
Інструктаж з техніки безпеки 

«___»_________20____ Ознайомлений(а) з правилами безпеки праці. 

___________  ____________________________________  _________________ 
          (підпис)                                            (Прізвище, ім’я, по-батькові)                                                        (Група) 

 

Лабораторна робота 

Визначення уповільнення строків тужавіння гіпсових в’яжучих 

речовин 

Мета: Установити початок і кінець тужавіння будівельного гіпсу і визначити 

його вид (А,Б,В) в залежності від строків тужавіння при додаванні 

уповільнюючи домішок. 

В залежності від строків тужавіння гіпсового тіста випускають гіпсові 

в’яжучі швидкотверднучі (А) з початком тужавіння не раніше 2 хв., і кінцем 

– не пізніше 15хв., нормальнотверднучі (Б) з початком тужавіння не раніше 

6хв., і кінцем не пізніше 30хв., повільнотверднучі (В) з початком тужавіння 

не раніше 30хв.(кінець тужавіння не нормується). 

Обладнання: 

1. Прилад Віка. 

2. Терези. 

3. Циліндр ємністю 250мм
3
. 

4. Дві фарфорові чашки. 

5. Секундомір. 

6. Лабораторний ніж. 

7. Колба з водою. 

8. Тампон для протирання голки. 

Матеріали: 

1. Різні гіпсові в’яжучі. 

2. Клей КМЦ, тваринний клей та інші. 

ХІД РОБОТИ 

1. Перед початком досліду голку доводять до скла, а вказівну стрілку 

установлюють на нульове відділення шкали. 

2. Стержень з голкою піднімають у верхнє крайнє положення і 

закріплюють гвинтом. 

3. Відважують 200г гіпсу. 



4. В фарфорову чашку наливають воду (50% від маси гіпсу) і додають 

клей.  

5. Гіпс засипають у воду і перемішують шпателем 30 секунд. Записують 

час початку роботи, момент коли гіпс починають сипати у воду. 

6. Гіпсове тісто вливають в кільце приладу, залишок зверху зрізають 

ножем. 

7. Відпускаючи стопорний гвинт, голку опускають в тісто через кожні 30 

секунд, щоб вона кожного разу опускалась в інше місце. 

Початок тужавіння гіпсу є час в хвилинах від початку замішування до 

моменту, коли голка при зануренні в тісто перестане торкатися скла 

приладу, не доходячи 1-2мм. 

Кінцем тужавіння вважається час в хвилинах від початку замішування 

до моменту занурення голки в тісто не більше ніж на 0,5-1мм. 

Результати записуємо в таблицю. 

Занурення 

голки 

Показник в мм Час Результати 

досліду 
Години Хвилини 

     

     

     

8. Зробити малюнок приладу для визначення строків тужавіння в’яжучих. 

9. Зробити висновок за результатами досліду, на скільки уповільнились 

строки тужавіння гіпсу. 


