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 Щогли можуть складатися з однієї, двох або кількох секцій в залежності від необхідної висоти. 
Максимальна довжина секцій (довжина відправних елементів) щогли, як правило, становить не більше 
12 м і обумовлюється зручністю їх транспортування на місце збірки і установки опори освітлення. 
 З’єднання секцій між собою можливо у двох варіантах виконання: фланцеве і телескопічне 
з'єднання. Збірка фланцевого з'єднання щогли на місці монтажу як правило не викликає питань, 
складання же телескопічного з'єднання методом самонасаджування вимагає певних навичок і вміння. 
 Телескопічне з'єднання при установці опори буде надійним і ефективним, якщо виконається 
лише тільки дві умови:  

1) довжина телескопічного стику повинна дорівнювати номінальній "+" або "-" допустимому 
відхиленню, яке вказується в конструкторській документації і, як правило, становить 10-12% 
довжини самого стику; 

2) стягування секцій щогли проводиться із зростаючим навантаженням із кроком до припинення 
переміщення секцій відносно один одного. 

 
 Завдяки конусній формі щогли, навантаження від стягування створює щільне з'єднання секцій 
(адгезія матеріалу), що дозволяє витримувати згинальний момент без зсуву. Стягуване навантаження 
повинне становити не менше 10 тон.  
 Для контролю довжини самонасаджування заводи-виробники можуть наносити мітки, в межах 
яких, з урахуванням допустимого відхилення, повинно відбутися заклинювання секцій один щодо 
одного при з’єднанні. Якщо такої мітки немає, то монтажники наносять її самостійно відповідно до 
інструкції або монтажній схемі. 
 Для полегшення з’єднання секцій, щоглу оснащують спеціальними вушками, які 
використовуються для закріплення ручними таліями або домкратами, що створюють стягуюче зусилля. 
Необхідно стежити за рівномірністю прикладання навантаження, щоб уникнути завалів і передчасного 
заклинювання секцій. 

 
Якщо вушок немає, то можна зібрати щоглу за допомогою лебідки, шляхом прокладки стягуючого 
троса всередині секцій конструкції , після чого закріпити до стягуючого ригелю і опорному фланцю.  
 Монтаж щогл повинен бути виконаний дотримуючись наступних рекомендацій: 

1) Перед початком збірки необхідно перевірити, щоб поверхня в зоні стику не мала бруду і будь-
яких нерівностей. 

2) Для уникнення пошкоджень секції, щогли повинні бути розвантажені на спеціальні дерев'яні 
підкладки, попередньо виставлені у горизонтальному положенні. 



3) Стропування секцій при установці щогли проводиться «на удав» стрічковими текстильними 
стропами. Використання металевих тросів без тканино-гумової ізоляції не допускається, це 
може призвести до пошкодження покриття. 

 
 
 Після збірки щогли проводиться установка кронштейнів, сходів і площадок обслуговування 
(якщо такі є).   
 Установка щогл повинна проводитися в суворій відповідності з проектом виробництва робіт, 
що включає технологічні карти і схеми на виробництво окремих видів робіт, які розроблені 
спеціалізованими організаціями. Конструкції щогл повинні надаватись на місце монтажу оцинкованими 
(або з лакофарбовим покриттям) і очищеними від бруду, льоду, масла та іржі. Допустимі відхилення від 
проектних розмірів сталевих конструкцій повинні відповідати вимогам технічних умов та діючих 
будівельних норм. 
 Щогли можуть бути змонтовані на фундаменти різного конструктивно-технологічного рішення, 
в залежності від конкретних ґрунтових умов відповідно до звіту про інженерно-геологічні дослідження 
і навантажень від конкретної опори. 
 У ході монтажу щогли повинні бути виконані наступні заходи: 

1) перед установкою щогли у проектне положення, повинні бути завершені роботи нульового 
циклу (роботи по влаштуванню фундаменту з максимально точним вивірянням по висоті і по осі 
опори), при цьому фундамент повинен набрати не менше 50% міцності;  

2) для запобігання розсипання секцій на стиках, щоглу піднімають із використанням спеціальних 
методів стропування або фіксують стик за вушка тимчасовим пристосуванням, яке знімають 
після підйому; 

3) в місці кріплення cтроповочного троса, щогли повинні мати підкладку для збереження 
цинкового покриття; 

4) зняття стропів здійснюється після повного обтягування всіх гайок фундаменту; 
5) рекомендується затягувати монтажні болти моментом не менше 15 кгсм;  
6) головки болтів і гайки повинні щільно стикатися з поверхнею елементів конструкцій і шайб. У 

кожному болті з боку гайки повинно залишатися не менше однієї нитки різьблення з повним 
профілем; 

7) надійність фіксації гайок анкерних болтів фундаменту забезпечується другою гайкою 
(контргайкою); 

8) якість затягування болтів перевіряється шляхом простукування молотком вагою 0,5 кг, при 
цьому болт не повинен тремтіти або зміщуватися, а щільність стягування - щупом; 

9) для підвищення надійності болтових з'єднань щогли, рекомендується проводити додаткове 
затягування гайок через тиждень після первинної установки метизів для компенсації обтиску 
цинку; 

10) відповідно за проектом прожекторної щогли до контакту опори необхідно приєднати додаткові 
заземлювачі болтом М16. 

 Установка щогли може проводитися як за допомогою кранів різного типу, відповідної 
вантажопідйомності та вильоту стріли, так і за допомогою вертольотів на важкодоступну місцевість 
(гори, річки, ліси) та у міську забудову. При виконанні монтажних робіт не допускається механічне 
пошкодження конструкції (утворення залишкових деформацій, вм'ятин тощо) та пошкодження 
захисного покриття. Транспортні і монтажні навантаження на щоглу не повинні перевищувати 
розрахованих до експлуатації. 


