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Нормативні посилання 

ТУ У 20.3-39875591-001:2015  Засоби вогнезахисні. Средства огнезащитные.  

Fireproofing coatings. «Ammokote». 

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні 

положення. 

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва. 

ДСТУ Б В.1.1-17:2007 Захист від пожежі. Вогнезахисті покриття для будівельних 

несучих металевих конструкцій. Метод визначення 

вогнезахисної здатності (EN 13381-4:2002, NEQ). 

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні 

технічні вимоги та методи випробувань. 

ГОСТ 9.402 - 2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к 

окрашиванию. (Єдина система захисту від корозії і 

старіння. Покриття лакофарбові. Підготовка металевих 

поверхонь до фарбування). 

ГОСТ 9.407-2015 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). 

Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида. 

(Єдина система захисту від корозії і старіння (ЄСЗКС). 

Покриття лакофарбові. Метод оцінки зовнішнього 

вигляду). 

ГОСТ 12.1.007-76  ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности. (ССБП. Шкідливі речовини. 

Класифікація та загальні вимоги безпеки).  

ГОСТ 12.1.018-93  ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического 

электричества. Общие требования. (ССБП. 

Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні 

вимоги).  

ГОСТ 12.1.044-89* ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы их определения 

(ССБП. Пожежо вибухонебезпечність речовин і матеріалів. 

Номенклатура показників і методи їх визначення). 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Издания электротехнические. Общие требования 
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безопасности. (ССБП. Видання електротехнічні. Загальні 

вимоги безпеки). 

ГОСТ 12.3.002-75  ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги 

безпеки).  

ГОСТ 12.3.020-80  ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. 

Общие требования безопасности. (ССБП. Процеси 

переміщення вантажів на підприємствах).  

ГОСТ 12.4.162-85 ССБТ. Обувь специальная из полимерных материалов для 

защиты от механических воздействий. Общие технические 

требования и методы испытаний. (ССБП. Взуття 

спеціальне з полімерних матеріалів для захисту від 

механічних дій. Загальні технічні вимоги та методи 

випробувань). 

ГОСТ 10214-78 Сольвент нефтяной. Технические условия (Сольвент 

нафтовий. Технічні умови) 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. 

Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических 

факторов внешней среды. (Машини, прилади та інші 

технічні вироби. Виконання для різних кліматичних 

районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і 

транспортування в частині впливу кліматичних факторів 

зовнішнього середовища). 

ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ-021. Технические условия. (Грунтовка ГФ-

021. Технічні умови). 

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. Технические 

условия. (Костюми жіночі для захисту від загальних вироб-

ничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови). 

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 
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воздействий. Технические условия. (Костюми чоловічі для 

захисту від загальних виробничих забруднень і механічних 

впливів. Технічні умови). 

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови та безпечної експлуатації 

вантажопідіймальних кранів 

НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників. 

НПАОП 40.1.-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів. 

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 

засобами індивідуального захисту. 

ПУЕ Правила улаштування електроустановок 

ETAG 018-2 Fire protective products Part 2 - Reactive coatings for fire 

protection of steel elements. 

ISO 8501-01:1988 Preparation of steel substrates before application of paints and 

related products - Visual assessment of surface cleanliness - 

Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel 

substrates and of steel substrates after overall removal of 

previous coatings. 
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Вихідні дані для проектування (Додатки) 

№ Додатку Найменування Стор. 

Додаток 1 Креслення об'єкта вогнезахисту  

Додаток 2 Копія Сертифіката відповідності засобу вогнезахисного «Ammokote 

MS-90» 

 

Додаток 3 Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

вогнезахисного матеріалу «Ammokote MS-90» 

 

Додаток 4 Копія Регламенту робіт з вогнезахисту засобом вогнезахисним 

«Ammokote MS-90» 

 

Додаток 5 Копія кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника 
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Реквізити розробника та замовника Проекту 

 

Розробник Проекту 

Назва організації 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Юридична адреса 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Замовник Проекту 

Назва організації 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Юридична адреса 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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1 Технічне завдання на розробку Проекту проведення робіт з вогнезахисту 

 

1.1 Назва організації-замовника 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

1.2 Назва і місцезнаходження об'єкту, де виконуються роботи з вогнезахисту 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

1.3 Підстава для виконання вогнезахисних робіт:  

Підвищення межі вогнестійкості сталевих конструкцій для забезпечення II ступеня 

вогнестійкості будівлі згідно з договором ХХ/ХХ-ХХ від ХХ.ХХ.18 р. та цим технічним  

завданням. 

 

Найменування конструкцій та клас вогнестійкості: 

Металеві конструкції покриття 

(ферми, балки, в’язі) 
R 30  

Металеві конструкції перекриття 

(ферми, балки, прогони) 
R 45  

Металеві конструкції вертикальних в’язей між колонами R 45  

 

Комплекти креслень робочої документації: 

1.4 Класифікація, розміри та розташування сталевих конструкцій 

Найменування 
Класифікація поверхонь 

конструкцій  за ГОСТ 9.402 

Розмір 

конструкції, мм 

Висота 

конструкції, м 

Металеві конструкції 

покриття 

(ферми, балки, в’язі) 

А ≤150 ≤10 

Металеві конструкції 

перекриття 

В 150-300 ≤10 

Марка Шифр 

КМ 6/12/6 – КМ1 

КМ ПК-1705/12-1 – КМ2 

КМ 6/12/6 – КМ3 

КМ 6/12/6 – КМ5 

КМ 6/12/6 – КМ6 
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(ферми, балки, 

прогони) 

Металеві конструкції 

вертикальних в’язей 

між колонами 

А ≤150 ≤10 

 

ДОВІДКА: Поверхні металу, що підлягають очищенню, класифікують за ступенями окислення по 

стандарту ISO 8501-01 і ГОСТ 9.402. 

А - Поверхня металу майже повністю покрита зчепленою з металом прокатною окалиною.  На 

поверхні майже немає іржі. 

В - Поверхня металу почала іржавіти, від неї починає відшаровуватися прокатна окалина. 

С - Поверхня металу, з якої в результаті корозії майже повністю зникла прокатна окалина, або з 

якої прокатна окалина може бути легко видалена. На поверхні металу спостерігаються невеликі 

виразки корозії. 

D - Поверхня металу, з якої в результаті корозії прокатна окалина зникла і на якій спостерігається 

виразкова корозія на всій поверхні. 

Розмір конструкції, мм:  ≥300; 150-300; ≤150 

Висота конструкції, м: ≤10; 10-15; ≥15 

 

1.5 Наявність антикорозійного захисту сталевих конструкцій: Сталеві конструкції захищені 

грунтом ГФ-021 з товщиною (80±12) мкм. Ступінь руйнування існуючого покриття складає 

1 бал за ГОСТ 9.407. 

 

ДОВІДКА: Оцінка захисних властивостей існуючого покриття проводиться візуально за 

зовнішнім виглядом по площі руйнувань і за ступенем руйнування в балах відповідно до ГОСТ 

9.407  

Бал за 

ГОСТ 

9.407 

За площею зруйнованого 

покриття,%, при наявності 
За розмірами зруйнованого покриття 

відшаровування 
корозії 

металу 
глибина відшаровування 

діаметр корозійних 

осередків, мм 

1 Руйнування відсутнє 

2 До 5 До 1 Руйнування зовнішнього шару, 

видиме при збільшенні в 10 разів 

До 0,5 

3 5 - 25 1 - 5 Руйнування зовнішнього шару, 

видиме неозброєним оком 

0 ,5 - 1 ,0 

4 25 - 50 5 - 15 Руйнування до шару ґрунтовки 1 ,0 - 3 ,0 
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Бал за 

ГОСТ 

9.407 

За площею зруйнованого 

покриття,%, при наявності 
За розмірами зруйнованого покриття 

відшаровування 
корозії 

металу 
глибина відшаровування 

діаметр корозійних 

осередків, мм 

5 Вище 50 Вище 15 Руйнування до поверхні металу Вище 3 ,0 

 

1.6 Умови експлуатації вогнезахисного покриття на об'єкті 

Вплив атмосферних умов приміщення закритого типу 

Вологість навколишнього середовища до 70 % 

Температурний режим експлуатації + 5 ÷ + 40 °С 

Наявність агресивних впливів відсутні 

 

1.7 Додаткова інформація (опис умов чи обставин, що не передбачені п 1.4 – 1.6 тощо) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

1.8 Перелік робіт з вогнезахисту 

№ п\п Найменування робіт Одиниця 

виміру 

Кількість 

1 Очищення сталевих поверхонь м²  

2 Антикорозійний захист сталевих конструкцій м²  

3 Фарбування сталевих поверхонь 

вогнезахисним засобом «Ammokote MS-90» 

м²  

4 Фарбування сталевих поверхонь захисною 

фарбою  

м²  

 

Найменування конструкцій, що підлягають антикорозійному захисту 

№ 

п\п 

Найменування Площа 

конструкцій, м2 

1 Металеві конструкції покриття (ферми, балки, в’язі)  

2 Металеві конструкції перекриття (ферми, балки, прогони)  

3 Металеві конструкції вертикальних в’язей між колонами  
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Найменування і необхідні межі вогнестійкості конструкцій 

№ 

п\п 
Найменування Клас вогнестійкості 

Площа 

конструкцій, м2 

 Будівельні конструкції з нормованими межами вогнестійкості (колони, балки, ригелі 

тощо) 

1 Металеві конструкції покриття 

(ферми, балки, в’язі) 
R 30  

 

2 Металеві конструкції перекриття 

(ферми, балки, прогони) 
R 45  

 

3 Металеві конструкції вертикальних 

в’язей між колонами 
R 45  

 

 

Найменування конструкцій, що підлягають нанесенню захисного шару 

№ п\п Найменування Площа конструкцій, м2 

 Металеві конструкції покриття 

(ферми, балки, в’язі) 

 

 Металеві конструкції перекриття 

(ферми, балки, прогони) 

 

 Металеві конструкції вертикальних в’язей між 

колонами 

 

 

1.10. Терміни виконання: протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору. 

1.11 Вимоги до виконання роботи: роботи повинні бути виконані протягом зазначеного 

терміну, відповідно до цього технічного завдання з дотриманням правил і заходів безпеки 

праці. 
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2 Пояснювальна записка 

 

2.1 Загальні положення  

Вогнезахист об'єктів - це комплекс протипожежних заходів, який заснований на 

використанні матеріалів, що запобігають загорянню, перешкоджають поширенню вогню та 

підвищують вогнестійкість будівельних конструкцій. 

Показником вогнестійкості будівельних конструкцій є межа вогнестійкості: час в 

хвилинах від початку вогневого впливу до появи ознак граничних станів з вогнестійкості. 

Існують три граничних стану з вогнестійкості:  

R - втрата несучої здатності;  

I - втрата теплоізолювальної здатності;  

Е - втрата цілісності. 

Необхідні межі вогнестійкості конструкцій регламентовані в ДБН В.1.1-7:2016 та інших 

будівельних нормах і правилах, нормах пожежної безпеки. 

Реактивний спосіб вогнезахисту полягає у використанні тонкошарових покриттів, які при 

дії вогню утворюють щільний теплоізоляційний шар, що оберігає конструкцію від 

температурного впливу. Процеси перетворення цього типу покриттів супроводжуються цілим 

комплексом ендотермічних хімічних реакцій, в ході яких виділяються речовини, що 

перешкоджають горінню. 

Засіб вогнезахисний "Ammokote MS-90" (далі - засіб) – тонкошарове покриття 

інтумесцентного типу, призначене для підвищення вогнестійкості сталевих конструкцій і 

виробів на об'єктах цивільного й промислового будівництва, що експлуатуються усередині 

приміщень  із неагресивним середовищем і відносною вологістю повітря не більш 90%. 

 

2.2 Технічне рішення 

На підставі аналізу технічної документації проекту (Додатки цього Проекту) і 

відповідно до технічного завдання пропонується вогнезахисна обробка засобом "Ammokote 

MS-90". 

Товщина шару вогнезахисного матеріалу для кожного елемента металоконструкцій 

визначається відповідно до Сертифіката відповідності та наведеної товщини металу. 

Товщина шару вогнезахисного засобу для елементів металоконструкції вказана в 

розрахунковій частини Проекту (п. 4.2.2).  
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Матеріали, що використовуються при проведенні робіт повинні мати необхідні 

сертифікати якості (крім матеріалів, відповідність яких може бути підтверджена декларацією 

про відповідність). 

Вогнезахисна обробка сталевих конструкцій складається з наступних етапів: 

Очищення сталевих поверхонь (за необхідності). 

Антикорозійний захист сталевих конструкцій грунтом ГФ-021 червоно-коричневим за 

ГОСТ 25129 (за необхідності). 

Нанесення  вогнезахисного засобу «Ammokote MS-90». 

Фарбування сталевих поверхонь захисною фарбою ХС-720 (за необхідності). 

ДОВІДКА: Як захисні використовуються лакофарбові матеріали вказані у Регламенті 

робіт з вогнезахисту. При експлуатації покриття в умовах АЕС як покривний шар слід 

використовувати лаки і емалі типу ЕП-5285, ЕП-574, ЕПП-71 або інші лакофарбові 

матеріали, дозволені до застосування на підприємствах атомно-енергетичного комплексу. 

 

3 Обґрунтування застосування та характеристики 

вогнезахисного засобу «Ammokote MS-90» 

 

3.1 Опис засобу  

Засіб є інтумесцентною фарбою, що складається з антипіренів, коксо- і 

газоутворювачів, наповнювачів у розчині співполімеру в органічному розчиннику. 

Призначений для створення вогнезахисного покриття, яке під впливом високих температур 

спучується, утворює теплоізоляційний шар та зберігає конструкції від дії вогню. 

 

Таблиця 3.1. Фізико-хімічні характеристики засобу й покриття "Ammokote MS-90" 

 

Найменування показника Значення 

2Зовнішній вигляд Однорідна густа маса без грудок, 

згустків і сторонніх включень 

Зовнішній вигляд покриття Суцільне без відшарувань, здуттів і 

включень, білого кольору, відтінок не 

нормується. 

Вміст нелетких речовин, % 69±2 

Час висихання покриття до ступеня 3, не більше, год 2 
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Адгезія покриття по методу ґратчастих надрізів, не 

більше, бал 

1 

 

3.2 Показники вогнезахисної ефективності  

Згідно з Сертифікатом відповідності (таблиці 3.2-3.6). 

 

3.3 Умови нанесення засобу 

Нанесення засобу здійснюють як вручну за допомогою флейців або щіток, так і 

механізовано за допомогою агрегатів безповітряного розпилення при температурах від 5 °С 

до 35 °С (від 278 К до 308 К) та відносній вологості повітря до 70%.   

Температура поверхні, що фарбується, повинна бути не менше ніж на 3 °C вище точки 

роси. Не допускається наносити засіб на сиру або вкриту інієм поверхню. 

 

3.4 Умови та термін експлуатації покриття 

Покриття  «Ammokote MS-90» дозволяється експлуатувати в закритих приміщеннях з 

природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов, де коливання 

температури і вологості повітря істотно менше, ніж на відкритому повітрі (відсутність 

впливу атмосферних опадів, прямого сонячного випромінювання та суттєве зменшення або 

відсутність конденсації вологи), при температурах від мінус 20 °С до 60 °С (від 253 К до 333 

К) та вологості повітря не вище 75% (кліматичне виконання для застосування за ГОСТ 15150 

- У3.1). 

Для підвищення вологостійкості, стійкості до дії агресивних середовищ, додання 

інших кольорових відтінків покриттям «Ammokote MS-90» необхідно після повного 

висихання нанести фарби та емалі зі зниженою горючістю марок ХС, ХВ. Покриття з 

захисним шаром допускається експлуатувати в закритих приміщеннях з природною 

вентиляцією при температурах від мінус 20 ºС до 60 ºС (від 253 К до 333 К) і вологості 

повітря до 85% (кліматичне виконання для застосування згідно ГОСТ 15150 - У3). 

 

3.5. Гарантований термін експлуатації покриття.  

При дотриманні умов експлуатації гарантований термін служби покриття становить 

не менш 15 років. Термін служби покриття залежить від умов експлуатації, впливу 

агресивних факторів, атмосферних опадів, перепадів температур, а також застосовуваного 

захисного матеріалу. Прогнозований термін служби при дотриманні умов зберігання, 

нанесення й подальшої експлуатації вогнезахисного покриття становить не менш 30 років. 
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Таблиця 3.2 

Проектна температура, °С 400 450 500 550 600 650 700 750 

Зведена 
товщина 

δ, мм 

Коефіцієнт 
перерізу 

Аm/V,  
м-1 

Клас вогнестійкості R 30 

Мінімальна товщина покриття, при якій температура нижче 

проектній, мм 

15,63 64 0,26 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

14,29 70 0,29 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

12,50 80 0,34 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

11,11 90 0,39 0,25 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

10,00 100 0,43 0,28 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

9,09 110 0,48 0,31 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

8,33 120 0,52 0,34 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

7,69 130 0,56 0,38 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

7,14 140 0,6 0,4 0,24 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

6,67 150 0,64 0,43 0,26 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

6,25 160 0,68 0,46 0,28 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

5,88 170 0,71 0,48 0,3 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

5,56 180 0,75 0,51 0,32 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

5,26 190 0,78 0,53 0,33 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

5,00 200 0,81 0,56 0,35 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

4,76 210 0,84 0,58 0,37 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

4,55 220 0,87 0,6 0,38 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

4,35 230 0,9 0,62 0,4 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

4,17 240 0,92 0,64 0,41 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

4,00 250 0,95 0,66 0,42 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 

3,85 260 0,98 0,68 0,44 0,24 0,22 0,22 0,22 0,22 

3,70 270 1 0,7 0,45 0,24 0,22 0,22 0,22 0,22 

3,57 280 1,03 0,72 0,46 0,25 0,22 0,22 0,22 0,22 

3,45 290 1,05 0,73 0,48 0,26 0,22 0,22 0,22 0,22 

3,33 300 1,07 0,75 0,49 0,27 0,22 0,22 0,22 0,22 

3,23 310 1,09 0,77 0,5 0,28 0,22 0,22 0,22 0,22 

3,13 320 1,11 0,78 0,51 0,28 0,22 0,22 0,22 0,22 

3,03 330 1,14 0,8 0,52 0,29 0,22 0,22 0,22 0,22 

2,94 340 1,16 0,81 0,53 0,3 0,22 0,22 0,22 0,22 

2,86 350 1,17 0,83 0,54 0,3 0,22 0,22 0,22 0,22 

2,80 355 1,18 0,83 0,55 0,31 0,22 0,22 0,22 0,22 
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Таблиця 3.3 

Проектна температура, °С 400 450 500 550 600 650 700 750 

Зведена 
товщина 

δ, мм 

Коефіцієнт 
перерізу 

Аm/V,  
м-1 

Клас вогнестійкості R 45 

Мінімальна товщина покриття, при якій температура нижче 

проектній, мм 

15,63 64 0,64 0,49 0,37 0,28 0,22 0,22 0,22 0,22 

14,29 70 0,7 0,54 0,41 0,31 0,22 0,22 0,22 0,22 

12,50 80 0,8 0,62 0,48 0,36 0,26 0,22 0,22 0,22 

11,11 90 0,9 0,7 0,54 0,41 0,3 0,22 0,22 0,22 

10,00 100 0,99 0,77 0,6 0,46 0,34 0,24 0,22 0,22 

9,09 110 1,07 0,85 0,66 0,51 0,38 0,27 0,22 0,22 

8,33 120 1,16 0,91 0,72 0,55 0,42 0,3 0,22 0,22 

7,69 130 1,24 0,98 0,77 0,6 0,45 0,33 0,22 0,22 

7,14 140 1,31 1,04 0,82 0,64 0,48 0,35 0,24 0,22 

6,67 150 1,39 1,1 0,87 0,68 0,52 0,38 0,26 0,22 

6,25 160 1,46 1,16 0,92 0,72 0,55 0,4 0,28 0,22 

5,88 170 1,53 1,22 0,96 0,75 0,58 0,42 0,29 0,22 

5,56 180 1,59 1,27 1,01 0,79 0,6 0,45 0,31 0,22 

5,26 190 1,66 1,32 1,05 0,82 0,63 0,47 0,33 0,22 

5,00 200  - 1,37 1,09 0,86 0,66 0,49 0,34 0,22 

4,76 210  - 1,42 1,13 0,89 0,69 0,51 0,36 0,23 

4,55 220  - 1,47 1,17 0,92 0,71 0,53 0,37 0,24 

4,35 230  - 1,51 1,21 0,95 0,74 0,55 0,39 0,25 

4,17 240  - 1,56 1,24 0,98 0,76 0,57 0,4 0,26 

4,00 250  - 1,6 1,28 1,01 0,78 0,59 0,42 0,27 

3,85 260  - 1,64 1,31 1,04 0,8 0,6 0,43 0,28 

3,70 270  - 1,68 1,34 1,06 0,83 0,62 0,44 0,29 

3,57 280  -  - 1,38 1,09 0,85 0,64 0,46 0,3 

3,45 290  -  - 1,41 1,11 0,87 0,65 0,47 0,31 

3,33 300  -  - 1,44 1,14 0,89 0,67 0,48 0,32 

3,23 310  -  - 1,47 1,16 0,9 0,68 0,49 0,32 

3,13 320  -  - 1,49 1,19 0,92 0,7 0,5 0,33 

3,03 330  -  - 1,52 1,21 0,94 0,71 0,51 0,34 

2,94 340  -  - 1,55 1,23 0,96 0,73 0,53 0,35 

2,86 350  - - 1,57 1,25 0,98 0,74 0,54 0,36 

2,80 355  - - 1,59 1,26 0,98 0,75 0,54 0,36 
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Таблиця 3.4 

Проектна температура, °С 400 450 500 550 600 650 700 750 

Зведена 
товщина 

δ, мм 

Коефіцієнт 
перерізу 

Аm/V,  
м-1 

Клас вогнестійкості R 60 

Мінімальна товщина покриття, при якій температура нижче 

проектній, мм 

15,63 64 1,02 0,83 0,68 0,56 0,45 0,36 0,29 0,22 

14,29 70 1,11 0,91 0,75 0,61 0,5 0,4 0,32 0,25 

12,50 80 1,26 1,04 0,85 0,7 0,58 0,47 0,38 0,29 

11,11 90 1,4 1,16 0,95 0,79 0,65 0,53 0,43 0,34 

10,00 100 1,54 1,27 1,05 0,87 0,72 0,59 0,48 0,38 

9,09 110 1,67 1,38 1,14 0,95 0,79 0,65 0,53 0,42 

8,33 120  - 1,48 1,23 1,02 0,85 0,7 0,57 0,46 

7,69 130  - 1,58 1,32 1,1 0,91 0,75 0,62 0,5 

7,14 140  - 1,68 1,4 1,17 0,97 0,8 0,66 0,53 

6,67 150  -  - 1,48 1,23 1,03 0,85 0,7 0,57 

6,25 160  -  - 1,55 1,3 1,08 0,9 0,74 0,6 

5,88 170  -  - 1,63 1,36 1,14 0,94 0,78 0,63 

5,56 180  -  -  - 1,42 1,19 0,99 0,82 0,66 

5,26 190  -  -  - 1,48 1,24 1,03 0,85 0,69 

5,00 200  -  -  - 1,54 1,29 1,07 0,89 0,72 

4,76 210  -  -  - 1,59 1,33 1,11 0,92 0,75 

4,55 220  -  -  - 1,64 1,38 1,15 0,95 0,78 

4,35 230  -  -  -  - 1,42 1,19 0,98 0,81 

4,17 240  -  -  -  - 1,46 1,22 1,01 0,83 

4,00 250  -  -  -  - 1,5 1,26 1,04 0,86 

3,85 260  -  -  -  - 1,54 1,29 1,07 0,88 

3,70 270  -  -  -  - 1,58 1,32 1,1 0,9 

3,57 280  -  -  -  - 1,62 1,36 1,13 0,93 

3,45 290  -  -  -  - 1,66 1,39 1,15 0,95 

3,33 300 - - - - - 1,42 1,18 0,97 

3,23 310 - - - - - 1,45 1,2 0,99 

3,13 320 - - - - - 1,47 1,23 1,01 

3,03 330 - - - - - 1,5 1,25 1,03 

2,94 340 - - - - - 1,53 1,27 1,05 

2,86 350 - - - - - 1,55 1,3 1,07 

2,80 355 - - - - - 1,57 1,31 1,08 
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Таблиця 3.5 

Проектна температура, °С 400 450 500 550 600 650 700 750 

Зведена 
товщина 

δ, мм 

Коефіцієнт 
перерізу 

Аm/V,  
м-1 

Клас вогнестійкості R 90 

Мінімальна товщина покриття, при якій температура нижче 

проектній, мм 

15,63 64  - 1,52 1,3 1,12 0,97 0,84 0,73 0,64 

14,29 70  - 1,65 1,42 1,22 1,06 0,92 0,8 0,7 

12,50 80  -  - 1,6 1,38 1,2 1,05 0,92 0,8 

11,11 90  -  -  - 1,54 1,34 1,17 1,02 0,9 

10,00 100  -  -  -  - 1,47 1,29 1,13 0,99 

9,09 110  -  -  -  - 1,6 1,4 1,22 1,08 

8,33 120  -  -  -  -  - 1,5 1,32 1,16 

7,69 130  -  -  -  -  - 1,61 1,41 1,24 

7,14 140  -  -  -  -  -  - 1,5 1,32 

6,67 150  -  -  -  -  -  - 1,59 1,4 

6,25 160  -  -  -  -  -  - 1,67 1,47 

5,88 170  -  -  -  -  -  -  - 1,54 

5,56 180  -  -  -  -  -  -  - 1,61 

5,26 190 -  - -  - -  -  - 1,68 

 

Таблиця 3.6 

Проектна температура, °С 400 450 500 550 600 650 700 750 

Зведена 
товщина 

δ, мм 

Коефіцієнт 
перерізу 

Аm/V,  
м-1 

Клас вогнестійкості R 120 

Мінімальна товщина покриття, при якій температура нижче 

проектній, мм 

15,63 64  -  -  -  - 1,49 1,32 1,18 1,06 

14,29 70  -  -  -  - 1,62 1,44 1,29 1,15 

12,50 80  -  -  -  - - 1,63 1,46 1,3 

11,11 90  -  -  -  -  -  - 1,62 1,45 

10,00 100  -  -  -  -  -  - -  1,59 

 

3.6. Зберігання та транспортування вогнезахисного засобу 

Засіб упаковується в металеві ємності. Транспортування засобу здійснюється усіма 

видами критого транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному 

виді транспорту в умовах, що забезпечують збереження упаковки від пошкоджень. 

Умови транспортування та зберігання повинні відповідати умовам 2 за ГОСТ 15150 

(зберігання в закритих приміщеннях з природною вентиляцією при температурі від мінус 20 

°С до 40 °С (від 253 К до 313 К) та середньомісячній відносній вологості повітря не більше 

70 %).  
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Термін зберігання засобу в цілісній заводській упаковці - 1 рік з дня виготовлення. 

 

3.7 Інформація про виробника засобу 

Назва організації: ТОВ «Ковлар Груп» 

Юридична адреса:  04116, Україна, м. Київ, вул. Старокиївська 10Г, БЦ Вектор, а/я 27 

+38 (044) 331 24 30, info@kovlargroup.com 

 

4 Розрахункова частина 

4.1 Вихідні дані 

4.1.1 Витрата засобу 

Необхідна товщина вогнезахисного покриття "Ammokote MS-90", яка забезпечує 

необхідний клас вогнестійкості металоконструкцій, визначається відповідно до даних 

табл.3.2 -3.6. 

Витрата засобу для одержання покриття товщиною 1 мм становить не менше 1,61 

кг/м2 без врахування технологічних втрат, які залежать від типу конструкції й місця 

розташування поверхні, що захищається, методу нанесення та інших факторів. 

Фактичні розрахунки кількості засобу m (кг) для одержання захисного шару 

товщиною d (мм) здійснюють за формулою, що враховує розміри й розташування 

конструкцій, а також умови виконання робіт з нанесення: 

m = 1,61 • S • d • (1+k1 + k2 + k3) 

де m - витрата вогнезахисного засобу для обробки конструкцій одного сортаменту, 

розташованих в однакових умовах обробки, кг; 

S - площа обробки (м2); 

d - товщина вогнезахисного покриття (мм); 

k1- коефіцієнт збільшення фактичної витрати вогнезахисного засобу залежно від  

розмірів конструкції; 

k2- коефіцієнт збільшення фактичної витрати вогнезахисного засобу залежно від  

висоти розташування конструкції; 

k3- коефіцієнт збільшення фактичної витрати вогнезахисного засобу залежно від  

методу нанесення (k3= 0,011- для безповітряного нанесення, k3= 0,014 - для пневматичного 

нанесення, k3= 0,009 - для ручного нанесення). 

Коефіцієнти k мають наступні значення. 
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Таблиця 4.1. Коефіцієнт збільшення фактичної витрати вогнезахисного засобу залежно від  

розмірів конструкції (k1). 

Розмір конструкції, мм >600 ≥300 150÷300 ≤150 

k1 0,06 0,08 0,11 0,15 

 

Таблиця 4.2. Коефіцієнт збільшення фактичної витрати вогнезахисного засобу залежно від  

висоти розташування конструкції над рівнем підлоги (k2). 

Висота конструкції, м ≤10 10÷15 ≥15 

k2 - 0,04 0,08 

 

Коефіцієнти k1 і k2 не враховують технологічних втрат, що залежать від 

індивідуальної особливості об'єкта, на якому проводяться вогнезахисні роботи - наявність 

вітру, температура навколишнього середовища і т.д. Втрати при цьому можуть становити до 

15 % від фактичного розрахунку кількості засобу m. 

Витрата антикорозійного грунта ГФ-021 складає 80-120 г/м2 у відповідності до 

технічної документації на матеріал (за необхідності). 

Витрата захисного матеріалу визначається згідно технічної документації на 

застосовану фарбу (за необхідності). 

 

4.1.2 Креслення 

 (Креслення із вказанням конструкцій, що обробляються. Наприклад) 

На рисунках 4.1 - 4.2 зображені  фрагменти плану покриття з креслень марки КМ1, 

шифр 6/12/16, лист 10 «Схема розміщення елементів покриття» на якому відображені 

балки покриття, в осях 1-12/А-Е з класом вогнестійкості R45 (синій колір). На рисунку 4.3 

зображений  фрагмент плану покриття з креслень марки КМ2, шифр ПК-1705/12-1 – КМ2, 

лист 2 «Схема ферм та прогонів покриття» на якому відображені м/к ферм, прогонів, балок  

покриття в осях 13-19/А-И з позначенням класів вогнестійкості, з класом вогнестійкості 

R45 (синій колір). 
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Рисунок 4.1 - Балки покриття з класом вогнестійкості R45 в осях 2-5/Г-Е, відм. +26,73 

 

 

 
 Рисунок 4.2-  Балки покриття з класом вогнестійкості R45 в осях 8-10/Б-В, відм +26,73 
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Рисунок 4.3 - Конструкції покриття з різними  класами вогнестійкості в осях 13-19/А-И 

 

 

4.2 Розрахунок витрати матеріалів 

 

4.2.1 Антикорозійна обробка ґрунтом ГФ-021. 

Таблиця 4.3. Витрата грунта ГФ-021. 

Грунт Найменування 

конструкцій 

Площа 

конструкцій, м2 

Товщина 

покриття, мм 

Витрата 

грунта, кг 

ГФ-021 

    

    

    

 

4.2.2 Нанесення вогнезахисного покриття "Ammokote MS-90". 

Розклад загальної схеми каркаса будівлі на елементарні складові конструкцій (за 

даними креслення, Додаток 1 цього Проекту) і необхідні межі їх вогнестійкості відповідно до 

Технічного завдання. 
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Таблиця 4.4. Витрата вогнезахисного засобу "Ammokote MS-90" (приклад). 

№ 

Найме-

нування 

профілю, 

номер або 

розмір Д
о
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н

а,
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. 
в
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и
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2
 

те
х

. 
в
тр

ат
и

 k
3
 

загальна 

витрата 

матеріалу, 

кг 

R45 

Поверх 1. Підсилення Колони 1 

1 

кутик 

рівнополич

ний 

90х90х10 

118,56   21,240 1717 7,00 27,50 0,41 1,15 1,05 1,00  

2 
смуга 

330х150 
  192 9,600 1320 3,40 29,60 0,41 1,15 1,05 1,00  

3 
смуга 

430х370 
  48 7,680 1720 3,40 29,60 0,41 1,15 1,05 1,00  

        38,520                

             
Поверх 1. Підсилення Колони 2  

1 

кутик 

рівно-

поличний 

90х90х10 

10,4   1,870 1717 7,00 27,50 0,41 1,15 1,05 1,00  

2 
смуга 

540х150 
  16 1,280 2160 3,40 29,60 0,41 1,15 1,05 1,10  

3 
смуга 

450х550 
  4 1,000 2200 3,40 29,60 0,41 1,15 1,05 1,10  

        4,150                

            
 

 

1 

кутик 

рівно-

поличний 

90х90х10 

0   5,760 1717 7,00 27,50 0,41 1,15 1,05 1,00  

2 
смуга 

350х150 
  56 2,800 1400 3,40 29,60 0,41 1,15 1,05 1,10  

3 
смуга 

450х400 
  4 0,720 1800 3,40 29,60 0,41 1,15 1,05 1,00  

4 
смуга 

310х400 
  12 1,440 1600 3,40 29,60 0,41 1,15 1,05 1,10  

        10,720                

             
 

4.2.3 Нанесення захисного покриття. 

Таблиця 4.5. Витрата захисної фарби  
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Захисне 

покриття 

Найменування 

конструкцій 

Площа 

конструкцій, м2 

Товщина 

покриття, мм 

Витрата 

захисної фарби, 

кг 

ХС-720     

    

 

 

5 Порядок виконання робіт з вогнезахисту 

 

5.1 Підготовка вогнезахисного засобу до нанесення  

Засіб являє собою однорідний лакофарбовий матеріал, готовий до застосування, 

поставляється в сталевих ємностях місткістю 25 кг. За узгодженням із замовником можуть 

застосовуватися інші види пакування, позначені в ТУ У 20.3-39875591-001:2015.  

Перед початком вогнезахисних робіт проводиться вхідний контроль продукції, який 

полягає у перевірці супровідної документації, огляді пакування й установленні відповідності 

властивостей засобу п. 3.1 цього Проекту. 

Використання у виробництві вогнезахисних робіт не промаркованого засобу або з 

терміном придатності, що закінчився, категорично забороняється. 

Якщо засіб транспортувався й зберігався при мінусовій температурі, то перед 

початком робіт його необхідно витримати в опалювальному приміщенні не менш 8 годин. 

Засіб має однорідну пастоподібну консистенцію. Після тривалого зберігання можливо 

невелике розшарування засобу. У цьому випадку необхідно за допомогою електричного 

міксера або дриля із гвинтовою насадкою розмішати вогнезахисний матеріал у заводській 

тарі, переміщуючи насадку по всьому обсягу тари. Після перемішування засіб повинен бути 

однорідним без розшарувань. 

Розбавлення вогнезахисний засіб не потребує. При необхідності  допускається додати 

при перемішуванні до 5 % сольвенту за ГОСТ 10214 (о-ксилолу).  

 

5.2 Підготовка поверхні сталевих конструкцій 

До початку вогнезахисних робіт повинні бути змонтовані всі інженерні системи з 

елементами їх кріплення й посилення, закінчені всі зварювальні роботи, зачищені й 

поґрунтовані монтажні зварені шви зазначеним у проекті антикорозійним ґрунтом, а також 

відновлені ушкоджені під час транспортування й монтажу заводські захисні покриття. 

Роботи з вогнезахисту несучих конструкцій допускається проводити тільки після виконання 

робіт з усунення (ремонт, посилення, заміна) виявлених дефектів. 
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Не допускається застосування засобу на поверхні, непідготовлені або підготовлені з 

порушеннями вимог технічної документації.  

Перед нанесенням ґрунтувальних покриттів поверхню сталевих конструкцій слід 

очистити методом абразивного очищення, промиванням струменем води під тиском або 

промиванням розчинником, обробкою стисненим повітрям і іншими доступними способами. 

Способи очищення поверхні вказуються в технічній документації на застосовуваний 

ґрунтувальний матеріал. 

Сталеві конструкції без антикорозійного покриття (із транспортувальним 

антикорозійним, старим лакофарбовим покриттям і т.п.) слід очистити за ГОСТ 9.402 до 

ступеня очищення не нижче 2, відповідно до якого при візуальному огляді на поверхні 

металоконструкцій не виявляється окалина, іржа, пригар, залишки формувальної суміші й 

інші неметалічні включення. 

Металева поверхня, підготовлена до проведення антикорозійних робіт, не повинна 

мати гострих країв, зварювальних бризів, напливів, пропалень, залишків флюсу, дефектів, 

що виникають при прокатці й литті у вигляді неметалічних макровключень, раковин, тріщин, 

нерівностей, а також солей, жирів і забруднень. 

Антикорозійну обробку підготовленої поверхні перед нанесенням засобу виконують 

ґрунтувальним матеріалом марки ГФ-021 за ГОСТ 25129 (червоно-коричневий) або 

аналогічним, відповідно до інструкції із застосування використовуваного лакофарбового 

покриття. 

Інтервал між підготовкою поверхні й нанесенням антикорозійного покриття не 

повинен перевищувати 24 години при виконанні робіт у приміщенні й 6 годин на відкритому 

повітрі. 

Якщо металоконструкції вже покриті антикорозійними ґрунтовками, 

рекомендованими у Регламенті робіт з вогнезахисту засобом вогнезахисним «Ammokote MS-

90» (Додаток 4), то слід провести ревізію стану поверхні. Зовнішній вигляд  поверхні, що 

захищається, і ґрунтувального покриття оцінюється візуально: поверхня й ґрунтувальне 

покриття не повинне мати здуттів, відшарувань, лущення, подряпин, осередків корозії, 

непрофарбованих місць, тріщин, зморшок, тощо. Ремонтні роботи роблять із використанням 

ґрунтувального матеріалу того ж типу, який був нанесений на конструкцію. 

Нанесення вогнезахисного засобу на наявне покриття, не вказане у Додатку 4, 

необхідно погодити з виробником засобу. Для цього проводиться експертиза на сумісність 

засобу з нанесеним ґрунтувальним покриттям і стійкість системи ґрунт/вогнезахисне 

покриття в умовах теплових навантажень. З цією метою поґрунтовану поверхню площею 
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0,3÷0,5 м2 покривають засобом з товщиною шару 0,5÷0,7 мм. Після сушіння протягом 3 діб 

(при температурі не нижче +15 - +20 °С) вогнезахисне покриття не повинне відшаровуватися 

від поґрунтованої поверхні.  

Для перевірки на стійкість до теплових навантажень на покриття необхідно впливати 

полум'ям пропанового або бензинового пальника протягом 5-10 хвилин. Покриття не 

повинне відшаровуватися від поверхні, розплавлятися або стікати. 

При негативних результатах перевірки лакофарбові матеріали видаляють будь-яким 

доступним способом, а потім ґрунтують матеріалами, зазначеними в Регламенті робіт з 

вогнезахисту засобом вогнезахисним «Ammokote MS-90» (Додаток 4). 

Вимір середньої товщини сухого шару ґрунтувальних покриттів. У декількох 

характерних місцях конструкції (горизонтальні, вертикальні ділянки) необхідно провести не 

менш 10 одиночних вимірів. Вимір на металевих конструкціях слід проводити за допомогою 

магнітних (ультразвукових) вимірників товщини. 

Після підготовки поверхні металоконструкцій і нанесення ґрунтувального шару 

складаються "Акти прихованих робіт" (за формою Додатка до ДБН А.3.1-5). 

 

5.3 Нанесення вогнезахисного засобу 

Засіб може наноситися як механізованим способом (агрегатами пневматичного або 

безповітряного розпилення) так і вручну за допомогою кистей і валиків на сухі металеві 

поверхні. Категорично не допускається наявність води на поверхні, підготовленої до 

нанесення засобу. У цьому випадку поверхню необхідно обробити розчинником і висушити 

стисненим повітрям. Температура підготовленої поверхні повинна бути на 3 °С вище точки 

роси. Значення точки роси визначають за допомогою психрометра (або інших приладів 

контролю кліматичних умов з точністю визначення не нижче температури 0,1 °С і вологості 

1% за спеціальними таблицями. 

При проведенні робіт з вогнезахисту конструкцій великих обсягів рекомендується 

використовувати метод безповітряного розпилення вогнезахисної фарби. На невеликих 

площах і у важкодоступних місцях, а також для усунення дефектів покриття, може 

використовуватися кисть або валик. Оптимальні параметри для безповітряного нанесення 

наведені в табл. 4.6. 

 

Таблиця 4.6. Параметри нанесення засобу методом безповітряного розпилення 

Тиск повітря на привід (для установок із 

пневмопривідом), МПа  

 

0,2 ÷ 0,8 
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Тиск на матеріал, МПа  18 ÷ 25 

Пневмогідропосилення (для установок з 

пневмопривідом) 

 

40:1 

Розмір наконечника, дюйм  0,017 ÷ 0,027 

Внутрішній діаметр шлангів, мм  10 

Очищення й промивання                  сольвент, о-ксилол 

 

Нанесення засобу на підготовлену для фарбування поверхню повинно виконуватися 

залежно від необхідної товщини покриття в один або кілька шарів. При нанесенні засобу 

напрямок проходу кожного наступного шару повинен бути по можливості 

перпендикулярним (або під кутом) до напрямку попереднього. 

Кількість шарів для досягнення необхідної товщини покриття залежить від способу 

нанесення. Середня товщина мокрого шару, що наноситься на поверхню за один прохід, при 

ручному нанесенні становить у середньому 0,20,3 мм, а при механізованому нанесенні 

максимальна товщина мокрого шару повинна становити не більш 0,7 мм, що контролюється 

за допомогою вимірника товщини мокрого шару "гребінки". Товщина мокрого шару в 1,3-1,4 

рази перевищує товщину сухого шару. Невисохлий шар вогнезахисного покриття повинен 

бути без патьоків, а після висихання не повинен утворювати усадкових тріщин. 

Мінімальний інтервал часу міжшарового нанесення визначається станом нанесеного 

шару (швидкістю висихання) і умовами навколишнього середовища (температурою, 

вологістю повітря й ін.). У загальному випадку час міжшарового сушіння покриття 

становить не менше 5 годин при температурі не нижче 15 °С. При більш низькій температурі 

й підвищеній вологості повітря час міжшарового сушіння збільшується. 

Для створення необхідного температурно-вологісного режиму рекомендується 

забезпечувати обігрів приміщень, усередині яких проводяться вогнезахисні роботи. При 

необхідності використання систем тимчасового опалення застосовуються системи 

калориферного типу. Штучне сушіння покриття при негативних температурах 

навколишнього середовища проводиться шляхом подачі сухого нагрітого повітря за 

допомогою будівельних нагрівальних гармат у приміщення, в якому ведеться нанесення 

засобу. 

У місцях, передбачених Проектом проведення робіт з вогнезахисту, розміщаються 

таблички із вказівкою організації, що робила вогнезахисні роботи, застосованого 

вогнезахисного засобу й дати проведення вогнезахисту конструкції. 
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5.4.  Нанесення захисного покриття (за необхідності) 

Нанесення захисного шару, необхідно проводити тільки на сухе вогнезахисне 

покриття. Перед нанесенням слід провести візуальний огляд вогнезахисного покриття: 

покриття повинне бути сухим, поверхня покриття повинна бути чистою, без тріщин та 

ушкоджень. 

Нанесення покривної фарби проводиться згідно з Інструкцією з нанесення на 

застосовуваний матеріал із витратою, яка передбачена в супровідній документації на 

захисний матеріал.  

 

6 Контроль якості та обслуговування покриття 

 

Контроль якості покриття в літній період (температура навколишнього середовища 

+20 ÷ +35С здійснюється не менш ніж через 14 доби. У зимовий період (температура 

навколишнього середовища нижче 10 С ) не менше ніж через 21 добу після нанесення 

останнього шару. Оцінка відповідності виконаних робіт з вогнезахисту конструкцій 

здійснюється в три етапи: 

- вивчення технічної документації з метою одержання вихідних даних для проведення 

оцінки відповідності виконаних вогнезахисних робіт; 

- візуальний контроль; 

- контроль із застосуванням контрольно-вимірювальних приладів. 

При оцінці відповідності перевіряється наявність наступних документів: 

- акти проміжного приймання конструкцій і прихованих робіт - підготовка поверхні, 

нанесення ґрунтувального шару; 

- супровідні документи на засіб, що включають у себе дані, необхідні для його 

ідентифікації (накладні, паспорта якості, копії Сертифікатів відповідності, Регламент робіт з 

вогнезахисту); 

- журнал вхідного контролю, де реєструються факти надходження засобу на об'єкт і 

результати його вхідного контролю; 

- журнал проведення робіт з вогнезахисту, що містить записи про виконавців і 

виконані роботи, із зареєстрованими результатами міжопераційного контролю для 

своєчасного виявлення дефектів і вживання заходів по їх усуненню. 

 Візуальний контроль ґрунтується на оцінці зовнішнього вигляду покриття шляхом 

огляду. При огляді конструкцій, які захищені засобом, встановлюється відповідність 



ВОГНЕЗАХИСНІ МАТЕРІАЛИ «AMMOKOTE»                            http://ammokote.com 

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»                 +38 (044) 331 24 30                   info@kovlargroup.com 

 

поверхні покриття вимогам технічної документації на засіб й визначається наявність 

недоліків вогнезахисної обробки: 

- неопрацьованих місць; 

- тріщин, відшарувань, здуттів, опадань; 

- сторонніх плям, порушення цілісності покриття або інших пошкоджень. 

Особливу увагу при контролі слід звертати на місця з'єднань елементів конструкцій, 

закриті від огляду або важкодоступні місця для нанесення вогнезахисного покриття. 

Контроль товщини покриття проводиться приладами неруйнуючого контролю - 

магнітні, ультразвукові товщиноміри або їх аналоги. 

Виміри проводяться на 10 % обробленої поверхні. При цьому перевага віддається 

ділянкам виміру, що перебувають у важкодоступних місцях. Точки виміру повинні бути 

розташовані на відстані не менш 20 мм від краю вогнезахисного покриття, на відстані 50 - 

100 мм один від іншого. При роботі з великими обробленими поверхнями кількість точок 

виміру і їх розташування на поверхні повинна бути такою, щоб одержати достовірні дані, що 

характеризують товщину покриття всієї поверхні (не менш 10 точок на 1000 м2). 

Виміри проводяться через кожні 15 - 20 метрів довжини об'єкта вогнезахисту, але  не 

менш ніж в 10 рівномірно розташованих точках. Значення товщини покриття повинне 

перебувати в діапазоні   20 % від середнього значення. 

Середня товщина покриття повинна відповідати товщині, зазначеній в табл. 4.4 цього 

Проекту, з відрахуванням товщини антикорозійного покриття. 

Право контролю виконання робіт з вогнезахисту мають представники замовника 

робіт, пожнагляду, експертної організації, розробника Проекту проведення робіт і виробника 

вогнезахисного засобу. При виявленні порушень Проекту проведення робіт складається 

відповідний Акт (вільної форми), у якому вказуються всі виявлені порушення. 

Для приймання робіт з вогнезахисної обробки замовником робіт створюється робоча 

комісія. Результати роботи комісії при відсутності порушень оформляються Актом 

приймання виконаних робіт з вогнезахисної обробки (форма Додатка до ДБН А.3.1-5). 

 

7 Охорона праці та техніка безпеки 

 

Характеристика безпеки засобу «Ammokote MS-90» 

Засіб «Ammokote MS-90» і покриття на його основі згідно з токсикологічним 

паспортом є малотоксичними речовинами (ІV клас небезпеки за ГОСТ 12.1.007). За 

результатами санітарно-епідеміологічної експертизи засіб відповідає санітарному 
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законодавству України (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

№05.03.02-04/13483 від 19.04.2016 р.). 

Не допускається контакт засобу зі шкірою й слизуватими оболонками. При попаданні 

на шкіру засіб треба вилучити з поверхні шкіри спочатку за допомогою м'яких серветок, 

змочених в етиловому спирті, потім обробити гарячою водою з милом. Після видалення 

засобу шкіру необхідно змазати маззю на основі ланоліну або вазеліну. У випадку попадання 

засобу в очі слід негайно промити проточною водою (не менш 15 хвилин) при широко 

розкритій очній щілині. Звернутися за медичною допомогою. 

Засіб відноситься до легкозаймистих речовин за ГОСТ 12.1.044. Температура спалаху 

у відкритому тиглі становить 20 ÷ 25 °С, температура самозапалювання - 553 °С. 

Переміщення і транспортування засобу, а також вантажно-розвантажувальні роботи 

повинні виконуватися відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.009 і ГОСТ 12.3.020, а 

при використанні спеціального обладнання (підйомників, підйомних кранів і т. п..) з 

дотриманням вимог НПАОП 0.00-1.01 та НПАОП 0.00-1.36. 

 

Вимоги до виконавців робіт з вогнезахисту 

Для виконання вогнезахисних робіт на висоті та фарбування допускаються особи, не 

молодше 18 років і які пройшли: 

- медичний огляд відповідно до вимог; 

- спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог 

Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці. 

При організації робіт на висоті та фарбування слід враховувати, що основними 

небезпечними виробничими факторами під час виконання цих робіт є падіння працівника 

або падіння предметів. При цьому супутніми можуть бути наступні фактори: пожежна 

небезпека, дія електричного струму, підвищені рівні запиленості, загазованості повітря, 

шуму, несприятливі кліматичні умови тощо. 

Для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті необхідно: 

- забезпечити наявність, міцність і стійкість огороджень, риштувань, настилів, драбин 

та ін. обладнання; 

- забезпечити працівників необхідними засобами захисту та використовувати їх за 

призначенням; 

- виконувати в повному обсязі організаційні та технічні заходи; 

- застосовувати технічно справні машини, механізми та пристрої. 
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Працівники, які виконують роботу на висоті, зобов'язані  знати і виконувати вимоги 

таких документів та інструкцій: «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 

в обсязі виконання робіт та інструкцій з охорони праці, що стосуються їх робіт чи професій. 

Виконавці робіт з вогнезахисту повинні дбати про особисту безпеку, а також про 

безпеку оточуючих людей під час виконання будь-яких робіт; виконувати роботи із 

застосуванням: поясу запобіжного з приладдям, каски з підборідником, жилета з елементами 

світловідбивання, страхувального каната, запобіжного верхолазного пристрою, уловлювача з 

вертикальним канатом, огородження, захисної сітки, знаків безпеки тощо, верхолазного 

спорядження, яке використовується разом з вищезазначеними засобами захисту; - проходити 

в установленому порядку медичний огляд. 

Допуск на будівельний майданчик сторонніх осіб або працівників, не зайнятих на 

роботах на даній території, а також осіб, які перебувають у стані алкогольного, токсичного 

або наркотичного сп'яніння, забороняється. 

Особи, що знаходяться на території будівельного майданчика, в виробничих та 

санітарно-побутових приміщеннях, а також на робочих місцях і ділянках робіт зобов'язані 

виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку 

Засоби колективного та індивідуального захисту, технологічну оснастку 

використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводять їх 

технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог 

законодавства та документів з експлуатації виробників. 

Інструменти, пристрої, засоби підмощування, які використовуються під час виконання 

робіт на висоті, повинні відповідати вимогам чинного законодавства. 

Визначення небезпечних зон виконується відповідно до нормативної документації. 

Розстановку попереджувальних знаків виконує підрядна організація. 

 

Вимоги до експлуатації електрообладнання. 

Пристрій і експлуатація електроустановок повинні здійснюватися відповідно до: 

«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правил улаштування 

електроустановок»; « Правил експлуатації електрозахисних засобів». 

Розведення тимчасових електромереж напругою до 1000 В, які використовуються для 

електропостачання об'єктів будівництва, необхідно виконати ізольованими проводами або 

кабелями на опорах або конструкціях, розрахованих на відповідну механічну міцність при 

прокладанні по них проводів і кабелів на висоті над рівнем землі і настилі не менше, м: 2,5 - 

над робочими місцями; 3,5 - над проходами; 6,0 - над проїздами. 
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Штепсельні розетки на номінальні струми до 20 А, призначені для ручного 

електроінструменту, що застосовуються поза приміщеннями, повинні бути обладнані 

пристроями захисного відключення з струмом спрацьовування не більше 30 мА. 

Роботи по обслуговуванню обладнання і механізмів виробляються з виконанням 

вимог інструкцій і вказівок з техніки безпеки для даного обладнання. Все технологічне 

обладнання повинно бути надійно заземлено згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21. 

Комунікації повинні бути заземлені від статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.018. При 

роботі з електрообладнанням повинні виконуватися вимоги ГОСТ 12.2.007*. 

 

Забезпечення вимог пожежної безпеки. 

Роботи з нанесення засобу повинні проводитися з дотриманням вимог правил 

пожежної безпеки. Місце проведення робіт повинно бути забезпечене первинними засобами 

пожежогасіння. Для гасіння пожеж на початкових стадіях в якості первинних засобів 

пожежогасіння слід використовувати пожежну кошму, пожежні покривала або пісок, а також 

водні, водопінні, водоаерозольні, порошкові або газові вогнегасники, що відповідають 

вимогам ДСТУ 3675. Пожежна безпека на будівельному майданчику забезпечується 

відповідно до вимог: «Норм визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх 

установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою»;  «Інструкції з охорони праці про 

заходи щодо пожежної безпеки». 

На об'єкті призначається особа, відповідальна за виконання працівниками правил 

пожежної безпеки на будівельному майданчику. Працівники допускаються до роботи тільки 

після інструктажу з пожежної безпеки, а в разі зміни специфіки роботи - після позачергового 

інструктажу. На території будівельного майданчика куріння заборонено. 

Проходи до технічних засобів пожежогасіння повинні бути вільними і позначеними 

відповідними знаками. Об'єкт повинен бути забезпечений первинними засобами 

пожежогасіння, засобами контролю та оперативного оповіщення у разі виникнення 

надзвичайної ситуації. Шляхи евакуації повинні бути вільними від сторонніх предметів і 

якомога коротше до евакуаційних виходів. Евакуаційні виходи, шляхи евакуації повинні 

бути позначені знаками пожежної безпеки. На період перебування людей на будівельному 

об'єкті забороняється закривати на замки дверей евакуаційних виходів. Шляхи евакуації 

повинні бути обладнані автоматичними аварійними лампами світла. Евакуацію людей на 

будівельних лісах під час пожежі виконується за інвентарними сходах або при можливості 

через найближчий віконний отвір. 
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Вимоги до засобів колективного та індивідуального захисту. 

Засоби захисту працівників повинні забезпечувати запобігання або зменшення дії 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів, відповідати вимогам стандартів, технічної 

естетики та ергономіки. Експлуатація засобів колективного та індивідуального захисту 

дозволяється за умов: 

- наявності технічної документації (документів з експлуатації) з відміткою служби 

(відділу) технічного контролю виробника; 

- своєчасного проведення необхідних експлуатаційних випробувань, якщо це 

вимагається нормативно-технічною документацією виробника; 

- проведення щоденного огляду стану засобів захисту перед початком робіт на 

відсутність пошкоджень і дефектів, які можуть погіршувати їх захисні властивості. 

Типи, перелік необхідних засобів захисту та порядок безпечного виконання робіт на 

висоті зазначаються у наряді. 

Засоби захисту приводяться в готовність до початку роботи. При цьому перевіряється 

їх стан та відповідність документам з експлуатації виробників. Засоби захисту розміщуються 

в приміщеннях об'єктів, підрозділів, дільниць або в складах інвентарного майна бригад 

відповідно до прийнятої на підприємстві системи організації експлуатації, норм 

комплектування та місцевих умов. 

Засоби індивідуального захисту від падіння з висоти проходять оцінку відповідності 

згідно з Технічним регламентом з підтвердженням відповідності. До засобів захисту 

належать: пояси запобіжні; каски з підборідником; жилети з елементами світловідбивання;  

запобіжні верхолазні пристрої; огорожі, захисні сітки, знаки безпеки тощо; респіратор;  

захисні окуляри; рукавички. Особи, що проводять вогнезахисну обробку засобом, повинні 

бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01: 

спецодягом згідно за ГОСТ 27574, ГОСТ 27575, шкіряним взуттям за ГОСТ 12.4.162, 

брезентовими рукавицями, окулярами і рукавицями з бутилкаучуку. 

Перед початком роботи на висоті необхідно переконатися в міцності опор, до яких 

буде кріпитися стропувальний фал для подальшого кріплення до нього - запобіжного поясу 

працівника. Він повинен забезпечувати зусилля, яке може виникнути при падінні людини. 

По закінченню роботи, засоби захисту необхідно очистити від бруду, просушити, 

протерти металеві деталі, а деталі зі шкіри - змастити жиром, розташувати їх в місцях 

зберігання. Засоби захисту слід зберігати і перевозити з дотриманням умов, які забезпечують 

виконання вимог виробників. Вони повинні бути захищені від механічних пошкоджень, 



ВОГНЕЗАХИСНІ МАТЕРІАЛИ «AMMOKOTE»                            http://ammokote.com 

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»                 +38 (044) 331 24 30                   info@kovlargroup.com 

 

зволоження, забруднення, впливу мастил, бензину, кислот, лугів і розчинників, а також від 

прямої дії сонячних променів і тепловипромінювання пристроїв, які виділяють тепло. 

Відповідальній особі, що видає засоби захисту необхідно вести Журнал обліку та 

зберігання засобів захисту (встановленої форми). У разі виявлення непридатних для 

застосування засобів захисту їх необхідно вилучити з експлуатації. 

 

Вимоги до поясів запобіжних. 

Пояси запобіжні мають відповідати вимогам стандартів і технічним умовам на пояси 

конкретних конструкцій. Безпосередньо на кожному поясі наносяться: товарний знак 

підприємства-виробника; розмір і тип поясу; дата виготовлення;  позначення стандарту або 

технічних умов; відмітки про проведення періодичних випробувань; клеймо СТК; 

інвентарний номер. 

Усі запобіжні пояси, які знаходяться в експлуатації, повинні мати інвентарні номери. 

Допускається використовувати заводські номери як інвентарні. Перед початком роботи і під 

час застосування контролюється стан поясів та приладдя до них згідно з вимогами чинного 

законодавства та технічної документації (документів з експлуатації) виробників. 

При роботах на висоті не дозволяється використовувати запобіжні пояси та приладдя 

до них, у яких: 

- відсутні відмітки про проведення періодичних випробувань; 

- є порушення цілісності металевих деталей, які знижують їх міцність; 

- порушено нормальне функціонування їх деталей, яке може привести до відмови в їх 

роботі; 

- є порушення швів у вузлах з'єднання, розірвані нитки у структурі стрічок та канатів, 

надрізи, розплітання, пропалювання, промаслювання на синтетичних стрічках та канатах та 

інші дефекти, які знижують їх міцність; 

- замикає пристрій (пряжка) запобіжного поясу має таку конструкцію, яка може 

привести до невірного або неповного його закривання або випадкового розстібання. 

При виконанні робіт необхідно встановлювати найкоротшу довжину запобіжного 

стропа. У запобіжному поясі довжина страхувального стропа вибирається таким чином, щоб 

висота вільного падіння людини не перевищувала 0,5 м. Запобіжний строп кріпиться до 

стійки будівельних лісів, якщо кріплення запобіжного стропа для виконання робіт утруднено 

тоді майстер або виконавець робіт повинен вказати працівникові надійну опору кріплення 

стропа запобіжного поясу. 
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Не дозволяється: самостійно ремонтувати вилучені з експлуатації запобіжні пояси та 

приладдя до них;  використовувати пояси та приладдя не за призначенням;  використовувати 

пояси та приладдя, які піддавалися динамічному навантаженню (ривку), що виникає на них у 

момент зупинки падіння працівника; вносити будь-які зміни в конструкцію поясів та 

приладдя без погодження з виробником. 

Не допускається експлуатація запобіжних поясів та приладдя до них без проходження 

один раз за 6 місяців статичним випробуванням навантаженням 4000 Н протягом 5 хвилин за 

методикою, наведеною в документах з експлуатації виробників. Випробування проводить 

організація має ліцензію на ці види робіт зі складанням акту результатів випробувань. 

 

Вимоги до касок захисних промислових 

Внутрішня оснастка і підборідний пасок мають бути знімними і мати пристрій для 

кріплення до корпусу каски. Підборідний пасок має регулюватися по довжині, а спосіб його 

кріплення повинен забезпечувати можливість його швидкого роз'єднання. Корпус каски не  

повинен  деформуватися  та  змінювати свої міцностні властивості після дії на нього хімічно 

агресивних речовин та води. Внутрішня поверхня корпусу каски, а також зовнішня і 

внутрішня поверхні оснастки мають бути гладко оброблені, а краї та кромки - притуплені. 

Зовнішня поверхня корпусу каски має бути гладенькою без тріщин та бульбашок. 

Конструкція каски має дозволяти максимальне регулювання внутрішньої оснастки 

всередині корпусу каски та не заважати носінню коригуючих окулярів та інших засобів 

індивідуального захисту. 

Каски повинні зберігати свої захисні властивості протягом установленого терміну 

експлуатації, який визначається документами з експлуатації виробника на конкретний тип 

каски. Слід замінити на нові, каски, які мають пошкодження корпусу або порушення 

цілісності внутрішньої оснастки, а також каски, які підпали під удар. Каски не підлягають 

ремонту. 

Каски підлягають щоденному огляду з метою виявлення дефектів перед початком 

роботи, а також контролю за їх станом протягом всього терміну експлуатації відповідно до 

вимог документів з експлуатації виробника. Каски не підлягають ремонту. 

 

Вимоги до будівельних лісів. 

Ліси висотою більше 4 м допускаються до експлуатації тільки після прийняття їх 

комісією та оформлення акту приймання лісів. Прийом лісів в експлуатацію виконує комісія, 

що призначається наказом керівника підприємства. Комісію повинен очолювати інженерно-
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технічний працівник, також до складу комісії повинен входити інженер з охорони праці. 

Працювати з лісів дозволяється тільки після затвердження акту приймання цих лісів в 

експлуатацію. 

При прийомі лісів в експлуатацію повинні перевірятися: наявність зв'язків і кріплень, 

що забезпечують стійкість, міцність вузлів закріплення окремих елементів; справність 

робочих настилів і огороджень;  вертикальність установки стійок; надійність опорних 

майданчиків; наявність заземлення. 

Кривизна стійок повинна бути не більше 1,5 мм на 1 м довжини. 

На час монтажу і демонтажу будівельних лісів необхідно виконати огородження 

небезпечної зони. Небезпечна зона повинна бути позначена сигнальним огородженням. 

Для переходу монтажників з однієї конструкції на іншу можна використовувати 

трапи. Трапи повинні мати огорожу і бути виготовлені з металу або пиломатеріалів хвойної 

породи першого і другого сортів. Трап повинен мати ухил не більше 1:3. Трап повинен 

закріплюватися за поперечки будівельних лісів. Прогин трапа при максимальному 

навантаженні не повинен перевищувати 20 мм. Ширина трапа повинна бути не менше 600 

мм, трапи повинні мати поручні і закраїни, висота поручня повинна бути 1000 мм, закраїни 

не менше 150 мм, відстань між стійок поручнів не більше 2000 мм. 

Проходи до будівлі повинні мати захисні козирки та суцільну бокову обшивку - для 

захисту працівників від предметів, які можуть випадково впасти зверху. Для переходу 

працівника з ярусу на ярус будівельних лісів необхідно встановити інвентарні драбини і 

платформи з люками. 

До початку робіт з розбирання будівельних лісів відповідальний керівник робіт 

повинен оглянути конструкції, які підлягають розбиранню, ознайомити робітників, що 

беруть участь, з можливими небезпеками і дати вказівки по послідовності, способу 

розбирання і заходам безпеки при виконанні робіт. 

 

Вимоги до карабінів. 

Міцність карабінів повинна бути не менше 22 кН в поздовжньому напрямку. Карабіни 

повинні відповідати вимогам і експлуатуватися відповідно до документів з експлуатації 

виробників. У карабіні повинен бути запобіжний пристрій, що виключає його випадкове 

розкриття. Засувка і запобіжник карабіна повинні закриватися автоматично. Дозволяється 

застосовувати карабіни з запобіжниками у вигляді муфт, які нагвинчуються або насуваються 

під дією пружини, фіксуючи засувку в закритому положенні. 
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Діаметр прутка, з якого виготовлений карабін типу «вушко», має бути не менше 10 

мм, а величина розкриття засувки (зев) - не менше 18 мм. 

В процесі експлуатації при щоденному візуальному контролі карабіни підлягають 

відбракування при наявності дефектів і несправностей, що знижують їхню механічну 

міцність або можуть призвести до відмови в роботі або травмування працівників: 

неможливості відкриття засувки однією рукою; відсутності запобіжного пристрою, що 

виключає випадкове розкриття карабіна; механічних дефектів (тріщин, деформацій, задирок, 

гострих кромок, зламів і т.д.); порушень в роботі засувки або запобіжника; знос елементів 

карабінів у місцях найбільшого тертя більше ніж на 10% від площі первісного перетину; 

після динамічного навантаження, що виникає на карабінах, в результаті падіння працівника з 

висоти, якщо карабін використовувався в страхувальному ланцюжку. 

Контроль працездатності карабіна проводиться віджимом засувки в крайнє відкрите 

положення з наступним різким відпусканням. Засувка (при відкритому положенні 

запобіжника) повинна закриватися під дією пружини без заїдань. Зусилля, необхідне для 

розкриття карабінів, повинне бути не менше 29,4 Н і не більше 78,4 Н. 

 

Охорона навколишнього природного середовища. 

Засіб є матеріалом, що містить розчинник. Після повного висихання покриття при 

експлуатації не виділяє шкідливих речовин, небезпечних для навколишнього середовища. 

При роботі із засобом необхідно керуватися положеннями по забрудненню стічних 

вод, повітря і навколишнього природного середовища. Не допускати потрапляння засобу в 

каналізацію, усувати розливи, утилізацію відходів проводити відповідно до існуючих норм. 

Вміст шкідливих речовин у викидах вентиляційних установок в атмосферне повітря 

не повинно перевищувати норм ГДК, встановлених для підприємств. Для захисту 

атмосферного повітря від забруднень шкідливими речовинами повинні бути передбачені 

заходи щодо герметизації ємностей при нанесенні засобу, зливо-наливних операціях, при 

зберіганні, а також герметичне виконання використовуваного обладнання. 

Знищення виробничих відходів здійснюють відповідно до існуючих норм. 

Допускається ємності із залишками висохлого засобу утилізувати зі звичайним побутовим і 

будівельним сміттям. 
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8 Специфікація матеріалів  
 

№ 

п/п 

Найменування 

матеріалу 

Тип, марка 

позначення  

Од. 

виміру 

Кількість з 

урахуванням 

втрат 

Площа, м2 

Антикорозійна обробка 

1 
Антикорозійний 

грунт 
ГФ-021 кг   

Вогнезахист 

1 Засіб вогнезахисний 
«Ammokote MS-

90» 
кг   

Захисний шар 

1 Емаль  ХС-720 кг  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

Креслення об'єкта вогнезахисту 

Додаток 2 

Копія Сертифіката відповідності засобу вогнезахисного «Ammokote MS-90» 

Додаток 3 

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи вогнезахисного 

матеріалу «Ammokote MS-90» 

Додаток 4 

Копія Регламенту робіт з вогнезахисту засобом вогнезахисним «Ammokote MS-90» 

Додаток 5 

Копія кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника 

 


