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ВСТУП 

Практичні заняття допомагають систематизувати, розширити і 
поглибити теоретичні знання студентів, знайомлять їх із новими 

досягненнями в галузі проектування систем вентиляції, 
кондиціювання та очистки повітря, дають можливість студентам 

самостійно розв’язувати задачі, а також набути навичок 

використання нормативної, проектної, довідкової та навчальної 
літератури. 

 

1. РОЗРАХУНОК ТА ВИБІР ПАРАМЕТРІВ ПОВІТРЯ 

Тема відноситься до практичного заняття №1: розрахунок та 
вибір параметрів повітря,  і-d діаграма. Тут висвітлені такі питання 

як основні парасметри вологого повітря, розрахункові параметри 

зовнішнього повітря та внутрішнього повітря. 

1.1. Основні параметри вологого повітря 

Слід виділити такі термодинамічні параметри вологого повітря: 
густина; теплоємність; температура; вологовміст; парціальний тиск 

водяної пари; відносна вологість; температура точки роси; 

ентальпія (тепловміст); температура за мокрим термометром. 
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Густина сухого повітря ρП при 20ºС та атмосферному тиску 

дорівнює 1,2 кг/м3
. За інших значень температури її можна 

обчислити за виразом 

ρП = 353 / (273 + t),   кг/м3
.                                     (1) 

Вологовмістом повітря d називають кількість водяної пари у 

грамах на кожен кілограм сухої частини вологого повітря. Кількість 
вологи dMAX, яка може максимально міститися в повітрі за 
атмосферного тиску (в стані повного насичення), залежить від його 

температури (табл. 1). 

Таблиця 1 

Значення густини ρП та вологовмісту при повному насиченні 
dMAX  залежно від температури при тиску 1013,25 гПа 

 
 

Відносна вологість повітря φ відображає ступінь його насичення 
водяною парою за відношенням до стану повного насичення. 

Чисельно вона дорівнює відношенню тиску РП водяної пари в 

ненасиченому вологому повітрі до парціального тиску РПН водяної 
пари в насиченому вологому повітрі за тих самих значень 
температури і барометричного тиску. Зазвичай відносну вологість 
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виражають у відсотках, тоді формула для обчислення відносної 
вологості має вигляд 

φ = 100 · РП / РПН ,   %.                                         (2) 

 

Ентальпією вологого повітря називають кількість теплоти, яка 
необхідна для переведення 1 кг абсолютно сухого повітря, що 

знаходиться при 0ºС, в інший стан з температурою t і вологовмістом 

d. Ентальпія повітря вимірюється в кілоджоулях на кілограм сухого 

повітря і є сумою трьох складових, що відображають витрати (або 

виділення) теплоти в ході таких процесів: 

1) нагрівання (охолодження) сухої частини повітря від 0ºС до 

температури t; 

2) випаровування (конденсація) вологи; 

3) нагрівання (охолодження) водяної пари від 0ºС до 

температури t. 

Таким чином, ентальпію вологого повітря визначають за виразом 

І = сСП t + rd / 1000 + сВП t d / 1000 кДж/кг с.п.,                 (3) 

де: сСП – теплоємність сухого атмосферного повітря, 1,005 

кДж/(кг·°С); сВП – теплоємність водяної пари, 1,8 кДж/(кг·°С); r – 

питома теплота пароутворення води, 2500 кДж/кг; t – температура 
вологого повітря, °С. 

Витрати теплоти на нагрівання сухої частини повітря та на 
випаровування вологи співвимірні і мають однаковий порядок, 

натомість витратами теплоти на нагрівання водяної пари у 

більшості випадків можна знехтувати. 

З рівняння (3) за відомих температури та ентальпії повітря його 

вологовміст можна обчислити за виразом 

d = 1000 (І – сСП t) / (r + сВП t) г/кг с.п.,                    (4) 

а відносну вологість – за наближеною формулою 

φ = 100 · d · PБ / (1013,25 · dMAX) %,                       (5) 

де dMAX – максимальний (при повному насиченні) вологовміст 
сухого повітря за атмосферного тиску 1013,25 гПа і відповідної 
температури повітря t, г/кг с.п. (табл.1); PБ – барометричний тиск 

для даної місцевості, гПа. 
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1.2. Розрахункові параметри зовнішнього повітря 

Параметри зовнішнього повітря для житлових, громадських, 

адміністративно-побутових і виробничих приміщень слід приймати 

відповідно до вимог чинних будівельних норм і правил [27]. При 

розрахунку систем вентиляції і кондиціювання розглядають три 

розрахункові періоди: теплий (ТП), холодний (ХП) і перехідні 
умови (ПУ). 

Теплий період характеризується середньодобовою температурою 

зовнішнього повітря +8ºС і вище. 
Перехідні умови – це умовний період, який відповідає моменту 

відключення систем опалення будівель і переведення систем 

теплопостачання на літній режим. Відповідно до вимог [27, п. 2.17], 

у перехідних умовах параметри зовнішнього повітря приймають 
однаковими для всієї території країни: середньодобова температура 
tЗП = 8°С; питома ентальпія ІЗП = 22,5 кДж/кг с.п. 

Розрахункові параметри зовнішнього повітря для теплого і 
холодного періодів року приймають залежно від розташування 

об’єкта проектування за [27, дод. 25] або за табл. 2. 

Відповідно до вимог [27, п. 2.14] параметри зовнішнього повітря 
для житлових, громадських, адміністративно-побутових і 
виробничих приміщень для систем вентиляції слід приймати: 

− для теплого періоду – за параметрами «А» (середня 

температура й ентальпія найтеплішого місяця, що відповідає 
коефіцієнту забезпеченості 70 %, при цьому можлива тривалість 
відхилень параметрів від розрахункових становитиме не більше 400 

год.); 

− для холодного періоду – за параметрами «Б» (середня 
температура й ентальпія холодної п’ятиденки, що відповідає 
коефіцієнту забезпеченості 98 %, при цьому можлива тривалість 
відхилень параметрів від розрахункових становитиме не більше 50 

год.). 

Для систем кондиціювання повітря (СКП) розрахункові 
параметри зовнішнього повітря приймають: 

- всіх класів для холодного періоду року – за параметрами «Б»; 

-  для теплого періоду року: для першого класу – за  
параметрами «Б»; для другого класу – температуру зовнішнього 

повітря на 2ºС й ентальпію на 2 кДж/кг с.п. нижчими за встановлені 
параметри «Б»; для третього класу – за параметрами «А». 
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Таблиця 2 

Розрахункові параметри зовнішнього повітря 
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Продовження табл.2 

 
 

Значення інших термодинамічних параметрів повітря 

(вологовміст d, відносну вологість φ) визначають за I-d-діаграмою 

вологого повітря або за формулами, наведеними у підрозділі 1.1. 

Концентрацію вуглекислого газу у зовнішньому повітрі ВП 

приймають: для сільської місцевості 0,33 л/м3
; у малих містах 0,4 

л/м3
; у великих промислових містах 0,5 л/м3 

[28]. 
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Приклад. Вибрати розрахункові параметри зовнішнього повітря 
(t; І; d; φ) для системи вентиляції актової зали адміністративної 
будівлі, розташованої в м. Бердянськ. 

Розв’язок. Розрахункові параметри зовнішнього повітря для 

теплого (ТП) і холодного (ХП) періодів року прийняті залежно від 

розташування об’єкта проектування (табл. 2). Середній характерний 

барометричний тиск для місцевості становить 1010 гПа. 
Вибір розрахункових параметрів зовнішнього повітря здійснено 

відповідно до вимог до систем ветиляції: для холодного періоду – за 
параметрами «Б» (середня температура й ентальпія холодної 
п’ятиденки), для теплого – за параметрами «А» (середня 
температура й ентальпія найтеплішого місяця). 

В перехідних умовах (ПУ) параметри зовнішнього повітря 

прийняті такими: середньодобова температура tЗП = 8°С; питома 
ентальпія ІЗП = 22,5 кДж/кг с.п., що відповідає моменту відключення 
систем опалення будівель і переведення систем теплопостачання на 
літній режим. 

Вологовміст повітря та відносну вологість розраховують за 
формулами 4 та 5. Наприклад, для перехідного періоду температури 

t = 8ºС dMAX = 6,65 г/кг с.п (табл. 1), тоді: 

d=1000(І – сСП t)/(r + сВП t)=1000(22,5–1,005·8)/(2500+1,8·8)=5,8г/кг с.п. 

φ=100 ·d PБ / (1013,25 · dMAX)=100 ·5,8 ·1010 / (1013,25 · 6,65)=86,2 % 

Результати розрахунків параметрів заносимо в табличній формі: 

Період 

року, 

параметр 

Темпе-
ратура, 

tз, 
о
С 

Питома 
ентальпія 
I, кДж/кг 

с.п. 

Вологовміст 
d, г/кг с.п. 

Відносна 
вологість 

φ, % 

ТП, 

параметр А 
25,9 53,9 10,9 51,8 

ПП 8 22,5 5,8 86,2 

ХП, 

параметр Б 
-19 -17,6 0,6 92,5 

 

1.3. Розрахункові параметри внутрішнього повітря 

Відповідно до санітарних норм слід розрізняти оптимальні та 
допустимі параметри мікроклімату приміщень. 
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Допустимі (обов’язкові) параметри – це таке поєднання 
показників мікроклімату, тривала і систематична дія яких на 
людину може викликати тимчасові і такі, що швидко 

нормалізуються, зміни теплового стану організму, які 
супроводжуються напруженням механізмів терморегуляції, котрі не 
виходять за межі фізіологічних пристосовницьких можливостей. 

При цьому не виникає порушень стану здоров’я, проте можуть 
спостерігатися дискомфортні тепловідчуття, погіршення 
самопочуття та пониження працездатності. 

Оптимальні (рекомендовані) параметри – це таке поєднання 
показників мікроклімату, тривала дія яких на людину забезпечує 
збереження нормального теплового стану організму без напруження 
механізмів терморегуляції, створює відчуття теплового комфорту і 
передумови для високого рівня працездатності.  

Зазвичай, підтримання допустимих параметрів забезпечує 
система вентиляції, оптимальних – система кондиціювання повітря. 

Значення параметрів повітря слід приймати залежно від 

призначення приміщень, категорії робіт, періодів року, і вони 

мають бути забезпечені в робочій (або обслуговуваній) зоні 
приміщення. 

Метеоумови в обслуговуваній зоні житлових, громадських та 
адміністративно-побутових приміщень слід приймати: в межах 

допустимих норм – за табл. 3, в межах оптимальних норм – за          
табл. 4.  

Таблиця 3 

Допустимі норми температури, відносної вологості і швидкості 
руху повітря в обслуговуваній зоні приміщень [27, дод. 1] 
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Таблиця 4 

Оптимальні норми температури, відносної вологості і швидкості 
руху повітря в обслуговуваній зоні приміщень [27, дод. 5] 

 
Показники мікроклімату у виробничих приміщеннях у межах 

допустимих та оптимальних норм мають відповідати значенням, 

указаним у [27, дод. 2]. 

Для теплого періоду температуру повітря в обслуговуваній зоні 

tО
Т
 приймають на 3°С вищою за розрахункову температуру 

зовнішнього повітря tЗ
Т
 (параметр «А»), тобто 

tО
Т 

= tЗ
Т
 + 3, °С,                                                 (6) 

Температуру припливного повітря tП
Т
 для систем вентиляції з 

механічним спонуканням приймають на 0,5°С вищою за 
розрахункову температуру зовнішнього повітря tЗ

Т
 (таким чином 

враховують підігрівання повітря у вентиляторі та в 

повітропроводах), тобто 

tП
Т
 = tЗ

Т
 + 0,5, °С.                                              (7) 

Для холодного періоду та перехідних умов з метою економії 
теплоти за розрахункову температуру tО

Х,П в обслуговуваній зоні 

приміщень громадських будівель зі значною кількістю людей 

(надлишками теплоти) рекомендують приймати верхню межу 

допустимого діапазону [27, дод. 1], тобто 22°С.  

Температуру припливного повітря за наявності теплових 

надлишків у приміщенні обчислюють за формулою 

tП
Х, П 

= tО
Х, П 

– ∆t,  °С,                                            (8) 

де: ∆t – перепад температур внутрішнього і припливного 

повітря, який приймають залежно від місця подачі припливного 

повітря у приміщення: при його подачі безпосередньо в робочу зону 

– 2°С; на висоті від 2,5 до 4 м від рівня підлоги – 4-6°С; на висоті 
більше 4 м від підлоги – 6-8°С; через стельові плафони ежекційного 

типу – 8-15°С. 
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Температуру повітря, що видаляється з верхньої зони 

приміщення, визначають за формулою 

tВ = tО + grad t (Н – hО),  °С,                                  (9) 

де: Н – висота приміщення від підлоги до стелі, м; hО – висота 
обслуговуваної зони, 2 м (або 1,5 м у разі, якщо люди перебувають 
у приміщенні в сидячому положенні); grad t – градієнт лінійного 

збільшення температури на 1 м висоти приміщення вище 
обслуговуваної зони, °С/м. 

Градієнт температури grad t для громадських будівель 
приймають залежно від теплонапруженості приміщення (питомих 

надлишків явного тепла) q таким: при q більше 23 Вт/м3
 – 0,8-

1,5°С/м; при q від 11,6 до 23 Вт/м3
 – 0,3-1,2°С/м; при q менше 11,6 

Вт/м3
 – 0-0,5°С/м (причому менші значення градієнта приймають 

при подачі повітря у верхню зону приміщення, а більші – в 

обслуговувану зону) [11, табл. 21]. 

Концентрацію вуглекислого газу вважають постійною по всьому 

об’єму приміщення (в тому числі і в повітрі, що видаляється) і 
приймають рівною його гранично допустимій концентрації у 

приміщенні ВГДК, яка становить: для дитячих кімнат і лікарень – 0,7 

л/м3
; для місць постійного перебування людей (житлові кімнати) – 

1,0 л/м3
; для місць періодичного перебування людей більше 2 год. 

безперервно (установи, концертні зали тощо) – 1,25 л/м3
; для місць 

короткочасного перебування людей менше 2 год. безперервно 

(установи, магазини, їдальні) – 2,0 л/м3 
[28]. 

 

Приклад. Вибрати розрахункові параметри внутрішнього 

повітря для системи вентиляції актової зали адміністративної 
будівлі в м. Бердянськ. 

Розв’язок. Система вентиляції актової зали адміністративної 
будівлі розраховують на забезпечення допустимих значень 
параметрів внутрішнього повітря, які прийняті залежно від 

призначення приміщення і розрахункового періоду року відповідно 

до вимог [27, п. 2.1] за даними [27, дод. 1]. 

В теплий період року температура повітря в обслуговуваній зоні 
актової зали tО

Т
 прийнята на 3°С вищою за розрахункову 

температуру зовнішнього повітря tЗ
Т
 (параметр «А»), тобто за 

формулою 6 

tО
Т
 = tЗ

Т
 + 3 = 25,9 + 3 = 28,9 °С,  
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а температура припливного повітря tП
Т
 для системи вентиляції з 

механічним спонуканням – на 0,5°С вищою за розрахункову 

температуру зовнішнього повітря tЗ
Т
 (враховане підігрівання 

повітря у вентиляторі та повітропроводах), тобто за формулою 7 

tП
Т
 = tЗ

Т
 + 0,5 = 25,9 + 0,5 = 26,4 °С.  

У холодний період і в перехідних умовах з метою економії 
теплоти за розрахункову температуру tО

Х,П
 в обслуговуваній зоні 

приміщення прийнята верхня межа допустимого діапазону за [27, 

дод. 1], тобто 22°С. Температура припливного повітря за наявності 
теплових надлишків у приміщенні обчислена за формулою 8 

tП 
Х, П

 = tО
Х, П 

– ∆t = 22 – 7 = 15 °С, 

де: ∆t – перепад температур внутрішнього і припливного 

повітря, що прийнятий при подачі повітря на висоті 5 м від рівня 
підлоги рівним 7°С. 

Температура повітря, що видаляється з верхньої зони 

приміщення, визначена за формулою 9 

Для теплого періоду 

tВ = tО + grad t (Н – hО)=28,9+0,5 (5-1,5)=30,7 °С,  

Для холодного періоду 

tВ = tО + grad t (Н – hО)=22+0,5 (5-1,5)=23,8 °С,  

де: Н=5 м – висота приміщення від підлоги до стелі; hО – висота 
обслуговуваної зони, що прийнята рівною 1,5 м при перебуванні 
людей у приміщенні в сидячому положенні; grad t – градієнт 
температури, який при теплонапруженості приміщення менше 11,6 

Вт/м3 прийнятий рівним 0,5 °С/м. 

Відносна вологість повітря в обслуговуваній зоні приміщення 
прийнята для всіх періодів не більше 65 %, а рухомість повітря в 

обслуговуваній зоні в теплий період – не більше 0,5 м/с, в холодний 

період і в перехідних умовах – не більше 0,2 м/с [27, дод. 1]. 

Розрахункові параметри внутрішнього повітря занесені в 

таблицю. 
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2. РОЗРАХУНОК ШКІДЛИВИХ ВИДІЛЕНЬ У 

ПРИМІЩЕННІ  

Тема відноситься до практичного заняття №2: розрахунок 

шкідливих виділень у приміщенні. У житлових, громадських та 
адміністративно-побутових будівлях, пов’язаних з перебуванням 

людей, до шкідливостей відносять надлишкові тепло і вологу та 
вуглекислий газ, що виділяються людьми, а також тепло від 

освітлення, системи опалення та сонячної радіації, що надходить 
через вікна і покриття. 

Розрахунок надходження у приміщення всіх шкідливостей від 

людей виконують для трьох періодів (теплого, холодного та 
перехідних умов) і проводять з урахуванням прийнятого значення 
температури внутрішнього повітря для кожного періоду року. 

Розрахунок виконують з використанням питомих значень тепло-, 

волого- та газовиділень, які залежать від важкості виконуваної 
роботи й температури повітря у приміщенні і наведені у довідковій 

літературі або в табл. 5, причому окремо обчислюють явні та повні 
тепловиділення від людей. 

Таблиця 5 

Виділення тепла, вологи і вуглекислого газу однією 

людиною 
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Примітки. 1. Жінки виділяють 85 %, а діти – 75 % тепла, вологи і 
вуглекислого газу порівняно з чоловіками. 2. Роботи легкі – такі, що 

виконуються сидячи, стоячи або пов’язані з ходьбою і 
супроводжуються незначними фізичними напруженнями. Роботи 

середньої важкості – пов’язані з постійною ходьбою, переміщенням 

чи перенесенням предметів вагою до 10 кг і супроводжуються 
помірними напруженнями. Роботи важкі – пов’язані з поступовим 

пересуванням, переміщенням та перенесенням важких (понад 10 кг) 
предметів і вимагають значних фізичних зусиль. 

 

Обчислення проводять за формулами: 

QЯ = qЯ · (NЧ + 0,85NЖ + 0,75NД), Вт                    (10)  

QП = qП · (NЧ + 0,85NЖ + 0,75NД), Вт                    (11) 

MW = mW · (NЧ + 0,85NЖ + 0,75NД),  г/год                 (12) 

VCO2 = vCO2 · (NЧ + 0,85NЖ + 0,75NД),  л/год                (13) 

де: QЯ, QП – загальні теплонадходження явного та повного тепла 
від людей, Вт; qЯ, qП – питомі виділення явного та повного тепла від 

однієї людини, Вт/люд (табл.5); MW – загальне надходження вологи 

від людей, г/год; mW – питомі виділення вологи від однієї людини, 

г/(год·люд) (табл.5); VCO2 – загальне надходження вуглекислого газу 

від людей, л/год; vCO2 – питомі виділення вуглекислого газу від 

однієї людини, л/(год·люд) (табл.5); NЧ, NЖ та NД – кількість 
відповідно чоловіків, жінок і дітей віком до 12 років, що 

перебувають у приміщенні, осіб. 

 
Приклад. Визначити надходження тепла, вологи і вуглекислого 

газу від людей в актовій залі на 200 місць для холодного періоду 

року. 

Розв’язок. Розрахунок надходження у приміщення всіх 

шкідливостей від людей виконаний у табличній формі із 
використанням питомих значень тепло-, волого- та газовиділень, які 
залежать від температури повітря у приміщенні та важкості 
виконуваної роботи і прийняті за табл.3.  

У розрахунку прийнятий найнесприятливіший, з точки зору 

виділення шкідливостей, випадок, коли у приміщенні знаходяться 
самі чоловіки. В розрахунку також прийнято, що люди перебувають 
у приміщенні в стані спокою. Результати розрахунків: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

N,  

к-сть 

люде
й 

Темпе-
ратура, 

tв, 
о
С 

Питомі виділення 

на одну людину 
Всього 

qЯ qП mW vCO2 QЯ QП MW VCO2 

200 22 80 
11

1 
44 23    

1600

0 

2220

0 

880

0 
4600 

 

Розрахунок тепла від освітлення, системи опалення та сонячної 
радіації, що надходить через вікна і покриття наведені в [25, 

п.п.7.5.2-7.5.4]. 

 

3. РОЗРАХУНОК ПОВІТРООБМІНУ ПОВІТРЯ 

Тема відноситься до практичного заняття №3: розрахунок 

повітрообміну повітря. Визначають потрібні повітрообміни за 
санітарними нормами та за всіма шкідливостями – вуглекислим 

газом, теплом і вологою. Нормативною кратністю називають 
питомий повітрообмін на одиницю об’єму приміщення. Для деяких 

приміщень питомий повітрообмін наводиться на одну одиницю 

обладнання, одного відвідувача, одну порцію гарячої їжі, один 

санітарний прилад тощо. Значення нормативного повітрообміну 

встановлюються окремо за припливним та витяжним повітрям і 
наводяться у відповідних розділах будівельних норм і правил та в 

довідковій літературі. Якщо нормативний повітрообмін за 
припливним повітрям не вказаний (санвузли, курильні, 
акумуляторні, комори тощо), це означає, що передбачати 

організований приплив повітря в приміщенні не потрібно. Те саме 
стосується і витяжного повітря. 

Розрахунок повітрообміну за санітарними нормами зводиться до 

визначення добутку нормативної кратності на об’єм приміщення 
або питомого повітрообміну на кількість одиниць того, по 

відношенню до чого в довідковій літературі вказаний цей 

нормативний повітрообмін. 

Повітрообмін за нормативною кратністю на одиницю об’єму 

приміщення визначають за формулою 

GП = ρ· KPmin ·VP·3/Н,  кг/год                                 (14)  
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де: VP – об’єм приміщення, м3
; ρ – густина повітря, 1,2 кг/м3

; 

KPmin – мінімальна кратність повітрообміну, год–1
, котра для зали з 

кількістю місць до 200 рівною 3 [28]). 

Повітрообмін за санітарними нормами на одну людину 

визначають за формулою 

GП = ρ lЛ nЛ , кг/год                                          (15) 

де: lЛ – повітрообмін на одну людину, м3
/(люд·год), що дорівнює 

для глядацьких зал, зал нарад та інших приміщень [27, дод. 19], у 

яких люди перебувають до 3-х годин безперервно, – 20 

м3
/(люд·год), для приміщень (офіси тощо), в яких люди 

перебувають більше 3-х годин безперервно, – 60 м3
/(люд·год); nЛ – 

розрахункова кількість людей у приміщенні. 
Повітрообмін за вуглекислим газом визначають за формулою 

GП = ρ VСО2 / (ВГДК – ВП),  кг/год                            (16) 

де: VСО2  – кількість СО2, що виділяється у приміщенні, л/год (ф-

ла 13);  ВГДК – гранично допустима концентрація СО2 у повітрі 
приміщення, л/м3 

(див. розділ 1.3); ВП – вміст СО2 у припливному 

повітрі, л/м3
 (див. розділ 1.2). 

Повітрообмін за надлишками явного тепла, повного тепла та 

вологи обчислюють за формулами: 

GП = 3,6 · QНЯ / (сСП (tВ – tП)), кг/год                         (17) 

GП = 3,6 · QНП / (ІВ – ІП), кг/год                             (18) 

GП = МW / (dВ – dП), кг/год                                   (19) 

де: QНЯ – надлишки явного тепла у приміщенні, Вт; сСП – питома 
теплоємність сухого повітря, 1,005 кДж/(кг·°С); tВ, tП – відповідно 

температури повітря, що видаляється, та припливного повітря, °С; 

QНП – надлишки повного тепла у приміщенні, Вт; ІВ, ІП – відповідно 

ентальпії повітря, що видаляється, та припливного повітря, кДж/кг 
с.п.; MW – надлишки вологи у приміщенні, г/год; dВ, dП – відповідно 

вологовміст повітря, що видаляється, та припливного повітря, г/кг 
с.п. 

У приміщеннях з одночасними тепло- та вологовиділеннями, що 

зазвичай має місце в житлових і громадських будівлях, 

повітрообмін визначають за I-d-діаграмою вологого повітря. 

Розрахунок повітрообмінів у приміщеннях зводиться до побудови 
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на I-d-діаграмі вентиляційних процесів і визначення параметрів 

повітря [ 25, рис.7.2-7.3]. 

Приклад. Визначити повітрообмін за санітарними нормами та за 
вуглекислим газом для актової зали на 80 місць об’ємом 1440 м3

. 

Розв’язок. Повітрообмін за вуглекислим газом визначають за 
формулою 16:  

GП = ρ VСО2 / (ВГДК – ВП) = 1,2 · 1840 / (1,25 – 0,5) = 2944 кг/год,  

VСО2 = vCO2 · N=23·80=1840л/год. 

vCO2 =23 л/(год·люд) питомі виділення вуглекислого газу від 

однієї людини (табл.5), N=80 людей, ВГДК =1,25 л/м
3
 (розділ 1.3); ВП 

= 0,5 л/м
3 
(розділ 1.2). 

Повітрообмін за санітарними нормами на одну людину 

визначають за формулою 15 

GП = ρ lЛ nЛ = 1,2 · 20 · 80 = 1920 кг/год,  

де lЛ = 20 м3
/(люд·год) повітрообмін на одну людину для 

глядацьких зал. 

Повітрообмін за нормативною кратністю на одиницю об’єму 

приміщення визначають за формулою 14 

GП = ρ KPmin VP · 3 / Н = 1,2 · 3 · 1440 · 3 / 5 = 3110 кг/год, 

де: KPmin =3 год–1
, мінімальна кратність повітрообміну, котра для 

зали з кількістю місць до 200 рівною 3 [28]). 

З обчислених величин для подальшого розрахунку прийнята 

найбільша величина повітрообміну, тобто GП = 3110 кг/год. 

 

4. ПІДБІР ОБЛАДНАННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ 

СИСТЕМ 

Тема відноситься до практичного заняття №4: підбір обладнання 
вентиляційних систем. Конструювання вентиляційних систем 

передбачає вибір їх кількості, визначення розташування пристроїв 

для подачі та видалення повітря [25, п.7.8], трасування 

повітропроводів і каналів та загальне компонування обладнання 
припливних і витяжних установок. 

Підбирають обладнання припливної (витяжної) установки за її 
номінальною продуктивністю L, м3

/год. Для підбору обладнання 

припливних камер рекомендується використовувати спеціальні 
комп’ютерні програми, які пропонують фірмами-виробниками.  
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Обладнання припливних камер доцільно підбирати на основі 
типових установок.  

Фільтр і глушник, зазвичай, підбирають за каталогом, де, окрім 

габаритних розмірів і номінальної подачі, наведений їх 

аеродинамічний опір ∆РН. При виборі типу фільтрів слід пам’ятати, 

що коміркові фільтри класу G1 використовуються на першому 

ступені очистки в системах вентиляції і кондиціювання повітря для 
всіх типів будівель. Коміркові фільтри класу G3, кишенькові класу 

G4 та рулонні класу G3 використовуються, як правило: 

− у приміщеннях адміністративних, житлових, торговельних 

будівель зі звичайними вимогами до чистоти повітря як перший і 
єдиний ступінь очистки; 

− в системах вентиляції і кондиціювання повітря будівель із 
більш високими вимогами до чистоти повітря (у готелях, 

ресторанах, кінотеатрах, торгових центрах, концертних залах, 

музеях, бібліотеках тощо) як перший ступінь очистки перед 

фільтрами більш високого класу. 

Фільтри класу F6-F9 застосовуються у виробничих приміщеннях 

за наявності спеціальних технологічних вимог, а також в 

адміністративних, житлових, торговельних приміщеннях із 
підвищеними вимогами до чистоти повітря – харчові виробництва, 
камери фарбування, сушильні камери, лікарні, аптеки – як другий 

ступінь фільтрування. 

Фільтри тонкої очистки повітря Н10-Н13 застосовуються в усіх 

«чистих» приміщеннях з особливими вимогами до чистоти 

внутрішнього повітря як третій ступінь фільтрування: у виробничих 

приміщеннях електронної, фармацевтичної, харчової 
промисловості, у медичних закладах (операційні, кімнати для 
новонароджених, реанімаційні) тощо. 

Фільтри з активованого вугілля застосовують за наявності 
високої забрудненості зовнішнього повітря (смогу) у великих 

містах та промислових центрах. 

Блоки тепло- та масообміну у даний час підбирають за 
методиками, що розроблені фірмами-виробниками, і втрати тиску в 

них видаються точно під задану подачу. 

Вентилятор підбирають за аеродинамічною характеристикою – 

залежністю тиску РВЕНТ, Па, що розвивається вентилятором, від 

його подачі LВЕНТ, м
3
/год, при постійній частоті обертання. Подачу 
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вентилятора приймають із коефіцієнтом 1,1 на подачу системи LСИСТ 

через наявність витоків повітря у системі повітропроводів 

LВЕНТ = 1,1 LСИСТ , м
3
/год.                                   (20) 

Тиск РВЕНТ, що розвивається вентилятором, отримують як суму 

всіх опорів до та після вентилятора знову ж таки з коефіцієнтом 1,1 

(на невраховані місцеві опори та на невідповідність фактичної 
аеродинамічної характеристики паспортним даним) за формулою 

виду 

РВЕНТ = 1,1 (∆РП + ∆РУК + ∆РФ + ∆РК + ∆РГ + ∆РПО), Па        (21) 

де: ∆РП – опір повітропроводів, Па; ∆РУК – опір утепленого 

клапана, Па; ∆РФ – опір фільтра, Па; ∆РК – опір калорифера, Па; 
∆РГ – опір глушника, Па; ∆РПО – опір повітроохолоджувача, Па. 

Потужність електродвигуна вентилятора розраховують за 
виразом 

N = LВЕНТ РВЕНТ / (3600 · 1000 · ККД), кВт                  (22) 

де: LВЕНТ – подача вентилятора, м3
/год; РВЕНТ – тиск вентилятора, 

Па; ККД – коефіцієнт корисної дії з аеродинамічної характеристики 

вентилятора. 
Коефіцієнт запасу потужності електродвигуна становить: 1,2 – за 

N менше 1 кВт; 1,1 – за N у межах від 1 до 3 кВт; 1,05 – за 
потужності більше 3 кВт. 

 

5. АЕРОДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ 

ВЕНТИЛЯЦІЇ 

Тема відноситься до практичного заняття №5: Аеродинамічний 

розрахунок системи вентиляції. Аеродинамічний розрахунок 

виконують з метою підбору розмірів поперечних перерізів ділянок 

вентиляційної мережі і визначення втрат тиску у повітропроводах 

та обладнанні. Аеродинамічний розрахунок складається з двох 

етапів: з розрахунку основного напрямку та ув’язуванні 
відгалужень. Послідовність та приклади виконання 
аеродинамічного розрахунку наведені в [22; 25, п.7.9] 
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6. КОМПОНУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ КОНДИЦІОНЕРІВ. 

ПІДБІР СЕКЦІЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНДИЦІОНЕРА. 

ПІДБІР КОНДИЦІОНЕРІВ СПЛІТ-СИСТЕМ 

Тема відноситься до практичного заняття №6 та 7: 

Компонування центральних кондиціонерів, підбір секцій 

центрального кондиціонера та кондиціонерів спліт-систем. 

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. 

Сучасні центральні кондиціонери складаються з уніфікованих 

типових секцій (модулів) - 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. Центральні кондиціонери 

поділяють на:  
- прямоточні (з утилізацією тепла чи без) - здійснюють 

обробку лише зовнішнього повітря, 

- рециркуляційні - обробляють суміш зовнішнього та 
рециркуляційного повітря.  

Кондиціонери спліт-систем складаються з внутрішнього 

(випарного)  та зовнішнього (компресорно - конденсатного) блоків. 

Компонування центральних кондиціонерів, підбір секцій 

центрального кондиціонера та підбір кондиціонерів спліт-систем 

більш детально розглянуто в [17]. 

 

7. ВИЗНАЧЕННЯ ДИСПЕРСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТА КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ГРУП ПИЛУ 

Тема відноситься до практичного заняття №8: визначення 
дисперсних характеристик та класифікаційних груп пилу. 

Дисперсні часточки залежно від розміру розподіляються на фракції. 
Фракцією називають масову долю часток, розміри яких знаходяться 
в межах певних значень, верхньої та нижньої границь.  
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Дисперсний склад пилів звичайно виражають в процентах маси 

кожної фракції. Часом його називають гранулометричним складом. 

Дисперсний склад пилу, який вловлюється, диктує вибір 

пиловловлювача. Виділяють п’ять класифікаційних груп пилу: 

- I - дуже крупнодисперсний пил – частки розміром, більшим за 
10 мкм; 

- II - крупнодисперсний пил – частки розміром від 2 до 10 мкм; 

- III - середньодисперсний пил – частки розміром від 0,5 до 2 

мкм; 

- IV - дрібнодисперсний пил – частки розміром від 0,1 до 0,5 

мкм; 

- V - дуже дрібнодисперсний пил – частки менші за 0,1 мкм. 

Існують різні експериментальні методи дисперсного аналізу 

пилу: 

- ситовий аналіз; 
- методи, які ґрунтуються на відмінностях геометричної форми 

часток; 

- методи, які ґрунтуються на різниці швидкостей осідання 
часток. 

Дисперсність можна задавати у вигляді таблиці “часткових 

залишків” та “часткових проходів” часток різного діаметру, які 
відповідно, залишились на рядів реальних сит, або пройшли крізь 
них, в процентах від загальної маси пилу. Графічно результати 

дисперсного аналізу подають у вигляді диференціальних та 
інтегральних кривих. Приклад побудови диференціальної кривої 
розподілу частинок пилу за розмірами фракцій, інтегральної кривої 
дисперсного складу за повними проходами та частковими 

залишками та визначення медіанного діаметру частинок пилу 

наведені в [15]. 

 

8. РОЗРАХУНОК ПИЛООСАДЖУВАЛЬНИХ КАМЕР, 

ЦИКЛОНІВ, ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 

Тема відноситься до практичного заняття №9 та 10: розрахунок 

пилоосаджувальних камер, циклонів, розрахунок фільтрувального 

обладнання. Відділення завислих часток від пилу в 

пиловловлюючих пристроях відбувається з застосуванням таких 

способів: осадження в гравітаційному полі, осадження під дією 

сили інерції, осадження в відцентровому полі, фільтрування, 
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осадження в електричному полі. Осадження пилу може відбуватись 
у сухих та мокрих умовах. 

Гравітаційне осадження. Частинки пилу осаджуються з потоку 

газу під дією сили тяжіння. Для цього необхідно створити 

відповідний режим руху газу в апараті з урахуванням розміру 

частинок, їх густини тощо. Пилоосаджувальні камери - найпростіші 
сухі гравітаційні пиловловлюючі. Вони можуть порожнинними і 
поличними. Приклад розрахунку порожнинних та поличних 

пилоосаджувальних камер наведено в [16]. 

Інерційне осадження. Інерційне осадження ґрунтується на тому, 

що частинки пилу і газ, в якому вони розподілені, завдяки значній 

різниці густин, рухаються з різною інерцією, в результаті чого 

пилові частинки відділяються від газового середовища. 
Осадження під дією відцентрової сили. Відбувається при 

криволінійному русі пилогазового потоку під дією відцентрових 

сил, які  відкидають частинки пилу на периферію пристрою, де вони 

і осаджуються. Саме так відбувається очистка вентиляційних 

викидів від частинок пилу у циклонах, приклад розрахунку яких 

наведено в [16]. 

 Ефект зачеплення. Частинки пилу, розподілені у газовому 

середовищі, затримуються в вузьких звивистих каналах і порах при 

проходженні пилогазового потоку через фільтрувальні матеріали. 

Приклад розрахунку фільтрів наведено в [16]. 

Осадження в електричному полі. Проходячи через електричне 
поле, частинки пилу отримують заряд і притягаючись до електродів 

протилежного заряду, осаджуються на них. Приклад розрахунку 

електрофільтрів наведено в [16]. 

Мокре очищення відбувається при змочуванні поверхні 
елементів апаратів водою або іншою рідиною, що сприяє 
затриманню частинок пилу на цій поверхні. 

 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ВИКОНАННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Студенти самостійно опрацьовують питання вищенаведених тем, 

використовуючи рекомендовану літературу (табл. 6). 
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Таблиця 6 

Назва 
Рекомендо-

вана літера-
тура 

 Тема 1. Класифікація струменевих течій повітря в 

приміщенні. Основні характеристики струменю 
9, 10, 25 

Тема 2. Вимоги до рівня шуму в приміщеннях. 

Передача шуму. Заходи зі зниження звукового тиску 
1, 10, 25 

Тема 3. Тепло- і масообмін між водою і повітрям. 

Зволоження повітря при сталому тепловмісті 
4, 20 

Тема 4. Осушення та іонізація повітря в системах 

кондиціонування. Розрахунок і підбір осушувачів 

повітря 

11, 23 

Тема 5. Види холодоагентів, що застосовуються в 

системах кондиціонування 
11, 23 

Тема 6. Мобільні кондиціонери. Прецизійні 
кондиціонери. Мультизональні системи 

кондиціювання зі змінною витратою холодоагенту 

(VRV і VRF системи). Порівняння систем 

кондиціонавання. 

11, 23 

Тема 7. Характеристика основних забруднюючих 

речовин атмосферного повітря. Нормування якості 
атмосферного повітря 

13, 14 

Тема 8. Негативна дія пилу та заходи щодо її 
попередження 

13, 14 

Тема 9. Обладнання мокрого механічного 

пиловловлювання 
4, 12, 20, 24 

Тема 10. Очищення  газових викидів методом 

адсорбції. Адсорбери. Основні типи конструкцій 

адсорберів 

3, 12, 24  

Тема 11. Охорона праці під час експлуатації систем 

вентиляції та кондиціонування 

1, 9, 10, 11, 

25 
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Ямпольский. – К.: Будівельник, 1983. – 272 с. 
19. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: 
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7.092108  «Теплогазопостачання та вентиляція» всіх форм навчання  
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Посібник / Кравченко В.С., Проценко С.Б., Кравченко Н.В.; За ред.. 
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воздуха. / Р.В.Щекин и др. – К.: «Будівельник», 1976. – 352 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


