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Тема : СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ. 

ПРИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ І ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ 

СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ. 

 

Класифікація систем вентиляції 

Вентиляцією називається сукупність заходів і пристроїв, що використовуються 

при організації повітрообміну для забезпечення заданого стану повітряного 

середовища в приміщеннях і на робочих місцях відповідно до ДБН. 

При всьому різноманітті систем вентиляції їх можна класифікувати за такими 

характерними ознаками: 

- за способом створення тиску для переміщення повітря: із природним і 

штучним (механічним) спонуканням; 

- за призначенням: припливні і витяжні; 

- за зоною обслуговування: місцеві і загально обмінні; 

- за конструктивним виконанням; канальні і безканальні. 

Устаткування систем вентиляції 

Системи вентиляції так само, як і системи кондиціонування, містять групи 

найрізноманітнішого устаткування; насамперед це вентилятори, вентиляторні 

агрегати або вентиляційні установки. Серед додаткового устаткування - 

шумоглушники, повітряні фільтри, електричні і водяні нагрівачі, 

повітророзподільні регулюючі пристрої і.т.д. 

Природна вентиляція. Панельна вентиляція. 

Переміщення повітря в системах природної вентиляції відбувається: - внаслідок 

різниці температур зовнішнього повітря і повітря в приміщенні, так називаної 

аерації; 

- внаслідок різниці тисків «повітряного стовпа» між нижнім рівнем 

(приміщенням, що обслуговується,) і верхнім рівнем - витяжним пристроєм 

(дефлектором), встановленим на покрівлі будинку; 

- у результаті дії так називаного вітрового тиску. 

У приміщеннях з великими надлишками тепла повітря завжди тепліше 

зовнішнього. Більш важке зовнішнє повітря, надходячи в будинок, витісняє з 



нього менш щільне тепле повітря. При цьому в замкнутому просторі 

приміщення виникає циркуляція повітря, спричинене джерелом тепла, подібна 

до тієї котру викликає вентилятор. 

Вплив вітрового тиску виражається в тому, що на навітряних (звернених 

до вітру) сторонах будинку утвориться підвищене, а на підвітряних сторонах, а 

іноді і на покрівлі знижений тиск (розрідження). 

Системи природної вентиляції прості і не вимагають складного дорогого 

устаткування і витрати електричної енергії. Однак залежність ефективності цих 

систем від змінних факторів (температури повітря, напрямки і швидкості вітру), 

а також невеликий тиск не дозволяють вирішувати за їх допомогою всі складні і 

різноманітні задачі в області вентиляції. 

Механічна вентиляція 

У механічних системах вентиляції використовується устаткування і прилади 

(вентилятори. електродвигуни, повітронагрівачі, пиловловлювачі, автоматика і 

ін.), що дозволяє переміщати повітря на значні відстані. Витрати електроенергії 

на їхню роботу можуть бутті досить великими. Такі системи можуть подавати і 

видаляти повітря з локальних зон приміщення в необхідній кількості незалежно 

від умов навколишнього повітряного середовища, що змінюються. При 

необхідності, повітря піддають різним видам обробки (очищенню, нагріванню, 

зволоженню і т. д.), що практично неможливо в системах із природним 

спонуканням. 

Слід зазначити, що в практиці часто передбачають так названу змішану 

вентиляцію, тобто одночасно природну і механічну вентиляцію. 

У кожному конкретному проекті визначається, який тип вентиляції є 

найкращим у санітарно-гігієнічному відношенні, а також економічно і технічно 

більш раціональним. 

Місцева приточна і витяжна вентиляція. 

Місцевою вентиляцією називається така, при якій повітря подають на визначені 

місця (місцева припливна вентиляція) і забруднене повітря видаляють тільки 

від місць утворенні шкідливих виділень (місцева витяжна вентиляція). 



До місцевої припливної вентиляції відносять повітряні душі (локальна подача 

повітря з підвищеною швидкістю). Вони повинні подавати чисте повітря до 

постійних робочих місць, знижувати в їхній зоні температуру навколишнього 

повітря і обдувати робітників, що піддаються інтенсивному тепловому 

опроміненню. 

Місцеву припливну вентиляцію застосовують також у вигляді повітряних завіс, 

що створюють ніби повітряні перегородки або змінюють напрямок потоків 

повітря. Місцева вентиляція вимагає менших витрат, ніж загально обмінна. У 

виробничих приміщеннях звичайно застосовують змішану систему вентиляції - 

загальну для усунення шкідливостей у всьому об'ємі приміщення і місцеву для 

обслуговування робочих місць. 

Місцеву витяжну вентиляцію застосовують, коли місця виділень шкідливостей 

у приміщенні локалізовані і можна не допустити їх поширення по всьому 

приміщенню. Місцева витяжна вентиляція у виробничих приміщеннях 

забезпечує уловлювання і відведення шкідливих виділень: газів, диму, пилу і 

частково від устаткування, що виділяє тепло. 

Для видалення шкідливостей застосовують місцеві відсмоктувачі (укриття у 

вигляді шаф, парасолі, бортові відсмоктувачі, завіси, укриття у вигляді кожухів 

у верстатів та ін.) 

Основні вимоги, які вони повинні задовольняти: 

- місце утворення шкідливих виділень по можливості повинне бути 

цілком відсічено; 

- конструкція місцевого відсмоктувача повинна бути такою, щоб він не заважав 

нормальній роботі і не знижував продуктивність праці; 

- шкідливі виділення необхідно видаляти від місця їхнього утворення в 

напрямку їх природного руху (гарячі гази і пар треба видаляти нагору, холодні 

важкі гази і пил - униз). 

Конструкції місцевих відсмоктувачів умовно поділяють на дві групи: 

напіввідчинені відсмоктувачі (витяжні шафи, парасолі), та відкритого типу 

(бортові відсмоктувачі). 



Основними елементами такої системи є місцеві відсмоктувачі, мережа 

повітропроводів, вентилятор (відцентрового чи осьового типу), витяжна шахта, 

Найбільш складними витяжними системами є такі, у яких передбачають дуже 

високий ступінь очищення повітря від пилу з установленням послідовно двох 

чи навіть трьох пиловловловлювачів (фільтрів). 

Місцеві витяжні системи, як правило, дуже ефективні, тому що дозволяють 

видаляти шкідливі речовини безпосередньо від місця їхнього утворення або 

виділення, не даючи їм поширитися в приміщенні. 

Припливна і витяжна вентиляція. 

Припливні системи використовуються для подачі у вентильовані приміщення 

чистого повітря замість видаленого. Припливне повітря в необхідних випадках 

піддається спеціальній обробці (очищенню, нагріванню, зволоженню і т,д.). 

Витяжна вентиляція видаляє з приміщення (цеху, корпусу) забруднене чи 

нагріте відпрацьоване повітря. 

У загальному випадку в приміщенні передбачаються як припливні, так і 

витяжні системи. їхня продуктивність повинна бути збалансована з 

урахуванням можливості надходження повітря в суміжні приміщення або із 

суміжних приміщень. У приміщеннях може бути також передбачена тільки 

витяжна чи тільки припливна система. У цьому випадку повітря надходить у 

дане приміщення зовні або із суміжних приміщень через спеціальні прорізи чи 

видаляється з даного приміщення назовні, або переходить в суміжні 

приміщення. Як припливна, так і витяжна вентиляція може влаштовуватися на 

робочому місці (місцева) чи для всього приміщення (загально обмінна). 

Контрольні запитання: 

1. Дати класифікацію систем вентиляції 

2. Яке устаткування систем вентиляції? 

3. Що таке природна вентиляція? 

4. Що таке панельна вентиляція? 

5. Що таке механічна вентиляція? 

6. Що таке місцева вентиляція? 

7. Які основні вимоги до системи вентиляції? 


