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Podobnie jak wszystkie ssaki…

Unikanie nadmiernego gorąca,
zimna, deszczu czy wiatru jest dla
nas koniecznością.

jesteśmy dość delikatnymi
stworzeniami.

Dlatego wymyślamy
różne sposoby…

aby chronić się przed warunkami
zewnętrznymi.

Od jaskiń przez chaty aż do domów, stopniowo zmienialiśmy nasze otoczenie i sposób życia.

Jednak to rozwój
przemysłu w XVIII w.
zapoczątkował wielkie
zmiany w sposobie
życia ludzi…

Nowe materiały budowlane,
źródła energii oraz wynalezienie elektryczności udoskonaliły
sposoby oświetlenia
i ogrzewania. Wraz z tym
pojawiła się chęć skuteczniejszego zarządzania warunkami
wewnątrz budynków.

Na początku XX wieku,
szczególnie wzięto pod
uwagę komfort i dobre
samopoczucie we
wnętrzach.

Obecnie, w zurbanizowanym świecie, ludzie
spędzają w budynkach
ok. 90% czasu.

Kluczem do naszego
dobrego samopoczucia staje
się więc komfort w czasie
pracy, snu czy zabawy.

Komfort to stan fizycznego spokoju i dobrego
samopoczucia w danym
otoczeniu.

Doświadczamy go poprzez różnorodne świadome i nieświadome
oddziaływania na trzech różnych polach:

Sposób, w jaki nasz organizm reaguje na otoczenie.

Główne parametry naszego
otoczenia (temperatura
w pomieszczeniu, poziom
hałasu, ilość i jakość światła,
dostępność świeżego
powietrza…).

Nasze ogólne samopoczucie (zmęczenie, radość…)
i rodzaj otoczenia
społecznego, w którym
żyjemy.

Nasze odczuwanie komfortu w pomieszczeniu kształtowane
jest przez cztery główne czynniki:

Zachowanie prawidłowej równowagi
pomiędzy tymi czynnikami tworzy
pomieszczenia, w których jesteśmy
aktywniejsi, pracujemy efektywniej
i czujemy się lepiej.

(określany temperaturą
powietrza, wilgotnością, itd.)

(określany przez widok,
oświetlenie itd.)

(określany przez poziom
zewnętrznego hałasu,
wibracje, itd.)

(określany przez dopływ
świeżego powietrza, zanieczyszczenia, zapachy, itd.)

Wiedza dotycząca czynników
komfortu jest kluczowa dla projektowania przyjaznych, zdrowych
i energooszczędnych budynków.

Postęp technologiczny, w szczególności wprowadzenie sztucznego
oświetlenia, regulacji temperatury doprowadził do poprawy wielu
aspektów życia wewnątrz budynków,

W dzisiejszych czasach wiele
problemów zdrowotnych jest
powiązanych z warunkami
mieszkaniowymi (choroby
układu oddechowego, alergie,
zmęczenie…). Obecnie tylko
niewielka część zasobów mieszkaniowych może być określona,
jako zdrowa. Możemy to
zmienić!

ten sam postęp spowodował również
niepożądane konsekwencje.

Coraz częściej wydatki na zdrowe i komfortowe budownictwo są uznawane za mądrą
inwestycję, ponieważ bezpośrednio podnoszą naszą efektywność i obniżają koszty
opieki zdrowotnej.

Aby zbudować, użytkować
i utrzymywać tworzone
przez nas środowisko
we wnętrzach, zużywamy
znaczne ilości zasobów
naturalnych.

Z jednej strony, poprawa
komfortu i zdrowia, a z drugiej obniżenie szkodliwego
wpływu na środowisko
naturalne, mogą czasami
pozostawać w sprzeczności.

W krajach uprzemysłowionych budynki odpowiadają za zużycie 40% całości energii.
Odpowiednio zaprojektowane przegrody zewnętrzne mogą znacząco zmniejszyć nasz
wpływ na środowisko naturalne.

Jednakże, dążenie do osiągnięcia tych obydwu celów jest
kluczowe dla wszystkich z branży budowlanej: architektów,
instalatorów, budowlańców, deweloperów i zarządców,
jak również użytkowników.

Rolą Saint-Gobain jest
dostarczanie najlepszych
dostępnych rozwiązań
dla budownictwa
zrównoważonego.

Pierwsze osady powstały w łagodnych
warunkach klimatu umiarkowanego.

Przenosząc się na północ, człowiek chcąc mieszkać komfortowo przez
wszystkie pory roku, musiał budować różne rodzaje schronienia.

Ściany zewnętrzne, jako
bariery pomiędzy częścią
wewnętrzną i zewnętrzną,
stopniowo stawały się bardziej skomplikowane i złożone.

W XX wieku osiągnęliśmy
niespotykaną kontrolę nad naszym
otoczeniem termicznym, ale stało
się to głównie dzięki urządzeniom
zużywającym znaczne ilości energii.

Im głębiej wchodzimy w XXI wiek, tym bardziej rosną: światowe zaludnienie,
rejony uprzemysłowione, jak i oczekiwania dotyczące komfortu życia…

Dążenie do zmniejszenia zapotrzebowania budynków na energię, przy jednoczesnym
zaspokojeniu potrzeby komfortu, jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

Pierwszym krokiem jest zaprojektowanie właściwie izolowanych
przegród zewnętrznych budynku
tj. ścian, dachu i posadzki.

Dziś spędzamy coraz
więcej czasu wewnątrz,
gdzie oczekujemy takiego
poziomu komfortu termicznego, który zapewnia
nam optymalną wydajność
i pozwala cieszyć się
dobrym samopoczuciem.

Tymczasem ekstremalne temperatury
mogą być fatalne w skutkach…

Zarówno zbyt wysokie, jak i nazbyt niskie temperatury mają wpływ na koncentrację,
sprawność manualną oraz częstotliwość występowania wypadków.

nawet delikatne wahania odbijają
się na naszym komforcie.

Podstawowe założenia komfortu termicznego są w dużej
mierze jednakowe dla wszystkich, ale każdy może mieć inną
wrażliwość na temperaturę.

Ciągłą wymianę ciepła z otoczeniem nasze ciała równoważą na różne sposoby.
Na przykład poprzez
dreszcze…
aspekt komfortu termicznego

pocenie się…

lub zmianę tempa krążenia
krwi w celu regulacji
dystrybucji ciepła.

Ciało ludzkie, tak jak
i innych ssaków, jest jak
termiczny silnik, który
generuje i rozprzestrzenia energię.

Nasz metabolizm dąży do
regulacji temperatury ciała
jak najmniejszym kosztem
(jeśli to możliwe).

Stąd potrzeba kontrolowania otaczającego nas środowiska fizycznego.

Przewodzenie to przenikanie energii przez ciało
stałe.
aspekt komfortu termicznego

Energia termiczna
(ciepło lub chłód) może
być przekazywana na 3
sposoby, które łącznie
ze zmianami wilgotności,
wpływają na nasze odczuwanie otoczenia.

Całościowo zrównoważone
otoczenie termiczne jest
podstawą dla naszego poczucia komfortu…

Konwekcja to
przenoszenie energii
z ciała stałego do
przylegającego gazu
bądź cieczy.

Promieniowanie to
energia emitowana
z powierzchni.

jednak nasze ciała są bardzo wrażliwe, a miejscowe zmiany mogą powodować olbrzymi dyskomfort.

Nasz aktualny stan emocjonalny, nastrój czy poziom
zmęczenia…

nasze pochodzenie społeczne
i przyzwyczajenia…

jak również inne czynniki
środowiskowe, jak zgiełk czy
jasne, oślepiające światło.

Dla przykładu, im więcej mamy
kontroli nad środowiskiem
cieplnym,

tym lepiej się czujemy
i jesteśmy wydajniejsi

niezależnie od tego, czy
korzystamy z tej kontroli,
czy nie.

aspekt komfortu termicznego
Wiele różnych czynników
wpływa na postrzeganie
przez nas środowiska
cieplnego:

Nasze odczuwanie
ciepła zależy również od
indywidualnych poziomów
tolerancji.

Rozwiązania różnią się w zależności od klimatu…

Nie ma jednego
uniwersalnego przepisu
na komfort termiczny.

Przegrody zewnętrzne
budynku działają jak filtr
pomiędzy zewnętrznym
a wewnętrznym otoczeniem.
Efektywne ich projektowanie
wymaga wzięcia pod uwagę
5 głównych czynników:

oraz rodzaju działalności prowadzonej przez użytkowników budynków.

IZOLACJA redukuje zarówno straty ciepła w czasie zimy,
jak i nadmierne nagrzewanie w lecie.

POZYSKIWANIE ENERGII
SŁONECZNEJ uzależnione jest od
poziomu izolacji budynku, jego kształtu
oraz położenia względem stron świata,

BEZWŁADNOŚĆ
CIEPLNA zależy od masy
i rodzaju materiałów budynku.
Przegrody zewnętrzne o wysokiej
bezwładności są relatywnie stabilne przy zmianach temperatury.

SZCZELNOŚĆ I
SYSTEM WENTYLACYJNY
pozwalają kontrolować wymianę
powietrza z otoczeniem.

stosunku powierzchni okien do ścian,

rodzaju przeszklenia, urządzeń
zacieniających takich jak np. rolety
zewnętrzne…

Prawidłowo zaprojektowane przegrody zewnętrzne budynku mogą
znacząco ograniczyć konieczność
zastosowania mechanicznych
systemów zapewniających komfort
termiczny, i tym samym redukują
emisję dwutlenku węgla.

Mimo, że w przyszłości nasze podstawowe wymagania
komfortu termicznego najprawdopodobniej się nie
zmienią, to postępująca zmiana klimatu jest faktem.

Te zmiany, a także nowe podejście do zużycia energii, będą wymagały budynków,
które mogą ewoluować wraz z czasem, aby być wciąż komfortowe, jak
i oszczędne energetycznie.

Zmiany klimatu będą
odgrywać coraz
ważniejszą rolę w projektowaniu budynków.
Nowe systemy i materiały
będą nieustannie rozwijane i doskonalone.

Kluczowym efektem tej ewolucji
stanie się wzrost świadomości
komfortu termicznego i jego
dopuszczalnego poziomu: czy mamy
tylko założyć kurtkę, czy włączyć
ogrzewanie?

Nasz słuch ukształtował się w środowisku naturalnym i tam
wciąż czujemy się akustycznie najbardziej komfortowo.

oraz odbieranie komunikacji głosowej.

Jednak dzisiejszy świat jest
o wiele bardziej

Jego głównym celem zawsze było
ostrzeganie nas przed zbliżającym
się zagrożeniem…

Nasze środowisko akustyczne zostało drastycznie zmienione przez
gęstą zabudowę, większą ilość hałaśliwych urządzeń i głośnych
aktywności.

Akustycznie „przyjazne” otoczenie może
być zdefiniowane poprzez obecność tych
dźwięków, które pragniemy słyszeć…

oraz brak tych, których
słyszeć nie chcemy.

Mając na uwadze tę definicję, jasne jest, że współczesne środowisko niesie
ze sobą nowe akustyczne wyzwania w naszym życiu codziennym.

Możliwość generowania dźwięków, które nie
przeszkadzają innym ludziom, jest również
elementem komfortu akustycznego.

Jedynie projekt odpowiadający
tym wyzwaniom jest w stanie
zapewnić komfort i dobre
samopoczucie mieszkańcom.

Poza utratą słuchu, hałas może powodować liczne, niepożądane
skutki dla naszego zdrowia.

Badania naukowe dowodzą, że w otoczeniu zaprojektowanym prawidłowo
pod względem akustycznym, studenci uczą się efektywniej, pacjenci szybciej
dochodzą do zdrowia, a poziom stresu obniża się.

Szczególnie szkodliwy bywa nocą,
gdy zaburza nasz sen.

Ochrona przed wpływem hałasu
przyczynia się do poczucia
bezpieczeństwa i prywatności.

aspekty komfortu
akustycznego
Ludzkie ucho zbudowane
jest z 3 części:

UCHO ZEWNĘTRZNE
odbiera dźwięki.
UCHO ŚRODKOWE
przekazuje wibracje do…

Słuch jest jedynym
ludzkim zmysłem w pełni
działającym, kiedy śpimy.

UCHA WEWNĘTRZNEGO, które
zamienia wibracje na informacje…

które następnie wysyłane
są do mózgu.

Różnice pomiędzy głośnymi i cichymi dźwiękami powstają wraz
ze zmianami ciśnienia i są zwykle mierzone w decybelach.

aspekt komfortu
akustycznego
Dźwięk to wibracja (fala
akustyczna) spowodowana zmianami ciśnienia,
która rozprzestrzenia się
poprzez nośnik, taki jak
powietrze czy woda.

80 dB

120 dB

30 dB

60 dB

Wysokość dźwięku wyrażana jest jego częstotliwością (mierzoną
w Hertzach – Hz) i jest ilością cykli wibracyjnych na sekundę.

110 dB
Zdrowe ludzkie ucho jest wyczulone na
częstotliwości w przedziale od ok. 20Hz
do 20 000Hz.

W budynku możemy odczuwać 4 rodzaje dźwięków:
Dzwięk
zewnętrzny

Dźwięk
urządzeń

Dźwięk
wewnętrzny

Dźwięk
uderzeniowy
(z przeniesienia)

Te dźwięki mogą być przenoszone
przez powietrze, jak również
przenikać struktury budynku.

Sposób zachowania się dźwięku i to jak odbiera go ludzkie ucho, zależy bezpośrednio
od poziomu pogłosu i pochłaniania go wewnątrz budynku.

Współdziała tutaj kilka parametrów:

aspekt komfortu
akustycznego

rozpoznawalność
dźwięku,

jego
przewidywalność,

możliwość jego
kontrolowania,

osobista
wrażliwość…

Stopień, w jakim różne
dźwięki wpływają na
nasze samopoczucie
zależy od ich charakteru
i naszej indywidualnej
wrażliwości.

Dla przykładu, jesteśmy bardziej tolerancyjni dla
hałasujących sąsiadów, których lubimy niż dla innych…

a akceptacja hałasu zawsze zależy od tego, co robimy…

Rodzaj działalności,

z wewnątrz…

Projektowanie budynków komfortowych akustycznie wymaga wzięcia pod
uwagę zarówno potrzeb mieszkańców,
jak i szeregu zewnętrznych i architektonicznych czynników:

spektrum dźwięków, z którymi
musimy sobie poradzić,

typ hałasu, z którym musimy sobie poradzić,

lub z zewnątrz
system konstrukcyjny i materiały…

Jednakże, dźwięk jest trudny do
przewidzenia. Symulacje komputerowe są
bardzo pomocne, ale nie mogą zastąpić
testów na miejscu planowanej budowy
oraz doświadczenia inżyniera akustyka.

Krajobraz akustyczny wewnątrz budynku z pewnością
zmieni się w nadchodzących dekadach.

Budynki lepiej zaizolowane od hałasów zewnętrznych
zmniejszą naszą tolerancję na hałasy w środku.

W szczególności zmiana nawyków mieszkaniowych będzie oznaczała większą ilość
różnych zachowań, które będą miały miejsce w budynku.

Aby sprostać tym
rosnącym wyzwaniom,
materiały, systemy
konstrukcyjne oraz
technologie budowlane będą musiały
ewoluować.

Światło od zawsze było dla człowieka
źródłem ciepła, zdrowia i szczęścia.

Od dawien dawna
próbowaliśmy odtwarzać
naturalne światło.

Potrzebujemy światła do wykonywania
większości czynności.

Jednakże wczesne formy sztucznego światła
były kosztowne i słabe.

Dlatego nasza aktywność
była regulowana przez
naturalny rytm dnia i nocy.

Postęp pod koniec XIX wieku uwolnił nas
od całkowitej zależności od światła dziennego…

Wraz z radykalną zmianą naszego życia
codziennego, zmieniły się projekty budynków
i światło w ich wnętrzu.

i umożliwił spędzanie coraz większej ilości czasu we wnętrzach budynków.

Choć obecnie jesteśmy
w stanie zapewnić właściwe
sztuczne oświetlenie,
powszechnie uważa się,
że światło dzienne i widok
na zewnątrz są niezbędne
dla naszego dobrego
samopoczucia.

Prawidłowa równowaga
pomiędzy światłem dziennym
i sztucznym uznawana jest
za najlepsze rozwiązanie dla
naszego komfortu i zdrowia.

Aby móc w pełni opisać światło, musimy omówić wiele jego aspektów:
Komfort wizualny to coś
znacznie więcej niż tylko
możliwość widzenia tego
co się robi.

źródło,

rozkład,

odcień i kolor,

intensywność…

Światło posiada aspekt
JAKOŚCIOWY
i ILOŚCIOWY

Możliwość kontrolowania poziomu światła jest
podstawą komfortu wizualnego: zarówno zbyt dużo jak
i zbyt mało światła może być przyczyną dyskomfortu.

Ludzkie oko stale dostosowuje się do poziomu światła,
zatem ostry kontrast lub znaczące zmiany poziomu światła
mogą powodować stres i zmęczenie.

Komórka
zwojowa

Komórka Czopek
dwubiegunowa
Pręcik

aspekt komfortu wizualnego
Ludzkie oko jest organem
czułym na światło:

Tęczówka
Źrenica

Naukowcy odkryli,
że niektóre komórki również
odpowiadają za “efekty
niewizualne” naszego rytmu
snu/czuwania, bicia serca
i pracy naszych organów.

ŚWIATŁO

Siatkówka

ŚWIATŁO
Soczewka

Diafragma
(tęczówka i źrenica)
dopasowuje się
do ilości światła
wpadającej do oka.

Soczewka
ustawia
ostrość.

Nerw
optyczny

Światło uruchamia fotochemiczne
reakcje w czopkach
i pręcikach w tylnej
części siatkówki.

Informacje
przekazywane są
przez komórki
zwojowe i dwubiegunowe do nerwu
optycznego i mózgu.

Zatem, światło
ma bezpośredni wpływ
na regulację różnych funkcji
biologicznych, takich jak sen,
nastrój, czujność, itd.

która w ograniczonym zakresie długości fali jest odbierana przez ludzkie oko jako światło.
Promienie X

ultrafiolet

promienie widzialne

podczerwień

mikrofale

aspekt komfortu wizualnego
Słońce i żarówka
emitują energię…

Postrzeganie światła jest określone ilością promieniowania,
jakie przenika do oka oraz przez widmo tego światła.

Światło przekazuje informacje o swoim źródle, naturalnym
lub sztucznym oraz o tym co napotyka.

Światło ma olbrzymi wpływ na sposób w jaki świadomie
i nieświadomie odbieramy czas i przestrzeń.

aspekt komfortu wizualnego

Zależnie od wieku i norm kulturowych
istnieją całkowicie odmienne preferencje
dotyczące natężenia światła.

Ale niezależnie od narodowości, wieku czy
klasy społecznej, światło wpływa na nastrój
i zdrowie wszystkich ludzi.

Nasze osobiste doświadczenia
i kultura, w której dorastamy
również kształtują sposób,
w jaki odbieramy światło
i środowisko wizualne.

W tym aspekcie,
ważną rolę odgrywają
niewizualne efekty
świetlne. Ich odkrycie
jest stosunkowo nowe
i pozostaje przedmiotem aktywnych badań
naukowych.

więc prawie zawsze
uważamy je za bardziej
atrakcyjne i komfortowe,
niż światło sztuczne.

W szpitalach światło dzienne
przyspiesza regenerację
i obniża konieczność podawania środków przeciwbólowych.

W szkołach poprawia
koncentrację i proces
uczenia się.

Naturalne światło dzienne
to źródło światła, do którego nasze oczy naturalnie
się przystosowują…

Poprzez swą różnorodność, dostarcza informacje i podtrzymuje naszą
społeczną i psychiczną równowagę.

Pomieszczenia oświetlone przez światło
dzienne wydają się naturalnie piękne
i przestronniejsze. Odgrywa to główną
rolę w określaniu estetyki przestrzeni.

Światło dzienne jest również cennym
(i darmowym) źródłem energii. Jednak
bywa ono nieprzewidywalne i trudne
do kontrolowania.

Niemniej jednak, istnieje szereg czynników powszechnie uznawanych za kluczowe
przy projektowaniu wizualnie komfortowego otoczenia:

zapewnienie estetyki,

wystarczająca ilość światła,

Nie istnieje uniwersalna
definicja komfortu
wizualnego, jako że jest
to zagadnienie dość
złożone.

równomierne jego rozmieszczenie…

oraz właściwe połączenie naturalnego i sztucznego światła.

oświetlenie odpowiednie do
wykonywanych czynności,

Projekt budynku, wybór materiałów
i wyposażenia odgrywa decydującą rolę.

możliwość kontroli
jaskrawości i kontrastu,

estetyka wnętrza.

Wielkość i rozmieszczenie otworów okiennych, orientacja fasad, użycie zasłon
lub rolet czy odbicie światła od powierzchni - to niektóre ze sposobów
osiągania komfortu wizualnego.

Wraz z ciągłą zmianą naszych zwyczajów, zmieniają się
nasze potrzeby dotyczące oświetlenia. Np. jeśli czytanie
e-booków stanie się standardem, będzie musiał się zmienić
sposób oświetlania wnętrz przeznaczonych do czytania.

Ponieważ światło dzienne stale się
zmienia, należy znaleźć równowagę
pomiędzy jego naturalnymi
i sztucznymi źródłami.

Troska o wydajność
energetyczną oraz zdrowie
mieszkańców wynosi na
pierwszy plan w projektowaniu budynków, zagadnienie
dostępu do światła dziennego.

Stąd zadaniem projektantów oświetlenia
jest zmiana podejścia z określania sztucznych źródeł światła do zrozumienia
specyfiki światła naturalnego.

Jednakże, zalety światła
dziennego nie mogą
przysłaniać potencjalnego
problemu przegrzewania
i nadmiernego naświetlenia.

Aktywne systemy równoważące
źródła światła stały się żywym
przedmiotem badań.

Powietrze jest niezbędne
do życia.

Przez wieki, jakość
powietrza w budynkach
była uznawana za źródło
dobrego samopoczucia
i podstawę zdrowia, np.
przez przeciwdziałanie
przenoszeniu chorób.

Możemy przeżyć 30 dni bez
jedzenia, 3 dni bez picia…

ale tylko 3 minuty bez
oddychania.

W ostatnich stuleciach jakość powietrza drastycznie się zmieniła.

Dopiero od kilku dekad
przywiązuje się wagę
do jakości powietrza we
wnętrzach budynków.

Wraz ze wzrostem zanieczyszczeń
więcej uwagi poświęca się wpływowi
zanieczyszczonego powietrza na
ludzkie zdrowie i środowisko.

Źródła zanieczyszczenia powietrza w budynkach można podzielić na 4 kategorie:
Źródła
zewnętrzne

Wykonywane
czynności i przedmioty
użytkowe

Materiały budowlane
i meble

Mało wydajne systemy wentylacyjne.

W określonym stężeniu, zanieczyszczenia mogą mieć bezpośredni wpływ na
zdrowie. Ich wpływ na nasze samopoczucie nie jest tak łatwy do wyliczenia.

Niektóre lotne molekuły mogą
powodować PODRAŻNIENIA
SENSORYCZNE. Ogólnie, próg dla
podrażnień sensorycznych jest wyższy
niż dla odczucia przykrego zapachu.

ZAPACHY pochodzą
z różnych źródeł.

Wydzielane są przez molekuły lotne,
które ludzki nos wyczuwa już w niskich
poziomach stężenia.

Odczucie ZADUCHU wynika z wielkości stężenia
zanieczyszczenia i braku świeżego powietrza. Ale
nawet zanieczyszczenia o niskim stężeniu, po zmieszaniu mogą mieć wpływ na nasze samopoczucie.

Dobra jakość powietrza
definiowana jest jako brak
zagrażających zdrowiu
zanieczyszczeń, brzydkich
zapachów, podrażnień
sensorycznych i zaduchu.

Wdychamy i wydychamy średnio 12 000 litrów powietrza dziennie.
Ocenę jego jakości umożliwiają nam 2 zmysły.

aspekt jakości powietrza
w pomieszczeniach

WĘCH
Nerw węchowy znajdujący się
w nosie wyczuwa molekuły.

ZMYSŁ CHEMICZNY
Jest to umiejętność wyczuwania substancji
drażniących. Proces całkiem podobny, lecz
angażujący inne nerwy.

Aby mogły zostać zinterpretowane jako
zapach, informacje są przesyłane do mózgu:
kory mózgowej, gdzie kształtuje
się świadoma percepcja i układu limbicznego, który kontroluje nastrój i emocje.

Narażenie na zanieczyszczenia wynika z czynników
środowiskowych takich jak:
intensywność wentylacji,
prędkość przepływu powietrza, temperatura, wilgotność
względna, rodzaj wykonywanej
czynności oraz częstotliwość
i czas narażenia na ich działanie.

Zanieczyszczenia wewnętrzne możemy
podzielić na 2 główne kategorie:
aspekt jakości powietrza
w pomieszczeniu

Powietrze jest gazem
składających się głównie z
tlenu (21%) i azotu (78%).
Na pozostały 1% składają
się różne zanieczyszczenia.

Zanieczyszczenia FIZYKOCHEMICZNE

CO2
CO

C6H6

O3

CH2O

itd.

Zanieczyszczenia BIOLOGICZNE

wirusy
bakterie
pyłki
pleśnie
itd.

Zapachy są głęboko powiązane z naszym
stanem emocjonalnym, motywacją i pamięcią.

Te nieprzyjemne mogą powodować
rozproszenie uwagi i mieć negatywny
wpływ na nastrój i poziom stresu.

aspekt jakości powietrza
w pomieszczeniu
Jakość powietrza
ma znaczący wpływ
na naszą świadomość
i podświadomość.

Obecność zanieczyszczeń w pomieszczeniu widocznie obniża
wydajność. Dla przykładu, wysokie stężenie CO2 utrudnia
podejmowanie decyzji.

Dlatego w dobrze wentylowanych szkołach i biurach
jesteśmy zwykle bardziej kreatywni, uważni i wydajni.

USUNIĘCIE

lub minimalizacja źródła
emisji zanieczyszczeń.

To jednak nie zawsze jest opłacalne, praktyczne
czy nawet możliwe.

Aby poprawić jakość
powietrza w budynku
należy rozważyć 3
czynniki:

WENTYLACJA

Prawidłowa wymiana
powietrza zależy od liczby
użytkowników i czynności,
jakie wykonują itd…

OCZYSZCZANIE
poprzez filtrowanie
powietrza.

Jednakże, filtry muszą być
serwisowane, aby system
wentylacyjny sam nie stał się
źródłem zanieczyszczeń.

Wentylacja mechaniczna może być
bardzo wydajna (jeśli jest odpowiednio
użytkowana)…

ale nie powinniśmy zapominać o zaletach naturalnej wentylacji, szczególnie,
jeśli chodzi o zdrowie i koszty.

Dostęp i kontakt ze
środowiskiem zewnętrznym jest
podstawą poczucia komfortu.

Jednakże, zalety naturalnej wentylacji
zależą od środowiska zewnętrznego.

Wentylacja może być źródłem hałasu
lub dyskomfortu termicznego. Aby
osiągnąć optymalne rozwiązanie musi
zostać znaleziona równowaga.

Coraz popularniejsza staje się
wentylacja hybrydowa: naturalna
wiosną i jesienią, a mechaniczna
w zimie i w lecie.

Nasze oczekiwania dotyczące jakości powietrza
w pomieszczeniach prawdopodobnie pozostaną
takie same.

Aby poprawić oszczędność energii, zapewne zmieni
się zastosowanie wentylacji mechanicznej.

Z pewnością jednak wiedza na temat zanieczyszczeń będzie
się rozwijać i pomoże nam lepiej wykrywać i określać tysiące
rodzajów zanieczyszczeń powietrza w budynkach.

Będą musiały zostać opracowane nowe metody
efektywnej wymiany powietrza przy jednoczesnym
zachowaniu komfortu termicznego.

Spędzamy niemal całe życie wewnątrz pomieszczeń…

Adaptacja budynków do potrzeb ich
mieszkańców jest kluczowa…

zarówno w aspekcie indywidualnym jak i zbiorowym.

zatem przebywanie w komfortowym i zdrowym
środowisku ma podstawowe znaczenie i nie
powinno być pozostawione przypadkowi.

Mając to na uwadze, Saint-Gobain
aktywnie przyczynia się do powstawania
zdrowszych, trwalszych i bardziej komfortowych budynków.

