
Тест 4 «Вікна та двері», « Перегородки» 

                            ОБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: 

1.   Віконний блок складається з: 

1)   імпостів, стулок, скла; 

2)   стулок, рами, фрамуги; 

3)   віконної коробки, віконних переплетів, підвіконної дошки; 

2.   Елементами філенчатих дверей є: 

1)   облицювання, заповнення, об в' язка 

2)   фільонка, середник, обв' язка; 

3)   скло, обв'язка, шпонка. 

3.   По кількості полотен двері класифікують: 

1)   дерев’яні,  металеві, скляні; 

2)  глухі, напівскляні, скляні; 

3)   однопільні, двопільні, полуторні. 

4.   Для віконних блоків зі спареними стулками характерні переваги: 

1)   висока світло активність; 

2)  значні тепловтрати; 

3)  обмежена область застосування; 

      4)   менша трудомісткість виготовлення. 

5.  Глухі рами, фрамуги й стулки складаються з горбильків  і...... ? 

1)  імпостів; 

2)  скла; 

3)  штапіка. 

6.  У перегородках зазор між дверною коробкою й конструкцією огородження  

покривається…. 

1)  середником; 

2)  налічником; 

3)  фільонкою. 

7. Елементами щитових дверей є : 

1)  облицювання, заповнення, обв'язка; 

2)  лицювання, рейкове заповнення, обв’язка; 

3)  скло, обв’язка, шпонка. 

8.  Нижню частину перегородок з склоблоків виконують з: 

1)  склоблоків; 

2)  цегли; 

3)  дощок; 

4)  металу. 

9.  По місцю розташування перегородки бувають: 

1)  перегородки сантехвузлів, міжкімнатні, міжквартирні; 

2)  однорідні, шаруваті , каркасні; 

3)  глухі ,з прорізами, стаціон арні, трансформовані; 

10.  Яка властивість придатна саме міжквартирним перегородкам? 

1)  індустріальність; 

2)  економічність; 

3)  газонепроникність; 

4)  звукоізоляційність. 

11 Якої товщини виконують перегородки з цегли? 

1)  140 мм; 

2)  120 та 65 мм; 

      3)  250 та 120 мм. 



12. В яких випадках армують цегляні перегородки? 

1)  при висоті більше 3,0 м і довжині більше 5,0 м; 

2)  при висоті більше 2,5 м і довжині більше 3,0 м; 

3)  при висоті більше 4 м і довжині більше 6,0 м. 

13. Чим закріплюють панельні перегородки до стелі? 

1)  дерев’яними нагелями; 

2)  анкерами; 

3)  монтажною піною; 

4)  паклею. 

14. Спеціальні вимоги до перегородок 

1)  газонепроникність,водостійкість,неспалимі; 

2)  міцні. стійкі, неоднорідні; 

3)  однорідні, шаруваті, каркасні. 

15.  Де встановлюють важкоспалимі двері? 

1)  в газонепроникних перегородках; 

2)  в брандмауерних стінах; 

3)  в зовнішніх стінах. 
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