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ВСТУП 
 

Мета лабораторних робіт є доповнення та практичне 

застосування основних положень теоретичного курсу з дисципліни 

“Вентиляція, кондиціонування та очищення повітря ”. 

На початку навчального семестру студент повинен 

ознайомитись з переліком і календарним планом лабораторних 

робіт з дисципліни. Для підготовки до виконання лабораторних 

робіт студенту необхідно вивчити відповідні розділи 

рекомендованої навчальної літератури та дані методичні вказівки. 

Перед початком робіт в лабораторії студент повинен 

ознайомитись з стендом або установкою, а також інструкцією щодо 

техніки безпеки. Перевірка знань правил техніки безпеки 

здійснюється викладачем до проведення заняття. Зібрання окремих 

вузлів установки, якщо це передбачено роботою, і приєднання 

вимірювальних приладів виконується студентами. 

Після виконання необхідних вимірювань, обробки даних 

спостережень і обчислень студент складає звіт про роботу. Звіт 

можна оформляти в окремому зошиті або на листках формату А4. 

Звіт є основним документом, який дає можливість перевірити 

отримані результати, тому звіти мають бути чіткими і акуратними.  

Кожна лабораторна робота оцінюється в 1,5 бала: 0,5 – за 

присутність, 0,5 – за зміст звіту та 0,5 – за захист звіту лабораторної 
роботи. 
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СПИСОК ПЛАКАТІВ 

1. Опалювально-вентиляційні агрегати. 2. Припливна і 
витяжна камери. 3. Механічна вентиляція 4. Природна вентиляція.  

5. Очищення повітря 6. Кондиціонер. 7. Побутовий кондиціонер.    

8. Нагрівання повітря 

СПИСОК СТЕНДІВ 

1. Елементи повітропроводів, обладнання систем вентиляції та 

кондиціювання повітря. 2. Побутовий кондиціонер. 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 

 

ПОВІТРОПРОВОДИ, ФАСОННІ ЧАСТИНИ, ЗАПІРНА 

РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА ТА ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМ 

ВЕНТИЛЯЦІЇ 
 

Мета роботи: ознайомлення з видами повітропроводів, 

способами їх з’єднання, конструкцією та принципом роботи, 

фасонними частинами, влаштуванням арматури і обладнанням 

систем вентиляції. 
 

Матеріали і обладнання, необхідні для виконання роботи: 

лабораторна робота виконується в лабораторії санітарно-технічного 

обладнання кафедри водовідведення, теплогазопостачання та 

вентиляції. Використовуються встановлені в лабораторії стенди, 

прилади і обладнання, а також моделі і плакати. 

 

Хід виконання роботи: Протягом роботи студенти вивчають 

повітропроводи, їхні з’єднання, фасонні частини, обладнання, а 

також роблять ескізні креслення. 

 

Зміст і оформлення звіту: у звіті з лабораторної роботи 

наводяться ескізи і стисла характеристика повітропроводів, 

фасонних частин, арматури і обладнання, з якими ознайомились 

студенти. 

 

У системах вентиляції (СВ) і кондиціювання повітря (СКП) 

використовують вентилятори, кондиціонери, припливні камери, 

повітряні завіси, калорифери, опалювально-вентиляційні агрегати, 
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обладнання для очищення повітря, повітропроводи і фасонні 
елементи до них, вентиляційні деталі, засоби кріплення, 

ущільнювальні та допоміжні матеріали. 

1) ПОВІТРОПРОВОДИ служать для транспортування 

чистого обробленого повітря до споживача або запиленого повітря 

від джерел забруднення до очисних споруд. Для зниження втрат 

напору на тертя і місцеві опори повітропроводи повинні мати 

гладку поверхню і плавні переходи фасонних частин. За формою 

поперечного перерізу повітропроводи і фасонні частини до них 

виготовляють круглими або прямокутними. Для аспіраційних 

систем використовують лише круглі повітропроводи за рахунок 

того, що їх легше очистити від пилу, вони менш металоємні, 
простіші у виготовленні і відрізняються підвищеною жорсткістю в 

порівнянні з прямокутними повітропроводами. Повітропроводи 

прямокутного перерізу необхідно застосовувати, виходячи з 
міркувань компонування і вимог технічної естетики, оскільки вони 

займають менше місця і краще вписуються в інтер’єр приміщення, 

що особливо важливо для будівель адміністративно-побутового і 
громадського призначення. 

В системах вентиляції житлових, громадських і виробничих 

будинків в якості повітропроводів використовують канали в 

будівельних конструкціях будинків, а також повітропроводи, 

виготовлені зі спеціальних матеріалів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Конструкції 
вентиляційних каналів і 
повітропроводів: 
а) в цегляних внутрішніх стінах; 

б) в борозні внутрішньої стіни 

при закриванні плитами;                 

в) підвісний повітропровід під 

стелею; г) приставні 
вертикальні канали;                    

д) розташування каналів у 

внутрішніх стінах із 
вмонтованими шафами;             

е) канали з сухої штукатурки в 

перегородках;  

1 –  цегляні стіни;    2 – 

штукатурка; 3 – гіпсошлакові 
плити; 4 – перекриття; 5 – 

сталева підвіска; 6 – кріплення 

розмірами 50х50х4 мм 
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Якщо в будинках внутрішні стіни зроблені з цегли, то 

вентиляційні канали влаштовують у товщі стін або у борознах, які 
закладаються плитами. У зовнішніх стінах вентиляційні канали не 

влаштовують. У випадку, коли немає внутрішніх цегляних стін або 

товщина стіни замала, влаштовують приставні повітропроводи з 
блоків і плит (рис.1). Приставні повітропроводи в приміщеннях із 
нормальною вологістю повітря виконують з гіпсошлакових і 
гіпсоволокнистих плит, а при підвищеній вологості – з 
шлакобетонних або бетонних плит товщиною 35-40 мм. В окремих 

випадках доцільно виготовляти приставні повітропроводи з 
азбестоцементних плит, листової сталі та з пластмаси. 

В системах механічної вентиляції влаштовують повітропроводи, 

відокремлені від огороджувальних конструкцій, з таких матеріалів: 

- тонкої листової сталі (товщина 0,5-1,4 мм) – чорної, 
оцинкованої, покритої полівінілхлоридною плівкою. За формою 

можуть бути круглого поперечного перерізу d=100-2000 мм або 

прямокутного поперечного перерізу 100х150 – 1600х2000 мм.  

- азбестових листів - повітропроводи виготовляють з металевого 

каркасу, до якого кріпляться азбестові листи, 

- пластмаси – полівінілхлориду, вініпласту, поліетилену. 

Пластмасові труби стійкі до агресивного середовища, однак мають 

низьку термостійкість і механічну стійкість,  

- металопластикові – виготовляються безпосередньо на об’єкті з 
листового жорсткого спіненого пластика з обох сторін покритого 

шарами алюмінію. Такі повітропроводи легкі, міцні. 
- алюмінію, титанових сплавів, бетону, шлакобетону, 

залізобетону, вогнестійкої фанери, кераміки, склотканини і 

склопластику. 

Нержавіючу сталь, титанові сплави, алюміній, інколи 

оцинковану сталь використовують в повітропроводах витяжних 

систем, які транспортують агресивні гази, пари і вологу, а також для 

вентиляції будівель і споруд, які вимагають підвищеної 
довговічності. Для систем кондиціювання повітря і в будинках 

культурно-побутового призначення застосовують оцинковану сталь. 

Захист від корозії повітропроводів з дахового заліза і тонколистової 
сталі здійснюють фарбуванням її внутрішньої і зовнішньої 
поверхонь масляними фарбами і кислотостійкими сумішами. 
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Азбестоцемент використовують для виготовлення повітропроводів 

громадських будівель. З бетону та залізобетону виготовляють, як 

правило, підпідлогові повітропроводи. 

 

2) З’ЄДНАННЯ ПОВІТРОПРОВОДІВ 

Окремі ланки і елементи СВ (прямі ділянки, фасонні елементи, 

мережеве обладнання) з’єднують різними способами: фланцевим, 

безфланцевим (ніпельне, телескопічне), хомутовим, розтрубним, 

рейковим тощо (рис.2), фальцевим (рис.3), за допомогою 

зварювання. 

Елементи трубопроводів з вініпласту з’єднують за допомогою 

муфт, фланців або в розтруб (рис.4). 

Азбестоцементні короби і труби з’єднують в розтруб або 

муфтами. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Способи з’єднання 

повітропроводів: 
а) телескопічне з’єднання на 

самонарізних шрубах;  

б) телескопічне з’єднання на 

заклепках; 

в) бандажне з ущільненням; 

г) ніпельне із застосуванням 

герметика; 

д) планкове; 

е) бандажне для круглих 

повітропроводів; 

є) рейкове з’єднання. 
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3) Для з’єднання повітропроводів, зміни напрямку потоку 

повітря і розподілу його відгалуженнями використовують 

ФАСОННІ ЧАСТИНИ (рис.5). 

 

4) Для регулювання кількості повітря і газу, а також для 

забезпечення відключення відгалужень та пиловловлюючих 

апаратів або вентиляційної установки в цілому при проведенні 
ремонтних робіт або в аварійних ситуаціях, на повітропроводах 

встановлюють спеціальні РЕГУЛЮВАЛЬНІ ТА ЗАПІРНІ 
ПРИСТРОЇ. Ці пристрої повинні бути швидкодіючими, 

Рис.4. З’єднання елементів 

вініпластових 

трубопроводів: 
а) за допомогою муфт;  

б) за допомогою приварених 

вініпластових фланців;  

в) за допомогою накидних 

сталевих фланців;  

г) розтрубне:  

1- вініпластовий кутник; 2 – 

прокладка; 3 -повітропровід;    

4 – сталевий кутник; 5 – 

набортування на дзеркало 

фланця; 6 – розтруб; 7 – 

азбестова набивка; 8 – 

приварена муфта. 

Рис. 3. Види фальців: 
а) одинарний лежачий;  

б) подвійний лежачий;  

в) одинарний стоячий;  

г) подвійний стоячий;  

д) 1,5-ний лежачий;  

е) одинарний кутовий;  

ж) комбінований 

кутовий 
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забезпечувати надійність експлуатації і герметичність при 

повному перекритті перерізу повітропроводу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В системах вентиляції і аспірації використовують регулювальні 
клапани (рис.6) і шиберні засувки (рис.7). Шиберні засувки 

дозволяють змінювати величину поперечного перерізу 

повітропроводу шляхом переміщення заслінки. Їх встановлюють на 

нагнітальній стороні вентилятора. У дросельному клапані, на 

відміну від шибера, зміна перерізу відбувається завдяки обертанню 

заслінки навколо осі, яка з’єднується з ручкою, виведеною назовні. 
Для фіксування заслінки у потрібному положенні на секторі 
передбачені спеціальні гнізда зі шпилькою. 

На відгалуженнях повітропроводів для регулювання витрат 

встановлюється діафрагма, яка регулюється – диск з отвором 

перемінного перерізу, який працює за принципом діафрагми 

фотоапарата. Цей пристрій має найбільшу вартість з усіх 

регулюючих, тому використовується не так часто. 

Зворотні клапани призначені для автоматичного перекриття 

повітроводу з метою забезпечення руху повітря тільки в одному 

напрямку і попередження руху у зворотному. Робоча частина 

складається з двох стулок,  які обертаються навколо осі. При русі 
повітря у потрібному напрямку стулки під дією динамічного тиску 

повітря знаходяться у відкритому положенні. Якщо потік повітря 

Рис.5. Фасонні частини: 
а) прямі ділянки; 

б) переходи; 

в) хрестовини; 

г) трійники; 

д) відводи під різними 

кутами; 

е) відступи; 

ж) пряма ділянка з 
патрубком відгалуження; 

з) патрубок відгалуження; 

и) перехідна шайба 
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відсутній, стулки під дією вантажу та пружини розходяться в 

сторони і закривають переріз повітропроводу. Шиберні засувки 

встановлюють для відключення вентиляційних камер у випадку 

зупинки вентилятора. Регулювальні клапани встановлюють в 

повітроприймальних отворах припливних камер і шахт, а також у 

витяжних камерах, вентиляційних системах, коли будь-яке 

охолодження приміщень не допустиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Пристрій, через який припливне повітря потрапляє в 

приміщення, називають розподільником. Вище наводились 

різновиди струменів, якими припливне повітря подається в 

приміщення. Компактні струмені утворюються при випуску повітря 

з патрубків, круглих та прямокутних отворів з решітками та без них 

і т.п. Щілинні отвори дають змогу отримати площинні струмені. 

Рис.6. Регулювальні клапани: 
а) дросель-клапан: 1 – корпус;               

2 – фланці; 3 – полотно клапана;        

4 –  вісь; 5 – ручка; 6 – фіксуючий 

сектор; 7 – повітропровід. 

б) зворотний клапан: 1 – корпус;           

2 – стулки; 3 – пружина; 4 – ручка 

з вантажем. 

Рис.7. Шибери в 

конвертах:  
а) з висувною ручкою;  

б) з прихованою ручкою:  

1 – повітропровід;  

2 – конверт; 3 – ручка. 
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Дифузори та плафони дозволяють отримати віялові струмені. За 

конструктивним виконанням розподільники повітря – це решітки, 

плафони, сопла, перфоровані панелі та повітропроводи, панелі з 
форсунками, різні насадки і т.п. 

 

5) ВЕНТИЛЯТОРИ 

Основні характеристики вентилятора – його тип і номер. 

Номер вентилятора відповідає діаметру робочого колеса в 

дециметрах. Вентилятори одного й того ж типу мають різні номери 

зі збереженням геометричної подібності, що забезпечує широкі 
межі їх продуктивності. Найчастіше використовують вентилятори з 
№ 3,2 по № 20. 

Основними характеристиками вентиляторів є наступні 
параметри: 

- витрата повітря , м3
/год; 

- повний тиск, Па; 

- частота обертання, об/хв.; 

- споживана потужність, кВт; 

- коефіцієнт корисної дії; 
- рівень звукового тиску, дБ. 

Для комплектування вентиляторів використовують 

електродвигуни асинхронні (А) з короткозамкненим ротором таких 

серій: А2 – захищене виконання з чавунною станиною і щитами; 

А02 – виконання з чавунною станиною, щитами і обдуванням; А3, 

АК-3 і А4 – закритого виконання. 

Радіальні вентилятори застосовують в системах 

загальнообмінної вентиляції, кондиціювання повітря, системах 

аспірації і пневмотранспорту, для подачі повітря в топки котлів і 
печей, для охолодження теплообмінників. 

Робота радіального вентилятора (рис.8) полягає у наступному: 

при обертанні робочого колеса повітря надходить через вхідний 

отвір в канали між лопатками колеса, під дією відцентрової сили 

переміщається цими каналами, збирається спіральним кожухом і 
направляється у вихідний отвір. Таким чином, повітря у 

відцентровий вентилятор надходить в осьовому напрямку і 
виходить з нього у напрямку, перпендикулярному осі. В системах 

вентиляції та кондиціювання застосовують наступні радіальні 
вентилятори: одностороннього чи двостороннього всмоктування, на 
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одному валу з двигуном чи ні, з загнутими вперед чи назад 

лопатками 

 

 

       

 

 

 

 

 

Осьові вентилятори (рис.9) служать для переміщення великих 

об’ємів повітря за незначного тиску. Їх використовують для 

вентиляції приміщень, провітрювання шахт, тунелів, для 

охолодження води в градирнях, обдування електродвигунів, в якості 
тягодуттьових машин котельних агрегатів. При обертанні робочого 

колесу виникає рух повітря вздовж осі. 
Осьові вентилятори порівняно з відцентровими мають ряд 

переваг: вищий ККД на оптимальному режимі, більшу 

компактність, кращі регулювальні властивості. До недоліків 

осьових вентиляторів слід віднести: велику кутову швидкість для 

створення потрібних тисків, нестійку роботу при малих 

продуктивностях, а також значний шум при роботі. 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 Дахові вентилятори (рис.10) служать для видалення з 
приміщень повітря з температурою до 60 °С, встановлюються на 

безгорищному покритті виробничих і громадських будівель замість 

великої кількості витяжних шахт. Вони бувають відцентрові і 
осьові. Для видалення корозійних газоповітряних сумішей 

використовують вентилятори з нержавіючої сталі й титанових 

Рис.8. Радіальний 

вентилятор: 
1 – робоче колесо; 

2 – вхідний патрубок; 

3 – кожух; 

4 – вихідний патрубок. 

Рис.9. Осьовий 

вентилятор: 
1 – корпус; 

2 – лопаті робочого колеса. 
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сплавів. Продуктивність таких агрегатів становить 180...11 000 

м3
/год, повний тиск 25...700Па, потужність - 0,03 ...2,8 кВт Вони 

зручно монтуються на даху, що дозволяє економити корисну площу 

будівлі. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Стелеві вентилятори призначені для періодичного збільшення 

швидкості руху в теплий період року у виробничих і громадських 

будівлях. Стелевий вентилятор складається з двигуна, на вал якого 

насаджені лопаті.  
Димосмоками називають тягодуттьові відцентрові або осьові 

машини, призначені для видалення з котельних агрегатів, печей і 
сушильних установок продуктів згоряння палива,  а  також для 

рециркуляції димових газів стаціонарних парових котлів. 

Млинарні вентилятори використовують в системах 

пилоприготування котельних установок для пневматичного 

транспортування вугільного пилу. 

Димосмоки і млинарні вентилятори знайшли широке 

застосування в системах газоочищення, аспірації і 
пневмотранспорту. Ці апарати працюють в умовах високих 

температур, причому димосмоки, як правило, встановлюють в 

системах з порівняно невеликим опором газоочисних апаратів, а 

млинарні вентилятори – в системах зі значними втратами тиску 

(агломераційних, мартенівських, електросталеплавильних). 

Вентилятори підбирають за індивідуальними характеристиками, 

наведеними в каталогах фірм – виробників, таким чином, щоб при 

заданих значеннях витрати та тиску ККД вентилятора був 

максимальним. 

 

Рис.10. Дахові вентилятори: 
а) радіальний ВКР-4; 

б) осьовий Ц3-04; 

1 – вхідний патрубок; 2 – робоче 

колесо; 3 – електродвигун;                

4 – підшипники; 5 – кожух;               

6 – залізобетонний стакан;                

7 – запобіжна решітка; 8 – люк;        

9 – клапан 
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    6) ОПАЛЮВАЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦІЙНІ АГРЕГАТИ призначені 
для повітряного опалення приміщень промислових будинків. 

Основні їх елементи: калорифер, вентилятор з електродвигуном і 
напрямний апарат. Опалювально-вентиляційні агрегати можуть 

бути підвісними і підлоговими. 

 

7) ФІЛЬТРИ 

Для очищення припливного і рециркуляційного повітря від пилу 

використовують повітряні фільтри. Для очищення забрудненого 

викидного вентиляційного повітря використовують пиловловлювачі 
різних типів (циклони, пилоосаджувальні камери). 

За конструкцією повітряні фільтри для припливних СВ можуть 

бути шпаруватими, в яких повітря проходить через шар 

фільтрувального матеріалу, і електричними. Найрозповсюдженіші 
коміркові фільтри типу ФкР із заповненням у вигляді металевих 

сіток, що змащуються перед початком експлуатації СВ. Комірки 

фільтра також можуть бути заповнені вініпластовими сітками, 

модифікованим поліуретаном чи пружним скловолокнистим 

фільтрувальним матеріалом (рис.11). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефективність вловлення часток пилу залежить від розмірів пор 

фільтрувального матеріалу. За європейськими стандартами фільтра 

поділяються на три класи – грубої, тонкої та особливо тонкої 
очистки. На фільтрах грубої очистки затримуються частки розміром 

10 мкм, тонкої - 1 мкм і більше, особливо тонкої - частки менших 

розмірів. Крім того, в кожному класі виділяють кілька типів 

фільтрів. Оскільки на ринок України надходить обладнання в 

основному європейських виробників, то при вирішенні проектних 

задач потрібно враховувати європейські стандарти, відповідно до 

яких і класифікують фільтри (табл. 1). 

Рис.11. Фільтри коміркові: 
а) касета фільтрів ФкП і ФкР, 

б) паперовий фільтр:  

1 – каркас; 2 – пористий 

папір; 3 – металева сітка.  
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Таблиця 1 

Класифікація фільтрів 

 

Застосування Клас 

Ефект 

очистки, 

% 

Фільтр для грубої очистки з 
невисокими вимогами до 

чистоти повітря. 

Кондиціювання та витяжна 

вентиляція з невисокими 

вимогами до чистоти повітря 

 

Груба 

EU 1 65 

EU 2 65 

EU 3 80 

EU 4 90 

Очистка повітря для 

лікарняних палат, 

адміністративних будівель, 

готелів і т.п. 

Тонка 

EU 5 60 

EU 6 60 

EU 7 80 

EU 8 90 

EU 9 95 

Хірургічні блоки, 

реанімаційні палати, 

фармацевтична 

промисловість 

Надтонка 

EU 10 97 

EU 11 99 

EU 13 99,9 

EU 14 99,9 

 

У фільтрах тонкої очистки використовується склотканина, іноді 
спеціально просочена. За конструкцією фільтри можуть бути 

кишеньковими, складчастими, електростатичними, зі змінними 

пластинами (рис. 12). Кишенькові фільтри складаються з металевої 
рами, зовнішніх прокладок із сітки та кишень з фільтруючого 

матеріалу. 

Швидкість руху повітря в площині фільтрування в 5 разів менша 

за фронтальну швидкість. 

В складчастих фільтрах використовують гофровану склотканину. 

В фільтрах тонкої очистки використовують також активоване 

вугілля. Такі фільтри - це набір касет, заповнених активованим 

вугіллям. Такий фільтр має здатність поглинати запахи. У фільтрах 

надтонкої очистки можуть використовувати спеціально просочене 

активоване вугілля, клеєне скловолокно, клеєний папір. Найчастіше 
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вони оформляються у вигляді складчастих чи сухих панельних 

фільтрів. 

Фільтри грубої очистки EU 1 використовують тоді, коли вимоги 

до якості повітря невисокі. Фільтри EU 2 - EU 4 призначені для 

зменшення концентрації пилу в повітрі, яке подається в приміщення 

зі звичайними вимогами і використовуються для захисту 

вентиляційного чи кондиційного обладнання від пилу, для 

зменшення забруднення стін та стелі поблизу розподільників 

повітря, в якості попередньої очистки перед фільтрами з високою 

ефективністю. 

 
Рис. 12. Схема кишенькового, касетного, сітчастого та вугільного 

фільтрів  

 

Фільтри тонкої очистки EU 5 - EU 9 задовольняють більш 

жорсткі вимоги до чистоти повітря, можуть використовуватись так 

само, як і фільтри грубої очистки, а також для очистки повітря, яке 

подається в музеї, пам’ятки архітектури, лікарняні палати і т.п. 

Фільтри надтонкої очистки використовують для подачі повітря у 

приміщення з високими вимогами до його якості - в 

фармацевтичній промисловості, операційних, лабораторіях ( EU 10- 

EU 13 ), фільтри EU 14 - в чистих приміщеннях електронної та 

оптичної промисловості. 
Європейський стандарт рекомендує наступні класи фільтрів для 

приміщень: житлові та побутові - EU 3 - EU 5, адміністративні EU 3 

- EU 5 з фінішною очисткою в EU 6 - EU 7, лікарні - EU 3 - EU 5 з 
фінішною очисткою в EU 6 - EU 9, операційні та стерильні 
приміщення - на першій стадії - EU 3 - EU 5, на другій - EU 6 - EU 9 

і фінішна очистка в EU 10 - EU 14. 
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8) ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІ поділяються на  гравітаційні (прості 
та лабіринтові пилоосаджувальні камери), інерційні сухі (циклони 

типу  ЦН-11, ЦН-15, “СИОТ” тощо) та мокрі (відцентрові скрубери 

“ВТИ”, циклони-промивники “СИОТ” тощо), промивники, 

контактної дії (тканинні рукавні) і електричні.  
 

9) ПРИПЛИВНІ КАМЕРИ (ПК) бувають індивідуального 

виконання або повнозбірними металевими. Вентиляційне 

обладнання камер індивідуального виконання монтують з окремих 

елементів безпосередньо на об’єкті після закінчення будівельних 

робіт. Металеві ПК постачаються на об’єкти у вигляді уніфікованих 

секцій заводського виготовлення. 

 

10) ПОВІТРЯНО-ТЕПЛОВІ ЗАВІСИ (рис.13)  призначені для 

розділення зон з різною температурою з  різних боків відкритих 

перерізів, вікон чи дверей. За рахунок подачі площинного струменя 

утворюється завіса, яка не дає внутрішньому повітрю виходити 

назовні, а зовнішнє – не пропускає в приміщення, що сприяє 

зниженню втрат тепла та ліквідовує протяги. В теплий період року 

використання завіси забезпечує зниження витрат на кондиціювання, 

ізолює приміщення від вихлопних газів, пилу та комах. До 

конструкції завіси входять вентилятор, електропідігрівач і, в 

окремих випадках, повітряний фільтр. Повітряні завіси 

встановлюють над вхідними дверима з внутрішнього боку. 

Швидкість випуску повітря біля зовнішніх дверей не повинна 

перевищувати 8м/с, але струмінь повинен добивати до підлоги. 

 

  

 

11) Для утилізації тепла в системах кондиціювання чи вентиляції 
використовуються такі способи (рис.14): 

а) Twivent - з двома теплообмінниками батарейного типу та 

проміжним теплоносієм. В якості проміжного теплоносія 

використовується водний розчин етиленгліколю, оскільки замерзає 

Рис.13. Схема та 

загальний вигляд 

повітряно-

теплової завіси 
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при температурах нижче 0 
оС та не викликає корозії. Використання 

такої схеми дозволяє утилізувати теплоту в установці з віддаленими 

один від одного потоками припливного та витяжного повітря, хоча 

за рахунок проміжного теплоносія ефективність утилізації падає. 

б) Directvent - з пластинчатим рекуперативним 

теплообмінником. В рекуперативних перехресноструменевих 

теплообмінниках передача теплоти здійснюється через стінки 

каналів, які відокремлюють повітряні потоки. Канали утворюються 

чергуванням плоских та гофрованих алюмінієвих пластин. 

в) Heatvent  - із застосуванням теплових труб. Це рекуперативні 
утилізатори на базі теплових труб з об’єднаними тепловими 

потоками. Теплова труба - це герметична посудина, заправлена 

фреоном - рідиною, яка легко випаровується. Робоча рідина за 

рахунок теплого повітря випаровується, піднімається вгору і там 

конденсується, віддаючи тепло холодному повітрю. Конденсат 

збігає в нижню частину. Теплові труби використовуються для 

підвищення ефективності осушення повітря. 

г) Rotorvent -  з обертовим ротором-регенератором. Це найбільш 

ефективний спосіб утилізації тепла за рахунок значної поверхні 
площі контакту та руху потоків повітря на протиході. Ротор 

набирається з плоских та гофрованих листів алюмінієвої фольги 

товщиною 70 чи 100 мкм. Товщина ротора - 200 чи 250 мм. 

Ентальпійні ротори здійснюють перенесення явної та прихованої 
теплоти і забезпечують більшу ефективність утилізації, ніж ротори 

явної теплоти, вони в теплий період року охолоджують та 

осушують повітря, взимку - нагрівають і зволожують. 

 Ефективність утилізації тепла при використанні роторів 

становить 80...90%, установок з тепловими трубами 55...75%,  з 
пластинчатими перехресноструменевими рекуператорами - 40...60% 

та з теплообмінниками батарейного типу - 40...45%.  

 

12) В системах вентиляції для зниження шуму використовують 

ГЛУШНИКИ ШУМУ. Конструктивно глушники шуму поділяють 

на трубчасті, сотові, пластинчасті і камерні, схеми яких 

зображено на рис.15. 

Пластинчатий глушник - це коробка з тонкого металевого листа, 

переріз якого поділений пластинами із звукоізоляційного матеріалу 

Трубчатий глушник виконується з двох труб, вставлених одна в 
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одну, простір між якими заповнений матеріалом, який поглинає 
звук (наприклад, скловолокном ). Важливу роль відіграє 
правильність встановлення глушника. Найкращий ефект 

досягається при його розташуванні в місці проходження 

повітропроводу через стіну. 

 

a) cхема утилізації тепла з 
проміжним теплоносієм 

 

  

б) схема утилізації тепла в 

перехресноструменевому 

утилізаторі 

 
в) утилізація тепла з 

використанням теплових труб 

 

г) утилізація тепла в 

роторному утилізаторі 
 

 

 
 

 

 

Рис.14. Утилізатори тепла 
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Рис.15. Конструкції глушників шуму (схеми) : 

а ) трубчастого; б) сотового; в) пластинчастого; г) камерного: 

1 – зовнішній кожух; 2 – звукопоглинаючий матеріал; 3 – 

перфорований повітропровід; 4 – звукопоглинаюча комірка; 5 – 

звукопоглинаючі пластини; 6 – канали для повітря; 7 – обтічники; 8 – 

каркас пластини; 9 – тканина; 10 – сітка; 11 – камера; 12 – облицювання 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 

 

КОНСТРУКЦІЇ І ПРИНЦИП РОБОТИ МІСЦЕВИХ  

ТА ЦЕНТРАЛЬНИХ КОНДИЦІОНЕРІВ  

 

Мета роботи: ознайомлення з конструкцією і принципом роботи 

місцевих та центральних кондиціонерів. 

 

Матеріали і обладнання, необхідні для виконання роботи: 

лабораторна робота виконується в лабораторії санітарно-технічного 

обладнання кафедри водовідведення, теплогазопостачання та 

вентиляції. Використовуються встановлені в лабораторії прилади, 

обладнання і плакати. 

 

Хід виконання роботи: Протягом роботи студенти вивчають 

конструкцію та принцип роботи місцевих та центральних 

кондиціонерів. 
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Зміст і оформлення звіту: у звіті з лабораторної роботи 

наводяться ескізи і стисла характеристика місцевих та центральних 

кондиціонерів. 

 

КОНДИЦІОНЕРИ – апарати, в яких здійснюється необхідна 

тепловологісна обробка повітря і його очищення. Існують дві групи 

кондиціонерів: центральні, які призначені для приготування повітря 

в одному центрі і подачі його в приміщення, і місцеві, які 
застосовуються для обслуговування одного-двох приміщень і 
розташовані безпосередньо в цих або сусідніх приміщеннях. 

 

  1.    ВІКОННІ КОНДИЦІОНЕРИ (рис.1) - це одні з перших 

автономних кондиціонерів, які стали використовувати для обробки 

повітря в житлових та офісних приміщеннях. Характеризуються  

продуктивністю за холодом  від 1.5 до 7 кВт,  більшість моделей 

можуть працювати в режимі теплового насоса з продуктивністю за 

теплом  до 10 кВт, мають коефіцієнт термічної ефективності від 2.3 

до 2.6, електричну потужність до 2.5 кВт, рівень шуму - 50 ...75 дБ. 

Складаються з корпуса, який поділений перегородкою на дві 
частини. В одній частині розташовані компресор, вентилятор та 

конденсатор, в іншій - випарник, вентилятор та додаткове 

обладнання. Встановлюються вони у вікно чи зовнішню стінку 

таким чином, щоб компресорна частина була розташована на 

вулиці, а випарник - всередині приміщення. В перегородці таких 

кондиціонерів є отвір,  через який всередину приміщення може 

потрапляти невелика (до 10%)  кількість зовнішнього повітря.  

 
    2. КОНДИЦІОНЕРИ СПЛІТ-СИСТЕМ складаються з 
внутрішнього (випарного)  та зовнішнього (компресорно - 

конденсатного) блоків. 

Рис.1. Віконний кондиціонер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

22

    В зовнішньому блоці знаходяться компресор, конденсатор та 

вентилятор і розташовується він, як правило, на стіні будівлі, на 

даху або балконі, де гарячий конденсатор може продуватись 

зовнішнім повітрям. Внутрішній блок встановлюється 

безпосередньо в приміщенні і призначається для охолодження чи 

нагрівання повітря, його очищення та створення потрібної 
рухливості повітря. Блоки з′єднані між собою трубками та 

електричним кабелем. Конструктивне та дизайнерське вирішення 

внутрішніх блоків досить різне, вони ефективно підтримують 

задану температуру, працюють з низьким рівнем звукового тиску.    

        Внутрішні блоки кондиціонерів спліт-систем бувають:  

- настінні (потужний струмінь холодного повітря, спрямований 

в робочу зону), 

- підлогово-стелеві (настилання струменю  стелею чи вздовж 

стіни. Встановлюються на підлозі, стіні чи стелі),  
- колонні (створюють потужний повітряний потік, що 

спрямовується в стелю, після чого поширюється на весь об’єм 

приміщення),  

- касетні  (внутрішній блок монтується в просторі за підвісною 

стелею, при цьому видно лише декоративну решітку стандартних 

розмірів 600 х 600 мм. Повітря забирається через центральну 

частину внутрішнього блока, проходить в ньому обробку і 
подається в бокові щілини. Такі блоки можуть підмішувати до 10% 

свіжого повітря та розподіляти повітря через додаткові 
вентиляційні решітки),  

- канальні (призначені для кондиціювання повітря в кількох 

приміщеннях і працюють в режимі рециркуляції. Основна 

відмінність таких блоків полягає в тому, що вони встановлюються 

за підшивною стелею, а повітря забирається та подається через 
систему повітропроводів. Блоки мають простішу конструкцію, 

оскільки вимоги до дизайну не такі високі.)  
 

    3. ДАХОВІ КОНДИЦІОНЕРИ мають широкий діапазон теплової 
чи холодильної потужності - 8...140 кВт та витрати повітря від 1500 

до 25000 м3
/год. Практично всі кондиціонери мають повітряне 

охолодження конденсатора з допомогою осьових вентиляторів. При 

роботі в режимі охолодження скидає в атмосферу достатньо велику 

кількість тепла. Досить часто дахові кондиціонери додатково 
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комплектуються електропідігрівачами чи водяними підігрівачами, 

електродвигунами підвищеної потужності, системами регулювання 

швидкості вентилятора, реле сигналізації забрудненості фільтра. 

 

    4. ШАФОВІ КОНДИЦІОНЕРИ можуть бути як з водяним, так і з 
повітряним охолодженням конденсатора. Окремі серії шафових 

кондиціонерів з повітряним охолодженням мають виносні 
конденсатори. У всіх моделях повітря забирається через решітку з 
фільтром на передній панелі і відцентровим вентилятором 

подається вгору через решітки у верхній частині. Додатково 

кондиціонери можуть комплектуватись електричним чи водяним 

нагрівачем, розподільчою камерою, яка забезпечує напрямок 

струменя та гасіння шуму. 

 

     5. ПРЕЦИЗІЙНІ КОНДИЦІОНЕРИ - це різновид шафових 

кондиціонерів. Фірми випускають багато модифікацій таких 

кондиціонерів -  з водяним чи повітряним охолодженням 

конденсатора. Кондиціонери з водяним охолодженням складаються 

з одного блоку, з повітряним охолодженням - з внутрішнього та 

зовнішнього (конденсатного) блоку. Всі кондиціонери виконуються 

з нижньою чи верхньою подачею обробленого повітря. 

Кондиціонери з нижньою подачею обробляють велику кількість 

повітря і розподіляють його в приміщенні через спеціальний 

простір у фальш-підлозі. Забір повітря здійснюється з верхньої 
частини приміщення, або через патрубок і простір підвісної стелі. В 

кондиціонерах з верхньою подачею повітря подається  

безпосередньо в приміщення  і забирається через  передню, бокову 

чи задню панелі. Кондиціонер може комплектуватись додатково 

камерою розподілу повітря. 

 

    6. СИСТЕМИ З ЧИЛЛЕРАМИ ТА ФАНКОЙЛАМИ. Джерелом 

холоду в такій системі є машина, яка охолоджує холодоносій (воду 

або  іншу рідину) і називається чиллером. Фанкойл (fan - 

вентилятор, coil - змійовик) - це агрегат, який встановлюється в 

приміщенні і складається з теплообмінника, фільтра,  вентилятора 

та пульта управління. Вентилятор через фільтр забирає повітря з 
приміщення  і подає його до теплообмінника, в якому воно 

охолоджується чи підігрівається. Якщо до фанкойла подати свіже 
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повітря від припливної установки, то система зможе забезпечити  і 
провітрювання приміщень. 

       Схеми кондиціювання можуть бути різними. Найпростіша - 

чиллер та насосна станція розташовуються на даху будівлі. Система 

трубопроводів  здійснює подачу холодоносія до фанкойлів та 

повернення його в чиллер. Схема може ускладнюватись - 

наприклад, до фанкойлів підводять трубопроводи системи опалення 

або на горищі будівлі поруч з чиллером встановлюють центральний 

кондиціонер, повітря від якого підводиться до фанкойлів. 

   

7. ЦЕНТРАЛЬНІ КОНДИЦІОНЕРИ. Сучасні центральні 
кондиціонери складаються з уніфікованих типових секцій (модулів) 

(табл.1) - технологічних, в яких здійснюються процеси обробки 

повітря (нагрівання, охолодження, очищення, осушення, 

зволоження, транспортування), та проміжних чи модулів 

обслуговування, через які обслуговують технологічні модулі та 

змішують і регулюють витрату повітря. 

Таблиця 1 

Назва секції Позна-

чення 

Назва секції Позна-

чення 

Вентиляторний 

відсік    
 

Відсік 

фільтрування 

 
Відсік нагрівача 

 

Відсік 

кишенькових 

фільтрів  
Відсік 

охолоджувача 
 

Глушник 

шуму 

 
Камера 

зрошення  
 

KGX 

 
Відсік 

перемішування 
 

KGXD 

 
Відсік 

перемішування 

та фільтрування   

 Ротаційний 

теплообмінник  

RTW  
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Секція охолодження – водяний чи фреоновий теплообмінник, 

виготовлений з мідних трубок з алюмінієвими ребрами. 

Холодоносієм може бути вода, суміш води з гліколем, фреон. 

Холодоносій може надходити від чиллера, артезіанської 
свердловини, градирні і т.п. Колектори для води виконуються з 
оцинкованих труб, фреонові – з мідних. Патрубки колекторів 

виведені зовні секції. В секцію встановлюється піддон з 
нержавіючої сталі з виведеним зовні патрубком. За секцією 

встановлюються ефективні сепаратори для уловлення крапель. 

Швидкість руху повітря становить 2.5...5.0. м/с. 

Секція нагрівання використовує електричні, водяні чи парові 
нагрівачі. Водяні та парові нагрівачі конструктивно виконуються 

так само, як і охолоджувачі. 
Секція зволоження – це форсункова камера у випадку 

зволоження водою чи секція зволоження парою. У форсунковій 

камері повітря проходить через дощовий простір дрібних крапель, 

які утворюються при розпиленні води з допомогою форсунок. Під 

час тепло і масообміну між водою та повітрям може здійснюватись 

цілий спектр процесів - адіабатичне зволоження, зволоження при 

сталій температурі, охолодження зі сталим вологовмістом, 

політропічні процеси охолодження зі зволоженням та охолодження 

з осушенням. Найчастіше у форсункових камерах підтримують 

процес адіабатичного зволоження. 

Секція фільтрування використовується для обробки повітря та 

захисту секцій кондиціонера від пилу. При потребі в компоновку 

кондиціонера включають дві фільтрувальні секції. В секцію 

первинного фільтрування встановлюють сітчасті фільтри грубої 
очистки класу EU1 чи кишенькові фільтри класу EU3. Сітчасті 
фільтри виконують з тканини, укладеною зигзагом та армованою 

алюмінієвою сіткою. В секції вторинного фільтрування 

використовують кишенькові фільтри класу EU5 - EU9. Розміри та 

кількість фільтрувальних елементів залежать від моделі установки. 

Секція глушіння шуму призначена для зниження рівня шуму, 

який створюється центральним кондиціонером. Всередині секції 
закріплені пластини з поглинаючого шум матеріалу, наприклад, 

мінеральної вати, підсиленої скловолокном. 

Вентиляторна секція забирає повітря в центральний 

кондиціонер і подає його в приміщення. В кондиціонерах 
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використовують відцентрові вентилятори одностороннього чи 

двостороннього всмоктування низького та середнього тиску. 

Вентилятори характеризуються високим ККД і змінюють 

продуктивність зміною числа обертів. З’єднання вентилятора та 

двигуна здійснюється клиноремінною передачею. Вентилятор з 
двигуном розташований на загальній рамі всередині секції, 
утворюючи вентиляторну групу, яка монтується на амортизаторах. 

Вентиляторна секція може бути проміжною або її напірний 

патрубок є виходом з кондиціонера. 

Для економії тепла в кондиціонерах використовують утилізатори 

тепла, описані вище. Тип утилізатора визначає і тип відповідної 
секції кондиціонера. 

Регулювання кількості повітря, яке надходить в центральний 

кондиціонер, здійснюється повітряними клапанами з 
електроприводом. Як правило, клапан має багато стулок, 

установлених паралельно. 

Центральні кондиціонери поділяють на  

- прямоточні (з утилізацією тепла чи без) - здійснюють 

обробку лише зовнішнього повітря, 

- рециркуляційні - обробляють суміш зовнішнього та 

рециркуляційного повітря. 

1. з першою рециркуляцією - рециркуляційне повітря 

змішується із зовнішнім перед калорифером першого 

підігріву, що дає можливість зменшити витрати тепла на цей 

підігрів, 

2. з другою рециркуляцією - це підмішування рециркуляційного 

повітря до обробленого перед калорифером другого 

підігріву, що дає змогу відмовитись від другого підігріву в 

теплий період року,  

3. з першою та другою рециркуляціями та з обвідним каналом 

поза камерою зрошення. 

Центральний кондиціонер (рис.2) складається з окремих типових 

секцій, герметично з’єднаних між собою. Корпус виготовлений з 
алюмінієвого каркасу, до якого прикріплені панелі, що складаються 

з двох оцинкованих листів з теплоізоляційним матеріалом між 

ними. В секціях передбачаються дверцята для обслуговування 

вузлів. Набір секцій залежить від вимог до параметрів обробленого 

повітря. Крім стандартних типових компоновок, існує можливість 
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створення індивідуальної унікальної компоновки. Кількість секцій 

та їх розміри залежать від витрати повітря, яке обробляє 

кондиціонер. 

 
Рис. 2. Схеми компонування центрального кондиціонеру 

 

Для нагрівання повітря використовують переважно сталеві 
пластинчаті (рис.3) і біметалеві з спіраленавивним оребренням 

калорифери. Залежно від виду теплоносія калорифери маркують: 

КВ – водяні, КП – парові. 
Залежно від кількості трубок, що послідовно розташовані за 

ходом повітря, калорифери поділяють на п’ять моделей: найменша 

(НМ), мала (М), середня (С), велика (В), найбільша (НБ). 

Найрозповсюдженіші калорифери моделей С і В. Кожна модель 

поділяється на 12 номерів, які визначають габаритні і 
приєднувальні розміри, а також площу поверхні нагрівання. 

Парові калорифери виготовляються одноходовими за 

теплоносієм, а водяні – як одноходовими, так і багатоходовими (в 

одноходових калориферах теплоносій проходить через весь пучок 

трубок одночасно від одного колектора до іншого). 

Калорифери часто групують по декілька штук як з паралельним 

розташуванням у повітряному потоці, так і з послідовним чи 

комбінованим. 
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Парові калорифери встановлюють з вертикальними 

розміщенням трубок і підведенням пари до верхнього патрубка; 

водяні – з горизонтальним розташуванням трубок і підведенням 

теплоносія збоку. 

 

 
 

  

Рис.3. Водяний нагрівач повітря Рис.4. Секція підігріву для 

центрального кондиціонера:  
1 – калорифер; 

2 – обвідний канал. 

 

Також застосовують електричні калорифери складаються з 
спірально-навивних ТЕНів або з нагрівальних елементів, виконаних 

з нержавіючої сталі. Електричні підігрівачі мають кілька ступенів 

нагріву за рахунок секційного під’єднання. 
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