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Тема: Обладнання для підприємств опоряджувального  виробництва 

Мета: охарактеризувати основне обладнання для підприємств опоряджувального  

виробництва; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; 

виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід роботи:  

Штукатурна кельма – складається зі сталевого полотна товщиною до 1,2 мм держака з 

коліном висотою 50 мм і дерев’яної ручки. Кельми виготовляють з полотном довжиною 190 

мм. Штукатурними кельмами насипають і приблизно позують різні матеріали, 

перемішують сухі суміші і розчини, накидають, намащують, розрівнюють, загладжують, 

зрізають розчин, очищають інструмент. Інвентар. 

      Штукатурна лопатка – невеликі кельми з тонкими сталевими полотнами довжиною 140 

мм, шириною 56 мм. Для деяких робіт полотно скорочують по довжині до 50 мм, по ширині 

10...15 мм. Використовують штукатурні лопатки для розділювання архітектурних деталей, 

очищення інструментів розшивки тріщин і в штукатурці, підмазування. 

     Ковш – складається з чашки (ковш), дерев’яної річки і гачка, з допомогою якого ковш 

вішають на бортик ящика. Місткість ковша 0,6; 0,8; 1.0 л. Ковш виготовляють із листкової 

сталі товщиною 0,8...0,8 мм. Ковш з алюмінію і різних сплавів малопридатні так як до них 

сильно прилипає розчин, що знищує його ковзання при накиданні. Ковші використовують 

для нанесення розчину на різні поверхні і дозування матеріалів. 

      Сокіл – це щит з дерева, або листового алюмінію, товщиною 2 мм розміром 400х400мм 

350х350 мм з ручкою в середині. З сокола розчин наносять на поверхню лопаткою або 

соколом намащують і розрівнюють поверхню. 

Дерев’яний щит виготовляють з 3х-4х 10…15 мм дощок. 

Півтерок – складається з полотна і ручки. Їх виготовляють із несучкуватої деревини або 

пресованого алюмінієвого профілю, або пінопласту. В залежності від значення вони 

бувають з полотном довжиною 150...2000 мм, шириною 20...150 мм товщиною 5...30 мм. 

Дерев’яне полотно повинно бути рівно вистругане, а краще фуговано. Півтерки служать для 

розрівнювання, нагладування розчину, натирання архітектурних елементів. 

Інструменти для порядкування штукатурки. 

     Терки – використовують для затирання штукатурного шару. Вони складаються із 

полотна і ручки. Ручку роблять такої висоти, щоб в неї свобідно проходили пальці рук. Но 

не доходили при цьому до полотна 3...5 мм, на величину крупного піску. Середні розміри 

полотна. Терки 1300х190 мм. 

     Гладилки – використовують також для загладжування штукатурки. Гладилки бувають 

стальні або дерев’яні. Дерев’яні гладилки – це півтерки, полотно яких обтягнуто гиною. 

Довжина і ширина полотен гладилок бувають різні. 

     Пензлик – використовується для змочування поверхні, миття інструментів і других 

цілях. Пензлики бувають різних розмірів і форми, з волосся, морської трави, мочала. В 

штукатурних роботах використовують макловиці, габаритні розміри яких 250х180х80 мм. 

     Бучарда – металевий молоток масою до 15.% кг. На торцових сторонах бугард насічки 

від 16 до 36 зубчиків пірамідальної форми. 

Замість зубчиків може бути нарізка в вигляді преміх лез. При обробці бугордами 

поверхності на них залишаються від зубців ямки, від лез – полоси. Богари використовують 



але наковки декоративної штукатурки на цементному в’яжучому розчині і для підготовки 

кам’яних, цегельних, бетонних і подібних поверхонь. 

    Зубила – служать для вибирання швів в кам’яній кладці, насічки декоративної 

штукатурки, підготовки поверхні. 

     Троянка і зубчатка – призначені для тої цілі, що зубила. У троенки на лезі три зубчика, 

у зубчатки – декілька. Виготовляють зубила, зубчатки і троенки із сталі. 

    Правила – призначені для розрівнювання ґрунтового і накрив очних шарів штукатурки, 

пробірки вертикальності опоряджувальної поверхні. 

Правила в залежності від призначення виготовляються: прямі – із алюмінієвого профілю 

довжиною 12000, 16000, 1800 мм, ручка з дерева; лузкові: довжина 804 мм. 

     Правила для перевірки точності виконаної штукатурки роняють з дощок шириною 100 

мм з одним вирізом або двома для рук. Прості правила використовують теж при витягуванні 

карнизів і тяг, віконних і дверних укосів, розрівняння розчину на різних поверхнях по 

маякам. 

     Сталеві щітки – дерев’яні ручки, в яких встановлена сталевий дріт призначені для 

чищення різних поверхонь , чищення деяких видів декоративної штукатурки. 

    Циклі – стальні пластинки довжиною до 200 мм з зубчиками різної висоти і ширини, 

служають для циклювання декоративних штукатурок, особливо теразитових. 

    Цвяхова щітка – кусок дошки або терка з набитими в полотно цвяхами, кінці яких 

виступають із-за площини дошки на 3...10 мм, що залежить від того, якої крупнисті фактуру 

необхідно получити. Цвяхи набивають на відстані 5...10 мм рядами або в шахматному 

порядку. Щітки використовують для обробки таразитових штукатурок. 

     Штукатурка лінійка – служить для розділки кутів, зрізання розчину, нанесеного вище 

рівня тяги. Лінійки виготовляють з дерева. Довжина, товщина і ширина їх бувають різні. 

Довга лінійка легша для роботи, так як обезпечує більш точну зрізку розчину. Один або два 

кінця лінійки зрізають під кутом 45 і тривають сталевий різець на одному рівні з робочою 

площиною лінійки. Крошка лінійки може бути плоскою –для розділювання прямокутних 

архітектурних блоків або закругленої – для розділювання криволінійних обломів. 

     Ростівки – призначені для прорізки рустов при обробці швів між плитками перекриття. 

Виготовляють ростовки сталеві або дерев’яні довжиною 250..300 мм. Вони мають виріз на 

кінці і прикріплену сталеву полоску в вигляді півкруга, яка являється різцем і служить для 

розрізки розчину між плитками перекриття. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Яке  обладнання для опоряджувальних робіт вам відоме? 

2. З яким обладнанням для опоряджувальних робіт, хоча б раз у житті, вам доводилось 

працювати? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: підруч. за ред.  Константинов А. В. «Перукарська справа». — 

Х.: Вища школа, 2016; Кулешкова О. Н. Технологія і  оснащення перукарських робіт. — Х.: 

Академвидав, 2017 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм  за номером: 093-74-98-200,  

але не пізніше 20:00 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com


 

                                                                               

 

 


