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Στόχος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Η δημιουργία ενός βιώσιμου εσω-κλίματος που θα
εξασφαλίζει τις βέλτιστες συνθήκες άνεσης

Τα εκπαιδευτήρια:
▪αποτελούν ειδική κατηγορία κτιρίων με συγκεκριμένη χρονική και εποχιακή χρήση (Σεπτέμβριος-Ιούνιος)

▪οφείλουν να παρέχουν ένα ευχάριστο περιβάλλον που να ευνοεί την εκπαιδευτική διαδικασία

Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας συνδέεται με:
▪τις στάθμες του φυσικού φωτισμού (οπτική άνεση)
▪τις στάθμες του θορύβου (ακουστική άνεση)

Στον «Οδηγό Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Σχολικών Κτιρίων» περιλαμβάνονται οδηγίες για:
▪τον προσανατολισμό και τη χωροθέτηση των σχολικών κτιρίων

▪το φυσικό φωτισμό και αερισμό τους
▪την ηλιοπροστασία τους
▪τις μονώσεις και τα υλικά κατασκευής τους

Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (άρθρο 12) ορίζει σαφή αριθμητικά κριτήρια για τρεις κατηγορίες ακουστικής
άνεσης σχολικών κτιρίων, αναφορικά με την ηχομονωτική ικανότητα των εσωτερικών διαχωριστικών και του

κελύφους (σε αερόφερτο και κτυπογενή θόρυβο).

Το σχέδιο – πρόταση του ΕΛΙΝΑ για έναν νέο Κανονισμό Κτιριακής Ηχοπροστασίας ορίζει αντίστοιχα πέντε
κατηγορίες ακουστικής άνεσης και ένα μεγαλύτερο σύνολο κριτηρίων, με διαβαθμισμένες αριθμητικές τιμές
στόχου (ηχομονωτική ικανότητα μεταξύ χώρων κύριας χρήσης - κοινόχρηστων και ειδικών χρήσεων,
ηχομονωτική ικανότητα των θυρών εισόδου, προστασία από περιβαλλοντικούς θορύβους και από θορύβους

κοινόχρηστων / ιδιωτικών εγκαταστάσεων).

Το Δείγμα της έρευνας

Δώδεκα (12) δημόσια Δημοτικά Σχολεία στην Έδεσσα, τη Θεσσαλονίκη
(Καλαμαριά) και την Ξάνθη (τέσσερα σε κάθε πόλη)

Περίοδος διερευνητικών

Φεβρουάριος/ Μάρτιος 2015, κατά τη διάρκεια πρωινών και μεσημβρινών

επισκέψεων

ωρών

Η διαδικασία της έρευνας περιελάμβανε:
▪φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση των αιθουσών του δείγματος, καταγραφή των χαρακτηριστικών

κάθε αίθουσας (εσωτ. επενδύσεις, εξοπλισμός)
▪στάθμιση των εξωτερικών επιπέδων θορύβου - φυσικού φωτισμού στο προαύλιο κάθε μονάδας (στη

διάρκεια διαλείμματος), διπλές μετρήσεις της στάθμης θορύβου - φυσικού φωτισμού σε κάθε αίθουσα (με ή
χωρίς τη χρήση εσωτερικών σκιάστρων σε τυπικές συνθήκες λειτουργίας και σε συνθήκες ησυχίας, δηλαδή

με την παρουσία μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας)
▪αξιολόγηση των κατά περίπτωση φωτιστικών και ακουστικών δεδομένων

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με εκπαιδευτικά εργαλεία (φωτόμετρο και ηχόμετρο) από τον
εργαστηριακό εξοπλισμό του ΤΑΜ-ΔΠΘ.
Στις επιμέρους παραμέτρους της έρευνας περιλαμβάνονται:
▪τα επίπεδα θορύβου και φωτισμού στις αυλές
▪η κατανομή των επιπέδων θορύβου - φωτισμού στο εσωτερικό των αιθουσών σε τυπικές συνθήκες

λειτουργίας (αλλά και εκτός λειτουργίας)
▪τα υπολογισμένα επίπεδα επιρροής των λειτουργικών θορύβων στην εσωτερική ησυχία των αιθουσών

(διαφορές στάθμης εντός / εκτός λειτουργίας)
▪η υπολογισμένη ηχομονωτική ικανότητα των κελυφών (διαφορές στάθμης θορύβου στην αυλή και σε κάθε

αίθουσα εκτός λειτουργίας)

Διαβαθμίσεις επιπέδων θορύβου (dB[A]) στις αυλές των σχολείων

Διαβαθμίσεις επιπέδων θορύβου (dB[A]) στις αίθουσες, σε λειτουργία

Διαβαθμίσεις επιπέδων θορύβου (dB[A]) στις αίθουσες, εκτός λειτουργίας

Διαφορές στάθμης θορύβου dL (dB) κατά τη λειτουργία των αιθουσών

Διαφορές στάθμης θορύβου dR (dB) - σφαιρική ηχομονωτική ικανότητα

Συσχέτιση ποσοστών διαφανών-αδιαφανών τμημάτων (της κύριας όψης
των αιθουσών) με τα επίπεδα θορύβου (dB[A]) σε συνθήκες εκτός
λειτουργίας

