9.8 Системно-узагальнюючий

РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Переходьте до наступного елементу

Працюй за своїм покликанням.

В. Шекспір

Продовження відомості



203

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 2 1 2
Назва: КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. 

СИСТЕМА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Мета: засвоєння знань про:
  будівельні матеріали, які застосовувалися в давнину;
  розвиток промисловості будівельних матеріалів;
  класифікацію будівельних матеріалів за призначенням і технологічною ознакою;
  класифікацію матеріалів для гіпсокартонних конструкцій;
  експлуатаційні вимоги, які висуваються до будівельних матеріалів;
  систему нормативних документів на будівельні матеріали.

Дидактичне забезпечення: нормативні документи на будівельні матеріали.

У давнину житлові й культові споруди будували із природних матеріалів – каменю 
та деревини. З них споруджували всі частини будівлі: фундамент, стіни, покрівлю. Така 
вимушена універсальність матеріалу (інших матеріалів не було) мала суттєві недоліки. 
Кам’яні будівлі відрізнялися довговічністю, однак їх спорудження було трудомістким. 
Позитивною якістю кам’яних споруд є довговічність. Будівлі з деревини потребували 
менше матеріалу та праці, але були недовговічними й часто руйнувалися при пожежах. 

Повітряні в’яжучі були відомі будівельникам ще за три тисячі років до нашої ери.
В цей час у Месопотамії, Індії, Єгипті, Китаї та інших країнах уже застосовували буді-
вельний гіпс, а через 1000 років люди навчилися виробляти й використовувати пові-
тряне вапно.

З розвитком промисловості з’явилися нові, різні за призначенням, буді-
вельні матеріали:  для покрівлі – листове залізо; пізніше – рулонні матеріали, азбес-
тоцемент, металочерепиця; для несних конструкцій – сталевий прокат і високоміцний 
бетон; для теплової ізоляції – фіброліт, мінеральна вата, пінопласт та ін.

На основі синтетичних полімерів почали виготовляти лінолеум, декоративні плівки,
герметики, пінопласти.

Черговим кроком у будівництві стали сухі будівельні суміші із застосуванням ком-
позиційних матеріалів будівельної хімії.

Спеціалізація і промислове виробництво будівельних матеріалів і виробів доко-
рінно змінили характер будівництва. Будівельні матеріали й вироби на будівництво 
почали надходити практично у готовому вигляді. Будівельні конструкції полегшали й 
стали ефективнішими, наприклад, краще захищають від втрат тепла, вологи.

На початку ХХ сторіччя почалося заводське виготовлення будівельних кон-
струкцій (металевих ферм, залізобетонних колон), з 50-х років стали будувати повно-
складальні будівлі з готових елементів.

Сучасна промисловість будівельних матеріалів пропонує широкий асортимент буді-
вельних деталей і матеріалів різноманітного призначення. У сучасних умовах більш роз-
повсюджене індивідуальне будівництво, що потребує каркасно-монолітних конструкцій.

Будівельні матеріали класифікують переважно за призначенням та технологічни-
ми ознаками.

За призначенням матеріали поділяють на такі групи:
  конструкційні, що сприймають і передають навантаження в будівельних конструкціях;
  теплоізоляційні, основне призначення яких – звести до мінімуму передачу тепла че-

рез будівельну конструкцію і таким чином забезпечити тепловий режим у приміщенні;
  акустичні (звукопоглинальні й звукоізоляційні) – для зниження рівня шуму в при-

міщеннях;
  гідроізоляційні й покрівельні – для створення водонепроникних шарів на покрівлях, 

підземних спорудах, які необхідно захищати від дії води або водяної пари;
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  герметизувальні – для заповнення стиків збірних конструкцій;
  оздоблювальні – для поліпшення декоративних якостей будівельних конструкцій, 

а також для захисту конструкційних, теплоізоляційних матеріалів від зовнішніх 
впливів;

  спеціального призначення, наприклад, вогне- або кислотостійкі, що застосовують 
при будівництві спеціальних споруд.

Труднощі класифікації полягають у тому, що одні й ті самі матеріали можуть на-
лежати до різних груп. Наприклад, бетон здебільшого застосовують як конструкційний 
матеріал, але деякі його види мають зовсім інше призначення. Легкі бетони виконують 
функції теплоізоляційних матеріалів. Спеціальні важкі бетони  використовують для за-
хисту від радіоактивного випромінювання.

Класифікація матеріалів за технологічною ознакою здійснюється з огляду на вид 
сировини, з якої виготовлятимуть матеріал, та спосіб його виготовлення. 

За способом виготовлення розрізняють матеріали, що отримують:
  спіканням (кераміка, цемент);
  випалюванням (гіпс);
  плавленням (скло, метали);
  омонолічуванням за допомогою в’язких речовин (бетон, розчини);
  механічною обробкою природної сировини (природний камінь, деревні матеріали);
  у результаті складних хімічних процесів (полімерні вироби) тощо.

Класифікація матеріалів, які застосовуються при виготовленні та монтажі кон-
струкцій в системах сухого будівництва:

ПРИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛИ
Для виготовлення
гіпсокартонних плит (ГКП): 

  гіпс будівельний
  багатошаровий пресований картон
  добавки технологічні

Для виготовлення
гіпсоволокнистих плит (ГВП):

  гіпс будівельний
  целюлозна макулатура
  добавки технологічні

Для виготовлення
цементних плит типу
«Аквапанель»:

  цемент
  дрібнозернистий легкий бетон
  склосітка

Для виготовлення каркасів каркасно-
обшивних систем:

  металевий профіль
  дерев’яні бруски
  сталеві кріпильні елементи

Для опорядження:

  шпаклівки
  ґрунтовки
  фарби
  шпалери
  ущільнювачі
  керамічна, скляна, пластмасова плитка

Щоб будівля або споруда були міцними й довговічними, необхідно знати ті умови, 
у яких працюватиме кожна конструкція. Знаючи ці умови, можна встановити, яким ви-
могам мають відповідати матеріали для виготовлення певної конструкції, виконання 
конкретних робіт.

Система стандартизації та нормування в будівництві визначена в ДБН А.1.1-1-93 
(літера А вказує на належність ДБН до групи організаційно-методичних нормативів). 

Крім ДБН (Державних будівельних норм), нормативними документами є:
1. Стандарти – це комплекс нормативно-технічних вимог, норм і правил на продукцію 

масового застосування, затверджених як обов’язкові для підприємств і організацій-
виробників і споживачів продукції.
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Стандарти поділяються на категорії:
  ДСТУ – державні стандарти України;
  ГСТ – галузеві стандарти;
  ГОСТ – стандарти, які діяли у Радянському Союзі; 
  ТУ – технічні умови;
  СТПП – стандарти підприємств.

Стандарти визначають розмір, вид, тип, ґатунок продукції, методи випробуван-
ня, пакування, маркування, правила транспортування та зберігання матеріалів. Для 
будівельних матеріалів і виробів стандартами регламентуються такі основні фізико-
технічні показники: міцність, щільність, морозостійкість, водопоглинання тощо.

Строге дотримання правил і методів контролю із залученням системи відбору, ви-
пробуванням пробних партій і зразків продукції, передбачене стандартами, спрощує орга-
нізацію контролю якості продукції та гарантує відповідність її нормативним вимогам.

Матеріали й вироби, що не відповідають затвердженим стандартам або техніч-
ним умовам (якщо немає стандарту), застосовувати забороняється. 

Усі державні стандарти мають порядковий номер, що закінчується двома циф-
рами, які позначають рік його затвердження: ГОСТ 7502-98 затверджений у 1998 році. 
При перегляді стандартів перші цифри (до тире) зберігаються, а рік затвердження  змі-
нюється на рік перегляду.
2. Технічні умови (ТУ) входять до загальної державної системи стандартизації.

ТУ – це нормативний документ, що регламентує якість продукції. ТУ розробляють 
на унікальні види продукції особливої складності, окремі види продукції малої серії, 
а також на сировину, матеріали, прилади, апарати, технологічне оснащення, які є 
специфічними для окремих галузей промисловості.
Існують такі види ТУ:

  республіканські технічні умови (РТУ)
  галузеві технічні умови (ГТУ);
  технічні умови на продукцію, що виготовляється за особливими умовами для одно-

го певного замовника (ТПУ);
  міжреспубліканські ТУ (МРТУ), які діяли за часів Радянського Союзу.

Нині в Україні також використовують зазначені нормативні документи.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Чи надходять в наш час будівельні матеріали на будівництво в готовому вигляді?
а) Так;
б) Ні.

2. Чи можна віднести бетон до різних груп класифікації?
а) Так;
б) Ні.

3. Чи може бути будівля міцною та довговічною, якщо невідомі умови експлуатації 
кожної конструкції?

а) Так;
б) Ні.

4. Чи визначають стандарти розмір, вид, тип, сорт продукції та організацію контролю 
їх якості?

а) Так;
б) Ні.
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5. Чи можна застосовувати в будівництві матеріали та вироби, що не відповідають 
стандартам?

а) Так;
б) Ні.

6. Як класифікують матеріали за призначенням?
а) Конструкційні, теплоізоляційні, акустичні, гідроізоляційні, герметизувальні, 

оздоблювальні;
б) Особливо легкі бетони, особливо важкі бетони;
в) Одержувані спіканням, випаленням, плавленням, омонолічуванням,

механічною обробкою.
7. Як називається комплекс нормативно-технічних вимог, норм і правил на продукцію 

масового виробництва?
а) ДБН;
б) Стандарт виробництва;
в) ГОСТ;
г) ДСТУ;
д) ОСТ.

8. Які матеріали застосовуються для виготовлення каркасів каркасно-обшивних систем?
а) Металевий профіль;
б) Будівельний гіпс;
в) Шпаклівка;
г) Дерев’яні бруски;
д) Багатошаровий пресований картон;
е) Сталеві кріпильні елементи.

Самостійна робота
Проблемне завдання

1. У чому полягає різниця між будівельним матеріалом та виробом?
2. Які природні та штучні будівельні матеріали ви знаєте?
3. Які органічні та неорганічні матеріали ви знаєте?
4. Які стандарти діють в Україні?
5. Проаналізуйте, які будівельні матеріали найчастіше використовуються у вашому 

регіоні, та їх ціну на різних ринках і в магазинах будівельних матеріалів.
6. Визначте, яке місце займають гіпсокартонні вироби в переліку матеріалів, які най-

частіше використовуються у вашому регіоні.

Практичне завдання
Робота з нормативними документами різного рівня.

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 2 1 3
Назва: ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Мета: засвоєння знань про:
  характеристику фізичних властивостей матеріалів;
  класифікацію фізичних властивостей основних матеріалів;
  пробний шлях, яким визначають істинну та середню щільність матеріалів.

Фізичні властивості характеризують фізичний стан матеріалу, а також його здат-
ність реагувати на зовнішні фактори, які не впливають на хімічний склад матеріалу.

Класифікація основних фізичних властивостей:
  щільність   вологість   морозостійкість
  шпаристість   гігроскопічність   теплопровідність
  водопоглинання   вологовіддача   звукопровідність

Щільність матеріалу або речовини – це маса одиниці його об’єму. Залежно від 
того, береться до розрахунку об’єм тільки щільної речовини чи весь об’єм матеріалу 
разом з порами та порожнинами, розрізняють істинну та середню щільність.

Істинна щільність  – це маса одиниці об'єму матеріалу, коли до розрахунку бе-
реться тільки об’єм твердої речовини (без пор та порожнин); її обчислюють у г/м3; кг/м3;
т/м3  за формулою:

= m/Vтв., де: m – маса матеріалу (г, кг);
Vтв. – об’єм твердої речовини без пор та порожнин (см3, м3).

Середня щільність (об’ємна маса) – це відношення маси матеріалу до його 
об’єму в природному стані, тобто разом з порами й порожнинами. 

Середню щільність m у кг/м3; г/см3; т/м3 обчислюють за формулою:

m = m/V, де: m – маса матеріалу в сухому стані;
V – об’єм матеріалу в природному стані.

Середню щільність матеріалів необхідно знати для розрахунку їх шпаристості, 
теплопровідності та теплоємності; розрахунку міцності конструкцій (враховуючи влас-
ну масу) та вартості перевезення матеріалів. Для кожного матеріалу стандарти вста-
новлюють вологість, за якою визначають середню щільність. Для сипучих матеріалів 
(цемент, гіпс, пісок, гравій, щебінь) визначають насипну щільність: до об’єму матеріа-
лів входять не лише пори в самому матеріалі, а й порожнини між зернами чи шматками 
матеріалу.

В табл.1 наведено показники щільності деяких будівельних матеріалів.

Таблиця 1
ПОКАЗНИКИ ЩІЛЬНОСТІ

Матеріал
Щільність  кг/м3

Істинна Середня 
1. Гіпс 2500…2800 800…1100
2. Портландцемент 3000…3200 1000…1800
3. Пісок 2500…2700 1400…1800
4. Плитки керамічні 2500 1400…1700
5. Пінопласт 950…1200 20…100
6. Вода (при +4оС) 1000 1000
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Шпаристість – ступінь заповнення об’єму матеріалів порами (пори – це комірки в 
матеріалі, заповнені повітрям, парою або водою; порожнини – це заповнений повітрям 
простір між частками матеріалів). Шпаристість розраховують за формулою:

ШП = [( - m)/]×100,

де: ШП – шпаристість матеріалу, %.
Шпаристість будівельних матеріалів коливається від 0 (скло, сталь) до 98% (міпо-

ра). Шпаристість визначає такі властивості матеріалів, як міцність, теплопровідність, 
морозостійкість, водопоглинання тощо. Чим менша шпаристість матеріалу, тим більші 
міцність, морозостійкість, теплопровідність і менша водопроникність.

Пори в будівельних матеріалах бувають:
  відкриті, тобто сполученні між собою;
  закриті, не сполучені між собою та з поверхнею.

Водопоглинання – властивість матеріалів вбирати та утримувати у своїх порах 
вологу – залежить від шпаристості матеріалу та характеризується кількістю води, яку 
може поглинути абсолютно сухий матеріал. Водопоглинання може бути визначене по 
відношенню до маси сухого матеріалу двома способами:

  за масою Wm;
  за об’ємним показником матеріалу Wo.

Обчисляють водопоглинання за формулами:

Wm= [(m2 – m1) / m1]×100%;
Wo = [(m2 – m1) / V]×100%

де:
m1 – маса матеріалу в сухому стані, г;
m2 – маса насиченого водою матеріалу, г;
V – об’єм матеріалу в сухому стані, см3.

Поділивши Wo на Wm   маємо:
Wo / Wm = m 

Вологість – величина, яка вказує, скільки води наразі міститься в матеріалі по від-
ношенню до його сухої маси. Вологість позначається у відсотках і може змінюватися від 
0 (абсолютно сухий матеріал) до значення повного водопоглинання.

Гігроскопічність – властивість матеріалу поглинати водяну пару з повітря. Вона 
залежить від хімічного складу матеріалу та характеру його шпаристості. До гігроскопіч-
них матеріалів належать деревина та гіпс. Гігроскопічність матеріалів можна зменши-
ти, якщо покрити поверхню матеріалу гідрофобними (водовідштовхувальними) речо-
винами. Наприклад, деревину лакують або фарбують. Шпаристі будівельні матеріали 
захищають від зволоження.

Вологовіддача – властивість матеріалу втрачати воду, яка міститься в його порах. 
Вологовіддачу визначають кількістю води, яка випаровується зі зразка матеріалу протягом 
певного часу при температурі повітря 20°С та відносній вологості повітря 60%. Вологовід-
дачу важливо враховувати при сушінні стін будинків та догляді за тужавіючим бетоном: у 
першому випадку бажана швидка вологовіддача, а в другому – навпаки, повільна.

Морозостійкість – властивість матеріалу в насиченому водою стані витримува-
ти багаторазове заморожування та розморожування без ознак руйнування. Вода, яка 
міститься в порах матеріалу, при замерзанні збільшується в об’ємі майже на 10%. У 
результаті стінки деяких пор руйнуються, і при повторному зволоженні вода глибше 
проникає в матеріал. Такі циклічні повторення заморожування та відтавання поступово 
руйнують матеріал.
Морозостійкість матеріалу залежить від його пористості й водопоглинання! 

Щільні матеріали (шпаристість 0%), а також матеріали із замкненими порами, тоб-
то з невеликим водопоглинанням, мають високу морозостійкість. Матеріали з відкри-
тою шпаристістю – низьку морозостійкість. Морозостійкість матеріалу характеризується 
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кількістю циклів заморожування (при t°  не вище -17°С) і відтавання у воді, які він ви-
тримує без зниження міцності та втрати маси до значень, вказаних у стандарті на від-
повідний матеріал.

Теплопровідність – здатність матеріалів передавати теплоту через товщу від 
однієї своєї поверхні до іншої у разі, коли температура цих поверхонь різна.

Теплопровідність матеріалів характеризується кількістю теплоти (у джоулях), яку 
матеріал спроможний передати через 1 м2 поверхні, маючи товщину 1 м і різницю тем-
ператур на поверхнях 1 К протягом 1 с.

Теплопровідність залежить від хімічного складу речовин та молекулярної будови, 
але вона в усіх випадках набагато вища, ніж теплопровідність повітря.

Наприклад: теплопровідність граніту (його шпаристість 0,5-1%) близько 3 Вт/мк, а 
повітря 0,024 Вт/мк, тобто теплопровідність повітря в 125 разів нижча за теплопровідність 
граніту. Отже, теплопровідність матеріалу визначає наявність у ньому повітря, тобто шпа-
ристість. Так, теплопровідність звичайної цегли зі шпаристістю 28-33% – 0,75-0,8 Вт/мк, 
що у 4 рази нижче, ніж у граніту. Теплопровідність пінопласту зі шпаристістю 95-98% не 
перевищує 0,03 Вт/мк, тобто майже дорівнює теплопровідності повітря. 

Звукопровідність – акустична властивість матеріалу, пов’язана із взаємодією ма-
теріалу та звуку. Звук або звукові хвилі – це механічні коливання, які поширюються у твер-
дому, рідкому та газоподібному середовищі. У будівельній справі необхідно враховувати, 
якою мірою матеріал поглинає і відбиває звук, що падає на нього, тобто звукопоглинан-
ня. Звукопровідність залежить від маси матеріалу та його будови. Матеріал тим менше 
проводить звук, чим більша його маса. Якщо маса матеріалу значна, то енергії звукових 
коливань не вистачає, щоб проникнути крізь нього. Щоб проникнути крізь матеріал, звук 
повинен передати йому свою енергію, тобто довести матеріал до коливання.

Погано проводять звук шпаристі та волокнисті матеріали, оскільки звукова енер-
гія поглинається й розсіюється поверхнею матеріалу, переходячи в теплову енергію.

Звукопоглинання залежить від характеру поверхні матеріалу. Матеріали з глад-
кою поверхнею відбивають більшу частину звуку, що на них потрапляє (ефект дзер-
кала), тому в приміщеннях із гладкими стінами звук, багаторазово відбитий від них, 
утворює постійний шум, а шпариста поверхня поглинає звук.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. За якою формулою обчислюється істинна щільність?
а) m = m/V;
б) = m/Vтв..

2. Чи залежать фізичні властивості матеріалу від його хімічного складу?
а) Так;
б) Ні.

3. Чи залежить істинна щільність від пор і порожнин речовин?
а) Так;
б) Ні.

4. Чи потрібно знати середню щільність матеріалу для розрахунку шпаристості?
а) Так;
б) Ні.

5. Які властивості матеріалу визначає шпаристість?
а) Міцність, теплопровідність;
б) Морозостійкість; 
в) Водопоглинання.
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6. Чи залежить середня щільність від вологості матеріалу?
а) Так;
б) Ні.

7. Чи залежить гігроскопічність матеріалів від хімічного складу, шпаристості?
а) Так;
б) Ні.

8. Чи бувають у будівельних матеріалах відкриті пори?
а) Так;
б) Ні.

9. Що називається вологістю матеріалів?
а) Величина, що показує, скільки води в даний момент міститься в сухому

матеріалі;
б) Здатність матеріалу вбирати й утримувати у своїх порах вологу;
в) Маса насиченого водою матеріалу.

10. Чи вірне твердження про те, що менша шпаристість матеріалу зумовлює більшу 
водопроникність?

а) Так;
б) Ні.

11.  Чи залежить морозостійкість від шпаристості й водопоглинання?
а) Так;
б) Ні.

12. Чи залежить теплопровідність від хімічного й молекулярного складу речовини?
а) Так;
б) Ні.

13. Чи залежить звукопоглинання від характеру поверхні матеріалу?
а) Так;
б) Ні.

ПОВТОРІТЬ МЕ ЗА ДОПОМОГОЮ
ОПОРНОГО КОНСПЕКТУ

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИМ ВЛАСТИВОСТЯМ МАТЕРІАЛІВ

Щільність – це ________________________________________________________

_________________________– маса одиниці об’єму матеріалу без пор та порожнин

Середня щільність – це ________________________________________________

Водопоглинання – властивість матеріалів вбирати та _______________ у своїх 
порах вологу – залежить від _____________________________________матеріалу.

Гігроскопічність – властивість матеріалу _______________________________.
Вона залежить від _____________________________________________________.

Теплопровідність – ____________________________________________________

Погано проводять звук __________________ матеріали, тому що звукова енергія  
______________________________________________________________________
Звукопоглинання залежить від _______________________________________

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 2 1 4
Назва:  ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА

Мета:
  закріплення знань про фізичні властивості будівельних матеріалів; 
  формування навичок визначення щільності сипучих, твердих і рідких матеріалів.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 2.1.3. Фізичні властивості будівельних матеріалів.

Матеріали: цемент, оліфа, зразки затверділого розчину.

Прилади й обладнання: прилад для визначення щільності матеріалів, ареометр, 
скляний прозорий циліндр, кульовий млин, сушильна шафа, решето 
№008, терези.

ХІД РОБОТИ
1. Визначення істинної щільності цементу

Цемент висушіть до постійної маси. Колбу на-
повніть водою чи інертною рідиною щодо даного ма-
теріалу, причому рівень рідини встановіть за нижнім 
меніском. Наповнений рідиною прилад помістіть в 
посудину з водою, температура якої під час досліду 
має бути постійною (20°С) (рис.1).

На технічних терезах зважте близько 80 г це-
менту з похибкою не більше ніж 0,01 г і поступово 
висипте його в колбу через скляну лійку. Порошок 
припиняйте всипати в колбу, коли рівень рідини в ній 
досягне верхньої риски. Всипати порошок великими 
порціями не можна, тому що це заважає виходу по-
вітря, яке потрапляє в колбу з порошком, крім того, 
у шийці колби можуть утворитися пробки, які пере-
шкоджають подальшому надходженню цементу. При дотриманні цієї умови об’єм ріди-
ни, що міститься між верхньою й нижньою рисками (поділками) колби, дорівнюватиме 
об’єму всипаного порошку (20 см3).

Залишок цементу зважте з похибкою не більше ніж 0,01 г і за різницею між резуль-
татами першого й другого зважувань визначте масу порошку, всипаного в колбу.

Щільність обчислюють за формулою:

ρ = (m-m1)/Vа, де:
m – маса зразка матеріалу, висушеного до постійної маси, г;
m1– маса залишку від зразка, г;
Vа – об’єм рідини, витисненої зразком матеріалу, см3.

Похибка визначення – 0,01 г/см3.
Щільність визначають паралельно для двох зразків. Розбіжність між результатами 

не повинна перевищувати 0,02 г/см3.
Результати випробувань занесіть у таблицю 1.

Рис. 1. Прилад для визначення істин-
ної щільності: а – загальний вигляд; 

б – прилад у робочому стані

а) б)
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Таблиця 1
ВИЗНАЧЕННЯ ІСТИННОЇ ЩІЛЬНОСТІ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ

Показники
Досліди

1-й 2-й
Маса матеріалу з чашкою, г
Маса залишку матеріалу з чашкою, г
Маса матеріалу, всипаного у прилад, г
Об’єм витисненої рідини (об’єм матеріалу), см3

Щільність зразка матеріалу, г/см3

Висновок: отримана щільність матеріалу ____ г/см3 (за довідником ______ г/см3).

2. Визначення істинної щільності твердих матеріалів
Для визначення істинної щільності твердих матеріалів використовують зразки 

затверділого розчину.
Об’єм розчину в абсолютно щільному стані, тобто без шпаристості, отримують, 

подрібнивши його в тонкий порошок і висушивши в сушильній шафі при температурі не 
нижче 105°С. Потім знову його подрібніть на кульовому млині, а після цього просійте 
через решето із сіткою № 008 і вдруге висушіть, доки маса стане постійною. Усі інші 
операції повторіть як для визначення щільності цементу.

Результати випробувань занесіть до таблиці 2.
Таблиця 2

ВИЗНАЧЕННЯ ІСТИННОЇ ЩІЛЬНОСТІ ТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ

Показники
Досліди

1-й 2-й
Маса матеріалу з чашкою, г
Маса залишку матеріалу з чашкою, г
Маса матеріалу, всипаного у прилад, г
Об’єм витисненої рідини (об’єм матеріалу), см3

Щільність зразка розчину

Висновок: отримана щільність матеріалу _____г/см3  (за довідником _____ г/см).

3. Визначення щільності рідких матеріалів
Щільність рідких матеріалів визначають денсиметрами (ареометрами) (рис.2).
Денсиметр – це скляний прилад, у нижній частині якого міститься вантаж (дріб), 

а у верхній – градуйована шкала. Величина вантажу й об’єм денсиметра для рідин з 
різною щільністю будуть різними. Глибина занурення прила-
ду в рідину характеризує його щільність: чим щільніша ріди-
на, тим менша глибина занурення денсиметра.

Денсиметр має шкалу з поділками, нанесеними при тем-
пературі + 20°C. Тому щільність рідини слід визначати при цій 
же температурі. Денсиметрами вимірюють щільність рідин, 
легших від води (межа поділок шкал від 0,65 до 1,00 г/см3)
і важчих від (межа поділок від 1,00 до 1,84 г/см3).

Досліджувану рідину, наприклад рідке скло, налийте у 
прозорий скляний циліндр об’ємом 250 чи 500 мл так, щоб 
приблизно 1/4 його об’єму залишилася вільною, і перемі-
шайте скляною паличкою.

Денсиметр обережно занурте в рідину. Стежте, щоб 
при зануренні денсиметр не торкався стінок і дна посудини 
і занурювався в рідину в центрі циліндра. Рівень занурення 

а)

б)

Рис. 2. Денсиметр: 
а – загальний вигляд; 

б – прилад у робочому стані
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денсиметра відлічуйте по низу меніска. Необхідно стежити, щоб око й рівень занурен-
ня денсиметра були в одній горизонтальній площині.

Показання денсиметра відлічені з похибкою до сотих часток одиниці приймають 
за щільність рідини.

Дослід виконайте ще 2-3 рази, щоразу наливаючи в циліндр нову порцію рідини й 
перемішуючи її скляною паличкою як у колбі, так і в циліндрі.

Результати випробувань занесіть до таблиці 3.
Таблиця 3

ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ РІДКИХ МАТЕРІАЛІВ

Показники ареометра г/см3 Досліди
1-й 2-й 3-й

Висновок: щільність оліфи _____. г/см3  (за довідником _____ г/см3 ).

Подумайте й дайте відповідь, чому сипучі та тверді матеріали характеризуються 
двома видами щільності (істинна і середня), а рідкі – одним.

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 2 1 5
Назва:  ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМНОЇ МАСИ (СЕРЕДНЬОЇ ЩІЛЬНОСТІ) БУДІВЕЛЬНИХ

МАТЕРІАЛІВ. ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА

Мета:
  поглиблення знань про фізичні властивості будівельних матеріалів; 
  формування навичок визначення їх об’ємної маси.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 2.1.3. Фізичні властивості будівельних матеріалів.

Матеріали: будівельний гіпс 1-2 кг, зразки затверділого розчину.

Прилади й обладнання: терези лабораторні технічні, об’ємомір заввишки 350 мм 
із внутрішнім діаметром 150 мм, стандартна лійка й похила площина для
визначення насипної об’ємної маси.

ХІД РОБОТИ
1. Визначення об’ємної маси (середньої щільності) зразка розчину неправильної 

геометричної форми за допомогою об’ємоміра (рис.1)
Об’ємомір залийте водою трохи вище трубки й зачекай-

те, поки надлишок води стече. Потім під трубку підставте зва-
жений стакан. Необхідно враховувати, що занурений у рідину 
зразок не тільки витісняє її, а і частково вбирає. Тому кожен 
зразок спочатку сушіть, а потім покривайте (за допомогою пен-
зля) тонким шаром розплавленого парафіну.

Після того як парафін застигне, зразок огляньте, виявлені 
при огляді на парафіновій плівці пузирі чи тріщини видаліть, 
загладжуючи нагрітим металевим дротом чи пластинкою.

Після парафінування зразок перев’яжіть міцною ниткою і вдруге зважте.
При зануренні випробуваного зразка в об’ємомір витиснена вода буде витікати 

із трубки в стакан. Коли падіння крапель припиниться, стакан із водою зважте й ви-
значте масу води, витиснутої зразком.

Спочатку визначте об’єм парафіну Vп, см3, витраченого на покриття зразка, за 
формулою:

VП = (m1-m) ρn, де:
m – маса сухого зразка, г;

m1 – маса зразка, покритого парафіном, г;
ρn – щільність парафіну (0,930 г/см3).

Після цього обчисліть об’ємну масу зразка ρm  за формулою:

ρm= m/(V1-Vn), де:

m – маса сухого зразка, г;

V1 –
об’єм зразка з парафіном, см3 (чисельно 
дорівнює масі води, витиснутої зразком);

Vn – об’єм парафіну, см3.
Покриття зразків парафіном можна замінити насиченням його пор водою. Для 

цього зразок витримайте у воді 24 години або кип’ятіть протягом 2 годин. У цьому ви-
падку об’ємну масу зразка визначають за формулою:

ρm= m/V, де:
m – маса сухого зразка, г;

V – об’єм зразка, см3, що чисельно дорів-
нює масі води, витиснутої зразком.

Рис. 1 Об’ємомір
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Хід роботи та результати випробувань запишіть у таблицю 1.
Таблиця 1

ВИПРОБУВАННЯ ЗРАЗКА РОЗЧИНУ

Показники
Зразки

1-й 2-й 3-й
Маса зразка, г:

у сухому стані
насиченого водою 
покритого парафіном

Об’єм зразка, см3

Об’єм парафіну, см3

Об’ємна маса зразка, г/см3

Висновок: отримана об’ємна маса досліджуваного матеріалу ______ г/см3 
(за довідником _____ г/см3).

2. Визначення об’ємної маси пухкого (сипучого) матеріалу – гіпсу
Для визначення об’ємної насипної маси ви-

користовуйте стандартну лійку у вигляді усіченого 
конуса чи похилу площину. Внизу конус перехо-
дить у трубку діаметром 20 мм із засувкою. Під 
трубкою встановіть заздалегідь зважений мірний 
циліндр об’ємом 1 л (1000 см3). Відстань між верх-
нім зразком циліндра й засувкою дорівнює 50 мм 
(рис.2).

У лійку насипте сухий гіпс, потім відкрийте 
засувку й заповніть циліндр із надлишком. За-
крийте засувку металевою чи дерев’яною ліній-
кою, зріжте від середини в обидва боки надлишок у рівень із краями циліндра.

Потім циліндр із гіпсом зважте з похибкою до 1 г. Випробування повторіть п’ять 
разів, і об’ємну масу гіпсу в пухко насипаному стані ρm кг/м3 обчисліть як середнє 
арифметичне п’яти визначень за формулою:

ρ
m

m m1 2

V 1000 де:
m1– маса циліндра з гіпсом, г;
m2– маса циліндра без гіпсу, г;
V – об’єм циліндра, см3.

Результати випробувань занесіть до таблиці 2.
Таблиця 2

ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМНОЇ МАСИ ГІПСУ

Показники
Досліди

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Маса циліндра, г;
Маса матеріалу з циліндром, г;
Об’єм циліндра, см3

Насипна об’ємна маса матеріалу, кг/м3

Висновок: середня насипна об’ємна маса гіпсу ___ кг/м3 (за довідником ___ кг/м3).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

Рис.2 Стандартна воронка (а)
та похила площина (б) для визначення 

об’ємної насипної маси

а) б)
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 2 1 6
Назва: ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ Й ВОДОПОГЛИНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА

Мета:
  поглиблення знань про фізичні властивості будівельних матеріалів;
  формування навичок визначення вологості і водопоглинальності матеріалів.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 2.1.3. Фізичні властивості будівельних матеріалів.

Матеріали: зразки щільного (цементний розчин) та сипучого матеріалу (гіпс), вода.

Пристосування: технічні ваги та сушильна шафа.

Вологість – це відношення маси води, яка міститься в даний момент у порах і 
на поверхні матеріалу, до його маси в сухому стані.

ХІД РОБОТИ
1. Зразок сипучого матеріалу (гіпсу) зважте на технічних вагах.
2. Висушіть гіпс у сушильній шафі.
3. Після вистигання ще раз зважте гіпс.
4. Визначте за формулою вологість гіпсу:

W = ( m - m1 )m1

x100 де:
m – маса матеріалу в природному вологому стані, г;

m1 – маса сухого матеріалу, г;
W – вологість з гіпсу

5. Дані обчислень занесіть у таблицю 1:
Таблиця 1

Матеріал зразків _____________

ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ ГІПСУ

Показники
Зразки

1-й 2-й
Маса вологого матеріалу, г (m)
Маса висушеного матеріалу, г (m1) 
Вологість, % (W)

Водопоглинальністю називають властивість матеріалу всмоктувати й утри-
мувати у своїх порах воду. Розрізняють два види водопоглинальності: за масою і за 
об’ємом.

Водопоглинальність за масою – це відношення маси поглиненої матеріалом 
води до маси його в сухому стані.

Водопоглинальність за об’ємом – відношення маси поглиненої матеріалом 
води до об’єму в сухому стані.

ХІД РОБОТИ
1. Приготуйте три різні зразки одного й того самого матеріалу (цементного розчину).
2. Зважте заздалегідь висушені зразки на технічних вагах.
3. Покладіть зразки у воду на 20-25 хвилин, а потім витягніть їх.
4. Обітріть зразки ганчіркою й негайно зважте їх.



217

5. Визначте водопоглинальність за масою за формулою:

W = ( m - m1 )m1

x100 де:
m – маса  матеріалу в насиченому водою стані;

m1 – маса матеріалу в сухому стані;
W – водопоглинальність зразка.

6. Результати випробувань внесіть у таблицю 2.
Таблиця 2

Матеріал_____________________

ВИЗНАЧЕННЯ ВОДОПОГЛИНАЛЬНОСТІ ЗРАЗКІВ ІЗ ЦЕМЕНТНОГО РОЗЧИНУ

Показники
Досліди

1-й 2-й 3-й
Маса зразка, г:

m (у насиченому водою стані)
m1 (у сухому стані)

Водопоглинальність зразка, % за масою (W)

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 2 1 7
Назва: ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Мета: засвоєння знань про:
  хімічні властивості матеріалів;
  різновиди хімічних властивостей матеріалів;
  вплив хімічних властивостей  на якість будівельних матеріалів.

Окремі хімічні властивості можуть бути як позитивними, так і негативними. Це, на-
приклад, розчинність. Якщо в процесі експлуатації оброблені поверхні руйнуються під 
дією води чи іншого розчинника, розчинність відіграє негативну роль. При виготовленні 
ж мастик, фарб використовується здатність пігментів, бітумів розчинятися в бензині та 
інших розчинниках. Це дає можливість наносити матеріал на поверхню тонким шаром, 
і тому розчинність відіграє позитивну роль.

Матеріали, що застосовуються в житловому будівництві, мають бути стійкими в 
основному до вуглекислого газу й сірководню, тому що ці гази можуть бути в повітрі у 
великих кількостях, особливо біля промислових підприємств. Тому для облицювання 
фасадів не можна використовувати матеріали, які можуть вступати в реакцію із сірко-
воднем чи вуглекислим газом. Корозійну стійкість мають, наприклад, пігменти, смоли.
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Кислотостійкість мають матеріали, які можуть протистояти дії сильних кислот 
(азотної, соляної, кремнефтористої). До кислотостійких матеріалів відносяться: скло 
(якщо не брати до уваги фтористу кислоту), полівінілхлоридні та спеціальні керамічні 
плитки, поліетиленові плівки тощо. Кислотостійкість матеріалів має велике значення 
при обробці деяких промислових споруд, наприклад відстійників.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Чи завжди розчинність матеріалу є негативною властивістю?
а) Так; б) Ні.

2. Чи можна кислотостійкість, лугостійкість віднести до корозійної стійкості матеріалу?
а) Так; б) Ні.

3. Чому матеріали, які використовують в опоряджувальних роботах житлового
будівництва, повинні бути стійкими до вуглекислого газу й сірководню?

а) Вони втрачають міцність;
б) Слабшає корозійна стійкість;
в) Змінюється колір матеріалу.

4. Чи є газостійким оздоблювальний матеріал, який вступає у взаємодію з газами,
присутніми в навколишньому середовищі?

а) Так; б) Ні.
5. Чи може повітряне середовище бути корозійним середовищем?
а) Так; б) Ні.

6. Чи є корозійним середовищем пара, газ?
а) Так; б) Ні.

Самостійна робота
Письмове завдання

1. Складіть опорний конспект про хімічні властивості будівельних матеріалів за по-
даною схемою.

2. Заповніть таблицю 1.
Таблиця 1

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Хімічні властивості будівельних
матеріалів

Приклад матеріалів, для яких визначена
хімічна властивість має:

позитивне значення негативне значення

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 2 1 8
Назва: МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Мета: засвоєння знань про:
  механічні властивості матеріалів;
  міцність матеріалу та її визначення;
  пружність і пластичність;
  спосіб визначення твердості;
  стійкість проти спрацювання матеріалу.

Механічні властивості характеризують здатність матеріалу чинити опір дії 
зовнішніх механічних сил, що спричиняють у ньому стиснення, вигин, зріз, крутіння, 
стирання.

Основні механічні властивості будівельних матеріалів: міцність, деформа-
тивність (пружність, пластичність), твердість, стійкість проти стирання.

Міцність – властивість матеріалу в певних умовах і межах сприймати наванта-
ження чи інші дії, які викликають у ньому внутрішні напруження без руйнування. Якщо 
до будь-якого зразка матеріалу прикласти зовнішню силу F, наприклад, розтягувальну, 
то її дія рівномірно розподілиться на всі ділянки матеріалу. Матеріал перебуватиме в 
напруженому стані. Напруження викликає зміну відстаней між його частками, і матері-
ал починає деформуватися (розтягуватися) (рис.1).

Для визначення значень механічного на-
пруження σ, тобто внутрішніх сил, які припада-
ють на одиницю площі поперечного перерізу ма-
теріалу, спочатку знаходять поперечний переріз 
зразка (а-а).

Щоб утворені половинки зразка (І і ІІ) за-
лишилися врівноваженими, зовнішній силі F по-
винна протидіяти така сама внутрішня сила σ, 
тобто F=σ/S, де: S (м2) – площа поперечного пе-
рерізу зразка матеріалу. Звідси: σ=F/S

Якщо зовнішня сила збільшується, напру-
ження в матеріалі зростає й може перевищити 
силу зчеплення часток, тобто матеріал руйну-
ється. 

Міцність матеріалу характеризується значенням межі міцності R – напруженням у 
випробуваному зразку матеріалу в момент його руйнування.

Залежно від характеру прикладеного навантаження F і виду напружень, що виника-
ють, розрізняють міцність при стисненні, розтягуванні, вигині, сколюванні (зрізі) (рис.2).

Межу міцності (R) матеріалу визначають на зразках, форма й розміри яких обу-
мовлені стандартами на цей матеріал. Так, для оцінки міцності при стисненні затвер-
ділого бетону прийняті зразки – куби роз-
міром 150х150х150 мм.

Межа міцності бетону при стисненні 
Rст зазвичай становить 5-50 МПа. Щоб зруй-
нувати зразок розміром 150x150x150 мм 
з Rст=10 МПа, треба прикласти зусилля
F = Rст.Sp=10×106(0,015x0,015)=225 кН. 
Тому для випробування матеріалу засто-
совують спеціальні машини – гідравлічні 

Рис.1 Схема визначення напружень σ
при розтягуванні матеріалу з  силою F

Рис.2 Схема визначення межі міцності матеріалу: 
при стисненні (а), розтягуванні (б), вигині (в), зрізі (г)

а) б) в) г)
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преси, які здатні розвивати зусилля до 106 Н і більше 
(рис.3).

Для випробувань зразок 4 встановіть на нижню 
плиту 3 преса, затисніть верхньою плитою 5 і уві-
мкніть масляний насос 8. Підвищення тиску масла 
спостерігайте за манометром 7, який фіксує тиск, з 
якого починається руйнування матеріалу. Руйну-
вальне зусилля Fр дорівнює значенню зафіксовано-
го тиску на площі поршня пресу. Межа міцності при 
стисненні Rст розраховується за формулою:

R  = F
Sст
р

 
,

де: S – площа поперечного перерізу зразка, м2. 
Аналогічно визначають межі міцності при роз-

тягуванні, вигині, сколюванні, Проте формули при 
вигині й сколюванні мають інший вигляд.

Міцність при стисненні, розтягуванні, вигині 
у одного й того ж матеріалу дуже відрізняється.
У кам’яних матеріалів міцність при стисненні
в 5-15 разів вища, ніж при вигині й розтягуванні.
У деревини міцність при вигині вища, ніж при стис-
ненні (у 1,5-2 рази).

Міцність деревини при стисненні вздовж волокон наближається до міцності бето-
ну. А при вигині міцність бетону менша майже у десять разів.

Пружність і пластичність. Якщо взяти дві кульки – гумову й глиняну – і почати їх 
стискувати, то обидві вони під дією прикладеної сили деформуються. З припиненням дії 
сили гумова кулька відновлює свою форму, а глиняна – залишиться деформованою.

Матеріали, які, подібно до гумової кульки, відновлюють свою форму й розміри 
після зняття навантаження, називаються пружними.

Матеріали, які, подібно до глини, зберігають деформації після зняття навантажен-
ня, називають пластичними.

Відповідно оборотні деформації називають пружними, а необоротні – пластич-
ними. До пружних матеріалів належать гума, деревина. До пластичних – бітуми, деякі 
види пластмас, свинець, бетонні й розчинні суміші, глиняне тісто.

Крихкість – властивість матеріалу миттєво руйнуватися під дією зовнішніх сил 
без попередніх деформацій. До крихких матеріалів належать природні камені, кераміч-
ні матеріали, скло, чавун, бетон тощо.

Твердість – здатність матеріалів чинити опір проникненню в них інших матеріалів.
Найпростіший спосіб визначення твердості – за шкалою твердості. До цієї шкали 

входять 10 мінералів, розташованих за зростаючою твердістю, починаючи від тальку 
(твердість 1) і закінчуючи алмазом (твердість 10). Твердість досліджуваного матеріалу 
визначають, послідовно дряпаючи його матеріалами (мінералами), які входять до шка-
ли твердості.

Висока міцність матеріалу не завжди свідчить про його твердість. Деревина за 
міцністю при стисненні дорівнює бетону, а при вигині й розтягуванні перевищує його, 
але значно поступається бетону у твердості.

Стійкість проти спрацювання (зносостійкість) – здатність матеріалу опирати-
ся діючим на нього силам тертя та ударним діям від рухомих предметів. Визначають її 
за допомогою спеціальних приладів з абразивними насадками, що імітують реальний 
процес спрацювання.

8

7

Рис.3 Схема гідравлічного преса для 
випробування на тиск: 1 – станина; 
2 – поршень; 3,5 – нижня та верхня 

опорні плити; 4 – зразок; 6 – гвинтове 
пристосування для затиску зразка;
7 – манометр; 8 – масляний насос
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яка сила має протидіяти зовнішній силі, щоб можна було визначити напруження σ?
а) Поперечна; 
б) Рівнодіюча внутрішня; 
в) Подовжня.

2. Чим характеризується межа міцності R?
а) Деформацією; 
б) Напругою на момент руйнування;
в) Силою.

3. Чи зруйнується матеріал, якщо зчеплення між його частками порушиться?
а) Так;
б) Ні.

4. Чи може висока міцність свідчити про високу твердість матеріалу?
а) Так;
б) Ні.

5. Чи можна віднести до пружних матеріалів цеглу?
а) Так;
б) Ні.

6. Чи можна віднести до пластичних матеріалів розчинну суміш?
а) Так;
б) Ні.

7. Затверділий цементний розчин міцніший на вигин, ніж  на стиснення?
а) Так;
б) Ні.

8. У яких випадах потрібно враховувати зносостійкість матеріалів?
а) При виборі стінових матеріалів;
б) При виборі покриття підлоги;
в) При виборі покриття покрівлі.

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 2 1 9
Назва: СПЕЦІАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Мета: засвоєння знань про деякі властивості будівельних матеріалів, які викорис-
товуються в спеціальних умовах їх експлуатації.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.1.2. Класифікація будівельних матеріалів. Система нормативних документів;
2. МЕ 2.1.3. Фізичні властивості будівельних матеріалів.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки будівельних матеріалів та виробів.

Технологічні властивості характеризують здатність будівельних матеріалів до 
виконання певних технологічних операцій з отриманням кінцевого чи проміжного про-
дукту (схема 1).

Схема 1
ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Здатність
до зміни
розмірів 
часток

(подрібнення)

Диспергованість
(рівномірність розподілення 

компонентів у сухих
 будівельних сумішах та

розчинах водо-дисперсійних
полімерних сумішей)

Рухомість
(пластичність, 
легкоукладність,
консистенція)

Оброблюваність
(полірувальність)

До технологічних властивостей також належать:
  пробійність – здатність не створювати великого опору при забиванні цвяхів, вгвин-

чуванні шурупів та міцно утримувати їх в тілі матеріалу;
  розпилюваність – відсутність значного опору при розпилюванні матеріалу.

Будівельні матеріали мають також деякі специфічні властивості:
  декоративність (колір, блиск, фактура), що дає можливість застосовувати матері-

ал для опоряджувальних робіт без додаткової обробки;
  електропровідність – здатність проводити електричний струм;
  газопроникність, радіаційна проникність – рівень проникання газу, радіації через 

товщину будівельного матеріалу;
  біостійкість – стійкість до зараження різними видами плісняви (грибків);
  повітростійкість – стійкість до впливу постійної дії повітря; цей фактор є осно-

вним при визначенні експлуатаційних властивостей матеріалу.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яку роль відіграють технологічні властивості будівельних матеріалів?
а) Підвищують продуктивність праці;
б) Полегшають виконання окремих технологічних операцій;
в) Забезпечують високу якість кінцевого продукту;
г) Підвищують санітарно-гігієнічні умови виробництва.

2. Які технологічні властивості будівельних матеріалів слід віднести до основних?
а) Радіаційну проникність;
б) Подрібнюваність;
в) Легкоукладність;
г) Електропровідність;
д) Диспергованість;
е) Здатність не створювати опору при забиванні цвяхів;
ж) Полірувальність;
з) Біостійкість.

3. Які якості характеризують декоративність матеріалу?
а) Структура;
б) Блиск;
в) Матовість;
г) Колір;
д) Форма виробу;
е) Фактура.

Самостійна робота
Письмове завдання

Відвідайте будівельний майданчик, де застосовують гіпсокартонні конструкції, та 
проаналізуйте, які технологічні властивості гіпсокартонних плит там використовують. 
Відповідь обґрунтуйте.

Практичне завдання
Робота зі зразками різних будівельних матеріалів та виробів і визначення деяких 

технологічних властивостей.

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 2 1 10
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧНИЙ

Мета систематизація, узагальнення змісту МО 2.1 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 2.1

Письмове завдання
1. Як класифікують будівельні матеріали? 
2. Перерахуйте основні фізичні властивості будівельних матеріалів. 
3. Що таке істинна щільність матеріалів? Наведіть приклади істинної щільності най-

більш поширених будівельних матеріалів.
4. Чи може бути середня щільність більшою за істинну? Якщо так, то поясніть чому? 
5. Яке можливе співвідношення середньої щільності й шпаристості будівельних

матеріалів?
6. Від чого залежить вологість матеріалів? 
7. Який показник характеризує теплопровідність матеріалів? 
8. Що характеризує механічні властивості матеріалів? 
9. Що таке пружність і пластичність? 
10. Який показник характеризує міцність матеріалу? 
11. Які бувають види міцності? Як визначається межа міцності матеріалу на стиснення?
12. Що називається твердістю матеріалів? 
13. Що відноситься до хімічних властивостей будівельних матеріалів? 
14. Від яких властивостей матеріалу залежить його теплопровідність? 
15. Як практично визначається об’ємна маса сипучих будівельних матеріалів?
16. Як лабораторним шляхом визначити істинну щільність цементу?
17. Як визначають щільність рідких будівельних матеріалів?
18. Обчислити масове водопоглинання цементного розчину, якщо m1= 80 г;  m2= 92 г.
19. Визначити шпаристість (ШП), якщо ρm = 1,6 г/см3, а ρ = 3,1 г/см3. 
20. Охарактеризуйте технологічні властивості гіпсокартонних плит.

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 2 2 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 2.2. НЕОРГАНІЧНІ В’ЯЖУЧІ МАТЕРІАЛИ

Мета: засвоєння знань про різновиди неорганічних (мінеральних) в’яжучих мате-
ріалів – найпоширеніших будівельних матеріалів; детальне ознайомлення з 
одним із різновидів неорганічних в’яжучих матеріалів – гіпсом та його фізико-
механічними характеристиками.

До складу МО 2.2 входять такі МЕ:
  Неорганічні в’яжучі матеріали;
  Гіпсові в’яжучі матеріали;
  Стандартні випробування гіпсу. Лабораторно-практична робота;
  Будівельні матеріали та вироби з гіпсу;
  Цементні в’яжучі матеріали;
  Стандартні випробування портландцементу. Лабораторно-практична робота.

Переходьте до наступного елементу інструктор

Найважча робота, якщо вона на користь людям,
не згинає, а випрямляє людину.

М. Стельмах
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 2 2 2
Назва: НЕОРГАНІЧНІ В’ЯЖУЧІ МАТЕРІАЛИ

Мета: засвоєння знань про:
  призначення в’яжучих матеріалів;
  застосування в’яжучих матеріалів;
  неорганічні повітряні, гідравлічні в’яжучі матеріали; 
  основні показники якості в’яжучих матеріалів.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 2.1.8. Механічні властивості будівельних матеріалів.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки неорганічних в’яжучих матеріалів.

При спорудженні будівель використовують різноманітні штучні матеріали: цеглу, 
блоки, панелі. Щоб будівля була міцною, штучні матеріали зв’язують у єдину, моноліт-
ну конструкцію. З цією метою використовують розчини на основі в’яжучих матеріалів. 

В’яжучі – основний компонент розчинів, бетонів, у яких вони з’єднують в одне 
ціле зерна заповнювача (піску та щебеню). В’яжучі матеріали в сучасному будівництві –
найголовніший будівельний матеріал і разом з тим сировина для отримання інших ма-
теріалів і виробів.

Неорганічними в’яжучими називають порошкоподібні речовини, які при змішу-
ванні з водою утворюють пластичну масу, що легко формується, «в’яжуче тісто», яке 
поступово твердіє до каменеподібного стану. Залежно від найголовнішої властивості –
відношення затверділого в’яжучого до води – розрізняють:

  повітряні в’яжучі, що здатні тверднути й зберігати свою міцність лише в повітря-
ному середовищі. При намоканні вони втрачають міцність. До цієї групи належать 
такі матеріали: глина, гіпс, повітряне вапно, рідке скло;

  гідравлічні в’яжучі, що мають можливість тверднути й зберігати свою міцність як у 
повітряному середовищі, так і у воді. Для ефективного протікання процесу твердін-
ня необхідно, щоб у тверднучому матеріалі постійно була волога. При недостатній 
кількості вологи процес твердіння припиняється. До цієї групи належать гідравлічне 
вапно, портландцемент і його різновиди.
Основні показники якості в’яжучих:

  міцність. Цей показник змінюється в часі, тому в’яжучі оцінюють за міцністю, на-
бутою за певний час твердіння у стандартних умовах. Це значення міцності при-
ймають за марку в’яжучого. Наприклад, марку гіпсових в’яжучих визначають за міц-
ністю зразків через 2 години після їх виготовлення; марку портландцементу – через 
28 діб твердіння у вологих умовах при кімнатній температурі;

  швидкість твердіння. Найбільшу швидкість твердіння має гіпс (він повністю 
твердішає за декілька годин), найменшу – повітряне вапно (процес його остаточ-
ного твердіння триває роки й десятиліття). Існують дві стадії процесу твердіння: 
тужавлення та власне твердіння. Початком тужавлення називають час від початку 
змішування в’яжучого з водою до появи перших ознак загущення суміші. Кінець ту-
жавлення – момент, коли тісто в’яжучого повністю втрачає пластичність. 
Тужавлення – незворотна втрата пластичності тіста із в’яжучого й води.
Усі операції з транспортування й укладання сумішей на основі в’яжучих (бетонів і 

розчинів сумішей) мають завершуватися до початку тужавлення. Повторне перемішу-
вання, особливо з додаванням води, з метою додання пластичності суміші, що затужа-
віла, призводить до суттєвого зниження міцності бетону та розчину.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді так  ні
1. Чи являються в’яжучі матеріали основним компонентом бетонів, розчинів?
а) Так; б) Ні.

2. Чи зберігають свою міцність у воді повітряні в’яжучі речовини?
а) Так; б) Ні.

3. Які в’яжучі речовини належать до гідравлічних?
а) Рідке скло; г) Глина;
б) Гідравлічне вапно; д) Портландцемент;
в) Гіпс; е) Повітряне вапно.

4. Через який час після виготовлення визначають марку портландцементу за 
міцністю зразків?

а) 2 години; в) 28 діб.
б) 18 діб;

5. Чи має гіпс найбільшу швидкість твердіння?
а) Так; б) Ні.

6. Чи припиняється твердіння вапна через декілька годин?
а) Так; б) Ні.

7. Чи являється тужавлення незворотним процесом втрати пластичності?
а) Так; б) Ні.

8. Чи можна транспортувати й укладати суміші на основі в’яжучих після початку їх 
тужавлення?

а) Так; б) Ні.

Самостійна робота
Практичне завдання

Робота зі зразками повітряних і гідравлічних в’яжучих матеріалів.
ПОВТОРІТЬ МЕ ЗА ДОПОМОГОЮ

ОПОРНОГО КОНСПЕКТУ
ПОВІТРЯНІ В’ЯЖУЧІ

При намоканні втрачають свою _______________________________________
глина, гіпс, повітряне вапно, рідке скло

ГІДРАВЛІЧНІ В’ЯЖУЧІ

Тверднуть і зберігають міцність як на повітрі, так і _____________________
гідравлічне вапно, портландцемент

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ: міцність, швидкість твердіння

Твердіння – тужавлення (від початку змішуван-
ня з водою до появи перших ознак твердіння) і 
власне твердіння

Транспортування й укладання
мають завершуватися до початку

тужавлення

За яких умов процес твердіння портландцементу припиняється?
______________________________________________________________________

Повторне перемішування після тужавлення суміші призводить до
______________________________________________________________________

Переходьте до наступного елементу інструкторПовторіть 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 2 2 3
Назва:  ГІПСОВІ В’ЯЖУЧІ МАТЕРІАЛИ

Мета: засвоєння знань про:
  гіпсові в’яжучі і вихідну сировину для їх виробництва;
  властивості будівельного гіпсу;
  властивості формувального гіпсу;
  види та властивості високовипалювальних гіпсових в’яжучих;
  сферу застосування й умови транспортування гіпсових в’яжучих.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.1.2. Класифікація будівельних матеріалів. Система нормативних документів;
2. МЕ 2.1.3. Фізичні властивості будівельних матеріалів.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки гіпсових в’яжучих.

У будівництві здавна застосовують гіпсові в’яжучі: будівельний, високоміцний гіпс, 
естрих-гіпс, ангідритове в’яжуче (ангідритовий цемент) та інші.

Вихідною сировиною для їх отримання служить природний гіпсовий камінь, що 
складається з кристалів двоводного або безводного сульфату кальцію. CaSO4 • 2H2O –
двоводний гіпс – мінерал, що входить до складу різних гірських порід. Гіпсовий камінь, 
який використовується для виробництва гіпсових в’яжучих, має відповідати вимогам 
ДСТУ Б В.2.7-82-99.

Виробництво гіпсових в’яжучих
При нагріванні двоводного гіпсового каменю відбувається часткова його дегідратація, 

при цьому утворюється напівводний гіпс, для якого характерні в’яжучі властивості:
Ca SO4 • 2H2O → Ca SO4 • 0,5 H2O + 1,5 H2O

Залежно від температури теплової обробки гіпсові в’яжучі поділяються на низько-
випалювальні (t 110-180°С) та високовипалювальні (600-1000°С).

З усіх низьковипалювальних гіпсових в’яжучих промисловість випускає переваж-
но будівельний гіпс.

Твердіння гіпсу. Порошок гіпсового в’яжучого, замішаного водою, утворює плас-
тичне тісто, що швидко твердне, при цьому напівводний гіпс приєднує воду й перетво-
рюється у двоводний.

Ca SO4 • 0,5 H2O + 1,5 H2O → Ca SO4 • 2 H2O+Q кКал
Реакція гідратації протікає швидко з виділенням теплоти.
Процес твердіння гіпсової в’яжучої речовини складний і включає: розчинення, ко-

лоїдацію, кристалізацію. Завдяки цьому з пластичного тіста утворюється досить міцний 
штучний гіпсовий камінь, міцність якого в міру висушування й видалення води зростає.

На відміну від інших в’яжучих, при твердінні гіпсу відбувається збільшення його 
об’єму (0,3...1%).

Теоретично для гідратації напівводного гіпсу потрібно 18,6% води від маси 
в’яжучого. На практиці води беруть у 3-4 рази більше. Для отримання тіста нормальної 
густоти будівельний гіпс потребує 45-70% води.

Властивості гіпсу:
1) Залежно від терміну тужавлення гіпсові в’яжучі поділяються на три групи:

А – швидкотверднучі: початок тужавлення не раніше ніж за 2 хв, кінець – не 
пізніше за 15 хв.

Б – нормальнотверднучі: початок тужавлення не раніше ніж за 6 хв, кінець – не 
пізніше за 20 хв.
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В – повільнотверднучі: початок тужавлення не раніше ніж за 20 хв, кінець не 
нормується.
2) Залежно від ступеня помелу (визначається за максимальним залишком на решеті 

з розміром отворів 0,2 мм) гіпсові в’яжучі бувають такого помелу :
  І – грубого – залишок на решеті не більше ніж 23%;
  ІІ – середнього – залишок на решеті не більше ніж 14%;
  ІІІ – тонкого – залишок не більше ніж 2%.

3) Міцність гіпсових в’яжучих визначають за результатами випробувань зразків-
балочок розміром 40х40х160 мм із гіпсового тіста нормальної густоти через 2 годи-
ни після виготовлення.

За межею міцності при стисненні Rст і вигині Rвиг гіпсові в’яжучі поділяються на 12 
марок (табл.1)

Таблиця 1
МАРКИ ГІПСОВИХ В’ЯЖУЧИХ

Марка Rст, МПа, 
не менше

Rвиг МПа, 
не менше Марка Rст, МПа,

не менше
Rвиг МПа, 
не менше

Г-2 2 1,2 Г-10 10 4,5
Г-3 3 1,8 Г-13 13 5,5
Г-4 4 2 Г-16 16 6
Г-5 5 2,5 Г-19 19 6,5
Г-6 6 3 Г-22 22 7
Г-7 7 3,5 Г-25 25 8

Маркування гіпсових в’яжучих надає інформацію про їх основні властивості.
Наприклад, маркування Г-10-Б II означає: гіпсове в’яжуче марки 10; Rст= 10 МПа;
Б – нормальнотверднучі, II – середнього помелу.

Гіпсові в’яжучі неводостійкі. Водостійкість їх підвищується з уведенням 5...25 %
вапна, меленого шлаку; при просоченні карбамідними смолами, кременеорганічними 
рідинами. Гіпсові вироби слід застосувати в сухих приміщеннях.

Процес тужавлення піддається регулюванню, його можна прискорити чи сповіль-
нити. Для прискорення тужавлення водно-гіпсової суміші застосовують домішки кухон-
ної солі (NaCl), сульфату натрію чи калію (Na2SO4, K2SO4) та ін. Але треба пам’ятати, 
що прискорювачі знижують міцність гіпсового в’яжучого, тому застосовувати їх треба 
обмежено, у невеликих кількостях. Для уповільнення тужавлення як домішки застосо-
вують вапняно-клейову емульсію, хвойний настій, водяний розчин столярного клею, 
аміак, етиловий спирт, буру тощо.

Застосування. Гіпсові в’яжучі всіх марок, середнього й тонкого помелу, нормаль-
ного й повільного тужавлення використовують при виготовленні будівельних розчинів 
різного призначення. Додавання гіпсових в’яжучих прискорює тужавлення вапняно-
піщаних розчинів і підвищує міцність штукатурного шару, додає його поверхні гладкості 
й білизни.

Гіпсові в’яжучі марок Г-2…Г-7 застосовують для виготовлення гіпсових деталей і 
виробів – панелей, гіпсокартонних плит. Гіпсові в’яжучі також застосовують для отри-
мання гіпсоцементнопуцоланових в’яжучих.

Високоміцний гіпс є різновидом будівельного гіпсу. Його отримують при те-
пловологісній обробці порошку гіпсового каменю в автоклаві під тиском 0,13 МПа
(t = 124°С) з наступним сушінням при t = 140-160°С. При цьому отримують напівводний 
гіпс, який відрізняється від будівельного гіпсу більш великими кристалами. Йому влас-
тива менша водопотреба (40-50%), що дає змогу отримувати гіпсові вироби з високими 
щільністю й міцністю.
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Високоміцний гіпс має міцність у віці 7 діб 15-40 МПа. Терміни тужавлення його 
приблизно такі ж, як і будівельного. Високоміцний гіпс застосовують у металургійній 
промисловості для виготовлення форм, а також для архітектурних деталей і будівель-
них виробів.

Формувальний гіпс відрізняється від будівельного тоншим помелом, більшою 
міцністю та сталістю властивостей. Отримують його таким само способом, як і буді-
вельний гіпс, але з гіпсового каменю, який містить не менше ніж 96% CaSO4 • 2H2O.

Тонкість помелу характеризується залишком на ситі № 2 не більше 2,5%. Початок 
тужавлення не раніше ніж за 5 хв, а кінець – не раніше 10 хв і не пізніше 25 хв, межа 
міцності при розтяганні через 1 добу – не менше ніж 1,4 Мпа.

Формувальний гіпс застосовують для виготовлення форм, моделей і виробів у 
будівельній, керамічній, машинобудівній та інших галузях промисловості.

Високовипалювальними гіпсовими в’яжучими є високовипалювальний гіпс (він 
також має назву естрих-гіпс) і ангідритове в’яжуче (цемент). 

Ангідритовий цемент отримують шляхом випалу природного гіпсового каме-
ню при температурі 600...800°С з подальшим його помелом з домішками, що служать 
каталізаторами твердіння: вапно – 2...5%; суміш сульфату натрію із залізним чи мідним 
купоросом – по 1% кожен; обпалений (при 900°С) доломіт – 3...8%; гранульований до-
менний шлак – 10...15% за масою. Залізний і мідний купорос ущільнюють поверхню 
затверділого цементу, перешкоджають появі вицвітів на виробах. Ангідритовий цемент 
можна отримувати також без випалу – шляхом подрібнення зазначених вище домі-
шок із природним ангідритом СаSO4. Ангідритовий цемент повільно тужавіє (початок 
тужавлення – не раніше ніж за 30 хв, кінець – не пізніше 24 год) і твердіє. Марки за 
міцністю на стиснення: 50, 100, 150, 200. Застосовують ангідритовий цемент для 
приготування штукатурних і мурувальних розчинів, бетонів, стяжок під лінолеум, ула-
штування безшовних підлог і штучного мармуру.

Вироби з високовипалювальних гіпсових в’яжучих міцні (до 20 МПа), мало те-
пло- та звукопровідні, більш морозостійкі й водостійкі порівняно з будівельним гіпсом, 
мають високий опір стиранню.

Естрих-гіпс отримують шляхом випалу природного гіпсового каменю чи ангі-
дриту при температурі 900…1000°С з подальшим тонким подрібненням. При випалі 
відбувається не тільки повне зневоднення, але й часткове розкладання ангідриту з 
утворенням СаО (до 5%). При змішуванні в’яжучого з водою оксид кальцію СаО діє 
як каталізатор твердіння. Тужавіє повільно, початок не раніше як за 2 години. Твердін-
ня триває протягом кількох місяців. У затверділому стані має підвищену водостійкість 
(тому його іноді називають гідравлічним) і високий опір стиранню.

Естрих-гіпс застосовують для штукатурних і мурувальних розчинів, виготовлення 
штучного мармуру, улаштування мозаїчних підлог.

Гіпсові в’яжучі, на відміну від інших в’яжучих, можна застосовувати без заповню-
вачів і наповнювачів, не боячись появи тріщин, тому що вони не дають усадки.

Слід мати на увазі, що гіпсові в’яжучі стимулюють корозію чорних металів: арма-
тури, сітки, особливо у вологих приміщеннях.

Із гіпсу виготовляють також різні архітектурні деталі методом відливання.
Варто ще раз підкреслити, що застосування гіпсових в’яжучих можливе тільки 

для штукатурних робіт усередині будинків, у сухих приміщеннях. Застосування гіпсо-
вих  в’яжучих при обштукатурюванні фасадів будівель заборонено.

Транспортують гіпс у паперових мішках і навалом. Під час перевезення та 
зберігання слід захищаюти від зволоження. Навіть при зберіганні в сухих приміщеннях 
гіпсові в’яжучі швидко втрачають активність, оскільки мають високу гігроскопічність.
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ПОВТОРІТЬ МОДУЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ
 ЗА ДОПОМОГОЮ ОПОРНОГО КОНСПЕКТУ

Сировина Технологія
отримання Гіпсові в’яжучі Особливості властивостей

Гіпсовий
камінь 
CaSO4·2H2O 

Випал при
t°С 160-170°С

Будівельний 
гіпс

  невисока міцність на стиснення;
  високе водопоглинання;
  початок тужавлення від 2 хв

до 30 хв 
Гіпсовий 
камінь із вміс-
том CaSO4·2H2O 
не менше ніж 96%

Випал при
t°С 160-170°С

Формувальний 
гіпс

  невисока міцність при вигині,
початок тужавлення через 5 хв, 
кінець – від 10 до 25 хв, залишок 
на решеті №02 не більше ніж 2,5%

Гіпсовий
камінь 
CaSO4·2H2O 

Дроблений гіпсовий 
камінь обробляють 

паром в автоклаві при 
t°124, висушують при 

t°С 140-160°С

Високоміцний 
(технічний) гіпс

  незначна водопотреба для
приготування розчинів 40-50%;

  розчини з високою щільністю,
міцністю

Гіпсовий
камінь 
CaSO4·2H2O 

Температура
випалу

800-1000°С

Високовипа-
лювальний гіпс

  повільне тужавлення:
початок через 2 години після
замішування, твердіння протягом 
кількох місяців;

  підвищена водостійкість,
високий опір стиранню.

Гіпсовий
камінь 
CaSO4·2H2O 

Випал при 
t°С 600-800°С

Ангідрит + 
каталізатори 
= ангідритове 

в’яжуче

  повільне твердіння: початок
тужавлення через 30 хв.,
кінець – 24 години

Природний
ангідрит CaSO4

Без випалу Ангідритове 
в’яжуче

  високий опір стиранню

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Гіпсові в’яжучі отримують термічною обробкою гіпсової сировини?
а) Так; б) Ні.

2. Чи служить вихідною сировиною для отримання гіпсових в’яжучих природний
гіпсовий камінь?

а) Так; б) Ні.
3. Чи можна визначити тонкість помелу гіпсу за його залишком на решеті № 02

після просіювання?
а) Так; б) Ні.

4. Що відбувається з гіпсовими в’яжучими матеріалами при твердінні:
а) Розширюються;
б) Стискуються;
в) Стають гігроскопічними.

5. Які терміни тужавлення має будівельний гіпс?
а) Від 2 хв до 30 хв;
б) Понад 1 годину;
в) 1-2 години.

6. Які терміни тужавлення має формувальний гіпс?
а) 2-5 хв;
б) 6-20 хв;
в) 5-20 хв.
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7. Якою має бути температура випалу гіпсового каменю, щоб отримати високовипа-
лювальний гіпс?

а) 700-800°С;
б) 800-1000°С;
в) 1200°С.

8. При якій температурі обпалюють природний гіпсовий камінь для отримання
будівельного гіпсу?

а) 90-110°С;
б) 160-170°С;
в) 180-200°С.

9. Чи можна застосовувати будівельний гіпс у вологих умовах?
а) Так; б) Ні.

10. Чи можна прискорити час тужавлення гіпсових в’яжучих?
а) Так; б) Ні.

11. Що таке ангідритовий цемент?
а) Будівельний гіпс із домішками  залізного купоросу;
б) Високовипалювальний гіпс із домішками-каталізаторами;
в) Природний ангідрит із домішками-каталізаторами.

12. Чи всі гіпсові в’яжучі можна застосовувати для приготування розчинів?
а) Так;
б) Ні.

13. На скільки марок поділяються низьковипалювальні гіпсові в’яжучі за міцністю на 
стиснення й вигин?

а) 12 марок;
б) 10 марок;
в) 8 марок.

14. Яке гіпсове в’яжуче має підвищену водостійкість?
а) Формувальний гіпс;
б) Ангідритовий цемент;
в) Естрих-гіпс.

Самостійна робота
Письмове завдання

Заповнить таблицю 2.
Таблиця 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІПСОВИХ В’ЯЖУЧИХ

Вид гіпсового 
в’яжучого

Сировина
для 

отримання

Властивості

Міцність Терміни
тужавлення Водопотреба Сфера

застосування
1. Будівельний гіпс
2. Високоміцний гіпс
3. Формувальний гіпс
4. Естрих-гіпс
5. Ангідритове в’яжуче

Практичне завдання
Робота зі зразками гіпсових в’яжучих матеріалів.
Визначте, чи відрізняються вони за кольором і який колір притаманний кожному 

виду гіпсового в’яжучого.

Переходьте до наступного елементу інструкторПовторіть елемент і перевірте себе



234

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 2 2 4
Назва: СТАНДАРТНІ ВИПРОБУВАННЯ ГІПСУ. 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА

Мета: формування навичок визначення:
  нормальної густоти гіпсового тіста;
  тонкості помелу гіпсу;
  строків тужавлення гіпсового тіста;
  межі міцності гіпсового в’яжучого при вигині та на стиснення.

Пов’язані модульні елементи.
МЕ 2.2.3. Гіпсові в’яжучі матеріали. 
Дидактичне забезпечення: ГОСТ 23789-79.

Лабораторна робота 1. ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАЛЬНОЇ ГУСТОТИ ГІПСОВОГО ТІСТА
Матеріально-технічне забезпечення:

  віскозиметр Суттарда;   чаша з лопаткою для замішування гіпсового тіста;
  скляна пластина;   терези з похибкою зважування до 1г;
  ніж;   гіпсове в’яжуче – 1000 г
  об’ємна склянка;
Віскозиметр Суттарда (рис.1) становить собою мідний чи латунний циліндр із 

внутрішнім діаметром 5 см і заввишки 10 см. Циліндр має бути добре відшліфований 
біля країв і всередині. Установіть його на скло. На скло або на папір, що підкладається 
під скло, заздалегідь нанесіть концентричні кола діаметром 150-220 мм через кожних 
10 мм, а кола діаметром 170-190 мм – через кожних 5 мм. Перед випробуванням ци-
ліндр і скляну пластинку змочіть чистою водою.

ХІД РОБОТИ
1. Відважте 300 г гіпсу і замішайте гіпсове тісто з 50-70% 

води. Гіпс додавайте до води і швидко (приблизно про-
тягом 30 с) розмішуйте знизу догори, доки не отримаєте 
однорідну масу.

2. Гіпсове тісто на одну хвилину залиште у спокійному ста-
ні. Потім, зробивши два різких перемішування, швидко 
вилийте масу в циліндр, поставлений на скло в центр 
концентричних кіл.
Зрівняйте поверхню гіпсового тіста із краями циліндра. 
Ці дії треба також зробити швидко (протягом 30 с). 

3. Різким рухом підніміть циліндр строго вертикально на 
висоту 15-20 см і відведіть убік. Гіпсове тісто розіллєть-
ся на склі в конусоподібний «млинець», діаметр якого 
обумовлюється густотою тіста. Діаметр розпливу вимі-
рюють за допомогою лінійки у двох перпендикулярних 
напрямках з похибкою до 5 мм і обчислюють середнє 
арифметичне значення. Гіпсове тісто нормальної гус-
тоти утворює «млинець» діаметром 180±5 мм (рис.2).

4. При меншому чи більшому діаметрі «млинця» слід по-
вторити випробування відповідно з більшою чи мен-
шою кількістю води.
Дослідження повторюють до отримання «млинця» діа-
метром 180 мм.

Рис.1. Віскозиметр Суттарда 
в складеному вигляді:
1 – латунний циліндр;

2 – скляна платівка з концен-
тричними колами

Рис.2. Розплив «млинця» із
гіпсового тіста: 

1 –«млинець» із гіпсового тіс-
та нормальної густоти
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5. Нормальну густоту тіста виразіть у відсотках числом мілілітрів води, що припадає 
на 100 г гіпсу.

6. Результати дослідів запишіть у таблицю 1.
Таблиця 1

ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАЛЬНОЇ ГУСТОТИ ГІПСОВОГО ТІСТА

Прилад Відважу-
вання, г.

Трива-
лість 

витри-
мування 
маси, хв

I випробування II випробування III випробування

Діаметр 
коржа, 

см

Кількість 
води, %

Діаметр 
коржа, 

см

Кількість 
води, %

Діаметр 
коржа, 

см

Кількість 
води, %

7. Зробіть висновок: нормальна густота гіпсового тіста……....%.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Чи обов’язково перед випробуванням змочувати водою циліндр і скло?
а) Так;
б) Ні.

2. Яке навішення з гіпсу слід підготувати?
а) 300 г;
б) 500 г;
в) 1 кг.

3. Яким числом виражається нормальна густота гіпсового тіста?
а) Числом мілілітрів води, що припадають на 100 г гіпсу;
б) Числом мілілітрів води, що припадає на 300 г гіпсу;
в) Діаметром «млинця» з гіпсового тіста.

4. Який діаметр повинен мати «млинець» із гіпсового тіста нормальної густоти?
а) 10 см;
б) 12 см;
в) 14 см.

Лабораторна робота 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТОНКОСТІ ПОМЕЛУ ГІПСУ

Матеріально-технічне забезпечення:
  прилад для механічного просіювання;
  сито із сіткою №02;
  сушильна шафа;
  терези з похибкою відважування до 0,05 г;
  гіпсове в’яжуче – 150-200 г.

ХІД РОБОТИ
1. Пробу гіпсу висушіть протягом 1 години в сушильній шафі при температурі 50±5°С.
2. Відважте від висушеної проби гіпсу навішення в 50 г (похибка зважування 0,1 г).
3. Висипте його на сито №02, закрийте кришкою, установіть у прилад для механічного 

просіювання й увімкніть прилад. За відсутності приладу можна просіювати вручну.
4. Просіюйте упродовж 5-7 хв, після чого вимкніть прилад, витягніть сито й обережно 

з денця висипте гіпс, який пройшов крізь сито.
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5. Виконайте контрольне просіювання гіпсу вручну на папір при знятому денці. Про-
сіювання гіпсу вважається закінченим, якщо протягом 1 хв крізь сито проходить не 
більше ніж 0,05 г гіпсу.

6. Тонкість помелу визначте з похибкою до 0,1% за залишком на ситі з сіткою №02 у 
відсотках від первинного навішення:

І – грубий помел, залишок на ситі не більше ніж 23%; 
ІІ – середній помел, залишок на ситі не більше ніж 14%;
ІІІ – тонкий помел, залишок на ситі не більше ніж 2%.
7. Результати визначення тонкості помелу гіпсу запишіть у таблицю 2:

Таблиця 2
ВИЗНАЧЕННЯ ТОНКОСТІ ПОМЕЛУ ГІПСУ

Маса гіпсу, г Маса залишку гіпсу на ситі, г Тонкість помелу, % Сорт гіпсу

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яке навішення слід використовувати для визначення тонкості помелу гіпсу?
а) 50 г;
б) 100 г;
в) 150 г.

2. Чи потрібно попередньо висушити пробу гіпсу в сушильній шафі?
а) Так; б) Ні.

3. Який номер сита слід взяти для визначення тонкості помелу гіпсу?
а) №02;
б) №068;
в) №008.

4. Коли Ви будете вважати просіювання гіпсу завершеним?
а) Через 2 хв;
б) Через 1 хв;
в) Якщо через 1 хв крізь сито проходить не більше ніж 0,05 г гіпсу.

5. Контрольне просіювання виконують вручну?
а) Так; б) Ні.

6. Яка характеристика тонкого помелу гіпсу?
а) Залишок на ситі 1,5%;
б) Залишок на ситі 2,5%;
в) Залишок на ситі 4%.

Лабораторна робота 3. ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ТУЖАВЛЕННЯ ГІПСОВОГО ТІСТА 
НОРМАЛЬНОЇ ГУСТОТИ

Матеріально-технічне забезпечення:
  секундомір;
  конічне кільце з корозієстійкого матеріалу; прилад Віка з масою рухомої частини 

300±2 г;
  полірована пластинка з корозієстійкого матеріалу розміром не менше ніж 100×100 мм.

Прилад Віка (рис.3) складається з металевого стрижня (1) з вказівною стрілкою, 
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який вільно переміщується у вертикальному напрямку біля шкали з поділками від 0 до 
40 мм, закріпленої на станині 2. Унизу рухомого стрижня закріплюється сталева голка (3).

ХІД РОБОТИ
До початку випробування перевіряють, чи вільно опускається стрижень приладу 

Віка, а також нульове положення рухомої частини.
Кільце (4), попередньо протерте і змащене міне-

ральним мастилом і встановлене на поліровану плас-
тинку (5), заповнюють гіпсовим тістом нормальної гус-
тоти, зробленим згідно з вимогами наведеними в ла-
бораторній роботі 1. Для видалення повітря, що потра-
пило в тісто, кільце з пластинкою 4-5 разів струшують 
шляхом підняття й опускання однієї і сторін пластинки 
приблизно на 10 мм. Після цього надлишки тіста зрізу-
ють лінійкою й заповнену форму на пластинці встанов-
люють на основу приладу Віка.

Рухому частину приладу з голкою встановлюють 
у таке положення, за якого кінець голки торкається по-
верхні гіпсового тіста, а потім голку вільно опускають 
у кільце з тістом нормальної густоти. Занурення здій-
снюють один раз кожні 30 с, починаючи з цілої кількості 
хвилин. Після кожного занурення голку ретельно вити-
рають, а пластинку разом з кільцем пересувають так, 
щоб голка при новому зануренні потрапляла в інше міс-
це поверхні тіста.

Початок тужавлення визначають кількістю хвилин, 
що минули з моменту додавання в’яжучого до води до моменту, коли вільно опущена 
голка після занурення в тісто перший раз не доходить до поверхні пластинки, а кінець 
тужавлення – коли вільно опущена голка занурюється на глибину до 1 мм. Час початку 
й кінця тужавлення виражають кількістю хвилин.

Результати визначення строків тужавлення гіпсового тіста нормальної густоти за-
пишіть у таблицю 3.

Таблиця 3
ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ТУЖАВЛЕННЯ ГІПСОВОГО ТІСТА

№ проби
Результати випробування, хв. Група гіпсу за строками 

тужавленняПочаток тужавлення Кінець тужавлення

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Через який час слід повторювати занурення голки в гіпсове тісто?
а) 1 хв;
б) 30 с;
в) 1,5 хв.

2. У яких одиницях вимірюють початок і кінець тужавлення гіпсового тіста?
а) Секунди;
б) Міліметри;
в) Хвилини.

Рис.3. Прилад Віка для визначення 
строків тужавлення:

1 – металевий стрижень,
2 – станина, 3 – сталева голка,

4 – кільце, 5 – пластина
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3. На скільки груп поділяють гіпсові в’яжучі залежно від терміну тужавлення?
а) Чотири;
б) Три;
в) Такого розподілу немає.

4. Які терміни тужавлення у нормально тверднучого в’яжучого?
а) Початок не раніше як за 2 хв, кінець не пізніше 15 хв;
б) Початок не раніше як за 20 хв, кінець не нормується;
в) Початок не раніше як за 6 хв, кінець не пізніше 20 хв.

Лабораторна робота 4. ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ МІЦНОСТІ ПРИ ВИГИНІ
ТА НА СТИСНЕННЯ

Матеріально-технічне забезпечення:
  чашка з корозійностійкого матеріалу;
  лінійка завдовжки 250 мм;
  ручна мішалка (рис.4);
  мірний циліндр місткістю 1 л;
  ваги з похибкою зважування до 1 г;
  форма з корозійностійкого матеріалу для виготовлення зразків-балочок розмірами 

40×40×160 мм (рис.5);
  пластина, що використовується при визначенні межі міцності на стиснення (рис.6);

  прес гідравлічний з максимальним зусиллям 10-100 кН;
  гіпсове в’яжуче – 2 кг.

ХІД РОБОТИ
1. Приготування гіпсового тіста стандартної нормальної консистенції:

  гіпсове в’яжуче масою від 1,0 до 1,6 кг засипають протягом 5-20 с в чашку з водою,  
що береться в кількості, необхідній для отримання тіста стандартної консистенції;

  після засипання гіпсового в’яжучого суміш інтенсивно перемішують ручною мішал-
кою протягом 60 с до отримання однорідного тіста.

2. Виготовлення гіпсових зразків:
  внутрішню поверхню металевих форм злегка змазують мінеральним маслом се-

редньої в’язкості;
  заливають гіпсове тісто у відсіки форми одночасно, для чого чашку з гіпсовим тіс-

том рівномірно рухають над формою;
  після заливки, з метою видалення залученого повітря, форму струшують 5 разів, 

Рис.4. Мішалка Рис.5. Форма Рис.6. Пластина
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піднімаючи й опускаючи її за торцеву сторону на висоту від 8 до 10 мм;
  після тужавлення надлишки гіпсового тіста знімають лінійкою, пересуваючи її по 

верхніми гранями форми перпендикулярно до поверхні зразків;
  через 15±5 хв, після закінчення тужавлення зразки виймають із форми, маркують і 

зберігають у приміщенні для випробування;
  визначення міцності зразків проводять через 2 години після початку тужавлення 

гіпсового тіста.
3. Випробування зразків гіпсових балочок.
3.1. Визначення межі міцності при вигині

Зразок гіпсової балочки встановлюють на опо-
рних валиках згідно зі схемою (рис.7). Потім почи-
нають вигинати його за допомогою пресу. При руй-
нуванні зразка відмічають руйнівне зусилля.

Межу міцності при вигині σвиг визначають за 
формулою:

σвиг=0,0234 Fр МПа (≈0,234 Fр кгс/см2)

де Fр – руйнівне зусилля в МПа або кгс/см2.
Дані випробування занесіть у таблицю 4.

Таблиця 4
ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ МІЦНОСТІ ПРИ ВИГИНІ ЗРАЗКІВ

(гіпсових балочок)

Показники Зразки Середнє1 2 3
1. Руйнівне зусилля (Fр), МПа
2. Межа міцності при вигині (σвиг), МПа

Примітка: межу міцності при вигині визначають як середнє арифметичне 
результатів трьох випробувань.

Висновок: згідно з отриманими результатами, гіпсове в’яжуче відповідає 
марці __________ 

Після випробування отримуємо 6 половинок балочок, які використовуємо для по-
дальших випробувань.
3.2. Визначення межі міцності при стисненні

Зразки половинок балочок розміщують між двома пластинами таким чином, щоб 
бокові грані, які при виготовленні прилягали до подовжніх стінок форм, перебували на 
площинах пластин, а упори пластин щільно прилягали до торцевої гладкої стінки зраз-
ка (рис.8). Зразок разом із пластинами стискають за допомо-
гою преса. Час від початку рівномірного занурення зразка до 
його руйнування має становити від 5 до 30 с, середня швид-
кість наростання навантаження при випробуванні – 1±0,5 МПа 
за секунду.

Момент руйнування визначають за зупинкою або почат-
ком зворотного ходу стрілки вимірювача сили (манометра) і 
візуально – з появою тріщин на зразку.

Межу міцності на стиснення (МПа) обчисліть за
формулою:

σст=Fр /S,
де: Fр – руйнівне зусилля, Н;

S – площа перерізу зразка, м2.

Рис.7. Схема встановлення
гіпсового зразка

Рис.8. Схема встановлення 
зразків: 1 – верхня плита 
преса, 2 – пластинки,
3 – половина зразка ,

4 – нижня плита преса
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Межу міцності на стиснення обчислюють як середнє арифметичне результатів 
шести випробувань без найбільшого й найменшого результатів.

Результати експериментальних випробувань занесіть у таблицю 5.
Таблиця 5

ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ МІЦНОСТІ ПРИ СТИСНЕННІ ЗРАЗКІВ
(гіпсових балочок)

Показники Зразки Середнє
арифметичне1 2 3 4 5 6

1. Руйнівне зусилля (Fр), Н
2. Межа міцності на стиснення (σст), МПа
…

Примітка: якщо ви користуєтесь гідравлічним пресом з манометром із показниками
в кгс/см2, перерахуйте результати за такими даними: 1 кгс=9,81 Н≈10 Н;
 1 кгс/м2=9,81 П≈10 П; 1 кгс/м2=0,1 МПа.

Висновок: згідно з показником межі міцності на стиснення при вигині, гіпсове 
в’яжуче відповідає марці __________

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Чому не можна заливати воду в сухе гіпсове в’яжуче?
а) Через швидке тужавлення гіпсу тісто не матиме рівномірної густоти;
б) Збільшиться витрата води для замішування тіста;
в) Буде значне розпилювання сухого гіпсу.

2. Який термін перемішування суміші після засипання гіпсового в’яжучого?
а) 20 с;
б) 5 с;
в) 60 с.

3. Чому гіпсове тісто треба заливати у відсіки форми одночасно?
а) Для отримання рівносильних зразків;
б) Щоб встигнути заповнити всі відсіки форми до початку тужавлення гіпсового 

в’яжучого;
в) Ця вимога не впливає на кінцеву міцність гіпсового тіста.

4. Чому гіпсові зразки треба швидко витягати з форми?
а) Гіпсове в’яжуче швидкотверднуче;
б) Через незначні розміри зразків;
в) Через 15 хв після кінця тужавлення гіпсові зразки мають потрібну міцність.

5. Від чого залежить марка гіпсового в’яжучого?
а) Межі міцності на стиснення (σст) та межі міцності на вигин (σвиг);
б) Терміну тужавлення гіпсового в’яжучого;
в) Тонкості помелу;
г) Водостійкості;
д) Межі міцності на стиснення (σст).

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 2 2 5
Назва:  БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ З ГІПСУ

Мета: засвоєння знань про:
  використання у будівництві матеріалів із гіпсу;
  гіпсові та гіпсобетонні вироби;
  заповнювачі для гіпсових виробів;
  позитивні властивості та недоліки гіпсових виробів.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.2.3 Гіпсові в’яжучі матеріали;
2. МЕ 2.2.4 Стандартні випробування гіпсу. Лабораторно-практична робота.

У будівництві широко використовують різноманітні матеріали й вироби 
з гіпсу:

  стінові деталі (блоки, камені);
  конструктивні елементи споруд (перегородкові плити, пазогребеневі плити, плити 

для підлог і стель);
  облицювальні матеріали – гіпсокартонні плити (ГКП), гіпсокартонні панелі, гіпсово-

локнисті плити (ГВП);
  архітектурно-декоративні деталі;
  будівельні сухі суміші для розчинів, шпаклівки, ґрунтовки, клеї, штукатурки.

В’яжучим для виготовлення гіпсових і гіпсобетонних виробів є будівельний або 
високоміцний гіпс, гіпсоцементопуцоланові суміші (40-60% напівводного гіпсу, 20-25% 
портландцементу, 10-25% активної домішки), а також ангідритові цементи.

Як наповнювачі в гіпсобетоні використовують кварцовий пісок, пемзу, туф, паливні 
та металургійні шлаки, а також легкі пористі наповнювачі промислового виготовлення: 
шлакову пемзу, керамзитовий гравій, аглопорит тощо. Органічними наповнювачами в 
таких виробах можуть бути деревні тирса та стружка, подрібнена паперова макулату-
ра, стебла очерету, лляна костриця, які добре зв’язують гіпс.

Для отримання високопористих теплоізоляційних гіпсових виробів до складу гіп-
сової маси вводять пороутворюючі домішки: розбавлену сірчану кислоту, вуглекислий 
кальцій, рідкий натр або перекис водню. При взаємодії цих речовин з гіпсом виділяєть-
ся газ, який збільшує гіпсову масу з утворенням у ній великої кількості пор.

Гіпсові вироби мають такі позитивні властивості:
  невисока щільність (1100-1400 кг/м3); 
  швидкість тужавлення та твердіння у звичайних умовах;
  легко пробиваються цвяхами;
  піддаються механічній обробці;
  негорючі;
  добре ізолюють від шуму;
  низька теплопровідність;
  низька електропровідність;
  екологічна чистота.

У гіпсових виробів є і суттєві недоліки:
  складний процес виготовлення (гіпс дуже швидко твердне);
  низька водостійкість;
  значна об’ємна деформація;
  агресивність щодо металу (арматура в гіпсі піддається корозії);
  крихкість і мала міцність при стисненні та вигині.
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Названі недоліки виробів на основі гіпсу можуть бути частково усунені завдяки 
підвищенню їх водостійкості й міцності шляхом уведення в гіпсове тісто або гіпсобетон 
вапна, полімерів; зниження водно-гіпсового відношення; віброущільнення, армування. 
Для підвищення міцності на вигин та зменшення крихкості до складу гіпсобетону вво-
дять волокнисті наповнювачі (скловолокно, деревні волокна, тирсу). Гіпсобетон можна 
також армувати металевим дротом або сіткою при обов’язковому їх покритті антикоро-
зійними сполуками: фарбами, оліфами, смолами. Гіпс набуде інтенсивних властивос-
тей, якщо його замісити водним розчином карбамідної смоли, яка надає йому високої 
міцності та водонепроникності.

Гіпсові, гіпсокартонні та гіпсоволокнисті вироби за призначенням поді-
ляють на такі види: 

  перегородкові панелі та плити;
  плити для основи підлоги; 
  облицювальні гіпсокартонні плити (гіпсова суха штукатурка), теплоізоляційні гіпсо-

перлітові плити; 
  камені для зовнішніх стін; 
  вентиляційні блоки; 
  вироби для перекриттів, санітарно-технічні кабіни; вогнезахисні вироби;
  архітектурні вилиті деталі для внутрішнього й зовнішнього опорядження будівель. 

Вироби з гіпсу можуть бути суцільними й пустотілими.
Гіпсобетонні вентиляційні блоки виробляють на гіпсоцементопуцолановому 

в’яжучому. Висота блоків «на поверх», товщина – 180-200 мм.
При діаметрі вентиляційних каналів 140 мм ширина блоків залежить від їх кіль-

кості. Міцність гіпсобетону вентиляційних блоків – не менше ніж 7 МПа.
Гіпсові та гіпсобетонні вироби формують різними способами: литтям, ві-

бруванням, пресуванням, прокатуванням, у процесі яких вони набувають потрібної 
міцності. Ці вироби застосовують при влаштуванні:

  зовнішніх конструкцій будівель (за умови обробки зовнішньої поверхні шаром ма-
теріалу з підвищеною водостійкістю): гіпсобетонні камені (арболіт), виготовлені з 
гіпсового тіста й тирси;

  внутрішніх конструкцій: перегородки, підлоги, стелі;
  у вигляді архітектурних деталей: аканту, балюстрад, барельєфів, волют, груп, карі-

атид, атлантів, карнизів тощо.
Стіна з арболіту завтовшки 25 см за термоопором еквівалентна стіні з цегли за-

втовшки 51 см. Проте внутрішні стіни зі звичайного будівельного гіпсу можна споруджу-
вати у промислових, громадських та житлових будинках з відносною вологістю повітря 
не більше ніж 60%, а зовнішні мають бути захищені вологостійким покриттям (штука-
туркою або керамічною плиткою). Гіпсокартонні та гіпсоволокнисті плити застосовують 
для влаштування внутрішніх перегородок та облицювання огороджувальних конструк-
цій (з будь-яких матеріалів) для будування основ під рулонні покрівлі та покриття під-
лог, а також для влаштування підвісних стель.

Для обробки фасадів та інтер’єрів різних будівель і споруд широко використову-
ють вилиті деталі, декоративні елементи, скульптуру, облицювальні матеріали, напри-
клад штучний мармур.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. До якого виду в’яжучих належить гіпс?
а) Органічних;
б) Повітряних;
в) Гідравлічних.

2. Які в’яжучі застосовують для виготовлення гіпсових і гіпсобетонних виробів?
а) Портландцемент;
б) Будівельний гіпс;
в) Високоміцний гіпс;
г) Ангідритовий цемент;
д) Гіпсоцементопуцоланові суміші;

3. Яким шляхом можна отримати високопористі теплоізоляційні гіпсові вироби?
а) Уведення хімічних речовин, які при взаємодії з гіпсом виділяють газ;
б) Уведення легких пористих наповнювачів;
в) Уведення органічних наповнювачів.

4. Чи називаються гіпсовими вироби із суміші гіпсу, води й заповнювача?
а) Так; б) Ні.

5. Чи можна застосовувати гіпсові вироби в тих місцях будинку, де на них діятиме 
значне навантаження?

а) Так; б) Ні.
6. Які властивості гіпсових виробів можна віднести до позитивних?
а) Низка теплопровідність;
б) Гігроскопічність;
в) Швидкість тужавлення та твердіння у звичайних умовах;
г) Низька електропровідність

7. Яким шляхом можна досягти високої міцності та водонепроникності
гіпсових виробів?

а) Армування металевим дротом покритим антикорозійними сполуками;
б) Уведення в гіпсове тісто водного розчину карбамідної смоли;
в) Уведення тирси;
г) Уведення вапна;
д) Віброущільнення.

8. На які види за призначенням поділяють гіпсокартонні та гіпсоволокнисті вироби?
а) Перегородкові плити;
б) Вентиляційні блоки;
в) Архітектурні блоки;
г) Плити для основи підлоги;
д) Плити для підвісних стель.

9. Що треба зробити, щоб гіпсобетонні вироби можна було застосувати для 
улаштування зовнішніх конструкцій?

а) Покрити шаром штукатурки;
б) Облицювати керамічною плиткою;
в) Пофарбувати водними сполуками;
г) Покрити шаром із водостійких сухих будівельних сумішей;
д) Застосувати гіпсоцементопуцоланові в’яжучі.

10. Лиття, вібрування, пресування – це способи формування гіпсових і гіпсобетонних 
виробів?

а) Так; б) Ні.
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Самостійна робота
Письмове завдання

Відвідайте будівельний майданчик та з’ясуйте для яких конструкцій застосовують 
гіпсові та гіпсобетонні вироби. Заповніть таблицю 1.

Таблиця 1
ВИКОРИСТАННЯ ГІПСОВИХ І ГІПСОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

У КОНСТРУКЦІЯХ БУДІВЕЛЬ
Назва гіпсового й гіпсобетонного виробу Конструкція будівлі

1. Гіпсокартонні плити Несна перегородка
2. …
3. …
…

Проаналізуйте, як зберігаються гіпсові та гіпсобетонні конструкції на будівельно-
му майданчику. Складіть звіт.

ПОВТОРІТЬ МЕ ЗА ДОПОМОГОЮ
ОПОРНОГО КОНСПЕКТУ

ВИРОБИ НА ОСНОВІ ГІПСУ
ГІПСОВІ ГІПСОБЕТОННІ

Гіпс + вода Гіпс + вода + заповнювач
  Фарба

  Гіпсоцементопуцоланові в’яжучі
  Кварцовий пісок

  Керамзит
  Тирса 

  Армування
Властивості

Негорючість Добра ізоляція від шуму
Невисока щільність

1100-1400 кг/м3
Крихкість 

Гігроскопічність
Низька водостійкість Низька міцність при вигині

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе



245

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 2 2 6
Назва:  ЦЕМЕНТНІ В'ЯЖУЧІ МАТЕРІАЛИ

Мета: засвоєння знань про:
  портландцемент та його різновиди;
  виробництво портландцементу;
  властивості портландцементу; 
  спеціальні види цементу.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.1.3 Фізичні властивості будівельних матеріалів;
2. МЕ 2.1.7 Хімічні властивості будівельних матеріалів;
3. МЕ 2.1.8 Механічні властивості будівельних матеріалів.

Дидактичне забезпечення: ДСТУ Б В.2.7-46-96.

Портландцемент – гідравлічний в’яжучий матеріал, який отримують шляхом по-
дрібнення портландцементного клінкеру й невеликої кількості гіпсу (1,5-3 %).

Клінкер отримують в результаті випалу до спікання сировинної маси, що забезпе-
чує в портландцементі переважання силікатів кальцію. Щоб уповільнити тужавлення, 
до нього додають гіпс. Для поліпшення деяких властивостей і зниження собівартості 
портландцементу допускається введення мінеральних домішок (до 15%).

Основні операції при отриманні портландцементу:
  приготування сировинної маси;
  випал її для отримання цементного клінкеру;
  охолодження; 
  подрібнення разом із домішками.

Отриманий в результаті випалу портландцементний клінкер має такий хіміч-
ний склад (%):

  СаО – 62-68; 
  SiO2 – 21-24; 

  Al2O3 – 4-8;
  Fe2O3 – 2-5; 

  їх сумарна кількість – 95-98.

У природі існує осадова гірська порода мергель, яка складається з вапняку та 
глини. Але частіше використовують вапняк і глину у співвідношенні 3:1 (мас.ч.). До си-
ровинної маси вводять також коригувальні домішки. 

При отриманні портландцементу продукти частково плавляться при t=1300°С. 
Спікаючись один з одним, вони утворюють портландцементний клінкер. Отримання 
портландцементу залежить від його мінерального складу й тонкості помелу клінкеру.

Під час взаємодії з вологим повітрям активність портландцементу знижується, 
тому його захищають від впливу вологи.

Твердіння. При змішуванні з водою частки портландцементу розчиняються, спо-
чатку утворюючи гелеподібну суміш (тугий «холодець»), а згодом кристалізуються, на-
дають міцності цементу, що твердне. Процес твердіння портландцементу триває мі-
сяці й роки. Проте наростання міцності з часом уповільнюється, тому якість цементу 
зазвичай оцінюють за міцністю, яку він набирає в перші 28 діб твердіння.

Портландцемент – гідравлічний в’яжучий матеріал, який, перебуваючи у воді, 
твердне, набираючи дедалі більшої міцності. Водночас, якщо вода, а ще гірше – водя-
ні розчини солей або кислот починають просочуватися крізь цементний камінь, він по-
ступово руйнується. Цей процес називається корозією цементного каменю. Корозія 
цементного каменю призводить до руйнування цементних бетонів і розчинів.

Щоб підвищити стійкість цементного каменю проти корозії, до цементу додають 
активні мінеральні домішки, що зв’язують Са(ОН)2 у нерозчинні гідросилікати.
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Розглянемо основні властивості портландцементу.
Істинна щільність дорівнює 2900-3800 кг/м3 і залежить від кількості домішок.
У крихкому стані – 1000-1100 кг/м3, в ущільненому – до 1700 кг/м3 .
Тонкість помелу характеризується кількістю цементу, що проходить через ре-

шето №008 (розмір отвору 0,08 мм). Відповідно до ДСТУ Б В.2.7-46-96, через решето 
№008 має проходити не менше ніж 85% цементу.

Терміни тужавлення портландцементу. Початок тужавлення всіх типів цементу 
марок 300, 400, 500 – через 60 хв, марок 550, 600 – через 45 хв від моменту замішу-
вання, а закінчення – не пізніше як через 10 годин від моменту замішування водою. 
Цей показник визначають при t = 20°С. Якщо при замішуванні цементу користуються 
гарячою водою (вище від 40°С), тужавлення відбувається дуже швидко.

Міцність портландцементу. Промисловість випускає портландцемент чотирьох 
марок. Розглянемо їх у наведеній нижче таблиці 1.

Таблиця 1
ХАРАКТЕРИСТИКА МІЦНОСТІ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ

Марка
Межа міцності, МПа, не менше ніж

при вигині при стисненні
400 5,5 40
500 6,0 50
550 6,2 55
600 6,5 60

Твердіння портландцементу супроводжується виділенням тепла. Іноді при виго-
товленні масивних конструкцій можливе розігрівання бетону до 70-80°С, що призво-
дить до появи тріщин та руйнування.

Рівномірність зміни об’єму. При твердінні цементне тісто зменшується в об’ємі. 
Усадка на повітрі становить 0,5-1 мм/м.

При твердінні у воді цемент набрякає (до 0,5 мм/м). Проте зміна об’єму при твер-
дінні має бути рівномірною. Цю властивість цементу перевіряють на коржах із цемент-
ного тіста, які  не повинні розтріскуватися після пропарювання протягом 3 годин (до 
пропарювання корж 24 години твердне на повітрі). Нерівномірність зміни об’єму вини-
кає через присутність у цементі вільних СаО і МgО.

Різновиди портландцементу. Для задоволення потреб сучасного будівництва в 
цементі промисловість на основі портландцементного клінкеру випускає різноманітні 
види портландцементу.

Швидкотверднучий портландцемент (ШТЦ) отримують при застосуванні клін-
керу з підвищеним складом швидкотверднучих мінералів (3CаО•SіО2, 3СаО•АlО3), 
збільшення домішок гіпсу та більшої тонкості подрібнення. Відрізняється швидким 
зростанням міцності в перші дні твердіння. Він буває марок 400 і 500. ШТЦ повинен 
у тридобовий термін мати межу міцності при стисненні 25 і 28 МПа, при вигині – 3,9 і 
4,4 МПа (тобто більш як половину марочної міцності); межа міцності при стисненні че-
рез 28 діб – 40 і 50 МПа. Застосовують для бетонів, монолітних і збірних конструкцій із 
підвищеною міцністю.

Пластифікований портландцемент отримують, додаючи до клінкеру гідрофіль-
ні поверхово-активні речовини, наприклад, сульфітно-спиртову барду (ССБ) у кіль-
кості 0,15-0,25%. Такий цемент значно підвищує пластичність розчинних і бетонних 
сумішей порівняно зі звичайним портландцементом при однакових витратах води. Це 
дає змогу зменшити витрати портландцементу, підвищити міцність і морозостійкість 
бетонів і розчинів.

Білий портландцемент отримують з білих каолінових глин і чистих вапняків або 
крейди з мінімальним вмістом окислів заліза, марганцю та хрому. На основі білого 
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цементу й лугостійких пігментів (сурику, ультрамарину) отримують кольорові цементи. 
Марки таких цементів – 400, 500. Ці цементи застосовують для опоряджувальних робіт. 

Шлакопортландцемент. Отримують шляхом спільного помелу доменного грану-
льованого шлаку (30-60%), портландцементного клінкеру (79-20%) і гіпсу (не більше  
ніж 5%). Випуск цього цементу складає одну третину від загального випуску цементу, 
тому що він економічно вигідний. Доменний шлак – відходи виробництва чавуну (на 1 
тонну чавуну припадає 0,6 т шлаку).

Самостійно тверднути шлак не може, але якщо додати до нього портландцемент 
і гіпс, він виявляє непогані в’яжучі властивості.

Шлакопортландцемент випускають трьох марок: 300, 400, 500. За корозійною 
стійкістю і водостійкістю він перевершує звичайний портландцемент, але твердне 
дещо повільніше і при цьому виділяє менше тепла.

Недоліком шлакопортландцементу вважається нижча порівняно зі звичайним 
портландцементом морозостійкість. Наведені в МЕ 2.2.6 види портладцементу наочно 
відображені на рис. 1.

Існують також спеціальні цементи.
Глиноземистий цемент – це високоміцний цемент, що швидко твердне; його 

отримують випалюванням і подальшим тонким помелом сировинної суміші, що скла-
дається з вапняків СаСО3 і бокситів Al2О3. До складу глиноземистого цементу входять 
лише алюмосилікати кальцію.

Марки: 400, 500, 600. Марочної міцності досягають через три доби твердіння. У 
перші 24 години набирає 50% марочної міцності. Початок тужавлення – не раніше як 
через 30 хвилин, закінчення – не пізніше як через 12 годин. При твердінні цей цемент 
виділяє багато тепла, стійкий проти корозії. Але застосування його обмежене через 
високу собівартість, яка приблизно у шість разів перевищує собівартість портландце-
менту. Змішувати ці два види цементу не можна, тому що при твердінні суміші може 
статися її руйнування. Морозостійкий, тому його частіше застосовують взимку. 
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Рис.1. Різновиди портландцементу
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Цементи, які розширюються (не дають усадки).
Гіпсоглиноземистий цемент, що розширюється, через добу збільшується в 

об’ємі до 0,15%, а за 28 діб – до 1%. Основною перевагою цього цементу є те, що при 
твердінні на повітрі він не дає усадки. Терміни тужавлення: початок – не раніше як за 
20 хвилин, а закінчення – не пізніше як через 4 години. Застосовується для отримання 
водонепроникних бетонних покриттів, для закарбування швів стиків.

Водонепроникний безусадковий цемент одержують шляхом ретельного змішу-
вання глиноземистого цементу, напівводяного гіпсу та гашеного вапна. Початок тужав-
лення цементу настає не раніше як за 1 хв, а кінець – не пізніше 5 хв після замішуван-
ня. Відносне лінійне розширення зразків з цементного тіста через добу їх твердіння у 
воді – від 0,01 до 1%. Цемент застосовують для улаштування гідроізолювальної тор-
кретної оболонки залізобетонних підземних споруд (тунелі, фундаменти).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. З якої сировини виробляється портландцемент?
а) Клінкер, гіпс;
б) Клінкер, гіпс, мінеральні домішки;
в) Силікат кальцію, мінеральні домішки.

2. Що додають до портландцементу для уповільнення тужавлення?
а) Силікат кальцію;
б) Мінеральні домішки;
в) Гіпс.

3. Чи покращують властивості цементу різноманітні мінеральні домішки?
а) Так; б) Ні.

4. З якої сировини (речовини) виробляють портландцементний клінкер?
а) Мергель;
б) Вапняк і гіпс;
в) Вапняк і глина.

5. Чи залежать властивості портландцементу від тонкості подрібнення клінкеру?
а) Так; б) Ні.

6. За яких умов твердне портландцемент?
а) Змішування з водою;
б) Плавлення;
в) Розмелювання.

7. Яка тривалість твердіння портландцементу береться для оцінки міцності?
а) 2 доби;
б) 18 діб;
в) 28 діб.

8. За яких умов завжди розвивається корозія цементного каменю?
а) Просочування крізь цементний камінь води;
б) Просочування крізь цементний камінь водяних розчинів солей;
в) Просочування крізь цементний камінь водяних розчинів кислот.

9. Як підвищити стійкість цементного каменю проти корозії?
а) Додати активні мінеральні домішки, що зв’язують Са(ОН)2, у нерозчинні

гідросилікати;
б) Додати гіпс;
в) Змінити тонкість подрібнення.

10. Чи залежить щільність портландцементу від кількості домішок?
а) Так; б) Ні.
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11. Яке решето обирається для характеристики характеризується проходженням
не менше 85% цементу через решето?

а) №006;
б) №004;
в) №008.

12. Які терміни тужавлення портландцементу?
а) Початок – не раніше як через 45-60 хвилин від початку замішування,

закінчення – не пізніше як за 10 годин від замішування;
б) Початок – не раніше як через 30 хвилин від початку замішування,

закінчення – не пізніше як за 2 години від замішування;
в) Початок – не раніше як через 15 хвилин від початку замішування,

закінчення – не пізніше як за 24 години від замішування.
13. Що характеризує марка цементу?
а) Строки тужавлення;
б) Щільність;
в) Міцність.

14. Який різновид портландцементу застосовують для бетонів і збірних конструкцій з 
підвищеною відпускною міцністю?

а) Пластифікований;
б) Швидкотверднучий;
в) Білий.

15. Чи повинен розтріскуватися корж із цементного тіста при перевірці рівномірності 
зміни об’єму?

а) Так; б) Ні.

Практичне завдання
Робота зі зразками різних видів цементу.

ПОВТОРІТЬ МОДУЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗА ДОПОМОГОЮ
ОПОРНОГО КОНСПЕКТУ КОРИСТУЮЧИСЬ РИС.1

Портландцемент  клінкер + гіпс (1,5-3 %) + 10-15 % мінеральних домішок

ВЛАСТИВОСТІ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ
Твердіння
(3 фази)

Зміна об’єму 
при твердінні

Термін
тужавлення

Міцність
Тонкість

подрібнення
  усадка
  розширення

Початок– 
45-60 хв.

Закінчення –
10 год.

1. У перші 7 діб зміцнюється 
до 70%, за 28 діб –
90-95% всієї міцності;

2. Залежить від мінерало-
гічного складу клінкеру, 
тонкості подрібнення

1. Встановлюють
ситовим
аналізатором;

2. Впливає на
міцність, термін 
тужавлення

Переходьте до наступного елементу інструкторПовторіть 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 2 2 7
Назва:  СТАНДАРТНІ ВИПРОБУВАННЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ. 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА

Мета: засвоєння знань про вимоги ДСТУ Б В.2.7-46-96 до портландцементу;
формування навичок визначення терміну тужавлення портландцементу.

Матеріали: портландцемент (шлакопортландцемент) – 0,5 кг.

Прилади й обладнання: терези торгові, сферична чаша для приготування це-
ментного розчину, кругла лопаточка, прилад Віка з голкою.

ХІД РОБОТИ
1. Визначення терміну тужавлення. 

Виконуючи цю частину роботи, користуйтеся приладом 
Віка (рис.1). 

Для визначення терміну тужавлення приготуйте тістоподібну 
суміш з портландцементу й води, що має нормальну консистен-
цію. Тісто вкладіть у конічне кільце, ущільніть і вирівняйте. Кільце 
з тістом установіть у прилад Віка й стрижень приладу опустіть так, 
щоб голка дійшла до рівня цементного тіста. Стрижень закріпіть 
гвинтом. Різко опустіть гвинт, дайте стрижню вільно опускатися, 
переконайтеся, що голка занурюється в тісто. Цю процедуру по-
вторіть кілька разів з інтервалом 5-10 хв. Опускайте голку щоразу 
в нове місце, фіксуючи глибину занурення за шкалою приладу. 

Початок тужавлення фіксуйте від початку приготування 
цементного тіста (замішування цементу) до моменту, коли гол-
ка вперше не дійде до дна кільця на 1-2 мм. Кінець тужавлення 
фіксуйте від початку приготування цементного тіста до момен-
ту, коли голка вперше зануриться в цементне тісто лише на 
1-2 мм. Отримані результати запишіть у таблицю 1.
2. Приготуйте тістоподібну суміш з гіпсу й води. 
3. Визначте початок та кінець тужавлення. Отримані резуль-

тати запишіть у таблицю 1. 

Таблиця 1
РЕЗУЛЬТАТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТУЖАВЛЕННЯ

Розчин Початок тужавлення Кінець тужавлення
Портландцементне тісто
Гіпсове тісто 

Примітка: портландцементу й гіпсу потрібно брати однакову кількість.

Зробіть висновки:
  проаналізуйте терміни тужавлення тіста на основі цементу;
  порівняйте терміни тужавлення цементу та гіпсу;
  порівняйте отримані результати з вимогами відповідних ДСТУ, зробіть висновки: чи 

відповідають портландцемент та гіпс вимогам ДСТУ.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

Рис. 1. Прилад Віка:
1 – затискач; 2 – шкала; 
3 – рухомий стрижень;

4 – голка; 5 – кільце;
6 – скло; 7 – станина
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 2 2 8
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 2.2 та контроль його засвоєння. 

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 2.2

Письмове завдання
1. Яке призначення неорганічних в’яжучих матеріалів? Наведіть конкретні приклади.
2. За рахунок чого розчини із мінеральних в’яжучих перетворюються в каменеподіб-

ний стан, чи впливає на це вид мінерального в’яжучого? Відповідь обґрунтуйте.
3. Напишіть хімічну реакцію, за якою отримують будівельний гіпс.
4. Які властивості гіпсобетонних виробів можна поліпшити за рахунок зменшення води 

для їх виготовлення і яким чином можна цього досягти?
5. Яким чином можна підвищити водостійкість гіпсу та гіпсових виробів?
6. Яким чином можна уповільнити тужавлення гіпсу і в яких випадках це може бути 

потрібним?
7. Розрахуйте, користуючись хімічною формулою, скільки потрібно води для твердін-

ня 10 кг будівельного гіпсу?
8. Збільшення обсягу застосування гіпсових і гіпсобетонних виробів – це шкода чи 

користь для навколишнього середовища? Відповідь обґрунтуйте з наданням кон-
кретних прикладів застосування екологічних вимог в умовах будівництва.

9. Який компонент має обов’язково міститися в сировині для отримання гідравлічної 
в’яжучої речовини?

10. Які показники характеризують якість портландцементу?
11. Яка тривалість твердіння портландцементу береться для оцінки міцності?
12. Що таке глиноземистий цемент?
13. Як збільшити стійкість цементного каменю проти корозії?
14. Чим відрізняються основні показники якості повітряних і гідравлічних в’яжучих?

Заповніть таблицю 1.
Таблиця 1

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПОВІТРЯНИХ І ГІДРАВЛІЧНИХ В’ЯЖУЧИХ
Показник

якості
Яким чином визначають для в’яжучих Порівняльна

характеристикаповітряних гідравлічних
1. Міцність Гіпсові зразки

через 2 години
після виготовлення

Цементні зразки через 28 діб 
твердіння зразків у вологих умовах

У гідравлічних 
більше, ніж у
повітряних

2. …
3. …
4. …

15. Вам треба побудувати басейн і обгородити його балюстрадою. Які в’яжучі речовини 
слід вибрати для кожного виду будівельних робіт? Відповідь обґрунтуйте.

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 2 3 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 2.3. ОРГАНІЧНІ В’ЯЖУЧІ МАТЕРІАЛИ

Мета: ознайомлення із групою органічних в’яжучих матеріалів, їх різновидами 
та властивостями.

Про можливість поліпшити властивості будівельних розчинових сумішей за до-
помогою органічних матеріалів, було відомо ще в часи, коли до неорганічних в’яжучих 
додавали яєчні білки, натуральне молоко. Сьогодні неможливо уявити використання 
будівельних сумішей, не модифікованих органічними полімерними матеріалами.

До складу МО 2.3 входять такі МЕ:
  Органічні в’яжучі матеріали;
  Бітумні та дьогтьові  матеріали;
  Природні органічні полімери;
  Загальні відомості про синтетичні полімери (високомолекулярні речовини);
  Термопластичні полімери (термопласти);
  Термоактивні полімери (реактопласти);
  Визначення уповільнення строків тужавлення гіпсового в’яжучого розчинами 
тваринного клею. Лабораторно-практична робота.

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 2 3 2
Назва: ОРГАНІЧНІ В’ЯЖУЧІ МАТЕРІАЛИ 

Мета: засвоєння знань про різновиди органічних в’яжучих речовин та їх засто-
сування.

Органічні в’яжучі матеріали – це високомолекулярні природні або синтетичні 
речовини, які можуть довільно чи під дією різних факторів (речовин-отверджувачів, 
температури тощо) переходити із рідкого стану в твердий і як у рідкому, так і у твердо-
му стані мають добру адгезію з іншими матеріалами.

Органічні в’яжучі рідко застосовують у чистому вигляді рідко. Частіше до них до-
дають розчинники, наповнювачі, пластифікатори, отверджувачі тощо.

Розчинники призначені для розчинення органічних в’яжучих до рідкого стану. 
Після їх випарування органічне в’яжуче набуває твердого стану.
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Пластифікатори – речовини, які підвищують еластичність та пластичність.
Отверджувачі – речовини, які викликають твердіння органічних в’яжучих.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Чи можуть бути органічні в’яжучі синтетичними?
а) Так;
б) Ні.

2. Органічні в’яжучі мають низьку термостійкість?
а) Так;
б) Ні.

3. Чи можна віднести до недоліків органічних в’яжучих горючість?
а) Так;
б) Ні.

4. Яку хімічну стійкість мають органічні в’яжучі?
а) Низьку;
б) Середню;
в) Високу.

5. Яка швидкість твердіння органічних в’яжучих порівняно з неорганічними?
а) Така сама;
б) Нижча;
в) Вища.

6. Чи зменшується щільність органічних в’яжучих зі зростанням температури?
а) Так;
б) Ні.

7. Яку речовину додають в органічне в’яжуче для підвищення еластичності 
та пластичності?

а) Отверджувачі;
б) Пластифікатори;
в) Розчинники.

Самостійна робота
Складіть план вивчення МЕ 2.3.2. «Органічні в’яжучі матеріали» у вигляді запитань.

Практичне завдання
Робота зі зразками органічних в’яжучих. 

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 2 3 3
Назва: БІТУМНІ ТА ДЬОГТЬОВІ МАТЕРІАЛИ 

Мета: засвоєння знань про:
  органічні бітумні й дьогтьові матеріали;
  способи отримання цих матеріалів, їх властивості;
  безпеку праці при роботі з дьогтьовими та бітумними матеріалами.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 2.3.2. Органічні в’яжучі матеріали.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки бітумних та дьогтьових матеріалів.

Органічні в’яжучі матеріали із природних смол залежно від початкової сиро-
вини поділяються на бітумні та дьогтьові.

Бітумні матеріали є складними сумішами молекулярних вуглеводнів і їх неме-
талевих похідних (сполук вуглеводнів із сіркою, киснем, азотом).

Природний бітум у чистому вигляді зустрічається рідко, як правило, він просочує 
пористі гірські породи.

Природний бітум – це чорна або темно-коричнева напівтверда речовина зі спе-
цифічним запахом. При нагріванні він переходить у пластичний стан, а при охолоджу-
ванні твердне. У воді бітум не розчиняється. У пластичному стані бітум добре прилипає 
до деревини, цегли, бетону. Затвердівши, він міцно зчіплюється з їх поверхнею.

У різних спорудах давнього Єгипту й Вавілону природний бітум використовувався 
для зв’язування каменів при спорудженні башт, зерносховищ.

Застосування цього матеріалу в будівництві обмежене через високу вартість і 
складність отримання. Бітумінозні (просочені бітумом) гірські породи переважно по-
дрібнюють, отримуючи асфальтовий порошок, який використовується для приготуван-
ня асфальтобетону.

Нафтові бітуми отримують відокремленням від нафти легких складових: газів 
(бутану, пропану, етилену), бензину, гасу, дизельного палива. Ці бітуми значно дешев-
ші за природні.

Бітуми мають такі важливі властивості: водонепроникність, стійкість про-
ти дії кислот, лугів, агресивних рідин і газів, високу адгезію до каменеподібних матері-
алів, деревини, металу тощо. Бітуми розчиняються в сірковуглеці, хлороформі, бензо-
лі, бензині, гасі, деяких мінеральних маслах та інших органічних розчинниках. Бітумні 
матеріали стають крихкими при низькій температурі та збільшують пластичність при 
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підвищенні температури. Недолік бітумних матеріалів у тому, що з часом  під дією со-
нячного світла й кисню повітря вони старіють – втрачають пластичність і стають крихки-
ми; також вони небіостійкі, тобто загнивають, пліснявіють під дією різних мікроорганізмів.

Залежно від застосування розрізняють будівельні, покрівельні, ізоляційні й дорож-
ні бітуми. В обробних роботах застосовують будівельні й покрівельні нафтові бітуми, в 
окремих випадках використовують дорожні бітуми. При звичайних температурах ці біту-
ми є чорною масою щільністю 1 г/см3. Температура спалаху (температура, при якій бітум 
спалахує) будівельних бітумів повинна бути не нижчою 230°С, а покрівельних – 240°С. 

Бітуми залежно від в’язкості й температури розм’якшення поділяються на марки.
Випускають будівельні бітуми марок: БН-50/50, БН-70/30, БН-90/10 (БН-бітум
нафтовий).

Покрівельні марки: БНП-45/180, БНП-90/40, БНП-90/30 (БНП-бітум нафтовий 
покрівельний).

Дорожні бітуми: БНД 200/300, БНД 130/220, БНД 90/130, БНД 60/90, БНД 40/60.
Перша цифра в марці бітуму позначає його температуру розм’якшення в °С.
Будівельні й покрівельні бітуми марок БНК-90/40 і БНК-90/30 перевозять в боч-

ках, дерев’яних бідонах, фанерних або метало-фанерних барабанах або в паперових 
мішках. Допускається їх транспортування навалом у вигляді відформованих плит. Для 
транспортування бітумних матеріалів використовують як криті вагони, так і платформи. 
Зберігають ці матеріали в закритих складах або під навісом таким чином, щоб на них 
не потрапляли сонячні промені.

Найширше використовують бітуми при будівництві доріг (асфальтові покриття), 
гідротехнічних споруд, при улаштуванні гідроізоляції й рулонних покрівель. Бітум за-
стосовують також для виробництва гідроізоляційних матеріалів і плиток підлог. При 
обробних роботах бітуми використовують як в’яжучу речовину в гарячих і холодних 
мастиках.

Є різні способи доведення бітуму до робочого стану: нагрівання до температури, 
що перевищує температуру розм’якшення, розчинення в органічних розчинниках. Для 
покрівельних робіт і фарбувальної гідроізоляції застосовують також бітумні емульсії, 
які виготовляють із бітуму марки БН-60/90, води, емульгаторів і коагулятора в спеці-
альних машинах – диспергаторах. Іноді до складу цієї мастики додають латекс, і тоді 
вона називається бітумно-латексною. Бітумні емульсії пожежобезпечні.

Дьогтьові матеріали – це в’язкорідкі продукти, що складаються з вуглеводнів і 
їх кисневих, сірчистих і азотистих похідних.
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Кам’яновугільний дьоготь – чорна рідина, що має різкий запах (щільність ста-
новить 1,1-1,26 г/см3). Застосовують цей дьоготь для просочення гідроізоляційних ма-
теріалів і при влаштуванні доріг. Кам’яновугільний пек – абсолютно не розчиняється у 
воді, але добре розчиняється в багатьох органічних розчинниках: скипидарі, хлороформі, 
сірковуглеці. Він стійкий проти кислот і розчинів солей. Застосовують кам’яновугільний 
пек як в’яжучу речовину в мастиках для кріплення дьогтьових гідроізоляційних і облицю-
вальних матеріалів.

Дьогтьові матеріали – біостійкі, але швидко старіють: втрачають еластичність, по-
криваються тріщинами. 

Транспортують дьогті в бункерних напіввагонах, автоцистернах, сталевих і 
дерев’яних бочках і контейнерах, спеціальних цистернах, обладнаних нижнім зливним 
отвором і змійовиком для підігрівання.

Пек перевозять навалом без тари у критих вагонах або на платформах. Достав-
лені в тарі дьоготь і пек зберігають у закритих складах і під навісом. Дьогті, привезені в 
цистернах, бункерних піввагонах і автоцистернах або автогудронаторах, зберігають в 
спеціальних закритих сховищах.

У будівництві також застосовують:
  бітумно-дьогтьові матеріали, що складаються з сумішей кам’яновугільних або 

сланцевих дьогтів з нафтовими бітумами. Такі матеріали відрізняються більш висо-
кою сточувальною та адгезійною властивостями, біохімічною стійкістю;

  дьогтебітумнополімерні матеріали, що складаються з нафтових бітумів або 
кам’яновугільних дьогтьових речовин і полімерів. Наприклад, використовують бі-
тум, модифікований атактичним поліпропіленом, синтетичним каучуком або поліо-
ліфенами. Бітумно-полімерне в’яжуче підвищує міцність і еластичність матеріалів, 
теплостійкість, довговічність (термін служби до 20 років).

БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ З БІТУМНИМИ ТА
ДЬОГТЬОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ

Розігрівання (варіння) бітумів необхідно здійснювати в спеціальних котлах, які ма-
ють бути справними й обладнаними кришками з негорючих матеріалів, які щільно за-
криваються.

Заповнювати котли дозволяється не більше ніж на 3/4 їх об’єму. Наповнювач, що 
завантажується у котел для бітумних мастик, має бути сухим.

Щоб запобігти виливанню мастики в топку та її загорянню, котел необхідно вста-
новлювати похило, так, щоб його край, розташований над топкою, був на 50-60 мм ви-
щим від протилежного. Топковий отвір котла має бути обладнаний відкидним козирком 
з негорючого матеріалу.

Топки котлів після завершення роботи треба погасити й залити водою. 
Місце розігрівання (варіння) бітумів слід обносити валом або бортиком з негорю-

чих матеріалів заввишки від 0,3 м.
З метою пожежогасіння місця розігрівання (варіння) бітуму необхідно забезпечити 

ящиками із сухим піском ємністю 0,5 м3, лопатами та не менш ніж двома пінними вогне-
гасниками.

У разі розміщення бітумного котла на відкритому повітрі над ним необхідно вста-
новити навіс із негорючих матеріалів.

Місце розігрівання (варіння) бітумів має розміщуватися на спеціально 
відведених майданчиках і бути на відстані:

  від будівель та споруд IV, IVа, V ступенів вогнестійкості – не менше ніж за 30 м;
  від будівель та споруд IІІ, IІІа, ІІІб ступенів вогнестійкості – не менше ніж за 20 м;
  від будівель та споруд I, IІ ступенів вогнестійкості – не менше ніж  за 10 м.



258

Підігрівати бітумні суміші всередині приміщень слід у бачках з електропідігріван-
ням. Забороняється застосовувати для підігрівання прилади з відкритим вогнем.

Доставку гарячої бітумної мастики на робочі місця слід здійснювати в спеціальних 
металевих бачках, що мають форму зрізаного конуса, оберненого широкою частиною 
донизу, з кришками, які щільно закриваються. Кришки повинні мати запірні пристрої, 
що запобігають відкриванню в разі випадкового падіння бачка.

Під час роботи з кам’яновугільними дьогтями й пеком слід пам’ятати, що вони та 
їх пари отруйні. При потраплянні на шкіру, особливо на слизові оболонки, ці матеріали 
можуть спричинити запалення. Крім того, тривале перебування людей і тварин в без-
посередній близькості від цих речовин може призвести до тяжких захворювань.

Також треба обережно поводитися з розчинниками для бітумних мастик. Вони 
можуть бути пожежонебезпечними та виділяти отруйну пару. Забороняється користу-
ватися відкритим вогнем у радіусі менше ніж 50 м від місця змішування бітуму з роз-
чинниками (бензином, скипидаром тощо). При змішуванні розігрітий бітум слід вливати 
в бензин (а не бензин в бітум), перемішуючи його тільки дерев’яними мішалками. Тем-
пература бітуму в момент приготування не повинна перевищувати 70°С.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що називають природним бітумом?
а) Бітум, що утворився в природних умовах;
б) Бітум, який отримують при перегонці нафти;
в) Бітум, отриманий з бітумінозних гірських порід.

2. Що відбувається з бітумом при нагріванні?
а) Переходить в пластичний стан;
б) Твердне;
в) Не змінює свого стану.

3. У пластичному стані бітум добре прилипає до деревини, бетону, цегли?
а) Так; б) Ні.

4. Які бітуми дешевші в застосуванні?
а) Природні;
б) Нафтові;
в) Усі бітуми мають однакову вартість.

5. У чому розчиняються бітуми?
а) Сірковуглець; г) Бензин;
б) Хлороформ; д) Гас;
в) Бензол; е) Вода.

6. Що відбувається з бітумним матеріалом при низькій температурі?
а) Стає крихким;
б) Збільшується пластичність;
в) Не змінює свого стану.

7. Який основний недолік бітумних матеріалів?
а) З часом старіють;
б) Втрачають пластичність;
г) Небіостійкі.

8. При якій температурі може загорітися будівельний бітум?
а) 300°С;
б) Не нижче від 230°С;
в) 150°С.
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9. Яка температура розм’якшення бітуму БН 70/30?
а) 90°С;
б) 70°С;
в) 50°С.

10. Чи можна зберігати бітум в умовах потрапляння на нього сонячних променів?
а) Так; б) Ні.

11. Кам’яновугільний дьоготь і кам’яновугільний пек – це один і той самий матеріал?
а) Так; б) Ні.

12. Чи розчиняється у воді кам’яновугільний пек?
а) Так; б) Ні.

13. Чи отруйні пари кам’яновугільного дьогтю й пеку?
а) Так; б) Ні.

14. Чи можуть люди, тварини тривалий час перебувати в безпосередній близькості від 
кам’яновугільного дьогтю й пеку?

а) Так; б) Ні.
15. Які позитивні якості бітумів?
а) Кислото-лугостійкість;
б) Біостійкість;
в) Водонепроникність;
г) Стійкі до дії агресивних рідин і газів;
д) Мають високу адгезію до каменю, металу, деревини;
е) Розчиняються у воді.

16. Яким чином можна підвищити строк служби бітумних матеріалів до 20 років?
а) Змішувати з дьогтьовими; 
б) Застосовувати у вигляді бітумних емульсій;
в) Модифікувати полімерами.

17. Які вимоги до місця розігрівання бітуму?
а) Обнести валом або бортиком з негорючих матеріалів заввишки від 0,3 м; 
б) Забезпечити ящиком із сухим піском V = 0,5 м3, лопатами та двома пінними 

вогнегасниками;
в) Розмістити на спеціальному майданчику на відстані 10-30 м залежно 

від ступеня вогнестійкості будівель і споруд;
г) Особливі вимоги не висуваються;
д) Захистити навісом;
е) Розмістити поблизу водоводу.

18. На який об’єм дозволяється заповнювати котли для розігрівання (варіння) бітуму?
а) На 1/2; 
б) На 2/3;
в) На 3/4.

19. Чи можна у бітум, розігрітий до 60°С, вливати бензин?
а) Так; б) Ні.

Практичне завдання
Робота зі зразками бітумних і дьогтьових матеріалів.

Самостійна робота
Складіть конспект МЕ 2.3.3. «Бітумні та дьогтьові матеріали» у вигляді таблиці.

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 2 3 4
Назва:  ПРИРОДНІ ОРГАНІЧНІ ПОЛІМЕРИ 

Мета: засвоєння знань про:
  класифікацію природних органічних полімерів;
  основні властивості природних полімерів, отримання та сферу їх застосування.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 2.3.2. Органічні в’яжучі матеріали.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки природних органічних полімерів.

Природні смоли –  це продукти виділення деяких порід дерев. Смола не є соком 
дерева й міститься в каналах міжклітинного простору. Смоляниста речовина склада-
ється з суміші органічних речовин, частина яких легко випаровується, а інша здатна 
окислюватися під дією повітря. У результаті цих процесів смола переходить у твердий 
стан. Отримують смолу «підсочкою», роблячи надрізи на дереві та збираючи смолу, 
що виділилася, або екстрагуванням (виділенням) із пнів смолянистих дерев.

Каніфоль соснова – це крихка склоподібна маса, що складається, в основно-
му, зі смоляних кислот (90%) і нейтральних речовин (10%). При температурі 70-80°С 
вона розм’якшується, а при 120°С перетворюється на рідину. Початковий продукт для 
отримання каніфолі – смоли хвойних дерев. Чим менше в каніфолі домішок, тим вона 
світліша та прозоріша і тим вища її якість. Каніфоль випускають марок А (живична) і В 
(екстракційна). Вона добре розчиняється в багатьох органічних розчинниках, зокрема, 
ацетоні, ефірі, оцтовій кислоті, уайт-спіриті й етиловому спирті. Після випаровування 
розчинника каніфоль знову переходить у твердий стан.

Каніфоль перевозять у бочках або фанерних барабанах. Зберігають у закритій 
тарі, оскільки під дією кисню повітря вона окислюється і втрачає розчинність в аліфа-
тичних вуглеводнях. Застосовують каніфоль в мастиках для кріплення облицювальних 
плиток, а її модифікації – у лаковому виробництві.

З органічних масел найширше застосовують оліфу, яка поділяється на нату-
ральну, напівнатуральну й штучну (синтетичну).

Натуральну оліфу отримують шляхом обробки (варіння) висихаючих олій (лляної, 
конопляної) або їх сумішей при температурі 200-300°С з додаванням речовин, які стиму-
люють полімеризацію (сикативів). Щоб зменшити витрату дорогих і дефіцитних олій, в 
обробних роботах застосовують напівнатуральну та штучну оліфу.

Напівнатуральна оліфа – розчин суміші висихаючих і напіввисихаючих олій в 
органічних розчинниках (скипидарі, уайт-спіриті, сольвенті тощо) Прикладом напівна-
туральної оліфи може бути оліфа-оксоль – продукт окислювального ущільнення рос-
линних олій з подальшим уведенням сикативу й розведенням уайт-спіритом.
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Штучну оліфу отримують із синтетичних смол (полімерів) або на основі напів-
висихаючих і невисихаючих (бавовняна, касторова) олій. В опоряджувальних роботах 
її застосовують найчастіше як пластифікатор.

З модифікованих білкових речовин як в’яжуче застосовують целюлозу, казеїн, 
глютин і декстрин.

Целюлоза використовується як початковий матеріал для виробництва обробних 
в’яжучих речовин. Це полімер із довгим ланцюгом і середньою молекулярною масою 
близько 500000. Обробляючи целюлозу азотною і сірчаною кислотами, отримують ні-
троцелюлозу, що вживається для виготовлення нітрофарб і лаків. На її основі виробля-
ють колоксиліновий лінолеум.

Хімічною переробкою з целюлози отримують карбоксіметилцелюлозу (КМЦ) – 
речовину білого, кремового або жовтого кольору, що добре розчиняється в гарячій і 
холодній воді, мало схильна до гниття, нетоксична, має високу стійкість до дії жирів і 
масел. Водний розчин КМЦ використовують для приклеювання шпалер. Останнім ча-
сом КМЦ застосовують як полімерну домішку до цементних розчинів і мастик.

Казеїн отримують внаслідок дії кислот на збиране молоко з подальшим сушінням. 
Він є порошком від білого до темно-бурого кольору. Казеїн майже не розчиняється у 
воді, але добре розчиняється в лужних розчинах. Застосовують його для отримання 
малярних сумішей і приготування мастик і клеїв.

Глютин – в’яжуча органічна речовина, що міститься в кістках, сухожиллях, спо-
лучних тканинах і шкірі тварин. Отримують глютин шляхом тривалого виварювання 
початкової сировини й подальшого випаровування води. Сухий глютин активно вбирає 
воду і при цьому збільшується в об’ємі – набухає. Він поглинає води більше від своєї 
маси в 3-7 разів. Якщо набряклий глютин нагрівати, він розчиниться у воді, а через де-
який час розчин захолоне і утворить желатиноподібну масу. В міру випаровування він 
з цієї маси води переходить у твердий стан. Глютинові клеї застосовують у столярних 
і малярних роботах для приклеювання облицювальних матеріалів, а також як сповіль-
нювач тужавлення гіпсових розчинів.

Декстрин отримують шляхом нагрівання сухого крохмалю (картопляного чи ку-
курудзяного) з каталізаторами – кислотними (розведеними неорганічними кислотами) 
чи безкислотними (сірчанокислими солями алюмінію).

Декстрин використовують при виготовленні клейових барвників, сухих барвнико-
вих сумішей, ґрунтовок, шпаклівок у шпалерних роботах.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які з названих органічних полімерів є природними?
а) Натуральна оліфа; е) Казеїн;
б) Каніфоль соснова; є) Декстрин;
в) Синтетична оліфа; ж) Глютин;
г) Олійні лаки; и) Каучукові латекси;
д) Целюлоза; і) Бутадієнстиролові латекси.

2. Чи є природна смола соком дерева?
а) Так; б) Ні.

3. Який відсоток смоляних кислот міститься в каніфолі сосновій?
а) 90%;
б) 50%;
в) 10%.
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4. При якій температурі каніфоль перетворюється на рідину?
а) 120°С;
б) 70°С;
в) 90°С.

5. Що є початковим продуктом для отримання каніфолі?
а) Смола хвойних дерев;
б) Сік хвойних дерев;
в) Ядро дерева.

6. Чим менше в каніфолі домішок, тим вища її якість?
а) Так; б) Ні.

7. Після випаровування розчинника каніфоль знову переходить в твердий стан?
а) Так; б) Ні.

8. Чи додають сикативи для отримання натуральної оліфи?
а) Так; б) Ні.

9. Які бувають марки каніфолі?
а) Живична;
б) Екстракційна;
г) Синтетична.

10. Що отримують шляхом хімічної переробки целюлози?
а) Карбоксіметилцелюлозу (КМЦ);
б) Глютин;
в) Декстрин.

11. Чи розчиняється казеїн у лужних розчинах?
а) Так; б) Ні.

12. Що є сировиною для отримання декстрину?
а) Картопляний крохмаль;
б) Шкіра тварин;
в) Кукурудзяний крохмаль;
г) Кістки тварин.

13. Які з природних органічних полімерів використовують для сповільнення
тужавлення гіпсових розчинів?

а) Каніфоль; г) Декстрин;
б) Оліфа; д) Глютин.
в) Казеїн;

Практичне завдання
1. Робота зі зразками природних органічних полімерів.
2. Заповніть таблицю 1.

Таблиця 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІМЕРІВ

№
п/п

Назва природного
органічного полімеру Галузь застосування Фізико-механічні

властивості

Самостійна робота
Складіть конспект МЕ 2.3.4. «Природні органічні полімери».

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 2 3 5
Назва: ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СИНТЕТИЧНІ ПОЛІМЕРИ

(ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ) 

Мета: засвоєння знань про:
  особливості полімерів;
  різновиди полімерів;
  застосування полімерів;
  правила безпеки праці при роботі з полімерами.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 2.3.2. Органічні в’яжучі матеріали.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки полімерних матеріалів.

Високомолекулярні речовини, у яких до-
тримується чітка послідовність ланок і атомів 
у кожній ланці, називають полімерами (від 
грецького «полі» – багато, «міра» – частина). 
Найчастіше таку структуру мають речовини 
штучного походження – синтетичні полімери.

На відміну від неорганічних речовин, мо-
лекули яких складаються з відносно невеликої 
кількості атомів, молекули природних і штучних 
органічних речовин складаються з дуже вели-
кого числа ланок, що багато разів повторюють-
ся. Кількість таких ланок у молекулі може до-
сягати тисяч і навіть мільйонів одиниць.

На рис.1 зображено структуру макромо-
лекул полімеру.

Хімічні й фізико-механічні властивості високомолекулярних сполук залежать від 
кількості атомів (молекулярної маси) і структури молекули. При відносно невеликій 
кількості атомів у молекулі високомолекулярні сполуки – рідини, при збільшенні кіль-
кості атомів вони переходять у пастоподібний стан, а при досить великій молекулярній 
масі перетворюються на тверде тіло. Наприклад, поліетилен при збільшенні молеку-
лярної маси набуває абсолютно інших властивостей, хоча зберігає хімічний склад – на 
один атом вуглецю припадає два атоми водню. Якщо довести кількість повторюваних 
ланок у молекулі полімеру до 20, то отримаємо рідину, а якщо до 1500...2000 – твер-
дий, але гнучкий матеріал. Якщо в молекулі полімеру буде 20000...30000 ланок, то 
поліетилен перетвориться на тверду речовину. Крім того, зі збільшенням молекуляр-
ної маси підвищуються температура плавлення та в’язкість, зменшується розчинність, 
збільшуються еластичність і міцність матеріалу.

Хімічна активність високомолекулярних речовин залежить від природи атомів, 
розташованих на кінцях гілок молекули. У випадках, коли на цих місцях знаходяться 
активні атоми, здатні з’єднуватися з іншими, вони приєднують їх до себе, вступаючи 
з ними в хімічну реакцію, що змінює властивості первинної речовини. Крім того, вони 
можуть з’єднуватися з атомами сусідніх молекул, утворюючи складні просторові кон-
струкції. Оскільки молекули більшості високомолекулярних речовин скручені в спіралі, 
клубки і т.п., то окремі частини молекули можуть з’єднуватись одна з одною з утворен-
ням кілець та інших просторових конструкцій.

Рис.1. Структура макромолекул полімеру:
а – лінійна, б – розгалужена, в – сітчаста
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Сучасна хімія дає змогу з’єднувати між собою молекули кількох полімерів і дає 
можливість отримувати речовини з певними властивостями. Речовини, молекули яких 
складаються із двох або кількох полімерів, називаються співполімерами.

Властивість високомолекулярних речовин переходити у твердий стан при збіль-
шенні молекулярної маси стала основою для створення великої кількості різноманіт-
них матеріалів, що називаються пластмасами.

Пластмаси – це полімери у твердому (склоподібному) стані в поєднанні з різ-
ними домішками. З пластмас виготовляють облицювальні плитки й листи, рулонні по-
криття й декоративні плівки, поручні, різні розкладки, ручки й інші вироби.

У обробних роботах як в’яжучі матеріали застосовують полімери, здатні під впли-
вом фізико-хімічних процесів переходити з рідкого або напіврідкого стану у твердий. Їх 
називають полімерними ступенями.

Існують три основних процеси, у результаті яких полімерна в’яжуча ре-
човина переходить у твердий стан:

  випаровування розчинника;   укрупнення молекул;   окислення.
Прикладом першого процесу може бути висихання спиртного лаку при лаку-

ванні меблів й інших виробів. Після випаровування спирту залишається тверде блис-
куче лакове покриття.

Щоб здійснити другий процес, використовують каталізатори – речовини, що 
сприяють з’єднанню між собою окремих ланок полімеру і відтак зміні властивостей 
речовини при зміні температури.

Третій процес найчастіше відбувається при окисленні киснем повітря різних 
масел. При окисленні цих матеріалів утворюються поперечні зв’язки між суміжними 
молекулами, що призводить до утворення просторових структур і укрупнення молекул 
та переходу речовин у твердий стан. Таким чином, багато полімерів у твердому стані є 
основою пластмасових виробів, а в рідкому можуть бути використані як в’яжуче.

Більшість полімерних смол мають токсичні властивості, подразнюють слизові 
оболонки та шкіру; пара деяких з них може викликати сильне отруєння. Тому при ро-
боті з такими речовинами необхідно строго дотримуватися встановлених правил 
безпеки праці. Для захисту рук слід змащувати їх спеціальними пастами, що випуска-
ються промисловістю, наприклад, ХІОТ-6 або ІЕР-1.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Чим відрізняються неорганічні в’яжучі від органічних?
а) Атомною структурою;
б) Властивостями;
в) Застосуванням;
г) Високою вартістю;
д) Нетоксичні;
е) Не забруднюють навколишнє середовище.

2. Від чого залежать хімічні й фізико-механічні властивості високомолекулярних
сполук?

а) Кількості атомів в молекулі;
б) Молекулярної маси;
в) Структури молекул;
г) Природи атомів.

3. Чи мають полімерні смоли токсичні властивості?
а) Так; б) Ні.

4. За рахунок чого здійснюється твердіння полімерних в’яжучих?
а) Випаровування розчинників;
б) Окислення;
в) Укрупнення молекул;
г) Взаємодія з водою;
д) Взаємодія з СО2 повітря;
е) Випаровування води.

Дописати визначення
1. Речовини, молекули яких мають лінійну структуру, при нагріванні _______, а при 

охолоджуванні _______________________________, не змінюючи їх __________, 
називають термопластичними.

2. Речовини, у яких структура молекул просторова (тримірна), не можуть оборотно 
_________________ і __________________, називають термореактивними.

3. Високомолекулярні речовини, у яких дотримується ______ послідовність 
_________________ і __________________ у кожній ланці, називають полімерами.

4. Речовини, молекули яких складаються з двох або кількох полімерів, називаються 
__________________________________________________________________.

5. Пластмаси це _________________ у твердому стані з різними _________________.

Самостійна робота
Складіть конспект МЕ 2.3.4. «Загальні відомості про полімери».

Практична робота
Робота зі зразками полімерів.

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 2 3 6
Назва:  ТЕРМОПЛАСТИЧНІ ПОЛІМЕРИ (ТЕРМОПЛАСТИ)

Мета: засвоєння знань про:
  властивості термопластів;
  характеристики найбільш поширених термопластів;
  сферу їх застосування.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 2.3.5. Загальні відомості про синтетичні полімери (високомолекулярні речовини).

Матеріально-технічне забезпечення: зразки термопластів.

Термопласти отримують шляхом укрупнення молекул за рахунок реакції поліме-
ризації.

Полімеризація – це сукупність хімічних перетворень, унаслідок яких відбуваєть-
ся зростання молекул даної речовини за рахунок збільшення кількості атомів у кожній 
молекулі. Речовина набуває нових властивостей, зберігаючи колишній хімічний склад.

Лінійна структура молекул термопласту обумовлює технологічні властивості, що 
використовуються в будівельних роботах. Термопласти легко розчиняються в багатьох 
розчинниках і після випаровування останнього повертаються в твердий стан, завдяки 
чому більшість із них можна використовувати як в’яжучі речовини для приклеювання 
облицювальних матеріалів. 

До термопластичних полімерів належать:
  поліетилен;   полістирол;
  полівінілхлорид (поліхлорвініл);   поліізобутилен;
  перхлорвінілові полімери;   кумаринові смоли.
  полівінілацетат;

Поліетилен – матеріал, що використовується в будівництві, твердий, злегка про-
свічує, білого кольору, жирний на дотик, легко ріжеться ножем. Він має високу кислото- 
і лугостійкість та газо- і водонепроникність. Залежно від молекулярної маси плавиться 
при температурі 100…115°С. При звичайній температурі він не розчиняється в органіч-
них розчинниках, але набухає в бензині та бензолі. При нагріванні до 80°С розчиняєть-
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ся тільки в чотирихлористому вуглеці, трихлоретилені, бензолі й толуолі. Поліетилен 
має високу хімічну стійкість, еластичність і міцність, здатність зварюватися. 

Недолік його – мала теплостійкість і горючість.
Застосовують поліетилен для виготовлення деталей і виробів різноманітного при-

значення. З нього роблять декоративні завіси, плівки для паро-, гідро- і газоізоляцій та ін.
Полівінілхлорид. Молекулярна маса полівінілхлориду 200…2000. При нагріван-

ні вище від 1600С полівінілхлорид розкладається з виділенням соляної кислоти, яка 
прискорює розкладання полімерів, що супроводжується його потемнінням. Полівінілх-
лорид добре поєднується з різними наповнювачами, що дає змогу отримувати пласт-
маси з різними властивостями, а також з дибутилфталатами і трикрезилфосфатами, 
при цьому утворюються м’які еластомери. Полівінілхлорид погано запалюється, має 
високу хімічну стійкість до кислих і лужних середовищ, не розчиняється в спиртах і 
оліях, добре зварюється та склеюється.

У будівництві застосовують полівінілхлорид ПФ-2, ПФ-4, ПБ-2, ПБ-4. З нього ви-
готовляють плівки для гідроізоляції, паропласт, трубки для ізоляції електропроводки, 
обробні й декоративні матеріали, лінолеум тощо. 

Перхлорвініловий полімер у сухому вигляді є білим порошком або зернами. Він 
має вищу розчинність і термопластичність, ніж полівінілхлорид, добре розчиняється 
в ацетоні, толуолі, етилацетаті, ксилолі, метилетилкетоні й сильно набухає в бензолі, 
аніліні й дибутилфталаті.

Перевага перхлорвінілового полімеру – висока адгезія до металу, шкіри, дереви-
ни, бетону і, що найголовніше, до полівінілхлориду. 

Недолік – невисока теплостійкість; без спеціальних стабілізуючих домішок він при 
нагріванні вище від 100°С розкладається й темнішає.

Промисловість випускає три класи перхлорвінілових полімерів, що відрізняються 
в’язкістю: А, Б і В. Найбільшу в’язкість має полімер класу А, а найменшу – класу В. Чим 
вища в’язкість, тим більші міцність, твердість, еластичність плівок, краща розчинність, 
але слабша склеювальна здатність. З огляду на високу склеювальну здатність поліме-
ру, його застосовують у будівництві для отримання антикорозійних лаків, на його осно-
ві готують фарби для фасадів і клеї та мастики для приклеювання полівінілхлоридних 
облицювальних матеріалів.

При роботі з виробами з полівінілхлориду й сумішами на основі перхлор-
вінілового полімеру реакція полімеризації в них може відбуватися протягом 
1-2 місяців після їх виготовлення з виділенням токсичних речовин. Тому ці 
матеріали слід зберігати в добре провітрюваному приміщенні.

Їх не можна класти біля приладів опалювання, оскільки при температурі 80…90°С 
полівінілхлорид може розкластися з виділенням хлору й інших токсичних речовин. Після 
роботи з полівінілхлоридним і перхлорвініловим полімерами потрібно ретельно вимити 
руки гарячою водою з милом, змастити їх жирною маззю на основі ланоліну, вазеліну 
або касторової олії. При сильному забрудненні їх витирають ганчіркою, змоченою в уайт-
спіриті. Застосовувати для цього бензол, толуол, етилований бензин не рекомендується.

Полівінілацетат надходить на будівництво у вигляді водної дисперсії з доміш-
кою пластифікатору, як правило, дибутілфталату.

Полівінілацетатна дисперсія – сметаноподібна маса білого або злегка кремового ко-
льору. Дисперсію випускають низької, середньої й високої в’язкості. У зимовий час плас-
тифікатор поставляють в окремій упаковці, оскільки пластифікована дисперсія неморо-
зостійка. При додаванні пластифікатору в дисперсію їх ретельно перемішують.

На вигляд пластифікована і непластифікована дисперсії не відрізняються одна 
від одної. Вид дисперсії визначають таким чином. Невелику кількість дисперсії нано-
сять на чисте скло й витримують при кімнатній температурі протягом доби. Плівка 
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пластифікованої дисперсії еластична і трохи розтягується, легко знімається ножем зі 
скла. Плівка непластифікованої дисперсії крихка, знімається зі скла насилу, ламається 
та кришиться.

Полівінілацетат у воді набухає, добре розчиняється в спиртах і складних ефірах. 
Кислото- і лугостійкість його невисокі. При температурі понад 130°С його молекули 
деполімеризуються, виділяючи оцтову кислоту. Пара полівінілацетату отруйна й 
діє на нервову систему. Позитивні властивості полівінілацетату – висока адгезія  до 
скла, шкіри, каменю, деревини та світлостійкість.

З полівінілацетату виготовляють прозорі плівки, клеї, фарби, шпалери, що ми-
ються; влаштовують мастичні підлоги. Домішка полівінілацетату в будівельні розчини 
зменшує їх водо- і повітропроникність і при твердінні при сухому повітрі підвищує міц-
ність на розтягування й вигин. Розчином полівінілацетатної дисперсії 5…10%-ої кон-
центрації у воді ґрунтують бетонні поверхні перед приклеюванням облицювання на 
полімерних мастиках і нанесенням шару полімерцементного розчину. Мала теплостій-
кість полівінілацетату, низька морозостійкість і відносно невисока водостійкість дають 
змогу використовувати його тільки для внутрішньої обробки приміщень.

Термін зберігання полівінілацетатної дисперсії при температурі 5…20°С стано-
вить шість місяців. При транспортуванні та зберіганні дисперсії слід мати на увазі, що 
при охолоджуванні до -10°С вона руйнується з осадженням полімеру.

Полістирол – це напівтверда прозора речовина щільністю 1050…1080 кг/м3 і се-
редньою молекулярною масою 60000…90000. Полістирол характеризується механічною 
міцністю й хімічною стійкістю, а також електроізоляційними властивостями. Він розчиня-
ється в деяких органічних розчинниках, але не розчиняється у воді, спиртах, бензині, 
лугах і кислотах (за винятком азотної). Добре зварюється при температурі 220…250°С, 
склеюється, легко механічно обробляється (свердлиться, пиляється). До недоліків по-
лістиролу належать крихкість, невисока атмосферостійкість, а також горючість. Щоб 
отримати кольоровий полістирол, у нього при виготовленні додають пігменти.

Полістирол легко полімеризується з багатьма іншими полімерами, що дає змогу 
отримувати матеріали з різноманітними властивостями. Основний метод переробки 
полістиролу, що відрізняється високою текучістю, – лиття під тиском при температурі 
160…230°С і питомому тиску 50 МПа.

З полістиролу виготовляють дрібні облицювальні  плитки, дверні ручки, тепло- і 
звукоізоляційні паропласти, лаки й емалі.

Поліізобутилен залежно від молекулярної маси може бути в’язкою рідиною (при 
молекулярній масі 18000…50000), із збільшенням  молекулярної маси (50000…100000) 
переходить в еластичний каучукоподібний матеріал, а потім у твердий.

Низькомолекулярний поліізобутилен використовується як в’яжуча речовина при 
приклеюванні обробних матеріалів з поліетилену й полівінілхлориду. Він має високу 
адгезію до будівельних матеріалів: штукатурки, бетону, деревини і т.ін.; проникає в пори 
матеріалу, завдяки чому при температурі 20…30°С «не стікає» з вертикальної поверхні.

Високомолекулярний поліізобутилен – пружна маса білого кольору щільністю 
0,93 г/см3. У тонких плівках він прозорий. Еластичні властивості зберігає при темпера-
турі -50…+100°С. При нагріванні понад 100°С він розм’якшується і стає пластичним. 
Полімер розкладається при 350°С.

Поліізобутилен розчиняється в бензині, бензолі, толуолі й хлорованих вуглецях. 
Чим менша молекулярна маса, тим краща його розчинність. Поліізобутилен легко змі-
шується з різними наповнювачами, яких можна вводити до 90% від маси пластмаси.

Промисловість випускає поліізобутилен марок П-200, П-155, П-118, П-85 і П-20; 
цифри позначають середню молекулярну масу полімеру (в тисячах одиниць)

Поліізобутилен використовують як в’яжуче для клеїв, у хімічній промисловості за-
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стосовують у вигляді футерувальних листів і плівок, для ізоляції кабелів, при переробці 
регенерату (старої гуми), для гідроізоляції. На основі поліізобутилену виготовляють 
еластичні мастики для герметизації стиків у збірному будівництві.

Кумаринові смоли – суміш продуктів полімеризації великої групи органічних ре-
човин, що містяться в сирому бензолі та фенольній фракції кам’яновугільної смоли. 
Основні складові кумаринових смол – кумарин та інден (споріднені речовини).

Інден-кумаринову смолу, що має специфічний запах, випускають у твердо-
му й рідкому вигляді. У твердому вигляді це крихка склоподібна речовина щільністю 
1080…1400 кг/м3. Смоли мають високі адгезійні й діелектричні властивості; високий 
опір дії обмилювальних рідин: розчинів соди, їдкого натру й аміаку. Хімічні й фізико-
механічні властивості інден-кумаринових смол значною мірою визначаються їх моле-
кулярною масою, а також температурою розм’якшення.

Смоли добре розчиняються в толуолі, скипидарі, бензолі, сольвент-нафті й суміші 
бензину й етилацетату, але в чистому бензині не розчиняються.

Частково їх можна розчинити в ацетоні, сірчаному ефірі, трикрезилфосфаті, ети-
ламілацетаті. Смоли з низькою температурою розм’якшення можуть розчинятися в 
уайт-спіриті. Чим вища температура розм’якшення і більша молекулярна маса смоли, 
тим гірше вона розчиняється. Розчинність смол зростає при поєднанні їх з каучуками. 
Від температури розм’якшення залежить також і в’язкість отримуваних розчинів і роз-
плавів: чим вона вища, тим більш в’язкі розчини і розплави утворюються.

У затверділому стані високомолекулярні смоли мають вищу міцність, твердість, 
але вони більш крихкі й менш еластичні.

З інден-кумаринової смоли виготовляють облицювальні плитки. Світлі кумарино-
ві смоли використовують у лакофарбовій промисловості. Крім того, інден-кумаринові 
смоли застосовують у мастиках для приклеювання облицювальних матеріалів і як до-
мішки до мастик для безшовних підлог і полімерцементних розчинів.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яким чином отримують термопласти?
а) Кристалізацією;
б) Полімеризацією;
в) Поліконденсацією.

2. Яку здатність проявляють термопласти при нагріванні?
а) Розм’якшуються;
б) Тверднуть;
в) Не змінюють свого стану.

3. Чи використовують термопласти як в’яжучі речовини для приклеювання 
облицювальних плиток?

а) Так; б) Ні.
4. Які недоліки мають термопласти?
а) Набухання;
б) Низька теплостійкість;
в) Підвищення твердості й крихкість при зниженні температури;
г) Схильність до старіння;
д) Токсичність;
е) Висока вартість;
ж) Низька водостійкість.
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5. Які речовини належать до термопластичних полімерів?
а) Поліетилен;
б) Полівінілхлорид;
в) Перхлорвініловий полімер;
г) Полівінілацетат;
д) Полістирол;
е) Поліізобутилен;
ж) Кумаринові смоли;
з) Синтетичний каучук;
и) Каніфоль.

6. Які властивості має поліетилен, що використовується в будівництві?
а) Твердий, злегка просвічує, білого кольору, жирний на дотик, легко ріжеться 

ножем;
б) М’який, темний, жирний на дотик, кришиться при різанні ножем.

7. Чи має поліетилен високу кислото- і лугостійкість?
а) Так; б) Ні.

8. Які недоліки має поліетилен?
а) Мала теплостійкість;
б) Горючість;
в) Токсичність;
г) Мала міцність.

9. Що виготовляють з полівінілхлориду?
а) Плівки для гідроізоляції;
б) Лінолеум;
в) Обробні й декоративні матеріали;
г) Поропласт;
д) Трубопроводи;
е) Плитки для підлог;
ж) Мастики й клеї.

10. Які переваги має перхлорвініловий полімер?
а) Висока адгезія до металу, деревини, бетону;
б) Висока адгезія до полівінілхлориду;
в) Підвищена розчинність;
г) Термопластичність;
д) Дешевина;
е) Нетоксичність.

11. Чи можна використовувати полівінілацетат для зовнішньої обробки будівель?
а) Так; б) Ні.

12. Які позитивні властивості має полістирол?
а) Механічна міцність;
б) Хімічна стійкість;
в) Електроізоляційність;
г) Зварюваність;
д) Легко піддається механічній обробці;
е) Атмосферостійкість;
ж) Негорючий.

13. Чи розчиняється у воді полістирол?
а) Так; б) Ні.
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14. При якій температурі поліізобутилен зберігає еластичні властивості?
а) 50…100°С;
б) 30…50°С;
в) 0…30°С.

15. Що відбувається з поліізобутиленом при температурі 350°С?
а) Розм’якшується;
б) Твердне;
в) Розкладається.

16. В чому розчиняються інден-кумаринові смоли?
а) Скипидар;
б) Бензол;
в) Толуол.

17. Які з термопластів використовують для приготування полімерцементних розчинів?
а) Полівінілхлорид;
б) Полівінілацетат;
в) Поліетилен;
г) Полістирол;
д) Поліізобутилен;
е) Інден-кумаринова смола.

Практичне завдання
1. Робота зі зразками термопластичних полімерів.
2. Заповніть таблицю 1.

Таблиця 1
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМОПЛАСТІВ

№ Назва термопласту Сфера застосування 

Самостійна робота
Складіть конспект МЕ 2.3.6. «Термопластичні полімери (термопласти)».

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 2 3 7
Назва:  ТЕРМОАКТИВНІ ПОЛІМЕРИ (РЕАКТОПЛАСТИ)

Мета: засвоєння знань про:
  термоактивні полімери, їх відмінні ознаки;
  характеристики найбільш поширених термоактивних полімерів;
  сферу їх застосування.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 2.3.5. Загальні відомості про синтетичні полімери (високомолекулярні речовини).

Матеріально-технічне забезпечення: зразки реактопластів.

Реактопласти отримують у процесі поліконденсації. При реакції поліконденсації 
велику молекулу полімеру отримують шляхом з’єднання в певній послідовності молекул 
двох або більше мономерів однакових чи різних речовин. При цій реакції, окрім молекул 
полімеру, утворюються побічні продукти – вода, аміак та інші речовини. Хімічний склад 
кінцевих продуктів значно відрізняється від складу початкових молекул.

Молекули термореактивних полімерів у початковій стадії укрупнення мають ліній-
ну будову, як і молекули термопластичних полімерів. У цій стадії вони можуть розчиня-
тися в різних органічних розчинниках. 

Відмінна особливість реактопластів: при нагріванні вони переходять у плас-
тичний стан тільки один раз. Пояснюється це тим, що при підвищенні температури в 
них відбувається з’єднання («зшивання») частин молекул із сусідніми поперечними 
міцними хімічними зв’язками, у результаті утворюється сітчаста структура і властивості 
термореактивних полімерів різко змінюються. Вони втрачають здатність розчинятися й 
переходити при нагріванні в пластичний стан. 

До термореактивних полімерів, які використовуються як в’яжучі речовини, нале-
жать: фенолальдегідні, карбамідні, поліуретанові, поліефірні й епоксидні полімери.

З фенолальдегідних полімерів найбільш поширені фенолформальдегідні на 
основі фенолу й формаліну. Залежно від співвідношення компонентів суміші 
отримують новолачні та резольні фенолформальдегідні полімери.

Новолачні полімери мають лінійну будову молекул, вони термопластичні. Ново-
лачні полімери менш тверді й теплостійкі, ніж резольні, а в твердому стані пластичніші. 
Резольні полімери формальдегідів – термореактивні. Їх властивості залежать від 
ступеня укрупнення молекул. Залежно від того, на якій стадії було зупинено процес по-
ліконденсації, розрізняють три види резольних полімерів. На першій стадії отримують 
фенолформальдегідний полімер, що називається резолом. Резол добре розчиняється 
в органічних розчинниках (спирті, ацетоні та ін.), при нагріванні він переходить у не-
плавкий і нерозчинний стан за рахунок подальшої реакції поліконденсації. На наступ-
ній стадії утворюється полімер, що називається резитолом. Резитол не розчиняється 
в органічних розчинниках, а тільки набухає. Продукт остаточної стадії затвердіння фе-
нолформальдегідного полімеру називаються резитом. Резит не розм’якшується, не 
плавиться, не розчиняється та не набухає в розчинниках.

Фенолформальдегідні полімери застосовують для виготовлення деревноволок-
нистих і деревностружкових плит, шаруватих пластиків, сотопластів, водостійкої фане-
ри, мінераловатних і скловатних матів, а також для приготування клеїв і мастик.

Дифенілкетонова смола – різновид фенолальдегідних смол – є продуктом тер-
мічної переробки фенолів естонських горючих сланців. На відміну від фенольних смол 
у мономер цієї смоли входить не одна, а дві молекули фенолу, чим обумовлена її на-
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зва. Промисловість випускає три види цих смол: ДФК-1А, ДФК-8 і ДФК-9. При обробних 
роботах для отримання склеювальної мастики застосовують смолу ДФК-8, у яку для 
підвищення еластичності додають капрон у вигляді відходів виробництва.

Резорцинформальдегідні полімери отримують у процесі реакції поліконденса-
ції резорцину й формальдегіду. При цьому утворюються просторові молекули, тобто 
термореактивний полімер. Однак переходу в стан повного затвердіння і нерозчинності 
передує проміжна стадія, яка характеризується збереженням слабкої розчинності й 
здатністю набухати в розчинниках. З огляду на те, що реакція поліконденсації резорци-
ну з формальдегідом може відбуватися при звичайних температурах, із резорцинових 
смол отримують мастики і клеї, що тверднуть без нагрівання.

Резорцинові полімери в стані тужавлення мають значно більшу теплостійкість і 
твердість, ніж фенолформальдегідні. На основі резорцинових полімерів випускають 
прес-матеріали для виготовлення великогабаритних виробів, отверджувачі при низь-
кому тиску і низьких температурах, а також клеї.

Більшість фенолальдегідних полімерів мають сильні токсичні властивості, тому при 
роботі з ними треба дотримуватися правил безпеки праці.

Карбамідформальдегідні смоли –  це продукт реакції поліконденсації карбамі-
ду сечовини з формальдегідом. Затвердіння карбамідформальдегідних смол, як і фор-
мальдегідів, відбувається в три стадії. Як в’яжучі в обробних роботах використовують 
карбамідформальдегідні смоли в початковій стадії (резолу) у вигляді водних розчинів 
або в розчинах з органічними розчинниками в другій стадії (резитолу).

Основні переваги карбамідних смол порівняно з фенолальдегідними – світлос-
тійкість, твердість і відсутність запаху. Карбамідні смоли дешевші за фенолальдегідні. 
Вироби з карбамідних смол безбарвні або мають світле забарвлення, що дуже важли-
во, наприклад, для виготовлення обробних будівельних матеріалів. Однак за іншими 
показниками, зокрема за водо- й теплостійкістю, карбамідні смоли поступаються фе-
нолальдегідним.

З карбамідних смол виробляють головним чином пластмаси (литі пластмаси, 
прес-порошки), пористі матеріали, лаки, клеї для склеювання деревини (фанери) і по-
ристих матеріалів. З карбамідних смол і листових наповнювачів (папір) отримують ша-
руваті пластики, з яких випускають облицювальні листи та плитки. Їх використовують 
також для отримання деревостружкових плит і пінопластів. Завдяки безбарвності й 
світлостійкості карбамідні смоли використовують у виробництві лаків і емалей.

Разом із сечовиноформальдегідними смолами в промисловості застосовують і ме-
ламінформальдегідні смоли. Переваги цих смол порівняно з фенолальдегідними і 
сечовиноформальдегідними: швидко тверднуть, мають блиск, високу твердість і водо-
стійкість, світлостійкі, прозорі, нетоксичні. Щоб меламінформальдегідні смоли розчиня-
лися в органічних розчинниках, їх модифікують, тобто дещо змінюють їх властивості, 
уводячи різні домішки. Немодифіковані меламінформальдегідні смоли розчинні у воді, 
тому їх застосовують у вигляді водних розчинів.

Суміші з меламінформальдегідних, фенолформальдегідних й інших полімерів у по-
єднанні з деревними наповнювачами (шпоною, целюлозою, тканиною й папером) засто-
совують для виробництва облицювальних плит, будівельно-архітектурних деталей. Мела-
мінформальдегідні смоли часто використовують у суміші з іншими смолами. 

Клеї з меламінформальдегідних смол за міцністю й вологостійкістю не поступа-
ються фенолформальдегідним. Їх випускають у рідкому і пастоподібному вигляді. Ра-
зом із чистими сечовино- і меламінформальдегідними смолами широко застосовують 
сечовинмеламіноформальдегідні смоли – продукт комплексної сечовино-меламінової 
конденсації з формальдегідом.
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Поліуретанові полімери виробляють з уретану (етилового ефіру карболової 
кислоти). ПУ-1 має у вигляд білого порошку. Він стійкий до дії розбавлених кислот, лугів, 
вуглеводнів, альдегідів, жирів, органічних і мінеральних масел. Поліуретанові полімери 
застосовують для виготовлення волокон, пластмас, лакофарбових покриттів і клеїв. У 
будівництві їх використовують також у вигляді жорсткої піни для тепло- і гідроізоляції.

До поліефірних полімерів, які ще називають алкідними, належить велика група 
полімерів з різними властивостями. Ці полімери легко тужавіють і піддаються форму-
ванню при низькому тиску й температурі. Особливо широко використовують поліефіри 
в малярних роботах для отримання шпаклювальних, фарбувальних та лакових сумі-
шей. У облицювальних роботах використовують гліфталевий полімер, на основі якого 
виробляють алкідний лінолеум і поліефірмалеінати. Прикладом останніх може бути 
поліефірний полімер ПН-1, що застосовується для влаштування мастичної підлоги. Це 
прозора рідина жовтого кольору щільністю 1120…1180 кг/м3 і в’язкістю за віскозиме-
тром ВЗ-1 20…40 с.

Затвердіння полімеру ПН-1 відбувається без нагрівання за рахунок співполімери-
зації поліефіру зі стиролом з утворенням нерозчинного полімеру тримірної структури. 
Прискорюють процес твердіння введенням домішок: ініціаторів і прискорювачів.

Епоксидні полімери – продукти поліконденсації хлорованого гліцерину з двох- 
або багатоатомними фенолами. Щільність їх 1140…1250 кг/м3. Вони міцні, мають висо-
ку адгезію до всіх будівельних матеріалів, зокрема до металів, малу усадку при твер-
дінні – у межах 0,5…0,1%, добре поєднуються з іншими полімерами. Епоксидні поліме-
ри тверднуть при введенні в розчин отверджувача (найчастіше поліаміну). При цьому 
полімер переходить у неплавкий і нерозчинний стан. При твердінні вони не виділяють 
інших побічних летких речовин, окрім розчинника й деяких отверджувачів.

У затверділому стані епоксидні полімери стійкі до багатьох хімічних реагентів, го-
ловним чином лугів. Кислотостійкість їх також досить висока, але при дії концентрова-
них кислот у підігрітому стані вона нижча, ніж у фенольних смол. У затверділому стані 
ці смоли абсолютно нетоксичні. Розчиняються вони в спирті або ацетоні. Недолік, що 
обмежує їх застосування, – висока вартість; у розчинному стані вони подразливо діють 
на слизисті оболонки.

Крім того, рідкі епоксидні полімери мають високу в’язкість, що ускладнює роботу 
з ними. Додавання великої кількості леткого розчинника суттєво збільшує усадку полі-
меру, що небажано, оскільки може викликати великі сколюючі напруги в склеюваному 
шарі. Щоб уникнути цього, використовують властивість епоксидних полімерів поєдну-
ватися з поліефірами, стиролом, дибутилфталатом, тіоколом та ін. Такі модифіковані 
епоксидні смоли називають епоксидними компаундами. Залежно від складу компаунда 
йому надається певний номер. В обробних роботах епоксидні полімери застосовують 
у вигляді компаундів.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яким чином отримують термоактивні полімери?
а) Полімеризацією;
б) Поліконденсацією;
в) Гідратацією.

2. Чим відрізняються реактопласти від термопластів?
а) При нагріванні переходять у пластичний стан тільки один раз;
б) При їх утворенні виділяються побічні продукти;
в) Хімічний склад їх у процесі реакції перетворення не змінюється, хоча

речовина набуває нових властивостей;
г) Хімічний склад їх помітно відрізняється від складу початкових молекул;
д) При нагріванні розм’якшуються, а потім плавляться, при охолоджуванні

знову тверднуть.
3. Які термореактивні полімери застосовуються як в’яжуче?
а) Фенолальдегідні; д) Епоксидні;
б) Карбамідні; е) Полівінілацетатні;
в) Поліуретанові; ж) Поліефірні.
г) Полівінілхлоридні;

4. Резол розчиняється в спирті й ацетоні?
а) Так; б) Ні.

5. Для чого застосовують фенолформальдегідні полімери?
а) Для виготовлення деревноволокнистих плит;
б) Для виготовлення деревностружкових плит;
в) Для виготовлення шаруватих пластиків;
г) Для виготовлення  водостійкої фанери;
д) Для виготовлення мінераловатних і скловатних матів;
е) Для приготування клеїв і мастик.

6. Що додають у смолу ДФК-8 для підвищення еластичності?
а) Капрон у вигляді відходів виробництва;
б) Розчинник;
в) Пігменти.

7. Які основні переваги карбамідних смол порівнянно з фенолальдегідними?
а) Світлостійкість;
б) Водостійкість;
в) Твердість;
г) Нетоксичність;
д) Теплостійкість;
е) Відсутність запаху.

8. Що виробляють із карбамідних смол?
а) Пластмаси;
б) Пористі матеріали;
в) Лаки;
г) Клеї для склеювання деревини й пористих матеріалів;
д) Лінолеум.

9. Які переваги мають меламіноформальдегідні смоли?
а) Швидко тверднуть; д) Світлостійкі;
б) Мають блиск; е) Прозорі;
в) Мають високу твердість; з) Нетоксичні.
г) Мають високу водостійкість;
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10. Чи розчиняються у воді немодіфіковані меламінформальдегідні смоли?
а) Так; б) Ні.

11. Для виробництва яких матеріалів використовуються поліуретанові полімери?
а) Волокна;
б) Пластмаси;
в) Лаки, клеї;
г) Піна для тепло- і гідроізоляції;
д) Дрібні облицювальні плитки;
е) Футерувальні листи.

12. Які недоліки мають рідкі епоксидні полімери?
а) Висока в’язкість;
б) Низька кислотостійкість;
в) Збільшення усадки полімеру при введенні великої кількості леткого розчинника;
г) Висока вартість;
д) Токсичність;
е) Не мають.

Практичне завдання
1. Робота зі зразками термореактивних полімерів.
2. Заповніть таблицю 1.

Таблиця 1
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАКТОПЛАСТІВ

№
п/п

Назва
реактопласту Сфера застосування Фізико-механічні

властивості

Самостійна робота
Складіть конспект МЕ 2.3.7. «Термореактивні полімери (реактопласти)».

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 2 3 8
Назва: ВИЗНАЧЕННЯ УПОВІЛЬНЕННЯ СТРОКІВ ТУЖАВЛЕННЯ ГІПСОВОГО

В’ЯЖУЧОГО РОЗЧИНАМИ ТВАРИННОГО КЛЕЮ.
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА

Мета: засвоєння знань і формування навичок визначення впливу органічних 
в’яжучих на строки тужавлення неорганічних гіпсових в’яжучих.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.2.3. Гіпсові в’яжучі матеріали;
2. МЕ 2.2.4. Стандартні випробування гіпсу. Лабораторно-практична робота;
3. МЕ 2.3.4. Природні органічні полімери.

Матеріально-технічне забезпечення:
1. Гіпсове в’яжуче – 3000 г; 6. Конічне кільце з корозійностій-

кого матеріалу;2. Клей глютиновий плитковий – 100 г;
3. Пристрій для варіння клею; 7. Полірована пластинка з коро-

зійностійкого матеріалу розмі-
ром не менше ніж 100×100 мм

4. Прилад Віка з масою рухомої частини 300±2 г;
5. Секундомір;

ХІД РОБОТИ
І. Приготування розчину глютинового клею
Щоб приготувати розчин глютинового клею нормальної густоти, треба взяти на

1 вагову частину сухого кісткового клею і 1-1,5 вагові частини води.
Плити глютинового клею вміщують у посудину з водою на 

6-12 годин для розбухання.
Після набухання плиткового клею його варять при темпера-

турі 70-80°С у клеєварці або котлі з подвійними стінками (рис.1). 
Довго варити клей при температурі вище 80°С не рекомендується, 
оскільки за таких умов знижується його клейкість. Якщо клей пі-
ниться, його треба прокип’ятити протягом 5-10 хв і зняти піну.

Розчин придатний для використання, якщо при помішуванні в 
ньому немає згустків. Під час роботи температура робочого розчи-
ну має бути 60-80°С, тому весь посуд повинен мати подвійні стінки, 
між якими налито гарячу воду, що підтримує відповідну темпера-
туру клейового розчину. Глютинові клеї слід готувати в кількості, 
потрібній не більш як на один-два дні, бо вони застигають. У разі 
застигання клейового розчину його знову підігрівають.

ІІ. Приготування гіпсового тіста нормальної густоти
Гіпсове тісто нормальної густоти приготуйте згідно з вимогами розділу І (МЕ 2.2.4. 

Стандартні випробування гіпсу).
ІІІ. Приготування гіпсового тіста з додаванням сповільнювача тужавлення 

гіпсу – глютинового клею
Принцип дії сповільнювачів тужавлення заснований на сповільненні росту гідрат-

них кристалів у системі в’яжуче – вода. Концентрація сповільнювачів може бути у меж-
ах 0,1-0,55% від маси сухого гіпсового в’яжучого.

Дослідження проводимо таким чином:
  готуємо гіпсове тісто нормальної густоти з додаванням різної кількості клейового 

розчину від маси сухого гіпсу:
  проба № 1 – 0,1%;   проба № 3 – 0,2%;   проба № 5 – 0,4%;
  проба № 2 – 0,15%;   проба № 4 – 0,25%;   проба № 6 – 0,5%.

Рис.1. Пристрій для
варіння клею
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  після введення сповільнювача тужавлення гіпсу проводиться випробування кожної 
проби на строки тужавлення;

  результати дослідження заносимо в таблицю 1.

Таблиця 1
СТРОКИ ТУЖАВЛЕННЯ ГІПСУ З УВЕДЕННЯМ 

СПОВІЛЬНЮВАЧА ТУЖАВЛЕННЯ

Номер
проби

Витрата матеріалів для приготування Строки тужавлення

Гіпс, г Вода, мл Глютиновий клей, г Початок 
тужавлення

Кінець
тужавлення

№1
№2
№3
№4
№5
№6

Примітка: можна провести аналогічні дослідження з використанням іншого спо-
вільнювача тужавлення гіпсу. Це можуть бути сульфітно-спиртова бар-
да, казеїновий клей, карбоксімтілцелюлозний (КМЦ), полівінілцетатний 
(ПВА). Способи приготування розчинів цих клеїв знайдіть самостійно.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що дає додавання в гіпсові розчини сповільнювача тужавлення?
а) Уповільнення строків тужавлення;
б) Більш зручна робота з гіпсом;
в) Збільшення міцності гіпсового тіста;
г) Зменшення витрати води для приготування гіпсового тіста.

2. Чи в усіх випадках при роботі з гіпсом уповільнення строків тужавлення
є позитивним?

а) Так;
б) Бувають випадки, коли треба прискорити строки тужавлення.

3. Чи впливає додавання сповільнювача тужавлення на водостійкість гіпсового 
в’яжучого?

а) Так;
б) Ні.

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 2 3 9
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 2.3 та контролі його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 2.3

Письмове завдання
1. Охарактеризуйте властивості органічних в’яжучих матеріалів. Проаналізуйте їх з 

точки зору використання в житловому будівництві та заповніть таблицю 1.

Таблиця 1
ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ В’ЯЖУЧИХ МАТЕРІАЛІВ

Позитивні Несуттєві Негативні
А. Органічні в’яжучі

Б. Полімери

2. Поділіть природні органічні полімери на речовини тваринного та рослинного похо-
дження. Користуючись додатковою літературою, виділіть їх загальні властивості та 
відмінності.

3. Що спільного і яка різниця між неорганічними та органічними в’яжучими матеріалами?
4. У чому полягає суттєва відмінність між термопластами та реактопластами?
5. Яких вимог безпеки праці треба дотримуватись при роботі з органічними в’яжучими 

матеріалами? Назвіть вимоги окремо для кожної групи органічних в’яжучих матеріалів.
6. Проаналізуйте, яким чином впливають органічні в’яжучі матеріали на довкілля та 

запропонуйте способи усунення негативного впливу в умовах будівництва.

Практичне завдання
1. Відвідайте будівельний майданчик і з’ясуйте, які органічні в’яжучі матеріали там 

застосовують, з якою метою і для яких цілей. Чи помітили ви порушення в їх вико-
ристанні?

2. Виконайте лабораторно-дослідницьку роботу з визначення впливу органічних 
в’яжучих на міцність гіпсових розчинів (аналогічно МЕ 2.3.8).

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 2 4 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 2.4. БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ, КЛЕЇ ТА МАСТИКИ

Мета: засвоєння знань про:
  види та класифікацію будівельних розчинів;
  властивості розчинів і розчинових сумішей;
  сухі будівельні суміші. Нормативні документи;
  властивості клеїв;
  мастики та їх класифікацію;
  клейові суміші КНАУФ.

Переходьте до наступного елементу

Людина може те, що вона зобов'язана, і якщо вона 
каже: «я не можу», значить, вона не хоче.

І. Фіхте
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 2 4 2
Назва: ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ

Мета: засвоєння знань про:
  будівельні розчини, їх види;
  застосовання в’яжучих речовин у розчинах;

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.2.2. Неорганічні в’яжучі матеріали;
2. МЕ 2.2.3. Гіпсові в’яжучі матеріали.

Будівельним розчином називають матеріал, який отримують у результаті за-
твердіння суміші, що складається з:

  неорганічної в’яжучої сировини;
  дрібного заповнювача (піску);
  води;
  спеціальних домішок (неорганічних і органічних).
Для приготування будівельних розчинів і промивання заповнювачів застосо-

вують воду, що відповідає вимогам ГОСТ 23732-79. Вода не повинна містити 
домішок у кількостях, що порушують строки тужавлення та твердіння.

Цю суміш до початку твердіння називають розчиновою сумішшю. В’яжуча сирови-
на у розчині обволікає часточки заповнювача, зменшуючи тертя між ними. У результаті 
цього розчинова суміш набуває необхідної для розчину рухливості.

Як в’яжучі речовини використовують цемент, глину, гіпс, вапно та їх суміші. Пісок, 
що використовують у розчинах як заповнювач, може бути природним (гірський, мор-
ський) або штучним (з гірських порід).

За видом застосованого в’яжучого будівельні розчини бувають цементні, глиняні, 
вапняні, гіпсові, змішані (цементно-вапняні, вапняно-гіпсові, гіпсоцементні).

Залежно від властивостей в’яжучого матеріалу розрізняють:
  повітряні розчини, що тверднуть у повітряно-сухих умовах (наприклад гіпсові);
  гідравлічні, що починають тверднути на повітрі або у вологих умовах (цементні).

Залежно від складу в’яжучого матеріалу бувають також:
  прості розчини, до складу яких входить одна в’яжуча речовина (вапняні, цементні, 

глиняні);
  змішані розчини, які складаються з кількох в’яжучих речовин.

Склад простих розчинів позначають двома цифрами: 
  перша цифра (зазвичай одиниця) вказує, скільки частин в’яжучого матеріалу міс-

титься в розчині щодо маси або об’єму;
  остання цифра вказує, скільки частин заповнювача припадає на одну частину 

в’яжучого матеріалу. 
Наприклад: вапняний розчин складу 1:3 означає, що в цьому розчині на одну 

частину вапна припадає три частини заповнювача.
Для змішаних розчинів співвідношення складається із трьох чисел: 

  перша цифра (одиниця) вказує на об’ємну частину в’яжучого матеріалу;  
  друга цифра – кількість додаткового в’яжучого матеріалу; 
  третя – кількість частин заповнювача.

Наприклад, запис «вапняно-гіпсовий розчин складу 1:0,15:4» пояснюється так: 
на 1 частину вапна в розчині припадає 0,15 частини гіпсового в’яжучого матеріалу
і 4 частини заповнювача.
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Залежно від співвідношення між кількістю в’яжучого матеріалу та заповнювача 
розчинові суміші бувають:

  пісні – містять невелику кількість в’яжучого. Вони малопластичні, тому менш зручні 
в роботі, але дають дуже малу усадку, що є цінним при облицювальних роботах;

  нормальні – кількість в’яжучого матеріалу в них така сама, як і заповнювача;
  жирні – з надлишком в’яжучого матеріалу (пластичні, але дають усадку, розтріску-

ються).
Жирність розчинової суміші визначають вес-

лом (теркою чи штукатурною лопаткою), рис.1:
  пісна суміш майже не прилипає до весла;
  нормальна суміш прилипає лише місцями;
  жирна суміш прилипає до весла у великій кількості.

За об’ємною масою будівельні розчини поділяються на:
  важкі – середньої об’ємної маси в сухому стані 1500 кг/м3

 і більше (готують на піску);
  легкі – середньої об’ємної маси до 1500 кг/м3 (готують 

на пористому піску з пемзи, туфу, керамзиту).
За призначенням розчини бувають кількох видів:

  мурувальні (для кам’яного мурування);
  штукатурні (для обштукатурювання приміщень, декоративних штукатурок);
  спеціальні, що мають особливі властивості (гідроізоляційні, акустичні, рентгеноза-

хисні тощо);
  для кріплення облицювальних матеріалів.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що таке розчинові суміші?
а) Матеріал, отриманий у результаті затвердіння суміші в’яжучого, піску, води, 

спеціальних домішок;
б) Суміш в’яжучого, піску, води до початку твердіння;
в) Суміш, у якій в’яжуче обов’язково обволікають частки заповнювача.

2. Чи повинна в’яжуча речовина у розчині обволікати всі частки заповнювача?
а) Так;
б) Ні.

3. Чи буде мати необхідні властивості розчин без заповнювача?
а) Так;
б) Ні.

4. Які розчини називаються простими?
а) З одним в’яжучим; 
б) З двома в’яжучими; 
в) Без в’яжучого.

5. Що означає поняття «змішані розчини»?
а) Наявність у розчині спеціальних домішок;
б) Наявність у розчині кількох в’яжучих;
в) Наявність заповнювача.

6. Чи завжди друга цифра позначає додаткове в’яжуче?
а) Так;
б) Ні.

Рис. 1. Весла: а – пісна суміш, 
б – нормальна суміш,

в – жирна суміш
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7. Яка властивість розчинів на основі гіпсового в’яжучого є правильною?
а) Це повітряні розчини;
б) Це гідравлічні розчини.

8. Що, на вашу думку, дає уведення заповнювача у склад розчину?
а) Зменшення витрати в’яжучого;
б) Зниження вартості розчину;
в) Підвищення продуктивності праці при використанні розчину;
г) Зменшення витрат в’яжучого й усадки розчину.

9. Який недолік мають жирні розчини?
а) Висока пластичність; 
б) Дають усадку; 
в) Розтріскуються; 
г) Висока вартість розчинів;
д) Потребують перед вживанням тривалого перемішування.

10. Яку перевагу мають пісні розчини?
а) Невелику кількість в’яжучого; 
б) Малопластичні; 
в) Дають дуже малу усадку; 
г) Майже не розтріскуються.

ПОВТОРІТЬ МОДУЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗА ДОПОМОГОЮ
ОПОРНОГО КОНСПЕКТУ

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

За видом 
в’яжучого

За
призначенням

Від
властивості 
в’яжучого

Залежно від 
співвідношення 

в’яжучого і
заповнювача

За кількістю
видів в’яжучого 

в розчині

  цементні
  гіпсові
  вапняні
  глиняні

  мурувальні
  штукатурні
  спеціальні
  для кріплення

облицювальних 
матеріалів

  повітряні
  гідравлічні

  жирні
  нормальні
  пісні

Прості:
  один вид 

в’яжучого
Складні:

  два і
більше видів 
в’яжучого

Переходьте до наступного елементу інструкторПовторіть елемент і перевірте себе

  В’яжуче + заповнювач + вода + спеціальні домішки

=
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 2 4 3
Назва:  ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ І РОЗЧИНОВИХ СУМІШЕЙ

Мета: засвоєння знань про властивості розчинів і розчинових сумішей:
  об’ємна маса;
  міцність;
  щільність;
  водонепроникність;
  морозостійкість;
  рухомість;
  водоутримувальна здатність;
  розшарування.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.1.3. Фізичні властивості будівельних розчинів;
2. МЕ 2.1.8. Механічні властивості будівельних розчинів;
3. МЕ 2.2.2. Неорганічні в’яжучі матеріали;
4. МЕ 2.4.2. Види та класифікація будівельних розчинів.

Дидактичне забезпечення: ГОСТ 5802-86. 

За об’ємною масою розчини поділяються на:
а) важкі – об’ємна маса більше ніж 1500 кг/м3;
б) легкі – об’ємна маса менше ніж 1500 кг/м3.

Міцність розчину характеризується маркою, яка визначається межею міцності 
при стисненні стандартних зразків – кубів з ребрами 70,7 мм, що виготовляють з 
робочої розчинової суміші й випробовують після 28-добового твердіння при темпера-
турі 15-25°С

Відповідно до ГОСТ 5802-86, для розчинів за міцністю на стиснення установлено 
марки: 4, 10, 25, 75, 100, 150, 200, 300. Міцність розчину при розтягуванні в 5-10 разів 
менша за їх міцність на стиснення.

Фактори, що впливають на міцність розчинів:
  активність в’яжучого матеріалу;
  вид в’яжучого;
  вид заповнювача, його форма та шорсткість (неправильна форма й шорсткість за-

безпечують краще зчеплення його з цементом або іншими в’яжучими);
  міцність заповнювача;
  водов’яжуче відношення. Воно близьке до 0,5, хоча для повної реакції цементного 

тіста досить водоцементного відношення в межах 0,15...0,20 (на 1 кг цементу – 150-
200 мл води). Необхідність збільшення кількості води в розчинах до 0,5 викликана 
тим, що працювати з розчиновою сумішшю з малою кількістю води дуже важко; 
надлишок води повинен компенсувати її втрати через випаровування і поглинання 
поверхнею, на яку наносять розчин;

  однорідність суміші,  якість її перемішування;
  умови твердіння. Зниження температури сповільнює твердіння розчину й набиран-

ня ним міцності. Швидке випаровування (при високій температурі повітря) призво-
дить до опадання розчину.
Щільність розчину – ступінь заповнення об’єму затверділого розчину твердою 

частиною його складових. Решта об’єму розчину заповнена водою, водяною парою, 
повітрям. Від щільності розчину залежить його теплопровідність, водопроникність, 
довговічність, морозостійкість.
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Щоб отримати густий розчин, необхідно правильно підібрати гранулометричний 
склад заповнювача, забезпечити гарне перемішування й ущільнення суміші, що укла-
дається.

Така властивість розчину, як водонепроникність має велике значення для зо-
внішньої штукатурки будинку, підстильного шару під облицювання керамічною плиткою.

Збільшення щільності розчину, введення домішок, особливо полімерних смол, 
підвищує водонепроникність розчину.

Морозостійкість розчину характеризується його здатністю не руйнуватися під 
дією багаторазового поперемінного заморожування й відтавання в насиченому водою 
стані.

За морозостійкістю розчини поділяються на марки: Мрз 10, 15, 25, 35, 50, 100, 200 
і 300. Вимогам морозостійкості повинні відповідати розчини зовнішніх штукатурок і під-
стильних шарів при зовнішньому облицюванні.

Мрз залежить від щільності й водопроникності.
Рухомість. Щоб із розчиновою сумішшю було легко і зручно працювати, вона 

має бути пластичною. Пластичність прийнято характеризувати рухомістю.
Визначають рухомість розчинових сумішей за до-

помогою стандартного конуса висотою 15 см і кутом при 
вершині 30°, усередині конуса розташований  вантаж: 
вага разом з вантажем – 300 г. На поверхні конуса нане-
сено поділки із градацією 1 см.

Ретельно перемішавши суміш і розрівнявши її по-
верхню, до суміші підносять конус так, щоб він вершиною 
торкався поверхні суміші. Після чого цей конус відпуска-
ють, і він під дією власної маси занурюється в розчинову 
суміш. Потім конус виймають і за поділками визначають, 
на яку глибину він занурився. Скажімо, конус опустився 
на 10 см, значить, рухомість розчинової суміші – 10 см.

Водоутримувальна здатність – здатність розчинової суміші утримувати воду. 
Ця властивість має велике значення при нанесенні розчинової суміші на пористі осно-
ви, а також при її транспортуванні.

Зневоднення розчину призводить до зменшення його рухомості та втрати міцності.
Розшарування – поділ розчинової суміші на тверду й рідку фази. Щоб запобіг-

ти розшаруванню, треба правильно підбирати гранулометричний склад заповнювачів. 
Пластифікуючі домішки також зменшують розшарування.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Розчини з якою об’ємною масою  належать до легких?
а) Менше ніж 1500 кг/м3;
б) Дорівнюють 1500 кг/м3;
в) Більше ніж 1500 кг/м3?

2. Яку об’ємну масу мають важкі розчини?
а) 1400кг/м3;
б) 1500 кг/м3;
в) 1700 кг/м3;
г) 2000 кг/м3.

Рис.1. Визначення  рухомості 
розчинової суміші (1) 

за глибиною занурення стан-
дартного конуса (2)
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3. Що характеризує міцність розчину?
а) Марка розчину;
б) Межа міцності на стиснення;
в) Межа міцності на розтягування.

4. Що впливає на міцність розчину?
а) Вид в’яжучого;
б) Марка в’яжучого;
в) Вид заповнювача;
г) Умови твердіння;
д) Морозостійкість.

5. Як практично визначити рухомість розчинової суміші?
а) Набиранням розчину на весло;
б) Зануренням стандартного конуса;
в) Ретельним розрівнюванням до появи води на поверхні.

6. Чи взаємопов’язана водонепроникність розчину з його морозостійкістю?
а) Так;
б) Ні.

7. Які фактори впливають на якість розчину?
а) Гранулометричний склад заповнювача;
б) Водонепроникність;
в) Умови твердіння;
г) Об’ємна маса.

8. Чи можна розчини низької морозостійкості Мрз 10 використовувати для зовнішніх 
штукатурних робіт?

а) Так;
б) Ні.

9. До чого може призвести швидке випаровування води при твердінні розчину?
а) Зниження міцності;
б) Опадання розчину;
в) Поява тріщин;
г) Швидке твердіння та набирання міцності.

10. Чи може недостатньо ретельне перемішування складових розчину вплинути на
його щільність?

а) Так;
б) Ні.

11. Чи є розшарування розчинової суміші позитивною властивістю?
а) Так;
б) Ні.

12. Як попередити розшарування розчинових сумішей?
а) Забезпечити правильний зерновий склад заповнювача;
б) Забезпечити правильне співвідношення заповнювача й в’яжучого;
в) Дотримуватися водов’яжучого відношення;
г) Ретельно перемішувати складові розчинової суміші;
д) Використовувати зерна заповнювача неправильної форми і з шорсткуватою 

поверхнею;
е) Уводити пластифікуючі домішки.

13. Чи може правильний підбір в’яжучого й заповнювача забезпечити гарну
водоутримувальну здатність розчинової суміші?

а) Так;
б) Ні.
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ПОВТОРІТЬ МОДУЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗА ДОПОМОГОЮ
ОПОРНОГО КОНСПЕКТУ

ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ
Розчинові суміші Затверділі розчини

  рухомість
  водоутримувальна здатність
  розшарування

  щільність
  морозостійкість
  водонепроникність → об’ємна маса

більше ніж
1200 кг/см3

● важкі

менше ніж
1200 кг/см3

● легкі
  міцність → Фактори, 

які впливають на міцність

● вид і міцність в’яжучого

● умови твердіння

● водов’яжуче відношення

● однорідність суміші

● вид і міцність заповнювача

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 2 4 4
Назва: СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Мета: засвоєння знань про застосування сухих будівельних сумішей замість 
традиційних будівельних сумішей.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.4.2. Види та класифікація будівельних розчинів;
2. МЕ 2.4.3. Властивості розчинів і розчинових сумішей.

Дидактичне та матеріально-технічне оснащення:
  ДБН В.2.6-22-2001;
  зразки сухих будівельних сумішей (СБС).

Сучасне будівництво не може обійтися без сухих будівельних сумішей, на основі 
яких створюють високопродуктивні та високоякісні тонкошарові технології опоряджу-
вальних робіт. Якщо при використанні традиційних матеріалів і технологій вага матері-
алів внутрішнього й зовнішнього опорядження становила близько 20% ваги будівлі, то 
при використанні сухих сумішей вона зменшується у 6 разів. При цьому продуктивність 
праці зростає у 2-4 рази, значно поліпшується зовнішній вигляд оброблених поверхонь 
і будівельного майданчика, зменшується кількість відходів, поліпшуються експлуата-
ційні характеристики.

Сухі суміші в сучасному будівництві представлені штукатурками, шпаклівками, 
затирками для швів, клеями, ґрунтовками, фарбами тощо.

Майже усі сучасні будівельні сухі суміші містять у своєму складі зв’язувальні по-
лімерні речовини у вигляді редиспергувальних порошків «Вінніпас».

Матеріали на основі сухих сумішей, модифікованих порошками «Вінніпас», ха-
рактеризуються високими адгезійними та деформаційними властивостями; підвище-
ною міцністю на вигин, стійкістю до стирання, незначною усадкою, а також поліпшени-
ми реологічними властивостями.

Використання виготовлених у заводських умовах будівельних сухих сумішей з точ-
но витриманими пропорціями в’яжучого, наповнювачів, полімерних домішок дає змогу 
досягти високого ступеня надійності при застосуванні. При замішуванні водою цих сумі-
шей утворюються високоякісні модифіковані полімерами будівельні розчинові суміші зі 
стабільними характеристиками на відміну від традиційних розчинів, де можливі неточ-
ності при дозуванні складових розчину на будівельному майданчику.

Класифікацію сухих будівельних сумішей за видами робіт і вимоги до сухих 
будівельних сумішей згідно з ДБН В.2.6-22-2001 наведено в табл.1.
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Таблиця 1

КЛАСИФІКАЦІЯ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ (СБС) ЗА ВИДАМИ РОБІТ
Функціо-

нальне при-
значення
сумішей

Групи сухих будівельних
сумішей та сфера їх

застосування

Вимоги до сухих 
будівельних сумішей

1 2 3
Опоряджувальні роботи:

  облицювальні
  штукатурні

  фарбувальні (фасадні)
  улаштування підлог

Клейові
суміші

Група К1. Для закріплення 
керамічних, фаянсових, 
клінкерних та інших плиток з 
водопоглинанням понад 3%, 
розміром до 300×300 мм на 
бетонних, цегляних та ошту-
катурених недеформованих 
основах усередині та зовні 
будинків. Може використо-
вуватись як вирівнювальний 
шар 

Клейові суміші становлять собою полімермінеральні 
системи, що містять мінеральні в’яжучі, наповнювачі та 
полімерні домішки, які регулюють фізико-механічні та 
реологічні властивості розчинових сумішей і розчинів.
Клейові суміші всіх груп
повинні:

  забезпечувати високу міцність зчеплення облицю-
вальних матеріалів з різними основами –
бетонними, цегляними, цементно-піщаними, гіпсокар-
тонними, пінобетонними та деревностружковими пли-
тами – не менше як 0,5 МПа і зберігати цей показник 
при впливі різних експлуатаційних факторів – низьких 
температур, водного середовища, статичних і дина-
мічних навантажень;

  мати тривалий термін придатності розчинової суміші – 
від 60 хв;

  мати високу фіксувальну здатність (опір зміщенню 
плитки, по-
кладеної на розчинову суміш) – до 0,5 мм;

  мати високу липкість до приклеюваного облицюваль-
ного матеріалу та основи;

  мати тривалість витримування не менше ніж 10 хв і 
тривалість коригування положення плиток не менше 
ніж 10 хв.

Група К2. Для закріплення 
плиток з природного каме-
ню, скла, кам’яного литва та 
інших матеріалів з водопо-
глинанням менше ніж 3%,
розміром не більше як 
300×300 мм на бетонних, 
цегляних та оштукатурених 
недеформованих основах 
усередині та зовні будинків, 
зокрема методом «плитка 
на плитку».
Група КЗ. Для закріплення 
всіх видів плиток усеред-
ині та зовні будинків, зо-
крема розмірами понад 
300×300мм, на деформо-
ваних основах (підлоги з 
підігрівом, тераси, балкони, 
сходи та ін., конструкції, що 
зазнають перепадів темпе-
ратури та вологи).

Суміші для 
заповнення 
швів

Група 31. Для заповнення 
швів завширшки 1-5 мм між 
керамічними, фаянсовими, 
клінкерними та іншими плит-
ками з водопоглинанням 
понад 3%, що закріплені на 
недеформованих основах і 
експлуатуються у звичайних 
умовах усередині та зовні 
будинків (стіни).

Суміші становлять собою полімермінеральні системи, 
що містять мінеральні в’яжучі, наповнювачі та арму-
вальні домішки, а також домішки, що підвищують адге-
зійні та деформативні характеристики розчинів (модуль 
пружності) і знижують усадку.
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Група З2. Для заповнення 
швів завширшки 4-10 мм між 
плитками з природного ка-
меню, скла, кам’яного литва 
та інших матеріалів з водо-
поглинанням до 3%, що за-
кріплені на недеформованих 
основах і експлуатуються у 
звичайних умовах усередині 
та зовні будинків (стіни та 
підлоги).

Суміші усіх груп для заповнення швів повинні:
  разом з облицювальними матеріалами надавати по-

верхні потрібних архітектурно-художніх (естетичних) 
якостей;

  захищати конструкцію від проникнення вологи;
  мати стійкість до атмосферних, усадкових або меха-

нічних впливів;
  швидко тужавіти в процесі твердіння;
  мати морозостійкість не менше 50 циклів;
  мати стиранність для груп 32 й 33 не більше

ніж 0,7 г/ см² і усадку не більше, ніж 2 мм/м;
  мати міцність зчеплення з основою не менше

ніж 0,5 МПа.Група З3. Для заповнення 
швів розміром 2мм і більше 
між плитками усіх видів, у 
тому числі закріпленими 
на деформованих основах 
усередині та зовні будинків 
(стіни та підлоги).

Суміші для 
штукатур-
них робіт

Група Ш1. Декоративні шту-
катурні суміші для внутрішніх 
робіт по бетонних, цегляних, 
оштукатурених і гіпсокартон-
них основах (товщина шару 
2,5-5 мм).

Суміші для штукатурних робіт являють собою полімер-
мінеральні системи, що містять мінеральні в’яжучі, за-
повнювачі, наповнювачі та різні домішки, у тому числі 
й такі, що підвищують паропроникність і зменшують 
усадку розчинів.
За видом основного в’яжучого суміші поділяються на 
цементні, цементно-вапняні та гіпсові. 
Залежно від фракції наповнювача вони поділяються 
на дрібнодисперсні (0-0,315 мм), середньодисперсні 
(0,315-1,2 мм) та великодисперсні (1,2-2,5 мм і більше). 
Розчинові суміші повинні мати зчеплення з основою не 
менш як 0,5 МПа.Паропроникність розчинових сумішей 
не менше ніж 0,1 мг/(мгодПа).

По закінченні процесу твердіння штукатурки на поверхні 
не повинні утворюватись тріщини.
Цементні суміші всіх груп повинні:

  при виконанні зовнішніх робіт забезпечувати високу 
стійкість покриттів до впливу вологи й різних кліма-
тичних факторів, у тому числі негативних і підвище-
них температур;

  при виконанні зовнішніх робіт мати коефіцієнт водо-
поглинання не більш як 0,2 кг/м² × год 0,5 (група Ш3);

  легко наноситися й вирівнюватись.
Гіпсові суміші (група Ш2) призначені для опоря-

дження внутрішніх поверхонь приміщень. До їх складу 
входять гіпс, вапно, наповнювачі, полімерні модифікуючі 
компоненти, сповільнювачі тужавлення та інші домішки.
Гіпсові суміші повинні:

  не руйнуватися при періодичному короткочасному 
зволоженні;

  забезпечувати можливість регулювання процесу ту-
жавлення у широкому часовому діапазоні (1-2 год).

Група Ш2. Гіпсові вирівню-
вальні штукатурні суміші, у 
тому числі на легких напо-
внювачах, для внутрішніх ро-
біт (товщина шару 3-30 мм).

Група ШЗ. Декоративні шту-
катурні суміші для зовнішніх 
робіт по бетонних, цегляних 
і цементно-піщаних основах 
(товщина шару 2,5-5 мм).

Група Ш4. Цементні вирів-
нювальні штукатурні суміші 
для внутрішніх і зовнішніх ро-
біт (товщина шару 3-30 мм).
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Група СІ. Шпаклівки на 
основі мінеральних в’яжучих 
(гіпсу, цементу) або полімер-
них в’яжучих для внутрішніх 
робіт по бетонних, цегляних, 
оштукатурених поверхнях і 
гіпсокартону.

Суміші для підготовки поверхні становлять собою систе-
ми, що містять мінеральні в’яжучі, наповнювачі та різні 
домішки, у тому числі й такі, що знижують прилипання 
розчинової суміші до інструмента.
Суміші для підготовки поверхні під опорядження 
повинні:

  мати зчеплення з основою не менш
як 0,5 МПа;

  мати паропроникність не менш
як 0,1 мг/(м×год×Па);

  бути морозостійкими (для зовнішніх
робіт) і витримувати не менше
ніж 50 циклів;

  легко вкладатися на основі, не залишати смуг, грудок 
і не тягнутися за інструментом;

  мати стійкість до утворення тріщин і мінімальну усад-
ку, яка не повинна перевищувати 0,2%;

  шліфуватися й фарбуватися, зокрема фарбами на 
органічних розчинниках;

  не стікати з вертикальних поверхонь;
  бути водостійкими (на основі цементу).

Група С2. Шпаклівки на 
основі цементу для зовніш-
ніх і внутрішніх робіт по це-
гляних, бетонних і цементно-
піщаних поверхнях. Можуть 
забарвлюватися фарбами, 
приготовленими на основі 
органічних розчинників.

Ґрунту-
вальні
суміші

Група СЗ. Для просочування 
і ґрунтування основ перед 
нанесенням покриттів.

Ґрунтувальні суміші (група С3) становлять собою одно-
пакувальні, готові до застосування композиції на основі 
водної дисперсії синтетичних смол. Призначені для зміц-
нення й просочування основ із ніздрюватого бетону, де-
ревностружкових, гіпсових і гіпсокартонних плит, цемент-
них стяжок підлог, гігроскопічних штукатурок, цегляних, 
керамічних і кам’яних поверхонь, а також основ під пар-
кет, фарби, шпалери, плитки на стінах і стелях усередині 
та зовні будинків.
Ґрунтувальні суміші повинні:

  сприяти підвищенню міцності зчеплення покриттів 
(шарів), що наносяться, з основою;

  глибоко проникати в основу;
  мати паропроникність від 0,1 мг/(м×год×Па);
  мати антисептичні властивості;
  знижувати ймовірність утворення тріщин у

покриттях.
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Група Ф1. Для внутрішніх 
робіт по підготовлених бе-
тонних, цегляних, оштукату-
рених поверхнях і гіпсокар-
тону.

Полімермінеральні фарби належать до композицій, які 
містять мінеральні в’яжучі, полімерні модифікатори, піг-
менти, наповнювачі, стабілізуючі й адгезійні компоненти 
й служать для виконання фарбувальних робіт усередині 
й зовні будинків.
Фарби всіх груп повинні:

  за зовнішнім виглядом бути однорідними дисперс-
ними матеріалами, що не містять сторонніх домішок, 
які видно неозброєним оком; грудки, утворені в сухій 
суміші після її зберігання і транспортування, мають 
руйнуватися при незначному механічному впливі під 
час приготування розчинових сумішей;

  містити атмосферо- та лугостійкі мінеральні й
органічні пігменти;

  мати тонкість млива (залишок частинок на ситі
після мокрого просіювання) не більше як 1% і не мен-
ше ніж 80% на ситах відповідно 0,2 і 0,071 мм;

  мати міцність зчеплення з основою від 0,5 МПа;
  мати паропроникність від 0,1 мг/(м×год×Па);
  мати інтервал експлуатаційних температур

від -35 до +70 °С для зовнішнього застосування і від 
-10 до +40°С для внутрішнього застосування;

  мати стійкість до впливу низьких (-35°С) і високих 
(+70°С) температур і кліматичних факторів (для зо-
внішніх робіт);

  бути стійкими до стирання;
  характеризуватися комплексом реологічних і тех-

нологічних показників, які дають змогу виготовляти 
фарби й наносити їх без потьоків на поверхні, що 
фарбуються (умовна в’язкість на віскозиметрі ВЗ-4 
становить 50-180 с);

  наноситися на опоряджувану поверхню щіткою, ва-
ликом або механізованим способом з використанням 
пневморозпилювача в один чи два шари при темпера-
турі навколишнього середовища 5-25°С.

Група Ф2. Для зовнішніх ро-
біт по підготовлених бетон-
них, цегляних та цементно-
піщаних поверхнях.

Ізоляційні роботи: 
  гідроізоляційні; 

  утеплення фасадів

Суміші для 
гідроізоля-
ції

Група Г1. Для влаштування 
гідроізоляційних покриттів 
резервуарів, терас, балконів, 
фундаментів, стін у підвалах. 
Наносяться з боку напору 
води по бетонних, цегляних 
та цементно-піщаних осно-
вах. Потребують улаштуван-
ня деформаційних швів.

Суміші для влаштування гідроізоляційних покриттів 
повинні:

  мати коефіцієнт водопоглинання до 0,1 кг/м²;
  характеризуватися водонепроникністю від 0,2 МПа 

протягом 24 год;
  мати морозостійкість не менше

ніж 75 циклів;
  бути паропроникними;
  наноситися на вологі й мокрі поверхні;
  мати стійкість до впливу атмосферних факторів і бути 

тріщиностійкими та стійкими до усадки, яка не пови-
нна перевищувати 0,2%;

  сприймати деформації основи.

Група Г2. Еластичні двоком-
понентні суміші, які сприй-
мають деформації основи 
в межах 0,5 мм. Сфера за-
стосування така сама, що й у 
сумішей групи Г1.
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Суміші для 
влашту-
вання скрі-
пленої те-
плоізоляції 
фасадів

Група ТІ. Клейова суміш для 
приклеювання пінополісти-
рольних та мінераловатних 
плит при влаштуванні те-
плоізоляції будівельних кон-
струкцій

Для влаштування скріпленої теплоізоляції застосову-
ються три види сумішей: суміші для наклеювання те-
плоізоляції з пінополістирольних і мінераловатних плит; 
гідроізоляційні суміші для захисту пінополістирольних і 
мінераловатних плит; суміші для штукатурних робіт або 
сухі фарби.
Суміші групи ТІ, призначені для закріплення пінополісти-
рольних і мінераловатних плит, повинні мати міцність зче-
плення плит з основою, яка забезпечує когезійний розрив 
щодо утеплювача, та відповідати вимогам, що викладені 
для групи К2.
Гідрозахисні суміші групи Т2 для захисту пінополістироль-
них і мінераловатних плит мають відповідати вимогам, 
викладеним для групи Г1. Міцність зчеплення розчину з 
плитами повинна бути вищою за міцність утеплювача.

Група Т2. Гідроізоляційна 
суміш для захисту пінопо-
лістирольних або мінера-
ловатних плит, а також для 
створення основи під деко-
ративний шар (армується 
спеціальною сіткою). По 
цій суміші можна наносити 
декоративні штукатурки або 
фарби, у тому числі й на ор-
ганічних розчинниках

Основні фізико-механічні характеристики деяких груп сухих будівельних сумі-
шей наведено в табл. 2,3,4.

Таблиця 2

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ

Показники 
Суміші групи

К1 К2 К3
Сухі суміші

Залишок на ситі №08, %, не більше 1 1 Без залишку
Розчинові суміші

Зміщення плитки, мм, не більше 0,2 0,5 0,5
Тривалість витримування, хв, не менше 10 15 15
Тривалість коригування клейового з’єднання, хв,
не менше 10 10 15

Товщина клейового шару, мм до 10 до 8 до 6
Розчини

Міцність зчеплення з усіма основами (згідно з табл.1,
розділ 2), МПа, не менше 0,5 0,7 0,8

Міцність на стиснення, МПа 10 – 20 10 – 25 15 – 25
Морозостійкість, цикли, не менше 50 50 75
Прогин, мм, не менше --- --- 2,5
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Таблиця 3
ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУМІШЕЙ

ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ

Показники 
Суміші групи

31 32 33
Сухі суміші

Залишок на ситі № 0315, %, не більше 1 10 10
Залишок на ситі № 063, %, не більше Без залишку 1 1

Розчинові суміші
Ширина шва, мм 2 – 5 4 – 10 2 і більше
Термін придатності, хв, не менше 30 45 60

Розчини
Міцність на стиснення, МПа, не менше:
через 1 добу
через 28 діб

4
10

6
15

6
15

Таблиця 4
ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СУМІШЕЙ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ

Показники
Суміші групи

Ш1 Ш2 ШЗ Ш4
Розчинові суміші

Колір Має відповідати еталону Не регламенту-
ється

Термін придатності, хв, не менше 60 30 60 60
Товщина шару, мм 1,5-5 5-30 1,5-5 3-30

Розчини
Міцність на стиск, МПа, не менше 5 2,5 10 10
Міцність на розтяг при згинанні, МПа,
не менше 1,5 0,5 2,5 2,5

Морозостійкість, цикли, не менше Не регламенту-
ється -- 50 50

Адгезійна міцність, МПа Не менше 0,5

Таблиця 5
ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУМІШЕЙ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХНІ ПІД ОПОРЯДЖЕННЯ

Показники
Суміші групи

С1 С2
Сухі суміші

Залишок на ситі № 02, %, не більше 1 1
Розчинові суміші

Колір Має відповідати еталону
Термін придатності, хв, не менше 30 60
Товщина шару, мм 0,5-3 0,5-3

Розчини (лише для сумішей, які містять мінеральні в’яжучі – 
гіпс або цемент)

Міцність на розтягування при згинанні, МПа 0,5-1,5 2-3,5 
Міцність на стиснення, МПа 2,5-10 10-20
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яка група сухих будівельних сумішей застосовується на деформованих основах 

для закріплення всіх видів плиток?
а) К-1; г) 31;
б) К-2; д) 32;
в) К-3; е) 33.

2. Яка група СБС застосовується для закріплення плиток методом «плитка на плитку»?
а) К-1; г) 31;
б) К-2; д) 32;
в) К-3; е) 33.

3. Яка група СБС застосовується для закріплення всіх видів плиток розміром
понад 300х300 мм?

а) К-1; г) 31;
б) К-2; д) 32;
в) К-3; е) 33.

4. Які групи СБС застосовуються для заповнення швів між плитками?
а) К-1; г) 31;
б) К-2; д) 32;
в) К-3; е) 33.

5. Яка група СБС застосовується для заповнення швів на деформованих основах?
а) К-1; г) 31;
б) К-2; д) 32;
в) К-3; е) 33.

6. Що входить до складу клейових сумішей для оздоблювальних робіт?
а) Мінеральні в’яжучі;
б) Полівінілацетатна дисперсія;
в) Наповнювачі;
г) Полімерні домішки;
д) Домішки різного призначення.

7. Яку міцність зчеплення облицювальних матеріалів з різними основами повинні
забезпечувати клейові суміші?

а) 0,2 МПа; в) 0,5 МПа;
б) 0,3 МПа; г) >0,5 МПа.

8. Який термін придатності повинні мати розчинові суміші?
а) 10 хв; в) 50 хв;
б) 30-40 хв; г)  від 60 хв.

9. Якою має бути товщина клейового шару розчинової суміші групи К1?
а) До 5 мм;
б) До 6 мм;
в) До 8 мм;
г) До 10 мм;
д) До 15 мм.

10. Яка тривалість коригування положення з’єднання плиток при використанні 
розчинових сумішей К2?

а) До 5 хв; в) 20 хв;
б) 10 хв; г) 40 хв.

11. Що становлять собою суміші для заповнення швів?
а) Полівінілацетатні системи;
б) Полімермінеральні системи;
в) Рослинні системи.
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12. Який термін придатності розчинових сумішей для заповнення швів?
а) 10-20 хв;
б) 30-60 хв;
в) 120 хв.

13. Що становлять собою розчини на основі сухих сумішей?
а) Суха суміш + вода;
б) Затверділа розчинова суміш;
в) Розчинова суміш + вода.

14. Які розчини мають найбільшу міцність на стиснення 15-25 МПа?
а) К1;
б) К2;
в) К3.

15. З яких компонентів складаються гідроізоляційні суміші групи Г2?
а) Цемент;
б) Наповнювача;
в) Вапно;
г) Водної дисперсія полімерів.

16. Яка товщина шару суміші групи Г1?
а) 1 мм; в) 3-5 мм;
б) 2-5 мм; г) 6-7 мм.

17. Яка товщина шару суміші групи Г2?
а) До 1 мм; в) 4-6 мм;
б) 2-3 мм; г) 7-8 мм.

18. У чому різниця між клейовими сумішами для закріплення плиток, приклеювання 
гіпсокартонних листів і заповнення швів між плитками?

а) У складі;
б) У міцності на стиснення МПа, через 28 діб;
в) У термінах придатності;
г) Призначенні.

19. У яких випадках при виконанні опоряджувальних робіт знадобляться
гідроізоляційні суміші?

а) Заповненні швів між плитками;
б) Закріпленні всіх видів плиток;
в) Закріпленні плиток з природного каменю;
г) Улаштуванні гідроізоляційних покриттів резервуарів, терас, стін, підвалу тощо.

Самостійна робота
Письмове завдання

Складіть план-конспект МЕ 2.4.5 «Сухі будівельні суміші. Нормативні документи».

Практичне завдання
Ознайомлення зі зразками СБС.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе



297

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 2 4 5
Назва: ВЛАСТИВОСТІ КЛЕЇВ

Мета: засвоєння знань про:
  основні властивості клеїв;
  властивості, які характеризують якість клейового з’єднання.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.1.2.Класифікація будівельних матеріалів. Система нормативних документів;
2. МЕ 2.3.2.Органічні в’яжучі матеріали.

Матеріально-технічне забезпечення:
1. Клей – 0,2 л;
2. Тонка дерев’яна паличка – 1 шт.

ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ВЛАСТИВОСТЕЙ КЛЕЮ
ВИДІЛЯЮТЬСЯ ДВІ ГРУПИ:

I. Властивості клею: II. Якість клейового з’єднання:
  в’язкість

  життєздатність
  вибухонебезпечність

  токсичність
  горючість

  міцність
  водостійкість

  хімічна стійкість;
  атмосферостійкість

В’язкість клею (робоча консистенція) впливає не лише на зручність роботи з 
ним, а й на міцність з’єднання. В’язкість клею має забезпечувати його затікання в не-
рівності й пори приклеюваного матеріалу, у результаті поверхня взаємного контакту 
збільшується. Клей не може бути дуже рідким, тому що при цьому більша частина його 
піде в пори, а кількості, що залишилася, буде недостатньо для утворення плівки між 
склеюваними матеріалами. Вийде так зване «голодне з’єднання».

В’язкість визначають у лабораторії спеціальним приладом – віскозиме-
тром Енглера. На будівельному майданчику в’язкість клею встановлюють, опускаючи в 
нього тонку паличку і витягуючи її звідти. Клей нормальної консистенції стікає з палички 
суцільним тонким струменем, рідкий клей – окремими краплями, а густий – згустками.

Життєздатність клею характеризується часом, протягом якого він може бути 
використаний без погіршення якості склеювання. Цей час обмежується початком за-
гущення або руйнування клею із втратою склеювальних властивостей. Для органічних 
клеїв життєздатність значною мірою визначається їх біологічною стійкістю.

Токсичність, горючість, вибухонебезпечність ускладнюють роботу з клеєм, 
виникає необхідність у застосуванні особливих запобіжних засобів.

У клейовий склад, крім основного в’яжучого матеріалу, часто додають:
  розчинник, що надає клею необхідної в’язкості;
  отверджувач, який, взаємодіючи з в’яжучою речовиною, сприяє її твердінню;
  стабілізатори, що підвищують життєздатність клею або перешкоджають руйнуван-

ню затверділого клею.
Експлуатаційні якості клею характеризуються:

  механічною міцністю клейового з’єднання;
  водостійкістю;
  хімічною стійкістю.

Для зовнішніх облицювань – здатністю зберігати міцність у широкому діапазоні 
температур – атмосферостійкістю.
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Міцність клейового з’єднання залежить від когезії – сил зчеплення між час-
тинками клею і адгезії – сил зчеплення клейового складу зі склеюваними поверхнями: 
величина когезії визначається складом клею; величина адгезії – взаємодією клею з 
речовиною склеюваних поверхонь у зоні їх контакту.

Твердіння клеїв супроводжується зменшенням в об’ємі – усадкою. Якщо міцність 
матеріалу менша за  міцність плівки, то клейовий шар може руйнуватися з виривом 
матеріалу. Звідси висновок: міцність клейової плівки має бути близькою до міцності 
склеюваних матеріалів. Розмір сил взаємодії між клеєм і речовиною приклеюваної по-
верхні (адгезія) має велике значення для міцності клейового з’єднання.

При склеюванні відбуваються такі процеси:
  механічна адгезія – при нанесенні рідкого клею на поверхню матеріалів, особли-

во пористих, клей проникає в пори або в тріщини, і при затвердінні клейова плівка 
зв’язується з матеріалом багатьма нитками, що проникли в структуру матеріалу. 
Вирішальну роль при цьому відіграють умови змочування речовиною клею склею-
ваних поверхонь;

  змочування сприяє гарному розподілу клею по поверхні матеріалу й затіканню в 
пори, а також вказує на наявність сил молекулярного зчеплення між частинками 
клею й матеріалу. Крім того, змочування значно збільшує поверхню контакту між 
клеєм і склеюваними поверхнями. Збільшенню поверхні зчеплення сприяє надання 
поверхням малопористих матеріалів шорсткої структури.

Адгезійний зв’язок з мінеральними матеріалами, деревиною, в основному, по-
яснюється дією електричних сил між молекулами клею й матеріалу. Молекули клею в 
зоні контакту групуються і орієнтуються по відношенню до молекул матеріалу з проти-
лежним електричним зарядом. При цьому може відбуватися й взаємодія на рівні елек-
тронів з утворенням хімічного зв’язку.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Якими властивостями характеризуються клеї?
а) В’язкість; д) Вибухонебезпечністю;
б) Розчинністю; е) Горючістю;
в) Життєздатністю; ж) Кислото- і лугостійкістю.
г) Токсичністю;

2. Чи впливає в’язкість клею на зручність роботи з ним і міцність з’єднання?
а) Так;
б) Ні.

3. Що забезпечує при облицюванні в’язкість клею?
а) Затікання його в пори й нерівності матеріалу;
б) Підвищення продуктивності праці;
в) Збільшення поверхні взаємного контакту;
г) Міцність склеювання;
д) Естетичність облицьованої поверхні.

4. Чому клей не повинен бути рідким?
а) Частина клею піде в пори;
б) Збільшується витрата клею;
в) Міцність склеювання буде недостатньою;
г) Знижується водостійкість клейового з’єднання;
д) Частина клею, що залишилась після затікання в пори, буде недостатньою для 

утворення плівки.
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5. Як повинен стікати нормальний клей із палички при визначенні його в’язкості
візуально на будівництві?

а) Суцільним тонким струменем;
б) Окремими краплями;
в) Згустками.

6. Яким проміжним часом характеризується життєздатність клею?
а) Початок загущення клею;
б) Руйнування клею;
в) Період твердіння.

7. Які якості клеїв роблять небезпечними роботи з ними?
а) Токсичність;
б) Життєздатність;
в) Горючість;
г) Когезія;
д) Пожежонебезпечність.

8. Які матеріали потрібно вводити в клейовий склад, крім в’яжучого матеріалу?
а) Розчинник;
б) Отверджувач;
в) Стабілізатор;
г) Наповнювач.

9. Які властивості характеризують якість клейового з’єднання?
а) Механічна міцність;
б) Водостійкість;
в) Хімічна стійкість;
г) Кислотостійкість;
д) Атмосферостійкість;
е) Життєздатність;
ж) В’язкість.

10. Чим супроводжується твердіння клеїв?
а) Усадка;
б) Проникання клею в пори;
в) Утворення хімічного зв’язку;
г) Виникнення сили когезії.

11. Чи може клейова міцність різко відрізнятися від міцності склеюваного матеріалу?
а) Може;
б) Не може;
в) Клейова міцність і міцність склеюваного матеріалу не пов’язані.

12. Які процеси відбуваються при механічній адгезії – склеюванні?
а) Клей проникає в пори, тріщини поверхні;
б) Утворюється хімічний зв’язок;
в) Клей проникає у структуру матеріалу;
г) Утворюється клейове з’єднання;
д) Виникають сили когезії.

13. Яку роль відіграє змочування речовиною клею поверхонь?
а) Розподіляє клей по поверхні;
б) Забезпечує когезію;
в) Затікає в пори;
г) Збільшує поверхню контакту;
д) Вказує на молекулярне зчеплення клею й матеріалу.
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14. Чим можна пояснити адгезійний зв’язок між молекулами клею й матеріалами 
(мінеральними)?

а) Дією електричних сил;
б) Хімічною реакцією;
в) Взаємодією на рівні електронів.

Самостійна робота
Письмове завдання

Складіть конспект МЕ «Властивості клеїв і мастик».
Складіть кросворд, використовуючи професійні слова з МЕ 2.4.5 та МЕ 2.4.6.

Практичне завдання
Перевірити в’язкість клею візуально (паличкою).

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 2 4 6
Назва: МАСТИКИ. КЛАСИФІКАЦІЯ

Мета: засвоєння знань про:
  класифікацію мастик на традиційних в’яжучих матеріалах;
  особливості сухих будівельних сумішей для приготування мастик, їх властивості.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.1.2. Класифікація будівельних матеріалів. Система нормативних документів;
2. МЕ 2.1.7. Хімічні властивості будівельних матеріалів;
3. МЕ 2.3.2. Органічні в’яжучі матеріали.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки готових мастик.

Для кріплення опоряджувальних матеріалів до оброблюваної поверхні, крім буді-
вельних розчинів, застосовують різні мастики.

Мастики – це високонаповнені клейові склади. Їх застосовують у тих випадках, 
коли за умовами виконання робіт не можна отримати тонкий клейовий шар (напри-
клад, склеювані поверхні пористі або грубошорсткі), тоді у клейовий склад додають на-
повнювачі. Як правило, наповнювач не бере участі у процесі твердіння, і його основне 
призначення – збільшити товщину клейової суміші.

Мастики зазвичай мають вид густої пасти. Оскільки додавання наповнювача під-
вищує в’язкість клейової суміші й з нею стає важко працювати, то в мастики додають 
пластифікатори – речовини, що підвищують пластичність мастики.

Класифікацію мастик, виготовлених на основі традиційних матеріалів, подано
в табл.1.

Таблиця 1
ДЕЯКІ ВИДИ МАСТИК

Основне
в’яжуче Назва мастики Орієнтовний склад Сфера

застосування
1 2 3 4

I. На неорганічних в’яжучих:
Цемент Колоїдно-

цементний
клей (КЦК)

Склад у мас.ч.:
  портландцемент не нижче

за М400 – 7;
  кварцовий пісок – 3;
  пластифікуючі домішки.

При приготуванні на 1 мас.ч. сухої суміші 
КЦК вводять 1,5 мас.ч. піску.

При облицюванні
фасадів і цоколів
усередині приміщень

Казеїново-
цементна
мастика

Склад у мас.ч.:
  казеїновий клей ОБ – 1;
  портландцемент М400, 500 – 3;
  дрібнозернистий пісок – 1;
  вода – 2,5

Кріплення гіпсових
облицювальних плит

Карбокси-
цементно-
піщана мастика 
(КПЦ)

Склад у мас.ч.:
  портландцемент М400 – 1;
  пісок річковий – 3;
  клей КМЦ, натрієва сіль карбоксиметил-

целюлози (3% розчин) – 1

Для кріплення
глазурованих плиток 
до бетонних,
гіпсобетонних
поверхонь
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1 2 3 4
II. На органічних в’яжучих матеріалах:

Казеїновий 
клей

Казеїново-
вапняна 
мастика

Склад у мас. ч.:
  сухий казеїновий клей – 1;
  фтористий натрій – 0,1;
  гідратне вапно – 0,25-0,5;
  вапняне борошно – 2-2,5;
  вода – 1,5-2,0

Для приклеювання 
облицювальних
матеріалів

На сьогодні в будівництві найчастіше використовують мастики на основі сухих 
будівельних сумішей.

Мастики, приготовлені на основі сухих будівельних сумішей, мають підвищені тех-
нологічні, експлуатаційні якості й гарантують довговічність виконаного опорядження.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Чим відрізняється клей від мастики?
а) В’яжучим;
б) Способом твердіння;
в) Наявністю наповнювача;
г) Товщиною клейового шару.

2. У яких випадках при облицюванні замість клеїв застосовують мастики?
а) Якщо поверхня пориста;
б) Для зниження вартості клейового складу;
в) Для підвищення продуктивності праці;
г) Якщо поверхня грубошорстка;
д) Якщо поверхню необхідно вирівняти (не можна застосувати тонкий

клейовий шар).
3. Як зменшити в’язкість мастики?
а) Уведенням розчинника;
б) Уведенням уповільнювача твердіння;
в) Уведенням пластифікатора.

4. Які мастики можна приготувати, застосовуючи як основне в’яжуче цемент?
а) Колоїдно-цементний клей (КЦК);
б) Епоксидний клей;
в) Казеїново-цементна мастика;
г) Клей К-17;
д) Мастика КПЦ (карбоксицементно-піщана).

Самостійне завдання
Письмове завдання

Складіть конспект МЕ 2.4.8 «Мастики. Класифікація».

Практичне завдання
Вивчення різновидів мастик за натуральними зразками.

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 2 4 7
Назва: КЛЕЙОВІ СУМІШІ КНАУФ

Мета: засвоєння знань про властивості, застосування та способи приготування 
клейових сумішей КНАУФ; формування навичок їх приготування.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.4.4. Сухі будівельні суміші. Нормативні документи;
2. МЕ 2.4.5. Властивості клеїв;
3. МЕ 2.8.6. Сучасні звуко- і теплоізоляційні матеріали.

Матеріально-технічне забезпечення: натуральні зразки клейових сумішей КНАУФ.

I. Монтажні клейові суміші на гіпсовій основі
КНАУФ Перлфікс – це спеціальний монтажний клей на основі сухої гіпсової суміші 

для приклеювання до поверхонь огороджувальних конструкцій з нерівностями до 20 мм 
гіпсокартонних плит, а також ізоляційних матеріалів (пінопростирол, мінеральна вата).

КНАУФ Перлфікс ГФ – спеціальний монтажний клей на основі сухої гіпсової су-
міші, що забезпечує підвищену адгезію, для приклеювання гіпсоволокнистих плит, ізо-
ляційного матеріалу на цегляні, бетонні, оштукатурені, пінобетонні основи з нерівною 
поверхнею.

Готують розчинові суміші таким чином: в 17 л води засипають мішок (30 кг) КНАУФ 
Перлфікс / КНАУФ Перлфікс ГФ і розмішують за допомогою електророзмішувача до 
однорідної консистенції.

Витрати сухої суміші: 5-6 кг/м² при нанесенні гребінковим шпателем.
Час роботи з клеєм – 30 хв з моменту засипання суміші в воду. Мінімальна темпе-

ратура у приміщенні під час проведення робіт +5°С.
Перед нанесенням цих клеїв, залежно від характеру шпаристості поверхні, нано-

сять ґрунтовку КНАУФ Бетоконтакт або КНАУФ Грундірміттель.
КНАУФ Фугенфюллер – клей (шпаклівка) на основі сухої гіпсової суміші, що за-

безпечує підвищену адгезію, для приклеювання гіпсокартонних плит на гладкі рівні по-
верхні, такі як бетон або штукатурка, і тонких плит завтовшки 9,5 мм. Крім цього, ви-
користовується для заповнення швів між ГКП у поєднанні з армувальною стрічкою, їх 
ремонту; монтажу і шпаклювання пазогребеневих плит, а також шпаклювання бетону і 
пористого бетону.

Мінімальна температура у приміщенні під час проведення робіт +10°С.
Час роботи з клеєм – 30 хв з моменту засипання в суміш.
КНАУФ Фугенфюллер Гідро – клей (шпаклівка) на основі сухої гіпсової суміші, 

що містить мінеральні добавки, які сповільнюють тужавлення гіпсу й затримують воду 
в суміші; використовується для приклеювання вологостійких гіпсокартонних плит на 
гладкі рівні поверхні, такі як бетон або штукатурка, і тонких плит завтовшки 9,5 мм.

Призначений також для заповнення швів у поєднанні з армувальною стрічкою між 
вологостійкими ГКП, їх ремонту; монтажу й шпаклювання вологостійких пазогребене-
вих плит, а також ремонту бетону і пористого бетону.

Мінімальна температура у приміщенні під час проведення робіт +5.
Для приготування розчинових сумішей КНАУФ Фугенфюллер / КНАУФ Фугенфюл-

лер Гідро засипають у холодну воду у співвідношенні 1,3 : 1, рівномірно розподіліть по 
поверхні до утворення сухих «острівців» і розмішують за допомогою електрозмішувача 
до однорідної сметаноподібної консистенції без грудочок.

Час роботи з клеєм – 50 хв з моменту засипання суміші в воду.



304

Перед нанесенням цих клеїв, залежно від характеру шпаристості поверхні, нано-
сять грунтовку КНАУФ Тіфенгрунд.
II. Клейові суміші для облицювання керамічною плиткою на цементній основі

КНАУФ Флізенклебер – суха клейова суміш на основі цементу, заповнювача і 
полімерних добавок. Використовується всередині приміщення на досить рівних осно-
вах, таких як бетон, наливна підлога, газобетон, гіпсокартонні плити, цементні плити 
Аквапанель, гіпсова, вапняна штукатурки.

Перед нанесенням цього клею, залежно від характеру шпаристості поверхні, на-
носять ґрунтовку КНАУФ Тіфенгрунд або КНАУФ Хафтемульсія (розбавити у співвідно-
шенні 1:4). Незначні нерівності вирівнюють клеєм Флізенклебер.

Для приготування суху суміш (25 кг) затворюють у 7 л (для стін) і 7,5 л (для підлог) 
води і розмішують за допомогою електрозмішувача на малих обертах до однорідної 
консистенції. Витримують 5 хв, потім перемішують повторно.

Готову розчинову суміш потрібно використати протягом 5 годин.
КНАУФ Флексклебер – суха еластична клейова суміш на основі цементу, запо-

внювача і полімерних добавок для підвищення адгезії. Використовується як всередині 
приміщень, так і зовні будівель на достатньо рівних основах, а саме: бетон, наливна 
підлога, газобетон, гіпсокартонні й гіпсоволокнисті плити, цементні плити Аквапанель, 
гіпсова, вапняна штукатурки. Особливо рекомендується для поверхонь, що зазнають 
коливання температур, деформуються, а також для укладання плиток великого розміру.

Перед нанесенням цих клеїв, залежно від характеру шпаристості поверхні, на-
носять ґрунтовку КНАУФ Тіфенгрунд або КНАУФ Хафтемульсія (розбавити у співвідно-
шенні 1:4). Незначні нерівності вирівнюють клеєм Флексклебер. 

Для приготування суху суміш (25 кг) зачиняють у 7 л (для стін) і 7,5 л (для підлог) 
води і розмішують за допомогою електрозмішувача на малих обертах до однорідної 
консистенції. Витримують 5 хв, потім перемішують повторно.

Готову розчинову суміш потрібно використати протягом 3 годин.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які клеї КНАУФ виробляють на гіпсовій основі?
а) КНАУФ Флізенклебер;
б) КНАУФ Фугенфюллер Гідро;
в) КНАУФ Перлфікс;
г) КНАУФ Флексклебер.

2. Які клеї КНАУФ застосовують при температурі не нижче ніж +10°С?
а) КНАУФ Флізенклебер;
б) КНАУФ Фугенфюллер Гідро;
в) КНАУФ Перлфікс;
г) КНАУФ Флексклебер.

3. Чим склад сухої суміші КНАУФ Фугенфюллер Гідро відрізняється від складу
сухої суміші КНАУФ Фугенфюллер?

а) Наявність водоутримуючих, гідрофобізуючих й уповільнюючих
тужавлення добавок;

б) Наявність гідрофобізуючих й уповільнюючих тужавлення добавок;
в) Наявність уповільнюючих тужавлення добавок;
г) Відсутність водоутримуючих, гідрофобізуючих й уповільнюючих

тужавлення добавок.
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4. Скільки води потрібно для приготування розчинової суміші КНАУФ Флізенклебер
із 25 кг сухої суміші?

а) 6 л;
б) 8 л;
в) 10 л;
г) 7,5 л.

5. Упродовж якого часу можна використовувати готову розчинову суміш КНАУФ 
Флексклебер?

а) 5 годин;
б) 4 годин;
в) 3 годин;
г) 2 годин.

Самостійне завдання
Письмове завдання

Складіть план конспект МЕ 2.4.7 «Клейові суміші КНАУФ».

Практичне завдання
Приготувати розчинову клейову суміш кількох марок (обсяг за вказівкою інструк-

тора).

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 2 4 8
Назва:  СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 2.4 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 2.4

Письмове завдання
1. Дайте характеристику розчинів та розчинових сумішей. Чим вони суттєво відрізня-

ються?
2. На які групи за ДБНВ.2.6.-22-2001 поділяються СБС. Які та сфери їх застосування? 

Складіть таблицю.
3. Які показники фізико-механічних характеристик СБС, на вашу думку, найбільш 

важливі для розчинових сумішей і розчинів.
4. Дайте характеристику властивостей сухих клейових сумішей фірми КНАУФ. Зро-

біть висновки.
5. За якими показниками визначається властивість клею, а за якими – якість клейо-

вого з’єднання? Дайте характеристику цих показників.
6. Які процеси відбуваються при склеюванні різних матеріалів і що сприяє якісному 

склеюванню? Відповідь обґрунтуйте.
7. Що таке мастики, чи доцільно їх використовувати? Відповідь обґрунтуйте.
8. Чим суттєво відрізняються мастики на основі традиційних матеріалів від мастик на 

основі СБС? Яким мастикам краще віддати перевагу? Відповідь обґрунтуйте.
9. Поясніть, що дає навколишньому середовищу застосування СБС.
10. Відвідайте будівельний супермаркет, з’ясуйте вартість наявних СБС. Зробіть ви-

сновки.
11. Відвідайте будівельний майданчик і заповніть таблицю 1.

Таблиця 1
ХАРАКТЕРИСТИКИ СБС

Назва операцій, де застосо-
вуються СБС

Марки, 
фірма-виробник

Інструмент, що за-
стосовується

Зручність у роботі
+ -

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 2 5 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 2.5. ПЛИТНІ ВИРОБИ ДЛЯ КАРКАСНО-ОБШИВНИХ
КОНСТРУКЦІЙ

Мета: засвоєння знань про номенклатуру виробів на основі гіпсових і цемент-
них в’яжучих та вимоги до них;

 формування навичок визначення основних якостей цих плит.

До складу МО входять такі МЕ:
  Класифікація плитних виробів на основі гіпсу ;
  Гіпсокартонні плити (ГКП);
  Будівельні властивості гіпсокартонних плит;
  Гіпсоволокнисті плити (ГВП);
  Акустичні гіпсокартонні плити;
  Плити Аквапанель з осердям на основі портландцементу;
  Пакування, транспортування, зберігання, складування та приймання обшиваль-
них плит великих розмірів;

  Контроль зовнішнього вигляду ГКП. Лабораторно-практична робота;
  Визначення руйнівного навантаження ГКП. Лабораторно-практична робота;
  Визначення міцності зчеплення гіпсового осердя з картоном. Лабораторно-
практична робота;

  Визначення водопоглинання ГКП. Лабораторно-дослідницька робота; 
  Визначення поверхневої щільності гіпсокартонної плити. 
Лабораторно-дослідницька робота.

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 2 5 2
Назва: КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБІВ НА ОСНОВІ ГІПСУ

Мета: засвоєння знань про:
  класифікацію виробів на основі гіпсу;
  маркування виробів за призначенням.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.1.3. Фізичні властивості будівельних матеріалів;
2. МЕ 2.2.3. Гіпсові в’яжучі матеріали.

Матеріально-технічне забезпечення:
Натуральні зразки:

  гіпсокартонних плит (ГКП, ГКПВ, ГКПО, ГКПВО);
  гіпсоволокнистих плит (ГВП, ГВПВ);
  гіпсокартонних акустичних звукопоглинальних плит.

Для облицювання різних пласких поверхонь за-
мість звичайної штукатурки, обшиття каркасів стель і 
стін, виготовлення збірних перегородок, основ підлог, 
вогнезахисних облицювань сталевих та дерев’яних 
конструкцій використовують вироби на основі гіпсових 
в’яжучих. До них відносяться гіпсокартонні плити (ГКП) 
та гіпсоволокнисті плити (ГВП). Ці вироби є одними 
зі складових комплектних систем КНАУФ. Їх викорис-
тання забезпечує підвищення волого-, теплозахисних, 
звукоізоляційних та пожежобезпечних характеристик 
конструкцій при найменших витратах конструкційних 
матеріалів.

Гіпсокартонні вироби мають гіпсове осердя, 
обклеєне з обох боків міцним картоном (рис.1).

Для облицювання та спорудження приміщень, до яких висуваються вимоги під-
вищеної пожежобезпеки, використовують вогнетривкі гіпсокартонні плити, у яких до 
гіпсового осердя додаються заповнювачі – мінеральні або скляні волокна, що не дають 
осердю розділятися на окремі частини при сильному нагріванні та зневодненні під час 
пожежі. Такі плити маркуються ГКПО.

У приміщеннях із високою вологістю (понад 75%) використовують вологостійкі гіп-
сокартонні плити (ГКПВ), лицьова картонна поверхня та гіпсове осердя яких просочені 
спеціальними розчинами для зменшення поглинання вологи. Щоб запобігти пошкоджен-
ню картонної оболонки грибками, плити в заводських умовах просочують фунгіцидами.

Для опорядження огороджувальних конструкцій у приміщеннях із підвищеною воло-
гістю та пожежною небезпекою використовують гіпсокартонні плити, у яких, крім просо-
чування, до гіпсового осердя додано ще скляні волокна. Маркуються такі плити ГКПВО.

Для опорядження приміщень, до яких висуваються умови щодо звукопоглинання 
або акустики (найкраще звучання голосу людини чи музичного інструменту) викорис-
товують ГКП, розрізані на квадрати з обрізаними кромками з усіх боків під прямим 
кутом. Відхилення сторін таких плит від прямого кута не повинно перевищувати 0,2% 
довжини відповідної кромки.

Для поліпшення звукопоглинання ГКП виготовляються перфорованими або шлі-
цьованими.

Рис.1. Гіпсокартонна плита (ГКП):  
1 – осердя; 2 – поперечна кромка; 
3 – зворотна сторона; 4 – подо-
вжня кромка; 5 – лицьова сторона
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Гіпсокартонні плити використовують для створення гіпсокартонних оздоблю-
вальних панелей для декоративного та спеціалізованого облицювання стін. Для цього 
гіпсокартонні плити облицьовують спеціальним покриттям із полівінілхлоридної плів-
ки «Ізопрен», «Давілон» на паперовій основі, декоративного матеріалу «Плетекс». 
Фольга з алюмінію поліпшує пароізоляцію, а свинцева захищає від рентгенівського 
випромінювання.

Для підвищення теплоізоляції зовнішніх стін, стель, покрівлі житлових будинків та 
громадських будівель випускаються ГКП з пінополістирольним утеплювачем – гіпсо-
картонні комбіновані плити (рис.2).

Гіпсоволокнисті плити (ГВП) – облицювальні вироби, виготовлені з будівель-
ного гіпсу (марки не нижче ніж Г4), розпушеної целюлозної макулатури та різних техно-
логічних домішок.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Для чого застосовують плитні вироби на основі гіпсу?
а) Облицювання різних поверхонь замість звичайних штукатурок;
б) Обшиття каркасів стель і стін;
в) Виготовлення збірних перегородок;
г) Покриття підлоги;
д) Вогнезахисні облицювання сталевих і дерев’яних конструкцій;
е) При виконанні всіх вищезазначених робіт.

2. Чим відрізняються плити ГКПО від звичайних ГКП?
а) Будовою;
б) Технологією виготовлення;
в) Призначенням;
г) Матеріалом гіпсового осердя.

3. Які гіпсокартонні плити мають підвищену вологостійкість?
а) ГКП;
б) ГКПВ;
в) ГКПО;
г) ГКПВО.

4. Які вироби виготовляють із будівельного гіпсу, розпушеної целюлозної макулатури 
та різних технологічних домішок?

а) Плити гіпсокартонні;
б) Плити гіпсокартонні акустичні;
в) Плити гіпсоволокнисті;
г) Плити декоративні.

КНАУФ Перлфікс

Гіпсокартонна
комбінована
пплита

Несна стіна

Рис.2. Гіпсокартонна комбінована плита
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5. Що становить собою гіпсокартонна комбінована плита?
а) ГКП з пінополістирольним утеплювачем;
б) ГКП з покриттям з полівінілхлоридної плівки;
в) Декоративна ГКП;
г) Перфорована плита.

6. Яку марку мають плити вологостійкі гіпсокартонні декоративні стельові?
а) ПГД;
б) ГКПВ;
в) ППГЗ;
г) ПГДВ.

Самостійна робота 
Практичне завдання

Ознайомтесь зі зразками гіпсокартонних виробів і проаналізуйте, чим вони від-
різняються за зовнішнім виглядом.

Визначте, які з них належать до:
  звичайних;
  вогнестійких;
  вологостійких;
  вологостійких із підвищеною вогнестійкістю.

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 2 5 3
Назва: ГІПСОКАРТОННІ ПЛИТИ (ГКП)

Мета: засвоєння знань про характеристики різних типів гіпсокартонних плит від-
повідно до чинних нормативних документів.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 2.5.2. Класифікація виробів на основі гіпсу.

Матеріально-технічне забезпечення:
Натуральні зразки виробів на основі гіпсових в’яжучих (ГКП).

Гіпсокартонні плити ГКП виготовляють відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-95-2000 
(ГОСТ 6266-97). Залежно від властивостей та сфери використання плити випускають 
різних типів, що мають відмінні ознаки (табл.1).

Таблиця 1
ВІДМІННІ ОЗНАКИ ТИПІВ ГКП

Назва 
типу плити

Колір картону
(лицьовий бік)

Колір картону
(тильний бік)

Колір напису
на тильному боці

ГКП
(звичайні)

світло-сірий світло-сірий
синій

сірий темно-сірий
ГКПО

(з підвищеним опором до 
дії відкритого полум’я)

сірий темно-сірий червоний

ГКПВ
(вологостійкі) зелений зелено-сірий синій

ГКПВО
(вологостійкі з підвищеною 
опором до дії  відкритого 

полум’я)

зелений зелено-сірий

червоний
сірий темно-сірий

ГКП уніфікують за розмірами (табл.2).

Таблиця 2
НОМІНАЛЬНІ РОЗМІРИ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ

Назва показника Величина, мм
Довжина 2000-4000 з кроком 50
Ширина 600; 1200

Товщина (s) 6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0

Масу ГКП подано в таблиці 3:

Таблиця 3
МАСА ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ

Маса 1 м2 плит виду (кг/м2)
ГКП ГКПВ ГКПО ГКПВО

не більше ніж 1,00s не менше ніж 0,80s і не більше ніж 1,06s
s – значення номінальної товщини плити за таблицею 2

За зовнішнім виглядом і точністю виготовлення плити поділяють на дві групи: А і Б.
Типи кромок ГКП подано в таблиці 4.
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Таблиця 4
ТИПИ КРОМОК ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ

Зовнішній вигляд Тип Позначення Призначення

Прямокутна кромка ПК Для монтажу насухо без
зарівнювання стиків

Стоншена з лицьової 
сторони кромка УК Для обклеювання армувальною

стрічкою та шпаклювання швів

Напівкругла з лицьо-
вої сторони кромка ПЛК

Для утворення видимих подовжніх
малюнків (монтаж насухо без

зарівнювання стиків)
Напівкругла й

стоншена з лицьової 
сторони кромка

ПЛУК Для зарівнювання швів із застосуванням 
й без застосування армувальної стрічки

Заокруглена
подовжня кромка ЗК Для шпаклювання стиків без

наклеювання армувальної стрічки

Граничні відхилення від номінальних розмірів мають відповідати наведеним у та-
блиці 5:

Таблиця 5
ГРАНИЧНІ ВІДХИЛЕННЯ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ

ВІД НОМІНАЛЬНИХ РОЗМІРІВ

Товщина плит
Граничні відхилення від номінальних розмірів для плит групи

А Б
довжина ширина товщина довжина ширина товщина

До 16 включ
від 0 до -5 від 0 до -5

±0,5
±8 від 0 до -5

±0,5
Понад 16 ±0,9 ±0,9

Умовне позначення гіпсокартонних плит КНАУФ складається з:
  літерного позначення виду плит – ГКП, ГКПВ, ГКПО чи ГКПВО;
  позначення групи плит (за зовнішнім виглядом і точністю виготовлення) – А, Б;
  позначення типу подовжніх кромок плит – ПК, УК, ПЛК, ПЛУК, ЗК;
  шифру, що позначає номінальну довжину, ширину й товщину плити в міліметрах;
  позначення чинного стандарту.

Приклад умовного позначення звичайних гіпсокартонних плит групи А зі стонше-
ними кромками завдовжки 2500 мм, завширшки 1200 мм і завтовшки 12,5 мм:

ГКП-А-УК-2500×1200×12,5 ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97).
Гіпсокартонні плити типів ГКП, ГКПВ, ГКПО та ГКПВО належать до гру-

пи горючості Г1 за ДСТУ Б В.2.7-19-95, групи займистості В3 за ДСТУ Б В.1.1-2-97 
(ГОСТ 30402-96), групи димоутворювальної здатності Д1 за ГОСТ 12.1.044-89, групи 
токсичності Т1 за ГОСТ 12.1.044-89.

Компанією КНАУФ останнім часом розроблено низку гіпсокартонних плит спеці-
ального призначення:

  для звукоізоляційних систем стін і стель (звукоізоляційна плита КНАУФ Silentboard, 
звукопоглинальна плита КНАУФ Piano);

  для акустичних систем стель (плита КНАУФ Cleaneo Akustic);
  для систем вогнезахисту конструкцій (вогнезахисна плита КНАУФ Fireboard);
  для систем безпеки життєдіяльності людини (плита підвищеної твердості КНАУФ 

Diamant; протирадіаційні плити КНАУФ Safeboard, КНАУФ Bleiblech; захисна плита 
від дії електромагнітних полів та високих частот КНАУФ La Vita).
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Де на рисунку розташовано шар гіпсу в ГКП?
а)
б) 
в) 
г) 

2. Які відмінні ознаки мають різні типи гіпсокартонних плит?
а) Колір картону на лицьовому боці;
б) Колір картону на тильному боці;
в) Колір напису на лицьовому боці;
г) Колір напису на тильному боці.

3. Який колір картону на лицьовому боку мають звичайні ГКП?
а) Світло-сірий;
б) Сірий;
в) Зелений.

4. Який тип ГКП має такі ознаки: сірий колір картону на лицьовому боці, темно-сірий 
колір картону на тильному боці та червоний колір напису?

а) ГКП;
б) ГКПО;
в) ГКПВ;
г) ГКПВО

5. За якими ознаками уніфіковано гіпсокартонні плити?
а) Маса;
б) Номінальні розміри;
в) Точність виготовлення;
г) Зовнішній вигляд;
д) Типи кромок.

6. Якої ширини виготовляють гіпсокартонні плити?
а) 500 мм;
б) 600 мм;
в) 1000 мм;
г) 1200 мм.

7. Яка товщина гіпсокартонної плити є мінімальною?
а) 6,5 мм;
б) 8,0 мм;
в) 12,5 мм;
г) 16,0 мм.

8. Яка кромка ГКП призначена для обклеювання армувальною стрічкою та 
шпаклювання швів?

а) 

б)

9. Яке позначення має заокруглена подовжня кромка гіпсокартонної плити?
а) ПЛУК;
б) ПЛК;
в) УК;
г) ЗК;
д) ПК.
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10. Який тип кромки має гіпсокартонна плита для монтажу насухо без
зарівнювання стиків?

а) ПК;
б) УК;
в) ПЛК;
г) ПЛУК;
д) ЗК.

11. Яку групу горючості мають ГКП?
а) Г1;
б) Г2;
в) В3;
г) Д1.

12. Які гіпсокартонні плити використовують для систем вогнезахисту конструкцій?
а) КНАУФ Silentboard;
б) КНАУФ Piano;
в) КНАУФ Fireboard;
г) КНАУФ La Vita.

Самостійна робота 
Практичне завдання

1. Ознайомтесь зі зразками гіпсокартонних плит і проаналізуйте, як відрізняються різ-
ні типи за відмінними ознаками.

2. Визначте, які типи кромок вони мають.
3. Виконайте необхідні вимірювання та зробіть для кожного зразка запис умовного 

позначення.

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 2 5 4
Назва: ГІПСОВОЛОКНИСТІ ПЛИТИ (ГВП)

Мета: засвоєння знань про характеристики різних типів гіпсоволокнистих плит 
відповідно до чинних нормативних документів.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 2.5.2. Класифікація плитних виробів на основі гіпсу.

Матеріально-технічне забезпечення: натуральні зразки гіпсоволокнистих плит 
(ГВП, ГВПВ).

Гіпсоволокнисті плити (ГВП) уніфіковано за розмірами (таблиця 1).
Таблиця 1

НОМІНАЛЬНІ РОЗМІРИ ГІПСОВОЛОКНИСТИХ ПЛИТ
Назва показника Величина, мм

Довжина 1500; 2000; 2500; 2700; 3000
Ширина 500; 1000; 1200
Товщина (s) 10,0; 12,5; 15,0; 18,0; 20,0

Маса 1 м2 плит у кілограмах має бути не менше ніж 1,05 s і не більше ніж 1,25 s, 
де s – номінальна товщина плит в міліметрах (див. табл.1).

Граничні відхилення мають відповідати наведеним у таблиці 2:
Таблиця 2

ГРАНИЧНІ ВІДХИЛЕННЯ ГІПСОВОЛОКНИСТИХ 
ПЛИТ ВІД НОМІНАЛЬНИХ РОЗМІРІВ

Номінальні розміри
Граничні відхилення за 

довжиною, мм шириною, мм товщиною, мм
L ≤ 2500 мм
B ≤ 1200 мм від 0 до -3 від 0 до -3

± 0,3
L < 2500 мм
B < 1200 мм від 0 до -5 від 0 до -4

За формою подовжньої кромки гіпсоволокнисті плити поділяються на два типи 
(табл.3).

Таблиця 3
ТИПИ КРОМОК ГІПСОВОЛОКНИСТИХ ПЛИТ

Ескіз кромки Тип Позначення

Пряма кромка ПК

Фальцева кромка ФК

Умовне позначення гіпсоволокнистих плит складається з :
  позначення виду плит – ГВП, ГВПВ;
  позначення типу подовжніх кромок плит – ПК, ФК;
  шифру, що позначає номінальну довжину, ширину й товщину плит у міліметрах.

Приклад умовного позначення плити гіпсоволокнистої вологостійкої з прямими 
кромками завдовжки 2500 мм, завширшки 1200 мм, завтовшки 10,0 мм:

ГВПВ-ПК-2500×1200×10,0.
Те ж саме, плита гіпсоволокниста звичайна з фальцевою кромкою:

ГВПВ-ФК-2500×1200×10,0.



316

Однією з останніх розробок компанії КНАУФ на основі гіпсоволокна є гіпсово-
локнисті плити КНАУФ Vidiwal. Вони застосовуються майже у всіх сферах сухого 
будівництва, включаючи кухні та ванні приміщення житлових будинків.

Завдяки спеціальному складу і високій міцності гіпсоволокнисті плити КНАУФ 
Vidiwal є ідеальним рішенням для будівництва з деревини, дерев’яних конструкцій, а 
також для облицювання стін і стель.

Гіпсоволокнисті плити КНАУФ Vidiwal виробляють із високоякісного гіпсу і спеці-
альних целюлозних волокон, виготовлених з першосортної макулатури.

Головними особливостями КНАУФ Vidiwal є:
  універсальність;
  висока міцність;
  можливість застосування у вологих приміщеннях;
  нескладний монтаж.

ГВП КНАУФ Vidiwal бувають стандартних розмірів і малоформатні.
Гіпсоволокнисті плити КНАУФ Vidiwal

Стандартні плити Малоформатні плити
Товщина 10/12,5/15/18 мм 10/12,5 мм
Ширина 1250 мм 1000 мм
Довжина 200, 3500, 2600, 2750, 3000 мм 1500 мм

Можливі види кромок: 4 SK (ПК), 2 VT (ФК), 4 VT (ФК).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яка довжина гіпсоволокнистих плит є мінімальною?
а) 1200 мм;
б) 1500 мм;
в) 2000 мм;
г) 2500 мм;
д) 3000 мм.

2. Якою має бути маса 1 м2 ГВП у кілограмах?
а) Не менше ніж 1,05 s;
б) 1,2 s;
в) не більше ніж 1,25 s;
г) 1,4 s.

3. Які граничні відхилення ГВП від номінальних розмірів за товщиною є допустимими?
а) ±0,4 мм;
б) ±0,3 мм;
в) ±0,2 мм;
г) 0 мм.

4. З якими кромками випускаються ГВП?
а) 

б) 

в) 

г) 
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5. Що обшивають гіпсоволокнистими плитами КНАУФ Vidiwal?
а) Металеві каркаси з неоцинкованих профілів;
б) Металевих каркаси з оцинкованих профілів;
в) Дерев’яних каркаси (конструкції);
г) Стіни та стелі.

6. Яка довжина стандартних гіпсоволокнистих плит КНАУФ Vidiwal складає?
а) 2000 мм;
б) 1500 мм;
в) 2600 мм;
г) 2750 мм.

Самостійна робота 
Практичне завдання

1. Ознайомтесь зі зразками гіпсоволокнистих плит. Зверніть увагу на типи кромок.
2. Виконайте необхідні вимірювання і зробіть для кожного зразка записи умовного по-

значення.

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 2 5 5
Назва: БУДІВЕЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ГКП, ГВП

Мета: засвоєння знань про будівельні властивості ГКП.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.1.3. Фізичні властивості будівельних матеріалів;
2. МЕ 2.1.8. Механічні властивості будівельних матеріалів;
3. МЕ 2.2.3. Гіпсові в’яжучі матеріали.
Матеріально-технічне забезпечення: зразки ГКП.

Будівельні властивості гіпсових виробів залежать від:
  марки гіпсу;
  кількості води, що використовується під час його замішування;
  домішок, які додаються до гіпсового тіста.

Розглянемо будівельні властивості ГКП (ГВП) докладніше.
Деформації. Під впливом навантажень ГКП деформуються. Деформації ГКП 

(ГВП) бувають пружні (оборотні) та непружні пластичні (залишкові). Залежать дефор-
мації від величини навантаження, шпаристості й вологості гіпсового осердя.

Деформації збільшуються з підвищенням шпаристості й вологості гіпсового осер-
дя. Після висушування деформовані плити не відновлюють свій первинний вигляд.

Міцність на вигин. При водопоглинанні ГКП (ГВП) втрачає частину міцності на 
вигин. Наприклад, якщо ГКП занурити у воду на 20 хв, то її міцність на вигин знизиться на 
20%. Тому не рекомендується опоряджувати ГКП приміщення з підвищеною (понад 80%)
вологістю.

Обробка й експлуатація. ГКП та ГВП зручні в обробці та експлуатації. Вони не-
великі за масою, транспортабельні, тому їх обробка не потребує спеціального устатку-
вання й фізичних затрат. Вони мають високу пробійність, під час монтажу ГКП можливе 
використання гвинтових з’єднань без попереднього розсвердлювання отворів.

ГВП (ГКП) мають високі звукоізоляційні, вогнестійкі, волого- і теплоізоляційні влас-
тивості. Їх висока шпаристість забезпечує саморегулювання вологості у приміщеннях.

Конструкціям із плит притаманна низька жорсткість, тому їх не використовують як 
несні конструкції.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Від чого залежать будівельні властивості гіпсових виробів?
а) Марка гіпсу;
б) Кількість води, що використовується при замішуванні;
в) Домішки, що додаються до гіпсового тіста;
г) Температурно-вологісний режим зберігання виробів.

2. Які показники впливають на деформацію ГКП?
а) Величина навантаження;
б) Шпаристість;
в) Вологість;
г) Температура;
д) Пружність.
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3. Чому не рекомендується опоряджувати ГКП приміщення з підвищеною вологістю?
а) Зменшується їх міцність на вигин;
б) Деформуються;
в) Стають крихкими;
г) Втрачають привабливий зовнішній вигляд.

4. Яка властивість ГКП забезпечує саморегулювання вологості у приміщенні?
а) Звукоізоляція;
б) Вогнестійкість;
в) Шпаристість;
г) Вологостійкість.

5. Які особливості ГКП роблять їх зручними в обробці й експлуатації?
а) Невелика вага;
б) Транспортабельність;
в) Висока пробійність;
г) Відсутність необхідності в спеціальних пристосуваннях.

6. Чому ГКП не використовують для виготовлення несних конструкцій?
а) Вони мають високу шпаристість;
б) Низьку жорсткість;
в) Низьку вологостійкість.

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 2 5 6
Назва: АКУСТИЧНІ ЗВУКОПОГЛИНАЛЬНІ ГІПСОКАРТОННІ ПЛИТИ 

Мета: засвоєння знань про:
  номенклатуру, номінальні розміри акустичних гіпсокартонних плит;
  типи перфорації акустичних плит;
  умовні позначення акустичних плит.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.1.2. Класифікація будівельних матеріалів. Система нормативних документів;
2. МЕ 2.1.9. Спеціальні властивості будівельних матеріалів. 

Матеріально-технічне забезпечення: зразки акустичних гіпсокартонних плит.

Захист людей від шуму в житлі або на робочих місцях є одним з головних за-
вдань будівництва. Разом з тим у деяких приміщеннях: шкільних класах та коридо-
рах, лекційних, концертних залах, храмах для богослужіння, залах театрів, філармоній 
необхідний акустичний ефект, коли звук сприймається усіма присутніми у приміщенні 
однаково. Для забезпечення такого ефекту застосовують акустичні перфоровані та 
шліцовані (з щілинами) гіпсокартонні плити для стель. Вони розсіюють звукові хвилі 
зменшуючи ефект відлуння та рівень шуму в приміщеннях, тим самим зменшуючи зву-
копоглинання в приміщені. Різні типи перфорації допомагають створити необхідний 
акустичний комфорт і сучасні дизайнерські рішення. Підприємства групи КНАУФ виро-
бляють широкий асортимент акустичних плит різноманітного призначення. Серед них 
можна виділити плити КНАУФ Cleaneo Akustik, які, крім акустичних, мають властивості 
поглинати шкідливі речовини з повітря приміщень.

Види перфорації акустичних плит мають такі позначення: R – круглі отвори; Q 
– квадратні отвори. Якщо отвори на плиті одного розміру, то позначення плити скла-
дається з двох цифр, перша з них розмір діаметру (сторони квадрата) в мм, друга 
– відстань між отворами (мм). На рис. 1 показана, для прикладу, схема перфорації з 
позначенням 15/30R. Якщо на перфорованій отвори мають неоднаковий розмір,то по-
значення плит складається з більшої кількості цифр, наприклад, 8/12/15R, де перші 
дві цифри позначають діаметри отворів, а третя – відстань між отворами (рис.2). Якщо 
отвори розкидані, в позначенні плити проставляють напис Plus і вказують лише роз-
міри отворів, наприклад, Plus 18/15/20R (рис.3).

Важливим параметром акустичних плит є коефіцієнт перфорації kп, який дорів-
нює відношенню площі всіх отворів на плиті з площею всієї плити. Чим більша вели-
чина kп,тим  більша звукопоглинальна властивість плити. Розміри діаметрів отворів 

15
15 157,57,5

Кромка без 
перфорації Рівень перфорації

Рис.1. Схема перфорації 
акустичної плити з позна-

ченням 15/30R
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Рис.2. Схема перфорації 
акустичної плити з позна-

ченням 8/12/15R
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Рис.3. Схема перфорації 
акустичної плити з позна-
ченням Plus 18/15/20R
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впливають на частотні характеристики звукопоглинання. Отвори менших розмірів змі-
щують максимум звукопоглинання в сторону вищих звукових частот. Тому, щоб забез-
печити рівномірність частотної характеристики створюють візерунки із отворів різного 
розміру. Тип отворів (круглі, квадратні, щілини) і схема перфорації більше впливає на 
естетичне сприйняття плит, а не їх звукопоглинальні властивості.  

У таблиці 1 наведено схеми перфорації та основні технічні характеристики плит 
плит КНАУФ Cleaneo Akustik

Таблиця 1

МАЛЮНКИ ПЕРФОРАЦІЇ АКУСТИЧНИХ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ
Малюнок пер-

форації Ескіз Розмір і розта-
шування отворів

Коефіцієнт
перфорації kп

Розміри плит 
(ДхШ) мм

Круглі отвори, 
розташовані 
паралельно 

кромкам плит

6/18R
8/18R

10/23R
12/25R
15/30R

8,7%
15,5%
14,8%
18,1%
19,6

1998х1188
1998х1188
2001х1196
2000х1200
1980х1200

Круглі отвори, 
розташовані 
зі зміщенням

8/12/50R
12/20/66R

13,1%
19,6%

2000х1200
1980х1188

Квадратні 
отвори, роз-

ташовані 
паралельно 

кромкам плит

8/18Q
12/25Q

19,8%
23,0%

1998х1188
2000х1200

Розкидані 
отвори Plus R

8/15/20R
12/20/35R

9,9%
9,8%

1875х1200
2500х1200
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Малюнок пер-
форації Ескіз Розмір і розта-

шування отворів
Коефіцієнт

перфорації kп

Розміри плит 
(ДхШ) мм

Щілини в бло-
ках (дизайн 
типу B4 — 
«slotline»

Щілин на блок:
поперечних - 30
поздовжніх - 4

13,7% 2400х1200

На зворотню сторону плит КНАУФ Cleaneo Akustik на заводі наносять спеціаль-
ний акустичний нетканий матеріал білого або чорного кольору.

Акустичні плити поставляються з прямокутними (ПК), або стоншеними (УК) з чо-
тирьох сторін кромками, а також напівкруглими поздовжніми кромками. 

Плити  КНАУФ Cleaneo Akustik монтуються на металевих каркасах. Шви між пли-
тами потрібно заґрунтувати і потім заповнити шпаклівкою КНАУФ Уніфлотт. Якщо шпа-
клівка попала в отвори перфорації, її потрібно видалити, до того як вона підсохне. 
Після того, як шви висохли, їх шліфують. Далі всю поверхню плит ґрунтують перед 
фарбуванням. Фарбувати плити можна валиком майже любими фарбами окрім силі-
катних, фарб на основі вапна або рідкого скла.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Якою може бути максимальна довжина плит КНАУФ Cleaneo Akustik?
а) 595 мм;
б) 1195 мм;
в) 2500 мм;
г) 2800 мм.

2. Які показники є визначальними для різних типів звукопоглинальних плит?
а) Малюнок перфорації;
б) Розміри плити;
в) Коефіцієнт перфорації;
г) Маса.

3. Що означає 15/30R в позначенні плити КНАУФ Cleaneo Akustik?
а) Квадратні отвори розміром 15 мм і 30 мм;
б) Круглі отвори розміром 15 мм і з кроком перфорації 30 мм;
в) Круглі отвори розміром 15 мм і 30 мм.

4. Що означає 8/12/15R в позначенні плити КНАУФ Cleaneo Akustik??
а) Круглі отвори розміром 8 мм і 12 мм з відстанню між отворами 15 мм;
б) Квадратні отвори розміром 8 мм і 12 мм з відстанню між отворами 15 мм;
в) Круглі отвори розміром 8 мм, 12 мм і 15 мм;

5. Що таке коефіцієнт перфорації kп?
а) Відношення площі всіх отворів до 1 м2;
б) Відношення площі всіх отворів на плиті до площі всієї плити;
в) Відношення розмірів отворів до розмірів плити.
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6. Чи потрібно ґрунтувати плити перед фарбуванням?
а) Так;
б) Ні.

7. Чи можна фарбувати плити КНАУФ Cleaneo Akustik силікатними фарбами?
а) Так;
б) Ні.

Самостійна робота 
Практичне завдання

1. Розгляньте зразки звукопоглинальних гіпсокартонних плит.
2. Виміряйте довжину, ширину, товщину плит. .
3. За малюнком перфорації гіпсокартонних звукопоглинальних плит визначте їх по-

значення.
4. Надайте кожному зразку звукопоглинальних плит умовне позначення.

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 2 5 7
Назва: ВИРОБИ НА ЦЕМЕНТНІЙ ОСНОВІ (ПЛИТИ АКВАПАНЕЛЬ)

Мета: засвоєння знань про фізико-технічні характеристики армованих цемент-
них плит Аквапанель, їх різновиди.

Зв’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.1.3. Фізичні властивості будівельних матеріалів;
2. МЕ 2.1.8. Механічні властивості будівельних матеріалів;
3. МЕ 2.2.6. Цементні в’яжучі матеріали.

Матеріально-технічне забезпечення: 
Зразки: Плити Аквапанель типів «Індор», «Аутдор», «Флор», «Флор МF».

Загальні відомості про плити Аквапанель
Цементна плита Аквапанель становить собою виріб, що складається з осердя 

на основі дрібнозернистого легкого бетону, всі площини якого (крім торцевих кромок) 
армовані склосіткою (рис.1,2).

Цементні плити Аквапанель для стін та стель випускаються двох видів: зовнішня 
(«Аутдор») і внутрішня («Індор») (рис.3)
Сфера застосування

Плити Аквапанель зовнішня
Застосовується при будівництві та реконструкції фасадів будівель а також як осно-

вний елемент фасадів будівель які споруджуються за технологіями сухого будівництва. 
Це готова рівна основа для покриття будь-якими будівельними та опоряджувальними 
матеріалами. Вона відрізняється стійкістю до екстремальних погодних умов і вико-
ристовується для влаштування:

  стель у відкритих спорудах;
  зовнішніх стін; 
  цоколів;
  звисів даху.
Плити Аквапанель внутрішня
Застосовується для влаштування перегоро-

док і облицювань у вологих приміщеннях (з воло-
гістю до 80%). Плити є готовою й рівною основою 
для покриття будь-якими опоряджувальними мате-

Рис.1. Структура плити 
Аквапанель

Рис.2. Поздовжня кромка плити: 1 – армувальна склот-
канина, 2 – оболонка з цементного розчину,  3 – кромка 

спеціальної форми, 4 – мінеральний заповнювач

Рис.3. Зовнішній вигляд плит 
Аквапанель



325

ріалами, наприклад плиткою. Плита легко обробляється й швидко монтується. ЇЇ ви-
користовують у таких приміщеннях: 

  басейни, душові та інші зони з інтенсивним водним обприскуванням;
  кухні та приміщення, де постійно проводиться вологе прибирання;
  гаражі, підвали.

Переваги плит Аквапанель:
  готові до використання;
  100% водо- й вологостійкість; 
  негорючі;
  здатні витримувати значні навантаження;
  міцні, стійкі до механічних впливів, довговічні;
  стійкі до ураження грибками, пліснявою;
  технологічні в обробці, не потребують застосування спеціального інструменту;
  екологічні.

Фізико-технічні характеристики плит Аквапанель наведені у таблиці 1.
Таблиця 1

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ
ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛЬ

Назва й одиниця вимірювання характеристик
Типи плит

Аквапанель 
«Індор»

Аквапанель 
«Аутдор»

Ширина (мм) 900
Довжина (мм) 1200/2400, 1250/2500
Товщина (мм) 12,5
Мінімальний радіус вигину плит завширшки 900 мм (м) 3
Мінімальний радіус вигину смуг завширшки 300 мм (м) 1
Щільність у сухому стані (кг/м3) (об’ємна маса) ~1050 ~1150
Модуль пружності (Н/мм2) ~5000 ~4000-7000
Опір вигину (Н/мм2) ≥6,2
Лужне число (ph) 12
Теплопровідність (Вт/мК) 0,36
Теплове розширення (10-6К) 7
Опір дифузії водяної пари (μ) 30 19
Зміна довжини від сухого стану до насиченого вологою (%) 0,11 0,1

Плити Аквапанель «Флор», «Флор МF» це елементи сухих збірних підлог. Ви-
користовують в усіх типах конструкцій підлоги. Їх особливості:

  готові до використання;
  швидко й легко встановлюються поверх нерівної підлоги;
  альтернатива звичайній стяжці з цементного розчину;
  придатні для будь-якого приміщення (кімнат з підвищеною вологістю, теплиць, ван-

них кімнат);
  сумісні з системами підігріву підлоги.

Фізико-технічні характеристики плит Аквапанель наведені у таблиці 1.
Таблиця 2

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ ДЛЯ ПІДЛОГИ
Назва й одиниця

вимірювання характеристик
Типи панелей

Аквапанель «Флор» Аквапанель «Флор МF» 
Ширина (мм) 570
Довжина (мм) 870
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Назва й одиниця
вимірювання характеристик

Типи панелей
Аквапанель «Флор» Аквапанель «Флор МF» 

Товщина (мм) 22 33
Щільність у сухому стані (кг/м3) 1450

Опір вигину (Н/мм2) 3,0
Модуль пружності (Н/мм2) 4000-7000
Теплопровідність (Вт/мК) 0,3

Лужне число (ph) 12

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що становить собою плита Аквапанель?
а) Плита на основі цементу;
б) Плита, що складається з осердя на основі дрібнозернистого

легкого бетону, армованого склосіткою;
в) Плита, що складається з гіпсового осердя, армованого склотканиною;
г) Плита, що складається з гіпсового осердя, обклеєного картоном.

2. Якою маркою представлена плита Аквапанель для влаштування перегородок?
а) «Індор»;
б) «Аутдор»;
в) «Флор»;

3. Яка властивість відрізняє плити Аквапанель від гіпсокартонних плит?
а) Готовність до використання;
б) Негорючість;
в) 100% водо- й вологостійкість;
г) Екологічність.

4. Якими фізико-технічними характеристиками відрізняються плити Аквапанель 
для зовнішніх і для внутрішніх робіт?

а) Розміри;
б) Радіус вигину;
в) Питома вага;
г) Модуль пружності;
д) Теплопровідність;
е) Щільність у сухому стані.

5. Якими фізико-технічними характеристиками відрізняються плити Аквапанель 
«Флор» і «Флор MF»?

а) Товщина;
б) Щільність у сухому стані;
в) Питома вага;
г) Модуль пружності;
д) Теплопровідність.

Самостійна робота 
Практичне завдання

1. Робота зі зразками плит Аквапанель.
2. Відвідайте будівельний супермаркет і з’ясуйте, чи є там плити Аквапанель, якщо є, 

то яких типів і скільки вони коштують.

Переходьте до наступного елементу інструкторПовторіть елемент і перевірте себе

Продовження таблиці 2
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 2 5 8
Назва: ПАКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, СКЛАДУВАННЯ ТА

ПРИЙМАННЯ ОБШИВАЛЬНИХ ПЛИТ ВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ

Мета: засвоєння знань про правила пакування, транспортування, зберігання та 
складування обшивальних плит великих розмірів.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.5.3. Гіпсокартонні плити;
2. МЕ 2.5.4. Гіпсоволокнисті плити;
3. МЕ 2.5.6. Акустичні звукопоглинальні гіпсокартонні плити;
2. МЕ 2.5.7. Вироби на цементній основі (Плити Аквапанель).
Дидактичне забезпечення: ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97).

Після виходу з конвеєра ГКП пакетують штабелеукладачем у пакети по 50-60 плит.
Транспортні пакети формують із плит одного виду, групи, типу подовжніх кромок 

та розмірів з використанням піддонів або підкладок, які роблять із деревини, гіпсокар-
тонних плит та інших матеріалів.

Пакет треба розміщувати на підклад-
ках однакової висоти. Підкладки (їх має 
бути не менш як шість) встановлюють на 
відстані 0,3 м одна від одної. Загальна ви-
сота пакета ГКП, підготовленого до тран-
спортування, не повинна перевищувати 
800 мм, ширина – до 1300 мм, довжина –
до 4100 мм. Маса пакета не повинна пере-
вищувати 3000 кг (рис.1).

Як обв’язку застосовують сталеву або синтетичну стрічку. Транспортні пакети мо-
жуть бути також упаковані в поліетиленову термоусадочну плівку. Кількість обов’язок, 
їх переріз, розміри підкладок і піддонів встановлюються технологічним регламентом.

ГКП можна перевозити будь-яким транспортом. При перевезенні у відкритих тран-
спортних засобах пакети мають бути захищені від зволоження.

При перевезенні пакети ГКП можна формувати у штабелі. Висота штабеля визна-
чається габаритами транспортного засобу та несної здатності його підлоги. При цьому 
загальна висота штабеля не повинна перевищувати 3,5 м.

При підніманні, опусканні, транспортуванні й ручному перенесенні ГКП слід звер-
тати особливу увагу на захист кромок і кутів ГКП.

Не допускаються удари по плитах.
Переміщення ГВП, ГКП здійснюється на спеціальних візках у вертикальному по-

ложенні, перенесення до робочих місць – за допомогою ручки або пояса (рис.2).

Рис.1. Штабель ГКП на підкладках 
зі смуг гіпсокартону

Рис.2. Перенесення ГКП до робочих місць: а – правильно,
за допомогою ручки або пояса; б – неправильно

а) б)
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Плити Аквапанель слід переносити, повернувши їх на ребро, або переміщувати 
за допомогою автонавантажувача чи спеціального візка. При розвантажуванні (опус-
канні) плит треба стежити за тим, щоб не пошкодити кути та кромки (рис.3).

Для транспортування пачок ГКП на будівельному майданчику зручно використо-
вувати пересувні столи КНАУФ (рис.4).

Окремі плити доцільно перевозити на двоколісному візку КНАУФ (рис.5).

Рис.3. Перенесення плит
Аквапанель до робочих місць

Рис.4. Транспортування
пачок ГКП

Рис.5. Перевезення ГКП на
двоколісному візку КНАУФ

Зберігати ГКП необхідно в сухих закритих приміщеннях при температурі не нижче 
від + 5°С на відстані не менше ніж 1,5 м від опалювальних приладів на рівних основах 
у штабелях, не допускаючи провисань.

При складуванні плит Аквапанель, які мають більшу вагу, 
ніж ГКП, слід забезпечити несну міцність основи поверхні укла-
дання. Піддон із плитами в заводській упаковці спричиняє на 
підлогу навантаження приблизно 900 кг (рис.6)

Плити Аквапанель «Аутдор» до монтажу слід захищати 
від вологи. Їх рекомендується зберігати під навісом. Вологі па-
нелі до монтажу необхідно висушити з обох боків на рівній по-
верхні. При цьому плити укладають на піддон або прокладки.

Правила приймання партії гіпсокартонних плит визначені 
ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97).

Основні показники приймального контролю:
  зовнішній вигляд;
  форма й розміри;
  маса 1 м2;
  руйнівне навантаження при випробуванні плит на міцність при вигині;
  зчеплення гіпсового осердя з картоном;
  водопоглинання (для плит ГКПВ та ГКПВО).

Приймання плит здійснюється партіями службою технічного контролю виробника. 
Партія має складатися з плит одного виду, групи, типу подовжніх кромок і розмірів, ви-
готовлених за однією технологією та з одних і тих самих матеріалів.

Обсяг партії плит встановлюють у кількості, що не перевищу змінний виробіток 
технологічної лінії.

Для проведення контролю застосовують метод випадкового відбору (з різних 
місць партії). Від однієї партії відбирають 5 плит.

При отриманні незадовільних результатів контролю хоча б за одним по-
казником, випробування проводять повторно, для чого відбирають уже по-
двійну кількість плит тієї ж партії.

Якщо результати повторних випробувань відповідають вимогам стандарту, то 
партію приймають, якщо ж ні, то партія не приймається. 

Рис.6. Штабель плит
Аквапанель
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Виробник повинен супроводжувати кожну партію (частину партії) плит доку-
ментом про якість, що містить:

  назву підприємства-виробника та його адресу;
  назву та умовне позначення плит;
  номер партії, дату виготовлення;
  кількість плит у штуках та (або) квадратних метрах;
  штамп та підпис керівника служби технічного контролю.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Скільки ГКП має бути у пакеті при штабелюванні?
а) 10-20;
б) 30-40;
в) 50-60;
г) 70-100.

2. Який максимальний розмір має пакет з ГКП, підготовлений до транспортування?
а) 750×1200×4500;
б) 800×1300×4100;
в) 1000×1300×4500;
г) 1200×1300×4000.

3. Якою може бути максимальна маса пакета з ГКП, підготовленого до
транспортування?

а) До 1000 кг;
б) До 2000 кг;
в) До 3 т;
г) До 5 т.

4. Які вимоги висуваються до зберігання ГКП?
а) Закрите сухе приміщення;
б) t не нижче ніж +5°С;
в) Відстань 1,5 м від опалювальних приладів;
г) Вертикальне положення складування;
д) Горизонтальне положення складування;
е) Висота штабеля до 4,0 м.

5. Як слід транспортувати плити Аквапанель?
а) Переносити плазом;
б) Переносити, повернувши на ребро;
в) Тільки на спеціальному візку;
г) За допомогою автонавантажувача;
д) Будь-яким із зазначених способів.

6. За якими показниками здійснюють приймальний контроль гіпсокартонних плит?
а) Зовнішній вигляд;
б) Колір;
в) Форма й розміри;
г) Водопоглинання (для ГКПВ та ГКПВО);
д) Маса 1м2;
е) Об’єм;
ж) Зчеплення гіпсового осердя.
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7. Які вимоги висуваються до відбору плит однієї партії для здійснення контролю?
а) Випадковий вибір;
б) З різних місць у кількості 5 одиниць;
в) 1 плита з середини штабелю;
г) 10 плит від партії з верхнього шару;
д) 5 плит з середини штабелю.

8. Що слід зробити в разі незадовільних результатів контролю за всіма показниками?
а) Провести повторні випробування;
б) Відібрати подвійну кількість плит з партії для випробувань і провести 

їх повторно;
в) Забракувати партію.

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 2 5 9
Назва: КОНТРОЛЬ ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ГКП. 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА

Мета: формування навичок:
  візуальної перевірки наявності (відсутності) незначних дефектів на гіпсокартон-
них плитах;

  контролю розмірів та форми гіпсокартонних плит.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.5.2. Класифікація виробів на основі гіпсу;
2. МЕ 2.5.3. Гіпсокартонні плити.

Матеріали: зразки гіпсокартонних плит.

Контрольно-вимірювальні прилади: рулетка металева з ціною поділки 1 мм, лі-
нійка металева, косинець, штангенциркуль 
з глибиноміром або товщиномір.

Дидактичне забезпечення: ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97).

ХІД РОБОТИ
1. Перевірка наявності (відсутності) незначних дефектів

Їх перевіряють візуально. Вимірювання незначних дефектів здійснюють лінійкою, 
штангенциркулем із глибиноміром з використанням косинця.
1.1. Пошкодження кутів плити вимірюють за довжиною найбільшого катета лінійкою 

з використанням косинця:
косинець прикладіть до кожного пошкодження кута виробу, відновлюючи його фор-
му та вимірюючи відстань від внутрішньої вершини косинця до межі пошкодження 
відповідного боку плити.

1.2. Довжину пошкодження подовжніх кромок плити вимірюють лінійкою або штан-
генциркулем:
глибину пошкодження подовжніх кромок плити виміряйте штангенциркулем із гли-
биноміром з використанням лінійки у місці найбільшого пошкодження.
Дані перевірки наявності дефектів занесіть у таблицю 1.

Таблиця 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФЕКТІВ ГКП

Назва показників Виміряні значення для однієї плити Вимоги ДСТУ
1. Пошкодження кута

  довжина найбільшого катета
  кількість, шт.

2. Пошкодження подовжніх кромок:
  довжина, мм
  глибина, мм
  кількість, шт.

Висновок: дефекти ГКП в межах вимог ДСТУ / не відповідають вимогам ДСТУ.
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2. Контроль розмірів і форм
Виконайте такі вимірювання:

  довжину і ширину плити виміряйте рулеткою на відстані 65±5 мм від відповідних 
кромок і посередині плити (місце вимірювання може бути зміщено від середини від-
повідного боку плити не більше ніж на 30 мм);

  товщину плити виміряйте товщиноміром (штангенциркулем) по кожній торцевій 
кромці у трьох місцях: на відстані 65±5 мм від подовжніх кромок та посередині тор-
цевої кромки (місце вимірювання може бути зміщено від середини торцевої кромки 
не більше ніж на 30 мм);

  відхилення від прямокутності визначте за різницею довжини діагоналей. Довжину 
кожної діагоналі виміряйте рулеткою один раз.

З. Обробка результатів
Похибка засобів вимірювань не повинна перевищувати: +0,1 мм – при вимірю-

ванні товщини, +1,0 мм – при вимірюванні інших розмірів плити.
При вимірюванні довжини, ширини та діагоналей плити показання вимірюваль-

ного приладу округлюють до 1 мм,
При вимірюванні товщини плити показання засобу вимірювання округлюють до 

0,1 мм.
Результати обробки внесіть у таблицю 2.

Таблиця 2

№
зр

аз
ка

Розміри (мм) ГКП за ДСТУ Б 
В.2.7-95-2000 Фактичні розміри зразків ГКП (мм)

довжи-
на ширина товщи-

на

до-
вжина 
деталі

відхи-
лення ± ширина відхи-

лення ±
товщи-

на
відхи-

лення ±

1.
2.
3.

Висновок: отримані результати вимірювання кожного зразка відповідають / не від-
повідають технічним вимогам ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97).

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 2 5 10
Назва:  ВИЗНАЧЕННЯ РУЙНІВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ГКП. 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА

Мета: закріплення знань про про механічні властивості матеріалів із гіпсу; фор-
мування навичок вимірювання руйнівного навантаження на зразок зосе-
редженим навантаженням, що прикладається до середини прольоту за 
однопрольотною схемою.

Зв’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.1.8. Механічні властивості будівельних матеріалів;
2. МЕ 2.5.5. Будівельні властивості ГКП, ГВП.

Матеріали: заздалегідь підготовлені зразки.

Прилади і пристрої: пристрій для руйнівного навантаження.

Дидактичне забезпечення: ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97).

ХІД РОБОТИ
Підготовка зразків. З кожної плити, відібраної для контролю, вирізають по од-

ному подовжньому та одному поперечному зразку завдовжки 450+5 мм та завширшки 
(150+5) мм. Зразки вирізають на відстані 100 мм від кромок плити біля протилежних 
кінців будь-якої з її діагоналей. Зразки маркують (подовжній чи поперечний) і висушу-
ють до постійної маси. Всього вирізають 3 подовжніх та 3 поперечних зразка.

Подовжні зразки поміщають на опори лицьовою стороною донизу, а поперечні – 
тильною. Схему наведено на рис.1.

Сутність методу полягає в зруйнуванні 
зразка зосередженим навантаженням, що при-
кладається до середини прольоту за однопро-
льотною схемою.

Використовується пристрій будь-якої кон-
струкції, що забезпечує можливість докладання 
навантаження. Швидкість нарощування наван-
таження 15-20 Н/с з похибкою до 2%.

Опори та деталь, що передає навантаження, у місці контакту зі зразком 
повинні мати циліндричну форму радіусом від 5 до 10 мм, довжина опори та 
деталі не менша за ширину зразка.

Результати випробування слід округлити до 1 Н (0,1 кгс) і внести до таблиці 1.
Таблиця 1

ВИЗНАЧЕННЯ РУЙНІВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗРАЗКИ

Руйнівне навантаження
Подовжні зразки Поперечні зразки

1 2 3 1 2 3
Швидкість навантаження Н/с
Середньоарифметичне значення
руйнівного навантаження

Висновок: отримані результати випробування кожного окремого зразка відповідають /
не відповідають) технічним вимогам ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

Рис.1. Схема випробування зразків на міц-
ність при вигині при постійному прольоті
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 2 5 11
Назва:  ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ЗЧЕПЛЕННЯ ГІПСОВОГО ОСЕРДЯ

З КАРТОНОМ. ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА

Мета: формування навичок визначення міцності зчеплення гіпсового осердя
з картоном.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.1.8. Механічні властивості будівельних матеріалів;
2. МЕ 2.5.2. Класифікація плитних виробів на основі гіпсу.

Матеріали: гіпсокартонна плита, ніж.

Дидактичне забезпечення: ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97).

ХІД РОБОТИ
1. У будь-якому місці по довжині кожної відібраної для контролю плити роблять по два 

надрізи картону, що перетинаються між собою під кутом приблизно 30°, завдовжки 
до перетину не менше ніж 100 мм. Надрізи картону виконують з лицьової та тильної 
сторони плити до гіпсового осердя.

2. У місці перетину надрізів гострокутну частину картону трохи піднімають за допомо-
гою ножа та вручну відривають від плити у вертикальному напрямку.

3. За характером відриву картону оцінюють міцність його зчеплення з гіпсовим осер-
дям.

Висновок: міцність зчеплення картону з гіпсовим осердям ________, що відповідає 
/ не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97).

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 2 5 12
Назва:  ВИЗНАЧЕННЯ ВОДОПОГЛИНАННЯ ГКП.

ЛАБОРАТОРНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

Мета: закріплення знань про фізичні властивості гіпсу;
формування навичок визначення водопоглинання гіпсокартонних плит.

Зв’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.1.3. Фізичні властивості будівельних матеріалів;
2. МЕ 2.1.6. Визначення вологості й водопоглинальності будівельних матеріалів.

Лабораторно-практична робота.

Обладнання, пристрої та матеріали: шафа сушильна з перфорованими полицями, 
що дає змогу автоматично підтримувати температуру в межах 40-45°С; ваги 
лабораторні технічні за ГОСТ 24104-2001; посудина для води, зразки ГКП.

Дидактичне забезпечення: ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97).

ХІД РОБОТИ
Підготовка зразків. Із кожної плити, відібраної для контролю, вирізають по одно-

му зразку-квадрату з довжиною сторони 300±5 мм на відстані 100 мм від кромок плити.
1. Зразок висушують до постійної маси при температурі 41±1°С.
2. Висушені зразки після охолодження в умовах, що виключають вплив на них вологи, 

зважують і поміщають на дві години у воду в горизонтальному положенні на під-
кладки, при цьому рівень води має бути вищим за зразки на 50 мм.

3. Перед зважуванням насичених водою зразків з їх поверхні видаляють краплі води. 
Зважування кожного зразка має бути завершено протягом 5 хвилин після витягнен-
ня його з води. Результати зважувань округляють до 10 г.

4. Водопоглинання W (%) обчислюють за формулою:
5. 

де:
m1 – маса зразка, висушеного до постійної маси, г;
m2 – маса зразка, насиченого водою, г.

Результати обчислення округлюють до 1%.
6. Результати досліду записують у таблицю 1.

Таблиця 1
ВИЗНАЧЕННЯ ВОДОПОГЛИНАННЯ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ

Показники Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3
m1 – маса зразка, висушеного до постійної маси, г
m2 – маса зразка, насиченого водою, г
W –  водопоглинання, %

Водопоглинанням партії плит вважається середньоарифметичне значення ре-
зультатів випробувань усіх зразків.

Висновок: отриманий показник водопоглинання W гіпсокартонних плит марки 
_________%, за ДСТУ________%.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

100,
m

mmW
1

21 
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 2 5 13
Назва:  ВИЗНАЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ЩІЛЬНОСТІ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ 

ТА ОБ’ЄМНОЇ ЩІЛЬНОСТІ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ. 
ЛАБОРАТОРНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

Мета: закріплення знань про фізичні властивості гіпсу;
 формування навичок визначення поверхневої щільності гіпсокартонних 

плит та плит Аквапанель.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.1.3. Фізичні властивості будівельних матеріалів:
2. МЕ 2.1.4. Визначення щільності будівельних матеріалів. Лабораторно-практична робота.

Матеріали: підготовлені зразки з кількох гіпсокартонних плит, зразки різних
типів плит Аквапанель.

Прилади та пристрої: шафа сушильна лабораторна з перфорованими полицями, 
що дає змогу автоматично підтримувати температуру в межах 40-45°С, 
ваги лабораторні технічні за ГОСТ 24104-2001, клас точності середній, ліній-
ка за ГОСТ 427-75, рулетка за ГОСТ 7502-98.

Дидактичне забезпечення: ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97).

ХІД РОБОТИ
А. Визначення поверхневої щільності гіпсокартонної плити лабораторним шляхом
1. Поверхнева щільність – це маса 1 м2 плити. Підготовлені зразки, як це виконували 

під час лабораторної роботи МЕ 2.5.10, висушують при температурі 41±1°С 24 го-
дини і зважують. Потім зразки продовжують сушити до постійної маси. Маса вважа-
ється постійною, якщо розходження між результатами двох послідовних зважувань 
не будуть перевищувати 0,1%. Час сушіння між двома послідовними зважуваннями 
– не менше ніж 2 години.
При проведенні випробувань допускається скорочення часу первинного сушіння до 
2 годин за умови сталої маси зразків.

2. Зразки охолоджують в умовах, що виключають вплив на них вологи, і зважують,
результат округлюють до 0,01 кг.

3. Після зважування вимірюють довжину та ширину зразка, результат округлюють до 1 мм.
4. Поверхневу щільність m плити, кг/м2, обчислюють за формулою:

,
bl

mm 1

x де:
m1– маса зразка, висушеного до постійної маси, кг;

l – довжина зразка, м;
b – ширина зразка, м.

Результат обчислення округлюють до 0,1 кг/м2.
5. Результати досліду записують у таблицю 1.

Таблиця 1

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ЩІЛЬНОСТІ ГКП

Показники
Марковані зразки

Подо-
вжні 1

Попере-
чні 1

Подо-
вжні 2

Попере-
чні 2

Подо-
вжні 3

Попере-
чні 3

1. m1 – маса зразка, висушено-
го до постійної маси, кг

2. l – довжина зразка, м
3. b – ширина зразка, м
4. m – маса 1 м2 плити, кг/м2
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Масою 1 м2 партії плит вважається середньоарифметичне значення результатів 
випробувань усіх зразків.
Висновок: отримана маса 1 м2 гіпсокартонної плити __ кг/м2 (за ДСТУ Б В.2.7-95-

2000 (ГОСТ 6266-97)__ кг/м2).

Б. Визначення об’ємної щільності плит Аквапанель різних типів
Вирізати однакові прямокутники зі зразків, виміряти їх довжину, ширину, товщину, 

визначити об’єм, зважити, визначити щільність. Дані занести у таблицю 2. 
Таблиця 2

ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ АКВАПАНЕЛІ В СУХОМУ СТАНІ

Назва зразка
(тип аквапанелей)

Розмір зразка
(довжина, ширина,

товщина, м)

Об’єм 
зразка, м3

Вага
зразка, кг

Щільність
зразка, кг/м3

Висновок: порівняйте отримані результати з даними табл.1,2 (МЕ 2.5.8) для ана-
логічних типів плит Аквапанель. Зробіть порівняльний аналіз.

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 2 5 14
Назва:  СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 2.5 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 2.5

Письмове завдання
1. Наведіть приклади застосування облицювальних матеріалів на основі гіпсу та це-

менту.
2. Дайте характеристику ГКП та ГВП, складіть порівняльну таблицю.
3. Заповніть таблицю з відмінними ознаками типів ГКП:

Тип Назва типу Колір картону Колір напису Призначення
ГКП
ГКПВ
ГКПО
ГКПВО

4. Що означає умовне позначення ГКП: ГКП-Б-ПК-2500×1200×9,5 ДСТУ Б В.2.7-95-
2000?

5. Виконайте ескізи типів кромок ГВП. Як вони позначаються?
6. У чому особливість перфорованих звукопоглинальних плит? Які закони фізики по-

ясняють їх властивості?
7. Намалюйте різні типи звукопоглинальних плит.
8. Які пристосування для транспортування ГВП, ГКП представлені фірмою КНАУФ? 

Що дає їх застосування?
9. Які випробування слід провести зі зразками ГКП, щоб підтвердити технічні вимоги 

ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97)?
10. Охарактеризуйте будівельні властивості ГКП. Проаналізуйте, які з них зумовлюють 

використання ГКП при виконанні певних видів будівельних робіт.
11. Що становлять собою плити Аквапанель, де їх застосовують?
12. Чим відрізняються умови зберігання ГКП, ГВП, плит Аквапанель?

Самостійна робота
Відвідайте супермаркет будівельних матеріалів. З’ясуйте, які облицювальні ма-

теріали на основі гіпсу та цементу представлені в асортименті і яка їх вартість. Порів-
няйте з іншими облицювальними матеріалами.

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 2 6 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 2.6. ЕЛЕМЕНТИ ДЕРЕВ’ЯНОГО КАРКАСА

Мета: засвоєння знань про:
  класифікацію дефектів деревини;
  основні властивості деревини: вологість, щільність, міцність, твердість, ударна
в’язкість і деформативність;

  встановлення межі міцності;
  експлуатаційні й технологічні властивості деревини;
  види каркасів гіпсокартонних систем. Елементи дерев’яного каркаса;
  кріпильні елементи з’єднань дерев’яних каркасів.

Переходьте до наступного елементу

Жити – означає працювати.
Праця є життя людини.

Ф. Вольтер
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 2 6 2
Назва:  КЛАСИФІКАЦІЯ ВАД ДЕРЕВИНИ

Мета: засвоєння знань про:
  групи вад деревини;
  вплив вад на якість деревини.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 2.1.2. Класифікація будівельних матеріалів. Система нормативних документів.

Матеріально-технічне забезпечення: колекція зразків деревини з різними вадами.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВАД ДЕРЕВИНИ
1. Вади форми стовбура: плямистість 5. Хімічні забарвлення:

збіжистість внутрішня заболонь продубина
окоренкуватість водошар дубильні потьоки
нарости 3. Сучки: жовтизна
кривизна круглий 6. Грибкові ураження:

2. Вади будови деревини: овальний ядрова гнилизна
нахил волокон довгастий цвіль
крень пластьовий заболонні грибкові
тягова деревина пружковий забарвлення
завилькуватість ребровий 7. Пошкодження деревини

комахами:вічка зшивний
смоляна кишенька груповий поверхневе
серцевина розгалужений неглибоке
пасинок 4. Тріщини в колоді: глибоке
сухобокість метикова наскрізне
прорість відлупна
рак тріщини усихання
оманливе ядро

Зміни зовнішнього вигляду деревини, порушення цілісності тканин і клітинних 
оболонок, правильності її будови й пошкодження деревини, які знижують її якість і об-
межують можливості використання, називають вадами. Вади деревини механічного 
походження, що виникають у процесі заготовляння, транспортування, сортування й 
механічної обробки, називають дефектами.

Вплив вади на якість деревини залежить від її вигляду, розміру, розташування в 
сортименті та призначення сортименту. Зазвичай, вади знижують міцність і декоратив-
ність лісоматеріалів, тому ґатунковість деревини визначають з обов’язковим урахуван-
ням наявних у ній вад.

Вади та дефекти деревини поділяються на такі групи: сучки, тріщини, вади фор-
ми стовбура, вади будови деревини, хімічні забарвлення, грибкові ураження, біологічні 
пошкодження, чужорідні включення, механічні пошкодження й дефекти обробки, пожо-
лобленість. Кожна група вад поділяється на види та різновиди.

Більшість вад утворюється в дереві, яке росте, і виникає внаслідок несприятли-
вих умов його зростання, кліматичних впливів, а також різних механічних пошкоджень. 
Значна кількість вад може утворитися в заготовленій деревині (тріщини, пошкодження 
комахами). Гнилизна виникає в деревах, які ростуть, і в зрубаній деревині.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте напроти нього позначку:
1. Чи є вадою відхилення будови деревини від нормального зовнішнього вигляду

породи?
а) Так; б) Ні.

2. Що належить до вад деревини?
а) Відхилення будови деревини;
б) Зміни штучного походження;
в) Зміни у процесі транспортування;
г) Зміни при механічній обробці;
д) Зміни при заготовлянні.

3. Від чого залежить ступінь дії вади на якість деревини?
а) Порода деревини;
б) Різновид вади;
в) Розмір вади;
г) Розташування вади;
д) Кількість вад.

4. На які групи поділяють вади деревини?
а) Вади форми стовбура; є) Пошкодження комахами;
б) Сучки; ж) Чужорідні включення;
в) Тріщини; з) Деформації;
г) Вади будови деревини; і) Розколювання;
д) Грибкові ураження; и) Розтріскування.
е) Хімічні забарвлення;

Самостійна робота
Письмове завдання

Складіть опорний конспект МЕ «Класифікація вад деревини» у формі схеми 1.

Схема 1

Практичне завдання
Огляньте зелені насадження на території вашого навчального закладу й матеріал 

у деревообробній майстерні. Знайдіть вади деревини, з’ясуйте, до яких груп вони на-
лежать. Яких вад найбільше?

Переходьте до наступного елементу інструкторПовторіть елемент і перевірте себе

 

  

 

 
 

   

  

   
ВАДИ

ДЕРЕВИНИ

Форми стовбура

Вади будови Хімічні забарвлення

Деформації?

?

?

?

?
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 2 6 3
Назва:  ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ: ВОЛОГІСТЬ, ЩІЛЬНІСТЬ,

МІЦНІСТЬ, ТВЕРДІСТЬ, УДАРНА В’ЯЗКІСТЬ І ДЕФОРМАТИВНІСТЬ

Мета: засвоєння знань про:
  ступені вологості деревини; методи визначення вологості; види жолоблення;
  щільність; умовну щільність; середні значення щільності деяких порід;
  метод встановлення межі міцності при стисненні деревини вздовж волокон;
  метод встановлення статичної твердості деревини на поверхнях поперечного, 
радіального й тангенціального розрізів;

  ударну в’язкість; деформативність; модуль пружності для деревини.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.1.3. Фізичні властивості будівельних матеріалів;
2. МЕ 2.1.8. Механічні властивості будівельних матеріалів.

Дидактичне забезпечення:
1. Таблиця середніх результатів щільності деревини;
2. Таблиця показників ударної в’язкості головних порід деревини.

Матеріально-технічне забезпечення:
1. Колекція зразків деревини з тріщинами й жолобленнями – 1 комплект;
2. Колекція зразків силових секцій – 1 комплект;
3. Прилад для визначення вологості – 1 шт.

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ
І. ВОЛОГІСТЬ

Розрізняють такі ступені вологості деревини: 
  мокра – тривалий час перебувала у воді, вологість понад 100%; 
  свіжозрубана – вологість 50-100%; 
  повітряно-суха – тривалий час зберігалася на повітрі, вологість 15–20% (залежно 

від кліматичних умов і пори року); 
  кімнатно-суха – вологість 8-12%;
  абсолютно суха – вологість 0%. 

Вологість деталей побутових виробів із деревини (меблів, сувенірів та інших ре-
чей), які експлуатуються в опалюваних приміщеннях, має становити 8±2%.

Абсолютною вологістю деревини називають відношення маси вологи, що 
міститься в даному об’ємі деревини, до маси абсолютно сухої деревини, виражене у 
відсотках.

Відносна вологість деревини – це відношення маси вологи, що міститься в 
деревині, до маси деревини у вологому стані, виражене у відсотках.

Загальна кількість вологи в деревині складається з вільної та зв’язаної вологи. 
Вільною (капілярною) вологою називають ту, що міститься в порожнинах клітин і міжклі-
тинних просторах, а зв’язаною, або гігроскопічною, – ту, що міститься в стінках клітин.

Під час висихання деревини з неї спочатку випаровується вільна волога, а потім 
зв’язана.

Внаслідок видалення зв’язаної вологи з деревини зменшуються її лінійні розміри 
й об’єм, тобто відбувається усихання.

Усихання в різних напрямах неоднакове. В середньому воно становить: у тангенці-
альному напрямку – 6-10%, у радіальному – 3-5%, а вздовж волокон – тільки 0,1-0,3%.
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Для визначення вологості деревини використовують метод висушування та елек-
тричний метод (вологозамірювачем).

Вологість деревини W, яку визначають методом висушування, обчислюють у 
відсотках за формулою:

W=[(m1-m2)/m2]×100,
де:
m1 – маса зразка деревини до висушування, г;
m2 – маса того самого зразка в абсолютно сухому стані, г.

Цей метод дає точне визначення вологості деревини, але потребує тривалого 
часу для висушування (12-24 години).

У процесі висихання деревини виника-
ють внутрішні напруги, розтріскування й жо-
лоблення.

Внутрішні напруги виникають без участі 
зовнішніх сил внаслідок нерівномірності роз-
поділення вологи при сушінні деревини.

Під час висихання (усихання) або зво-
ложення (розбухання) деревина змінює фор-
му поперечного розрізу дошки, тобто відбу-
вається жолоблення. Воно може бути попе-
речним і подовжнім (рис.1,а,б,г).

Серцевина дошки (рис.1, б) зменшує 
свої розміри на кромках. По довжині до-
шки можуть набувати дугоподібної форми 
(рис.1,г) або гвинтоподібної, яку називають 
крилуватістю (рис.1,д).
ІІ. ЩІЛЬНІСТЬ

Щільність матеріалу (речовини) – це маса одиниці його об’єму.
В лабораторних умовах щільність деревини визначають на зразках розміром 

20×20 мм і заввишки 30 мм. Зважують зразки на вагах. Лінійні розміри вимірюють 
штангенциркулем.

Об’єм розраховують як добуток результатів трьох вимірювань і виражають у част-
ках кубічного метра (м3).

Щільність деревини залежить від вологості. Усі показники деревини визначають 
при стандартній вологості 12% (згідно з рекомендаціями колишньої комісії зі стандар-
тизації Ради економічної взаємодопомоги). Для обліку іноді використовують щільність 
деревини в абсолютно сухому стані: вагу й об’єм деревини вимірюють після того, як 
зразок висушать до вологості, що дорівнює нулю.

В деяких випадках зручно користуватись умовною щільністю деревини. Визна-
чають її як відношення ваги зразка в абсолютно сухому стані до об’єму зразка при 
гігроскопічності 30%.

Умовна щільність деревини не залежить від вологості. З підвищенням вологості 
щільність зростає. Наприклад, щільність деревини бука при вологості 12% стано-
вить 670 кг/м3, а при вологості 25% – 710 кг/м3. У межах річного шару щільність де-
ревини відрізняється: у пізньої вона у 2-3 рази більша, ніж у ранньої. Тому чим більш 
розвинута деревина, тим вища її щільність. Між щільністю й міцністю деревини існує 
тісний взаємозв’язок. Чим важча деревина, тим вона міцніша.

Щільність визначається кількістю деревинної речовини в одиниці об’єму.
Щільність має широкий діапазон (таблиця 1).

Рис.1. Види жолоблення: а, в – зміна форми 
поперечного розрізу брусків з різним розміщен-
ням шарів на торці, б – жолоблення дощок 
(серцевинної й бокової), г – подовжнє жоло-

блення, д – крилуватість

à) á) â)

ã)

ä)
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Таблиця 1
СЕРЕДНЯ ЩІЛЬНІСТЬ ДЕРЕВИНИ, кг/м3

Порода Щільність
в абсолютно сухому стані ρ0

Щільність
ρ12

Умовна
щільність ρумов.

Сосна звичайна 470 500 400
Ялина 420 445 360
Граб 700 800 630
Дуб 630 690 550
Клен 650 690 550
Береза 600 650 520
Липа 470 495 400

Щільність деревини має практичне значення. Деревина з високою щільністю міц-
на й легко обробляється.

ІІІ. МІЦНІСТЬ
Міцність – властивість матеріалу в певних умовах і межах сприймати наванта-

ження чи інші дії, які викликають у ньому внутрішні напруження, без руйнування.
Встановити межу міцності при стисненні можна лабораторним шляхом.
У таблиці 2 наведено стандартні показники міцності різних порід деревини залеж-

но від вологості.
Таблиця 2

МІЦНІСТЬ ДЕРЕВИНИ ПРИ СТИСНЕННІ ВЗДОВЖ ВОЛОКОН
ПРИ РІЗНІЙ ВОЛОГОСТІ ДЕРЕВИНИ

Порода
Межа міцності, МПа, 

при вологості деревини, % Порода
Межа міцності, МПа, 

при вологості деревини, %
12 30 і більше 12 30 і більше

Сосна 48,5 21,0 Бук 55,5 26,0
Граб 60,0 26,5 Липа 45,5 24,0
Клен 59,5 28,0 Вільха 44,0 23,5
Груша 58,5 26,5 Тополя 39,0 18,0

ІV. УДАРНА В’ЯЗКІСТЬ І ДЕФОРМАТИВНІСТЬ
Здатність деревини поглинати роботу при ударі без руйнування називається удар-

ною в’язкістю. Показники ударної в’язкості основних порід деревини наведено в та-
блиці 3. Ударну в’язкість визначають у результаті випробувань на вигинання ударом 
до руйнування. Чим більше зусилля, потрібне для руйнування зразка, тим вища його 
ударна в’язкість. Руйнування крихкої деревини потребує меншого зусилля.

Таблиця 3
ПОКАЗНИКИ УДАРНОЇ В’ЯЗКОСТІ ДЕРЕВИНИ ОСНОВНИХ ПОРІД

Порода Ударна 
в’язкість, Дж/м2* Порода Ударна

в’язкість, Дж/м2* Порода Ударна
в’язкість, Дж/м2*

Ялина 39 240
33 354 Ясен 88 290

74 556 Липа 57 879
49 050

Ялиця
сибірська

29 430
25 506 Дуб 76 518

64 746 Осика 84 366
72 594

Граб 99 081
84 366 В’яз 93 195

78 480

*Примітка: у чисельнику наведено показники при вологості 12%, у знаменнику – 
при вологості 30% і більше. 1 Дж/м2 = 10-5 кгс×м/см2.
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Деревина листяних порід має ударну в’язкість у середньому в 2 рази (м’які в 1,5 
разу, тверді в 2,5 разу) більшу, ніж хвойних порід. Відтак зрозуміло, чому для ручного 
інструменту (молотки, кувалди) використовують деревину листяних порід.

Зміна деревиною форми та розмірів під дією навантажень або інших чинників 
називається деформативністю. Деформативність деревини характеризують модулі 
пружності, модулі зрушення й коефіцієнти поперечної деформації.

Чим більша щільність деревини, тим вищий її модуль пружності.
Характеристики деформативності деревини визначаються в лабораторних умо-

вах відповідно до вимог стандартів, при цьому вимірюють напругу й деформації.
Значення модулів пружності при стисненні, розтягуванні вздовж волокон і вигині 

практично однакові. Для деревини різних порід модуль пружності змінюється в межах 
10000-15000 МПа. У нормах будівельного проектування для сосни і ялини прийнято 
модуль пружності, що дорівнює 10000 МПа.

Модуль пружності при розтягуванні та стисненні поперек волокон набагато мен-
ший, ніж при розтягуванні та стисненні вздовж волокон: для хвойних порід у 25 разів, а 
для листяних – у 20 разів.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яку вологість у відсотках має свіжозрубана деревина?
а) Понад 100%;
б) 50-100%;
в) 15-20%;
г) 8-12%.

2. Який різновид вологи становить загальну кількість вологи в деревині?
а) Тривала волога;
б) Вільна волога;
в) Повітряно-суха волога;
г) Зв’язана волога;
д) Кімнатно-суха волога.

3. Скільки відсотків становить усихання деревини в тангенційному напрямку?
а) 5-10%;
б) 3-5%;
в) 0,1-0,3%.

4. Який метод застосовують для визначення вологості деревини на виробництві?
а) Метод висушування;
б) Механічний метод;
в) Електричний метод;
г) Дотиковий метод.

5. Як змінюється деревина у процесі висихання?
а) Не змінюється;
б) Розтріскується;
в) Змінює колір;
г) Жолобиться;
д) Витягується;
е) Скорочується.

6. Який прилад застосовують для визначення вологи електричним методом?
а) Вольтметр;
б) Вологозамірювач;
г) Сушильна шафа.
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7. Чому дорівнює умовна стандартна вологість?
а) 5%;
б) 10%;
в) 12%.

8. За якою формулою визначають вологість деревини?
а) W = [(V2 – V1)/V2] × 100;
б) W = [(m1 – m2)/m2] × 100;
в) W = [(m2 – m1)/m2] × 100.

9. Від якого показника залежить щільність:
а) Вага;
б) Об’єм;
в) Порода;
г) Вологість.

10. Яка порода належить до третьої групи щільності?
а) Ялина;
б) Груша;
в) Осика.

11. Якого розміру зразки використовують зразки для визначення щільності:
а) 20×20×20 мм;
б) 20×20×30 мм;
в) 20×30×30 мм;
г) 30×30×30 мм.

12. Яка щільність не залежить від вологості:
а) Умовна;
б) Абсолютна;
в) У сухому стані;
г) В абсолютно сухому стані.

13. Щільність якої деревини у 2-3 рази більша, ніж у інших видів?
а) Пізня;
б) Рання;
в) Хвойна;
г) Березова.

14. Як змінюється міцність при збільшенні щільності?
а) Не змінюється;
б) Зменшується;
в) Збільшується.

15. Чим визначається щільність?
а) Кількістю деревинної речовини;
б) Кількістю деревинної речовини в одиниці об’єму;
в) Вагою;
г) Вологістю.

16. Яка деревина, з названих нижче, має більш високу щільність?
а) Ялина;
б) Граб;
в) Клен.

17. Як називається здатність деревини змінювати свої розміри й форму при дії зусиль?
а) Міцність;
б) Твердість;
в) Деформативність;
г) Ударна в’язкість.
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18. Якими показниками характеризується деформативність?
а) Зусилля, докладені для удару;
б) Модуль пружності;
в) Коефіцієнт деформації;
г) Модуль зрушення;

19. У яких межах перебуває модуль пружності деревини?
а) 12-15%;
б) 10 Дж;
в) 12-25 ГПа;
г) 10000-15000 МПа.

20. За яких умов модуль пружності найменший?
а) Стиснення вздовж волокон;
б) Розтягування вздовж волокон;
в) Стиснення поперек волокон.

Самостійна робота
Письмове завдання

Заповніть таблицю 4.
Таблиця 4

СТУПЕНІ ВОЛОГОСТІ ДЕРЕВИНИ
Назва ступеня 

вологості деревини Характеристика 

1. Мокра Тривалий час перебувала у воді, вологість понад 100%
2.
…

Практично-письмове завдання
1. Складіть схему 1 «Методи визначення вологості».

Схема 1

2. Вивчіть зразки деревини із колекції й заповніть таблицю 5.
Таблиця 5

ГРУПИ ДЕРЕВИНИ ЗА ЩІЛЬНІСТЮ

Група
щільності Порода

Щільність, кг/м3

ОсобливостіВ абсолютно
сухому стані

Щільність при
вологості 12% Умовна

Мала
Кедр
...
Липа

Середня
...
...

Висока
Граб 760 800 630 Дуже міцна.

Добре обробляється
Клен
...

   

 

 

ВОЛОГІСТЬ Методи

?

?

?
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3. Повторіть матеріал за схемою 2:
Схема 2

Практичне завдання
Зробіть дослід з визначення щільності зразків деревини сосни й дуба у вигляді 

прямокутної призми розміром 10×10×90 мм у такій послідовності:
1. Розділіть зразки вздовж довгої сторони простим олівцем за допомогою лінійки на 

10 рівних частин;
2. Натріть зразки парафіном, щоб деревина не вбирала вологу;
3. Опустіть деревину в посудину з водою;
4. Порахуйте, скільки рисок на зразку перебувають під водою й помножте на 100.

Наприклад, якщо під водою 6 рисок, то щільність деревини становить 600 кг/м3;
5. Порівняйте щільність із табличними значеннями;
6. Зробіть висновок.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Групи

ЩІЛЬНІСТЬ

Види

Мала Умовна

В абсолютно
сухому стані

?

?

? ?

?

?

?

?510-740 кг/м³
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 2 6 4
Назва: ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖІ МІЦНОСТІ ДЕРЕВИНИ. 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА

Мета: вивчення методу встановлення межі міцності при 
стисненні деревини вздовж волокон.

Обладнання:
Назва Кількість Назва Кількість

1. Випробувальна
машина ГЗІП-Р5 1 шт. 4. Пристрої до

машини 
випробувань 
(рис.1)

1 шт.
2. Сталевий

трикутник 1 шт.

3. Пилка 1 шт. 5. Щітка 1 шт.

Матеріали:
 Зразки з деревини сосни, дуба, берези у формі прямо-

кутної призми розміром 20×20×30 мм – 3 шт.

ХІД РОБОТИ
1. Вивчіть будову й дію випробувальної машини за схемою 

та в натурі.
2. Розробіть програму – алгоритм випробування зразка де-

ревини на стиснення вздовж волокон до руйнування.
3. Обчисліть межу міцності деревини при стисненні вздовж 

волокон σw з округленням до 0,5 МПа за формулою:

σw=Рmax/(a×b), де:
Рmax – максимальне навантаження, Н;
a, b – розміри поперечного розрізу зразка, см.

Перерахуйте з округленням до 0,5 МПа отриману межу міцності на стандарт-
ну вологість 12% за формулами для зразків із вологістю, меншою за межу насичення 
клітинних стінок:

σ12=σ[1+α(W-12)], де:

α – поправний коефіцієнт на вологість, що
дорівнює 0,04;

σw – межа міцності при стисненні зразка 
з вологістю W у момент випробування, МПа;

W – вологість зразка в момент випробування, %.
Для зразків із вологістю, яка дорівнює або більша за межу насичення клітинних 

стінок:

σ12 = σw / К30
12, де:

σw – межа міцності при стисненні зразка з вологістю 
в момент випробування, МПа;

К30
12 – коефіцієнт перерахунку при вологості,

що дорівнює або більша за межу насичення
клітинних стінок;

0,475 – для клена;
0,535 – в’яза, ясена;

0,55 – акації, в’яза гладкого, дуба, липи й вільхи;
0,45 – бука й сосни;

0,445 – граба, груші, ялини, верби, горіха, осики,
смереки й тополі;

0,4 – берези й модрини.

Рис.1. Пристрій для випро-
бування зразків деревини на 
стиснення вздовж волокон:

1 – плита, 2 – кульова опора, 
3 – зразок, 4 – корпус,  

5 – пуансон, 6 – ковпачок



350

4. Запишіть результати визначення межі міцності деревини при стисненні вздовж во-
локон у таблицю 1.

Таблиця 1

Порода __________________, температура повітря _________________ °С,
відносна вологість повітря ________ %, швидкість навантаження _______ Н/хв.

Номер 
зразка

Розміри 
поперечного розрізу

зразка, мм
Максимальне на-

вантаження
Рmax, Н

Вологість 
W %

Межа міцності деревини 
при стисненні вздовж 

волокон, МПа
a b σw σ12

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 2 6 5
Назва: ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ Й ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ

Мета: засвоєння знань про:
  здатність деревини утримувати металеві кріплення;
  здатність деревини до гнуття;
  зносостійкість деревини;
  опір деревини розколюванню.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 2.6.3. Основні властивості деревини: вологість, щільність, міцність, твердість, 

ударна в’язкість і деформативність.

Матеріальне забезпечення:
1. Колекція зразків деревини за щільністю;
2. Зразки гнутої деревини;
3. Зразки матеріалів, отриманих розколюванням

(клепка, обід, спиці, колота дрань тощо) – по 1 шт;
зразок у вигляді прищіпки для визначення опору розколюванню – 1 шт.

До технологічних властивостей деревини належать: здатність утримувати 
металеві кріплення, здатність до гнуття, зносостійкість, опір розколюванню.
І. ЗДАТНІСТЬ ДЕРЕВИНИ УТРИМУВАТИ МЕТАЛЕВІ КРІПЛЕННЯ

При забиванні цвяха в деревину поперек волокон частина з них перерізується, 
частина вигинається; волокна деревини розсовуються й щільно охоплюють бічну по-
верхню цвяха, викликаючи тиск, внаслідок якого з’являється сила тертя. Сила тертя по 
бічній поверхні цвяха утримує його в деревині. Випробування на висмикування дають 
змогу визначити зусилля (у Н) або питоме зусилля (у МПа), необхідне для висмикуван-
ня з деревини цвяха або шурупа певних розмірів.

Опір висмикуванню залежить від породи деревини та її щільності, вологості й на-
прямку руху по відношенню до напрямку волокон деревини. Зусилля, необхідне для ви-
смикування цвяха, забитого поперек волокон деревини, на 10-50% більше від зусилля, 
необхідного для висмикування цвяха, забитого вздовж волокон деревини (у торець). 
Цвях, забитий у більш щільну деревину, чинить і більший опір висмикуванню. Напри-
клад, для забивання й висмикування цвяхів з деревини граба (щільність 800 кг/м3) по-
трібне зусилля в чотири рази більше, ніж з деревини сосни, щільність якої 500 кг/м3. 
Вологість деревини полегшує забивання в неї цвяхів, але при висиханні здатність дере-
вини утримувати цвях суттєво зменшується. Опір висмикуванню на одиницю поверхні 
контакту цвяха з деревиною для повітряно-сухої деревини дорівнює 0,3 МПа, а для 
сирої, яка висихає в конструкції, – 0,1 МПа. Опір висмикуванню шурупа, загвинченого 
поперек волокон деревини, становить 1 МПа, тобто в 3 рази більше, ніж цвяха. Питомий 
опір висмикуванню цвяхів і шурупів визначається відповідно до вимог стандартів.
ІІ. ЗДАТНІСТЬ ДЕРЕВИНИ ДО ГНУТТЯ

Деякі елементи виробів виконують із гнутої деревини. Стандартного методу, який 
дав би змогу оцінити здатність деревини до гнуття, немає. Випробування проводять за 
такою методикою. 

Дерев’яні бруски розмірами 10×30×500 мм послідовно згинають на шаблонах з 
різними радіусами закруглення. Спочатку брусок згинають на шаблоні з радіусом 50 см 
до контакту з опуклою поверхнею шаблона. Потім брусок згинають на шаблоні з ра-
діусом 45 см. Бруски згинають послідовно на шаблонах із дедалі меншим радіусом, 
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доки зразки не почнуть руйнуватися (злам, відщеплення деревини). Радіус шаблона, 
при якому відбулося руйнування зразка, характеризує здатність деревини до гнуття. 
Найбільшу здатність до гнуття мають листяні кільцево-судинні породи (ясен, дуб) і 
розсіяно-судинні (береза); найменшу – хвойні породи. Здатність до гнуття вологої де-
ревини вища за здатність сухої. При збільшенні температури й вологості здатність де-
ревини до гнуття значно покращується.
ІІІ. ЗНОСОСТІЙКІСТЬ

Зносостійкість деревини характеризується її здатністю протистояти зношуванню, 
тобто руйнуванню у процесі тертя. При випробуваннях на зношування створюють умо-
ви, близькі до реальних умов стирання підлог і настилів. Випробування проводять у 
спеціальній машині, що забезпечує стирання деревини при зворотно-поступальному 
русі зразка з періодичним його поворотом на 180° .

Зношування деревини з бічної поверхні більше, ніж з торцевої. При підвищенні 
щільності та твердості зношування зменшується. Волога деревина більше піддається 
зношуванню, ніж суха.
IV. ОПІР РОЗКОЛЮВАННЮ

Здатність деревини під дією клина розділятися на частини вздовж волокон на-
зивається розколюванням. При розколюванні діє напруга розтягання поперек волокон 
деревини, а оскільки зв’язок між волокнами в поперечному напрямку значно менший, 
ніж міцність самих волокон деревини, то відбувається руйнування поперечних зв’язків, 
тобто розколювання. Низку виробів виготовляють шляхом розколювання деревини 
(клепка, дрань, обід, спиці й тощо).

Розколювання може відбуватися в радіальній або тангенційній площині. Опір де-
ревини листяних порід розколюванню в радіальній площині менший, ніж у тангенці-
альній. Міцність на розколювання в тангенціальній площині збільшують серцевинні 
промені. У деревини хвойних порід опір розколюванню в тангенціальному напрямку 
менший, ніж у радіальній площині. При розколюванні в тангенціальній площині руйну-
вання в деревині хвойних порід відбувається по ранній деревині, оскільки її міцність 
набагато менша від міцності пізньої деревини.

Розколювання деревини доводиться враховувати при з’єднанні дерев’яних еле-
ментів цвяхами, нагелями, болтами. 

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що відбувається з волокнами деревини при вбиванні цвяхів перпендикулярно 

до волокон?
а) Нічого;
б) Частково перерізуються;
в) Вигинаються;
г) Тиснуть на бокову поверхню;
ґ) Спричиняють тертя;
д) Утримують металеві елементи.

2. Від яких показників залежить опір деревини витягуванню цвяхів?
а) Напрямок волокон;
б) Порода деревини;
в) Щільність;
г) Вологість;
д) Міцність.
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3. Які породи мають більшу здатність до гнуття?
а) Сосна; г) Ясен;
б) Дуб; д) Береза.
в) Ялина;

4. Завдяки чому можна підвищити здатність деревини до гнуття?
а) Зменшення вологості;
б) Збільшення вологості;
в) Зменшення температури;
г) Збільшення температури;
д) Просочування рідинами.

5. Від яких чинників залежить зносостійкість деревини?
а) Щільність;
б) Твердість;
в) Міцність;
г) Деформативність.

6. У яких виробах використовується здатність деревини чинити опір розколюванню?
а) Клепка;
б) Віконні стулки;
в) Ободи;
г) Паркетна планка;
д) Дрань.

7. У яких порід деревини опір розколюванню по радіальній площині менший, ніж 
по тангенціальній?

а) Дуб; г) Сосна;
б) Ялина; д) Граб.
в) Бук;

Самостійна робота
Письмове завдання

1. З’ясуйте, як оцінюють здатність гіпсокартонних та гіпсоволокнистих листів до гнуття.
2. Складіть схему «Технологічні властивості деревини».

Практичне завдання
Виконайте маркетингове дослідження і з’ясуйте того, у яких побутових виробах із 

деревини використовуються її технологічні властивості.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

  
 

 

 
  

 

  

  

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ

Здатність утримувати
металеві кріплення

Приклади практичного застосування

З’єднання
на цвяхах, ...

Виготовлення
ободу, ...

? Гнучкість

?

?

?
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 2 6 6
Назва: ВИДИ КАРКАСІВ ГІПСОКАРТОННИХ СИСТЕМ. 

ЕЛЕМЕНТИ ДЕРЕВ’ЯНОГО КАРКАСА

Мета: засвоення знань про:
  види каркасів для гіпсокартонних систем;
  елементи металевого й дерев’яного каркасів компанії КНАУФ.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.6.2. Класифікація вад деревини;
2. МЕ 2.6.5. Експлуатаційні й технологічні властивості деревини.

Матеріально-технічне забезпечення: заповніть таблицю самостійно.

Інструмент Кількість Пристосу-
вання Кількість Інвентар,

обладнання Кількість Матеріали Кількість

Каркас становить собою пласку або просторову конструкцію з шарнірним чи жор-
стким з’єднанням її складових елементів (балок, ригелів, стояків). 

ВИДИ КАРКАСІВ ГІПСОКАРТОННИХ СИСТЕМ
За

призначенням За матеріалом За розташуванням 
елементів

Стельові,
перегородкові 

й пристінні

Металеві Дерев’яні З розташуванням 
елементів у одній 

площині (одному рів-
ні) чи в двох площи-

нах (двох рівнях).

Елементи каркасів (напрям-
ні, стоякові профілі, балкові 
елементи) з’єднуються між 
собою сталевими шурупа-
ми, заклепками, виштампу-

ванням.
Кріплення ГВП і ГКП (до 
каркасів) – за допомо-
гою самосвердлильних 

шурупів-саморізів КНАУФ.

Елементи каркасів з’єднуються 
за допомогою шипогніздових, 
шпонкових, шпунтових спо-

лучень, а також за допомогою 
цвяхів, шурупів, скоб з вико-

ристанням клею.
Кріплення ГВП і ГКП – за 

допомогою цвяхів, шурупів, 
шурупів-саморізів, кріпильних 

скоб.

Каркас складається з основних і несних елементів. Основні елементи кріпляться 
до несної основи (стіна, стеля) будівлі чи споруди, а несні елементи – до основних. До 
несних елементів кріпляться ГВП чи ГКП (рис.1).

Стикові з’єднання металевих або дерев’яних елементів каркасів слід розміщува-
тися врозгін. Стики ГВП і ГКП не повинні збігатися зі стиками каркаса.  

Каркаси з деревини 
влаштовують у приміщен-
нях зі зниженою пожеж-
ною небезпекою. Елементи 
дерев’яних каркасів викону-
ють із рейок, брусків, дощок 
і брусів.

Для виготовлення 
дерев’яних каркасів ви-
користовуються перерізи 
дерев’яних брусків, відомості 
про які наведено в табл.1.

Рис.1. Конструкції каркасів для гіпсокартонних систем:
а – із двох рядів металевих елементів, розташованих

перпендикулярно один до одного; б – рамна конструкція каркаса;
в – з двох рядів дерев’яних брусків: 1 – основний елемент;

2 – несний елемент; 3 – ГВП або ГКП.
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Вимоги до деревини:
  відсутність косошарості, тріщин, відмерлих сучків і гнилі;
  вологість до 15%;
  захищеність від ураження грибками й жуками-деревоточцями шляхом просочення
антисептиками;

  вогнестійкість (за рахунок обробки антипіренами).
Таблиця 1

ПЕРЕРІЗ ДЕРЕВ’ЯНИХ БРУСКІВ ДЛЯ КАРКАСІВ
Конструкція Ширина, мм Висота, мм

Каркас для підвісних стель, ригелів і балок перегородок 48, 50, 60, 48 24, 30, 40, 60
Стояки для перегородок 48, 60 80, 60

Дерев’яний будівельний матеріал складується в акуратні штабелі на підкладках, 
у сухих, закритих приміщеннях, безпечних у пожежному відношенні.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які бувають види каркасів за розташуванням елементів?
а) Металеві й дерев’яні;
б) Каркаси з розташуванням елементів в одному рівні  й двох рівнях;
в) Стельові, пристінні, перегородкові.

2. Чи можна виправити помилки, допущені при збиранні каркаса, при обшиванні ГКП?
а) Так;
б) Ні.

3. Деревину якої вологості використовують для виготовлення дерев’яних каркасів?
а) 60%;
б) 20-30%;
в) 10-15%.

4. Як захищають деревину від ураження грибком?
а) Обробляють фарбою;
б) Просочують антисептиком;
в) Обробляють оліфою.

Практичне завдання
Зібрати фрагменти дерев’яного каркаса для гіпсокартонних систем.

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 2 6 7
Назва: КРІПИЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ З’ЄДНАНЬ ДЕРЕВ’ЯНИХ КАРКАСІВ

Мета: засвоєння знань про кріпильні елементи для з’єднання дерев’яних карка-
сів та характеристики цих елементів.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.8.8. Кріпильні та різьбові вироби для з’єднання;
2. МЕ 2.6.5. Експлуатаційні й технологічні властивості деревини;
3. МЕ 2.6.6. Види каркасів гіпсокартонних систем. Елементи дерев’яного каркаса.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки кріпильних виробів.

Елементи дерев’яного каркаса скріплюються між собою цвяхами або шурупами. 
Кріплення напрямних брусків до підлоги та стелі виконують за допомогою пластикових 
дюбелів і шурупів. У табл.1 подано кріпильні вироби, що застосовуються для з’єднання 
дерев’яного каркаса.

Таблиця 1
КРІПИЛЬНІ ВИРОБИ

Назва (рисунок) Довжина,
мм

Товщина,
мм

Маса,
кг

Одиниця
виробу

Шуруп типу TN (гвинт самонарізний з потайною головкою й гострим кінцем)

TN 3,5×25 25

3,5

2,0

Пакет
TN 3,5×35 35 2,0

TN 3,5×45 45 3,0

TN 3,5×55 55 3,0

TN 4,3×55 55 4,3 4,1
ПакетTN 4,5×70 70 4,5 4,9

TN 5,5×90 90 5,5 11,0
Дюбель нейлоновий
MN 6 мм 30 6

Пакет
MN 8 мм 40 8
MN 10 мм 50 10
MN 12 мм 60 12
MN 14 мм 70 14

Можна застосовувати шурупи вітчизняного виробництва з антикорозій-
ним цинковим покриттям.

Будівельні цвяхи (ГОСТ 4028-63) випускають із пласкою (довжина 8…50 мм, діа-
метр 0,8…1,6 мм) і конічною головками (довжина 32…250 мм, діаметр 1,8…8 мм).

Залежно від товщини обшивки в таблиці 2 подано типи шурупів для кріплення 
ГКП до дерев’яного каркаса.
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Таблиця 2
КРІПИЛЬНІ ВИРОБИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ГКП ДО ДЕРЕВ’ЯНОГО КАРКАСА

Шари обшивки (ескіз) Товщина обшивки, мм Тип шурупів для деревини
Один До 12,5

TN 35
15

18-20
TN 45

25
Два 12,5+12,5 TN 35+TN 45

15+12,5 TN 35+TN 55
18+15 TN 45+TN 55
25+18 TN 45+TN 70

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які кріпильні вироби застосовують для скріплення між собою елементів 

дерев’яного каркаса?
а) Цвяхи будівельні;
б) Шурупи;
в) Шпильки;
г) Анкери;
д) Дюбелі;
е) Болти;
ж) Гвинти самонарізні з потайною головкою й гострим кінцем.

2. Що являє собою шуруп типу TN?
а) Гвинт самонарізний з висвердлювальним кінцем;
б) Гвинт самонарізний з гострим кінцем;
в) Гвинт самонарізний з потайною головкою й гострим кінцем;
г) Гвинт самонарізний з потайною головкою й тупим кінцем.

3. Яка максимальна довжина шурупа типу TN?
а) 25 мм;
б) 45 мм;
в) 55 мм;
г) 70 мм;
д) 90 мм;
е) 100 мм.

4. За допомогою яких кріпильних виробів кріплять напрямні бруски до 
підлоги й стелі?

а) Шурупів;
б) Пластикових дюбелів і шурупів;
в) Анкерів;
г) Цвяхів.

Практичне завдання
Вивчіть зразки кріпильних виробів і зарисуйте їх, проставивши потрібні розміри.

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 2 6 8
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 2.6 та контролі його засвоєння. 

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 2.6

Письмове завдання
1. Що називають вадами деревини, а що дефектами?
2. Назвіть групи вад деревини. Внаслідок чого виникає більшість вад?
3. Які основні властивості має деревина?
4. Яким чином визначають вологість деревини? Яка вологість є стандартною для ви-

значення усіх показників деревини й чому? Відповідь обґрунтуйте.
5. Що таке щільність деревини і яке значення вона має?
6. Як можна лабораторно-практичним шляхом встановити межу міцності при стисненні

деревини вздовж волокон? Яке обладнання для цього потрібне?
7. Що таке ударна в’язкість і деформативність деревини?
8. Які технологічні властивості деревини мають найбільше значення при експлуатації 

дерев’яних виробів?
9. Що таке каркас гіпсокартонних систем? Назвіть види каркасів.
10. З яких елементів складаються каркаси з деревини?
11. Які вимоги висувають до деревини для виготовлення дерев’яних каркасів?
12. Як скріплюють елементи дерев’яного каркаса?
13. Які кріпильні елементи використовують для кріплення елементів дерев’яного карка-

са між собою і до несних конструкцій?

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 2 7 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 2.7. ЕЛЕМЕНТИ МЕТАЛЕВОГО КАРКАСА

Мета: засвоєння знань про основні метали й сплави, що застосовуються в бу-
дівництві, сортамент металу й металовиробів, елементи металевого кар-
каса для гіпсокартонних систем.

До складу МО входять такі МЕ:
  Загальні відомості про основні метали, їх властивості;
  Виготовлення металевих виробів і конструкцій;
  Сортамент прокатного металу;
  Елементи металевого каркаса;
  Захист металів від корозії.

Переходьте до наступного елементу

Той, хто має уяву, але не має знань,
має крила, та не має ніг.

Жубер
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 2 7 2
Назва: ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОСНОВНІ МЕТАЛИ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Мета: засвоєння знань про основні властивості металів та сплавів, які викорис-
товують у будівництві, їх класифікацію, використання.

Пов’язані модульні елементи: 
МЕ 2.1.9. Спеціальні властивості будівельних матеріалів.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки металів, сплавів.

І. Загальні відомості про метали
Метали – це відносно новий матеріал у будівництві порівняно з деревиною, 

каменем, керамікою.
Метали – речовини, що мають високу електропровідність, теплопровідність, ков-

кість, металевий блиск, зварюваність та інші властивості, обумовлені їх кристалічною 
будовою й міжатомними зв’язками. Крім металів використовують сплави – тверді сис-
теми, отримані шляхом сплавлення кількох металів. Властивості металу мають понад 
80 хімічних елементів і десятки тисяч сплавів.

У земній корі в значних кількостях містяться: 
  алюміній (Al) – 8,8%; 
  залізо (Fe) – 4,65%; 
  магній (Mg) – 2,1%; 
  титан (Ti) – 6,3%; а також мідь, марганець, хром, цинк, свинець, нікель та інші.

ІІ. Основні властивості металів і сплавів
У будівництві метали використовують завдяки низці їх технічних властивостей: їх 

висока міцність, пластичність, технологічність (можливість обробки тиском, різанням, 
зварюванням).

Сьогодні широко застосовують алюмінієві сплави, які пластичні, високоміцні, ко-
розієстійкі.

Метали мають і суттєві недоліки: при дії різних газів, вологи сильно піддаються 
корозії, деформуються під дією високих температур.
ІІІ. Класифікація металів, що застосовуються в будівництві (схема 1).

Схема 1
М Е Т А Л И

І. ЧОРНІ (сплав заліза з вуглецем і легувальними домішками) (Сu, Xr, Ni та інші)
За вмістом вуглецю С

Чавун – сплав, що містить С 2…4,3% 
і постійні домішки кремнію Si, марган-

цю Мn, фосфору Р, сірки S
Сталь – залізо-вуглецевий сплав, С<2%

За призначенням За способом
виробництва За хімічним складом

Ли
ва

рн
ий

(с
ір

ий
)

П
ер

ер
об

ни
й

(б
іл

ий
) Спеціальний

(з високими
механічними 

властивостями)

Ко
нв

ер
то

рн
а

М
ар

те
ні

вс
ьк

а

Ел
ек

тр
ос

та
ль

Вуглецева 
(з домішками S, P, 

Mn):

Легована
(до складу входять еле-
менти: Xr, Ni, Ti, Cu, W):

маловуглецева
(С до 0,25%);

середньовуглецева 
(С 0,25…0,6%);

високовуглецева 
(С>0,6%)

низьколеговані
(до 2,5% домішок);

средньолеговані 
(2,5…10% домішок);

високолеговані
(>10% домішок)
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ІІ. КОЛЬОРОВІ
Легкі 

(щільність ρ
до 5 г/см3)

  алюміній;
  магній;
  сплави:

дюралюміній,
силумін 
(Al+Si)

Важкі
(щільність ρ 
до 5 г/см3)

  мідь і її сплави;
  цинк;
  свинець;
  бронза (сплав міді з оловом);
  латунь (сплав міді з цинком)

ІV. Застосування металів у будівництві
Із металів будують мости, резервуари, газгольдери, виготовляють каркаси, фер-

ми, балки перекриттів, труби, арматуру (для залізобетону, водопровідну, опалювальну, 
вентиляційну), покрівельну сталь, металочерепицю, металеві вироби, кріпильні виро-
би та інше.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді та поставте навпроти нього позначку:
1. Які властивості мають метали та їх сплави?
а) Електропровідність;
б) Корозійна стійкість;
в) Жаростійкість;
г) Зварюваність;
д) Ковкість;
е) Теплопровідність.

2. Який з перелічених металів міститься в земній корі у великій кількості?
а) Cu (мідь);
б) Mg (магній);
в) Al (алюміній);
г) Pl (свинець);
д) Fe (залізо);
e) Ti (титан).

3. Які властивості металу характеризують його технологічність?
а) Міцність;
б) Здатність до обробки тиском;
в) Зварюваність;
г) Пластичність.

4. Які метали класифікують як чорні?
а) Сплав міді з оловом;
б) Сплав заліза з вуглецем і міддю, хромом, нікелем;
в) Цинк;
г) Свинець.

5. Як класифікують сталь за способом виробництва?
а) Чавун;
б) Вуглецева;
в) Мартенівська;
г) Конверторна;
д) Легована;
е) Електросталь.

Схема 1. Продовження
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6. Яка щільність важких кольорових металів?
а) 2 г/см3;
б) 5 г/см3;
в) 7 г/см3;
г) 12 г/см3;
д) 15 г/см3.

7. Які метали та сплави належать до легких кольорових?
а) Силумін;
б) Латунь;
в) Мідь;
г) Цинк;
д) Дюралюміній;
е) Магній.

8. Скільки вуглецю міститься в чавуні?
а) 1%;
б) 1,5%;
в) 2%;
г) 4%;
д) Понад 5%.

9. Який чавун має високі механічні властивості?
а) Ливарний;
б) Спеціальний;
в) Переробний.

10. Які домішки є легувальними в хімічному складі сталі?
а) Сірка;
б) Марганець;
в) Нікель;
г) Мідь;
д) Титан;
е) Вольфрам;
ж) Хром.

Самостійна робота 
Практичне завдання

Вивчіть зразки металів й за зовнішнім виглядом визначте їх назву.

Письмове завдання
Складіть опорний конспект МЕ 2.7.2. у формі схеми 2. 

Схема 2
КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТАЛІВ 

Чорні ?
? Сталь Легкі ?
? ? За хімічним складом

? Переробний ?

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 2 7 3
Назва: ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ І КОНСТРУКЦІЙ

Мета: засвоєння знань про способи виготовлення металевих виробів і конструк-
цій, що застосовуються у будівництві.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.1.8. Механічні властивості будівельних матеріалів.
2. МЕ 2.7.2. Загальні відомості про основні метали, їх властивості.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки прокатної сталі різного профілю.

Виготовлення металевих виробів здійснюють обробкою тиском або литтям.
Спосіб обробки тиском оснований на використанні пластичних властивостей 

металів. Основні види цього способу: прокатка, волочіння, штампування, пресування, 
кування (рис.1).

Прокатка – процес виготовлення профільованих сталевих виробів при прокатці 
металу в холодному або гарячому стані через валки прокатного стану кілька разів. Хо-
лодну прокатку застосовують для отримання сталевих листів, а гарячу – сталі круглої, 
квадратної, штабової, кутикової, швелерної, двотаврової, труб, арматури тощо (рис.2).

Волочіння – процес протягуван-
ня металевої заготовки в холодному 
стані через отвори матриці (фільєри) 
меншого діаметра. Таким способом  
виготовляють труби малого діаметра, 
дріт, дротики різного перерізу.

Пресування – продавлювання 
металу через вихідний отвір меншої 
площі за допомогою гідравлічних пре-
сів. Таким чином виготовляють профі-
лі, труби, складні профілі з кольорових 
металів і сплавів.

Кування – процес отримання деталі з нагрітої заготовки ударами молотка або 
преса. Куванням виготовляють болти, анкери, скоби й інше.

Штампування – процес деформації металу в штампах. Воно буває холодним і 
гарячим. Цим способом отримують закладні деталі, корпуси обладнання, машин. 

Чавунні вироби виготовляють литтям у форми, більш прогресивним є спосіб лит-
тя чавуну під тиском і відцентровий.

Рис.1. Схема основних видів обробки металів тиском: а – прокатка, б – волочіння, в – пресування, 
г – кування; д – штампування 

Рис.2. Прокатна сталь різного профілю:
а – рівнополичний кутик, б – нерівнополичний кутик,

в – швелер, г – двотавр, д – підкранова рейка,
е – круглий профіль, ж – квадратний профіль,

з – штабова сталь, и – шпунтова паля.
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Шляхом лиття отримують колони, арки, опорні подушки тощо (рис.3). 

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант й поставте навпроти нього позначку:
1. До якого виду обробки металів належить волочіння?
а) Лиття у формі;
б) Обробка тиском;
в) Лиття під тиском.

2. Що таке прокатка?
а) Процес протягування металевої заготовки через фільєри;
б) Виготовлення профільованих сталевих виробів;
в) Деформація металу в штампах;
г) Виготовлення виробів на прокатних станах з листової або круглої сталі.

3. Як виготовляють чавунні вироби?
а) Пресуванням;
б) Литтям у форми;
в) Литтям під тиском.

4. Які профільовані гарячі вироби отримують гарячою прокаткою?
а) Сталеві листи; в) Двотаври;
б) Швелери; г) Труби.

5. Як називається процес отримання деталі з нагрітої заготовки ударами преса?
а) Штампування; г) Прокатка;
б) Пресування; д) Волочіння.
в) Кування;

Самостійна робота 
Практичне завдання

Вивчіть зразки виробів із прокатної сталі й заповніть таблицю 1, користуючись до-
датковою літературою.

Таблиця 1
ВИРОБИ ЗІ СТАЛІ

Ескіз зразка Назва Спосіб виготовлення Сфера застосування
1. Рівнополичний кутик Прокатка Каркаси, ферми
…
…

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент і перевірте себе

Рис.3. Чавунні будівельні вироби: а – опорні подушки
колон, б – колони, в – опалювальні радіатори, г – труби, 

д – фасонні частини до труб
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 2 7 4
Назва: СОРТАМЕНТ ПРОКАТНОГО МЕТАЛУ

Мета: засвоєння знань про:
  Сортамент прокатного металу;
  Класифікацію арматурної сталі;
  Класи арматури; 
  Способи зберігання металевих виробів.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.1.8. Механічні властивості будівельних матеріалів;
2. МЕ 2.7.3. Виготовлення металевих виробів і конструкцій.

Матеріально-технічне та дидактичне забезпечення: зразки прокатного металу 
(прокатної, листової сталі, кріпильні вироби, сталева арматура);
ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8240-97, ГОСТ 8239-89; СНБ 5.03.01-02.

Найбільш поширені в будівництві матеріали зі сталі. Номенклатура включає різні 
профілі, листи, труби, арматуру, закладні, дрібні деталі та інше.

І. Сортамент прокатного металу
1. Прокатна сталь різного профілю: кутова рівнополична (ГОСТ 8509-93) і нерівно-

полична (ГОСТ 8510-86) випускається з полицями завширшки 20-250 мм; швеле-
ри (ГОСТ 8240-97) заввишки 50-400 мм, з полицею шириною 32-115 мм; двотаври 
(ГОСТ 8239-89) заввишки 100-600 мм, з полицею шириною 55-190 мм.

Профільну сталь з’єднують у будівельні конструкції за допомогою зварювання 
або клепання.
2. Листова сталь (листовий прокат) поділяється на товстолистову (товщина до 

60 мм), тонколистову й оцинковану (товщина 0,4-0,8 мм). Її поверхня може бути 
пласкою, хвилястою, рифленою.

Шляхом холодного прокату з оцинкованої тонколистової сталі виготовляють мета-
лочерепицю, профільований настил й опоряджувальні профілі.

ІІ. Сталева арматура – складова частина залізобетону (рис.1).

Рис.1. Види арматурної сталі: а – гарячекатані стрижні періодичного профілю,
б – холоднотягнутий профільований дріт, в – сітка, г - каркас
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КЛАСИФІКАЦІЯ АРМАТУРНОЇ СТАЛІ (схема 1)
Схема 1

За способом виготовлення За характером 
поверхні

За умовами 
застосування
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(зварні арматурні сітки, ткані 

або зварні дротяні сітки, арма-
турні каркаси)

Класи арматури. Згідно з СНиП 2.03.04-84, арматура в умовному позначенні 
мала індекс А, згідно з СНБ 5.03.01-02 цей індекс замінено на § і цифру, яка вказує на 
нормативний опір в МПа; відбулося об’єднання класів:

  класи ненапруженої арматури: § 240 (А-І - гладка поверхня); § 400 (А-ІІІ - періодич-
ний профіль); § 500 (Вр-І – гладкий і періодичний профіль);

  класи напруженої арматури § 800 (А-V; В-ІІ; Вр-ІІ); § 1200 (А- VІ; В-ІІ; Вр-ІІ); § 1400 
(В-ІІ; Вр-І-ІІ) – періодичний і гладкий профілі.
Для кожного класу встановлено номінальний діаметр, мм:

§ 240 – 5,5 ÷ 40,0 (вуглецева сталь марок Ст5, Ст3пс, Ст3кп);
§ 400 – 6,0 ÷ 40,0 (вуглецева сталь Ст5, низьколегована сталь);
§ 500 – 3,0 ÷ 40,0;
§ 800 – 10,0 ÷ 32,0;
§ 1200 – 6,0 ÷ 32,0;
§ 1400 – 3,0 ÷ 15,0.

ІІІ. Дрібні сталеві вироби для монтування конструкцій з опоряджувальних еле-
ментів. Це – заклепки, кріпильні вироби (болти, гайки, шайби, гвинти, цвяхи), канати, 
дріт, поковки (скоби, залізні вироби).

Зберігають усі металеві вироби в закритих складах на стелажах окремо за вида-
ми, марками сталі, за діаметром. Сітки й каркаси зберігають у штабелях заввишки до 
2 м. Рулони сіток складують не більше ніж у три яруси. Необхідно всі вироби захищати 
від корозії, забруднення, зберігати бирки з позначенням виду, марки, діаметра сталі.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які металеві вироби належать до прокатної сталі різного профілю?
а) Шайби;
б) Гвинти;
в) Двотаври;
г) Швелери;
д) Болти;
е) Арматура періодичного профілю;
ж) Кутики.

2. Що називають сортаментом прокату будівельного призначення?
а) Прокатна сталь різного профілю;
б) Листова сталь;
в) Чавунні вироби;
г) Сталева арматура.
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3. Як класифікують арматурну сталь за способом виготовлення?
а) Гладка;
б) Напружена;
в) Гарячекатана;
г) Холоднотягнута;
д) Періодичного профілю.

4. Який клас має ненапружена арматура згідно з СНБ 5.03.01-02?
а) § 240;
б) § 400;
в) § 500;
г) § 800;
д) § 1200.

5. Що в умовному позначенні класу арматури визначається цифрою після § 
згідно з СНБ 5.03.01-02?

а) Профіль арматури;
б) Марка сталі;
в) Нормативний опір розтягуванню в МПа;
г) Міцність.

6. Яка допустима висота штабеля з сіток і каркасів?
а) До 2 м;
б) До 4 м;
в) До 5 м.

7. Який номінальний діаметр арматури класу § 500?
а) 5,5 ÷ 40,0;
б) 6,0 ÷ 40,0;
в) 3,0 ÷ 40,0;
г) 10,0 ÷ 32,0.

Самостійна робота 
Практичне завдання

1. Вивчіть зразки прокатного металу, що застосовується в будівництві, й заповніть да-
ними таблицю 1.

Таблиця 1
СОРТАМЕНТ ПРОКАТНОГО МЕТАЛУ

Назва прокатного металу Різновиди Спосіб 
виготовлення

Сфера 
застосування

1. Листова сталь Товстолистова Прокатка Металочерепиця
2. 
…

2. Заповніть відсутніми даними опорний конспект (схема 2) з теми «Класифікація ар-
матурної сталі» 

Схема 2
За способом

 виготовлення ? ?

? ? Гладка ? Ненапружена ?

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 2 7 5
Назва: ЕЛЕМЕНТИ МЕТАЛЕВОГО КАРКАСА

Мета: засвоєння знань про:
  вимоги до металевого каркаса та його елементів;
  типи та розміри металевих профілів;
  призначення та складування металевих профілів.

Пов’язані модульні елементи: 
МЕ 2.7.4. Сортамент прокатного металу.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки каркасних металевих профілів з 
U-подібним і С-подібним перерізами (CD, UD, CW, UW).

І. Вимоги до металевого каркаса
Монтаж каркасів треба здійснювати, дотримуючись таких умов:

  елементи металевого каркаса мають бути недеформованими й рівними (погнуті ме-
талеві елементи непридатні);

  змонтований каркас повинен мати необхідний ступінь жорсткості;
  каркаси повинні бути посилені, якщо планується підвішування до них обладнання, 

меблів тощо.
ІІ. Елементи металевого каркаса

Каркасні металеві елементи-профілі КНАУФ виготовляють методом холодного 
прокату з оцинкованої сталевої стрічки завтовшки 2,6-2,25 мм. Основні види метале-
вих профілів: напрямний UW, стояковий CW, стельовий CD (рис.1).

Металеві профілі мають різні розміри та позначення. Дані наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 
Розміри металевих профілів та їх позначення

Тип профілю Розміри
Колір

позначенняназва маркування
висота 
стінки, 

мм

ширина 
полиці,

мм

товщина
сталі, мм

(min)
довжина, м

1 2 3 4 5 6 7
С-подібний для
підвісної стелі CD 60x27 60 27 0,6 (0,56) 3-5 ---

U-подібний 
напрямний 
стельовий (UD)

UD 30х30
UD 28x27

30
27

30
28 0,6 (0,56) 2,60 ---

С-подібний 
стояковий для
каркасів
перегородок і стін

CW 50x0,6
CW 50x0,6
CW 65x0,6
CW 75x0,6

50
50
65
75

36
50
50
50

0,6 (0,56)
0,6 (0,56)
0,6 (0,56)
0,6 (0,56) 3-6 Блакитний

Рис.1. Металеві профілі КНАУФ: а – напрямний профіль UW, 
б – стояковий профіль CW, в – стельовий профіль CD.
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1 2 3 4 5 6 7
CW 100x0,6
CW 66x0,6
CW 50x0,7
CW 75x0,7
CW 100x0,7
CW 50x1,0
CW 75x1,0
CW 100x1,0
CW 50x2,0
CW 75x2,0
CW 100x2,0

100
66
50
75
100
50
75
100
50
75
100

50
36
50
50
50
50
50
50
50
50
50

0,6 (0,56)
0,6 (0,56)
0,7 (0,56)
0,7 (0,56)
0,7 (0,56)
1,0 (0,91)
1,0 (0,91)
1,0 (0,91)
2,0 (1,86)
2,0 (1,86)
2,0 (1,86)

3-6

3-6

3-6

Червоний

Зелений

---

L-подібний сітчастий 35x35 35 35 0,6 (0,56) 2,6 ---

U-подібний напрямний 
для перегородок

UW 50x40
UW 75x40
UW 100x40
UW 50x30
UW 66x30

50
75
100
50
66

40
40
40
30
30

0,6 (0,56) 0,6 
(0,56) 0,6 
(0,56) 0,6 
(0,56) 0,6 

(0,56)

3-5 ---

L – подібний 
для кутів LW 31×31 31 0,6 (0,56) 3 ---

Т – подібний
для кутів

6
10
15

20
20
20

0,5
0,5
0,5

2,5 ---

Для якісного опорядження зовніш-
ніх кутів поверхонь, облицьованих ГКЛ, 
а також для полегшення та зручності ви-
конання штукатурних робіт випускають 
спеціальні профілі у вигляді перфорова-
них кутиків, сітчастих кутиків, металевих 
Т-подібних маяків (рис.2)

ІІІ. Постачання та складування метале-
вих профілів

  Профілі постачають у пакетах з мар-
куванням, наприклад CW 75/0.6 (стояк 
каркаса з висотою стінки 75 мм і з тов-
щиною профілю 0,6 мм).

  Профілі різної товщини маркують фар-
бою різних кольорів: 0,6 мм – блакит-
ною; 0,7 мм – червоною; 1,0 – зеленою.

  С-подібні і U-подібні профілі вкладають один у інший і обклеюють клейкою стрічкою.
  Пакет профілів складається з 10 рядів по 4 профілі в кожному.
  Складають пакети в штабелі (заввишки до 3 пакетів) на підкладках з дерев’яних 

брусків у сухому закритому приміщенні.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які вимоги висуваються до металевого каркаса?
а) Елементи мають бути недеформовані й рівні;
б) Каркас повинен мати необхідний ступінь жорсткості;
в) Каркаси не можна підсилювати у разі необхідності підвішування обладнання;
г) Елементи каркаса виготовляють тільки з профілів КНАУФ.

Рис.2. Металеві профілі кутові: а – перфорова-
ний кутик для захисту від сколів при ударній дії, 
б – сітчастий кутик для опорядження кутів при 
штукатурних роботах, в – металевий Т – поді-

бний маяк для штукатурних робіт
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2. Який тип металевого профілю використовують для влаштування каркасів 
перегородок і стін?

а) LW;
б) CW;
в) UW;
г) CD.

3. Яким способом виготовляють каркасні металеві елементи-профілі КНАУФ?
а) Холодного прокату;
б) Литтям;
в) Волочінням;
г) Штампуванням;
д) Гарячого прокату.

4. Яким кольором маркують найпоширеніші профілі завтовшки 0,6 мм?
а) Блакитним;
б) Червоним;
в) Зеленим;
г) Чорним.

5. Якою буває зазвичай товщина оцинкованого сталевого профілю?
а) 0,2; 0,4 і 0,8 мм;
б) 0,6; 0,7 і 1,0 мм;
в) 0,8; 1,2 і 1,4 мм.

6. З якою метою використовують спеціальні профілі у вигляді перфорованих кутиків?
а) Надання точних геометричних форм зовнішнім кутам;
б) Надання точних геометричних форм внутрішнім кутам;
в) Захист зовнішніх кутів від сколів при ударній дії.

7. Як доставляють металеві профілі до споживачів?
а) У штабелях;
б) У пакетах з маркуванням;
в) Укладеними один в інший й обклеєними клейкою стрічкою.

Самостійна робота 
Практичне завдання

Зробіть необхідні виміри зразків каркасних металевих профілів (висота стінки, 
ширина полиці, товщина) і визначте тип профілю. Дані занесіть у таблицю 1. 

Таблиця 1
МЕТАЛЕВІ ПРОФІЛІ

Тип профілю Розміри 
Призначення

Назва Маркування Висота
стінки, мм

Ширина
полиці, мм

Товщина
сталі, мм

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 2 7 6
Назва: ЗАХИСТ МЕТАЛІВ ВІД КОРОЗІЇ

Мета: засвоєння знань про:
  наслідки корозії;
  класифікацію корозії;
  засоби захисту від корозії.

Пов’язані модульні елементи: 
1. МЕ 2.7.2 Загальні відомості про основні метали, їх властивості;
2. МЕ 2.7.3 Виготовлення металевих виробів і конструкцій;
3. МЕ 2.7.4 Сортамент прокатного металу;
4. МЕ 2.7.5 Елементи металевого каркаса.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки металу та металевих виробів, які за-
знали різних видів корозії.

Корозія – руйнування металів у результаті їх взаємодії з навколишнім середови-
щем. Від неї щорічно втрачається близько 10% усіх вироблених металів.
І. Класифікація корозій (схема 1)

Схема 1
КОРОЗІЯ

За дією на метал За характером руйнування

Хімічна
Електрохімічна Суцільна

Місцева
Атмосферна Підводна Ґрунтова Рівномірна Нерівно-

мірна

Хімічна корозія відбувається при дії на метал сухих газів, рідин органічного похо-
дження. Відбувається окиснення, яке можливе в будь-якому середовищі, але найчас-
тіше спостерігається на повітрі при високій температурі, при дії розчинів, масел (олій), 
нафти, бензину та інше.

Електрохімічна корозія виникає у електропровідному середовищі при взаємодії 
металів з рідкими електролітами – водою, розчинами солей, кислот, лугів. 
ІІ. Захист від корозії

Боротьба з корозією передбачає проведення комплексу заходів на всіх стадіях 
виробництва й експлуатації металевих виробів.

Методи захисту від корозії
  легування уведення в метал домішок, що підвищують корозійну стійкість 

сплаву
  захисне
покриття

лакофарбові (фарбування емалями, лаками, нітроемалями)
металеві (дифузні, гарячі, гальванічні, металізація)
неметалеві (оксидування, напилення, емалювання, обмазування 
мастикою і т.ін.)

У наш час для зниження корозійної активності застосовують інгібування – захист 
від корозії за допомогою речовин, що уповільнюють корозію.

З інгібіторів найпоширенішим є нітрит натрію.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Якою може бути корозія за характером руйнування?
а) Хімічна;
б) Суцільна ;
в) Місцева;
г) Підводна.

2. Який вид корозії може з’явитися при окисненні металу на повітрі при високій 
температурі?

а) Електрохімічна;
б) Хімічна;
в) Атмосферна; 
г) Місцева.

3. Які методи захисту від корозії передбачають уведення в метал домішок, 
які підвищують корозійну стійкість сплавів?

а) Покриття неметалеві;
б) Покриття металеві;
в) Легування;
г) Покриття лакофарбові.

4. Що таке інгібітори?
а) Речовини, які напилюють з метою захисту від корозії;
б) Речовини, які сповільнюють корозію; 
г) Спеціальні лаки.

Самостійна робота 
Практичне завдання

Розгляньте зразки металу й металевих виробів і визначте вид корозії, що зруйну-
вала їх.

Письмове завдання
Заповніть класифікацію корозій, представлену на схемі 1.

Схема 1
КОРОЗІЯ

? За характером руйнування

?
Електрохімічна ?

?
? Підводна ? Рівномірна ?

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 2 7 7
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 2.7 та контроль його засвоєння. 

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 2.7

Письмове завдання
1. Які властивості металів і сплавів зумовили їх використання в будівництві?
2. За якими ознаками класифікують метали, що застосовуються в будівництві?
3. Якими способами виготовляють металеві вироби й конструкції, що 

застосовуються в будівництві?
4. Що таке сортамент прокатного металу, які різновиди він має?
5. Які елементи металевого каркаса фірми КНАУФ ви знаєте?
6. Назвіть причини корозії металів й заходи захисту від неї?

Графічне завдання

Накресліть елементи-профілі КНАУФ: UW, CW, CD.

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 2 8 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 2.8. ІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Мета: засвоєння знань про:
  класифікацію ізоляційних матеріалів;
  рулонні гідроізоляційні матеріали;
  гідроізоляції з сухих будівельних сумішей;
  сучасні гідроізоляційні матеріали КНАУФ;
  неорганічні теплоізоляційні матеріали та вироби;
  органічні теплоізоляційні матеріали та вироби;
  сучасні звуко-теплоізоляційні матеріали для гіпсокартонних облицювань;
  звукоізоляційні матеріали.

Переходьте до наступного елементу

Чим більше знаєш, тим більше можеш.

Е. Абу
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 2 8 2
Назва:  КЛАСИФІКАЦІЯ ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Мета: засвоєння знань про класифікацію ізоляційних матеріалів, які використо-
вуються для влаштування перегородок, облицювань стін та стель, підлог 
у системах КНАУФ.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 2.1.2. Класифікація будівельних матеріалів. Система нормативних документів.

Матеріально-технічне забезпечення:
  комплекти зразків тепло-, звуко- та гідроізоляційних матеріалів;
  комплекти зразків ізоляційних матеріалів КНАУФ.

Класифікацію ізоляційних матеріалів подано в таблиці 1.
Таблиця 1

КЛАСИФІКАЦІЯ ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Класифікація Особливості

За видом 
основної 
сировини

За структурою
За формою 
й зовнішнім 
виглядом

Основні 
властивості Призначення

І. ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ
 органічні (бітумні, 

дьогтьові, бітумно-
дьогтьові, бітумно-
гумові, гідрокамові);

 неорганічні (гідроізоля-
ційні розчини на основі 
портландцементу М400 
і вище, сульфатостій-
ких, водонепроникних 
розширюваних
цементів);

 полімерні (полімерце-
ментні, бітумнополі-
мерні)

 розчини;
 мастики 

(пластичні 
суміші органіч-
них в’яжучих 
речовин з міне-
ральними на-
повнювачами 
й домішками 
антисептиків);

 пасти;
 основні й без-
основні рулонні 
матеріали

 рулонні;
 плиткові;
 фарбу-

вальні;
 плівкові

 водонепро-
никність;

 висока дефор-
мативність
(не дає тріщин 
і розривів при 
температур-
но-усадкових 
деформаціях);

 корозійна 
стійкість

ізолювати спору-
ди або їх частини 
від проникнення 
вологи з навко-
лишнього серед-
овища, підви-
щувати стійкість 
конструкційного 
матеріалу проти 
корозії, сприяти 
паро- й газоізо-
ляції

ІІ. ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ
 органічні:

 деревностружкові, де-
ревноволокнисті плити;

 теплоізоляційні
пластмаси;

 неорганічні
(мінеральні):

 вата (мінеральна,
скляна, кам’яна);

 перліт;
 вермикуліт;
 пористі бетони;
 піноскло

 волокнисті
(мінеральні 
скловатні);

 зернисті
(перлітові,
совелітові, 
вермикулітові, 
керамзити);

 пористі
(піноскло, піно-
пласти, пористі  
бетони;

 сипкі

 пласкі 
(плити, 
мати, 
повсть);

 пухкі 
(вата, ке-
рамзит);

 шнурові 
(шнури, 
джгути);

 фасонні 
(сегменти, 
циліндри, 
напівци-
ліндри)

 висока
пористість;

 невелика се-
редня
щільність
(не > 600кг/м³);

 мала тепло-
провідність

для зберігання 
тепла, економії 
ресурсів на опа-
лювання
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Класифікація Особливості
За видом 
основної 
сировини

За структурою
За формою 
й зовнішнім 
виглядом

Основні 
властивості Призначення

ІІІ. ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ
 органічні;
 неорганічні

(мінеральні);
 на основі полімерів

(лінолеум, ворсові
синтетичні покриття)

 пористо-
губчаті (гумові 
вироби, поро-
пласти);

 зернисті (тир-
собетони);

 волокнисті 
(мінераловатні, 
скловатні)

 мати;
 плити;
 смугові 

поштучні 
прокладки;

 рулони;
 засипки

 здатність по-
глинати звук.

 здатність гаси-
ти ударні шуми

Для забезпечен-
ня звукоізоляції 
огорож, пере-
криттів, стін,
перегородок

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які ізоляційні матеріали здатні гасити ударні шуми?
а) Гідроізоляційні;
б) Акустичні;
в) Звукоізоляційні;
г) Звукопоглинальні.

2. Які ізоляційні матеріали повинні мати малу теплопровідність?
а) Звукоізоляційні;
б) Гідроізоляційні;
в) Теплоізоляційні.

3. Які ізоляційні матеріали мають фасонну форму?
а) Звукоізоляційні;
б) Гідроізоляційні;
в) Теплоізоляційні.

4. Які теплоізоляційні матеріали мають зернисту структуру?
а) Піноскло;
б) Керамзит;
в) Совеліти;
г) Пористий бетон.

5. Які матеріали повинні мати високу деформативність і корозійну стійкість?
а) Звукоізоляційні;
б) Гідроізоляційні;
в) Теплоізоляційні.

Самостійна робота
Письмове завдання

1. Вивчіть зразки традиційних ізоляційних матеріалів і представлених компанією КНАУФ.
Що між ними спільного і в чому відмінність? 

Дані занесіть у таблицю 2.
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Таблиця 2
ІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Вид
ізоляційного
матеріалу

Назва
Основні

особливості засто-
сування

Форма,
зовнішній

вигляд

Країна,
фірма-виробник

2. Прочитайте характеристики ізоляційних матеріалів різних фірм-виробників, порів-
няйте їх з аналогічними матеріалами фірми КНАУФ і зробіть висновки, що між ними 
спільного і в чому відмінність.

3. Заповніть схему 1.
Схема 1

ІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
? Звукоізоляційні ?

За структурою  
основної сировини За структурою ?

? ? Сипкі ? ? ? Розчини ? ? ?

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 2 8 3
Назва: РУЛОННІ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Мета: засвоєння знань про традиційні й нові гідроізоляційні матеріали, які надійно 
захищають будівельні конструкції від води.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.3.2. Органічні в’яжучі матеріали;
2. МЕ 2.3.3. Бітумні та дьогтьові матеріали;
3. МЕ 2.8.2. Класифікація ізоляційних матеріалів.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки рулонних гідроізоляційних матеріалів.

І. Загальна характеристика рулонних гідроізоляційних матеріалів
Рулонні гідроізоляційні матеріали можуть бути основними й безосновними. Вони 

мають відповідати вимогам, що висуваються до водонепроникності, водопоглинання, 
теплостійкості й механічної міцності. Характеристику матеріалів подано в таблиці 1.

Таблиця 1

РУЛОННІ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
Назва Склад, застосування

1. Гідроізол Безпокривний, отриманий просоченням азбестового картону нафтовим бітумом. 
Випускається 2-х марок: ГИ-Г і ГИ-К у рулонах з полотном завширшки 950 мм і 
площиною 20 м2. ГИ-Г має більш високі показники міцності, водопоглинання, во-
донепроникності. Гідроізол використовують для гідроізоляції пласких покрівель, 
підземних споруд.

2. Ізол Безосновний, виготовлений із суміші гумово-бітумного в’яжучого, пластифікатора, 
азбесту, антисептика. Він довговічний, еластичний, гнучкий, біостійкий. Випуска-
ють у рулонах завширшки 800 мм і 1000 мм, завтовшки 2 мм, площею 10…15 м2. 
Застосовують для гідроізоляції гідротехнічних споруд як покрівельний матеріал.

3. Брізол Безосновний, складається з гумової крихти, нафтового бітуму, азбестового напо-
внювача, пластифікаторів. Гнилостійкий, морозостійкий, еластичний, має підви-
щену стійкість до води й кислот. Випускають рулонами завдовжки 50 м, з полот-
ном завтовшки 2 мм. Застосовують для гідроізоляції підземних споруд, захисту 
від корозії металевих конструкцій і споруд.

4. Фольгоізол Рулонний матеріал, що складається з рифленої або гладкої фольги, покритої 
знизу гумово-бітумним або полімерним наповнювачем чи антисептиком. Він має 
високу міцність при розриві, гнучкий, ріжеться, водонепроникний, довговічний. Ви-
пускають у рулонах завдовжки 10 м, завширшки 960…1000 мм. Застосовують для 
гідроізоляції, герметизації стиків на покрівельному покритті, улаштування верх-
нього шару покрівельного килима.

5. Металоізол Складається з алюмінієвої фольги, покритої з обох боків нафтовим бітумом марки 
БН-90/10. Властиві висока міцність на розрив, гнучкість, довговічність. Випуска-
ють у вигляді стрічки завширшки до 460 мм і завдовжки до 20 м. Застосовують для 
обклеювальної гідроізоляції.

6. Левізол Напрямний полімерно-бітумний матеріал на основі, що не гниє (склотканина). Ви-
пускають 2-х марок: Левізол-К і Левізол-Д у рулонах завдовжки 10 м, завширшки 
1000 мм. Відрізняється довговічністю, водонепроникністю, високою гнучкістю. Ви-
користовують для гідроізоляції великих поверхонь.

7. Склоізол Рулонний матеріал, що виготовляється нанесенням на склополотні з обох боків гу-
мобітумної маси. Міцний, витримує значні розривні навантаження. Випускають у ру-
лонах завдовжки 10 м і завширшки 850…1150 мм. Застосовують для обклеювальної 
гідроізоляції.
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Назва Склад, застосування
8. Уніфлекс Складається з основи, яка не схильна до гниття (склополотно, каркасна склотка-

нина або поліестер), покритої з обох боків стирол-бутадієн-стирольним модифі-
кованим полімерно-бітумним в’яжучим. 
Уніфлекс випускається двох марок: К і П. Матеріал Уніфлекс К покритий грубо-
зернистим посипанням зверху і легкоплавкою плівкою або дрібнозернистим по-
сипанням знизу і призначений для влаштування верхнього шару покрівельного 
килима.
Уніфлекс П покритий легкоплавкою плівкою або дрібнозернистим посипанням з 
обох боків і призначений для влаштування нижніх шарів покрівельного килима та 
гідроізоляції будівель і споруд (зокрема мостів, тунелів, віадуків і т.п.).

9. Крембіт Складається з основи, що не гниє (склополотно, каркасна склотканина або по-
ліестер), покритої з обох боків стирол-бутадієн-стирольним модифікованим 
полімерно-бітумним в’яжучим. Полімер надає матеріалу відмінних фізико-
механічних властивостей (морозостійкість і теплостійкість), забезпечуючи надій-
ність покрівельного покриття на тривалий строк (25-30 років).
Крембіт становить собою рулонний наплавний покрівельний і гідроізоляційний 
матеріал, призначений для влаштування покрівельного килима будівель і споруд 
різного призначення й гідроізоляції фундаментів, мостів, тунелів.

10. Техноеласт Залежно від виду посипки та сфери застосування випускаються дві марки «Тех-
ноеласта»:
Техноеласт К – з великоозернистою посипкою з лицьової сторони й полімерною 
плівкою або дрібнозернистою посипкою з наплавної сторони полотна; застосову-
ється для влаштування верхнього шару покрівельного килима;
Техноеласт П – з дрібнозернистою посипкою, полімерною плівкою або їх сполу-
ченням з обох сторін полотна; застосовується для влаштування нижнього шару 
покрівельного покриття й гідроізоляції будівельних конструкцій (фундаментів, ту-
нелів та ін.).
Для захисту наплавної або обох сторін полотна від злипання замість пилоподібної 
або дрібнозернистої посипки допускається використовувати полімерну плівку.
Техноеласт є багатофункціональним стирол-бутадієн-стирольним модифікова-
ним, що наплавляється за допомогою пропанового пальника, покрівельним ма-
теріалом для гідроізоляції підвищеної надійності й призначений для влаштування 
покрівельного килима будівель і споруд, гідроізоляції фундаментів та інших кон-
струкцій з підвищеними вимогами щодо надійності в усіх кліматичних районах.
Гідроізоляція Техноеласт є біостійкою.

II. Технологія укладання наплавлення стирол-бутадієн-стирольних модифікова-
них гідроізоляційних матеріалів
А. Устаткування для наплавлення стирол-бутадієн-стирольних модифікованих гідро-

ізоляційних матеріалів (рис.1).
Б. Технологія укладання стирол-бутадієн-стирольних модифікованих матеріалів

(рис.2).

Рис.1. Устаткування для наплавлення:
 1 – газовий балон з редуктором;

2 – пропановий пальник;
3 – Техноеласт або Уніфлекс Рис.2. Технологія укладання
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Техноеласт і Уніфлекс можна приклеювати мастикою залежно від типу будівельної 
конструкції. Матеріал можна закріплювати повністю, частково або ж залишити вільно 
лежати. Укладені рулони повинні мати боковий і торцевий напуски не менше ніж 100 мм.

Для наплавлення матеріалів Уніфлекс, Техноеласт, Крембіт знадобиться пропа-
новий пальник, підключений до балона з редуктором, і покрівельний ніж. При наплав-
ленні полум’я пальника розплавляє захисну плівку й нижній шар полімерно-бітумного 
в’яжучого в той час, як рулон розкочується.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Який матеріал отримують просоченням азбестового картону нафтовим бітумом?
а) Брізол;
б) Ізол;
в) Гідроізол;
г) Левізол;
д) Склоізол.

2. Який гідроізоляційний матеріал використовують для гідроізоляції великих
поверхонь?

а) Гідроізол;
б) Склоізол;
в) Левізол;
г) Брізол;
д) Ізол.

3. Які нові рулонні гідроізоляційні матеріали застосовують для улаштування 
гідроізоляції?

а) Крембіт;
б) Бітум;
в) Уніфлекс;
г) Гідроізол;
д) Техноеласт.

4. Що є армувальною основою модифікованих гідроізоляційних матеріалів?
а) Склотканина;
б) Поліестер;
в) Полімін;
г) Склополотно;
д) Скловолокно.

5. Яка температура розм’якшення нових гідроізоляційних матеріалів?
а) +50°С;
б) +70°С;
в) +100°С.

6. Які гідроізоляційні матеріали можна застосовувати для улаштування гідроізоляції 
підлог у ванних кімнатах, санвузлах?

а) Уніфлекс;
б) Техноеласт;
в) Крембіт;
г) Брізол;
д) Гідроізол.
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7. Який гідроізоляційний матеріал має марки К і П?
а) Уніфлекс;
б) Крембіт;
в) Техноеласт;
г) Бітум.

8. Яким способом можна укладати Крембіт, Уніфлекс, Техноеласт?
а) Наплавленням;
б) Залишити вільно лежати;
в) Закріпити повністю;
г) Закріпити частково.

9. Від чого залежить спосіб укладання стирол-бутадієн-стирольних модифікованих 
гідроізоляційних матеріалів?

а) Тип матеріалу;
б) Тип будівельної конструкції;
в) Умови укладання;
г) Пора року.

10. При якому способі укладання стирол-бутадієн-стирольних модифікованих гідро-
ізоляційних матеріалів застосовують газовий балон і пропановий пальник?

а) При наплавленні;
б) Коли залишається вільно лежати;
в) При частковому закріпленні;
г) У разі приклеювання на мастиці.

11. Яка величина напуску рулонів гідроізоляційних матеріалів при укладанні?
а) 20 мм;
б) 50 мм;
в) 100 мм;
г) 150 мм.

Самостійна робота
Проблемно-практичне завдання

1. Ознайомтесь зі зразками рулонних гідроізоляційних матеріалів.
2. З’ясуйте, на яких об’єктах у вашому регіоні застосовують нові гідроізоляційні мате-

ріали способом наплавлення. Яка вартість 1 м2 наплавленого покриття?
3. Заповніть таблицю 2.

Таблиця 2
ХАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ,

УКЛАДЕНИХ СПОСОБОМ НАПЛАВЛЕННЯ
Назва

гідроізоляційного
матеріалу

Орієнтовна 
вартість 1 м2 

покриття

Інструменти, пристосування, ін-
вентар для укладання

Сфера
застосування, 

об’єкти

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 2 8 4
Назва:  ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ З СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ

Мета: засвоєння знань про застосування сучасних сухих будівельних сумішей 
для улаштування гідроізоляції конструкцій різного типу; формування 
відповідних навичок.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.4.4. Сухі будівельні суміші. Нормативні документи;
2. МЕ 2.8.2. Класифікація ізоляційних матеріалів.

Матеріально-технічне забезпечення
Назва Кількість Назва Кількість

1. Суха гідроізоляційна суміш
«Полірем СГі» 5 кг

4. Кельма 1 шт.
5. Валик 1 шт.

2. Низькооборотний електродриль
з мішалкою 1 шт.

6. Пензель 1 шт.
7. Щітка 1 шт.

3. Терка 1 шт. 8. Лопатка 1 шт.

Гідроізоляція, виконана на основі сухих будівельних сумішей (СБС), харак-
теризується такими властивостями:

  водо- і морозостійкістю;
  паропроникністю;
  стійкістю до усадки;
  високою адгезією до основи;
  технологічністю;
  безпечністю в експлуатації.

СБС – екологічно чистий матеріал. Розглянемо улаштування гідроізоляції із за-
стосуванням деяких СБС.

I. Гідроізоляційна суміш «Полірем СГі»
Підготовка основи
Основа під гідроізоляційну суміш «Полірем СГі» повинна бути міцною, сухою, не 

мати плям жиру, пилу, гіпсу.
Забруднення слід ретельно видаляти кельмою або струменем повітря й піску піс-

коструминного механізму.
Вологу основу перед початком гідроізоляційних робіт необхідно просушити. Трі-

щини, подряпини на основі розширити й заповнити цементною шпаклівкою «Полірем 
СШп-431 екстра». Потім перед нанесення гідроізоляції основу слід проґрунтувати ґрун-
товкою «Полірем СДг-705» або «Полірем СДг-700».

Температурний режим
Роботи слід виконувати при температурі повітря й основи від +10°С до +30°С.
У процесі роботи і впродовж подальших 5 діб місце роботи необхідно захищати 

від безпосередньої дії сонячних променів і низьких температур.
Приготування суміші розчину виконується в такій послідовності:

  суху суміш змішують з водою кімнатної температури з розрахунку 0,18-0,4 л води на 
1 кг сухої суміші й ретельно перемішують за допомогою низькооборотного електро-
дриля з мішалкою до отримання однорідної пластичної маси без згустків і грудок;

  необхідна кількість води уточнюється пробним зачиненням необхідної кількості 
суміші;
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  суміш розчину необхідно витримати 5-10 хв для «дозрівання», потім «доспілу» су-
міш знову ретельно перемішують;

  свіжоприготовлену суміш можна використовувати до 1 години, при загущенні її не-
обхідно «оживити» короткочасним перемішуванням без додавання води;

  у нормальних умовах бажано використовувати свіжоприготовлену суміш протягом 
30-40 хв.
Технологія виконання робіт
Металеві інструменти (кельма, терки, лопатки) мають бути зроблені з матеріалів, 

які не схильні до іржавіння.
Гідроізоляцію (герметик) із застосуванням суміші «Полірем СГі-601» виконують 

нанесенням її на поверхню щіткою або валиком.
Суміш розчину наносять у два шари. Другий шар наноситься після того, як по-

верхня першого шару повністю висохне.
При роботі з водоізолювальною й ущільнювальною сумішшю «Полірем 

СГі-605» суміш наноситься у два шари:
  перший наноситься щіткою або пензлем;
  другий – кельмою, лопаткою, щіткою. Він наноситься на ще вологий попередній 

шар: «мокре на мокре»;
  товщина одного ущільнювального шару має становити від 5 мм.

Нанесення ґрунтовки (ущільнювального розчину) «Полірем СГі-62»:
  виконується кельмою або щіткою на пошкоджені місця бетонних конструкцій;
  нанесену на основу суміш розчину протягом 24 годин оберігають від висихання;
  в умовах високої температури й низької вологості навколишнього середовища по-

верхню нанесеного шару необхідно збризнути або зволожити мокрим пензлем;
  перед завершенням роботи перевіряють, чи всі оброблювані поверхні покриті ша-

ром розчину;
  покриття готове до експлуатації після затвердіння розчину, але не раніше ніж

за 2 доби після нанесення суміші;
  протягом 5 діб нанесений розчин захищають від дії сонячних променів і дії низьких 

температур.
Правила безпеки праці при роботі з сумішами «Полірем СГі»:

  інструмент і устаткування необхідно ретельно промити водою відразу ж після ви-
користання;

  упаковки з сумішшю слід зберігати в місцях, недоступних для дітей;
  при приготуванні й використанні суміші розчину «Полірем СГі-605» не можна пити, 

палити, вживати їжу, вдихати пил;
  у разі попадання матеріалу в очі їх слід ретельно прополоскати водою, а в разі необ-

хідності звернутися до лікаря.

II. Для надійної гідроізоляції балконів, терас, басейнів, санітарно-технічних 
приміщень застосовується гідроізоляційна суміш «БудМайстер ДІКЕР».

Технологія її застосування аналогічна розглянутій вище при використанні СБС 
«Полірем».
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які властивості має гідроізоляція, виконана на основі сухих будівельних 

сумішей (СБС)?
а) Водогерметичність; д) Паропроникність;
б) Висока адгезія до основи; е) Безпека в експлуатації;
в) Стійкість до усадки; ж) Екологічність;
г) Дешевизна; з) Технологічність.

2. Для гідроізоляції яких конструкцій застосовується суміш «Полірем СГі»?
а) Фундаменти; д) Басейни глибиною до 10 м;
б) Шви; е) Тераси;
в) Підвали; ж) Ванни;
г) Санітарні вузли; з) Кухні.

3. Чому суміш «Полірем СГі» не можна застосовувати на поверхнях, покритих 
сольовим нальотом?

а) Знижується адгезія до основи;
б) Зменшується водогерметичність;
в) Збільшується термін готовності до початкових навантажень.

4. Скільки можна зберігати сухі суміші «Полірем СГі»?
а) 6 місяців;
б) 3 місяці;
в) 10 місяців.

5. Якою має бути основа під гідроізоляційну суміш «Полірем СГі»?
а) Несною;
б) Міцною;
в) Пористою;
г) Сухою;
д) Знепиленою;
е) Не мати плям жиру;

6. Чому перед нанесенням гідроізоляційної суміші «Полірем СГі» поверхню 
необхідно просушити?

а) Щоб уникнути появи цвілі;
б) Для збільшення адгезії до основи;
в) Щоб уникнути появи іржавих плям на поверхні.

7. Чому не можна наносити суміш «Полірем СГі» без ґрунтування поверхні?
а) Щоб уникнути появи цвілі;
б) Для збільшення адгезії до основи;
в) Щоб уникнути появи іржавих плям на поверхні.

8. Яким повинен бути температурний режим при виконанні робіт з гідроізоляції на 
основі сухих сумішей «Полірем СГі»?

а) +10°С...+30°С;
б) +5°С...+10°С;
в) +15°С...+30°С.

9. Що дає застосування електродриля з мішалкою при приготуванні суміші 
розчину «Полірем СГі» порівняно з перемішуванням вручну?

а) Збільшується продуктивність праці;
б) Суміш розчину стає більш пластичною;
в) Збільшується час придатності розчину до використання.

10. Протягом якого часу можна використовувати суміш розчину «Полірем СГі»?
а) 30 хв; в) 60 хв;
б) 40 хв; г) 90 хв.
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11. Чому необхідно при нанесенні гідроізоляційної суміші «Полірем СГі»
використовувати інструменти з нержавіючої сталі?

а) Щоб уникнути появи іржавих плям на поверхні;
б) Робота буде більш якісною;
в) Щоб полегшити догляд за інструментами.

12. Які інструменти використовуються при нанесенні суміші «Полірем СГі»?
а) Пензель; д) Лопатка;
б) Валик; е) Ківш;
в) Щітка; ж) Терка;
г) Кельма; з) Шпатель.

13. Скільки шарів суміші «Полірем СГі-601» наносять на поверхню?
а) 1 шар;
б) 2 шари;
в) 3 шари.

14. Чи можна наносити на поверхню другий шар суміші «Полірем СГі-601» 
до висихання першого?

а) Так; д) Ні;
15. Чому рекомендується наносити другий шар суміші «Полірем СГі-605»

«мокре на мокре»?
а) Збільшується міцність гідроізоляції;
б) Зменшується адгезія до основи;
в) Збільшується адгезія до основи.

16. Що потрібно перевірити відразу після виконання робіт із гідроізоляції поверхні
сумішшю «Полірем СГі»?

а) Чи однакова товщина шару розчину;
б) Чи вся поверхня покрита розчином;
в) Чи немає відшаровування від основи;
г) Міцність гідроізоляційного шару.

17. Для гідроізоляції яких конструкцій застосовується суміш «БудМайстер Дікер»?
а) Балкони; в) Басейни;
б) Тераси; г) Санітарно-технічні приміщення.

18. Якою має бути товщина шару суміші «БудМайстер Дікер»?
а) 2 мм; г) 3 мм;
б) 4 мм; д) 5 мм.
в) 1 мм;

Самостійна робота
Практичне завдання

Приготуйте й нанесіть суху гідроізоляційну суміш «Полірем СГі» за розглянутою 
технологією.

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 2 8 5
Назва: СУЧАСНІ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ КНАУФ

Мета: засвоєння знань про особливості застосування, основні властивості су-
часних гідроізоляційних матеріалів, представлених компанією КНАУФ.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.4.7. Властивості клеїв;
2. МЕ 2.4.8. Мастики. Класифікація.
Матеріально-технічне забезпечення: зразки гідроізоляційних матеріалів КНАУФ.

До гідроізоляційних матеріалів, які випускаються компанією КНАУФ, належать 
КНАУФ «Флехендіхт» та КНАУФ «Флехендіхтбанд».

КНАУФ «Флехендіхт» – це гідроізоляційна мастика, що складається з синтезо-
ваного латексу й інертних наповнювачів. Вона не містить розчинників і є безпечною 
для людини. Ця гідроізоляція утворює водонепроникний еластичний шар. Застосову-
ється для гідроізоляції поверхонь під керамічною плиткою, гіпсокартонних плит, пазо-
гребеневих плит для міжкімнатних перегородок у вологих приміщеннях та для захисту 
цоколів і фасадів від зволоження (наноситься на штукатурку перед пофарбуваннямм 
фасадною фарбою). Випускається гідроізоляція КНАУФ «Флехендіхт» у відрах по 5 кг.

Основні властивості гідроізоляції «Флехендіхт»:
  легко наноситься, не стікає з вертикальних поверхонь; 
  має гарне зчеплення з усіма типовими основами; 
  не містить розчинників, безпечна для людини; 
  водонепроникна, стійка мікробіологічно; 
  пропускає водяну пару; 
  еластична при температурі від -20°С до + 50°С; 
  витримує температуру до +80°С; 
  високостійка до старіння; 
  згладжує тріщини (щілини) до 2 мм;
  їй можна надавати відтінки за допомогою звичайних барвників відтінків (до 2% від 

маси).
Норма витрат гідроізоляції:

  для гладкої поверхні (наприклад гіпсокартонні плити) – близько 750-900 г/м2, міні-
мальна кількість гідроізоляції на кожен шар – 250-300 г/м2 ;

  для нерівної поверхні (наприклад бетон) – близько 900-1400 г/м2, мінімальна кіль-
кість гідроізоляції на кожен шар – 300-450 г/м2.

Перед використанням гідроізоляції КНАУФ «Флехендіхт» необхідно:
  видалити пил, залишки фарби або розчину та зашпаклювати тріщини й шви – по-

верхня має бути твердою, чистою, сухою та знежиреною;
  виключити доступ вологи до поверхні, наприклад, через зовнішні стіни або підлогу;
  перемішати та розвести водою у співвідношенні 1:4 (рекомендується працювати з 

КНАУФ «Флехендіхт» при температурах від +5°С до +25°С, краще при температурі 
вище +10°С);

  при першому нанесенні в місці стиків і кутів прокласти стрічку КНАУФ,
щільно вдавлюючи її в основу.

Гідроізоляцію КНАУФ «Флехендіхт» наносять поступово 3 шарами за допомогою 
валика, пензля або щітки (Рис. 1) й дають повністю висохнути. Час висихання стано-
вить 2-3 години при температурі +20°С і вологості повітря 50%. Кожен наступний шар 
наносять тільки після повного висихання попереднього.
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КНАУФ «Флехендіхтбанд» (герметизувальна 
стрічка) – це еластична поліестерна тканина завширшки 
12 см з подовжньою смугою посередині завширшки 7 см 
з еластичного водонепроникного матеріалу. Випускаєть-
ся в рулонах по 10 та 50 м. Зберігати герметизувальну 
стрічку КНАУФ «Флехендіхтбанд» треба при кімнатній 
температурі. Вона застосовується разом з гідроізоляцією 
КНАУФ «Флехендіхт» у проблемних для герметизації 
місцях:

  зовнішні та внутрішні кути;
  з’єднання стін із підлогою;
  відкриті тріщини, заздалегідь заповнені шпаклівкою.

КНАУФ «Флехендіхтбанд» має такі властивості:
  легко набуває потрібної форми;
  добре розтягується;
  стійка до старіння;
  добре фіксується завдяки краям тканини без ізолювального шару.

При облаштуванні гідроізоляції герметизувальна стрічка КНАУФ «Флехендіхт-
банд» укладається в перший нерозбавлений шар гідроізоляції КНАУФ «Флехендіхт» 
та фіксується в області країв і кутів на чистому першому шарі (треба простежити, щоб  
попередньо було видалено пил з гідроізоляції). Стрічка має лягти рівно, не утворюючи 
складок. У місцях, де шари стрічки перекриваються (наприклад у кутах), потрібно зро-
бити перехрест не менше ніж 5 см і міцно притиснути стрічку валиком або шпателем.

Після закріплення герметизувальної стрічки КНАУФ «Флехендіхтбанд» поверх-
ню двічі, дотримуючись норм витрат, покривають тонким шаром гідроізоляції КНАУФ 
«Флехендіхт». При цьому більш товстий шар маси накладається на герметизувальну 
стрічку й прилеглу поверхню.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що становить собою мастика КНАУФ «Флехендіхт»?
а) Синтезований латекс, інертні наповнювачі, розчинники;
б) Поліестерна тканина, покрита водонепроникним матеріалом;
в) Синтезований латекс, інертні наповнювачі.

2. Для гідроізоляції яких поверхонь застосовують КНАУФ «Флехендіхт»?
а) Під керамічною плиткою;
б) Цоколі й фасади;
в) Гіпсокартонні плити;
г) Відкриті тріщини.

3. При яких температурах «Флехендіхт» зберігає еластичність?
а) Від -10°С до +30°С;
б) Від -15°С до +45°С;
в) Від 20°С до +50°С;
г) Від -25°С до +60°С.

4. Яка норма витрати гідроізоляції «Флехендіхт» для гладкої поверхні на 1 шар?
а) 150-200 г/м2;
б) 250-300 г/м2;
в) 300-400 г/м2;
г) 350-450 г/м2.

Рис.1. Нанесення гідроізоляції 
щіткою
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5. У якому співвідношенні слід розводити водою гідроізоляцію КНАУФ «Флехендіхт» 
перед використанням?

а) 1:1;
б) 1:2;
в) 1:3;
г) 1:4.

6. Для чого застосовують КНАУФ «Флехендіхтбанд»?
а) Герметизація;
б) Гідроізоляція;
в) Згладжування (вирівнювання) тріщин.

7. Що слід робити після закріплення герметизувальної стрічки КНАУФ?
а) Пофарбувати;
б) Зашпаклювати;
в) Покрити одним шаром «Флехендіхт»;
г) Покрити двома шарами «Флехендіхт».

Самостійна робота
Письмове завдання

Вам необхідно виконати вручну гідроізоляцію підлоги розміром 2×4 м із бетонних 
плит, шов між якими становить 2 см. Визначте, які матеріали КНАУФ вам потрібні і в 
якому обсязі, підберіть необхідний інструмент, інвентар.

Розробіть технологію улаштування гідроізоляції.

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 2 8 6
Назва: НЕОРГАНІЧНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ

Мета: засвоєння знань про номенклатуру, асортимент, властивості, застосування 
неорганічних теплоізоляційних матеріалів і виробів.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.2.2. Неорганічні в’яжучі матеріали;
2. МЕ 2.8.2. Класифікація ізоляційних матеріалів.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки неорганічних теплоізоляційних 
матеріалів і виробів.

Неорганічні теплоізоляційні матеріали виробляють із мінеральної сировини –
гірських порід, шлаків, азбесту, базальтового волокна, скляних розплавів тощо. Вони 
мають такі загальні властивості:

  досить вогнестійкі;
  не підлягають гниттю;
  мають малу гігроскопічність;
  довговічні.

Основні неорганічні теплоізоляційні матеріали й вироби наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОРГАНІЧНИХ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Назва Отримання, сировина Властивості Вироби 

1. Мінеральна 
вата

Із розплаву легкоплавких 
гірських порід, металургійних 
шлаків, золи ТЕС

 вогнестійка;
 біостійка;
 малогігроскопічна

 мати мінеральні про-
шивні;

 плити напівжорсткі й 
жорсткі;

 шкаралупа;
 циліндри та жолоби;
 шнури

2. Скляна вата Із розплавленої скломаси. 
Як сировину використовують 
сировинну шихту для варіння 
скла (кварцовий пісок, каль-
циновану соду й сульфат на-
трію), бите скло 

 хімічно стійка;
 не горить;
 не тліє;
 не гниє

 мати для теплоізоляції 
пласких циліндричних 
поверхонь;

 смуги для трубопро-
водів діаметром до 
108 мм

3. Піноскло 
(пористе 
скло)

Із тонкоподрібненого битого 
скла з домішкою газоутворю-
вача (молотого вапняку, коксу,
 антрациту)

 висока міцність;
 вогнетривкість;
 морозостійкість;
 легко механічно 

обробляється

 плити 
00×400×70(140) мм для 
утеплення;

 напівциліндри;
 шкаралупи;
 сегменти

4. Азбестові 
матеріали

Із азбестового волокна або 
азбестомістких матеріалів, 
до складу яких входять також 
інші компоненти (казеїн, крох-
маль)

 температуростійкі;
 високоміцні

 азбестовий папір;
 азбестова тканина;
 азбестовий шнур

5. Базальтове 
волокно

Із гірської породи – базальту температуростійке;
кислотостійке;
лугостійке;
корозійностійке

 мати;
 плити
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яку мінеральну сировину застосовують для виробництво неорганічних 

теплоізоляційних матеріалів?
а) Базальтове волокно;
б) Скляний розплав;
в) Азбест;
г) Граніт;
д) Тальк.

2. Який теплоізоляційний матеріал має пористу структуру?
а) Мінеральна вата;
б) Скловата;
в) Піноскло;
г) Базальтове волокно.

3. Який теплоізоляційний матеріал найбільш кислото-, лугостійкий?
а) Азбестові матеріали;
б) Базальтове волокно;
в) Піноскло;
г) Мінеральна вата.

4. Які вироби виробляють з базальтового волокна?
а) Плити;
б) Мати;
в) Смуги;
г) Шнури.

Самостійна робота
Письмове завдання

Вивчіть зразки неорганічних теплоізоляційних матеріалів.
З’ясуйте в будівельних супермаркетах вашого регіону, які неорганічні теплоізоля-

ційні матеріали й вироби є в продажу, їх вартість. Дані занесіть у таблицю 2.

Таблиця 2
НЕОРГАНІЧНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Назва матеріалу Вироби Вид упаковки Вага, кг 1 од. Вартість, грн 1 од.
1. Мінеральна вата Мати

Плити
Циліндри
Шнури

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 2 8 7
Назва: ОРГАНІЧНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ

Мета: засвоєння знань про види теплоізоляційних органічних матеріалів, їх 
властивості, особливості, застосування.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.3.2. Органічні в’яжучі матеріали;
2. МЕ 2.3.4. Природні органічні полімери;
3. МЕ 2.8.2. Класифікація ізоляційних матеріалів. 

Матеріально-технічне та дидактичне забезпечення: 
  зразки органічних теплоізоляційних матеріалів на основі природної органічної си-
ровини й на основі полімерів;

  проспекти фірм-виробників.

Органічні теплоізоляційні матеріали, на відміну неорганічних, мають 
низку недоліків:

  висока гігроскопічність;
  горючість;
  здатність загнивати;
  висока щільність ;
  більш висока теплопровідність;
  знищуються гризунами і є середовищем для розмноження молі.

Їх можна поділити на два види:
  на основі природної
органічної сировини
(відходів деревообробки):

деревноволокнисті плити;
деревностружкові плити;
фіброліт;
арболітові вироби;
ековата

  на основі полімерів
(теплоізоляційні
пластмаси):

пінопласти;
поропласти;
сотопласти

Вивчіть матеріал МЕ за таблицею 1.

Таблиця 1

ОРГАНІЧНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
Назва теплоізоля-

ційних виробів Склад Розмір, щільність,
теплопровідність Застосування

І. ІЗ ОРГАНІЧНОЇ СИРОВИНИ
Деревноволокнисті 
плити

Відходи деревини по-
дрібнюють, перетво-
рюючи у волокнисту 
масу. Додають анти-
септики, гідрофобіза-
тори, воду, наповню-
вачі, полімери

Довжина –1200…3000 мм; 
ширина – 12…1700 мм,
товщина – 8,12,16, 8 мм; 
щільність – 50…350 кг/м3; 
теплопровідність – не біль-
ше ніж0,064…0,1 Вт/м.к

Для теплозвукоізоля-
ції стін, стель, підлог, 
перегородок, пере-
криттів будівель
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Назва теплоізоляцій-
них виробів Склад Розмір, щільність,

теплопровідність Застосування

Фібролітові плити Суміш деревних воло-
кон, шерсті або струж-
ки й магнезіального 
в’яжучого

Довжина – 1200-3000 мм,
ширина – 12-1700 мм; тов-
щина – 8,12,16, 28 мм;
щільність – 300-350 кг/м3;
теплопровідність 
0,08-0,1Вт/м.к

Для утеплення го-
рищних перекриттів, 
покриттів як теплоі-
золяційного шару в 
стінових панелях

Ековата (новий ефек-
тивний матеріал )

Суміш розпушеної 
макулатури й спеці-
альних домішок (80% 
– газетний папір, 20% 
– домішки)

Щільність – до 500 кг/м3,
теплопровідність –  
0,1-0,126Вт/м.к

Для тепло- й звукоі-
золяції скатних дахів, 
перекриттів підлог

Арболіт, вироби з ар-
боліту (плити, панелі)

Суміш мінерального 
в’яжучого (цементу), 
заповнювачів (відходи 
деревообробки), хі-
мічних домішок (рідке 
скло)

Щільність – 36-65 кг/м3;
теплопровідність –  
0,041- 0,05 Вт/м.к

Для теплоізоляції 
стін, перегородок,
покриттів будівель

Сотопласти – тепло-
ізоляційні матеріали 
з комірками, що нага-
дують форму бджоли-
них стільників. Стінки 
комірок можуть бути 
виконані з різних лис-
тових матеріалів

Крафт-папір, бавовня-
на тканина, склотка-
нина й ін., просочені 
синтетичними поліме-
рами. Виготовляють у 
вигляді плит

Довжина – 1-1,5 м; 
ширина – 550-650;
щільність – 30-100 кг/м3; 
теплопровідність – 0,046-
0,058 Вт/(м°С); 
міцність при стисненні 0,3-
4 МПа

Як заповнювач три-
шарових панелей. 
Теплоізоляційні влас-
тивості сотопластів 
підвищуються в ре-
зультаті заповнення 
стільників крихтою 
міпори

ІІ. НА ОСНОВІ ПОЛІМЕРІВ
Пінополіуретан 
(рідкий еластичний 
і жорсткий у вигляді 
плит)

Газонаповнений
пінопласт, отримують 
змішуванням компо-
нентів – диізоціаната 
й води з додаванням 
поризаторів, каталіза-
торів й емульгаторів

Рідкий пінополіуретан має 
щільність 30-100 кг/м3, 
теплопровідність –
 0,06 Вт/м.к;
жорсткий – має найнижчу 
теплопровідність із усіх 
відомих теплоізоляційних 
матеріалів

Еластичний – для 
герметизації стиків 
панелей. Жорсткий –
для виробництва 
тришарових панелей, 
теплоізоляції всіх кон-
струкцій

Пінополістирол,
екструдований піно-
полістирол (плити 
блакитного, рожевого 
та інш. кольору)

Склад: суспензійний 
полістирол і порофор 
як спінювальний ком-
понент

Щільність плит –
 20-40 кг/м3; 
теплопровідність – 
0,035- 0,4 Вт/м.к

Застосовують для 
внутрішньостінної 
теплоізоляції, у ви-
робництві стінових 
тришарових панелей, 
для утеплення підлог 
житлових, промисло-
вих будівель

Пінополівінілхлорид 
марок ПВХ-1, ПВХ-2, 
ПВХ-3 (жорсткий, на-
півеластичний, елас-
тичний)

Газонаповнювальний 
пінопласт

Щільність ПХВ-1 – 
60-100 кг/м3;
Теплопровідність – 
0,04 Вт/м.к

Для теплоізоляції
будівельних
конструкцій

Крім теплоізоляційних матеріалів, представлених у таблиці, випускають пінопласт 
на основі сечовиноформальдегідного полімеру – міпору блоками у вигляді плиток і 
крихти. Вона використовується як звукопоглинальний і теплоізоляційний матеріал для 
заповнення каркасних конструкцій. Високі теплозахисні та звукоізолювальні власти-
вості має піноізол, що застосовується як середній шар огороджувальних конструкцій 
для утеплення підлог, стін, стель. Це екологічно чистий матеріал.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які властивості для органічних теплоізоляційних матеріалів є недоліками?
а) Горючість; г) Висока теплопровідність;
б) Низька щільність; д) Висока гігроскопічність.
в) Висока щільність;

2. Що є основою для виробництва органічних теплоізоляційних матеріалів?
а) Відходи деревообробки; в) В’яжучі;
б) Полімери; г) Смоли.

3. Які теплоізоляційні матеріали належать до теплоізоляційних пластмас?
а) Фіброліт; в) Поропласт;
б) Пінопласт; г) Арболіт.

4. Який теплоізоляційний матеріал є найновішим і найбільш ефективним?
а) Арболіт; в) Пінополіуретан;
б) Ековата; г) Пінополістирол.

5. Який теплоізоляційний матеріал із перелічених найлегший?
а) Деревноволокнисті плити; в) Арболіт;
б) Ековата; г) Пінополіуретан.

6. Який теплоізоляційний матеріал має найнижчу теплопровідність?
а) Фіброліт; в) Пінополіуретан;
б) Плити ДВП; г) Арболіт.

7. Який теплоізоляційний матеріал належить до жорстких?
а) Пінополіуретан; в) Арболіт;
б) Ековата; г) Пінополістирол.

8. Який теплоізоляційний матеріал виготовляють на основі сечовиноформальдегідного 
полімеру?

а) Фіброліт; в) Піноізол;
б) Міпора; а) Деревноволокнисті плити.

9. Які органічні теплоізоляційні матеріали найбільш екологічні?
а) Фіброліт; г) Ековата;
б) Міпора; д) Арболіт.
в) Піноізол;

Самостійна робота
Письмове завдання

1. Вивчіть зразки органічних теплоізоляційних матеріалів.
2. З’ясуйте в будівельних супермаркетах вашого регіону вартість органічних теплоізо-

ляційних матеріалів, купівельний попит на них. Чи всі матеріали з вивчених пред-
ставлені на ринку? Доповніть інформацію про теплоізоляційні матеріали на основі  
маркетингових досліджень ринку товарів і виставкових експонатів. 

Дані подайте у вигляді письмового звіту.

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 2 8 8
НАЗВА: СУЧАСНІ ЗВУКО-ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ

КАРКАСНО-ОБШИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Мета: засвоєння знань про теплоізоляційні матеріали, які застосовують у систе-
мах КНАУФ.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.8.6. Неорганічні теплоізоляційні матеріали та вироби;
2. МЕ 2.8.7. Органічні теплоізоляційні матеріали та вироби.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки теплоізоляційних матеріалів.

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СИРОВИНУ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙ-
НИХ МАТЕРІАЛІВ

У гіпсокартонних облицюваннях для тепло- і звукоізоляції широко використову-
ють волокнисті ізоляційні матеріали та пінопласти, які мають незамкнені пори. Вони 
можуть складатися з мінеральних волокон, що утворюються в результаті розплаву си-
лікатів (скла) (рис. 1), гірських порід (базальту) або шлаку, в результаті чого отримують 
скловату, базальтове волокно та шлаковату.

Ізоляційні матеріали можуть також складатися з рослинних волокон, таких як ко-
косові, дерев’яні, торф’яні.

Мінеральні й рослинні волокна сполучаються в плити, мати або рулони (рис.2) за 
допомогою в’яжучих, сплавленням або прошиванням. Можуть виготовлятися з покрит-
тям або оболонкою з паперу, пластмаси, металевої фольги чи дротяної сітки.

ІІ. ВОЛОКНИСТІ ЗВУКО-ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
Волокнисті матеріали поділяються на групи, які позначаються відповід-

ними індексами:
  W – теплоізоляційні матеріали, спроможні сприймати стискувальні напруження (те-

пло- і звукоізоляція стін і вентиляційних дахів);
  WZ – теплоізоляційні матеріали, спроможні сприймати невеликі стискувальні на-

вантаження (тепло- і звукоізоляційні матеріали для заповнення порожнин у стінах і 
перекриттях);

  WD – теплоізоляційні матеріали, призначені для сприйняття стискувальних зусиль 
(тепло- і звукоізоляція, яка укладається безпосередньо під покриття підлоги або під 
покрівельну ковдру суміщених дахів);

  WV – теплоізоляційні матеріали, спроможні сприймати розтягувальні та зрізувальні 
зусилля (багатошарова тепло- і звукоізоляція цегляних стін із сухою штукатуркою). 
Ці матеріали отримують ще додатковий індекс S (WVs), а фірма-виробник вказує 
величину їх динамічної жорсткості.

Додатковий індекс W мають ізоляційні матеріали, що застосовуються для запо-
внення порожнин у конструкціях стін, перегородок, перекриттів.

Рис.1. Скловата Рис.2. Рулонний ізоляційний матеріал
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Волокнисті теплоізоляційні матеріали, позначені індексом Т, можна застосовува-
ти як звукоізоляцію від ударного шуму.

Для позначення ступеня горючості ізоляційних матеріалів використовують додат-
кові до маркування індекси.

  WZ-W-А1 – позначає негорючий теплоізоляційний матеріал, який може сприймати 
невеликі стискувальні навантаження й використовуватися для заповнення порож-
нин у конструкціях перегородок або стін із металевим каркасом та гіпсокартонною 
обшивкою;

  WV-S-B1 – важкогорючий теплоізоляційний матеріал, призначений для використан-
ня як багатошарова теплоізоляція стін, облицьованих ГКЛ.

ІІІ. ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ З ПІНОПЛАСТІВ І ПІНОПОЛІСТИРОЛІВ
Ізоляційні матеріали, виготовлені з пінопластів, є теплоізоляційними матеріала-

ми з замкненими порами й відносною жорсткістю, вони мають погану звукоізоляцію. 
Разом з ГКП пінопласти утворюють багатошарову обшивку й використовуються у ви-
падках, коли до ізоляції не висувають підвищених вимог.

До них належать: 
  пінополістирол;
  пінополіуретан;
  пінополівінілхлорид.

Пінополістирол, який виробляється на підприємствах КНАУФ, є жорстким спіне-
ним термопластом, утвореним зі сплавлених гранул. За рахунок рівномірно розподіле-
них мікроскопічних щільних клітин пінополістирол на 98% складається з повітря.

Плити з пінополістиролу випускають двох типів: ПСБ-С – з антипіреном 
і ПСБ - без антипірену, який додають для підвищення їх опору запалюванню (рис.3).

Ефективність використання пінополістиролу 
визначається:

  низькою питомою теплопровідністю та низьким тер-
мічним розширенням:

  стійким опором до різних хімічних речовин;
  високим опором дифузії водяної пари;
  високою стійкістю до біологічних дій;
  низькою динамічною жорсткістю;
  невеликою вагою, довговічністю, екологічною чистотою;
  простотою обробки й монтажу.
При експлуатації пінополістирол не слід піддавати дії температури біль-

ше ніж 80°С.

ІV. РУЛОННІ ЗВУКО-ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ КОМПАНІЇ КНАУФ ІНСУЛЕЙШН
Компанія КНАУФ Інсулейшн – підрозділ міжнародної промислової групи КНАУФ. 

На європейському ринку КНАУФ Інсулейшн – група компаній, яка випускає звуко-те-
плоізоляційні матеріали на основі скляного штапельного волокна, базальтового волок-
на, спіненого й екструдованого полістиролу, а також фіброліт.

Основні переваги звуко-теплоізоляційних матеріалів компанії КНАУФ
Інсулейшн:

  повністю пожежобезпечні;
  скорочують споживання енергоносіїв (до 50%);
  продукт легко стискається при упакуванні, що дає змогу скоротити витрати на тран-

спортування та зберігання.

Рис.3. Пінополістирольні плити
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Характеристику рулонних теплоізоляційних матеріалів наведено в таблиці 1.
Таблиця 1

ЗВУКО-ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ КОМПАНІЇ КНАУФ

Назва Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Товщина, 
мм шт. Кількість в упаковці, 

м2 м3

«Термо Дабл Ролл-
040» 1000 1200 50×2 2 24,00 1,2

«Термо Ролл -040» 1000 1200 100 1 12,00 1,2
«Термо Слаб-037» 1250 610 50 24 18,30 0,92
«Термо Слаб-037» 1250 610 100 12 9,15 0,92
«Термо Дабл Ролл 

-037» 10000 1200 50×2 2 24,00 1,2

«Термо Акустик Слаб-
035» 1250 610 50 16 12,20 0,61

Характеристика:
  «Термо Ролл» – це рулонний теплоізоляційний матеріал для застосування в кон-

струкціях без навантажень на ізоляцію, а саме: горищні перекриття, міжкімнатні пе-
рекриття та міжкімнатні перегородки. М’який на дотик еластичний матеріал забез-
печує цілісність виробів та дає змогу уникнути «містків холоду».

  «Термо Слаб» – це матеріал легкої серії з покращеними теплотехнічними харак-
теристиками, який використовується як утеплювач у скатних покрівлях, горищних і 
міжповерхових перекриттях, конструкціях підлоги, каркасних конструкціях стін усе-
редині приміщень та як звукоізоляційний шар у міжкімнатних перегородках.

  «Термо Дабл Ролл – 037» – рулонний матеріал. У разі, коли зручніше працювати з 
матеріалом у вигляді плит, використовується «Термо Слаб – 037». Матеріал м’який 
на дотик, еластичний, не кришиться й не ламається, що забезпечує його збере-
ження при транспортуванні й експлуатації та дає змогу уникнути «містків холоду» у 
процесі експлуатації. 

  «Термо Акустик Слаб» – продукт, який забезпечує високий рівень звукоізоляції 
в поєднанні з чудовими теплотехнічними характеристиками. При використанні в 
каркасних конструкціях з відстанню між стояками 600 мм (зокрема, у конструкціях 
міжкімнатних перегородок) додатковий розмір 10 мм забезпечує надійну фіксацію 
матеріалу.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яким чином сполучаються мінеральні та рослинні волокна в теплоізоляційних

виробах?
а) Сплавленням;
б) Прошиванням;
в) Склеюванням;
г) За допомогою в’яжучих.

2. Як позначають волокнисті теплоізоляційні матеріали, які спроможні сприймати 
розтягувальні та зрізувальні зусилля?

а) W;
б) WZ;
в) WD;
г) WV;
г) WZ-W-А1.
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3. Якими додатковими індексами позначають ступінь горючості ізоляційних матеріалів?
а) Т;
б) А1;
в) В1.

4. Яким індексом позначають волокнисті теплоізоляційні матеріали, які можна
застосовувати як звукоізоляцію?

а) З;
б) Т;
в) А1;
г) В1.

5. Які ізоляційні матеріали мають замкнені пори й відносну жорсткість?
а) Волокнисті;
б) Пінопласти;
в) Пінополіуретани;
г) Пінополівінілхлориди.

6. Які плити з пінополістиролу випускають без антипірену?
а) ПСБ-С;
б) ПСБ.

7. Що є основою теплоізоляційних матеріалів, які випускає КНАУФ Інсулейшн?
а) Базальтове волокно;
б) Скляне штапельне волокно;
в) Спінений термопласт;
г) Полістирол.

8. Який продукт забезпечує високий рівень звукоізоляції у поєднанні з теплотехнічними 
характеристиками?

а) «Tермо Ролл»;
б) «Tермо Слаб»;
в) «Tермо Акустик Слаб»;
г) «Tермо Дабл Ролл».

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Вивчіть зразки теплоізоляційних матеріалів.
2. З’ясуйте в будівельних супермаркетах вашого регіону, чи наявні у продажу сучас-

ні теплоізоляційні матеріали для гіпсокартонних облицювань, яка їх вартість, купі-
вельний попит на них порівняно з неорганічними теплоізоляційними матеріалами. 
Чи всі матеріали з вивчених представлені на ринку?

Матеріал маркетингового дослідження подайте у вигляді письмового звіту.

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 2 8 9
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 2.8 та контроля його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 2.8

Письмове завдання
1. За якими ознаками класифікують ізоляційні матеріали?
2. Які матеріали називають теплоізоляційними? Дайте класифікацію цих матеріалів.
3. Яким вимогам мають відповідати гідроізоляційні матеріали?
4. Які властивості має гідроізоляція з сухих будівельних сумішей?
5. У чому особливість сучасних гідроізоляційних матеріалів КНАУФ?
6. Назвіть вироби з мінеральної вати, охарактеризуйте їх властивості та вкажіть сфе-

ру застосування.
7. Перерахуйте органічні теплоізоляційні матеріали й назвіть сферу її застосування?
8. Які властивості має ековата і де її застосовують?
9. Назвіть теплоізоляційні пластмаси. Які їх властивості та сфера застосування?
10. Які теплоізоляційні матеріали – органічні чи неорганічні – мають більше недоліків? 

У чому це може виявлятися? Відповідь обґрунтуйте.
11. Проаналізуйте властивості та визначте гідроізоляційні, тепло- і звукоізоляційні ма-

теріали, які можна віднести до екологічно чистих. Відповідь обґрунтуйте.

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю й перевірте себе



399

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 2 9 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 2.9. ҐРУНТУВАЛЬНІ ТА ШПАКЛЮВАЛЬНІ CКЛАДИ

Мета: засвоєння знань про матеріали, які використовуються для підготовки гіп-
сокартонних поверхонь до опорядження, зокрема, про матеріали КНАУФ.

До складу цієї МО входять такі МЕ:
  Ґрунтовки;
  Ґрунтовки КНАУФ;
  Підмазочні пасти, шпаклівки;
  Шпаклівки КНАУФ;
  Розчинники;
  Допоміжні матеріали.

Переходьте до наступного елементу

Натхнення – це гість, який не любить
відвідувати лінивих.

П.І. Чайковський
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 2 9 2
Назва: ҐРУНТОВКИ

Мета: засвоєння знань про:
  види ґрунтовок залежно від виду робіт;
  характеристики, склад, приготування й застосування ґрунтовок.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.1.2. Класифікація будівельних матеріалів. Система нормативних документів;
2. МЕ 2.2.2. Неорганічні в’яжучі матеріали.

Матеріально-технічне забезпечення: 
1. Зразки ґрунтовок, готових до вживання;
2. Складові однієї із традиційних ґрунтовок (розрахувати самостійно);
3. Інструмент, пристрої опоряджувальника.

Ґрунтовки – речовини, що містять пігменти (невелика кількість), наповнювачі, 
в’яжучі. Їх призначення – вирівняти «тягучу здатність» поверхні, зробити пористість 
поверхні однаковою, посилити адгезію з поверхнею.

Основні види традиційних грунтовок подано в табл.1.

Таблиця 1
ҐРУНТОВКИ ТРАДИЦІЙНІ

Назва Рецепт Приготування Застосування
Вапняна з
кухонною сіллю

Вапняне тісто 50%, 
кг – 25.
Сіль кухонна, кг – 0,1.
Вода, л – до 10

Розвести вапняне тісто в 5 л води. 
Увести в цей розчин сіль, розчинену 
в киплячій воді.
Додати решту води й процідити

При вапняних 
фарбуваннях по 
штукатурці, бето-
ну, цеглі

Міднокупоросна Купорос мідний, кг – 
0,25;
Мило господарське 
(40%), кг – 0,25;
Клей сухий малярний, 
кг – 0,20.
Оліфа, кг – 0,03.
Крейда, кг – 3-4.
Вода, л – до 10л

Приготувати 10%-ий розчин клею й 
розчинити мідний купорос у 1 л гаря-
чої води;
У теплий клейовий розчин увести 
мило, оліфу й, отримавши емульсію, 
ввести розчин мідного купоросу, тро-
хи води, крейду й знову воду до 10л.
Готувати й зберігати ґрунтовку 
тільки в дерев’яній тарі

При виконанні 
клейових фар-
бувань по шту-
катурці й бетону 
всередині примі-
щення

Мильно-клейова Мило господарське 
(40%), кг – 0,4.
Клей малярний,
кг – 0,4.
Оліфа, кг – 0,2.
Вода, л – до 10 л

Розчин мила і клею змішати, додати 
оліфу, отримати емульсію. Додати 
воду до 10 л, процідити

Для внутрішніх 
робіт по штука-
турці й бетону під 
клейові й силікат-
ні фарби

Силікатний Крейда, кг – 1,0.
Розчин рідкого скла 
щільністю 1,12 г/см3, 
л – 10

Щільність рідкого скла перевірити 
ареометром.
Увести крейду в рідке скло й ретель-
но перемішати до зникнення грудок

При пофарбуван-
ні силікатними 
фарбами

Крім ґрунтовок, представлених у таблиці 1, для внутрішніх робіт застосовують 
ґрунтовки на глиноземі, «Миловар», із сухого казеїнового клею, галунову тощо.
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Крім перерахованих ґрунтовок, які готують в колерних майстернях, випускають 
низку сумішей (речовин), що застосовуються як ґрунтовки під різні фарбувальні по-
криття по різних поверхнях. Це полівінілацетатні ґрунтовки, полістирольні, нітроцелю-
лозні, олійно-лакові, фенолформальдегідні та інші.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що входить до складу ґрунтовок?
а) В’яжучі;
б) Наповнювачі;
в) Пластифікатори;
г) Розчинники;
д) Пігменти;
е) Емульгатори.

2. Яке призначення ґрунтовок?
а) Вирівняти поверхню;
б) Посилити адгезію з поверхнею;
в) Зменшити «тягучу здатність» поверхні;
г) Зменшити витрату фарби;
д) Зробити пористість поверхні однаковою.

3. Яка ґрунтовка не містить крейди?
а) Мильно-клейова;
б) Силікатна;
в) Міднокупоросна;
г) Вапняна.

4. Які ґрунтовки випускають готовими до вживання?
а) Полістирольна;
б) Силікатна;
в) Полівінілацетатна;
г) Вапняна;
д) Міднокупоросна.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Вивчіть зразки ґрунтовок.
2. Приготуйте 5 л однієї з традиційних ґрунтовок за рецептом, наведеним у

таблиці 1.

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 2 9 3
Назва:  ҐРУНТОВКИ КНАУФ

Мета: засвоєння знань про:
  властивості та призначення ґрунтовок КНАУФ для каркасно-обшивних конструкцій;
  вибір ґрунтовок для виконання відповідних робіт.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 2.9.2. Ґрунтовки.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки ґрунтовок КНАУФ.

На сьогодні традиційні ґрунтовки, що виготовляються в колірних майстернях, де-
далі частіше замінюють готовими.

Пропонуючи комплектний підхід у використанні оздоблювальних матеріалів, ком-
панія КНАУФ розробила ряд ґрунтовок, що є також одними з необхідних компонентів 
каркасно-обшивних систем і використовуються як адгезійний міст для укріплення по-
верхні основи та зменшення вбирної здатності основи.

До них належать: ґрунтовка КНАУФ Тіфенгрунд, КНАУФ Бетоконтакт, КНАУФ 
Путцгрунд.

Вивчіть характеристику деяких ґрунтовок КНАУФ за матеріалами, наведеними у 
таблиці 1.

Таблиця 1

ҐРУНТОВКИ КНАУФ
Склад, властивості, застосування Розфасування, нанесення Витрата

1 2 3
Бетоконтакт
Готова до вживання ґрунтовка рожевого кольо-
ру на основі полімерної дисперсії з лугостійким 
кварцовим піском, що покращує адгезію для 
щільних та мало поглинаючих вологу поверхонь, 
таких як бетон, силікатна цегла. Незамерзаюча, 
але піддається впливу прямих сонячних проме-
нів і тепла.

Випускається у відрах ємністю 5 та 20 л.
Залежно від щільності основи її мож-
на використовувати нерозведеною або 
розведеною водою в співвідношенні 
2:1. Перед вживанням готову ґрунтовку 
ретельно перемішують.
Наносять ґрунтовку КНАУФ Бетокон-
такт за допомогою валика з цигейковою 
насадкою або машинним способом. Ви-
конувати роботи можна при температу-
рі навколишнього середовища від +5°.

350 г/м2

Тіфенгрунд
Швидковисихаюча, безколірна, готова до викорис-
тання глибокопроникаюча ґрунтовка для вбирних 
поверхонь. Не містить розчинників та має високу 
лугостійкість. 
Не шкідлива для здоров’я, дає можливість дихати 
приміщенню, пропускаючи водяну пару. 
Подальші операції можна виконувати через 3 го-
дини після висихання ґрунтовки.
Незамерзаюча, але боїться впливу сонячних про-
менів і тепла.
Використовують для внутрішніх і зовнішніх робіт 
перед облицюванням та для укріплення старого 
шару шпаклівки з попереднім очищенням поверх-
ні від бруду та відшарувань.

Випускається у відрах різного об’єму: 
1л, 2,5 л, 5 л, 15 л.
Наносять за допомогою щітки. Перед 
нанесенням ретельно перемішують.

70-100 
г/м2
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1 2 3
Путцгрунд
Готова до вживання ґрунтовка білого кольору для різних по-
верхонь, у тому числі гіпсокартонних плит, використовується 
перед нанесенням декоративних штукатурок КНАУФ.
Час її висихання не перевищує 24 години. Колір ґрунтовки 
можна змінити шляхом додавання до неї 20% дисперсійних 
повноколірних або відтінених фарб.
Незамерзаюча, піддається впливу прямих сонячних проме-
нів і тепла.

Випускають у відрах по 20 л.
Наносять валиком з цигей-
ковою насадкою, щіткою 
або машинним способом.
При роботі з сильнопогли-
наючими поверхнями ґрун-
товку розводять 10% води.

200-300 
мл/м2

!! Потрібно пам’ятати, що грунтувальні склади КНАУФ є обов’язковим ком-
понентом КОС і потребують відповідного використання.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яка ґрунтовка фірми КНАУФ має рожевий колір ?
а) Бетоконтакт;
б) Тіфенгрунд;
в) Путцгрунд.

2. Яку ґрунтовку слід застосовувати для щільних та мало поглинаючих вологу
поверхонь?

а) Тіфенгрунд;
б) Бетоконтакт;
в) Путцгрунд.

3. Яка ґрунтовка може застосовуватися для різних поверхонь?
а) Тіфенгрунд;
б) Бетоконтакт;
в) Путцгрунд.

4. Чим відрізняються між собою ґрунтовки КНАУФ?
а) Складом;
б) Способом нанесення;
в) Розфасуванням;
г) Властивостями ;
д) Призначенням;
е) Часом висихання;

5. Яку ґрунтовку застосовують для ґрунтування гіпсокартонних плит?
а) Путцгрунд;
б) Бетоконтакт;
в) Тіфенгрунд.

6. Яку ґрунтовку наносять щіткою?
а) Путцгрунд;
б) Бетоконтакт;
в) Тіфенгрунд.

7. У чому особливість ґрунтовки Тіфенгрунд?
а) Глибоко проникає;
б) Пропускає водяну пару;
в) Час тужавлення й висихання не перевищує 24 години;
г) Має рожевий колір.
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8. При якій температурі рекомендується наносити ґрунтовку Бетоконтакт?
а) Від 0°С;
б) Від +5°С;
в) Від +10°С;
г) Будь-яка.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Вивчіть зразки ґрунтовок фірми КНАУФ.
2. З’ясуйте в будівельних супермаркетах вашого регіону вартість ґрунтовок фірми 

КНАУФ та інших фірм-виробників.
3. Заповніть таблицю 2.

Таблиця 2

ВАРТІСТЬ ҐРУНТОВОК КНАУФ ТА ІНШИХ ВИРОБНИКІВ

Назва ґрунтовки
Вартість 1 л

Ґрунтовка КНАУФ Інші ґрунтовки

Висновок:

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 2 9 4
Назва: ПІДМАЗОЧНІ ПАСТИ, ШПАКЛІВКИ

Мета: засвоєння знань про властивості, склад, приготування й застосування 
підмазочних паст і шпаклівок; формування навичок приготування підма-
зочних паст і шпаклівок.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 2.2.3. Гіпсові в’яжучі матеріали.
ПІДМАЗОЧНІ ПАСТИ

ЗАСТОСУВАННЯ 
Підмазочні пасти застосовують для замазування тріщин, нерівностей, вибоїн.
ВЛАСТИВОСТІ:

  не дають усадки;
  мають високу адгезію до оброблюваної поверхні.

ВИДИ ПІДМАЗОЧНИХ ПАСТ, РЕЦЕПТИ
ПІДМАЗОЧНІ ПАСТИ

При вапняному
фарбуванні

При клейовому
фарбуванні

При лаковому й 
олійному фарбуванні

Гіпсо-крейдова, %
за масою:

  гіпсове в’яжуче – 33,3;
  крейда – 66,7;
  водно-клейовий (на 
основі клею КМЦ, МЦ) 
2% розчин – до робочої 
в’язкості

Клейова, % 
за об’ємом:

  тваринний клей (10% розчин) – 13;
  ґрунтовка (галунова або
купоросна) – 87;

  суміш гіпсового в’яжучого та
крейди (1:2) – до робочої в’язкості

Лакова, олійна, % 
за масою:

  лак; 
  натуральна оліфа – 91;
  тваринний плитковий клей – 0,9;
  вода – 8,1;
  крейда – до робочої в’язкості

Підмазочні пасти перед застосуванням перетирають на жорнових фарботерках.
ШПАКЛІВКИ

ЗАСТОСУВАННЯ 
Шпаклівки застосовують для вирівнювання поверхонь, виправлення дефектів, за-

повнення нерівностей.
ВЛАСТИВОСТІ:

  густі в’язкі суміші, які складаються з пігментів, наповнювачів у в’яжучій речовині – 
емульсії: для клейової – МВ, для олійної – ВМ;

  наносять шпателями, фарборозпилювачами;
  готують у колерних майстернях або централізовано;
  готові до застосування: ПФ – 002, КФ – 003, ХВ – 004, ХВ – 005, НЦ – 007, НЦ – 008.

Рецептури традиційних шпаклівок і схеми їх приготування.
1. Клейова шпаклівка (застосовується при фарбуванні клейовими колерами)

III



406

Клейова шпаклівка застосовується при фарбуванні клейовими колерами.
2. Шпаклівка на рослинному клеї, л (для механізованого нанесення)

Застосовують для механізованого нанесення з подальшим вирівнюванням шпа-
телем під клейову фарбу.
3. Олійна шпаклівка, % за масою (для роботи вручну)

Застосовують при фарбуванні неводними сумішами.
Олійно-емульсійна, % за масою (ручне, механізоване нанесення)

Застосовують для механізованого й ручного нанесення під неводне фарбування.
Лакофарбова промисловість виробляє також різноманітні готові шпаклівки.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Чи відрізняються за застосуванням підмазочні пасти від шпаклівок?
а) Так; б) Ні.

2. Чи застосовують готові шпаклівки для шпаклювання обштукатурених поверхонь?
а) Так; б) Ні.

3. Чи можна наносити шпаклівки на поверхню фарборозпилювачем?
а) Так; б) Ні.

4. Яка емульсія є в’яжучим у клейовій шпаклівці?
а) Емульсія МВ; б) Емульсія ВМ;

5. Чим відрізняються підмазочні пасти від шпаклівок?
а) Не дають усадок;
б) Застосовуються для закладення тріщин;
в) Застосовуються для вирівнювання поверхні;
г) Мають високу адгезію до оброблюваної поверхні.

6. До складу яких підмазочних паст не входить тваринний клей?
а) Гіпсо-крейдова; в) Олійна.
б) Клейова;

7. Які шпаклівки готує лакофарбова промисловість?
а) Клейову; в) ХВ-004 зелену;
б) Олійну; г) КФ-003 червону.

8. Які матеріали входять до складу всіх шпаклівок?
а) Крейда; в) Тваринний клей;
б) Господарське мило; г) Скипидар.

9. Яким розчинником доводять до робочої в’язкості шпаклівку ХВ-004 зелену?
а) № 645; в) Р-4;
б) Ксилол; г) Р-5.

10. Яку шпаклівку випускають у вигляді пасти із отверджувачем?
а) КФ-003; в) ЕП-0020.
б) НЦ-007;

11. Заповніть таблицю 1, внесіть до неї шпаклівки, готові до застосування: 
ПФ-002, ХВ-005, НЦ-008, МС-006, ЕП-0020.

Таблиця 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ШПАКЛІВОК, ГОТОВИХ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Позначення
хімічного складу

Плівкоутворююча 
речовина

Група 
призначення

Порядковий
номер Колір

Самостійна робота
Практичне завдання

Приготування підмазочних паст і шпаклівок в обсязі 1-5 кг (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 2 9 5
Назва:  ШПАКЛЮВАЛЬНІ СУМІШІ КНАУФ

Мета: засвоєння знань про властивост та призначення шпаклівок КНАУФ; фор-
мування вмінь і навичок вибирати й готувати шпаклювальні суміші для ви-
конання відповідних робіт.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 2.2.4 Стандартні випробування гіпсу. Лабораторно-практична робота.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки шпаклівок КНАУФ (упаковки по 5 кг); 
прилади та пристрої для визначення
тужавлення гіпсу.

Вивчіть характеристику деяких шпаклівок за таблицею 1.

Таблиця 1
ШПАКЛІВКИ КНАУФ

Склад, властивості, застосування Розфасування, нанесення Витрата
1 2 3

Уніфлотт
Використовується для заповнення швів 
між гіпсокартонними плитами без засто-
сування армувальних стрічок.
Дуже швидко тужавіє.

Випускається в мішках по 5 та 25 кг.
Роботи з шпаклівкою КНАУФ Уніфлотт про-
водять шпателем з викруткою на рукоятці або 
шпателем завширшки 20 см. 
Через загрозу утворення тріщин тужавіючий 
матеріал не можна переробляти. Залишки су-
хої шпаклівки у мішку слід щільно закрити.
Використовується шпаклівка з додаванням 
води в співвідношенні 2,5:1. Час роботи до по-
чатку тужавлення – 20 хв.

0,3 кг/м²

Фугенфюллер
Виготовлена з гіпсу з домішками, які 
сповільнюють тужавіння та утримують 
вологу. Використовується для заповне-
ння швів між гіпсокартонними плитами 
з використанням стрічки для швів,  для 
шпаклювання поверхонь з бетону, для 
наклеювання гіпсокартонних плит до 
рівних панелей. Шпаклівка не шкідлива 
для здоров’я, не має запаху.

Випускається в мішках по 5, 10 та 25 кг.
Використовується з додаванням води в спів-
відношенні 4:3. Час від моменту засипки шпа-
клювальної маси у воду до початку тужавлення 
шпаклівки – 30 хв.

250 г/м²

НР Фініш
Використовують для останньої тех-
нологічної операції зі шпарування 
швів між будівельними елементами, 
деталями, ГКП. Шпаклівка добре шлі-
фується, що дає змогу отримувати 
високоякісну, гладку поверхню швів 
між сусідніми ГКП.
Шпаклівка НР Фініш – це матеріал, 
призначений для нанесення оста-
точного тонкого шару на попередньо 
вкладену основу: шпаклівку Уніфлотт 
або Фугенфюллер.

Випускається в мішках по 5 та 25 кг. 
Наносять НР Фініш за допомогою шпателя або 
терки, дотримуючись мінімальної товщини. 
Загладжування проводять після початку ту-
жавлення матеріалу. Час висихання залежить 
від температури навколишнього середовища 
(приблизно 24 години).
Для роботи НР Фініш всипати в холодну воду 
в співвідношенні 1кг суміші на 0,65-0,7 л води і 
ретельно перемішати до утворення однорідної 
маси без грудочок. Час роботи зі шпаклівкою 
становить 2 години. Матеріал, що почав тужа-
віти, більше не використовують.

1,1 кг/м²
при 

товщині 
шару 
1 мм
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1 2 3
Шпаклювальна суміш KНАУФ Ротбанд Фініш
Готова шпаклювальна суміш KНАУФ Ротбанд Фініш є пастою 
білого кольору на базі дисперсії акрилової смоли й мінеральних 
наповнювачів на мармуровій основі, а також модифікаторів. 
Призначена для створення цілком гладких і рівних поверхонь. 
KНАУФ Ротбанд Фініш може наноситися шаром від 0 до 3 мм. 
Для внутрішніх робіт.
KНАУФ Ротбанд Фініш може застосовуватися:

  для остаточного шпаклювання швів між гіпсокартонними 
плитами, заповненими шпаклівками KНАУФ Уніфлотт або 
KНАУФ Фугенфюллер;

  для тонкошарового шпаклювання всієї поверхні на міцних 
штукатурках (гіпсових, вапняних, цементно-вапняних), бетон-
них поверхнях, гіпсових блоках, блоках пористого бетону;

  для тонкошарового шпаклювання лакованих поверхонь; по-
верхонь, пофарбованих дисперсними фарбами; шпалер зі 
скловолокна;

  для заповнення швів між гіпсокартонними плитами з кромка-
ми типу АК із застосуванням армувальної стрічки для швів.

Властивості:
  готова до застосування;
  довгий час обробки;
  легко піддається шліфуванню;
  висока адгезія;
  сніжно-біла після висихання

Випускається у 
відрах по 8 кг і 
28 кг.
Наносити
нержавіючим 
шпателем.

1,5-1,6 кг/м2/мм 
при

поверхневому
нанесенні,

0,15 кг/м шва 
при

шпаклюванні 
швів

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яка шпаклівка фірми КНАУФ використовується для заповнення швів між 

гіпсокартонними плитами без застосування армувальних стрічок?
а) НР Фініш;
б) Уніфлотт;
в) Фугенфюллер;
г) КНАУФ Ротбанд Фініш.

2. Яка шпаклівка призначена для нанесення остаточного тонкого шару?
а) НР Фініш;
б) Уніфлотт;
в) Фугенфюллер;
г) КНАУФ Ротбанд Фініш.

3. Який час тужавлення шпаклівки Фугенфюллер?
а) 10 хв;
б) 1 год;
в) 1 год 30 хв;
г) 30 хв.

4. За допомогою якої шпаклівки можна наклеювати гіпсокартонні плити до 
рівних панелей?

а) НР Фініш;
б) Уніфлотт;
в) Фугенфюллер;
г) КНАУФ Ротбанд Фініш.
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5. Яка із шпаклівок фірми КНАУФ дуже швидко тужавіє?
а) НР Фініш;
б) Уніфлотт;
в) Фугенфюллер;
г) КНАУФ Ротбанд Фініш.

6. Які шпаклівки фірми КНАУФ готові до вживання?
а) НР Фініш;
б) Уніфлотт;
в) Фугенфюллер;
г) КНАУФ Ротбанд Фініш;
е) Усі.

7. У якому співвідношенні з водою замішується шпаклівка Уніфлотт?
а) 4:3;
б) 2,5:1;
в) 3:2.

8. Скільки можна працювати з водною сумішшю НР Фініш?
а) 1 год;
б) 2 год;
в) 1,5 год.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Ознайомтесь зі зразками шпаклівок фірми КНАУФ.
2. Приготуйте невелику кількість (за вказівкою інструктора) шпаклівки Фугенфюллер 

згідно з інструкцією на упаковці. Визначте час початку тужавлення шпаклівки.
3. Накресліть план вашої майстерні в масштабі 1:50 із зазначенням всіх розмірів. Ви-

значте витрату шпаклювальної суміші КНАУФ Ротбанд Фініш на шпаклювання стін 
вашої майстерні при товщині шару 1 мм.

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 2 9 6
Назва: РОЗЧИННИКИ

Мета: засвоєння знань про:
  основне призначення й характеристики розчинників;
  вимоги до розчинників;
  правила безпеки праці при роботі з розчинниками.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.1.3. Фізичні властивості будівельних матеріалів;
2. МЕ 2.3.2. Органічні в’яжучі матеріали;
3. МЕ 2.3.4. Природні органічні полімери;
4. МЕ 2.3.6. Термопластичні полімери (термопласти);
5. МЕ 2.3.7. Термоактивні полімери (реактопласти).

Матеріально-технічне забезпечення: зразки розчинників, фільтрувальний папір, 
секундомір.

Синтетичні й органічні в’яжучі матеріали, що використовуються для виго-
товлення клеїв і мастик, у чистому вигляді застосовують дуже рідко. У більшості ви-
падків у них додають різні речовини, що полегшують роботу з ними і підвищують їх 
експлуатаційні якості.

Розчинники – рідина, яку застосовують для надання сполукам робочої в’язкості, 
миття інструменту, посуду, пристосувань, устаткування після роботи.

У таблиці 1 наведено характеристику найбільш поширених розчинників.

Таблиця 1

ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗЧИННИКІВ

Назва 
розчинників

Спосіб
отримання, 

склад

Зовнішній 
вигляд

Розчинна 
здатність,

(температура, °С)
Токсичність Примітка

1 2 3 4 5 6
А. ТЕРПЕНОВНІ
Скипидар
(ГОСТ 1571-82)

При пе-
реробці 
соснової 
деревини

Безколірна, 
іноді з жов-
туватим 
відтінком 
рідина
 = 855-863 

кг/м3

Розчиняє органічні 
масла, каніфоль, 
гліцеталові, поліе-
фірні й епоксидні 
смоли і їх співполі-
мери зі стиролом

(близько 150°)

Нетоксичний, 
але пара його 
при концентрації 
вище 0,3 мг/л 
викликає голо-
вний біль і ну-
доту

Висока 
вартість, 
температура 
спалаху – 
30-32°С

Б. ВУГЛЕВОДНЕВІ, АЛІФАТИЧНІ
Бензин
(ГОСТ 8505-80)
Різновид за 
ступенем
очищення:
а) автомобіль-

ний;
б) авіаційний;
в) екстракцій-

ний

Отримують 
при пере-
гонці сирої
нафти (най-
більш легкі 
фракції)

Прозора, 
переважно 
безколірна 
рідина з 
характер-
ним запа-
хом
 = 700-780 

кг/м3

Невелика

(70-225°)

(40-180°)
(80-120°)

Найменш
токсичні

Суміш пари 
бензину з 
повітрям ви-
бухонебез-
печна, легко 
випарову-
ється й за-
палюється
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1 2 3 4 5 6
Бензин – 
розчинник 
(уайт-
спірит)
(ГОСТ 
3131-78)

Середня фрак-
ція між важким 
бензином і 
тракторним 
гасом

 = 762-795 
кг/м3

Невисока,
ефіроцелюлозні 
й деякі епок-
сидні суміші
не розчиняє 
(150-210°)

Мала токсич-
ність

Невисока вар-
тість, поширений 
в обробних робо-
тах

В. ВУГЛЕВОДНЕВІ, АРОМАТИЧНІ
Бензол, 
ксилол, 
толуол,
бензол на-
фтовий
(ГОСТ 
9572-93)

Отримують 
на коксохіміч-
них заводах з 
кам’яного ву-
гілля, а також 
із нафти

Безколірна 
летка рідина зі 
своєрідним
запахом
 = 880 кг/м3

Вища, ніж 
аліфатичних 
вуглеводнів, 
розчиняє жири, 
каучуки й інші 
органічні речо-
вини

Більш токсич-
ні за аліфа-
тичні

Вогненебезпеч-
ний, пара бензолу, 
змішуючись з по-
вітрям, утворює 
вибухонебезпечну 
суміш, добре змі-
шується з бензи-
ном, гасом, скипи-
даром, маслами

Сольвент 
нафтовий
(ГОСТ 
10210-83)

Суміш 
бензолу й
ксилолу

Безбарвна або 
жовтуватого 

кольору прозо-
ра рідина
 = 762-795 

кг/м3

(150-185°) Токсичний

Г. КИСНЕВМІСНІ ВУГЛЕВОДНІ
Спирти:

  мети-
ловий;

  етило-
вий

Вуглеводні 
метан (СН4) і 
етан (С2Н6), у 
яких один атом 
Н2 заміщений 
ОН
СН3ОН
С2Н2ОН

Безколірні
прозорі рідини 
з характерним 
запахом.

Метиловий –
 = 793 кг/м3

Етиловий –
 = 791 кг/м3

Розчиняють 
масла, жири 
(добре зне-
жирюють по-
верхню) для 
розчинення 
нітроцелюлози 
їх змішують зі 
складними ефі-
рами

(64,50)
(78,50)

Токсичні, 
отруйні

Висока вартість. У 
необмеженій кіль-
кості змішуються з 
водою, швидкість 
випаровування 
метилового спирту 
майже у 2 рази 
більша, ніж етило-
вого

Ацетати 
(складні 
ефіри)

Отримують 
шляхом 
з’єднання 
спиртів з оцто-
вою кислотою: 
метилацетат 
з метилового 
спирту, ети-
лацетат -– з 
етилового і 
бутилацетат – 
з бутилового 
спирту

Безколірні рі-
дини з більш-
менш сильним 
солодкуватим, 
фруктовим за-
пахом
Метилацетат – 
=935 кг/м3

Етилацетат – 
=886 кг/м3

Бутилацетат –
 = 872-883

кг/м3

Добре розчи-
няють нітроце-
люлозу, фенол-
формальдегідні 
й фталевогліце-
рінові полімери

(60°)

(77,1°)

(118-128°)

Токсичні, три-
вале вдихан-
ня пари аце-
тону навіть 
при невеликій 
концентра-
ції викликає 
нудоту, голо-
вний біль і за-
паморочення

Найшвидше випа-
ровується метила-
цетат; етилацетат 
приблизно в 5 ра-
зів, а бутилацетат 
в 10 разів повіль-
ніше
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1 2 3 4 5 6
Технічний
ацетон
(кетон)
(ГОСТ 2768-84)

С3Н6О Безколірна 
рідина з ха-
рактерним 
ефірним за-
пахом
 = 790 кг/м3

Добре розчиняє 
жири (використову-
ють для знежирен-
ня поверхонь, що 
склеюються синте-
тичними клеями), 
органічні й біль-
шість синтетичних 
смол

(56,6°)

Токсичний Легко випаровуєть-
ся при звичайній 
температурі. Добре 
змішується з водою, 
спиртом, ефіром, 
бензином, гасом, 
скипидаром, міне-
ральними та іншими 
речовинами

Д. ХЛОРОВАНІ ВУГЛЕВОДНІ
Дихлоретан С2Н4СI Безколірна 

рідина зі 
слабким за-
пахом
=1250 кг/м3

Сильний 
розчинник

(84,5°)

Сильнодію-
ча отрута

Горючість помірна, 
швидкість випарову-
вання дещо менша, 
ніж етилового спирту

ВИМОГИ ДО РОЗЧИННИКІВ
Розчинники, що використовуються в обробних роботах, повинні мати хімічну стій-

кість, тобто взаємодіяти з речовиною, що розчиняється. 
Негігроскопічність – також важлива властивість розчинників. Наявність навіть 

невеликої кількості води в розчиннику ускладнює застосування клею й різко знижує 
якість з’єднання.

Розчинники повинні мати мінімальну токсичність. Органічні розчинники або їх 
пара шкідливо діють на людину, тому при роботі з ними необхідно дотримуватись за-
ходів безпеки, зокрема, забезпечувати гарне провітрювання приміщень, у яких про-
водяться роботи; в разі необхідності слід застосовувати захисні засоби: рукавички й 
респіратори. При відкритті металевих посудин, що містять органічні розчинники, слід 
користуватися інструментом, який не викликає іскрозапалювання, і закривати посуди-
ни тільки призначеними для цього пробками.

За ступенем зменшення токсичності розчинники розташовують у та-
кій послідовності: дихлоретан, ксилол, толуол, бензол, ацетон, етилацетат, 
уайт-спірит, бензин-розчинник, скипидар.

При роботі з розчинником необхідно враховувати його вогнестійкість. Переважна 
більшість органічних розчинників горюча, а їх пара разом з повітрям при певній концен-
трації утворює вибухонебезпечну суміш. Тому в приміщеннях, де зберігаються розчин-
ники й ведеться робота з ними або клеями й мастиками, що їх містять, треба строго до-
тримуватися правил протипожежної безпеки. У приміщеннях не можна розводити від-
критий вогонь, курити, усі приєднування електричних приладів слід виключити через 
можливість іскрозапалювання. Крім того, необхідно забезпечити гарне провітрювання. 

Найбільш вибухонебезпечна пара скипидару, потім йдуть бензин, 
сольвент-нафт, толуол, бензол, ксилол, етилацетат, ацетон, етиловий 
спирт, дихлоретан, уайт-спірит.

Швидкість випаровування розчинника має забезпечувати необхідний перебіг 
технологічного процесу. Більшість клеїв і мастик, що використовуються в обробних 
роботах, твердне за рахунок випаровування розчинника, тому швидкість наростання 
міцності клейового з’єднання перебуває у прямій залежності від швидкості випарову-
вання розчинника.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яке основне призначення розчинників?
а) Надати в’яжучому рідкої консистенції;
б) Надати в’яжучому й клейовій суміші рідкої консистенції, зручної для

нанесення на поверхню;
в) Знизити вартість клеїв і мастик;
г) Зменшити токсичність клеїв і мастик.

2. Які властивості повинні мати розчинники, що використовуються в обробних роботах?
а) Хімічна стійкість;
б) Взаємодія з речовиною, що розчиняється;
в) Взаємодія зі склеювальними матеріалами.

3. Чи необхідно при роботі з розчинником враховувати його вогненебезпечність?
а) Так;
б) Ні.

4. Яка пара найбільш вибухонебезпечна?
а) Скипидару;
б) Бензину;
в) Бензолу.

5. Що добре розчиняє скипидар?
а) Органічні масла;
б) Фенолформальдегідні полімери;
в) Епоксидні смоли;
г) Нітроцелюлоза;
д) Каніфоль.

6. Який спирт більш отруйний?
а) Етиловий;
д) Метиловий.

7. Які розчинники використовують для знежирення поверхні?
а) Сольвент нафтовий;
б) Метилацетат;
в) Ацетон;
г) Етиловий спирт;
д) Метиловий спирт.

8. Які вимоги висуваються до розчинників?
а) Хімічна стійкість;
б) Негорючість;
в) Негігроскопічність;
г) Мінімальна токсичність;
д) Оптимальна швидкість випаровування.

9. Який з розчинників менш токсичний?
а) Ксилол;
б) Бензол;
в) Дихлоретан;
г) Скипидар;
д) Уайт-спірит.

10. Пара якого із перерахованих нижче розчинників менш вибухонебезпечна?
а) Бензол;
б) Дихлоретан;
в) Ацетон;
г) Етиловий спирт;
д) Уайт-спірит.
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11. Який із перерахованих нижче розчинників має меншу швидкість випаровування?
а) Скипидар;
б) Бензин;
в) Толуол;
г) Уайт-спірит;
д) Бензол.

12. Що є розчинником для клейового колеру?
а) Скипидар;
б) Бензин-розчинник;
в) Вода;
г) Технічний ацетон.

13. Чим розводять густотерті олійні фарби марок МА-025, МА-015?
а) Уайт-спіритом;
б) Натуральною оліфою;
в) Алкідною оліфою;
г) Водою;
д) Скипидаром.

14. Що слід зробити після використання бензину-розчинника для миття пензлів, посуду?
а) Вилити під дерево;
б) Щільно закрити тару, у якій мили, для подальшого використання;
в) Залишити випаровуватись.

Самостійна робота
Письмове завдання

Складіть конспект МЕ 2.9.6 «Розчинники» у вигляді запитань.

Практичне завдання
1. Робота зі зразками розчинників.
2. Визначте леткість розчинників: нанесіть 2-3 краплі вказаних розчинників на філь-

трувальний папір і відрахуйте за секундоміром час до моменту зникнення вологої 
плями. Порівняйте з часом випарювання ксилолу. 

Результати занесіть до таблиці 2.

Таблиця 2

ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ВИПАРОВУВАННЯ РОЗЧИННИКІВ
Час випаровування, сек.

Ксилол Уайт-спірит Технічний ацетон Розчинник 646 Розчинник Р-4

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 2 9 7
Назва:  ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ

Мета: засвоєння знань про властивості та призначення допоміжних матеріалів.
Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.9.2. Ґрунтовки;
2. МЕ 2.9.4. Підмазочні пасти, шпаклівки.
Матеріально-технічне забезпечення: зразки допоміжних матеріалів.

Допоміжні матеріали використовуються при виготовленні ґрунтовок, шпаклівок, 
фарб тощо.

Допоміжні матеріали поділяють на дві великі групи:  рідкі;  тверді.
До рідких належать соляна кислота НСl (використовується для зняття старих 

набілів, іржі) та отверджувачі Е-40, №1, №2 (використовуються для твердіння епоксид-
них смол і лакофарбових матеріалів на їх основі).

Тверді поділяються на воски (тваринні, рослинні, викопні, синтетичні), воско-
подібні (церезин, парафін), алюмокалієвий галун (AlK(S04)2 • 12Н20), купороси (мідний 
купорос CuS04 • 5Н20 та залізний FeS04 • 7H20), соди (кристалічна, кальцинована, ка-
устична – їдкий натрій), пемзи (природна та штучна). До твердих допоміжних матеріа-
лів також належать шліфувальна шкурка з різним абразивним шаром та господарське 
мило 40...72%, яке входить до складу емульсій, ґрунтовок, шпаклівок, а також викорис-
товується для миття посуду, щіток та пензлів.

Воски та воскоподібні матеріали застосовують у вигляді воскових емульсій для 
виготовлення матових олійно-воскових фарб і казеїно-воскових емульсійних сполук.

Залізний купорос використовується для приготування ґрунтовок, шпаклівок і 
пігменту-лазурі, а мідний – ґрунтовок під клейове фарбування.

Алюмокалієвий галун також використовується для приготування ґрунтовок,  
крім того, він застосовується як домішка у вапняні й клейові колери для підвищення 
їх міцності та як згущувач у казеїнових фарбових сумішах. Для розведення казеїну, а 
також як емульгатор та для миття поверхонь використовується сода кристалічна та 
кальцинована. Сода каустична дуже токсична, вона використовується для видален-
ня масляної та лакової плівки, 0,5% розчин – для промивання неводних фарбувань.

Пемзу використовують для сухого й мокрого шліфування прошпакльованих, по-
фарбованих поверхонь.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які допоміжні матеріали прискорюють висихання пофарбованих поверхонь?
а) Пластифікатори; в) Віск;
б) Сикативи; г) Отверджувачі.

2. Чи може уповільнити висихання фарби надлишок у ній сикативу?
а) Так; б) Ні.

3. Яка сода токсична й викликає опіки?
а) Кальцинована; б) Каустична;

Самостійна робота
Робота зі зразками допоміжних 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 2 9 8
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 2.9 та контроль його засвоєння. 

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 2.9

Письмове завдання
1. Порівняйте характеристики традиційних ґрунтовок і шпаклівок з аналогічними мате-

ріалами КНАУФ і зробіть висновки за такими напрямками:
а) токсичність; б) технологічність (зручність приготування та роботи з матеріалом);
в) продуктивність праці; г) вартість.
2. Чому при роботі з розчинниками слід бути особливо обережними й дотримуватись 

правил безпеки праці?
3. Які допоміжні матеріали використовуються для приготування традиційних ґрунту-

вальних та шпаклювальних сумішей. Чи випускає КНАУФ допоміжні матеріали, де 
їх застосовують?

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ ДМ-2

Письмове завдання
1. Які основні властивості мають будівельні матеріали? Як можна визначити ці влас-

тивості лабораторними випробуваннями?
2. Чим суттєво відрізняються неорганічні в’яжучі: гіпс, цемент? Які стандартні випро-

бування визначають властивості цих матеріалів?
3. Де застосовують органічні в’яжучі матеріали?
4. Чим відрізняються розчини на основі сухих будівельних сумішей від традиційних, за 

якими ознаками?
5. Чим відрізняються клеї й мастики? Де їх використовують у сучасному будівництві?
6. Які обшивальні листові вироби містять у своєму складі гіпс? Складіть класифікацію 

цих виробів.
7. Які бувають каркаси гіпсокартонних систем, з яких елементів вони складаються? 

Дайте порівняльну характеристику каркасів.
8. Назвіть сучасні та традиційні ізоляційні матеріали, їх класифікацію, властивості, 

призначення.
9. Для яких опоряджувальних робіт використовують ґрунтувальні та шпаклювальні су-

міші КНАУФ?
Практичне завдання

Підготуйте реферат на одну з тем:
  Упровадження сухих будівельних сумішей в сучасне будівництво в Україні.
  Історія та шляхи розвитку сухого будівництва.
  Порівняльна характеристика сухих будівельних сумішей КНАУФ та інших виробників.
  Для підготовки рефератів використовуйте інтернет-ресурси, прайс-аркуші.

Переходьте до наступного ДМ
Повторіть ДМ і перевірте себе
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СПИСОК НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування будівництва.
Основні положення

ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва
ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва
ДБН В.2.6-22-2001 Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей
ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів,

виробів, конструкцій і устаткування в будівництві

ДСТУ 2152-93 Вади деревини та дефекти обробки. Терміни і визначення
ДСТУ 2861-94 Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні положення
ДСТУ Б.А.1.1-27-94 Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.2.4-4-99 
(ГОСТ 21.101-97) 

Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-7-95 
(ГОСТ 21.501-93)

Правила виконання архітектурно-будівельних робочих
креслень

ДСТУ Б А.14-72-2000 Екологічні характеристики будівельних матеріалів.
Терміни та визначення 

ДСТУ Б В.1.1-2-97
(ГОСТ 30402-96)

Материалы строительные. Метод испытания на воспламе-
няемость

ДСТУ Б В.2.7-19-95 Будівельні матеріали. Методи випробувань на горючість
ДСТУ Б.В.2.7-23-95 Розчини будівельні. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-29-95
Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, 
штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та 
робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів,
виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-42-97 Методи визначення водопоглинання, густини і морозостій-
кості будівельних матеріалів і виробів

ДСТУ Б В.2.7-46-96 Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-66-98 Цементи. Номенклатура показників якості

ДСТУ Б В.2.7-74-98
Крупные заполнители природные, из отходов промышлен-
ности, искусственные для строительных материалов,
изделий, конструкций и работ

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Щебень и гравий плотные природные для строительных
материалов, изделий, конструкций и работ

ДСТУ Б В.2.7-82-99 Будівельні матеріали. В’яжучі гіпсові. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-90-99 Вапно будівельне. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-91-99 В’яжучі мінеральні. Класифікація
ДСТУ Б В.2.7-95-2000 
(ГОСТ 6266-97)

Листи гіпсокартонні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-96-2000
(ГОСТ 7473-94)

Суміші бетонні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-103-2000
(ГОСТ 30307-95)

Мастики будівельні полімерні клеючі латексні.
Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-111-2001 Плити гіпсові для перегородок і внутрішнього облицювання 
стін. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементи. Загальні технічні умови
ДСТУ- П Б В 2.7-126:2006 Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови
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ГОСТ 2.001-93 ЕСКД. Общие положения
ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов
ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи
ГОСТ 2.119-73 ЕСКД. Эскизный проект
ГОСТ 2.120-73 ЕСКД. Технический проект
ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы
ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы
ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные
ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения

ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначение графических материалов и правила их нане-
сения на чертежах

ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений

ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения по-
верхностей

ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы
ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей
ГОСТ 2.317-68 ЕСКД. Аксонометрические проекции

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху ра-
бочей зоны

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номен-
клатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах
ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ 21.105-79 СПДС. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических 
требований и таблиц

ГОСТ 21.106-96 ЕСКД. Текстовые документы

ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих 
чертежей

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура 
видов защиты

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и клас-
сификация

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых 
выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схва-
тывания и равномерности изменения объема

ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и 
сжатии

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 530-2007 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия
ГОСТ 1571-82 Скипидар живичный. Технические условия
ГОСТ 2768-84 Ацетон технический. Технические условия
ГОСТ 3131-78 Уайт-спирит. Технические условия
ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры
ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытания
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 8239-89 Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент
ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент
ГОСТ 8505-80 Нефрас-С 50/170. Технические условия
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ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент
ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент
ГОСТ 9572-93 Бензол нефтяной. Технические условия
ГОСТ 10210-83 Гайковерты ручные пневматические. Основные параметры 
ГОСТ 11473-75 Шурупы с шестигранной головкой. Конструкция и размеры

ГОСТ 11650-80 Винты самонарезающие с полукруглой головкой и заостренным 
концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры

ГОСТ 11652-80 Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным кон-
цом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры

ГОСТ 15825-80 Портландцемент цветной. Технические условия

ГОСТ 17918-72 Звукопоглощающие минераловатные облицовочные плиты с от-
деланной лицевой поверхностью 

ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. 
Технические условия

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия
ГОСТ 23789-79 Вяжущие гипсовые. Методы испытания
ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования
ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия

ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и 
посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений

НПАОП.00-1.30.01 Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территорий на-
селенных мест

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 
загрязнения

СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для 
работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур

ДсанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги щодо по-
водження з промисловими відходами та визначення їх класу не-
безпеки для здоров’я населення

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря на-
селених місць (від забруднення хімічними та біологічними речо-
винами)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні
СНБ 5.03.01-02 Бетонные и железобетонные конструкции
ТУ У В.2.7-26.6-
23079576-003-2003

Смеси строительные
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

А
Адгезія – здатність речовини (матеріалу) прилипати (приклеюватися) до поверхні іншої речовини

(матеріалу). 
Арматура – сталева стрижнева частина залізобетонних конструкцій.

Б
Будівельний майданчик – територія, на якій розміщені: будинок, що споруджується, підсобні примі-

щення (склади, прохідні будки, побутові приміщення), під’їзні дороги, а також місце для складу-
вання матеріалів. 

Будівельні конструкції – основні елементи будівлі (дах, стіна, перекриття, фундамент, сходи, окремі 
опори тощо).

Будівля – надземна споруда з приміщенням для різної діяльності людей.

В
Вапно гашене (гідратне) – повітряна в’яжуча речовина – продукт реакції гашення (гідратації) водою 

кальцієвого, магнезіального або доломітового вапна.
Вапно негашене – отримують випаленням вапняків у шахтних печах у вигляді щебеню певної фракції. 
Вапно повітряне – мінеральне повітряне в’яжуче. Готується на основі карбонатної сировини. У будівни-

цтві використовується, як правило, гашене (гідратне) вапно у вигляді вапна-пушонки, вапняного 
тіста.

Виробнича санітарія – система заходів для запобігання шкідливому впливу на працівників виробничих 
факторів.

Відкритий час – час тужавлення розчинової суміші; час між нанесенням розчинової суміші й утворен-
ням плівки на її поверхні.

Вогнестійкість – здатність матеріалу протистояти дії вогню без втрати необхідної міцності конструкцій 
і експлуатаційних якостей.

Вогнетривкість – властивість матеріалу витримувати тривалу дію високої температури без руйнування 
та деформації структури.

Водонепроникність – властивість матеріалу, яка характеризується періодом часу, по закінченні якого 
з’являються ознаки просочування води під певним тиском крізь матеріал.

Водопоглинання – здатність матеріалу вбирати й утримувати воду.
Водопроникність – фізична характеристика, яка вимірюється коефіцієнтом фільтрації, тобто кількістю 

води (у м3), що пройшла протягом 1 години через об’єм 1 м3 при різниці тиску, встановленій стан-
дартом для даного матеріалу. 

Вологість – вміст вологи у відсотках, віднесений до маси матеріалу в сухому стані.
Вологість деревини – показник, що служить для кількісної характеристики вмісту води в деревині.
Вологовіддача – здатність матеріалу віддавати воду при зміні навколишнього середовища.
В’яжучі матеріали (вапно, гіпс, цемент) – речовини які при замішуванні водою відіграють роль клеючої 

речовини, у якій відбуваються складні хімічні реакції з подальшим наданням необхідної міцності 
розчину або бетону, до складу якого вони входять.

Г
Гігроскопічність – властивість капілярно-пористого матеріалу поглинати водяну пару з навколишнього 

повітряного середовища. 
Гідроізоляційні будівельні матеріали – матеріали, призначені для захисту будівельних конструкцій 

від постійної дії агресивного вологого середовища, найчастіше від дії води під тиском. 
Горючість –  здатність (властивість) матеріалу горіти (під дією високих температур і відкритого полум’я).
Гранично допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони – концентрація, яка 

протягом нормованої години не може викликати захворювань або відхилень у стані здоров’я, що 
можна виявити сучасними методами досліджень у процесі роботи або у віддалені терміни життя 
робітника.

Д
Деформативність – властивість матеріалів змінювати початкову форму.
Довговічність – здатність будівлі зберігати протягом тривалого часу задані якості без руйнувань і

деформацій.
Допуск – різниця між найбільшим і найменшим граничними розмірами, що дорівнює арифметичній сумі 

допустимих відхилень від номінального розміру.

Е
Екологічна проблема – сукупність питань охорони навколишнього середовища і раціонального вико-

ристання природних ресурсів.
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Емульсія – суміш двох речовин, які змішуються між собою, але не розчиняються одна в одній.
Ескіз – попередній начерк креслення, картини тощо.

З
Загальнобудівельні роботи – земляні, кам’яні, бетонні, монтажні, покрівельні, ізоляційні, столярні, 

опоряджувальні.
Залізобетон – бетон з арматурою (найчастіше періодичного профілю), яка закладається для посилення 

опору на розтягування в конструкції, що працює на вигин і розтягування.
Заповнювачі – це матеріали, які не вступають у хімічні реакції ні з водою, ні з в’яжучими, але зменшу-

ють витрати в’яжучих, а також усадку розчину (пісок, шлаки, тирса).
Звукопоглинальні будівельні матеріали – мають здатність в основному поглинати звукову енергію.

К
Керамзит – це штучний гравій або пісок, отриманий спучуванням легкоплавких глин.
Корозійна стійкість – властивість матеріалу чинити опір корозії – руйнуванню матеріалу внаслідок дії 

зовнішнього агресивного середовища.

Л
Листи (плити) – облицювальний матеріал для стін і стель: азбестоцементні, гіпсокартонні, деревно-

стружкові, деревноволокнисті тощо. 
Лугостійкість – властивість матеріалу, яка характеризує його здатність протистояти руйнівній дії водних 

розчинів лугів.

М
Мастика – пластична суміш  в’яжучої речовини,  тонкомеленого наповнювача й різних домішок.
Морозостійкість – здатність матеріалу в насиченому водою стані витримувати багато циклів позмінного 

заморожування й відтавання без наявних ознак руйнування та значного зниження міцності.

Н
Набухання (розбухання) – зміна лінійних або об’ємних розмірів матеріалу при насиченні його водою. 

Характерне для деревновмісних матеріалів. 

О
Об’ємна маса – маса одиниці об’єму матеріалу в природному стані. 
Облицювання – процес улаштування покриття стін і підлог плитними виробами на клеєвій або розчи-

новій суміші.
Охорона праці – система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієніч-

них і лікувально-профілактичних заходів та засобів, які забезпечують охорону здоров’я, працез-
датність людини в процесі виконання робіт.

П
Паропроникність – властивість матеріалів пропускати водяну пару крізь капіляри. 
Пінополістирол – теплоізоляційний поропласт, який отримують здиманням полістиролу при нагріванні 

під дією газоутворювача. Середня щільність 14-35 кг/м3. 
Пінополіуретан – теплоізоляційний пінопласт, який отримують з поліефірної смоли та спеціальних до-

мішок, що реагують з полімером й здимають вихідну суміш. Затвердіння відбувається при підви-
щеній температурі. Середня щільність 20-30 кг/м3. 

Пластичність – властивість матеріалу змінювати форму й розміри під дією зовнішніх сил, не руйную-
чись, причому після припинення дії сили тіло не може самостійно відновити свої розміри й форму, 
і в тілі залишається певна залишкова деформація, що називається пластичною деформацією. 

Плити деревноволокнисті (ДВП) – плити, що виготовляються з неділової деревини, відходів лісопиль-
ної і деревообробної промисловості, макулатури, а також стебел соломи, кукурудзи, бавовнику та 
деяких інших рослин.

Плити деревностружкові (ДСП) – вироби, які отримують пресуванням деревної стружки з домішкою 
синтетичних смол. 

Полімери – синтетичні смоли, високомолекулярні органічні сполуки.
Пористість (П) – це ступінь заповнення об’єму матеріалу порами (комірками повітря або іншого газу). 

Суттєво впливає на технічні властивості матеріалів (теплопровідність, міцність, водопоглинання 
тощо). 

Портландцемент – найпоширеніший вид цементу; гідравлічна в’яжуча речовина; отримують сумісним 
тонкодрібним помелом клінкеру і гіпсу. Крім звичайного, випускають гідрофобний, пластифікова-
ний, сульфатостійкий, кольоровий та інші.

Пружність – властивість матеріалу самостійно відновлювати первинну форму й розміри після припи-
нення дії на нього зовнішньої сили. Основна характеристика – модуль пружності. 
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Р
Розріз – креслення будівлі, розсіченої вертикальною площиною, як правило, по сходовій клітці.
Розчин – затверділа розчинова суміш.
Розчинова суміш – багатокомпонентна система, яку отримують перемішуванням сухої будівельної су-

міші й води у заданому співвідношенні.

С
Суха будівельна суміш (СБС) – багатокомпонентна система, що готується дозуванням і ретельним пе-

ремішуванням мінеральних в’яжучих, полімерних зв’язників, наповнювачів та домішок; пакується 
в спеціальну тару або паперові мішки на підприємстві, де виготовляється. Змішування з водою 
відбувається безпосередньо на робочому місці перед використанням.

Т
Теплоізоляційні будівельні матеріали (ТБМ) – ізолюють теплові потоки. Призначені для теплової ізо-

ляції конструкцій будівель і споруд, а також різних промислових установок, апаратури, трубопро-
водів, холодильників і транспортних засобів. 

Теплопровідність – здатність матеріалу передавати тепло від однієї  своєї частини до іншої завдяки 
тепловому руху молекул. Передача тепла в матеріалі здійснюється кондукцією (шляхом контакту 
часток матеріалу), конвекцією (рухом повітря або іншого газу в порах матеріалу) і випромінюван-
ням. Розмірність теплопровідності Вт/мК. 

У
Усадка (усушка) – це зменшення розмірів матеріалу при його висиханні. Визначається лінійна й об’ємна 

усадка у відсотках. Нерівномірна усушка (набухання) характерна для деревини.

Ф
Фасад – зовнішній вигляд будівель і споруд: головний фасад, дворовий і бічний.

Х
Хімічна стійкість – здатність матеріалу протистояти руйнівній дії кислот, лугів та газів.
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