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Опитувальний  лист для розрахунку поперечного перерізу димохідної системи від 
промислового котла 

Замовник 
 

Об’єкт 

Організація _____________________________ Назва  _____________________________________ 
тел:  _____________________________ ___________________________________________ 
е-mail: _____________________________ Місто _____________________________________ 
ПІБ _____________________________ вулиця, № будівлі ___________________________ 

Характеристика опалювального обладнання 

Виробник котла ____________________________ 

Тип, марка котла ___________________________ 
 Повне навантаження Часткове навантаження 
Номінальна потужність котла, кВт __________ __________ 
Теплова потужність котла, кВт __________ __________ 
Вміст СО2, % __________ __________ 
Масовий потік газів, що відходять, г/с __________ __________ 
Температура відпрацьованих газів, 0С __________ __________ 
Тиск, Па __________ __________ 
Діаметр підключення димоходу, мм __________ 

 

Кількість підключень до вертикального ствола димоходу: ___ 

Варіант розміщення димоходу:  

□ Внутрішній □ Зовнішній    

□ Без блока шахти □ Зовні на будівлі 

□ В блоку шахти 

 
 
Внутрішній розмір шахти: 
ширина ____ мм 
довжина ____ мм 

□ Вільно розташований 

      (зовні) 

Схема організації відводу продуктів згоряння: 

□ Всі елементи утеплені (двустінні елементи) 

□  В середині будівлі не утеплені елементи (одностінні елементи), з зовні – утеплені (двустінні елементи  

 
  



СХЕМА ДИМОХОДУ 
 

                           1-й варіант                                                                           2-й варіант 
 
 

 

Оберіть свій варіант розміщення котлів в «Варіант розміщення димоходу», вкажіть відмітки висот, довжини 
трас та кількість ухилі та висоти устя димоходу. 

Пам’ятка до заповнення опитувального листа: 
В графі «Характеристика опалювального обладнання»  
Тиск, Па необхідно вказати потужність яку створює вентилятор котла для викиду відпрацьованих газів. 

В графі «Варіант розміщення димоходу» необхідно вказати місце її розміщення. При розміщенні з зовні будівлі по 
фасаду, вказати варіант «зовнішній»; при розміщенні у внутрішніх стінах – «внутрішній». При цьому обов’язково  
позначте розміщення в шахті чи без неї. Якщо розміщення димоходу через існуючу шахту – вкажіть внутрішні розміри 
шахти. 

Якщо, у Вас інша схема монтажу, зробить ескіз зручним для Вас способом і відправте разом з заповненим 1 аркушем.  

Примітка: для точного розрахунку необхідний електронний варіант проекту з відмітками висот, довжини трас та кількість 
ухилів у версії AutoCAD 2007, pdf. 

Всі поля є обов'язковими до заповнення !!! 
 
 


