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Naukowcy z Politechniki Lu-
belskiej przebadalipowietrze 
w salach lekcyjnych w kilkuna-
stuszkolach wojewodztwalu-
belskiego. W wi^kszosciprzy-
padkow st^zenie dwutlenkii wf-
glaprzekraczalo dopuszczalne 
normy. Niekiedy nawetpi^cio-
krotnie. Moze to powodowac 
przem^czenie, bol glowy, prob-
lemyz koncentracj^. 

-Przywyklismy do tego, ze 
wiele uwagi poswif ca si? czy-
stoscipowietrzanazewn^trz -
mowi prof. Lucjan Pawlowski, 
dziekanWydziahilnzynieriiSro-
dowiska, naktorymprowadzone 

badania. - Mala jest swiado-
mosctego, jak waznajestjakosc 
powietrza, ktorym oddychamy 
przebywaj^cwpomieszczeniach 
zamknif tych. Dlatego badania 
prowadzone przez naszychnau-

kowcow sq tak istotne. Nie tylko 
zewzgl^dunauzyskiwaneprzez 
nich wyniki, ale rowniez z uwagi 
nato, zeuswiadamiaj^ wszystkim 
realny problem, zktorympowin-
nismysi^uporac. 

Zanimbadacze z PL wyruszyli 
do szkol, wzi^li pod lup? wlasne 
„podw6rko", czyli sale wykla-
dowenawydziale.Kiedyokazalo 
si?, ze zawartosc dwutlenku w?-
glaprzekracza wnichnormy, zo-
st^tamzainstalowaneprototy-
poweurzqdzeniaskonstmowane 
przez naukowcow. Maj^ zapew-

Juzwpotowie 
lekcji poziom 
dwutlenku w^gla 
w klasie przek-
racza normy 
nic odpowiedni^ wentylacj?. Ko-
lejnym krokiem bylo 
rozszerzenie badan na inne 
pomieszczenia, w ktorych 
przebywa duzo osob. Wybor 
padl na szkoly. Okazalo si?, ze w 
Soproc. przebadanychplacowek 
juz w polowie lekcji poziom 
dwutlenku w?gla przekraczal 
normy. - Przyjmuje si?, ze czyste 
powietrze w pomieszczeniu za-

wiera300-40oppm (ppmto skrot 
od angielskiego „parts per 
million", wtensposob wyrazasi? 
st?zenie bardzo rozcienczonych 
roztworow zwi^zkow chemicz-
nych-przyp.red.) -mowiprof. Pa-
wlowski. - Norma to looo ppm. 
Tymczasemwniektorychsalach 
st?zenie wjmosilo 5 tys. ppm. 

Prof. Pawlowski wyjasnia, ze 
glown^ przyczyn^zjawiskajest 
niewlasciwa wentylacja. - W do-
bie termomodemizacji i szczel-
nych okien, tradycyjna wentyla-
cjanie jest w stanie spelnic swojej 
roli-podkreslauczony.-Zwlasz-
czatam,gdzieprzebywatakduza 
liczba osob. Oczywiscie, mozna 
powiedziec, zetakiepomieszcze-
nianalezy cz?sto wietrzyc. To jed-
nak nie rozwi^zuje problemu. 
Po pierwsze, wymiana powie
trza nie jest c^kowita. Po drugie, 
w naszym klimacie wi^e si? to 
z duzq utrat^ ciepta. Po trzecie, 
poziom substancji po jakims cza-
sie i tak wraca do poprzedniego 
stanu. Dlatego naszym ostatecz-
nym celem jest stworzenie kom-
pleksowego systemu wyiniany 
powietrza w pomieszczeniach 
bez utraty ciepla i przy mozliwie 
najnizszczych kosztach. Wspol-
pracujemy z firm^, ktora 
wprzyszloscimoglabyproduko-
wac takie urz^dzenia. 


