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VĖDINIMO SISTEMOS

• Vėdinimo sistemomis
tiekiamas į patalpas
švarus ir iš
patalpų pašalinamas už
terštas oras;

• Švarus oras gali būti
papildomai išvalomas.

• Pagrindinis vėdinimo
sistemos tikslas yra
pagerinti (prisitaikant
prie organizmo poreikių
arba gamybos procesų) 
keičiamo oro būklę ir
sudėtį.



IAQ – patalpos oro kokybė
• Oro kondicionavimas – tai 

procesas, kurio 
metu patalpoms
tiekiamas oras turi
atitikti iš anksto
nustatytų parametrų ir
savybių normines
reikšmes, higienos ir
geros žmonių savijautos
reikalavimus arba 
gamybos technologijai
reikalingų parametrų
reikšmes.

Uždarų patalpų oro kokybė
ir būklė priklauso:
• patalpos paskirties
• žmonių, gyvūnų ar 

mechanizmų kiekio
vėdinamoje patalpoje

• paskirstimo būdo ir
teršalų išplitimo.



 Natūralus vėdinimas

 Mechaninis vėdinimas

ir

 Mišrus vėdinimas
(hibridinės sistemos)
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Natūralus – oro pasikeitimą įtakoja gravitacinės
jėgos, vėjas arba abudu veiksniai kartu.

• Vėdinimas – patalpoje
oras periodiškai
atnaujinamas per 
numatytas pertvarų
konstrukcijose
vėdinimo angas.
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• Infiltracija – oro

pralaidumas per 
pastato atitvarines
konstrukcijas, 
nutekėjimai per 
konstrukcijų
pažeidimus ir
įtrūkimus.
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• Kanalinė ventiliacija –
vertikaliais kanalais
oras pašalinamas iš
patalpų dėl vidaus ir
lauko oro tankio
skirtumo.
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• Aeracija – tai oro pasikeitimas, kai oro
srautas prateka pro vėdinimui skirtas angas, 
įrengtas išorinėse konstrukcijose, apykaita
pesiekiama dėl vidaus ir lauko oro tankio
skirtumų.
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• Aeracijos intensivumas priklauso nuo patalpų ir

lauko tempetarūrų skirtumų ir vėjo įtakos.
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Mechaninė – oro apykaita
patalpose nepriklauso
nuo atmosferos įtakos; priverstinai oras
tiekiamas naudojant ventiliatorius.

•Bendros
apykaitos

•Vietinės

http://bab.la/slownik/angielski-polski/atmospheric
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• Bendros apykaitos –
tolygūs oro mainai
visoje patalpoje; 
vėdinimos patalpos, 
kuriose žmonės
būna, bet nevykdo
specifinės veiklos.
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• Vietinės – teršalai

pašalinami jų
išsiskyrimo vietoje.



Mišrus vėdinimas drauge apjungia natūralaus
ir mechaninio vėdinimo stipriasias puses.

Hibridinis (mišrus) vėdinimas



Hibridinis (mišrus) vėdinimas

• Hybridinė sistema yra dažniausiai naudojamas
terminas, skirtas apibudinti sistemas, 
kuriose vėdinimas daugiau natūralus negu
mechaninis. Tai geriausias sprendimas patalpos
vėdinimui, tuo pačiu sumažinant išlaidas
techninei priežiūrai ir energijos suvartojimą.



• Pavyzdžiui, hibridinė sistema naudojant
efektyvius išcentrinius ventiliatorius užtikrina
vietose srautų maišymasi ir efektyvų vėdinimą. 
Natūralus vėdinimas vyks atidarant langus -
sprendimas galimas naudojantis ištisus metus, 
reikalaujantis mažų energijos sąnaudų.

Hibridinis (mišrus) vėdinimas



• Natūralus vėdinimas naudojamas šiltuoju
laikotarpiu užtikrina minimalų energijos
suvartojimą.

• Mechaninis rekuperacinis vėdinimas šaltuoju
laikotarpiu sumažina patalpų šilumos
poreikį.

• Hibridinė sistema užtikrina patalpų vėdinima
visų metų bėgyje.

Hibridinis (mišrus) vėdinimas



Hibridinis (mišrus) vėdinimas
• Pavyzdžiui, esant silpnam vėjui, mechaninės

vėdinimo sistemos atliks patalpų vėdinimą.

• Hibridinis vėdinimas įprastai valdomas
automatiškai, kai nebeužtenka natūralaus
patalpų vėdinimo. Pradeda dirbti mechaninio
vėdinimo sistema, ir išjungiama, kada
patalpoms pakanka natūralaus vėdinimo.



Mikroklimatas

• Mikroklimatą apibudina daug parametrų, tokių
kaip oro švarumas, jo cheminė, biologinė ir fizinė
sudėtis, patalpų temperatūra, santykinė drėgmė, 
oro greitis arba gretimų patalpų temperatūra.
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FIZINIAI VEIKSNIAI:

• triukšmas;

• vibracija;

• jonizuojanti radiacija;

• elektromagnetinė spinduliuotė.
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BIOLOGINIAI VEIKSNIAI:

• dulkės;

• erkutės ir saprofitai;

• pelėsis;

• bakterijos….
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CHEMINIAI VEIKSNIAI:

• Azoto dioksidas; Sieros dioksidas;

• Amoniakas; Anglies monoksidas;

• Anglies dioksidas; Ozonas;

• Lakieji organiniai junginiai; Dūmai.



Mikroklimatas

• Visi mikroklimato komponentai turi didžiulį poveikį žmoga
us nuotaikai, protinei ir fizinei veiklai, darbo efektyvumui i
r gerai savijautai.

• Todėl būtina sistemiškai tiekti švarų orą į patalpas, 
filtruojant orą iš taršių zonų.

• Dauguma pastatų, turinčių natūralaus vėdinimo
problemų ir tinkamo patalpų mikroklimato palaikymu, 
susiijusių su langų konstrukcija, kuri blokuoja oro srautą
ir sumažina vėdinimo sistemos efektyvumą.



STANDARTAI

• PN-EN 13779:2008 Gyvenamųjų pastatų vėdinimas. 
Reikalavimai vėdinimui ir oro kondicionavimui.

• Europinės gairės oro kokybei, Antrasis
leidimas 2000, WHO Regional Office for Europe 
Copenhagen, European Series, No. 91.

• ASHRAE Standartas 62-1989, Vėdinimas patalpų oro
kokybės užtikrinimui, Atlanta 1989.



Santykinė drėgmė

• Santykinė drėgmė, tai yra vandens garų kiekis ore , 
išreikštas procentais, nuo kiekio reikalingo
prisotinimui esant tai pačiai temperatūrai.

• Nustatant oro parametrus visada naudojama
santykinė drėgmė.

• Daugeliui patalpų, tokių kaip mokomosios klasės, 
santykinės drėgmės ribos tarp 40 ir 60% (PN-EN 
13779).



Temperatūra
• Patalpų temperatūra yra normali temperatūra

mokomosios ir gyvenamosios paskirties
patalpoms. Patalpų temperatūra yra apibrėžiama
kaip komfortiška patalpų temperatūra nuo 20 iki
23°C; neatsižvelgiant ar šildoma ar vėsinama
(ASHRAE 1989, PN-EN 13779, WHO 2000).

• Patalpų temperatūros pavyzdys gali būti vandens
puodelyje, kuris buvo paliktas patalpoje valandai, 
temperatūra



Anglies dvideginio koncentracija

• Anglies dvideginio koncentracija yra vienas
pagrindinių parametrų nusakančių patalpos oro
kokybę gyvenamosios ir viešos paskirties
pastatuose, bei mokomosios paskirties patalpose, 
tokiose kaip Universiteto auditorijos.

• Kai anglies dvideginio lygis pasiekia 2500 ppm 
(0.25%), jis laikomas pavojingu žmogaus sveikatai.



Anglies dvideginio koncentracija

• Lenkijoje ir Europos Sąjungoje nėra atitinkamų
teisės aktų, kurie nurodytų anglies dvideginio
koncentraciją patalpos ore, dažniausiai 1000 ppm 
laikoma maksimali rekomenduojama riba
gyvenamosioms patalpoms (ASHRAE 1989, PN-EN 
13779, WHO 2000).
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Anglies dvideginio koncentracija
Nedideli anglies dvideginio kiekiai natūraliai
sutinkami atmosferoje.

Didėjant CO2 koncentracijai aplinkos ore:

• galvos skausmai,

• koncentracijos sumažėjimas,

• skausmingos akys,

• kvėpavimo sutrikimai,

• gali pasireikšti kiti simptomai



Oro kaitos normos

• Normose nustatyti oro mainų reikalavimai
mokymo įstaigų patalpoms ir įragai. Pateikti
konkretūs reikalavimai kiekvienai patalpai, 
bendrai mokomosios paskirties pastato
vėdinimo sistema turi užtikrinti, 
kad oras pasikeistu bent 3-5 kartus per 
valandą.



Triukšmas

• Triukšmas yra garsus, painus ar bereikšmis šūksnis arba
garsas, arba bet koks nepageidaujamas garsas, kuris trukdo
kažko klausytis. Triukšmas įtakoja bendrą kūno nuovargį, 
dirglumą, ypač klausą Triukšmas neigiamai veikia žmonių
būklę ir sveikatą. 

• Dažniausiai triukšmas matuojamas nustatant garso lygį
dB. Triukšmo lygys švietimo įstaigose Lenkijoje ir pagal
Europinius standartus 40 dB.
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