
! Виконаний конспект та завдання надсилати на ел.пошту: maletz_natasha@ukr.net ! 

Або в телеграм 066 28 78 117 

Обов’язково вказували ПІБ учня і номер групи 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Дата: 21.04.2022 
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Предмет: Будівельні конструкції 

Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 86-87 

Тема: ПЕРЕГОРОДКИ БУДІВЕЛЬ 

Тема уроку:  Індустріальні перегородки системи KNAUF  

   Дерев’яні перегородки  

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: 

Індустріальні перегородки системи KNAUF  

Гіпсокартонні перегородки поелементного  складання на місці встановлення 

утворюються з вогнестійких кнауф-гіпсових панелей (суха штукатурка) товщиною 

9,5; 12,5; 15 і 18 мм та каркасів міцності. Каркаси збирають із гарячеоцинкованих 

сталевих стійок і розпірок (товщина від 0,6 до 2,0 мм) або з дерев’яних брусків 

(див. рис. 9.1 та 9.2). 
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Гіпсова панель, так звана «суха штукатурка», являє собою лист із 

гіпсового осердя з огороджуючими його шарами картону або іншого матеріалу. 

Фірма «Кнауф» виробляє декілька видів гіпсових панелей: гіпсокартонний лист 

(ГКЛ), який може бути вологостійким (ГКЛВ) і вогнестійким (ГКЛО); 

спеціальний гіпсовий лист підвищеної вогнестійкості (ГЛО); різні типи гіпсових 

комбінованих панелей. 

Залежно від призначення перегородки складають з одинарним або 

подвійним каркасом. Типи індустріальних перегородок наведено в таблиці 9.1. 

Монтаж перегородок починають із направляючих, ПН-профілів, які 

закріплюють через пружні прокладки або мастику до конструкцій перекриттів 

дюбелями, а в будівлях із дерев’яними конструкціями - цвяхами з кроком не 

більше ніж 1 м. Стійки з ПС-профілів закріплюють із кроком 600 - 625 мм до 

нижньої та верхньої направляючих. Усередині каркаса виконують монтаж 

електричних, слабоструминних розводок і закладних деталей для кріплення на 

стіні стаціонарного обладнання. Стійки з обох сторін обшивають 

гіпсокартонними листами (в один або два шари), закріплюючи їх шурупами з 

крюком 25 см. 

У випадку встановлення двох шарів гіпсових панелей із кожної сторони 

другий шар установлюється зі зміщенням на 600 - 625 мм відносно швів першого 

шару. У пазухи між стійками для звукоізоляції вкладають плити з мінеральної 
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вати ІБОУЕК типу КТ або КГ товщиною 40 - 80 мм. Шви між плитами 

обробляють шпаклівкою і ґрунтують під декоративне оздоблення. 

Можливі конструктивні вирішення гіпсокартонних перегородок 

поелементного складання на металевому або дерев’яному каркасах та їх 

експлуатаційні характеристики наведено в таблиці 9.1. 
 

Дерев’яні перегородки 

Застосовують у дерев’яних будівлях, допускається в 1-...3- поверхових 

кам’яних житлових будинках у регіонах, де ліс є місцевим матеріалом (рис. 9.3). 

Дощані одинарні перегородки складаються з вертикальних дощок 5=50 

мм, установлюваних на нижню обв’язку (лежень). Верхні кінці дощок 

закріплюють трикутними брусками, які прибивають до стелі. Для жорсткості 

дошки зв’язують між собою шипами з кроком по висоті 1400 мм у шаховому 

порядкові. Поверхню оштукатурюють по дранці вапняно-гіпсовим розчином 5=20 

мм або обшивають листами сухої штукатурки. 

Каркасні перегородки. Можлива конструкція обшивки з дощок 5=20.25 

мм і засипкою проміжку сипкими матеріалами (шлак, керамзит.). 
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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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