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Лекція №8 ЕЛЕМЕНТИ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТА
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1. ЕЛЕМЕНТИ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ПРИЗНАЧЕНІ
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТА.
Несучі і внутрішні стіни та перегородки, перекриття підлоги і стелі
приміщень об'єкта, де розміщено цінності, повинні мати достатній ступінь
захисту від можливого несанкціонованого проникнення. Підсилення стін,
перекриттів і перегородок зазвичай роблять по всій площі металевими гратами і
сітками, що встановлюються з внутрішньої сторони приміщення. Грати або
сітки приварюють до міцно забитих в стіну (перекриття) на глибину 80 мм
сталевих анкерів діаметром 12 мм і більше (до закладних деталей зі сталевої
смуги розмірами 100x50x6 мм пристрілюються чотирма дюбелями) з кроком не
більше 500x500 мм. Після установки грати або сітки повинні бути замасковані
штукатуркою (облицювальними панелями). При неможливості установки грат
або сітки з внутрішньої сторони допускається (за погодженням з підрозділами
охорони) встановлювати їх із зовнішнього боку приміщення.
Вентиляційні шахти, короби, димоходи й інші технологічні отвори
діаметром більше 200 мм, що мають вихід на дах або в суміжні приміщення, де
розміщуються матеріальні цінності, повинні бути обладнані на вході в ці
приміщення металевими гратами. Грати виконуються з прутків арматурної
сталі не менше 16 мм з розмірами вічка не більше ніж 150x150 мм звареної на
перехрестя.

Решітка у вентиляційних коробах, шахтах, димоходах з боку
охоронюваного приміщення повинна відстояти від внутрішньої стіни
(перекриття) не більше ніж на 100 мм. Допускається для захисту вентиляційних
шахт, коробів і димоходів використовувати фальш-решітки з коміркою 100x100
мм їх металевої трубки з діаметром отвору не менше 6 мм для протягання дроту
шлейфу сигналізації.
У разі проходження вентиляційних коробів і димоходів діаметром більше
200 мм на стінах приміщень, де зберігаються цінності, стіни даних приміщень з
внутрішнього боку повинні бути укріплені по всій площі, що межує з коробом,
сталевими гратами з діаметром прутків не менше 8 мм, з розмірами вічка не
більше 100x100мм, зварених в перехрестя.
Монтаж грат аналогічний монтажу при посиленні стін. Двері вантажнорозвантажувальних люків по конструкції і міцності повинні бути аналогічні
ставням, зовні замикатися на навісні замки.
Дерев'яна обв'язка вантажно-розвантажувального люка повинна
кріпитися до фундаменту сталевими скобами з внутрішньої сторони або
йоржами зі сталі діаметром не менше 16 мм і забиватися в будівельні
конструкції на глибину не менше 150 мм. Двері та коробки горищних люків по
конструкції і міцності повинні бути аналогічні вхідним зовнішнім дверям і
закриватися зсередини на замок, засувки, накладки та інші пристрої.
У разі наявності на об'єктах, що охороняються підвальних приміщень, які
не використовують та межують з приміщеннями інших організацій, також
орендованих підвальних приміщень, необхідно, при відсутності дверей на
виході з підвального приміщення, встановлювати металеві гратчасті двері, що
відкриваються, і вони повинні закриватися на навісний замок.
Повітряні трубопроводи, які перетинають огорожі периметра повинні
обладнуватися елементами додаткової огорожі: козирком з колючого дроту або
інженерними засобами захисту.
2. ВОДОСПУСКИ, ПІДЗЕМНІ КОЛЕКТОРИ, ВОРОТА, ХВІРТКИ,
ДВЕРІ, ВІКНА, ФАРБУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХОНЬ.
Водоспуски, підземні колектори.
Водопропускні стічних або проточних вод, підземні колектори (кабельні,
каналізаційні) при діаметрі труб або колектора від 300 до 500 мм, що виходять
на територію об'єкта, особливої важливості повинні обладнуватися на виході з
об'єкту металевими гратами. Грати повинні виготовлятися з прутків арматурної
сталі діаметром не менше 16 мм, що утворюють ятки розміром не більше
150x150 мм, зварених в перехрестя. У трубах або колекторах великого
діаметру, де є можливість застосування інструментів злому необхідно
встановлювати грати, заблоковані охоронною сигналізацією на руйнування і
відкривання.
Ворота, хвіртки.
Ворота встановлюються на автомобільних і залізничних в'їздах на
територію об'єкта. По периметру території об'єкту, що охороняється можуть
встановлюватися як основні, так і запасні або аварійні ворота.
Конструкція воріт повинна забезпечувати їх жорстку фіксацію в
закритому положенні. Ворота з електроприводом і дистанційним управлінням

повинні обладнуватися пристроями аварійної зупинки і відкриття вручну на
випадок несправності або відключення електроживлення. Ворота слід
обладнати обмежувачами або стопорами для запобігання довільного
відкривання (руху).
Замикаючі пристрої і пристрої блокування при закритому стані воріт
повинні забезпечувати відповідну стійкість до руйнівних дій і зберігати
працездатність при підвищеній вологості та в широкому діапазоні температур
навколишнього повітря (-40 до +50 °С), при прямій дії води, снігу, граду, піску і
інших чинників. При використанні замків в якості замикаючих пристроїв
основних воріт, слід встановлювати замки гаражного типу або висячі (навісні).
Ворота, що рідко відкриваються (запасні або аварійні) з боку території, що
охороняється повинні замикатися на засуви і висячі (навісні) замки.
Хвіртку слід замикати на врізний, накладний замок або на засув з
висячим замком. Для посилення захисту хвірток рекомендується виконувати
його аналогічно способам посилення дверей і їх коробок.
На окремих ділянках території із зовнішнього боку воріт слід
встановлювати спеціальні пристрої для обмеження швидкості руху
автотранспорту, а на особливо важливих об'єктах - протитаранні пристрої або
використовувати шлюзову систему воріт.
Двері.
Двері об'єктів та їх приміщень, люки (далі дверні конструкції) повинні
бути справними, добре підігнаними під дверну коробку. Дверні конструкції
повинні забезпечувати надійний захист приміщень об'єкта і мати достатній клас
захисту до руйнівних дій. Вхідні зовнішні двері на об'єкт, по можливості,
повинні відкриватися назовні. Їх слід обладнати мінімум двома врізними
(накладними), встановленими на відстані не менше 300 мм один від одного або
одним врізним (накладним) і одним висячим замками. При використанні
сертифікованих дверей кількість і клас замків вказується у відповідній
документації на двері. Двостулкові двері повинні обладнуватися двома
стопорними засувами, що встановлюються у верхній і нижній частині одного
полотна. Перетин засувки не менш 100 мм кв.
Дверні прорізи (тамбури) центрального та запасного входів на об'єкт при
відсутності біля них постів охорони, слід обладнати додатковими дверима, що
закриваються. Дверні прорізи входів в спеціальні приміщення об'єкта, в яких
зберігаються цінності, повинні бути обладнані додатково металевими
гратчастими дверима, що замикаються. Додаткові двері забезпечують як захист
від швидкоплинної крадіжки, так і захист персоналу в приміщенні при роботі з
відкритими вхідними дверима.
Для посилення дерев'яної дверної коробки її рекомендується обрамляти
кутниками розміром не менш 45x28x4 мм, а також закріплювати їх в стіні
штирями діаметром не менше 10 мм і довжиною не менше 120 мм.
Коробку металевих дверей рекомендується по периметру приварити до
забитих у стіну (на глибину не менше 80 мм) металевих штирів, відстань між
якими становить не більше 700 мм.
Посилення міцності дверей досягається за рахунок використання
запобіжних накладок, масивних петель, посилення дверного полотна. При
відкриванні дверей назовні на стороні петель повинні бути встановлені торцеві

гаки, що перешкоджають зняттю двері. Дверні накладки, розетки, щитки
рекомендується виготовляти зі сталі товщиною 4-6 мм і шириною не менше
70 мм. Кріплення їх повинно здійснюватися за допомогою болтів. Болти, які
пропускаються через двері, закріплюються з внутрішньої сторони приміщення
за допомогою шайб і гайок за розклепкою кінця болта.
Вікна.
Віконні конструкції (вікна, кватирки, фрамуги) у всіх приміщеннях
об'єкту, що охороняється, повинні бути засклені, мати надійні і справні
замикаючі пристрої. Скло повинно бути жорстко закріплене в пазах. Віконні
конструкції повинні забезпечувати надійний захист приміщень об'єкта і мати
достатній клас захисту до руйнівних дій. Віконні отвори кас підприємств,
сейфових і збройових кімнат, інших спеціальних приміщень, які потребують
підвищених заходів захисту, незалежно від поверхні, в обов'язковому порядку
повинні бути обладнані захисними конструкціями або захисним склом.
При обладнанні віконних конструкцій металевими гратами, їх слід
встановлювати з внутрішньої сторони приміщення або між рамами. В окремих
випадках допускається, за погодженням з поліцією охорони, установка решіток
з зовнішнього боку при їх обов'язковому захисті технічними засобами охорони.
Якщо всі віконні прорізи приміщення обладнуються гратами, одні з них
робляться такими, що відчиняються (навстіж, розсувно). Грати повинні
замикатися з внутрішньої сторони приміщення на замок відповідного класу
захисту або на інший пристрій, що забезпечує надійне їх замикання та
евакуацію людей з приміщення в екстремальних ситуаціях.
Для великих приміщень з кількістю вікон більше п'яти, кількість грат, що
відкриваються, визначається умовами швидкої евакуації людей.
Віконні отвори перших поверхів об'єктів (дач, котеджів, садових
будиночків та інших будівель) з тривалою (сезонною) відсутністю власників
слід захищати щитами, віконницями. При установці щитів і віконниць з
зовнішньої сторони вікна, вони повинні закриватися на засув і висячий замок.
При висоті вікна більше 1,5 м щити і ставні повинні замикатися на два засуви і
два замки. Якщо захист здійснюється з внутрішньої сторони вікна, щити та
віконниці замикаються тільки на засуви. Допускається для захисту віконних
прорізів використовувати жалюзі, решітки, які за міцністю і по можливості
проникнення через них не поступаються щитам та віконницям.
При установці на віконні прорізи стаціонарних необрамлених металевих
грат, кінці прутів необхідно закладати в стіну на глибину не менше 80 мм і
заливати цементним розчином або приварювати до металевих конструкцій.
При установці обрамлених металевих решіток (обрамлення сталевими
кутниками розміром не менш 35x35x4 мм), кутники приварюються по
периметру до міцно забитих у стіну на глибину не менше 80 мм сталевих
анкерів діаметром не менше 12 мм і довжиною не менше 120 мм або до
закладних деталей. Відстань між анкерами або закладними деталями повинна
бути не більше 500 мм. Мінімальна кількість анкерів (закладних деталей)
повинна бути не менше двох на кожну сторону. Заставні деталі виготовляються
зі сталевої смуги розміром 100x50x6 мм і пристрілюються до стіни чотирма
дюбелями. Аналогічним способом кріпляться у віконних прорізах і відкривні
решітки.

Монтаж грат принципово проводиться двома способами: у торці
віконного отвору врівень зі стіною, в глибині отвору або внакладку на віконний
отвір. Вибір способу залежить від типу глибини укосів, встановлених вікон,
виду стін. У будинках з дерев'яного бруса часто грати встановлюються в
"накладку", для чого через всю товщу стіни свердлять отвори під наскрізні
болти, які будуть тримати грати. Виступаючі з внутрішньої сторони
приміщення кінці болтів затягуються гайками. А у разі установки грат у
віконний отвір дерев'яного будинку до її обрамлення приварюються спеціальні
вушка з отворами. Через них шурупами діаметром 8-12 мм і довжиною близько
100 мм грати кріпляться до торців віконного отвору. Якщо будинок цегляний,
процес монтажу виглядає інакше. Монтаж "в отвір" роблять так: у шарі
цементного розчину між цеглою перфоратором свердлять отвори діаметром
16 мм на глибину близько 120 мм (як правило, 2-3 з боків і 1-2 зверху і знизу
віконного отвору). Потім в кожен з отворів забивають заставний штир, кінець
якого повинен виступати зі стіни на 20-30 мм.
Після установки заставних штирів до їх виступаючої частини
приварюють віконні грати. Точно так само грати вмонтовуються до бетонної
стіни. З точки зору безпеки кріплення слід віддалити від зовнішньої стіни і
обов'язково закрити захисною обшивкою, в цьому випадку грати ставиться
врівень зі стіною. Для цього по периметру рамки решітки приварюють сталеву
смугу або кут, до торця грат провушини. Грати прикладають до стіни і роблять
розмітку. І у цегляній, і в залізобетонній стіні по розмітці свердлять отвори,
куди під різними кутами встановлюють заставні штирі, і вже до них
приварюють грати. Якщо є доступ з внутрішньої сторони приміщення, то краще
в провушинах розсвердлити отвори і заганяти арматуру через них в бетон.
Після монтажу решіток в більшості випадків з естетичних міркувань необхідно
обштукатурити віконні отвори.
Фарбування металевих поверхонь.
Фарбування здійснюється з попередньою грунтовкою металу - щоб
уникнути корозії. Реальний термін служби двошарового покриття - близько
року. З імпортних фарб, на думку фахівців, в розряді якісних сьогодні фарби
фінської компанії "Тіккуріла" і емалі групи "Садолін" (Фінляндія) або
"Hammerite" (Великобританія) - антикорозійна емаль, вже включає в себе
компонент грунтовки і полімерний склад. В цілому ці покриття достатньо
надійні і довговічні, але вірити заявленій гарантії в 5 років природно не можна:
чи то у нас дощі кислотні, чи то морози взимку сильні, але реально той же
Хаммерайт на відкритому повітрі тримається 1-2 роки, з грунтовкою - 3.
Істотно надійніше - порошкове фарбування. Це покриття не тепло- і не
електропровідне, термостійке (змінює колір тільки при температурі понад
200° С), корозійно-стійке, з терміном гарантії до 20 років при повному 4-х
ступінчастому циклі фарбування, що включає в себе: фосфатування,
цинкування, фарбування, лакування. У будь-якому випадку треба розуміти, що
якісне фарбування як правило, коштує стільки ж, скільки сама решітка в металі.
3. ЗАХИСТ СВІТЛОПРОЗОРИХ КОНСТРУКЦІЙ
Найбільш уразливими ділянками будинків є засклені прорізи: вікна,
скляні двері, перегородки. Через свою крихкість і малу міцність вони уразливі

для зловмисників. У силу різних причин не завжди зручно захищати ці об'єкти
металевими гратами, та й надійність самих грат не така висока, як може
здатися. Решітки, наприклад, можна перепиляти ножівкою, практично
безшумно розрізати за допомогою гідравлічних ножиць, важільного або
автономного газового різака
Інший шлях вирішення проблеми полягає в установці на об'єкті скла зі
спеціальними
захисними
властивостями
(загартованих,
армованих,
герметизованих, ламінованих, багатошарових) в сукупності з технічними
засобами охоронної сигналізації відповідного призначення. Такий рубіж
захисту прийнято іменувати захисним склінням.
Під цим терміном мається на увазі, як правило, безосколкове бронескло,
триплекс або скло, обклеєне спеціальною захисною плівкою (одношарова або
багатошарова структура, отримана на основі скла з єдиним перетином захисних
шарів по всій поверхні). Пріоритетна властивість захисного скління (при
збереженні прозорості) - чинити опір силовому впливу.
Одним із способів вирішення цієї проблеми послужила заміна звичайного
листового скла на композицію: скло + плівка (КСП). При склінні з її допомогою
будівельних конструкцій будівель не потрібно застосування спеціальних рам,
оскільки товщина полімерної плівки складає долі міліметра і в порівнянні з
товщиною скла незначна. Крім того, з'явилася можливість отримання
тонованих і дзеркальних поверхонь.
Таке скло є хорошим засобом захисту приміщення і людей, що
знаходяться в ньому і предметів від шкідливої сонячної радіації. Значною
мірою вирішені питання охорони сучасних ударостійких КСП. Для цих цілей
спеціально розроблені сповіщувачі "Скло-2", "Скло 2-1", "Скло-3", "Вікно-6",
які сумісні зі звичайним склом, так і з композицією плівка + скло.
Наступним кроком вирішення проблеми укріпленості світлопрозорих
конструкцій стало створення багатошарового листового скла (БЛС). БЛС
складаються з двох або більше шарів скла, з'єднаних один з одним по всій
площі прошарками з еластичного органічного матеріалу.
При створенні перших зразків полімерну плівку було запропоновано
захищати від подряпин шляхом наклейки другого скла. Така триєдина
композиція перевершувала КСП за міцністю, хоч і була дорожча. Експерименти
з удосконалення технології тривали, і в кінцевому підсумку вдалося створити
міцне скло, пізніше в широкому побуті назву "триплекс" (від лат. Triplex потрійний).
З'явилися композиції з великим числом шарів "склоплівки". Велика
кількість шарів "склоплівки" призвела до збільшення не тільки товщини скла і
його міцності, але також ціни і маси, вимагало використання спеціальних
віконних рам.
У результаті експериментів було знайдено оптимальне поєднання
вартості, міцності і габаритних розмірів, на які в даний час орієнтується як
виробник так і споживач захисного скла
Відзначимо додаткові властивості КСП, які використовуються на
практиці. Властивість тонованої (затемненої або дзеркальної) плівки - надавати
склу ефект односторонньої прозорості - може бути використано у спеціальних
приміщеннях, кімнатах огляду, чергових частинах тощо.

При цьому плівки сприяють захисту від спеціально організованих каналів
витоку інформації і небезпечних випромінювань сигналів різними технічними
засобами на частотах вище 200 МГц. Досягнуте згасання дозволяє в 10-100
разів зменшити відстань можливого перехоплення інформації, що міститься у
випромінюваному сигналі.
Встановлено, що плівка з алюмінієвим напиленням значно збільшує
ступінь екранування перешкод в мікрохвильовому та радіочастотному
діапазонах довжин хвиль. Плівка з використанням напилення з нержавіючої
сталі дає ослаблення майже вдвічі більше, ніж алюміній, і знижує інтенсивність
радіочастотного випромінювання до 97 %.
Плівки застосовуються для перекриття віконних прорізів приміщень, скла
транспортних засобів, для екранування від випромінювання в високочастотній
частині радіодіапазону - там, де застосування традиційних матеріалів пов'язано
з великими витратами часу і коштів, а застосування шумогенераторів
недоцільно.
Контрольні питання:
1. У якому випадку дозволяється установка ґрат або сіток із внутрішньої
сторони приміщення?
2. Які технічні вимоги висуваються перед елементами будівельних
конструкцій призначених для забезпечення захисту об'єкта?
3. Призначення і технічні характеристики воріт та хвірток?
4. У чому полягає посилення дерев'яної коробки дверей?
5. Які технічні вимоги висуваються перед вікнами й дверима?
6. Призначення фарбування металевих поверхонь?
7. Поняття захисного скляного покриття?
8. Забезпечення захисту інформації за допомогою багатошарового
листового скла?

