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E 1. Wprowadzenie

Od po owy lat 80., ze wzgl du 

na obni enie kosztów eksploatacyj-

nych, rozwi zania dupow okowych 

fasad stawa y si  coraz popular-

niejsze. Wspó cze nie s  realizo-

wane w wielu obiektach, g ównie 

biurowych. Projektowanie tzw. 

podwójnych fasad wentylowanych 

polega na uwzgl dnieniu dwóch 

zewn trznych szklanych warstw 

odsuni tych od siebie w odleg o-

ci od ok. 25 cm do ok. 90 cm, 

a nawet wi cej [1]. Przed w asn  

pow ok  budynku zaprojektowana 

druga szklana fasada jest zasto-

sowana z powodu polepszenia 

ró norodnych funkcji i fizycznych 

w a ciwo ci. Rozwi zanie umo li-

wia naturaln  wymian  powietrza, 

ochron  przed nadmiernym pro-

mieniowaniem s onecznym i ha a-

sem. Ciep o z absorbowanego s o-

necznego promieniowania uwalnia 

si  w mi dzyprzestrzeni elewacji 

i dochodzi do kominowego efektu. 

Powietrze wznosi si  i odprowadza 

nadmiar ciep a. Dwupow okowe 

fasady obni aj  równie  straty cie-

p a. Struktura elewacji zmniejsza 

szybko  powietrza, a podwy -

szona temperatura w mi dzyprze-

strzeni ogranicza transmisj  ciep a 

na powierzchni  szk a. Istotnym 

celem projektów dwupow oko-

wych fasad jest tak e umo liwienie 

otwierania okien w wewn trznej 

warstwie. W zimie podwójne fasa-

dy tworz  buforow  stref , która 

obni a straty ciep a i umo liwia 

pasywne cieplne zyski z promienio-

wania s onecznego. Na wewn trz-

nej stronie szk a utrzymuje si  wy -
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sza powierzchniowa temperatura, 

co oznacza, e przestrze  w pobli-

u wewn trznej „skóry” mo e by  

lepiej wykorzystana przez u yt-

kownika z powodu polepszenia 

cieplnych warunków. Wa nym 

zadaniem „podwójnej skóry” jest 

równie  koncepcja letniego ch o-

dzenia. Stwarza ona mo liwo  

nocnego wych adzania zakumu-

lowanego ciep a w masywnej 

konstrukcji budynku, przy jedno-

czesnej ochronie przeciwdeszczo-

wej. Poprzez mo liwo  otwiera-

nia okien w wewn trznej pow oce 

dochodzi do nocnego wietrzenia 

[2]. Konstrukcja dwupow okowej 

fasady umo liwia u ycie prze-

ciws onecznej ochrony, która jest 

w mi dzyprzestrzeni chroniona 

przed dzia aniem wiatru i zanie-

czyszczeniem. Wspólnym znakiem 

systemu dupow okowych fasad 

wentylowanych jest ró norodno  

funkcjonalnych w a ciwo ci fasady 

zale na od tego, czy mi dzyprze-

strze  rozdzielona jest w horyzon-

talnym czy wertykalnym kierunku 

lub w obu kierunkach. W przypad-

ku, gdy otwory nawiewne i wywiew-

ne umieszczone s  na poziomie 

ka dego pi tra, mo na oczekiwa  

ni szej intensywno ci ogrzanego 

powietrza, zatem najskuteczniej-

szej naturalnej wentylacji. Z tego 

powodu, mi dzyprzestrze  fasady 

zazwyczaj jest rozdzielona hory-

zontalnie do odcinka na wysoko-

ci pi tra. Realizowane s  równie  

budynki z mi dzyprzestrzeni  ci -

gn c  si  na ca  wysoko  fasady 

lub obiekty, w których jest apliko-

wana kombinacja obu systemów. 

Poniewa  ciep o podczas wznosze-

nia si  powietrza podwy sza si , 

wp ywa to na ograniczenie wyso-

ko ci mi dzyprzestrzeni do kilku 

pi ter, ze wzgl du na przepisy 

przeciwpo arowe. W takim rozwi -

zaniu równie  przeciwakustyczna 

izolacja jest skuteczniejsza, ponie-

wa  nie dochodzi do pog osów.

W zale no ci od przyj tej koncep-

cji architektonicznej, poszczegól-

ne podwójne przegrody posiadaj  

odmienn  budow . W elewacjach 

podwójnych jednorodnych ciana 

wewn trzna mo e by  przeszklona 

lub pe na z tradycyjnymi oknami, 

co umo liwia ich otwieranie, bez 

wzgl du na warunki atmosferycz-

ne. Stosuje si  równie  koncepcje 

niejednorodne. Nale  do nich: 

zdwojone okna, czyli dodatkowe 

szklenie licuj ce z p aszczyzn  

ciany zewn trznej lub umiesz-

czone przed ni , element otacza-

j cy – dodatkowe przeszklenie 

pokrywaj ce ca y obwód budynku 

lub jego cz  i obudowa – prze-

szklenie pokrywaj ce ca y obiekt. 

Rozwi zania te uwzgl dniane s  

w termomodernizacji obiektów 

historycznych [4]. Koncepcje dwu-

pow okowych fasad umo liwiaj  

unowocze nienie obiektów biuro-

wych wznoszonych w latach 60. 

i 70. XX wieku, wykonanych g ów-

nie w konstrukcji szkieletowej.

2. Przyk ady realizacji

W przypadku, kiedy wentylacyj-

ne (cyrkulacyjne) otwory umiesz-

czone s  na poziomie ka dego 

pi tra, mo na oczekiwa  najni -

szej intensywno ci ogrzewania 

powietrza i przez to najskutecz-
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niejszej naturalnej wentylacji. 

W takich koncepcjach mi dyprze-

strze  fasady jest rozdzielona 

horyzontalnie na wysoko ci pi tra. 

Omawiane rozwi zanie zastosowa-

no np. w obiektach: Düsseldorfer 

Stadttor w Düsseldorfie (pro-

jekt: atelier Petzink Pink und 

Partner, 1991–97) i Commerzbank 

we Frankfurcie nad Menem (pro-

jekt: atelier Foster and Partners, 

1991–97). Przyk adem realiza-

cji jest równie  fasada 31-pi -

trowego budynku dyrekcji RWE 

AG w Essen (Niemcy), zaprojek-

towanego na rzucie ko a przez 

pracowni  Ingenhoven Overdiek 

and Partner w latach 1991–97 

(rys. 1) [6]. Biurowe pomieszcze-

nia zorganizowano wzd u  fasady. 

Dwupow okowa fasada jest wyko-

nana z prefabrykowanych modu -

ów o wymiarach 1,97 x 3,59 m, za-

montowanych na wszystkich pi -

trach. Wewn trzna ciana jest wy-

posa ona w horyzontalnie prze-

suwne drzwi. Drzwi mo na otwie-

ra  ze wzgl du na bezpiecze stwo 

na szeroko  13,5 cm. W celu wyko-

nania konserwacji mog  zosta  

ca kowicie otwarte. aluzje zamon-

towane w celu regulacji nat enia 

promieniowania s onecznego s  

umieszczone w mi dzyprzestrzeni 

fasady, która ma szeroko  50 cm. 

Mi dzyprzestrze  jest wietrzona 

za po rednictwem wentylacyjnych 

otworów uwzgl dnionych przed 

ka d  p yt  stropow . Elementy te, 

o sto kowatym kszta cie, zwane s  

potocznie „rybimi ustami” i tworz  

pas szczelin wentylacyjnych, wyso-

ki na 15 cm. Ka de dwie s sied-

nie mi dzyprzestrzenie wybudo-

wane s  jako jedna samodzielna 

cz , co gwarantuje nieprzedo-

stawanie si  „zu ytego” powietrza 

do poszczególnych jednostek. 

W jednym module fasady znajduj  

si  otwory na dole (wpuszczaj ce 

powietrze) i u góry (wypuszczaj ce 

powietrze) [6].

Projektowane s  równie  obiekty, 

w których mi dzyprzestrze  zosta-

a zorganizowana na ca ej wyso-

ko ci obiektu. Taka koncepcja 

uwzgl dniona zosta a np. w budyn-

ku Post Tower w Bonn (projekt: 

atelier Murphy/Jahn Architects, 

2003) [6]. Rozwi zania te maj  

techniczny problem, który pole-

ga na tym, e ogrzane powietrze, 

które si  wznosi w miedzyprze-

strzeni, mo e zosta  wpuszczo-

ne otwieranymi oknami do przy-

leg ych pomieszcze  w górnej 

partii budynku. W celu unikni cia 

takiego zjawiska, projektuje si  

najcz ciej mi dzyprzestrze  jako 

szyb, który s u y do wprowadzenia 

wie ego powietrza lub wypusz-

czenia zu ytego. Przyk adem 

takiej koncepcji jest opracowana 

przez atelier Sauerbruch Huston 

Architects dwupow okowa fasada 

budynku dyrekcji GSW w Berlinie 

budowanego w latach 1995–99, 

z mi dzyprzestrzeni  przeznaczo-

n  dla wypuszczenia powietrza 

(rys. 2). Fasada zaprojektowana 

zosta a po zachodniej stronie tego 

19-pi trowego obiektu. Wewn trza 

„skóra” sk ada a si  z prefabryko-

wanego modu u o wymiarze 1,8 

x 1,9 m, z oknami, które otwiera-

j  si  automatycznie. Konstrukcj  

zewn trznej fasady tworzy raster 

z horyzontalnych i wertykalnych 

elementów stalowych, które s  

oszklone taflami szk a bezpieczne-

go o gr. 10 mm. Konstrukcja zosta-

a zintegrowana z otwieranymi 

wertykalnymi lamelami przeciws o-

necznymi o wymiarze 0,6 x 2,9 m, 

wykonanymi z aluminiowej blachy 

o dziewi ciu odcieniach koloru 

czerwonego. Powietrze wznosi o 

si  w mi dzyprzestrzeni zachod-

niej fasady, dlatego na poziomie 

ni szych pi ter powstawa o niskie 

ci nienie. Gdy okna zosta y otwar-

te, zu yte powietrze wypuszczano 

Rys. 1.
Rzut kondygnacji, 

rozwi zanie skrzyni 
wlotowej/wylotowej 
powietrza do prze-
strzeni mi dzypow-
okowej i widok RWE 

AG (projekt: pra-
cownia Ingenhoven 

Overdiek and 
Partner, 1991–97)

Rys. 2. Rzut budynku GSW i widok elewacji (projekt: Sauerbruch Huston 
Architects, 1995–99)
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z przestrzeni biurowej do mi dzy-

przestrzeni zachodniej elewacji. 

wie e powietrze by o dostarczone 

otwieranymi oknami we wschodniej 

fasadzie. Po roku 1992, projektanci 

uwzgl dnili po wschodniej stronie, 

zamiast korytarza, równie  biura. 

Wykonano wówczas dwupow oko-

w  fasad  z oknami otwieranymi 

w wewn trznej cianie.

Tzw. rozwi zania szybowe powsta-

j  w wyniku po czenia projek-

tu fasady z mi dzyprzestrzeni  

na ca ej wysoko ci budynku i dwu-

pow okowej elewacji z mi dzyprze-

strzeni  horyzontalnie dzielon . 

Rozwi zanie takie zastosowano 

np. w budynku ARAG Versicherung 

w Düsseldorfie (projekt: atelier 

Architekten RKW Rohde Kellermann 

Wawrowsky und Partner we wspó -

pracy z atelier Foster and Partners, 

1994–99). Mi dzyprzestrze  two-

rzy na ca ej wysoko ci budowy 

komin dla wyprowadzenia zu y-

tego powietrza. Po obu stronach 

wertykalnego szybu uwzgl dnia-

na jest mi dzyprzestrze  dzielona 

na wysoko  pi tra, „pod czo-

na” za pomoc  otworów (z ang. 

overflow openings). Ogrzane, 

zu yte powietrze przedostaje si  

z mi dzyprzestrzeni o wysoko-

ci pi tra do centralnego szybu, 

w którym unosi si  do góry. 

W miejscu zako czenia dachu jest 

wypuszczane na zewn trz. Gdy 

na zewn trz ci nienie powietrza 

jest niskie, naturalne wietrzenie 

budnku jest zabezpieczone powie-

trzem doprowadzanym do szybu. 

Przyk adem takiego rozwi zania 

jest elewacja kompleksu budyn-

ków Photonikzentrum w Berlinie 

(projekt: atelier Sauerbruch Hut-

ton Architects, 1995–98) (rys. 3).

Badawcze centrum sk ada si  

z dwóch obiektów o kszta cie 

ameby. Wy szy budynek ma elewa-

cj  zaprojektowan  zgodnie z oma-

wianym rozwi zaniem. Konstrukcja 

elementów wykonana zosta a 

z prefabrykowanych podwójnych 

s upów z barwionego betonu. 

Dwa s upy tworz  szyb o szero-

ko ci 0,75 m w celu odprowadze-

nia zu ytego powietrza. Na prawo 

i lewo od szybu znajduje si  mi -

dzyprzestrze  szeroka na 1,5 m 

i wysoka na jedno pi tro, która jest 

zespolona z szybami za pomo-

c  odprowadzaj cego otworu. Dla 

wentylacji wewn trznej przestrze-

ni s u  r cznie otwierane prze-

suwane okna. Ogrzane i zu yte 

powietrze z biur jest wypuszczane 

przez otwory do szybów. Nast pnie 

zostaje wypuszczone na zewn trz, 

na poziomie dachu. Bezpo rednio 

za zewn trzn  pow ok  fasady s  

umieszczone wielobarwne, alumi-

niowe aluzje.

Zimowe ogrody i pasa e mo na 

sobie wyobrazi  równie  jako kon-

cepcje dwupow okowych fasad 

z bardzo g bok  mi dzyprze-

strzeni . W takich rozwi zaniach 

wytwarza si  bowiem strefa bufo-

rowa, która zmniejsza straty cie-

p a i pozyskuje ciep o z promie-

niowania s onecznego. Element 

ten umo liwia równie  natural-

n  wentylacj . Zimowe ogrody 

wyst puj  na wysoko ci formy 

np. w obiekcie Werbeagentur 

Thomson we Frankfurcie nad Me-

nem (projekt: Schneider + Schu-

macher, 1992–95) (rys. 4). Projekt 

zosta  opracowany na zasadzie 

„set of shelves” [5]. Rozwi zania 

„shelves” s  pi trami, przed który-

mi uwzgl dniono ogrody, ci gn ce 

si  przez ca  wysoko  budyn-

ku. W przestrzeni tej przewidziano 

równie  funkcj  komunikacyjn . 

Poniewa  element ten zoriento-

wano w kierunku pó nocnym, nie 

istnieje problem z przegrzewaniem 

si  wn trza. W czasie ch odniejszej 

pory do ogrodu przenika powietrze 

z biur, które ogrzewa przeszklo-

n  przestrze . W lecie wytwarza 

si  naturalna wentylacja w konse-

kwencji otwierania otworów cyr-

kulacyjnych na poziomie pod ogi 

i dachu. Oszklenie jest zaprojek-

towane z tafli izolacyjnego szk a 

o rozmiarze 1,8 x 3,4 m. Jednostka 

z o ona jest z zewn trznej war-

stwy hartowanego szk a o grubo  -

ci 15 mm, mi dzyprzestrzeni o sze-

roko ci 20 mm i wewn trznej tafli 

bezpiecznego szk a o szeroko ci 

6 mm. Poszczególne tafle przy-

mocowane s  do konstrukcji za 

pomoc  systemu tzw. spiderów.

3. Przyk ady obiektów zreali-
zowanych w Polsce

Otwarta siedziba Ambasady Wiel-

kiej Brytanii w Warszawie powsta a 

w trzypi trowym budynku prze-

szklonym podwójn  fasad  (pro-

Rys. 4. Elewacja i wn trze ogrodu z 
komunikacj  w obiekcie Werbeagentur 
Thomson we Frankfurcie nad Menem 
(projekt: Schneider + Schumacher, 
1992–95)

Rys. 3. Elewacja kompleksu 
budynków Photonikzentrum (projekt: 
atelier Sauerbruch Hutton Architects, 
1995–98)
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jekt: Architects and design team 

leader, Tony Fretton Architects, 

2009). Autorzy zaproponowali

wiele energooszcz dnych roz-

wi za . Zastosowanie podwójnej 

pow oki stanowi barier  ochron-

n  podczas ostrych zim i upal-

nych miesi cy letnich. W cz ci 

po udniowej, zachodniej oraz 

od wschodu, zewn trzna elewacja 

jest umieszczona w odleg o ci jed-

nego metra za warstw  wewn trz-

n . Mechaniczne aluzje umiejsco-

wione u góry i do u mi dzyprze-

strzeni s  zamykane zim  w celu 

zatrzymania ciep a, natomiast latem 

mog  by  otwierane dla och odze-

nia budynku. System ogrzewania 

i ch odzenia obiektu jest zmienny 

i dostosowuje si  do temperatury 

panuj cej na zewn trz. Powy sze 

rozwi zania w znacz cy sposób 

redukuj  poziom zu ycia energii 

w budynku [7].

Przyk adem udanej realizacji jest 

równie  czterokondygnacyjny bu-

dynek administracyjny firmy Grupa 

Skalski, b d cy jej krakowsk  

siedzib  (projekt: Atelier Loegler, 

2008). Obiekt posiada powierzchn  

810,78 m2. Zastosowana dwupow-

okowa pow oka sk ada si  z pro-

fili aluminiowych i szk a. Zosta a 

wykonana w systemie fasadowym 

(pow oka zewn trzna) oraz w syste-

mie okiennym (pow oka wewn trz-

na). Na czterech kondygnacjach 

zaprojektowano 18 pomieszcze  

administracyjnych. Zarówno w tych 

pomieszczeniach, jak i ca ym 

budynku zastosowano zaawanso-

wany system klimatyzacji, wenty-

lacji i ogrzewania, wykorzystuj cy 

ciep o ziemi poprzez wymiennik 

gruntowy. Automatycznie otwiera-

ne okna umo liwia nocne wietrze-

nie wn trz.

4. Podsumowanie

Zasadno  rozwi za  podwój-

nych fasad wentylowanych wi e 

si  przede wszystkim z proce-

sami fizycznymi zachodz cy-

mi w budynku, uwzgl dnianymi 

w celu osi gni cia lepszej wenty-

lacji, ochrony cieplnej i akustycz-

nej. Energoch onno  budynku 

mo e zosta  zmniejszona m.in. 

poprzez zastosowanie rozwi za  

podwójnych fasad wentylowanych 

i uwzgl dnienie strategii pasyw-

nego ch odzenia z wykorzysta-

niem masy termicznej i elemen-

tów ochrony przeciws onecznej. 

W budynkach wysokich „druga 

skóra” pozwala na zamontowanie 

otwieranych okien, a w ni szych, 

przede wszystkim chroni od ha a-

su. Efektywno  rozwi za  uzale -

niona jest od zastosowania mecha-

nicznych systemów wspó dzia a-

j cych z systemami pasywnymi. 

W porównaniu do jednopow oko-

wych fasad, rozwi zania te ma-

j  polepszone w a ciwo ci prze-

ciwakustyczne i cieplne, a tak e 

umo liwiaj  naturaln  wentyla-

cj  wn trz. Dostarczaj  w lecie 

zacienienia. Projektanci we wst p-

nej koncepcji powinni optymalnie 

ustali  m.in. geometri  obiektu, 

proporcje powierzchni zewn trz-

nej do kubatury, orientacj  wzgl -

dem s o ca i wiatru, strefowanie 

termiczne pomieszcze , a tak e 

odpowiednie zagospodarowanie 

terenu [5]. Dla np. klimatu ch od-

nego i kontynentalnego, d ugi 

i w ski rzut jest bardziej efektywny 

od kwadratowego. G boki trakt 

przedzielony atrium mo e poch o-

n  wy sze nak ady inwestycyjne, 

ale w d u szym przedziale cza-

sowym przyniesie wy sze zyski. 

W fasadach dwupow okowych 

wysok  jako  estetyczn  uzy-

skuje si  przez wra enie trójwy-

miarowo ci. Efekt wizualny polega 

na zacieraniu si  konturów naro -

ników. Uj cie buforowych stref 

mo e zosta  zrealizowane równie  

w projektach uwzgl dniaj cych 

zimowe ogrody.
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