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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ОСНОВНИМИ СУЧАСНИМИ СИСТЕМАМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА 

КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ І ОТРИМУЮТЬ НАВИЧКИ 

ПРОЕКТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ BIM ТЕХНОЛОГІЙ. 

Наприклад: вміння використовувати програмний продукт компанії TROX - Eazy 

Produkt Finder 2 при підборі активної холодної балки (Chilled beams), або 

використовувати сучасні технології для розрахунків кількості викидів 

забруднюючих речовин та науково обґрунтовувати вибір систем знепилення і 

необхідного пило-газозахисного устаткування. 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: - технічна механіка рідини і газу, 

тепломасообмін, термодинаміка, основи гідравліки і аеродинаміки, аеродинаміка 

вентиляції, опалення, вентиляція, кондиціювання повітря. 

 



 

Програмні результати навчання 

знати: 

- види систем кондиціювання повітря (СКП) - активних кліматичних балок (Chilled beams), 

комплексне рішення підготовки чистого повітря для медичних установ, мультизональні 

системи, системи вентиляції і кондиціювання повітря плавальних басейнів на прикладі 

обладнання провідних компаній та інші; 

- наукові основи розрахунку СКП; 

- схеми і склад обладнання СКП; 

- методи і засоби експлуатації СКП; 

- правила користування довідковою літературою та нормативними матеріалами з вентиляції 

та кондиціювання повітря; 

- наукові основи проектування систем, що забезпечують нормативні параметри повітря в 

виробничих приміщеннях різного призначення. 

- основні принципи, закони та рівняння аеродинаміки вентиляції; 

- методи і засоби вимірювань температури, вологості та швидкості повітря в приміщеннях; 

- визначати негативні характеристики викидів забруднюючих речовин та обґрунтування 

вибору систем знепилення та необхідного пило-газозахисного устаткування; 

володіти: 

- методами розрахунку СКП; 

- методами і засобами експлуатації СКП. 

- методами розрахунку експлуатації систем припливно-витяжної вентиляції (СПВВ) та 

місцевої витяжної вентиляції (МВВ); 

- методами і засобами (СПВВ) та (МВВ) 

вміти:  

- підібрати багатозональна систему кондиціювання повітря зі змінною витратою 

хладоагента; 

- скласти технічне завдання на розробку систем опалення, вентиляції та кондиціювання 

повітря;  

- виконати розрахунок розподілу повітря системами вентиляції і кондиціювання повітря; 

- здійснити підбір обладнання систем кондиціювання повітря для плавальних басейнів; 

- самостійно організовувати спільну науково-дослідну діяльність підрозділів підприємства 

по визначенню ланок технологічних ліній з викидами забруднюючих речовин в повітря; 

- самостійно проводити конструювання та аеродинамічні розрахунки систем припливно-

витяжної вентиляції та місцевої витяжної вентиляції, необхідного пилоочисного і 

вентиляційного устаткування; 

-  самостійно проводити розрахунки відведеного збитку та пилоочисного обладнання при 

впровадженні та (СПВВ) та (МВВ). 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

самост

ійна 

  Частина І 

1.1 Активні кліматичні балки (Chilled beams) - конструкція, 

область використання, особливості розрахунку 

2  8 

1.2 Підготовка повітря чистих приміщень 2  8 

1.3 Вентиляція і кондиціювання повітря плавальних басейнів. 2  8 

1.4 Теплові насоси повітря-повітря.  2  8 

1.5 Опалення/Охолодження повітря фанкойлами. 2  8 



1.6 Мультизональні системи кондиціювання зі змінною 

витратою теплоносія 

4  8 

1.7 Підвищення енергоефективності систем опалення, 

вентиляції та кондиціювання повітря. 

4  8 

1.8 Гідравлічний розрахунок тепло- холодопостачання систем 

кондиціювання повітря прикладі використання програми 

HERZ CO 3.8 

 4 6 

1.9 Особливості розрахунку надходжень тепла від сонячної 

радіації з використанням програми SunRad 2.0 

 4 6 

1.10 Підбір активних кліматичних балок з використанням 

програмного продукту компанії TROX - Eazy Produkt Finder 

2 

 4 6 

1.11 Використання програмного забезпечення компанії Wesper 

при підборі кліматичного обладнання 

 6 6 

 Всього 18 18 80 

Частина ІІ 

2.1 Характеристика вентиляційних викидів та засобів захисту 

від впливу на навколишнє середовище  

2 2 6 

2.2 Обґрунтування і вибір способів очищення повітря від пилу 

та аерозолів 

2 2 6 

2.3 Класифікація пиловловлювачів і вибір рівнів   очищення 

запилених газових викидів.  

2 2 6 

2.4 Розрахунок ефективності циклонів та тканинних фільтрів. 2  6 

2.5 Система імпульсного продування стислим повітрям рукавів 

фільтру 

2  6 

2.6 Система автоматичного контролю роботи фільтрів 2  6 

2.7 Наукові принципи очищення вентиляційних викидів 2 2 6 

2.8 Системи очищення повітря від пилу будівельних матеріалів 

при перевантажувальних процесах 

2 2 6 

2.9 Конструювання і розрахунок СПВВ та МВВ.  2 6 

2.10 Розрахунок і підбір обладнання СПВВ та МВВ  4 8 

 Всього 16 16 62 

 Разом 34 34 142 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо "іспиту" за навчальною дисципліною 

Вентиляція та кондиціювання повітря складає 60 і 100 балів і може бути досягнений 

наступними засобами оцінювання: 

 

Засоби оцінювання 
Кількість у 

семестрі 

Мінімальна 

кількість 

балів 

Максималь

на 

кількість 

балів 

Підсумковий (семестровий) контроль знань 2 20 40 

іспит 1 40 60 

Разом 2 60 100 

 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання курсового проекту за навчальною 

дисципліною Вентиляція та кондиціювання повітря 60 і 100 балів і може бути досягнений 

наступними засобами оцінювання: 



 

Засоби оцінювання 
Мінімальна 

кількість балів 

Максимальна 

кількість балів 

Якість роботи над розрахунковою частиною 20 30 

Якість графічної частини 10 20 

Захист курсового проекту 30 50 

Разом 60 100 

 

Частина І. Передбачено виконання курсового проекту. У розрахунково-пояснювальній записці 

проекту необхідно встановити параметри зовнішнього і внутрішнього повітря, скласти баланс 

тепла в літній і зимовий періоди року, визначити повітрообмін і повну продуктивність 

кондиціонера, підібрати розподільник повітря, вибрати принципову схему обробки повітря и 

здійснити підбір секцій припливно-витяжної агрегату, підбір чілера, а також виконати 

гідравлічний розрахунок системи холодопостачання фанколів. Графічна частина роботи (формат 

А1) містить план офісної будівлі, аксонометричну схему повітропроводів СКП, специфікацію 

обладнання. Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту представлені в 

методичних вказівках [7]. 

Частина ІІ. РГР  складається з графічної частини формату А4 та розрахунково-пояснювальної 

записці. При виконанні роботи розраховуються системи очищення повітря від пилу будівельних 

матеріалів при перевантажувальних процесах. Методичні рекомендації щодо виконання курсової 

роботи представлені в методичних вказівках [8]. 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких причин 

набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже набрану кількість 

балів. Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем. 

Перелік питань до іспиту з навчальної дисципліни Вентиляція та кондиціювання повітря 

1. Обсяги ежекційного повітря сипучим матеріалом. 

2. Компоновка аспіраційної системи. 

3. Схеми компоновки двоступінчатого очищення газів. 

4. Обгрунтовання і вибір способів очищення повітря від пилу та аерозолів. 

5. Аеродинамічний розрахунок аспіраційної системи. 

6. Схема та принцип роботи циклона. 

7. Класифікація пиловловлювачів. 

8. Графоаналітичний метод розрахунку аспіраційної системи. 

9. Схема встановлення циклону на постаменті. 

10. Вибір рівнів очищення повітряних викидів 

11. Розрахунок і підбір обладнання аспіраційних систем. 

12. Схема та принцип роботи фільтра. 

13. Обґрунтування вибору циклону 

14. Розрахунок відведеного збитку при впровадженні пилоочисного обладнання. 

15. Схема встановлення фільтра на постаменті. 

16. Розрахунок ефективності циклонного пиловловлювача. 

17. Види аеродисперсних систем вентиляційних викидів. 

18. Схема автоматичного контролю фільтра. 

19.Класифікація циклонів. 

20. Визначення ежекційного тиску повітря. 

21. Приклад розрахунку фільтра РЦІ. 



22. Класифікація тканинних фільтрів 

23. Визначення ежекційного обсягу повітря. 

24. Схема укриття і аспірація скидальної коробки. 

25. Система імпульсного продування стислим повітрям рукавів фільтру.  

26. Визначення діаметру циклону. 

27. Схема укриття і аспірація приймального бункера. 

28. Система автоматичного контролю роботи фільтрів. 

29. Принцип роботи циклона. 

30. Конструювання і розрахунок систем аспірації.  
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