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ТЕМА : ЗАГАЛЬНО ОБМІННА ПРИТОЧНА СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ. 

КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ. 

 

Загальнообмінна вентиляція 

Загальнообмінні системи вентиляції - як припливні, так і витяжні, призначені 

для здійснення вентиляції в приміщенні в цілому чи в значній його частині. Ці 

витяжні системи відносно рівномірно видаляють повітря з усього приміщення, 

що обслуговується, а загально обмінні припливні системи подають повітря і 

розподіляють його по всьому об'єму вентильованого приміщенні. 

Загальнообмніна припливна вентиляція встановлюється для асиміляції 

надлишкового тепла і вологи, розбавлення шкідливих концентрацій пару і газів, 

не вилучених місцевою і загально обмінною витяжною вентиляцією, а також 

для забезпечення розрахункових санітарно-гігієнічних норм і вільного подиху 

людини в робочій зоні. 

При негативному тепловому балансі, тобто при недостачі тепла, загально 

обмінну припливну вентиляцію встановлюють з механічним спонуканням і з 

підігрівом всього об'єму припливного повітря. Як правило, перед подачею 

повітря очищають від пилу. 

При надходженні шкідливих виділень у повітря цеху кількість припливного 

повітря повинне цілком компенсувати загально обмінну і місцеву витяжну 

вентиляцію. 

Найпростішим типом загально обмінної витяжної вентиляції є окремий 

вентилятор (у більшості випадків осьового тину) з електродвигуном на одній 

осі, розміщеним у ВІКНІ чи в отворі СТІНИ. Така установка видаляє повітря з 

найближчої до вентилятора зони приміщення, здійснюючи лише загальний 

повітрообмін. Коли шкідливими виділеннями в цеху є важкі гази чи пил і немає 

теплоутворення від устаткування, витяжні повітропроводи прокладають по 

підлозі цеху або у вигляді підпільних каналів. 

У промислових будинках, де є різнорідні шкідливі виділення (теплота, волога, 

гази, пар, пил і т.д.) і їхнє надходження в приміщенні відбувається в різних 



умовах (локально, розосереджувано, на різних рівнях і т.д.), то в таких 

приміщеннях для видалення шкідливих виділень застосовують загально-

обмінні витяжні системи. 

Канальна і безканальна вентиляція характеризується тим, що має або 

розгалужену мережу повітропроводів для переміщення повітря (канальні 

системи), або канали (повітропроводи) можуть бути відсутніми, наприклад, при 

установленні вентиляторів у стіні, у перекритті, при природній вентиляції і т.д. 

(безканальні системи). 

 

Кондиціонування повітря. 

 

Кондиціонування повітря - це створення та автоматична підтримка 

(регулювання) у закритих приміщеннях усіх або окремих його параметрів 

(температури, вологості, чистоти, швидкості руху повітря) на визначеному рівні 

з метою забезпечення оптимальних метеорологічних умов, найбільш 

сприятливих для самопочуття людей чи ведення технологічного процесу. 

Кондиціонування повітря здійснюється комплексом технічних засобів, який 

називається системою кондиціонування повітря (СКП). 

До складу СКП входять технічні засоби забору повітря, підготовки, тобто 

надання йому необхідних кондицій (фільтри, теплообмінники, зволожувачі або 

осушувачі повітря), переміщення (вентилятори) і його розподілу, а також 

засоби холоду і теплопостачання, автоматики, дистанційного управління і 

контролю. 

Основне устаткування системи кондиціонування для підготовки і переміщення 

повітря агрегатується ( компонуються в єдиному корпусі ) в апарат, який 

називається кондиціонером. 

Сучасні системи, кондиціонування можуть бути класифіковані за такими 

ознаками: 

 

- за основним призначенням (об’єктом застосування): комфортні і технологічні; 



- за принципом розміщення кондиціонера стосовно приміщення, що 

обслуговується: центральні і місцеві; 

- за наявністю власного (вхідного в конструкцію кондиціонера) джерела тепла і 

холоду: автономні і неавтономні; 

- за принципом дії: прямоточні, рециркуляційні і комбіновані; 

- за способом регулювання вихідних параметрів кондиціонованого повітря: з 

якісним і кількісним регулюванням: 

- за ступенем забезпечення метеорологічних умов у приміщенні, що 

обслуговується; першого, другого і третьою класу; 

- за кількістю приміщень, що обслуговуються: одно зональні і багатозональні; 

- за тиском, що розвиваються вентиляторами кондиціонерів: низького тиску (до 

100 кг/м2), середнього зиску (від 100 до 300кг/м2) і високого тиску (вище 300 

кг/м2). 

Комфортні СКП призначені дня створення і автоматичної підтримки 

температури, відносної вологості, чистоти і швидкості руху повітря, що 

відповідають оптимальним санітарно гігієнічним вимогам. 

Технологічні СКП призначені для забезпечення параметрів повітря у 

максимальному ступені, що відповідає вимогам виробництва. 

Центральні СКП розміщенні поза приміщеннями, що обслуговуються, і 

кондиціонують одне велике приміщення, кілька зон такого приміщення чи 

багато окремих приміщень. Мають такі переваги: можливість ефективної 

підтримки заданої температури і відносної волого сті повітря в приміщеннях; 

зосередження устаткування в одному МІСЦІ; можливість забезпечення 

ефективного шумо- і віброгасіння. 

Місцеві СКП розробляють на базі автономних і неавтономних кондиціонерів, 

що встановлюють безпосередньо в приміщеннях, що обслуговуються. 

Перевагою місцевих СКП є простота монтажу. 

Така система може застосовуватися у великому ряді випадків в існуючих 

житлових і адміністративних будинках для підтримки теплового мікроклімату в 

окремих офісних приміщеннях чи у житлових кімнатах; 



- у нових споруджуваних будинках для окремих кімнат, режим споживання 

холоду в яких різко відрізняється від такого режиму в більшості інших 

приміщень; 

- у нових споруджуваних будниках, якщо підтримка оптимальних теплових 

умов необхідна в невеликій кількості приміщень; 

Автономні СКП забезпечуються ззовні ТІЛЬКИ електричною енергією. 

Автономні системи прохолоджують і осушують повітрі, для чого вентилятор 

продуває рециркуляційне повітря через поверхневі повітроохолоджувачі, якими 

є випарники холодильних машин. У перехідний і зимовий час вони можуть 

робити підігрів повітря за допомогою електричних підігрівників або шляхом 

реверсування роботи холодильної машини за циклом «теплового насоса». 

Неавтономні СКП поділяються на: 

- повітряні, при використанні яких у приміщення, що обслуговується, 

подасться тільки повітря; 

- водоповітряні, при використанні яких у кондиціоноване приміщення 

підводяться повітря і вода, що несуть тепло чи холод. 

Однозональні центральні СКП застосовуються для обслуговування великих 

приміщень з відносно рівномірним розподілом тепла, 

вологовідділюванням. Такі СКП, як правило, комплектуються пристроями для 

утилізації тепла (тепло утилізаторами) або змішувальними камерами для 

використання в приміщеннях рециркуляції повітря. 

Багатозональні центральні СКП застосовують для обслуговування великих 

приміщень, у яких устаткування розміщене нерівномірно, а також для 

обслуговування ряду порівняно невеликих приміщень. Такі системи більш 

економічні, ніж окремі системи для кожної зони чи кожного приміщення. 

Однак за їх допомогою не може бути досягнутий такий самий ступінь точності 

підтримки одного чи двох параметрів (вологості і температури), як 

автономними СКП. 

Прямоточні СКП цілком працюють на зовнішньому повітрі, що обробляється в 

кондиціонері, а потім подається в приміщення. 



Рециркуляційні СКП, навпаки, працюють без підмішування або з частковою 

подачею свіжого зовнішнього повітря. чи на рециркуляційному повітрі, що 

забирається з приміщення і після його обробки в кондиціонері знову подасться 

в це саме приміщення. 

СКП із кількісним регулюванням подають в одне чи кілька приміщень холодне 

і підігріте повітря по двох паралельних каналах. Температура в кожному 

приміщенні регулюється кімнатним терморегулятором, що впливає на місцеві 

змішувачі (повітряні клапани), які змінюють співвідношення витрат холодного 

і підігрітого повітря в подаваній суміші. 

Кондиціонування повітря за ступенем забезпечення метеорологічних умов 

поділяються на три класи: 

- перший клас - забезпечує необхідні для технологічного процесу параметри 

відповідно до нормативних документів; 

- другий клас - забезпечує оптимальні санітарно-гігієнічні норми або необхідні 

технологічні норми: 

третій клас - забезпечує припустимі норми, якщо вони не можуть бути 

забезпечені вентиляцією в теплий період року без застосування штучного 

охолодження повітря. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ: 

1.  Що таке припливна і витяжна вентиляція? 

2.  Охарактеризуйте загальнообміні системи вентиляції. 

3. Що таке кондиціювання повітря? 

4. Як класифікуються системи кондиціювання? 

5. Які існують класи систем кондиціювання повітря? 

 

Відповіді надсилати на пошту ashmarina@ukr.net 


