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ДСТУ Б В.2.6-82:2009 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

Конструкції будинків і споруд 

ОПОРИ ОКРЕМО РОЗТАШОВАНІ ПІД ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРУБОПРОВОДИ  

Типи та основні параметри 

Конструкции зданий и сооружений 

ОПОРЫ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ  

Типы и основные параметры 

Constructions of buildings and structures 

PIERS FOR INDUSTRIAL PIPE-LINES 

Types and basic parameters 

Чинний від 2010-О4-01 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт поширюється на низькі та високі залізобетонні та сталеві опори окремо 

розташовані під технологічні трубопроводи для кліматичних та сейсмічних умов майданчика  

будівництва на всій території України, крім гірських районів. 

1.2 Стандарт встановлює типи опор, їх основні параметри і габаритні схеми. 

1.3 Стандарт є обов'язковим при розробленні проектів технологічних трубопроводів і стандар- 

тів на конструкції опор. 

1.4 Цей стандарт призначено для органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, які 

проектують, будують та експлуатують опори окремо розташовані під технологічні трубопроводи. 

2 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

2.1 Вимоги до параметрів 

2.1.1 Вертикальні навантаження на опори прийняті: 10 кН; 20 кН; 30 кН; 50 кН; 100 кН; 200 кН; 

300 кН; 400 кН; 600 кН; 1000 кН; 2000 кН. 

2.1.2 Довжина траверс опор повинна призначатися наступних розмірів: 1,2 м; 1,8 м; 2,4 м; 3,0 м; 

3,6 м; 4,2 м; 4,8 м; 6,0 м. 

2.1.3 Висота опор від планувальної позначки землі до верху траверс повинна прийматися: 

0,6 м; 0,9 м; 1,2 м; 5,4 м; 6,0 м; 6,6 м; 7,2 м; 7,8 м; 8,4 м; 9,6 м; 10,8 м. 

2.1.4 Крок опор повинен бути не менше ніж 6 м і кратний 3 м. При проектуванні опор допустимо 

призначати крок опор інших розмірів у місцях їх підходу до будівель і споруд, а також у місцях їх 

перетину з автомобільними дорогами, залізницями та іншими комунікаціями. 

Примітка. За необхідності і технічного обґрунтування параметри можуть бути зміненими. 

2.2 Конструктивні вимоги 

2.2.1 Типи, габаритні схеми та основні розміри опор, вертикальні навантаження на опори 

повинні відповідати тим, що вказані в таблиці 1. 
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2.2.2 Низькі опори типу І слід застосовувати на територіях, що не підлягають забудові, та за  

відсутності перетинів трас трубопроводів з дорогами. 

Опори типу І слід застосовувати у вигляді бетонних та залізобетонних стінок, що розташо- 

вані перпендикулярно до осі траси, або окремих фундаментів, на які спираються залізобетонні 

траверси. 

Опори заввишки до 1200 мм дозволяється передбачати як залізобетонні шпали-траверси типу 

Іш, що укладаються на піщану подушку, захищену від вивітрювання та вимивання. Такі конструкції 

можна застосовувати за наявності здимальних грунтів. 

2.2.3 Траса опор окремо розташованих повинна складатися з окремих температурних блоків. 

Температурний блок повинен компонуватися із проміжних і однієї анкерної (додаток Б) опори  

(проміжної, кінцевої або кінцевої кутової), які слід приймати залізобетонними або сталевими, в  

залежності від конкретних умов будівництва, габаритів, діючих вертикальних та горизонтальних  

навантажень.  Довжина  температурного  блока  визначається   розрахунком.   При   призначенні  

довжини температурного блока слід брати до уваги вказівки нормативних документів України з  

проектування сталевих і залізобетонних конструкцій, які регламентують максимальні розміри  

температурного блока. 

2.2.4 У місцях відгалужень трубопроводів слід встановлювати опори, які додатково розрахо- 

вані на горизонтальне зосереджене поперечне навантаження від відгалужень трубопроводів.  

Розташування проміжних та анкерних опор по трасі трубопроводів наведено у додатку А .  
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ДОДАТОК Б 

(довідковий) 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

Б.1 проміжна опора 

Опора, що умовно сприймає вертикальне навантаження і, можливо, горизонтальне 

навантаження в межах однієї прогонової будівлі 

Б.2 анкерна опора 

Опора, що умовно сприймає вертикальне навантаження в межах однієї прогонової будівлі і 

горизонтальне навантаження в межах одного температурного блока  

Б.З компенсатор 

Конструктивний вигин трубопроводу, призначений для сприйняття температурного 

розширення 

Б.4 низька опора 

Опора заввишки до 1,2 м, що не передбачає проїзду транспорту під трубопроводами 

Б.5 висока опора 

Опора заввишки від 1,2 м, що може передбачати проїзд транспорту під трубопроводами  
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