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НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

ТУ У  24.3-13481691-015:2018 Вогнезахисні металеві короби та проходки для 

кабелів «Ендотерм» 

ТУ У 13481691.01- 97 Суміш та покриття вогнезахисні, що 

спучуються “Ендотерм ХТ-150” 

ДСТУ EN 60332-3-21:2013 Вогневі випробування електричних та 

волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-21. 

Випробування вертикально розташованих 

проводів або кабелів, прокладених у пучках, 

на вертикальне поширювання полум`я. 

Категорія A F/R (EN 60332-3-21:2009, IDT) 

ДСТУ 4809: 2007 Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги 

пожежної безпеки та методи випробувань 

ДСТУ Б В.1.1-8:2003 Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод 

випробування на вогнестійкість 

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности. 

ПУЕ 2017 Правила улаштування електроустановок 
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1. Назва, призначення і класифікація вогнезахисних коробів 

 

Цей Регламент є внутрішнім нормативним документом підприємства, у 

якому визначено технологічні вимоги щодо застосування, монтажу та 

утримання вогнезахисних коробів «Ендотерм». 

Будь-які відхилення від вимог цього Регламенту без погодження з ТОВ 

НВП «Спецматеріали» не дозволяються. 

Вогнезахисні кабельні короби «Ендотерм» (надалі ВКК-Е) та кабельні 

проходки у вигляді коробів «Ендотерм» (надалі КПК-Е) розроблені ТОВ НВП 

«Спецматеріали» та виготовляються згідно ТУ У 24.3-13481691-015:2018.  

Вогнезахисна кабельна система ВКК-Е виробляється в заводських умовах 

з оцинкованих коробів зі знімною кришкою, вкритих з середини шаром 

реактивного покриття «Ендотерм ХТ-150». Поєднання факторів закритого 

об’єму короба та негорючої піни, що утворюється при спученні вогнезахисного 

покриття при пожежі, забезпечує нерозповсюдження полум’я для будь-яких 

розташованих всередині кабелів (категорія А згідно ДСТУ EN 60332-3-

21:2013). 

Система вогнезахисту ВКК-Е не потребує безпосереднього 

вогнезахисту кабелів по їх поверхні. 

Кабельні проходки КПК-Е також виробляється в заводських умовах з 

оцинкованих коробів зі знімною кришкою, вкритих з середини і зовні шаром 

вогнезахисного покриття «Ендотерм ХТ-150». В залежності від способу 

перетинання огороджувальної конструкції вони поділяються на наскрізні (КПК-

Е-1) та ті, що примикають до конструкції (КПК-Е-2). Короби КПК-Е-1 спочатку 

збираються як частина кабельної лінії в отворі огороджувальної конструкції, а 

потім отвір закладається (обмуровується) на товщину перегородки. У випадку 

проходки КПК-Е-2 спочатку роблять отвір в огороджувальній конструкції у 

відповідності до розміру короба, а потім з обох боків перегородки за 

допомогою фланців монтують два однакових відрізка короба з кришкою. 

Кабельні проходки КПК-Е-1 та КПК-Е-2 мають клас вогнестійкості 

ЕІ 150 відповідно до ДСТУ Б В.1.1-8:2003.  

Вогнезахисні металеві короби «Ендотерм» стикуються з системами 

кабельних трас вітчизняних виробників, що значно спрощує їх проектування, 

придбання і монтаж.  

В таблиці 1 наведено класифікацію та позначення вогнезахисних коробів 

«Ендотерм», які можна застосовувати при замовленні, в проектній та іншій 

документації.  
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Таблиця 1. Металеві вогнезахисні короби для кабелів «Ендотерм» 

Опис системи та показник 

вогнезахисної здатності 

Назва та кодове 

позначення 

Розміри, мм Товщина 

металу, 

мм 

Додаткові 

комплектуючі висота ширина довжина 

Вогнезахисні металеві короби зі 

знімною кришкою внутрішня 

поверхня яких вкрита сумішшю 

«Ендотерм ХТ-150». Ізольовані 

проводи та кабелі у пучках 

розташовані всередині коробів не 

поширюють полум’я: категорія А 

згідно ДСТУ EN 60332-3-22:2013  

Вогнезахисні короби 

для кабелів 

«Ендотерм» 

 

ВКК-Е/ 

висота×ширина 

короба в мм 

35 
50; 80;  від 1000 

до 3000 

0,5 - вогнезахисні 

перегородки для 

роз’єднання кабелів у 

коробі (висота і довжина 

згідно розміру коробу);  

- фіксатор кришки коробу 

(2 шт на кожні 1,5 м 

коробу); 

- пластина з’єднувальна 

бокова (висота згідно 

висоті коробу, 2 шт на 

з’єднання); 

- перемичка металева для 

кріплення кабеля у коробі 

(розмір згідно ширини 

короба); 

- скоба металева для 

кріплення кабеля в коробі 

(розмір відповідно до 

діаметру кабеля); 

- вогнезахисна стрічка 

для пучка кабелів. 

 

Для проходок додатково: 

- плита мінераловатна 

(згідно розміру короба); 

- суміш «Ендотерм ХТ-

150».  

100; 150; 200; 300 0,7 

50 

50; 100; 150; 200;300 
від 1000 

до 3000 

0,5 

50; 100; 150; 200;300 0,7 

400; 500;600 1,0 

80 
80; 100; 150; 200;300 від 1000 

до 3000 

0,7 

400; 500;600 1,0 

100 
100; 150; 200; 300 від 1000 

до 3000 

0,7 

400; 500; 600 1,0 

Вогнезахисні металеві кабельні 

короби зі знімною кришкою, 

вкриті зовні і зсередини 

покриттям «Ендотерм ХТ-150» в 

якості наскрізних проходок через 

стіни, перегородки, перекриття. 

Клас вогнестійкості ЕІ 150 згідно 

ДСТУ Б В.1.1-8:2003 

Кабельна проходка у 

вигляді коробу зі 

знімною кришкою 

наскрізна 

КПК-Е-1/ 

висота×ширина 

короба в мм 

35 
50; 80;  від 600 

до 1000  

0,5 

100; 150; 200; 300 0,7 

50 

50; 100; 150; 200;300 
від 600 

до 1000 

0,5 

50; 100; 150; 200;300 0,7 

400; 500;600 1,0 

80 
80; 100; 150; 200;300 від 600 

до 1000 

0,7 

400; 500;600 1,0 

100 
100; 150; 200; 300 від 600 

до 1000 

0,7 

400; 500; 600 1,0 

Два відрізки вогнезахисного 

металевого коробу з фланцями і 

знімними кришками, які 

кріпляться з обох боків 

огороджувальної конструкції 

навколо заздалегідь зробленого 

отвору. Клас вогнестійкості ЕІ 

150 згідно ДСТУ Б В.1.1-8:2003 

Кабельна проходка у 

вигляді двох 

відрізків 

вогнезахисного 

коробу з фланцями 

КПК-Е-2 

50 

50; 80; 100; 150; 

200; 300 від 200 

до 500 

0,7 

400; 500 1,0 

80 

80; 100; 150; 200; 

300 від 200 

до 500 

0,7 

400; 500 1,0 
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2. Технічні характеристики вогнезахисних коробів 

 

Вогнезахисні властивості коробів безпосередньо обумовлені наявністю 

вогнезахисного покриття «Ендотерм ХТ-150». В таблиці 2 наведено достатні 

параметри контролю вогнезахисного шару. 

 

Таблиця 2. Характеристики вогнезахисних коробів «Ендотерм» 

  

Вогнезахисна 

система 

Показники ефективності вогнезахисного шару 

Товщина, мм 
Колір 

Коефіцієнт 

спучення, не менше Всередині Зовні 

ВКК-Е ≥ 0,89 ─ 
Сірий, відтінок 

не нормується 
5 КПК-Е-1 ≥ 0,68 ≥ 0,6 

КПК-Е-2 ≥ 0,68 ≥ 0,7 

 

Показники вогнезахисної ефективності коробів «Ендотерм». Згідно 

Сертифікату відповідності UA.032.CC.0024-19 вогнезахисні короби зі знімною 

кришкою ВКК-Е забезпечують нерозповсюдження полум’я по поверхні кабелів 

розташованих всередині короба за категорією А (ДСТУ EN 60332-3-21:2013). 

 Згідно Сертифікату відповідності UA.032.CC.0025-19 кабельні проходки 

у вигляді вогнезахисних коробів зі знімною кришкою типів КПК-Е-1 та      

КПК-Е-2 мають клас вогнестійкості ЕІ 150 (ДСТУ Б В.1.1-8:2003). 

Умови експлуатації. Вогнезахисні короби «Ендотерм» допускається 

експлуатувати в кліматичних умовах України під навісом, або в закритих 

неопалюваних та опалюваних приміщеннях, включаючи промислову зону. У 

разі наявності спеціальних умов (агресивне середовище, підвищена радіація та 

ін.) виробник має можливість покривати вогнезахисні короби «Ендотерм» 

хімстійким лаком ХП-734 СМ або емалями ХП-799 СМ різного кольору, які є 

продуктами власного виробництва (ТУ У 13481691.003-99). 

Строк експлуатації. На основі декларації виробника строк експлуатації 

вогнезахисних коробів «Ендотерм» складає не менше 15 років. 

Особливі умови застосування. При проектуванні та застосуванні 

вогнезахисних коробів «Ендотерм» необхідно враховувати наступне:  

- Об’єм проводів та кабелів не повинен перевищувати 40% загального 

об’єму всередині коробу зі знімною кришкою; 

- Для вертикально розташованих коробів відстань між вогнезахи-

щеними перемичками кріплення кабелів не повинна перевищувати 1.0 м; 
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- Розміщення проводів і кабелів в вогнезахисних коробах можливо 

виконувати різними способами (пучками, рядами, пакетами і т.п.). Кожний 

пучок може бути скріплений вогнезахисною стрічкою; 

- Пучки кабелів і проводів у коробах можна роз’єднувати за допомогою 

вогнезахисної перегородки (висота перегородки має відповідати висоті короба); 

- Довжина кабельних проходок КПК-Е-1 повинна бути на 400 мм 

більша за товщину огороджувальної конструкції; 

- Вертикально розташовані проходки КПК-Е-1 необхідно додатково 

зафіксувати перед замуровуванням. Для бетонування можна використовувати 

вогнезахисну суміш «Ендотерм 210104» (ТУ У 24.3-13481691-007-2003) 

виробництва ТОВ НВП «Спецматеріали»; 

- Для вогнезахисної проходки КПК-Е-2 обидва відрізка короба 

необхідно з’єднати гнучким проводом опресованим на кінцях за допомогою 

болтів або іншим способом. 

 

3. Монтаж вогнезахисних систем 

 

При проектуванні та монтажі кабельних ліній з вогнезахисними коробами 

ВКК-Е потрібно керуватися альбомом проектних рішень та розрахунковою 

програмою компанії SCaT (www.scat.com.ua), а також вимогами ПУЕ. 

Послідовність операцій при монтажі ліній наступна: спочатку 

монтуються короби без кришки на стельових або стінових кронштейнах, 

дистанціонних пластинах і т.п. Далі укладаються і фіксуються кабелі, при 

цьому відстань між вогнезахищеними перемичками кріплення кабелів не 

повинна перевищувати 1,5 м. Така ж відстань повинна бути і між фіксаторами 

кришки коробу на останній стадії монтажу.  

Під час проведення робіт кабелі мають бути відключені від мережі 

електроживлення. 

Монтаж вогнезахисних коробів ВКК-Е всередині приміщень можливо 

проводити і при мінусових температурах, але укладка і фіксація самих кабелів 

при цьому суттєво ускладняється. 

Виготовлення кабельної проходки КПК-Е-1. Підготовчі операції перед 

монтажем проходки через стіну чи перегородку починаються з вирівнювання 

низу отвору до рівня, при якому проходка при опиранні на огороджувальну 

конструкцію буде легко стикуватися з кабельною лінією у вигляді лотка, 

коробу, драбини та ін. Після з’єднання проходки за допомогою з’єднувальних 

бокових пластин з кабеленесучими елементами, потрібно зняти кришку з 

http://www.scat.com.ua/
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короба проходки і розрізати її поперек на три частини. Середня з них повинна 

відповідати товщині огороджувальної конструкції, її надівають на короб перед 

укладкою і фіксацією його в огороджувальній конструкції, так, щоб частина 

короба, замурована всередині конструкції завжди була закрита кришкою. Отвір 

навколо укладеного короба ретельно закладається матеріалом, з якого 

виготовлена стіна. 

Наступна операція – укладка кабелів. Перед стіною і після неї кабелі 

необхідно зафіксувати у коробі за допомогою вогнезахисних перемичок 

кріплення.  

Задля перешкоджання проникнення горючих газів через проходку на 

початкових стадіях пожежі необхідно ущільнити пустоти всередині кабельної 

проходки. Для цього використовується мінераловатна плита густиною 135 кг/м
3
 

та вогнезахисний засіб «Ендотерм ХТ-150». Невеликі шматки плити за 

допомогою дерев’яної лопаточки заштовхуються з обох боків проходки в 

пустоти між кабелями та кришкою короба. Для скріплення мінераловатного 

наповнювача використовується вогнезахисний засіб, який наноситься за 

допомогою пензля. Після ущільнення пустот той самий засіб потрібно нанести 

на поверхню мінераловатної плити всередині короба, і на стіну навколо короба 

на відстань 20-40 мм з обох боків конструкції. 

Після висихання вогнезахисного покриття короб проходки закривається 

двома залишившимися відрізками кришки, які закріпляються фіксаторами. Ці 

знімні люки необхідні у випадку заміни кабелів та для нагляду за станом 

проходки. 

Монтаж проходок КПК-Е-2. Навколо заздалегідь виготовленого отвору 

в огороджувальній конструкції з обох боків за допомогою металевих анкерів 

кріпляться два короба КПК-Е-2 довжиною не менше 200 мм з кожної сторони. 

Після укладки всередину коробів, кабелі закріплюють за допомогою перемичок 

перед отвором. Після цього обидва короба згідно ПУЕ п 1.7.142 необхідно 

з’єднати багатожильним проводом, опресованим на кінцях за допомогою 

метизів.  

Після знімання кришок коробів проводиться ущільнення отвору за 

допомогою мінераловатної плити густиною 135 кг/м
3
 та вогнезахисної суміші 

«Ендотерм ХТ-150» як описано вище для проходки КПК-Е-1. Проте на відміну 

від наскрізної проходки закрашувати стіну навколо короба вогнезахисною 

сумішшю в даному випадку не потрібно, оскільки фланці вже захищені. 

Після висихання ущільнення короб закривається кришкою, яка фіксується 

спеціальними фіксаторами з обох боків. 
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4. Контроль якості виконання робіт 

 

Кінцевий контроль якості виконання робіт для коробів ВКК-Е може 

здійснюватися на наступний день після завершення робіт.  

Для проходок КПК-Е цей період становить 3 дні після завершення 

монтажу. 

Показники контролю якості для коробів ВКК-Е: 

- зовнішній вигляд вогнезахисного покриття; 

- товщина покриття; 

 

Для проходок КПК-Е: 

- зовнішній вигляд вогнезахисного покриття; 

- товщина покриття всередині короба і зовні; 

- цілісність ущільнення. 

 

Заміри товщин вогнезахисного покриття здійснюють за допомогою 

магнітних товщиномірів. Середнє значення для 10 замірів не повинно бути 

меншим за значення, наведене в таблиці 2 більш ніж на 15%. 

Покриття повинно бути суцільним без відшарувань і здуттів. Ущільнення 

всередині і зовні короба проходки повинно бути щільним, не мати наскрізних 

щілин при просвіті. 

  

5. Порядок експлуатації і визначення стану вогнезахисних систем 

 

Виробник гарантує відповідність якості коробів вимогам цього 

Регламенту при дотриманні умов застосування, транспортування, зберігання, 

нанесення суміші та експлуатації отриманої системи упродовж гарантійного 

терміну експлуатації. 

Система повинна експлуатуватись згідно умовам, викладеним у п.2 цього 

Регламенту. Стан вогнезахисних коробів у період гарантійного терміну 

експлуатації (15 років)  контролюється організацією, яка експлуатує об’єкт. 

Періодичність оглядів складає не менш 1 разу на рік. Результати поточного 

контролю необхідно фіксувати згідно Акту огляду. 

Якщо після закінчення гарантійного терміну експлуатації (15 років) 

система знаходиться у задовільному стані: 

- немає відшарувань покриття, здуттів, нальотів відмінних по 

забарвленню від кольору покриття; 
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- в період експлуатації не допускалися відхилення від умов експлуатації; 

- нема наскрізних тріщин, сколів, дірок на металевій частині коробу та в 

ущільненнях; 

- знижка товщини шару вогнезахисного покриття складає не більше 15% 

від нормативної товщини; 

- знижка коефіцієнту спучення складає не більше 20% від нормованого, 

то вогнезахисні властивості системи зберігаються і є задовільними для її 

подальшої експлуатації. 

Рішення про строки і умови продовження експлуатації вогнезахисної 

системи приймає спеціальна робоча комісія, створена замовником, вони 

наведені у відповідному Акті. В цьому Акті обов’язково повинні бути вказані 

періодичність та показники контролю якості вогнезахисного покриття 

упродовж нового терміну експлуатації. 

Якщо комісія вирішує, що стан вогнезахисних коробів є незадовільним, їх 

треба замінити. 

 

6. Зберігання і транспортування компонентів вогнезахисної системи 

 

Транспортування системи вогнезахисних коробів відбувається усіма 

видами критого транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, діючими 

на даному виді транспорту, в умовах, які забезпечують збереження коробів від 

механічних пошкоджень. 

Система повинна зберігатися в критих, сухих, провітрюваних 

приміщеннях, які захищені від атмосферних осадків. Строк зберігання коробів 

– 18 місяців від дати виготовлення. 

 

7. Охорона праці та техніка безпеки 

 

Короби не містять шкідливих речовин, при зберіганні та експлуатації не 

виділяють шкідливих для організму людини речовин, згідно класифікації за 

ГОСТ 12.1.007. 

Роботи по монтажу коробів повинні проводитись з дотриманням вимог 

ПУЕ та техніки безпеки. Під час проведення робіт кабелі необхідно відключити 

від мережі електроживлення. 

Монтаж і експлуатація коробів не призводять до забруднення 

навколишнього середовища, тому при монтажі нема необхідності застосовувати 

спеціальні засоби індивідуального і колективного захисту. 
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Інструктаж з охорони праці робочих проводять згідно з ”Типовим 

положенням про навчання, інструктаж та перевірці знань робітників по 

питанням охорони праці” та галузевими матеріалами з охорони праці. 

До самостійної роботи з системою допускаються особи не молодше 18 

років, які пройшли медичний огляд та інструктаж з техніки безпеки. Усі роботи 

з монтажу мають виконувати не менше 2х робітників. 

Роботи з обслуговування обладнання і механізмів проводять згідно 

виконання вимог інструкції та вказівок з техніки безпеки. Все технологічне 

обладнання повинно бути надійно заземлено згідно з вимогами ДНАОП 0.00-

1.21. Комунікації повинні бути заземлені від статичного струму по ГОСТ 

12.1.018. При роботі з електрообладнанням повинні виконуватися вимоги  

ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.019. 

 

8. Охорона навколишнього середовища 

 

Короби не містять шкідливих речовин, при зберіганні та експлуатації не 

виділяють речовин, шкідливих для навколишнього середовища. 

Знищення виробничих відходів відбувається згідно існуючих норм. 

Допускається будь-які відходи від застосування коробів утилізувати разом з 

побутовим та будівельним сміттям. 

 

Заст. директора 

ТОВ НВП «Спецматеріали»                                                      Дріжд В.Л. 
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Додаток 1 

 
 

Рисунок 1. Вогнезахисні короби ВКК-Е: 

1 - вогнезахисна стрічка для пучка кабелів;  

2 - вогнезахисні перегородки для роз’єднання кабелів у коробі; 

3 - скоба металева для кріплення кабеля в коробі; 

4 - фіксатор кришки коробу. 
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Рисунок 2. Вогнестійкі проходки КПК-Е-1: 

1 – Покриття «Ендотерм ХТ-150» навколо короба; 

2 - фіксатор кришки коробу. 
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Рисунок 3. Вогнестійка проходка КПК-Е-2: 

1 – Фланець з вогнезахисним покриттям «Ендотерм ХТ-150»; 

2 – Анкер для кріплення короба до перегородки. 


