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комПАНiЯ «мАйсТЕР ТЕхНологiй»

ПОКВАРТИРНЕ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ — ІНДИВІДУАЛЬНЕ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КВАРТИРИ ТЕПЛОМ І ГАРЯЧОЮ ВОДОЮ

Переваги:
•	 немає	необхідності	прокладати	тепломережі,	зникає	проблема	втрати	тепла	в	них;

•	 споживання	енергоресурсів	скорочується	в	десятки	разів;

•	 можливість	будівництва	житлових	будинків	у	районах	з	газопостачанням	не	забезпечених	
інфраструктурою;

•	 для	будівельників	зменшується	стаття	витрат	на	будівництво	теплових	пунктів,	встановлення	
приладів	обліку	теплової	енергії;

•	 зменшується	вартість	комунальних	послуг,	оскільки	споживач	сам	визначає	рівень	
забезпечення	себе	теплом	та	гарячим	водопостачанням.

Система	для	поквартирного	опалення	складається	з	димохідної	труби	для	виведення	відпрацьованих	
газів,	котлів	з	закритою	камерою	згоряння	та	опалювальних	пристроїв	для	квартири.

ДимохіДна система «Повітря — газ»
Димохідна	система	«Повітря	—	Газ»	забезпечує	
безпечне	видалення	димових	газів	через	дах	
жилого	будинку	і	одночасно	забезпечує	приток	
повітря	для	роботи	котлів,	що	повністю	відповідає	
нормам	Національного	стандарту	України		
ДСТУ	Б	В	2,5‑33:	2007.

Поквартирні	системи	теплопостачання	
комплектуються	теплогенераторами	на	газовому	
паливі	з	герметичними	(закритими)	камерами	
згоряння	повної	заводської	готовності:

•	 двоконтурні	(з	вмонтованим	контуром	гарячого	
водопостачання);

•	 одноконтурні	(без	вмонтованого	контуру	гарячого	водопостачання)	з	можливим	під‘єднанням	
ємнісного	теплообмінника	гарячого	водопостачання.

Оскільки	котли	турбовані,	то	для	приміщень	не	висувають	особливих	вимог	щодо	вентиляції.	
У	кухнях	квартир	передбачена	природна	вентиляція.

приплив	повітря
для	горіння	палива

викид	
відпрацьованого	газу
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загальні вимоги До ДимохіДної системи «Повітря — газ»
	
	
При	підготовці	проекту	і	виконанні	робіт	
з	монтажу	димохідної	системи	необхідно	
виконувати	вимоги	ДСТУ	Б	В.2,5‑33:	2007	
«Поквартирне	опалення	житлових	будинків	
з	теплогенераторами	на	газовому	паливі	
з	закритою	камерою	згоряння	з	колективними	
димоходами	і	димохідними	системами.	Загальні	
технічні	умови»	і	ДБН	В.1.1‑7‑2002	«Пожежна	
безпека	в	будівництві»,	а	також	рекомендації	
підприємства‑виробника	димохідних	систем	
і	компаній,	що	здійснюють	їх	монтаж.

У	відповідності	до	ДСТУ	Б.	В.	2,5‑33:	2007,	
до	однієї	димохідної	системи	дозволяється	
під’єднувати	не	більше	десяти	теплогенераторів,	
з	них	не	більше	двох	—	на	одному	поверсі.	
Системи	допускається	прокладати	через	кухні	
квартир,	підсобні	приміщення	багатоквартирних	
житлових	будинків	—	вестибюлі,	поза	квартирні	
коридори,	горища,	ліфтові	зали	без	зменшення	
габаритів	шляхів	евакуації	у	відповідності	
до	ДБН	В.2.2‑15	або	добудовувати	з	зовнішньої	
сторони	до	фасадів	будинків.	Не	дозволяється	
прокладати	димохідні	системи	через	житлові	
приміщення.

	
Димохідна	система	«Повітря	—	Газ»	працює	під	розрядкою.	Обов’язковим	елементом,	який	
стабілізуватиме	роботу	системи,	є	трійник	з	пропускним	отвором.	Через	пропускний	отвір	
в	загальний	канал	надходить	повітря	ззовні,	яке	знижує	концентрацію	продуктів	згоряння	
в	системі,	а	також	створює	додаткову	тягу.

Для	димохідної	системи,	працюючої	в	режимі	надлишкового	тиску,	до	кожного	під’єднаного	котла	
встановлюють	прилад	для	запобігання	зворотного	потоку	продуктів	згоряння.

При	монтажі	димохідних	систем	необхідно	забезпечити:
•	 вертикальність,	соосність	елементів	конструкцій	димоходу;
•	 щільне	прилягання	хомутів	та	ущільнювачів	до	труб;
•	 міцність	з’єднань;
•	 герметичність	димохідної	системи	(термостійкі	ущільнюючі	кільця	встановлюються	в	пазах	труб	

і	елементах	системи).

шахта	з
керамзитобетонних

блоків

кришка	шахти	

ревізія	трійник
вирівнювання

тиску

трійник	
	підключення		котлів

з	захисною	сіткою

труба

хомут

конденсатовідвідник
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облаштування ДимохоДу
Виведення	продуктів	згоряння	від	турбованих	котлів	являє	собою	
каскадну	централізовану	систему.	Повітря	для	котлів	подається	
через	шахту	повітропроводу,	в	якій	розміщена	нержавіюча	
труба	для	виведення	продуктів	згоряння	від	кожного	котла.	
Завдяки	цьому	зникає	можливість	осідання	конденсату	на	вікнах,	
потрапляння	диму	в	приміщення	через	щілини	і	прочинені	вікна,	
як	це	було	раніше	при	встановленні	індивідуальних	димоходів.

	
Для	виведення	відпрацьованих	димових	газів	від	10	котлів	
потужністю	24	кВт	використовують	систему	колективного	
димовиведення	діаметром	300	мм.

	
До	системи	під’єднують	коаксіальний	елемент	від	патрубка	котла	
діаметром	100	/	60	мм.	Кут	нахилу	коаксіального	елементу	відносно	
горизонталі	повинен	складати	3°,	що	запобігатиме	потраплянню	
конденсату	в	камеру	згоряння	котла.

	
Діаметр	димоходів	встановлено	виходячи	з	гідравлічних	
розрахунків.

Розмір	живого	перерізу	димохідного	елементу	котла	діаметром	60	мм	визначається	за	формулою	
площі	кола:

S = πхR2 = 3,14×0,03=0,002827 м2.

Загальна	кількість	котлів	в	одній	системі	—	10.	Тому:

Sобщ = 0,002827×10=0,02827 м2.

Розмір	живого	перерізу	димового	каналу	колективної	системи	димовиведення	діаметром	300	мм	
визначається	розрахунку:

Sд / к = 3,1415×0,15 = 0,07 м2,

що	повністю	забезпечує	потреби	димовиведення.

Забір	повітря	в	шахту	для	котлів	здійснюється	через	решітку	в	нижній	частині	шахти.	Розмір	шах‑
ти	—	420×420	мм.	Вона	виконана	з	керамзитобетону,	який	виконує	роль	теплоізоляції,	що	запобігає	
утворенню	конденсату	на	стінках	шахти.		
Всі	труби	виготовлені	з	нержавіючої	сталі	марки	AISI	304.
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вентиляція
Оскільки	котли	турбовані,	то	до	приміщень	
не	висуваються	особливі	вимоги	щодо	
вентиляції.

Розмір	живого	перерізу	вентиляційного	каналу	
розраховують	за	формулою:

Fв / к=V / 3600 / w,

де:

V —	об’єм	повітря,	що	видалятиметься,	м3	/		год;

3600‑	коефіцієнт	перетворення	часу;

w	—	середня	швидкість	повітря,	що	подається	
в	приміщення,	м	/		с.

Згідно	до	НПАОП	0.00‑1.76‑15	«Правила	
безпеки	систем	газопостачання	України»,	об’єм	
повітря,	що	видалятиметься,	має	бути	не	менше	
90	м3	/		год,	а	середня	швидкість	потоку	
повітря	—	1,25	м	/		с.

Таким	чином:

Fв / к=90 / 3600 / 1,25=0,02 м2,	що	повністю	
забезпечить	нормативний	повітрообмін.

У	кухнях	квартир	передбачена	природна	
припливно‑витяжна	вентиляція:

•	 приплив	через	кватирку	і	щілини	між	
підлогою	та	дверима,	що	виходять	в	
нежитлове	приміщення,	не	менше	0,02	м2;	

•	 витяжка	через	вентиляційний	канал,	
який	забезпечує	трикратний	повітрообмін	
за	годину	(розмір	каналу	140×270	мм,	площа	
перерізу	—	0,0378	м2);	

•	 у	кухнях	кожної	квартири	передбачені	
кватирки	для	провітрювання.
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ПоПереДній ПіДбір Діаметра ДимохіДної системи 
«Повітря — газ»

Таблиця	для	попереднього	підбору	діаметра	димоходу	в	залежності	від	потужності	
теплогенераторів,	температури	вихідних	газів.
	

Номінальна 
теплова потужність 

теплогенератора,  
кВт

Ефективна висота димоходу 
від верхнього підключення 

теплогенератора
Діаметр димохідної 

системи,
мм

Зовнішні розміри 
блоку шахти,

мм
≥ 2 м ≥ 4 м ≥ 6 м ≥ 8 м

24,0 кВт 4 4 4 4 Ø 200 400х400х25018,0 кВт 5 5 5 5
24,0 кВт 7 7 7 7 Ø 250 480х480х25018,0 кВт 9 10 10 10
24,0 кВт 8 9 10 10 Ø 300 550х550х25018,0 кВт 10 10 10 10

При	попередньому	підборі	діаметра	димохідної	системи	в	шахті,	
необхідно	враховувати,	що	вільна	площа	перерізу	блоку	шахти	
для	припливного	повітря	до	котлів	має	бути	більшою	за	переріз	
димоходу.

Для	системи,	яка	працює	під	розрядкою,	вимоги,	які	висувають	
до	розміщення	котлів,	що	під‘єднуються,	показані	в	схемі.	Більш	
точний	розрахунок	можна	здійснити	за	допомогою	ДСТУ	Б	EN	13384‑2:	
2010	«Методи	теплотехнічного	і	аеродинамічного	розрахунків».

	
	
	
Попередньо	визначити	
діаметр	димоходу	можна	
за	графіком	залежності	
загального	потоку	димових	
газів	до	висоти	димоходу	
від	верхньої	точки	
підключення	котла.

	
Фактори,	які	впливають	на	результати	розрахунків:

•	 тип	і	потужність	встановлюваних	котлів;
•	 кількість	котлів,	які	підключатимуть	до	системи	

димоходу;
•	 висота	конструкції	над	верхнім	теплогенератором.

При	проектуванні	димохідної	системи,	необхідно	користуватися	діючими	державними	нормами	
та	правилами	з	будівництва,	а	також	нормами,	які	регулюють	пожежну	безпеку.
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елементи ДимохіДної системи «Повітря — газ»

Підставка Підлогова

Використовують	при	монтажі	димоходу	в	якості	опори.	Має	
бічний	випуск	конденсату	1/2”.	Довжина	випускної	трубки	
для	виведення	конденсату	виготовляється	за	індивідуальним	
замовленням.

D, мм 160 180 200 225 250 300
А, мм 340 360 380 405 430 480

 
труба
	
Призначена	для	виведення	продукту	згорання	палива		і	використовується	
для	досягнення	необхідної	висоти	димоходу.	Має	три	розміри	за	довжиною:	
1000	мм,	500	мм,	300	мм.	Різноманітні	типорозміри	забезпечують	гнучкість	
монтажу	й	дозволяють	збирати	ділянки	різної	довжини.

D, мм 160 180 200 225 250 300
L-1000 мм 950 950 950 950 950 950
L-500 мм 450 450 450 450 450 450
L-300 мм 250 250 250 250 250 250

трійник вирівнювання тиску
	
Стабілізує	роботу	димохідної	системи.	Через	пропускний	отвір		
в	загальний	димохід	надходить	повітря	ззовні,	яке	створює		
додаткову	тягу.

D, мм 160 180 200 225 250 300
Ø отв., мм 130

А, мм 100 110 120 132,5 145 170

ревізія 
 
Призначена	для	прочистки	димоходу,	що	полегшує	його	
обслуговування.	Встановлюють	її	біля	основи	димоходу,	нижче	
від	з‘єднувального	трійника,	а	також	на	горизонтальних	ділянках	
з‘єднувального	димоходу	довжиною	більше	2	м.	Можливе	виконання	
трійника‑ревізії	з	конденсатовідведенням	для	встановлення	у	нижній	
частині	основи	для	виведення	конденсату.	

D, мм 160 180 200 225 250 300
Ø отв., мм 130

А, мм 100 110 120 132,5 145 170
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трійник для Підключення  теПлогенератора (тиП 1)

D, мм 160 180 200 225 250 300
Ø отв., мм діаметр залежить від типу котла

А, мм 210 220 230 245 255 280

трійник  для Підключення  теПлогенератора (тиП 2)

D, мм 160 180 200 225 250 300
Ø отв., мм діаметр залежить від типу котла

А, мм 210 220 230 245 255 280

 

кришка шахти 

Завершальний	елемент	димохідної	системи,	який	запобігає	
потраплянню	атмосферних	опадів	у	середину	шахти.	

D, мм 160 180 200 225 250 300
Н, мм 500
А, мм 520 520 520 550 550 625

хомут розПірний 

Використовують	для	центрування	димохідної	системи	«Повітря	—	Газ»	
у	шахті	димоходу.	Кільце	хомута	фіксується	на	трубі	за	допомогою	болта	
з	гайкою,	полоси	загинаються	відповідно	до	розмірів	для	фіксування	
димохідної		системи	в	шахті.	Виготовляється	з	нержавіючої	сталі.

D, мм 160 180 200 225 250 300

блоки шахти
	
Блоки	бетонні	стінові	з	порожнинами,	виготовлені	з	бетонної	суміші.	Ма‑
ють	повну	заводську	готовність.	Кутові	отвори	блоків	використовують	для	
встановлення	арматури,	через	пази	проходить	припливне	повітря.	Відпові‑
дають	вимогам	ДСТУ	Б	В.2.7‑7:2008	«Будівельні	матеріали.	Вироби	бетон‑
ні	стінові	дрібноштучні.	Технічні	умови».

Розмір зовнішній, 
a*b*h, мм

Внутрішній 
розмір, мм

Вага одного 
блока, мм

К-ть одиниць 
в паллеті, мм

Розмір 
паллети, см

550*550*250 450*450*250 27 20 110*110
480*480*250 380*380*250 38 20 120*100
400*400*250 300*300*250 42 30 120*80
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зберігання виробів 

•	 у	вертикальному	положенні;
•	 у	добре	провітрюваному,	чистому	та	сухому	

приміщенні,	яке	виключає	можливість	
потрапляння	атмосферних	опадів;

•	 вироби	повинні	бути	захищеними	
від	потрапляння	забруднень	і	вологи.

дотримання техніки безПеки 

•	 використовувати	інструмент,	призначений	
для	обробки	нержавіючої	сталі	та	різки	
блоків;

•	 щоб	уникнути	травматизму,	на	будівельних	
майданчиках	слід	працювати	в	засобах	
захисту;

•	 при	проведенні	монтажних	робіт	необхідно	
суворо	дотримуватися	даних	рекомендацій;

•	 виконувати	вимоги	пожежної	безпеки	та	
інструкцій	з	охорони	праці	при	використанні	
ручного	електроінструменту	при	проведенні	
будівельних	(монтажних)	робіт.

монтаж шахти 

Шахта	димохідної	системи	«Повітря	—	Газ»	споруджується	з	блоків	легкого	бетону.	Враховуючи	
свій	композитний	склад,	легкий	бетон	піддається	різці	ручним	електроінструментом.	При	виконанні	
технічних	отворів	в	бетонних	блоках	використовується	кутова	шліфувальна	машина	з	відрізними	
дисками,	свердлильні	дрилі	та	ін.

Для	з’єднання	бетонних	блоків	один	з	одним	використовується	цементний	розчин	для	зовнішніх	
робіт	марки	не	нижче	М	—	150.

Для	надання	більшої	міцності	конструкції	для	з’єднання	бетонних	блоків	між	собою	
використовується	арматурний	прут,	після	установки	та	центрування	арматури,	отвори	
зашпакльовуються	тим	самим	цементним	розчином,	що	використовується	для	з’єднання	блоків.

Монтаж	елементів	внутрішньої	труби	димоходу	і	бетонних	блоків	шахти	здійснюється	одночасно,	
в	послідовному	порядку,	який	виключає	складності	при	виконанні	операцій	з’єднання	окремих	
елементів,	установці	хомутів,	ущільнювачів,	арматури	та	додаткових	елементів	на	бетонних	блоках	
шахти	(дверцята,	решітки	та	ін.).

При	виконанні	робіт	з	монтажу	необхідно	дотримуватися	заходів,	які	виключатимуть	можливість	
потрапляння	на	внутрішні	та	зовнішні	стінки	сталевих	елементів	димоходу	цементного	розчину,	
ущільнювача	та	інших	технічних	сумішей,	розчинів,	деталей	кріплення	та	будівельного	сміття.

Під	час	монтажу	забороняється	самостійно	вносити	зміни	в	затверджену	схему,	міняти	місцями	
окремі	елементи	або	змінювати	їх	розміри.

рекоменДації щоДо монтажу ДимохіДної системи 
«Повітря — газ»
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підготувати	основу	для	шахти	з	гідроізоляцій‑
ним	шаром	(враховувати	параметри:	розміри	
шахти,	можливе	утворення	конденсату	і	висоту	
майбутньої	підлоги);

встановити	підставку	з	врахуванням	конс‑
трукції	димоходу	(підлогова,	настінна);	у	блоці	
з	легкого	бетону	розмітити	й	вирізати	техніч‑
ний	отвір	для	з’єднувальної	труби	конденса‑
товідводу	з	каналізацією	або	ємністю	для	збору	
конденсату;

встановити	бетонний	блок	на	розчин	на	підго‑
товленій	основі,	вирівняти	блок	за	рівнем;

встановити	трійник	для	вирівнювання	тиску	
в	димоході;

встановити	наступний	бетонний	блок	на	підго‑
товлений	розчин;

вирівняти	блок	за	рівнем	(кожен	новий	блок	
і	всю	конструкцію	необхідно	постійно	перевіря‑
ти	за	допомогою	будівельного	рівня);

заповнити	незаповнені	шви,	зайвий	розчин	
акуратно	прибрати;

при	встановленні	чергового	блоку	ретельно	
заповнювати	розчином	шви,	зайвий	розчин	
акуратно	прибирати,	не	допускаючи	його	пот‑
рапляння	на	вже	змонтовані	елементи	димо‑
ходу;

встановити	ревізію;	у	черговому	бетонному	
блоці	розмітити	і	вирізати	технічний	отвір	
для	встановлення	дверцят	ревізії,	узгодивши	
його	з	положенням	лючка	ревізії;

встановити	дверцята	ревізії	в	підготовлений	
отвір,	закріпивши	їх	монтажними	розпірками	та	
розчином;	на	підготовлений	розчин	встановити	
бетонний	блок	з	вмонтованими	дверцятами	
ревізії;

на	верхній	край	ревізії	встановити	трубу	
до	повної	фіксації;

на	трубу	димоходу	встановити	монтажних	хо‑
мут,	відцентрувати	за	допомогою	хомута	внут‑
рішню	трубу	димоходу	в	шахті;

в	подальшому,	монтажні	хомути	встановлюва‑
ти	через	кожні	3	метри	димоходу,	якщо	інший	
норматив	не	передбачено	проектом;

на	підготовлений	розчин	встановити	черговий	
бетонний	блок;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

на	стінці	наступного	бетонного	блоку	розмітити	
і	вирізати	технічний	отвір	для	встановлення	
вентиляційної	решітки;

встановити	вентиляційну	решітку,	закріпивши	її	
монтажними	розпірками	та	розчином;

на	підготовлений	розчин	встановити	бетонний	
блок	з	вмонтованою	вентиляційною	решіткою;

на	верхній	край	труби	з	нержавіючої	сталі	вста‑
новити	трійник	для	підключення	опалювально‑
го	обладнання,	до	повної	фіксації	зорієнтував‑
ши	відвід	в	напрямку	підключення	обладнання;

висота	відводу	трійника	повинна	відповідати	
проектним	вимогам,	з	урахуванням	типу	і	роз‑
міщення	опалювального	обладнання;

на	стінці	наступного	бетонного	блоку	розмітити	
і	вирізати	технічний	отвір	для	відводу	трійника	
з	урахуванням	розмірів	вузла	проходу;

підготовлений	бетонний	блок	встановити	
на	розчин;

технічний	отвір	навколо	вузла	проходу	зашпак‑
лювати	розчином;

продовжувати	монтаж	шахти	і	внутрішньої	тру‑
би	димоходу	за	вказаним	порядком,	відповідно	
до	проекту;

на	стінках	кінцевого	блоку	шахти,	на	відстані	
від	даху,	передбаченій	проектом,	але	не	ниж‑
че	0,5	м,	вирізати	отвір	підводу	припливного	
повітря	відповідно	до	розмірів	вентиляційних	
решіток	(отвори	підводу	припливного	повітря	
виконуються	з	трьох	або	з	чотирьох	сторін	шах‑
ти);

в	отвори	підводу	припливного	повітря	кінце‑
вого	блоку	встановити	вентиляційні	решітки,	
закріпивши	їх	монтажними	розпірками	та	роз‑
чином;

на	підготовлений	розчин	встановити	кінцевий	
бетонний	блок	з	вмонтованими	вентиляційними	
решітками;

торцеву	частину	кінцевого	бетонного	блоку	під‑
готувати	для	встановлення	закінчення	димохо‑
ду	—	вирівняти	її	розчином;

на	внутрішню	трубу	димоходу,	над	шахтою,	
встановити	закінчення	димоходу	з	упором	
на	підготовлений	верхній	край	шахти	і	закріпи‑
ти	анкерними	болтами.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ПосліДовність виконання робіт з монтажу
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