
 
 

 

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ  

НА ПОСТАВКУ ГАЗООЧИСНОЇ УСТАНОВКИ (ГОУ) 

 
 Назва Значення 

1 Назва підприємства-замовника  

2 ПІБ, посада, контактні дані відповідальної 
особи 

 

3 Короткий опис технологічного агрегату, за 
яким  планується встановити 
(реконструювати) ГОУ 

 

4 Режим роботи обладнання  безперервний 

 періодичний 
фонд машинного часу роботы обладнання ______ч. 

 
5 

Умови експлуатації фільтра (відповідно 
ДСТУ 15150-69): 
- кліматичні 

 

- розміщення 
 

 всередині приміщення 
 на відкритому повітрі 

6 Продуктивність по газу, м3/год  

7 Концентрація пилу на входе, г/м3  

8 Потрібна концентрація пилу на виході, мг/м3  

9 Фільтр повинен працювати під 
розрідженням/тиском 

 під розрідженням  

 під тиском 

10 Максимально допустиме розрідження (тиск) 
газу, Па 

 

11 Температура газу перед фільтром,С: 
 -  робоча 
 -  температурні піки 

 тривалість, хв. 
                              частота, шт/год. 

 

12 Хімічний склад газу, % (мг/м3)  

13 Наявність стисненого повітря: 
- тиск, МПа 
- продуктивність, м3/хв. 
- клас забрудненості  (відповідно ДСТУ 
17433-80) 

 

14 Характеристики пилу: 
 - насипна вага пилу, т/м3; 
 - фракційний склад, %; 
 - кут природного нахилу, град. 

 

15 Фізичні властивості пилу   гігроскопічність 

 злежуваність 

 абразивність 

 займистість 

16 Хімічний склад пилу, %  

17 Побажання по системі пилообвалення  пневмо 

 вібро 

18 Виконання Фільтра 
 
 
Категорія вибухобезпечності пилу/газу 
відповідно галузевим нормативам 

 загальнопромислове 

 вибухобезпечне 
 



 
 

 

 

 
Технічні  вимоги склав: 

___________________________                _________                  ________________ 
                                                    (посада)                                                              (підпис)                                             (ПІБ) 

 

19 Шатрове покриття Фільтра  - треба   

 - не треба 

20 Необхідність в теплоізоляції або підігріві 
корпусу, бункеру 

 

21 Місце постачання обладнання (зазначити 
область, місто) 

 

  
АВТОМАТИЗАЦІЯ  

22 Спосіб роботи системи керування  самостійно 

 в загальній АСУТП 
заводу 

23 Уподобання по виробнику керуючого контролера  

24 Необхідність встановлення датчиків  рівня пилу, ___ шт 

 перепаду тиску 

 розрідження 

 тиск стисненого повітря 

 ________________ 

25 Додаткові механізми, крім системи регенерації, якими повинна 
керувати автоматика  

 клапан підсосу 

 пилообвалення  

 вивантаження пилу 

 _______________ 

26 Режими керування, які необхідно забезпечити для кожної 
системи (ручний, автомат, місцевий, дистанційний) 

 

27 Необхідність фіксації параметрів: 
- розрідження до і після фільтру 
- перепад тиску 
- температура перед фільтром 
- рівень   
- __________ 

вимір:                 реєстрація: 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

ДОДАТКОВІ РОБОТИ 

28 Необхідність виконання шеф-монтажу   

29 Необхідність виконання пусконалагоджувальних робіт (фільтра 
або всієї системи газоочистки) 

 


