EKOLOGIA A BUDOWNICTWO

A R T Y K U ŁY P R OBLE M OWE

Rys. 16, 17. Kratka wentylacyjna w suficie podłączona
do niesprawnej wentylacji, skutkiem braku wentylacji są
grzyby pleśniowe na ścianie w łazience

i w kuchni na tyle skutecznie wentylują mieszkanie, że nie
dochodzi do rozwoju pleśni poza łazienką. Podczas korzystania z łazienki wytwarza się dużo pary wodnej, która najpierw skrapla się na ścianie kominowej, a pozostała część musi być odprowadzona na zewnątrz przez
sprawne kanały w kuchni i WC. Zanim do tego dojdzie,
proces wykraplania wody odbywa się na tych przegrodach, które są chłodne i nie mają swobodnego dopływu powietrza (za meblościanką). Wilgotne powietrze,
które dostanie się do rur spiro, kondensuje się w nich
(są zimne), a kondensat kapie z otworu wentylacyjnego w suficie.

4. Podsumowanie
Przedstawiono dwa przypadki pojawienia się grzybów
pleśniowych na ścianach zawinione przez użytkowników lokali. Zjawisko wytworzenia sprzyjającego mikroklimatu dla rozwoju grzybów pleśniowych nie jest
często prezentowane w literaturze technicznej, a skutki zagrzybienia są takie same jak w przypadku popełnienia wyraźnych błędów budowlanych. Świadomość
tego, jak łatwo jest wytworzyć zagrożenie dla własnego
zdrowia, może uchronić przed stwarzaniem takich warunków i uczeniem się na własnych błędach.

Drugi przykład prezentowany wyżej świadczy o gorszym
zjawisku, a mianowicie o tym, że błędne rozwiązania
proponują często wykonawcy nie posiadający podstawowej wiedzy budowlanej. Jeszcze mniej optymistyczne jest obserwowane dość często przekazywanie do realizacji nowych projektów z podobnymi rozwiązaniami
do opisanych wyżej. Projektanci nadużywają rozwiązania z użyciem rur spiro, całkowicie zapominając o podstawowych prawach fizyki, co źle świadczy o ich przygotowaniu zawodowym.
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DLA POPRAWY JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH
– Tymi spotkaniami chcemy zainicjować działania zmierzające do poprawy jakości dróg lokalnych poprzez wybór
najbardziej ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań oraz połączenie ich z lokalnym potencjałem wykonawczym
i miejscowymi surowcami – mówi Marek Surowiec, członek zarządu Grupy Ożarów S.A. – Zapraszamy samorządowców,
inwestorów przemysłowych, środowiska akademickie, wykonawców i projektantów dróg oraz wszystkie podmioty
gospodarcze zainteresowane wprowadzaniem efektywnych rozwiązań na drogach lokalnych.
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