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VISUALITZAR L’ AIRE

• Composició
• Vehícle:

• Microorganismes
• Gasos
• VOCs

• Partícules: sólides i liquides
• Viables y no  viables (10%)



PARTICULES
• Les partícules amb una grandària menor de 0,1 mm mostren 

un comportament similar al de les molècules i estan 
caracteritzades per grans moviments aleatoris causats per 
col·lisions amb les molècules de gas. Les partícules més grans 
d'1 mm, però menors de 20 mm, tendeixen a seguir el 
moviment del  gas pel qual són portades. Les partícules més 
grans de 20 mm posseeixen velocitats d'assentament 
significatives, per tant, l'aire les arrastra. 

Tamany igual o inferior a 10 micres, d’ 
origen natural o antropogènic
> a 5 micres: vies aèries superiors
< a 5 micres: bronquíols i alvèols



MICROORGANISMES

Els microorganismes es traslladen sobre les partícules i son arrossegats 
per els corrents d’aire

150 -300 nµ
0,2 -2 micras

2-3 micras



QUALITAT AIRE EXTERIOR

• MAPA DE ODAS



Índex de qualitat d’aire- ICA



VENTILACIÓ

• MILLOR EXTERIOR???? OBRIR FINESTRES????
• QUE ES I COM ES COMPORTA A UN EDIFICI:

• UNITATS DE TRACTAMENT D’AIRE
• EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ
• EQUIPS DE PURIFICACIÓ D’AIRE??



VENTILACIÓ : ODA / IDA



EQUIPS VENTILACIÓ-CLIMATITZACIÓ



BONA QUALITAT D’AIRE INTERIOR I 
NORMATIVA
• Que perjudica la mala qualitat d’aire???

• La salud, des de patología irritativa a cancer

• Que millora???
• La salud i confort dels usuaris dels edificis

• NORMATIVA REFERÈNCIA
• RD 238:2013
• UNE 171330:2014
• UNE 171340:2020
• UNE 171350:2017



OPORTUNITATS DE MILLORA

• ALTRES PANDEMIES
• Londres va vèncer el còlera al segle XIX, no tenien 

una vacuna ni un fàrmac, però van construir un 
sistema de clavegueram.

• El segle XIX i principis de l'XX van ser testimonis 
d'una sèrie d'ambiciosos esforços de salut pública, 
per prevenir la propagació de malalties a través de 
l'aigua i els insectes, però sembla que hem passat 
per alt l'aire

• Respirem de 8 a 10 litres /minut
• AIRE POTABLE
• El desafiament que tenim per davant es el cost de 

les inversions.



Gràcies per l’atenció

gloria.cruceta@segla.net
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