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1. Wprowadzenie

W rozwi zaniach szklanych cian 

okre lenie „inteligentne” oznacza 

dynamiczn  mo liwo  dzia ania 

fasady w zmieniaj cych si  pogo-

dowych warunkach dziennych lub 

rocznych okresów, w celu obni-

enia zu ycia energii w budynku. 

Elewacja mo e zosta  tak okre-

lona tylko wówczas, gdy wyko-

rzystuje wiat o, energi  s o ca 

oraz wiatru w sposób bezpo redni 

(pasywny). Celem rozwi zania jest 

zabezpieczenie zapotrzebowania 

budynku na ogrzewanie, ch odze-

nie, wentylacj  i o wietlenie, bez 

udzia u systemów mechanicznych 

[1]. Je eli w koncepcji wykorzysta-

ne s  systemy pasywne i aktywne, 

wówczas dzia anie struktury obiek-

tu jest mieszane. Ogólna koncep-

cja oszcz dno ci energii w obiek-

tach proekologicznych powinna 

si  rozwin  w stadium planowa-

nia, w celu osi gni cia efektyw-

nej interakcji pomi dzy fasad , 

otoczeniem i systemami budynku. 

Wzrastaj ca kompleksowo  pro-

jektowania wymaga wspó pracy 

wielu in ynierów o ró nej specjal-

no ci.

W przeszklonych obiektach prze-

widuje si  po dan  coraz cz ciej 

równie  przez u ytkowników, natu-

raln  wentylacj  wn trz. W budyn-

kach wielkopowierzchniowych 

wymiana powietrza wewn trznego 

z zewn trznym polega na przep y-

wie mas powietrza z do u do góry, 

które najcz ciej jest zasysa-

Szklane fasady w budynkach 

kszta towanych przez klimat – wybrane 

zagadnienia
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ne i odprowadzane przez klapy 

umieszczone w szklanych ele-

wacjach lub elewacjach i dachu. 

Naturalne ch odzenie dostarczane-

go powietrza zewn trznego w lecie 

odbywa si  w kana ach ziemnych 

lub zbiornikach wody. W ch odniej-

szym klimacie, pasywne ogrzewa-

nie budynku wymaga wspomaga-

nia zim . Przed rozprowadzeniem 

powietrza niezb dne jest jego 

ogrzanie metodami pasywnymi 

(poprzez np. kana y ziemne, ogro-

dy zimowe) i aktywnymi (poprzez 

zastosowanie np. wymiennika cie-

p a, pomp cieplnych, urz dze  

grzewczych) lub metodami miesza-

nymi, b d cymi umiej tnym po -

czeniem obu technik. Projektanci 

uwzgl dniaj  równie  sposoby 

ograniczenia wp ywu promienio-

wania s onecznego w porach cie-

p ych i pe nego jego pozyskiwania 

w okresach zimowych. Dla z ago-

dzenia dobowych ró nic tempe-

ratur zostaj  w czone elementy 

konstrukcyjne nagrzewaj ce si  

w ci gu dnia, a w nocy oddaj ce 

ciep o do otoczenia (np. grube stro-

py elbetowe). Z tego te  powodu 

„mas  termiczn ” traktuje si  jako 

element pasywnej strategii ogrze-

wania budynków w okresie grzew-

czym i pasywnego ch odzenia 

latem. W przypadku przeszklonej 

elewacji, niezb dne jest zastoso-

wanie elementów przeciws onecz-

nych, które dla zoptymalizowania 

pracy s  najcz ciej regulowane 

i sterowane automatycznie, przy 

uwzgl dnieniu mo liwo ci regula-

cji w zale no ci od indywidualnych 

potrzeb. Przedstawione rozwi za-

nia posiadaj  budynki, w których 

obserwuje si  przej cie od kon-

troli klimatu opartego na central-

nym pomieszczeniu technicznym 

do kontroli poprzez poszczególne 

elementy obiektu, które zyskuj  

w architekturze proekologicznej 

wielorakie funkcje [2].

2. Pocz tki ekofilozofii w kon-
cepcjach architektonicznych

Podstawowa ró nica pomi dzy 

budynkiem tradycyjnym i biokli-

matycznym, posiadaj cym najcz -

ciej podobne rozwi zania mate-

ria owe, polega na uwzgl dnianiu 

innej filozofii wspó istnienia obiektu 

i jego elementów ze rodowiskiem 

przyrodniczym. Badawczy pro-

jekt Green Building przedstawia 

jedn  z pierwszych prób ograni-

czenia mechanicznej klimatyzacji 

i zast pienia jej naturaln  wymian  

powietrza. Koncepcj  opracowa-

a w roku 1990 pracownia Future 

Systems, prowadzona przez Ja-

na Kaplicky’ego i Amand  Levet 

(rys. 1). Do wspó pracy zaproszo-

no in ynierów rodowiskowych. 

No na konstrukcja obiektu przy-

pomina trójno ny stojak, do któ-

rego podwieszono p yty stropo-

we. J dro budowy tworzy atrium 

zaprojektowane na rzucie trójk ta. 

Podwójna fasada szklana umo li-

wia naturaln  wentylacj  wyporow  

i jednocze nie ochrania biura przed 

ha asem z ulicy i spalinami [3].
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Rys. 1. Wizualizacja i przekrój 
budynku Green Building (pracownia: 
Future Systems, 1990)

Budowa zyska a swój kszta t 

w wyniku do wiadcze  przepro-

wadzonych w aerodynamicznym 

tunelu. Do symulacji u yto metody 

CFD (z ang. Computational Fluid 

Dynamics). Zoptymalizowano do-

prowadzenie i przep yw powietrza 

w mi dzyprzestrzeni podwójnej 

fasady (dukt zewn trzny) i w atrium 

(centralny dukt wewn trzny). Po-

wietrze w atrium, przebiegaj cym 

przez wszystkie kondygnacje, 

wznosi si , poniewa  jest ogrze-

wane w wyniku wypromieniowania 

ciep a z przyleg ych pomieszcze  

biurowych. Nast pnie wypusz-

czane jest przez otwory w górnej 

cz ci obiektu. Jest zast powane 

wie ym powietrzem, które zostaje 

zassane w dolnej partii budynku. 

Jednocze nie ogrzane powietrze 

unosi si  w przestrzeni mi dzy-

pow okowej podwójnej fasady, 

poniewa  w tej cz ci elewacji 

powstaje podci nienie. W przy-

padku, kiedy okna biur s  otwar-

te, mo liwe jest wyprowadzenie 

z pomieszcze  zu ytego powietrza 

i wprowadzenie wie ych warstw 

z atrium. W przypadku ch odniej-

szych okresów, do wn trza jest 

dostarczane powietrze ze spodniej 

cz ci obiektu, ogrzane wst pnie 

dzi ki odzyskanej energii cieplnej 

z powietrza zu ytego, wypuszcza-

nego z budynku. Masywne stro-

py pe ni  rol  magazynów ciep a. 

W nocy obiekt jest naturalnie wen-

tylowany, co powoduje sch odze-

nie elementów konstrukcyjnych. 

Naturalne o wietlenie pomieszcze  

uwzgl dniono od strony elewa-

cji i atrium. Dystrybucj  u atwiaj  

odpowiednio ukszta towane sufity. 

Projekt pozosta  w fazie ekspe-

rymentalnej, ale jego biomorficz-

na forma dostarczy a architektom 

wielu inspiracji. Obiekt sta  si  

równie  modelowy dla zintegro-

wanego planowania niskoenerge-

tycznych budynków. W du ej mie-

rze dzi ki niemu nast pi  rozwój 

wielu rozwi za  uwzgl dniaj cych 

jedno- i dwupow okowe szklane 

fasady [3].

3. Przyk ady realizacji

Wspó cze nie powstaje wiele ener-

gooszcz dnych form architekto-

nicznych, które wykorzystuj  lokal-

ne warunki bioklimatyczne przy 

jednoczesnym uwzgl dnieniu naj-

nowszych rozwi za  technologicz-

nych. Obiekty te staj  si  skom-

plikowanymi uk adami, których 

kszta t, detal, zastosowane mate-

ria y budowlane i systemy obs ugi 

pozwalaj  na zoptymalizowanie 

niskoenergetycznego sposobu 

funkcjonowania. Na podstawie licz-

nych projektów mo na zauwa y , 

e np. budynki biurowe posiada-

j  charakterystyczne rozwi zania 

przestrzenne, które wykorzystuj  

element atria w uk adzie: rdze-

niowym, linearnym, rdzeniowym 

otwartym wielokrotnym, zewn trz-

nym szczelinowym i wewn trznych 

kubatur [5]. Uk ad np. linearny, 

w którym jedna ze cian atrium jest 

jednocze nie szklan  fasad  formy 

prezentuje budynek Technology 

Centre, wybudowany w roku 1995 

w niemieckim Gelsenkirchen. 

Obiekt jest przyk adem koncepcji 

architektonicznej opartej na natu-

ralnej wentylacji. Projekt ca ego 

za o enia opracowali architekci 

z Kiessler + Partner w ramach inicja-

tywy Emscher Park Internationale 

Bauaustellung (IBA) – programu 

poprawy rodowiska naturalnego, 

rozpocz tego w 1989 roku przez 

w adze Landu Pó nocnore skiego 

i Westfalii [4]. Grzebieniowa zabu-

dowa zajmuje wraz z dziewi cioma 

pawilonami powierzchni  27 000 m2.

G ówna hala administracyjna, 

równoleg a do brzegu jeziora, 

jest zamkni ta od strony zachod-

niej szklan  pow ok  o wysoko-

ci trzech pi ter. G boko  traktu 

u ytkowego wynosi 9 m. Linearna 

w kszta cie arkada zewn trzna 

posiada d ugo  300 m i s u y 

jako centralna strefa komunikacyj-

na do przyleg ych pomieszcze  

biur i laboratoriów. Przeszklona 

przestrze  wraz z masywn  kon-

strukcj  stanowi pasywny uk ad 

kolektorowy, pozwalaj cy na efek-

tywne wykorzystanie ciep a s o-

necznego w okresach grzewczych. 

Dzi ki promieniowaniu s oneczne-

mu dochodzi do ogrzania powie-

trza wewn trz arkady i nast pnie 

przyleg ych pomieszcze . Szklan  

elewacj  zamontowano pod k tem 

58° do pod o a. Zestaw izolacyjne-

go szk a z o ony jest z zewn trznej 

tafli hartowanego szk a o gr. 6 mm, 

szczeliny o szeroko ci 12 mm 

i wewn trznej tafli z pow ok  low-

-E, która jest z o ona z dwóch lami-

nowanych tafli, ka da o gr. 4 mm. 

Fasad  charakteryzuj  wspó -

czynniki: U=1,3 W/m2K, g=0,62. 

Elewacja wykonana w lekkim sys-

temie aluminiowo-drewnianym, 

ze wzgl du na konieczno  umo -

liwienia naturalnej wentylacji, jest 

w 1/3 swojej wysoko ci otwierana 

poprzez wertykalnie przesuwne 

skrzyd a o rozmiarze 7 x 4,5 m. 

Podczas gdy zostaj  otwarte pane-

le, ogrzewanie jest od czane. 

Je eli na zewn trz panuje niska 

temperatura, w cza si  ogrzewa-

nie pod ogowe. W lecie opusz-

cza si  mechanicznie sterowane 

tekstylne rolety przeciws onecz-

ne i podnosi przesuwne skrzyd a 

atrium do góry. Zewn trzne powie-

trze jest wprowadzone do arkady, 
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pr dy, nawet gdy na zewn trz panu-

je bezwietrzna pogoda. Je eli wyst -

puje du a pr dko  wiatru, wytwa-

rza si  znaczne zasysanie powietrza, 

co efekt przewietrzania zwielokrot-

nia. W sytuacji, gdy temperatura 

zewn trzna wynosi powy ej 30°C, 

na górn  pow ok  sklepienia zaczy-

na automatycznie tryska  zimna 

woda. Jej ilo  jest tak obliczona, 

aby woda nie sp ywa a po pow o-

ce do poziomu terenu, ale nieco 

poni ej sklepienia zd y a wyparo-

wa . W letnie noce, zimna woda 

jest wprowadzona rurami grzejnymi, 

w celu och odzenia stropów.

Prototypowy projekt domu miesz-

kanego R 129, który opracowa  

Werner Sobek na Uniwersytecie 

w Stuttgarcie w roku 2002, wy -

znaczy by  mo e kierunek rozwo-

ju ar chitektury proekologicznej. 

Kszta t obiektu przypomina szkla-

n  kapsu , której pow oka jest 

z o ona ze szk a PMMA (z ang. 

Polymethylmethacrylat) i lamino-

wanych warstw pe ni cych ró no-

rodne funkcje. Pow oka low – E 

zosta a uwzgl dniona na wewn trz-

nej stronie ciany z powodu 

zabezpieczenia wn trza przed 

przegrzewaniem si  w okresie let-

nim i ochrony przed stratami cie-

p a w zimie. Zastosowana aktyw-

na warstwa elektrochromatyczna 

zmienia zabarwienie w zale no ci 

od warunków atmosferycznych. 

Wszystkie warstwy s  ze sob  skle-

jone, tworz c samono ne opako-

wanie kapsu y (rys. 4). Obiekt jest 

samowystarczalny, bowiem wytwa-

rza pr d, ciep o, „ yje” dzi ki w a-

snemu obiegowi wody i aktywnie 

reaguje na potrzeby u ytkownika 

[6]. Rozwi zanie mo e by  proble-

matyczne dla niektórych u ytkowni-

ków ze wzgl du na psychologiczny 

odbiór domu jako ca kowicie trans-

parentnej formy.

4. Podsumowanie

Omawiane realizacje s  dowodem 

na ró norodno  form architek-

tonicznych budownictwa biokli-

matycznego i ich fasad. Wysoki 

standard u ytkowy obiektów uwa-

trum informacji i miejsca dystrybu-

cji ruchu do dalszych targowych 

powierzchni. Tafle szklane w ele-

wacji s  mocowane do konstrukcji 

za pomoc  tzw. abich palców 

(z ang. „frog fingers” ) [3]. System 

ten eliminuje skutki termicznych 

odkszta ce , które s  przenoszone 

z no nych konstrukcji stalowych 

na szk o. Fasada jest wykonana 

z elementów laminowanego szk a 

o rozmiarze 3,105 x 3,525 m, z o o-

nych z dwóch tafli SGG OptiWhite 

o gr. 8 mm i 10 mm. W okoli-

cach wierzcho ka formy, warstwa 

szk a zosta a pokryta sitodrukiem 

o g sto ci wype nienia powierzch-

ni na poziomie oko o 75% [3]. 

Takie rozwi zanie ogranicza nieko-

rzystne dzia anie promieniowania 

s onecznego na wewn trzny klimat 

obiektu. W hali panuj  przyjemne, 

agodne warunki. Jedynie w ch od-

ne dni uruchamiane jest ogrzewa-

nie pod ogowe w celu podniesienia 

wewn trznej temperatury o 8°C. 

Naturalna wentylacja jest rozwi -

zana poprzez otwory cyrkulacyjne 

nawiewaj ce powietrze w dolnej 

cz ci budynku i odprowadzaj ce 

zu yte masy w górnej (na wierz-

cho ku). Naturalny efekt kominowy 

jest wytworzony przez powietrzne 

a zu yte wypuszczane przez otwo-

ry w górnej cz ci atrium. W nocy 

nap ywaj ce powietrze och adza 

termiczn  mas  budynku. W zimie 

obszerna przeszklona powierzch-

nia tworzy buforow  stref , która 

obni a straty ciep a i pasywnie 

pozyskuje ciep o z promieniowania 

s onecznego. Na dachu ustawio-

no kolektor s oneczny produku-

j cy 200 000 kW energii rocznie 

[4]. W obiekcie nie uwzgl dniono 

„awaryjnego” systemu klimatyza-

cji. Wentylacja budynku odbywa 

si  w 90% w sposób naturalny. 

Przestrzenie wymagaj ce sztucz-

nego o wietlenia w ci gu dnia nie 

przekraczaj  5% powierzchni u yt-

kowej obiektu.

Koncepcj  proekologiczn  prezen-

tuj  równie  budynki u yteczno ci 

publicznej i ich fasady, zaprojek-

towane jako struktury przeszklo-

ne. Przyk adem jest g ówna hala 

nowego targowego centrum Messe 

Leipzig w Lipsku uko czona w roku 

1996 na podstawie projektu opra-

cowanego przez pracowni  Ian 

Ritchie Architects. Ca oszklana hala 

o rozmiarze 80 x 250 m i wysoko ci 

30 m tworzy przestrze , która jest 

chroniona przed zmianami mete-

orologicznymi. Pe ni funkcj  cen-

Rys. 2. Widok z góry i szklana elewacja zachodnia budynku Technology Centre 
(projekt: architekci Kiessler + Partner, 1995)

Rys. 3. Klimatyczna koncepcja dzia ania budynku Messe Leipzig i szczegó  moco-
wania tafli szklanych do konstrukcji (projekt: pracownia Ian Ritchie Architects, 1996)
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z nas onecznienia. Najlepsze roz-

wi zania, ze wzgl du na pasywne 

„dogrzewanie” pomieszcze , cechu-

j  si  wspó czynnikiem „g” rz du 

70–80%, przy wspó czynniku „U” 

nie przekraczaj cym 1,1 W/m2K [3]. 

Zastosowanie szklenia o wysokim 

wspó czynniku „g” jest korzystne 

w wieloprzestrzennych nas onecz-

nionych strukturach przeszklonych, 

które pe ni  rol  pasywnych kolek-

torów ciep a. Strategia pasywnego 

wykorzystywania energii s onecznej 

wymaga wprowadzenia tzw. masy 

termicznej umo liwiaj cej poch a-

nianie nadwy ek ciep a i oddawanie 

jej do otoczenia. Cz ci  strategii 

jest równie  odpowiednio ukszta -

towana ziele  i woda wprowadzana 

do wn trz, a tak e opracowanie 

otoczenia zewn trznego obiektu.
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runkowany jest optymalnym wyko-

rzystaniem lokalnych warunków 

klimatycznych przy harmonijnej 

wspó pracy z systemami mecha-

nicznymi [2]. Naturalna wentylacja 

wp ywa na tworzenie po danego, 

naturalnego mikroklimatu w obiek-

cie. W wielu szklanych obiektach 

niezb dne jest jednak e zasto-

sowanie systemów HVAC, które 

wykorzystywane s  przy szczegól-

nie niesprzyjaj cych warunkach 

pogodowych.

Istotne znaczenie dla tworzenia 

komfortowego mikroklimatu wn trz, 

posiada geometria bry y budynku. 

W celu optymalizacji za o e  wyró -

nia si  dwa podej cia w koncep-

cjach budynków. Pierwsze z nich 

to tendencja do tworzenia form 

zwartych, energooszcz dnych, 

o niskiej warto ci stosunku A/C. 

Rozwi zania takie stanowi  rów-

nie  naturaln  ochron  przed nie-

korzystnym oddzia ywaniem wiatru, 

zw aszcza gdy bry a posiada op y-

wowy kszta t. Drugie rozwi zanie 

koncentruje si  na wyd u eniu boku 

budynku w kierunku osi wschód-

zachód w celu spot gowania eks-

pozycji elewacji po udniowej. Takie 

rozwi zanie gwarantuje maksyma-

lizacj  zysków energii z otoczenia, 

relatywnie wi kszych ni  traci, oraz 

wykorzystanie wiat a naturalnego.

Efektywno  wykorzystania energii 

s onecznej w odniesieniu do prze-

gród szklanych zale y nie tylko 

od stopnia ich przepuszczalno ci 

energii s onecznej, ale tak e cech 

izolacyjno ci termicznej, które wp y-

waj  na straty ciep a uzyskanego 

Rys. 4. Koncepcja domu R 129 o przekroju owalnym i schemat dzia ania aktyw-
nych warstw ciany (projekt: Werner Sobek, 2002)


