
 

МОНТАЖ ОПОРИ ІЗ ПІДЗЕМНИМ 
ПІДКЛЮЧЕННЯМ ЖИВЛЕННЯ 
 

 

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ ОПОР З ПІДЗЕМНИМ ПІДКЛЮЧЕННЯМ ЖИВЛЕННЯ 
 

 Всі розвантажувальні та монтажні операції повинні виконуватись компетентною, 
професійною командою і дотримуватись техніки безпеки. Розвантаження та монтаж опор 
повинні відбуватись без пошкоджень матеріалів і цинкованого покриття. 

1. Необхідне обладнання та персонал: 
1) технічна документація (поставляється разом з продуктом); 
2) кран вантажопідйомністю відповідний до ваги опор та місцевості їх установки; 
3) підвіс (канат, лебідка) для установки опор; 
4) дерев'яні підкладки, які будуть служити як підпірки опор;  
5) імбусовий ключ; 
6) гайки відповідні до паспорту арматури фундаменту (при монтажі на арматуру 

фундаменту); 
7) не менше 2 робочих. 
2. Встановлення опори. 

Вивести підземний кабель, який призначений для живлення опори. 
 Перед установкою слід перевірити відповідність опори до фундаменту, що зазначено 
у технічній документації. 
 Для уникнення пошкоджень цинкового покриття при розвантажені, опора 
розміщується на дерев'яні підкладки.   

 
Рис.1. Розміщення опори перед монтажем 

 
Підйом складеної опори виконується за допомогою підвісу або канату, який повинен 

бути зроблений з еластичного матеріалу, щоб не пошкодити цинкове покриття. 
Використання металевих тросів без тканино-гумової ізоляції не допускається. 

В місці кріплення тросу, опора повинна мати підкладку для збереження цинкового 
покриття. Щоб забезпечити вертикальність монтажу, підвіс повинен бути закріплений на 
висоті близько 2/3 висоти опори.  
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Рис. 2. Підйом опори 

 
Після установки опори у вертикальному положенні, слід перевірити щоб фланець 

правильно сів на виступаючі шпильки арматури та закріпити його гайками. Рекомендується 
затягувати монтажні болти моментом не менше 15 кгсм. Надійність фіксації гайок анкерних 
болтів фундаменту забезпечується другою гайкою (контргайка). Якість затягування болтів 
на монтажі повинно перевірятися шляхом простукування молотком вагою 0,5 кг, при цьому 
болт не повинен тремтіти або зміщуватися, а щільність стягування – щупом. 

Для підвищення надійності болтових з'єднань оцинкованих конструкцій 
рекомендується проводити додаткове затягування гайок через тиждень після первинної 
установки метизів для компенсації обтиску цинку. 

Зняття стропів проводити після повного обтягування всіх гайок фундаменту. 
Після установки опори слід підключити ввідний щиток згідно з відповідною 

інструкцією, після чого провести монтаж дверцяти лючка імбусовим ключем. 
 
 


