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Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 84-85 

Тема: ПЕРЕГОРОДКИ БУДІВЕЛЬ 

Тема уроку:  Перегородки, їх класифікація 

   Вимоги до перегородок 

   Великопанельні перегородки індустріального виготовлення  

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями про 

будівлі, основи проектної справи, конструктивними елементами малоповерхових 

цивільних будівель, а саме перегородки будівель. 
Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 

Перегородки, їх класифікація 

Перегородки - це вертикальні самонесучі огорожі, що розділяють суміжні 

приміщення будівлі. За опори для перегородок правлять несучі елементи 

перекриттів (балки, плити), а на першому або підвальному поверхах - цегляні й 

бетонні стовпчики чи бетонна підготовка. 

Перегородки (крім столярних) не допускається спирати на конструкції 

підлоги. Стійкість перегородок забезпечують їх кріпленням до стін і перекриттів. 

Перегородки розрізнюють за цілою низкою показників. 

Залежно від призначення: міжкімнатні, міжквартирні, 

розгороджуючі санвузли і кухні. 

За відгороджувальними властивостями: глухі, з прорізами, неповні (не на 

всю висоту приміщення), стаціонарні та розсувні. 

Залежно від матеріалів: дерев’яні, з деревостружкових і 

деревоволокнистих плит, цегляні, з порожнистих керамічних та 

легкобетонних каменів, із гіпсобетонних плит, різних легких і ніздрюватих 

бетонів, залізобетону (панелі), зі склоблоків, із полімерних матеріалів. 

За способом улаштування: з дрібнорозмірних матеріалів (роблять на 

місці), з великорозмірних елементів (монтують із готових збірних елементів). 

За структурою: однорідні (суцільні) й шаруваті (з різних матеріалів або 

з повітряним прошарком). 

За умовами експлуатації: стаціонарні, збірно-розбірні та 

трансформовані. 

 

   Вимоги до перегородок 

Відповідно до призначення вони повинні: 

- Мати достатню звукоізоляційну здатність. 

- Мати невелику масу і малу товщину. 
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- Відповідати санітарно-гігієнічним вимогам (гладкі, піддаватися очищенню, не 

мати щілин, тріщин). 

- Бути міцними і стійкими, але забезпечувати можливість забивання цвяхів. 

- Бути індустріальними. 

- Відповідати спеціальним вимогам, як-от: вологостійкість, 

водонепроникність, газонепроникність, вогнестійкість тощо. 
 

Великопанельні перегородки індустріального виготовлення 

Підприємства будівельної індустрії виготовляють великопанельні 

перегородки з поверхнями, підготовленими під фарбування або обклеювання 

шпалерами. Трудомісткість облаштування таких перегородок у 1,5+2 рази менша 

від перегородок із дрібнорозмірних гіпсових плит. 

Вібропрокатні гіпсобетонні панелі для житлових будинків виготовляють 

товщиною 80 - 100 мм, а з важкого або легкого бетонів товщиною 60...70 мм. 

Заповнювачем гіпсобетону є шлаки, тирса тощо. Звукоізоляційна здатність панелі 

залежить від їх товщини і підбору заповнювачів відповідної маси. Наприклад, при 

об’ємному співвідношенні 1:1:1 (гіпс : пісок : тирса) і густині бетону 1300 кг/м3 

міжкімнатна перегородка товщиною 80 мм задовольняє вимоги норм із 

звукоізоляції [64]. Прокатні панелі армують дерев’яним каркасом із рейок 10x20 

мм, які створюють решітку з чарунками 400x400 мм, а внизу і з боків 

закріплюються двома обв’язувальними брусками 40x40 мм та зверху - двома 

брусками трикутного перерізу. Можливе армування не суцільне, а лише у вигляді 

полос біля нижньої й верхньої обв’язки. Жорсткість таких панелей забезпечується 

чотирма монтажними петлями з круглої сталі діаметром 6 мм, які закріплюються 

в нижньому опорному брусі. 

При облаштуванні міжквартирних перегородок для забезпечення 

нормальних вимог за звукоізоляцією встановлюють дві панелі товщиною 80 мм 

кожна. Проміжок між панелями фіксують рейками 40x40 мм. Загальна товщина 

таких збірних перегородок - 200 мм. 

Крім гіпсобетонних панелей, використовують залізобетонні та 

склозалізобетонні панелі. Залізобетонні панелі, армовані сталевою стійкою, 

виготовляють розміром на кімнату, товщиною 120 і 160 мм. У панельних 

повнозбірних будівлях вони суміщують функції внутрішніх несучих стін та 

перегородок. Склозалізобетонні панелі складаються із склоблоків, обрамлених по 

контуру залізобетонною обв’язкою, мають товщину 98 мм і використовуються 

частіше як світлопрозорі перегородки для освітлення приміщень, наприклад 

коридорів, «другим» світлом. 
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Питання для самоперевірки 

- Як класифікують перегородки, які вимоги ставлять до них? 

- Поясніть конструкцію перегородок із дерева та дрібнорозмірних кам’яних 

елементів. 

- Поясніть конструкцію перегородок із склоблоків і склопрофіліту. 
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