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I. WSTĘP

1. Wprowadzenie
Ściany zewnętrzne tworzą architekturę pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem budynku i jako
takie stają się „przestrzennym zapisem tego podziału i jego dramaturgii”1. Z zewnątrz jako
elewacje kształtują wizerunek obiektu i są oceniane przez różne grupy odbiorców – samych
użytkowników budynku, ale także przechodniów, mijających je każdego dnia, czy turystów
przyglądających się z uwagą każdemu detalowi. Atrakcyjne, zabytkowe lub nowoczesne
fasady są prezentowane na łamach czasopism architektonicznych, w albumach,
w podręcznikach, czy też w przewodnikach turystycznych. Powstają o nich dokumentalne
programy telewizyjne. Niektóre z fasad stają się symbolem firmy lub wizytówką
i charakterystycznym znakiem rozpoznawczym miasta. Jednak to, jak wygląda elewacja, nie
pozostaje bez wpływu na jakość funkcjonowania wnętrz. Typ zastosowanej przegrody (pełna,
lub transparentna), wielkość i rozmieszczenie okien, kąt ustawienia płaszczyzny ściany
zewnętrznej – to tylko niektóre z elementów, decydujących o estetyce i jednocześnie
determinujących warunki oświetlenia naturalnego, akustyki czy wysokości opłat za energię
elektryczną. Rozwiązania formalne w obrębie elewacji pociągają za sobą konsekwencje
użytkowe i ekonomiczne. Trafny wydaje się cytat J. Fitcha: „w architekturze nie ma widzów,
są tylko uczestnicy”2.
Historię architektury oraz współczesne tendencje w projektowaniu fasad, a także
zależności pomiędzy rozwiązaniami elewacji a komfortem użytkowania wnętrz najlepiej
obrazują przykłady budynków użyteczności publicznej. Ze względu na wysoki status tego
typu obiektów, do projektu ich bryły i elewacji przywiązywano zawsze bardzo dużą uwagę.
Są wśród nich budynki unikatowe, projektowane przez uznane światowe pracownie
architektoniczne wyznaczające trendy w sztuce budowania. Należy mieć jednak świadomość,
że przy obecnej dynamice zmian, która zaczęła dotyczyć również architektury, to co teraz jest
nowinką techniczną, za chwilę może okazać się standardem.

1

Venturi R.: Complexity and Contradiction in Architecture, New York 1966, s. 88-89, podano za: NorbergSchulz Ch.: Znaczenie w architekturze Zachodu, Wydawnictwo Murator, Warszawa 1999, s. 47.
2
Podano za: Bańka A.: Architektura psychologicznej przestrzeni życia. Behawioralne podstawy projektowania,
Gemini-Print, Poznań 1999, s. 85.
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Współcześnie, dzięki wciąż nowym możliwościom technicznym, projektowanie ściany
zewnętrznej okazało się skomplikowanym, interdyscyplinarnym procesem. Stała się ona
interaktywną przegrodą, dzięki której jest możliwe wcielenie w życie idei energooszczędności
czy ekologii. Przekaz informacyjny to już nie tylko zawarte w formie i detalu
architektonicznym kody symboliczne, lecz multimedialna projekcja na fasadzie budynku.
Zamiast tradycyjnej trwałości i stabilności formy – ruch, ulotność, dematerializacja.
Jednak obok unikatowych funkcjonują i funkcjonować będą budynki starsze, często
stojące przed koniecznością modernizacji, lub nowoczesne, ale mniej zaawansowane
technologicznie. To właśnie takie obiekty służą często jako miejsca pracy biurowej, urzędy,
szkoły czy uczelnie. Ich użytkownicy na co dzień doświadczają konsekwencji przyjętych
rozwiązań architektonicznych. Są dumni z nowoczesnego wyglądu swojego budynku i czują
się komfortowo w jego wnętrzach, albo przyzwyczajeni do złego stanu technicznego starego
obiektu przystosowują się do warunków, jakie oferuje. Wiele z istotnych czynników,
mających wpływ na samopoczucie użytkowników budynku, wiąże się z rozwiązaniami
architektonicznymi zastosowanymi w obrębie ścian zewnętrznych, których projekt często
determinuje tak ważny dla funkcjonowania budynku element, jakim są okna, ich wielkość,
proporcje, rozmieszczenie i zastosowany typ osłon przeciwsłonecznych.

1.1. Terminologia
Już w powyższym wprowadzeniu pojawił się problem terminologii, zwłaszcza użycia
określeń wymienionych w tytule pracy: „elewacje” i „ściany zewnętrzne”.
Cechą wspólną definicji, pochodzących z różnych źródeł, jest to, że przez pojęcie
„elewacja” należy rozumieć lico budynku, zewnętrzną powierzchnię jego ścian wraz
z elementami, które na niej występują3. Pojęcie to doskonale pasuje do opisu problemów
architektonicznych związanych z wizerunkiem zewnętrznym budynku, jego estetyką czy
symboliką. Dla celów tej pracy jest to jednak za mało. Chcąc omówić zagadnienia związane
z jakością techniczną, czy ekonomiczną bardziej trafne wydaje się sformułowanie „ściana”
lub „przegroda” zewnętrzna. Praca jednak nie dotyczy dachów czy stropodachów, które są
również przegrodami zewnętrznymi. Z drugiej strony w przypadku obudowy typu „kopuła”,
trudno wyizolować problematykę samych elewacji, gdyż przegroda, będąca formą przekrycia
(zadaszenia), płynnie schodzi w dół, stając się formą ścian zewnętrznych. Takie pojedyncze
przykłady pojawiają się również w pracy. Nie można też zawęzić rozumienia zakresu
opracowania do „przegrody pionowej”, gdyż współczesne ściany zewnętrzne wcale pionowe

3

Zabłocka-Kos A.: Słownik terminów architektonicznych i urbanistycznych – Wstęp, Uniwersytet Wrocławski,
Instytut Historii Sztuki, historiasztuki.uni.wroc.pl/sklad/azk/azk_d1.html; Szolginia W.: Ilustrowana
encyklopedia dla wszystkich. Architektura i budownictwo, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa
1991.
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być nie muszą. Poza tym termin „przegroda” ma charakter bardziej techniczny i trudniej za
jego pomocą formułować wnioski na temat walorów kompozycyjnych czy percepcji obiektu.
Coraz większą popularnością w pracach z dziedziny architektury cieszy się pojęcie
„fasada”. W definicjach słownikowych termin ten oznacza najważniejszą, frontową elewację
budynku, mieszczącą przeważnie wejście główne, wyróżniającą się kompozycją i bogactwem
detali na tle pozostałych. R. Scruton pisze, że fasada to twarz budynku, to coś co stoi przed
nami i ma „na sobie” jego całą ekspresję4. To jednak nie koniec problemów z nazewnictwem.
E. Rewers w artykule pt.: „Kultura jako fasada” pisze: „W dwudziestym wieku architektura
zaczęła rezygnować z fasad na rzecz elewacji, przypominając, że projektuje bryły, a nie
płaszczyzny. Opuszczone pojęcie zaanektowały nauki społeczne, a nieco później dołączyły do
nich studia kulturowe”5. Jednak pojęcie fasady w architekturze nie zostało całkowicie
„opuszczone”, lecz zmieniło swoje znaczenie i poszerzyło pojemność, szczególnie
w literaturze anglojęzycznej. Przykładowo, U. Knaack pisze, że „fasada” pojawiła się
z chwilą, gdy architektom udało się odseparować zewnętrzną strukturę budynku od jej funkcji
nośnej. Zatem, przegroda o funkcji nośnej jest nazywana przez niego ścianą, natomiast fasada
jest niezależnym bytem egzystującym na zewnętrz6.
Z kolei, W. M. Kroner już przeszło 10 lat temu zwracał uwagę, że rozwój inteligentnych
i wrażliwych fasad wymaga redefinicji pojęcia „okno” i „ściana”. Wraz z wprowadzeniem
nowych systemów fasadowych, to co jest przejrzyste, w jednej chwili po naciśnięciu guzika
może stać się nieprzejrzyste7.
Współcześnie do terminologii weszło określenie „podwójne fasady”, „aktywne fasady”
lub „fasady medialne”, odnoszące się do typu rozwiązań elewacji danego budynku,
niezależnie od tego, czy jest to ściana frontowa, boczna czy też wszystkie. W stosunku do
interaktywnych ścian jest też stosowane określenie „interfejs” zapożyczone z telekomunikacji. W ten sposób jest akcentowany aspekt komunikacji pomiędzy dwoma różnymi
środowiskami, których bezpośrednio nie da się ze sobą połączyć. Jest ono używane przez
organizację zrzeszającą przedstawicieli różnych uniwersyteckich ośrodków naukowych
European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research8. Z kolei A. Bańka
pisząc o ścianie zewnętrznej, nazywa ją „selektywnie przenikliwą membraną”9. J. Sławińska
jeszcze inaczej ujmuje ten problem, wyznaczając w każdym dziele architektonicznym trzy
podstawowe układy, tj.:

4

Scruton R.: The Aesthetics of Architecture, Taylor & Francis, 1979, p. 253.
Rewers E. [red.]: Kultura jako fasada. Kultura współczesna, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2006,
s 13.
6
Knaack U., Klein T., Bilow M., Auer T.: Facades. Principles of Construction. Birkhäuser Verlag AG, Basel,
Boston, Berlin 2007, s. 24.
7
Kroner W.M.: An Intelligent and Responsive Architecture. Automation in Construction Elsevier Science B.V.,
1997, s. 381-393.
8
erg.ucd.ie/costc13/index.html
9
Bańka A.: Architektura psychologicznej…, op. cit., s. 96.
5
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•

„ogólny system konstrukcyjny,

•

układ form przestrzennych wyznaczający relacje między wnętrzem a przestrzenią
zewnętrzną,

•

kompozycje elewacji, ich podział, układ, rodzaj otworów”10 – co niejako sugeruje brak
związku samych elewacji z tym co się dzieje w środku budynku.
M. Jaworska-Michałowska podaje, że w literaturze, dla podkreślenia różnicy w stosunku
do tradycyjnego muru, w odniesieniu do przegród zewnętrznych, jako elementów architektury
słonecznej, są używane określenia: „powłoka”, „obudowa”, „struktura zewnętrzna”11.
Należy jednak zaznaczyć, iż określenie „powłoka” posiada inne znaczenia, także
w opracowaniach z dziedziny architektury, a mianowicie używa się go m. in. do nazwania
cienkich warstw naniesionych na inne materiały, na przykład powłoki ochronne, lakiernicze,
niskoemisyjne. Ze względu na wieloznaczność tego terminu, w niniejszej pracy zrezygnowano
z jego użycia w stosunku do przeszklonych struktur „opakowujących” budynki.
Innymi określeniami pojawiającymi się w odniesieniu do obiektów nowoczesnych,
zwłaszcza inteligentnych, jest „skóra”, a także, „opakowanie” czy „kurtyna”. Wydaje się, że
za ich pomocą najtrafniej można uchwycić całe spektrum zagadnień związanych ze
wzajemnymi zależnościami jakościowymi pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem budynku, ale
i to nie jest takie oczywiste. B. Makowska, cytując H Freia pisze, że dzięki postępowi
technicznemu nastąpiło rozdzielenie struktury i powierzchni formy, która stała się „skórą –
zasłoną, okryciem, ochroną, niezależną od formy kurtyną”12. „Jest ona obecnie bardziej
elewacją przestrzeni zewnętrznej – publicznej niż przedłużeniem, integralną częścią
wnętrza”13. Wynika stąd, że wymienione powyżej pojęcia u niektórych badaczy odnoszą się
tylko do relacji z przestrzenią zewnętrzną. Dodatkowo, część z tych określeń dotyczy
przegród zewnętrznych integrujących funkcję ścian i dachu (np.: skóra, opakowanie).
Zatem problem terminologii, zakresu rozumienia i interpretacji niektórych nazw,
powszechnie używanych w architekturze, przysparza w przypadku niniejszej pracy sporo
problemów. Ponieważ poruszono w niej tematy dotyczące budynków tradycyjnych
i nowoczesnych w historii architektury i współcześnie oraz omówiono wielowątkowe aspekty
jakości technicznej, organizacyjnej, behawioralnej, funkcjonalnej i ekonomicznej, żadne
z powyżej wyróżnionych pojęć nie jest na tyle elastyczne i „pojemne”, aby mogło bez
zastrzeżeń oddawać problematykę pracy. Nie znaleziono jednego „uniwersalnego słowa”,
pasującego do holistycznego ujęcia tematu, dlatego zdecydowano, że różne pojęcia będą
stosowane zamiennie w zależności od kontekstu opisywanego problemu. Zatem,
10

Sławińska J.: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze. Arkady, Warszawa 1997, s. 27.
Jaworska-Michałowska M.: Inteligentna wrażliwość współczesnych ścian. Struktura-organizacjafunkcjonowanie, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, s. 11
12
Frei H.: Masked Matter and Other Diagrams. Architectural Design 3/4 2003, s. 43-49, podano za:. Makowska
B.: Poszukiwanie tożsamości architektonicznej w dobie globalizacji przez sposób kształtowania elewacji –
miejsca dialogu formy i jej kontekstu, Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – OL PAN, 2006, www.panol.lublin.pl/wydawnictwa/TArch2/Makowska.pdf.
13
Makowska B.: Poszukiwanie tożsamości…, op. cit.
11
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w omawianiu zagadnień związanych z percepcją budynku z zewnątrz, w aspektach estetyki,
czy symboliki będą stosowane szeroko rozumiane „elewacje” i zamiennie „fasady14” (jako
systemy fasadowe). Z kolei w celu podkreślenia relacji wnętrze-zewnętrze, wpływu tego, co
dzieje się z zewnętrzną powierzchnią ściany, na funkcjonowanie wnętrz starano się używać
sformułowania „ściany zewnętrzne i elewacje”, „obudowa” lub „przegrody zewnętrzne”.

2. Sformułowanie problemu naukowego
W dziedzinie architektury elewacje są kojarzone głowie z wyglądem zewnętrznym
obiektów - estetyką, symboliką, podczas gdy pewne rozwiązania w bardzo istotny sposób
wpływają na funkcjonowanie budynku jako całości, a zwłaszcza takich jego aspektów, jak:
doświetlenie światłem naturalnym, komfort termiczny we wnętrzach, ergonomia
pomieszczeń, bezpieczeństwo, zużycie energii czy koszty utrzymania.
Jedną z takich zależności (rys. 1) można prześledzić na przykładzie przegród
przeszklonych.

WIZERUNEK
ZEWNĘTRZNY

FASADA
PRZESZKLONA

KOMFORT
UŻYTKOWANIA
WNĘTRZ

Rys. 1. Interakcja pomiędzy przeszkloną fasadą a kształtowaniem wizerunku zewnętrznego budynku
i komfortu użytkowania wnętrz (opracowanie własne)
Fig. 1. The interaction between the glass façade and creating both the external image of the building
and its interior comfort (the author’s own elaboration)

Szklane fasady generują określone problemy użytkowe, są często opisywane na łamach
czasopism branżowych, jako wnioski z badań szczegółowych, danego wycinka nauki.
Prezentowane są tam wyniki analiz w odniesieniu do konkretnej specjalizacji inżynierskiej,
ukazujące zalety i wady przyjętych rozwiązań technicznych, wynikających z koncepcji
architektonicznych. Jednocześnie, jak pisze J. Żurawski o wyborze przeszklonej przegrody
zewnętrznej „często decyduje głównie kryterium estetyczne”15. Spotyka się uwagi wobec
architektów, że chętnie projektują „szklane domy”, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji
swoich decyzji odnośnie do dyskomfortu użytkowania przeszklonych wnętrz, w których na
przykład nie zaprojektowano żadnych systemów ochrony przeciwsłonecznej. Często
wprowadzają je sami użytkownicy, zgodnie z własnym gustem i możliwościami
finansowymi, co nieraz niweczy zamierzony przez architekta efekt estetyczny. Jednocześnie
14

W pracy nie udało się uniknąć określenia „fasada”, w rozumieniu „ściany frontowej”, ale starano się, aby
z kontekstu wynikało prawidłowe zrozumienie zakresu tego pojęcia.
15
Żurawski J.: Osłony przeciwsłoneczne cz. II. Energia i Budynek 04/2010, s. 24.
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wyczuwa się zgodę na to, że architekt tworzy formę, natomiast rolą „branżowców” jest
wyposażenie budynku w urządzenia, które mają złagodzić skutki decyzji projektowych
i umożliwić funkcjonowanie. Pisze o tym P. Bartkiewicz: „Szereg składowych, w tym
zaspokojenie potrzeb estetycznych, tworzenie komfortu wizualnego, akustycznego, jak
i sprostanie wymaganiom dotyczącym funkcji pomieszczeń leży w znacznej mierze w gestii
architektów i konstruktorów. Zapewnienie właściwych warunków komfortu dla użytkowników
pomieszczeń staje się natomiast domeną inżynierów odpowiedzialnych za systemy
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)”16.
Według filozofii budownictwa zrównoważonego,

która

powinna

obowiązywać

współcześnie w projektowaniu, a będzie na pewno obowiązkiem w przyszłości, maksymalną
jakość powinno uzyskiwać się za pomocą środków architektonicznych, a urządzenia
techniczne wprowadzać tylko tam, gdzie jest to niezbędne. Aby ograniczać zużycie energii,
trzeba świadomie projektować przegrody przeszklone i wyposażać je w wydajne systemy
ochrony przeciwsłonecznej, włączane w projekt estetyki budynku. Zapewnienie
odpowiednich warunków środowiska wewnętrznego budynku i oszczędność energii, to tylko
jeden, ale nie jedyny związek ścian zewnętrznych z jakością całego budynku.

3. Cel i zakres pracy
Przedmiotem pracy jest zbadanie wzajemnych relacji rozwiązań architektonicznych ścian
zewnętrznych i jakości funkcjonowania wnętrza budynku oraz jego bezpośredniego
otoczenia. Problematyka dotyczy rozpoznania elementów związanych z kształtowaniem
jakości funkcjonalnej, technicznej, behawioralnej, organizacyjnej i ekonomicznej17, które
powinny być uwzględniane w fazie przedprojektowej (programowanie założeń do projektu)18
jako ramy działania dla inwencji twórczej architekta. Jak podkreśla T. Taczewski, budynek
jest zawsze efektem kreacji architekta, jednak „aby działania nie były prowadzone na oślep,
trzeba rozpatrywane problemy wyrazić w teorii. Potrzebna jest naukowa refleksja,
dokumentowanie i analizy twórczości oraz badania ankietowe”19. Wnioski zostały
16

Bartkiewicz P.: Symulacje wspomagające wielokrotny wybór systemów HVAC budynków biurowych.
Energia i budynek 11/2009 wydanie specjalne pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa
Gospodarki, s. 48.
17
Klasyfikacja kategorii jakościowych w wymienionych pięciu kategoriach jest charakterystyczna w ocenach
typu POE (Post Occupancy Evaluation) i została szczegółowo omówiona w rozdziale III.
18
Efektem programowania w architekturze jest zbiór zaleceń dla projektantów architektury i pozostałych branż
uwzględniających zestawienia powierzchni, specyfikacje urządzeń, a także przykłady rozwiązań szczegółowych,
adekwatnych do specyficznych uwarunkowań lokalizacyjnych, behawioralnych, czy organizacyjnych
(Niezabitowska E.: Programowanie budynków inteligentnych, [w:] Budynek inteligentny, Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, s. 272). W Polsce programowanie w architekturze istnieje w uproszczonej
wersji w odniesieniu do układu funkcjonalnego. Programowanie wieloaspektowe jest nową dziedziną, której
konieczność rozwoju jest coraz częściej zauważana.
19
Taczewski T.: Architektura szkoły wyższej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, s. 28.
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sformułowane

na

podstawie

badań

literaturowych, dotyczących rozwiązań ścian
zewnętrznych obiektów użyteczności publicznej, oraz badań własnych przeprowadzonych na
przykładzie wybranych obiektów uczelnianych i biurowych, gdyż w tego typu budynkach
występuje całe spektrum problemów poruszanych w pracy - bardzo istotny jest mikroklimat,
akustyka, doświetlenie światłem dziennym, elastyczność podziałów wnętrza, energooszczędność, ale też prestiż kształtowany m.in. przez wizerunek zewnętrzny, w tym estetykę
i symbolikę elewacji.
Autorka podjęła w pracy próbę zbadania:
•

Czy rozwiązania architektoniczne ścian zewnętrznych i elewacji mają wpływ na
kształtowanie jakości technicznej, funkcjonalnej, behawioralnej, organizacyjnej
i ekonomicznej całego budynku?

•

Jak jakość budynku, jako pochodna rozwiązań elewacyjnych, jest odczuwana przez
użytkowników?

•

Czy użytkownicy powinni partycypować w badaniach dotyczących problematyki
elewacji, w procesach oceny budynku w trakcie użytkowania, a jeśli tak, to w jakim
zakresie?
Postawiono szczegółowe pytania badawcze:

•

Jakie są funkcje elewacji i jak ewoluowały one przez wieki?

•

Co dzieje się po obu stronach ściany/fasady (interakcja ze środowiskiem zewnętrznym
i wewnętrznym budynku)?

•

Czy metodę POE można wykorzystać w badaniach rozwiązań architektonicznych ścian
zewnętrznych i elewacji?

•

Czy tego typu badania rozwiązań elewacyjnych mają sens w warunkach polskich? Jakie
jest podejście do całego procesu przeprowadzania ewaluacji ze strony właścicieli
budynków, administratorów, użytkowników?

•

Jak postrzegają budynek użytkownicy – na co zwracają uwagę, co jest dla nich ważne?

•

W jaki sposób zorganizować proces badawczy?

•

Jakie problemy mogą pojawiać się w trakcie przeprowadzania badań i opracowania
wyników?

•

Czy jest szansa na interdyscyplinarną współpracę badawczą na tym polu?

•

Gdzie w procesie badawczym jest miejsce dla architekta?

Cechą pracy jest holistyczne ujęcie różnorodnych zagadnień związanych
z architektonicznymi rozwiązaniami ścian zewnętrznych. Wiedza ta jest bardzo rozproszona
i można czerpać ją z bardzo wielu źródeł, prezentujących problemy w sposób wycinkowy,
w zakresie charakterystycznym dla danej dziedziny naukowej i specjalności. Głównym celem
pracy jest synteza i systematyka wiedzy na temat zagadnień związanych ze ścianami
zewnętrznymi - ich funkcjami, ze sposobem postrzegania i odbiorem ze strony
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użytkowników, wzajemnymi zależnościami wnętrza i zewnętrza oraz zwrócenie uwagi na
złożoność tejże problematyki.
Zakres pracy: Praca stanowi szerokie, przekrojowe ujęcie tematu, co spowodowało, że
poruszone problemy zostały tylko uporządkowane w grupy tematyczne i zasygnalizowane ze
wskazaniem wybranych źródeł literaturowych. Żaden z tematów nie został potraktowany
w sposób wyczerpujący, gdyż w holistycznym ujęciu nie było to możliwe. Praca z założenia
stanowi bazę do dalszych opracowań w szczegółowym zakresie. Jedyne zawężenie zakresu
dotyczy funkcji obiektów – analizowano budynki użyteczności publicznej. W trakcie badań
literaturowych nie stawiano natomiast rygorystycznych granic czasowych i terytorialnych,
gdyż analizie poddawano rozwój historyczny i przeobrażenia w zakresie funkcji ścian
zewnętrznych i elewacji od najdawniejszych czasów, po współczesność oraz wskazywano
rozwiązania znaczące, należące do różnych stref klimatycznych, ale ważne ze względu na
nowatorstwo i rolę w wyznaczaniu kierunków dalszych poszukiwań w zakresie technologii
czy energooszczędności. Takie podejście wydaje się być uzasadnione w dobie globalizacji,
upowszechnienia narzędzi projektowych i wymiany naukowej pomiędzy ośrodkami
w różnych częściach świata, z pełną świadomością, iż konkretne rozwiązania i szczegółowe
wnioski dotyczą danej strefy klimatycznej, w której budynek zrealizowano.
Zakres pracy określono szczegółowo jedynie w odniesieniu do badań własnych, których
wnioski dotyczą konkretnego typu funkcjonalnego budynków (uczelniane, biurowe),
i specyfiki warunków naszego kraju (szersze omówienie w rozdziale IV, podrozdziale 3.1.
pt. „Określenie pola badawczego i przedmiotu badań”).

4. Stan badań
4.1. Ściany zewnętrzne i elewacje – podsumowanie wiedzy
Wśród zagranicznych publikacji należy wymienić opracowania omawiające różne typy
rozwiązań ścian zewnętrznych. Do tej grupy należą takie pozycje, jak:
•

Wigginton M., Harris J.: Intelligent Skins. Architectural Press, 2002 – opracowanie
prezentujące zasady projektowania inteligentnych przegród zewnętrznych budynku.
Główny nacisk położono na nowe podejście, polegające na kontroli środowiska
wewnętrznego poprzez elastyczne struktury zewnętrzne budynku, a nie przez
energochłonne urządzenia. Książka zawiera też przykłady studiów przypadków budynków
ważnych w rozwoju fasad inteligentnych, z różnych krajów.

•

Oesterle E.: Double-skin Facades: Integrated Planning: Building Physics, Construction,
Aerophysics, Air-conditioning, Economic Viability. Prestel, 2001 - książka ujmująca
tematykę fasad podwójnych, zarówno w aspektach teoretycznych, jak praktycznych.
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Porusza takie problemy, jak: akustyka, izolacja termiczna, konstrukcja czy opłacalność
rozwiązań. Liczne ilustracje prezentują praktyczne przykłady zastosowań podwójnych
fasad.
•

Krewinkel H.W.: Glass Buildings. Material, Structure and Detail. Birkhäuser, 1998 książka zawierająca szczegółowy przegląd projektów zaawansowanych technicznie
konstrukcji szklanych fasad i dachów.

•

Rice P., Dutton H.: Structural Glass. E & FN SPON 1995, pozycja literaturowa, w której
autorzy – praktycy prezentują własne metody i filozofię projektowania przeszklonych
struktur.

•

Fierro A.: The Glass State: The Technology of the Spectacle. Paris, 1981-1998, MIT Press,
2003 - książka, w której autorka rozpatruje znaczenie transparentności w architekturze, na
przykładzie ograniczonego zbioru budynków, powstałych w Paryżu na przestrzeni około
20 lat, w ramach programu F. Mitterranda tworzenia ikon współczesnej francuskiej
architektury. Praca zawiera zbiór informacji poszerzających wiedzę o konkretnych
budynkach, procesie ich powstawania oraz funkcjonowania w praktyce.

•

Knaack U., Klein T., Bilow M., Imagine 01. Façades. 010 Publishers, 2008 - publikacja
ukazująca w bardzo atrakcyjny graficznie sposób eksperymentalne projekty, koncepcje
i idee dotyczące fasad. Jednostronicowe prezentacje zawierają krótki opis, wizualizacje,
zdjęcia lub rysunki nietypowych rozwiązań, które mają szansę wytyczyć kierunki rozwoju
elewacji w przyszłości.

•

Häusler H.: Media Facades. History Technology Content, Avedition 2009 - książka
przedstawiająca historię rozwoju fasad medialnych od wczesnych przykładów użycia
multimediów w architekturze, po realizacje pracowni, takich jak: ag4, Realities United,

UN Studio, Urbanscreen.
Jak wcześniej podkreślano, w niniejszej pracy było istotne szerokie, całościowe ujęcie
tematu ścian zewnętrznych i elewacji w relacji z wnętrzem i zewnętrzem. W literaturze
przykładem holistycznego podejścia i próby integracji wiedzy o projektowaniu
i funkcjonowaniu elewacji, a raczej „skóry” budynku, jest monografia napisana pod redakcją
Ch. Schitticha: In Detail. Building skins. Birkhäuser, Basel – Boston – Berlin 2006. Autorzy
w kolejnych rozdziałach omawiają skrótowo historię rozwoju elewacji, komentując na
przykładach konkretnych budynków zagadnienia typowo architektoniczne – kompozycję,
barwę, światło czy materiały elewacyjne. Książka zawiera także rozdział dotyczący wpływu
projektu elewacji na kształtowanie komfortu wnętrz, gdzie są podawane konkretne wymagane
parametry, dotyczące izolacyjności termicznej, wilgotności, oświetlenia naturalnego, ruchu
powietrza i zużycia energii. Omówiono również sposoby pozyskiwania energii dzięki
rozwiązaniom elewacyjnym.
Z kolei w Schittich Ch. [ed.]: Building Skins: Concepts, Layers, Materials, Edition Detail
2001 – została przedstawiona problematyka planowania i projektowania elewacji,
osiągających obecnie techniczne i estetyczne wyrafinowanie. „Skórę” budynku potraktowano
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jako jego integralną część. Wskazano ogromne możliwości projektowe, związane z szerokim
wyborem materiałów oraz rozwiązań zaawansowanych technologicznie, co zostało ukazane
na przykładach wielu światowych realizacji, pokazujących teorię w praktyce. Eksperckie
komentarze, uzupełniane rysunkami przekrojów i detali, dostarczają informacji przydatnych
w planowaniu i projektowaniu fasad. Praca Schitticha dotyczy związku obudowy budynku
z architekturą, środowiskiem wewnętrznymi i energooszczędnością, z największym naciskiem
na architekturę.
Kolejnym przykładem całościowego spojrzenia na budynek i łączenia zagadnień
architektonicznych oraz technicznych jest książka Knaack U., Klein T., Bilow M., Auer T.:
Facades. Principles of Construction, Birkhäuser Verlag AG, Basel, Boston, Berlin 2007.
Skierowana do architektów prezentuje zasady konstrukcji fasad i wytyczne odnośnie do
detali. Autorzy traktują fasadę jak integralny element budynku, mający wpływ na wnętrze
i zewnętrze, kluczowy w kształtowaniu oświetlenia, wentylacji i komfortu użytkowników czy
niektórych aspektów obsługi budynku. Jak piszą autorzy, fasada jest elementem łączącym
projektowanie, użytkowanie, strukturę i obsługę. Zawarte w książce studia przypadków kilku
obiektów – to zebrane bardzo szczegółowe informacje o ogólnej koncepcji architektonicznej,
rozwiązaniach technicznych fasady, uzupełniane o liczne zdjęcia i rysunki detali. Książka
Knaacka traktuje o fasadach w aspekcie konstrukcji, rozwiązań detali w związku
z kształtowaniem warunków wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania czy oświetlenia.
Inne publikacje wydane pod redakcją U. Knaacka i T. Kleina również prezentują
interdyscyplinarne podejście, tym razem do problemu wizji rozwoju fasad. Są to:
•

Knaack U. [ed.], Klein T. [ed.]: The Future Envelope 1. a multidisciplinary approach,
IOS Press, 2008,

•

Knaack U. [ed.],, Klein T. [ed.]: The Future Envelope 2: Architecture - Climate - Skin,
IOS Press, 2010,

•

Knaack U. [ed.],, Klein T. [ed.] The Future Envelope 3: Facades - The Making of, IOS
Press, 2010.
Powstają także opracowania dotyczące elewacji, mające charakter podręczników
ułatwiających projektowanie, pomagające architektom wykluczyć rozwiązania błędne.
Przykładem jest publikacja Brock L: Designing the Exterior Wall: an Architectural Guide to
the Vertical Envelope, John Wiley, 2005, gdzie autorka analizuje różne typy konstrukcji
i obudowy w celu ułatwiania zrozumienia, dlaczego w budynkach pojawiają się problemy
oraz jak poprzez projektowanie zapewnić im trwałość. W książce opisano szczegóły
projektów światowych, realizowanych w różnych strefach klimatycznych, oraz przytoczono
studia przypadków budynków, które odniosły sukces lub porażkę. Opublikowano także listy
kontrolne (checklists), które projektanci mogą wykorzystywać w swoich projektach. W tej
grupie książek można także wymienić: Watts A.: Modern Construction Facades, Springer,
2005. Jest to jedna z serii książek tegoż autora, o charakterze poradnikowym, przeznaczona
dla architektów i konstruktorów oraz specjalistów inżynierii środowiska. Elewacje są
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rozpatrywane pod kątem zastosowanych materiałów, użytych do ich budowy, takich jak:
metal, szkło, beton, kamień, tworzywa sztuczne czy drewno. Natomiast przewodnikiem
w zakresie doboru materiałów budowlanych w aspekcie zrównoważonego rozwoju jest
książka Spiegel R., Meadows D., Green Building Materials: A Guide to Product Selection and
Specification, John Wiley and Sons, 2010.
Z kolei problemy szczegółowe, dotyczące funkcji elewacji w tym wypadku w aspekcie
oświetlenia naturalnego, porusza obszerna publikacja, będąca wynikiem realizacji projektów
badawczych Hygge S., Löfberg H. A.: Post Occupancy Evaluation of Daylight in Buildings;
Royal Institute of Technology Centre for Built Environment, Gävle, Szwecja, we współpracy
z uczestnikami Podtematu D, raport IEA20 SHC21 Task 21/ ECBCS Annex 29, 1999.
Opracowanie to o charakterze podręcznika zawiera studia przypadków pięciu budynków
biurowych różnych typów, o różnych rozwiązaniach przeszklonych fasad i różnych rodzajach
zabezpieczeń przeciwsłonecznych. Narzędziem badań była opublikowana ankieta,
zawierająca 36 pytań.
Warto też wspomnieć o pracach, które zmieniły filozofię podejścia do elewacji – czyli
potraktowanie jej jako jednej z warstw, z których składa się budynek. Pojęcie to wprowadził
F. Duffy22, który wyróżnił 4 warstwy budynku: „skorupę, powłokę” (ang. shell), instalacje,
podziały wewnętrzne oraz wyposażenie. Problematykę rozwinął S. Brand23, wyróżniając 6
warstw budynku (z jęz. ang. tzw. „6 s”), o różnym czasie trwania, a mianowicie: działkę
(site), konstrukcję (structure), skórę (skin), instalacje (services), podziały wnętrza (space
plan), wyposażenie (staff)24.
Na gruncie nauki polskiej integrowanie wiedzy z różnych dziedzin oraz wskazywanie
związków przyczynowo-skutkowych w odniesieniu do przegród zewnętrznych zawierają
prace W. Celadyna, w tym ważna pozycja literaturowa wielokrotnie cytowana
w opracowaniach innych autorów, jak również w niniejszej pracy: „Przegrody przeszklone
w architekturze energooszczędnej”. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004.
Służy ona poszerzeniu wiedzy architektów o zagadnienia dotyczące wzajemnych zależności
pomiędzy kształtowaniem przestrzenno-estetycznym przegród przeszklonych a skutkami
decyzji projektowych, szczególnie w odniesieniu do bilansu energetycznego budynku. Z kolei
we wcześniejszej monografii tegoż autora - W. Celadyn: „Architektura a systemy roślinne:
studium relacji między elementami architektonicznymi a roślinnymi, Wydawnictwo
Politechniki Krakowskiej, Kraków 1992 - pojawia się problem zewnętrznych przegród
20

International Energy Agency (IEA).
The Solar Heating and Cooling Programme (SHC).
22
Duffy F., Laing A., Crisp V.: The Responsible Workplace. The Redesign of Work and Offices. Butterworth
Architecture, London 1993.
23
Brand S.: How Buildings Learn. What Happens after They're Built, New York, Viking. 1994.
24
Więcej na ten temat w: Niezabitowska E.: Warstwy budynku – odkrycie naukowe w architekturze końca XX w.
o rewolucyjnym znaczeniu dla rozwoju praktyki projektowej i wiedzy naukowej o budynkach, [w:] materiałach
z Międzynarodowej Konferencji „Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej. Projektowanie Architektury
a Teoria”. Kraków 2002.
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budowlanych jako miejsca styku pomiędzy środowiskiem sztucznym i naturalnym,
podlegających pozytywnym lub negatywnym wpływom różnych form roślinności
(np.: zacienienie, izolacyjność termiczna).
Spośród monografii dotyczących zagadnień związanych ze ścianami zewnętrznymi należy
wymienić także:
•

Bojęś A.: Aspekty architektoniczne kształtowania budynków użyteczności publicznej
z lekkimi ścianami osłonowymi nowej generacji, Monografia 276, Wydawnictwo
Politechniki Krakowskiej, Kraków 2000.

•

Jaworska-Michałowska M.: Inteligentna wrażliwość współczesnych ścian. Strukturaorganizacja-funkcjonowanie, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010.
Informacji o ścianach zewnętrznych i elewacjach można szukać także w wielu innych
polskich i zagranicznych opracowaniach z zakresu25:

•

Historii rozwoju architektury, zawierających charakterystykę oraz wartościującą
krytykę stylów, nurtów i kierunków, które wpływały na funkcję i formę elewacji
(Giedion S.: Przestrzeń, czas i architektura, 1968; Pevsner N.: Historia architektury
europejskiej, 1976, Banham R.: Rewolucja w architekturze, 1979, Jenks Ch.: Ruch
nowoczesny w architekturze, 1987, Koch W.: Style w architekturze, 1996).

•

Teorii formy, dotyczących sposobów i zasad uporządkowania elementów składowych
elewacji, sposobu ich percepcji oraz wpływu formy budynków na odbiór architektury
(Żórawski J.: O budowie formy architektonicznej, 1973, Arnheim R.: The Dynamics of
Architectural Form, 1977, Ching F.D.K.: Architecture: Form, Space & Order, 1979).

•

Morfologii - odpowiadających na pytanie, jak widzimy środowisko wokół nas, jak
odbieramy jego układ, powierzchnię, kolory czy tekstury w zależności od możliwości
narządu wzroku, dzięki któremu jest oceniany sam kształt przestrzenny i jego
właściwości, z pominięciem wartościowania charakterystycznego dla całej sfery
emocjonalnej związanej z procesem percepcji (Gibson J.J.: The Ecological Approach to
Visual Perception 1986, Niezabitowski A.: O budowie przestrzennej dzieła architektury,
1979).

•

Percepcji - przedstawiających zasady rządzące postrzeganiem, zapamiętywaniem
i orientacją w przestrzeni, w tym zagadnienia kształtowania wizerunku miasta i roli
elewacji w odnajdywaniu drogi (Lynch K.: The Image of the City, 1960, Passini R.:
Wayfinding in Architecture, 1992, Gibson D.: The Wayfinding Handbook: Information

25

Niektóre z cytowanych pozycji literaturowych trudno jednoznacznie sklasyfikować, ponieważ prezentują
wiele wątków. O sposobie uporządkowania zadecydował zatem ten aspekt problematyki, który okazał się
najistotniejszy w tym opracowaniu. Ze względu na obszerność tematu w zestawieniu uwzględniono tylko te
pozycje literaturowe, które zostały wykorzystane w niniejszej pracy. Koncepcję ujęcia stanu badań w punktach
odpowiadających wymienionym dziedzinom wiedzy autorka zastosowała wcześniej w swojej pracy doktorskiej
oraz w podręczniku: Komar B., Tymkiewicz J.: Elewacje budynków biurowych. Funkcja, forma, percepcja.
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
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•

Design for Public Places, 2009, Gyurkovich J.: Znaczenie form charakterystycznych dla
kształtowania i percepcji przestrzeni: wybrane zagadnienia kompozycji w architekturze
i urbanistyce, 1999, Kantarek A.: O orientacji w przestrzeni miasta, 2009).
Semiotyki i semiologii, rozpatrujących elewacje jako system znaków będących
nośnikami znaczeń i symboli (Eco U.: Nieobecna struktura, 1996, Krampen M.: Meaning
in the Urban Environment, 2007, Norberg-Schutz Ch.: Znaczenie w architekturze
Zachodu, 1999, Krenz J.: Architektura znaczeń, 1997).

•

Teorii estetyki, wskazujących elementy budujące funkcję estetyczną - także w ujęciu
filozoficznym (Scruton R.: The Aesthetics of Architecture, 1979, Tatarkiewicz W.: Dzieje
sześciu pojęć, 1975, Sławińska J.: Ruchy protestu w architekturze współczesnej, 1995 oraz
Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze, 1997, publikacje M. Misiągiewicz
i D. Kozłowskiego).

•

Zagadnień behawioralnych – związanych z odbiorem socjopsychologicznym rozwiązań
architektonicznych oraz ich związkiem z generowaniem pewnych odczuć i zachowań (Lenartowicz K.J.: O psychologii architektury, 1992, Bańka A.: Architektura
psychologicznej przestrzeni życia. Behawioralne podstawy projektowania, 1999,
Rasmussen S.E.: Odczuwanie architektury, 1999, Hall M.R., Hall E.T.: Czwarty wymiar
w architekturze. Studium o wpływie budynku na zachowanie człowieka, 2001).

•

Ergonomii, w tym zagadnień jakości powietrza wewnętrznego, oświetlenia naturalnego
i sztucznego, hałasu (Złowodzki M.: O środowisku architektonicznym pracy biurowej,
1992 oraz artykuły branżowe takich autorów, jak: Brager G., Sowa J., Mierzwiński S.,
Ferdyn – Grygierek J., Heim D, Żurawski J., Lis A., Nowak Ł. i Nowak H.).

•

Zrównoważonego rozwoju, w tym energooszczędności oraz ekologii (Kuczia P.:
Tendencje rozwojowe architektury solarnej, 2008; Lisik A. [red.]: Odnawialne źródła
energii w architekturze, 2002, Mierzwiński S.: Wentylacja w trendach zrównoważonego
budownictwa, 2002, Mikoś – Rytel W.: O zrównoważonej architekturze ekologicznej
i zarysie jej teorii, 2004, Stawicka-Wałkowska M.: Procesy wdrażania zrównoważonego
rozwoju w budownictwie, 2001, Ryńska E.D.: Bioklimatyka a forma architektoniczna,
2001),

•

Strategii projektowania, prezentujące holistyczne, interdyscyplinarne podejście do
potrzeb użytkowników budynku, gdzie elewacje są traktowane jako jeden z elementów
(de Jong T.M., van der Voordt D.J.M.: Ways to Study and Research. Architectural, Urban
and Technical Design, 2002, van der Voordt D.J.M, van Wegen H.B.R.: Architecture in
Use. An Introduction to the Programming, Design and Evaluation of Buildings, 2005,
Niezabitowska [red.]: Budynek inteligentny, 2010; publikacje; D. Clements-Cromme’a
[red.]: Creating the productive workplace, 2000, oraz Intelligent Buildings: Design,
Management and Operation, 2004).
21

•

Przepisów budowlanych - podręczniki projektowania, dzienniki ustaw, normy,
np.: REN, systemy certyfikacji: LEED, BREAM26
W tak dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, jak projektowanie współczesnych ścian

zewnętrznych, ważne miejsce zajmują czasopisma i magazyny dla architektów, mające
krótszy cykl wydawniczy niż książki, a zatem mogące prezentować najaktualniejsze
rozwiązania i trendy. Na rynku polskim można wymienić takie, jak: „Architektura – murator”,
„Architektura&Biznes”, „Archivolta”, czy magazyn „Zawód: Architekt”.
Wielu wiadomości na temat fasad dostarczają materiały firm produkujących różne
systemy elewacyjne, omawiające parametry techniczne i szczegóły technologiczne
określonych

produktów.

Interesujące

artykuły

prezentujące

aspekty

techniczne

funkcjonowania przegród przeszklonych są publikowane w czasopismach branżowych,
np.: „Świat szkła”, czy „Świat aluminium”.
Zamierzeniem autorki było zebranie także praktycznych informacji z okresu użytkowania
budynków, w aspekcie powiązania zastosowanych rozwiązań elewacyjnych z funkcjonowaniem wnętrz. Taka wiedza w oficjalnych prezentacjach obiektów na łamach prasy
fachowej jest rzadkością, gdyż, jak zauważył to już S. Brand, architekci i historycy
architektury skupiają się głównie na pierwotnych założeniach i intencjach27. Informacje
o fazie użytkowania obiektu pojawiają się natomiast w źródłach, takich jak: filmy i programy
popularnonaukowe (np.: cykliczne programy o architekturze czy inżynierii „ekstremalnej”),
reportaże, pojedyncze wypowiedzi, czy opinie, artykuły w prasie codziennej. Źródła te są
obarczone pewnymi wadami, nieraz nieco powierzchownym potraktowaniem problemu, lecz
mają też pewną wartość - wskazują obiekty, o których warto dowiedzieć się czegoś więcej lub
też wprost cytują wypowiedzi środowisk opiniotwórczych, lub dyskusje krytyków. Co więcej,
wszelkiego rodzaju media, w tym prasa, zostały włączone w całościowy system badania
zjawisk, które towarzyszą drodze budynku do kanonu dzieł architektury. Tego typu narzędzie
zostało opracowane w latach 70. przez amerykańskiego teoretyka architektury J. P. Bonta.
W książce „An Anatomy of Architectural Interpretation”, 1975 przedstawił teorię, w jaki
sposób budynki zyskują status kanonów architektury. Wymienia on kolejne fazy: „ślepota”,
jako brak reakcji na dzieło, wypowiedzi przedkanoniczne, interpretacja oficjalna, interpretacja
ustanawiająca kanon, klasyfikacja, rozpropagowanie, upowszechnienie i zapomnienie, analiza
metalingwistyczna, reinterpretacja28. Na przykładzie analizy „szumu medialnego” wokół
projektu, realizacji i otwarcia Pawilonu Wyspiański 2000, L. Kępa zwraca uwagę na
26

REN (Real Estate Norm), BREAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method),
LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design).
27
Brand S.: How Buildings Learn. What Happens after They're Built, Viking, 1994.
28
Kępa L.: Próba czasu. O tym, jak budynek wchodzi do kanonu architektury – na przykładzie krakowskiego
Pawilonu Wyspiański 2000. Architektura – murator 10/2008, s. 30-33.
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doniesienia prasowe w skali lokalnej i ogólnopolskiej, a także informacje o tym obiekcie
w Internecie na stronach związanych z instytucjami kultury, ale także w portalach
architektonicznych i turystycznych29, zaliczając je do

fazy drugiej (wypowiedzi

przedkanoniczne).
Pogłębionej wiedzy o charakterze naukowym dostarczają materiały cyklicznych
konferencji, stanowiących forum wymiany doświadczeń, np.: z zakresu teorii architektury
stwarzającej naukowe i praktyczne ramy dla „wydarzeń architektonicznych”
(Międzynarodowa Konferencja „Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej”, Politechnika
Krakowska), nowych technologii budowlanych i problemów projektowych, wykonawczych
i eksploatacyjnych z tym związanych (Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych” – Politechnika
Krakowska), zagadnień związanych ze światłem w architekturze, takich jak oświetlenie
dzienne, iluminacja obiektów architektonicznych czy percepcja światła (Light 2011. Pierwsza
Międzynarodowa Konferencja Światło w Technice Świetlnej, Architekturze i Środowisku,
Poznań), czy też problemów jakości środowiska wewnętrznego budynków w ujęciu
interdyscyplinarnym (Ogólnopolska Konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego
w Polsce”, Politechnika Warszawska). Na powyższych konferencjach pojawiają się referaty
pośrednio lub bezpośrednio dotyczące problematyki ścian zewnętrznych i elewacji. W tym
kontekście należy wymienić także wydawnictwa naukowe wyższych uczelni, jak
np.: Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej czy wydawnictwo ACEE i Zeszyty
Naukowe Politechniki Śląskiej.
Z powyższego zestawienia wynika, że problematyka elewacji jest bardzo rozległa,
wielowątkowa, interdyscyplinarna i rozproszona, a problemy często są prezentowane
wycinkowo. Na polu nauki polskiej prace o charakterze monograficznym nie są liczne.
W celu budowania pełnego, całościowego obrazu budynków konieczna jest integracja
wiedzy, z uwzględnieniem specyfiki warunków polskich30.

4.2. Badania jakościowe – stan wiedzy
Badania jakościowe, zwane także środowiskowo-behawioralnymi lub badaniami
środowiska zbudowanego, są związane z psychologią środowiskową i obejmują analizę
związków pomiędzy środowiskiem a zachowaniem ludzi. Jest to dziedzina, która doskonale
rozwija się na świecie, natomiast w Polsce jest prowadzona w bardzo ograniczonym,
fragmentarycznym zakresie. W ocenach jakościowych występują trzy typy badań:

29

Ibidem, s. 31.
Pierwszą próbą całościowego spojrzenia na problematykę elewacji był podręcznik akademicki „Elewacje
budynków biurowych: Forma, funkcja, percepcja”, współautorstwo B. Komar i J. Tymkiewicz, op. cit.
30
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eksperymentalne, korelacyjne i opisowe31, które w odniesieniu do zagadnień elewacyjnych
mogą być wykorzystane następująco:
•

w ramach badań eksperymentalnych można stosować techniki symulacyjne,
z wykorzystaniem zdjęć, filmów lub projekcji multimedialnych, uzyskując w ten sposób
informacje np.: o preferencjach estetycznych32,

•

w ramach badań korelacyjnych, które m. in. zajmują się badaniem związków między
warunkami tworzonymi przez środowisko zbudowane a danymi archiwalnymi, można
dokonać analizy wpływu uwarunkowań przestrzennych na bezpieczeństwo w otoczeniu
budynku, z wykorzystaniem statystyk policyjnych33,

•

w ramach badań opisowych, tworzących opisy cech lub zachowań występujących
w określonych sytuacjach, można badać zagadnienia percepcji elewacji czy też stopnia
satysfakcji użytkowników.
Stosowanymi metodami badawczymi są34:

•

metody archiwalne, czyli analizy dokumentacji (np.: projektowej) oraz wszelkich innych
źródeł, takich jak fotografie, książki, czasopisma; metody tego typu mogą posłużyć
uzyskaniu informacji o historii danego obiektu, jego pierwotnym wyglądzie oraz
ewentualnych przebudowach, które są niezbędne, zwłaszcza w przypadku modernizacji
elewacji obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków,

•

obserwacja śladów fizycznych polegająca na analizie wizualnej otoczenia
i zaobserwowaniu dowodów aktywności człowieka (np.: w przypadku rejonów
zagrożonych wandalizmem - grafitti na ścianach, stłuczone szyby czy ślady odbijanej od
elewacji piłki),

•

bezpośrednia obserwacja zachowania ludzi w budynku, z zaznaczeniem typów
zachowań charakterystycznych dla pojedynczych osób, małych lub większych grup oraz
interakcji, które pomiędzy nimi zachodzą. Celem tej metody jest poznanie „scenariusza
użytkowania” środowiska zbudowanego, który może być zupełnie odmienny od tego, jaki
zakładał architekt. W odniesieniu do elewacji można w ten sposób badać na przykład
zagadnienia „wayfinding”, czyli odnajdywania drogi (fasady jako znaki rozpoznawcze
w mieście, czytelność wejść oraz elementów informacji graficznej),

31

Typy badań podano za: Bell P.A., Greene Th.C., Fisher J.D., Baum A.: Psychologia środowiskowa. Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004; omówienie typów i metod ewaluacji zawiera artykuł: Tymkiewicz
J.: Metody badań środowiska mieszkaniowego, Materiały Sympozjum „Architektura i Technika a Zdrowie”,
Gliwice 2004, s. 261-266.
32
Krampen M.: Meaning in the Urban Environment. Taylor and Francis, London 2007; Lenartowicz K.J.:
Czytanie Krampena. Artykuł w: Recenzje, Kraków 1994.
33
Czyński M.: Stres w środowisku zbudowanym. Materiały Sympozjum „Architektura i Technika a Zdrowie”,
Gliwice 2003.
34
Metody badawcze podano za: Lenartowicz K.J.: Słownik psychologii architektury dla studiujących
architekturę. Politechnika Krakowska, Kraków 1992. Autorka odniosła je do problematyki ścian zewnętrznych
i elewacji.

24

•

wywiady, które za pomocą odpowiednio sformułowanych pytań mają za zadanie
uzyskanie odpowiedzi na to, co ludzie czują, myślą, co im się podoba, czego oczekują.

•

ankietowanie - metoda łatwa w zastosowaniu nawet na dużej liczbie osób, stosunkowo
tania i anonimowa, umożliwia porównanie odpowiedzi, a następnie sformułowanie
wniosków wskazujących pewne prawidłowości występujące w danych grupach. Stosuje
się ją zwłaszcza w przypadku trudności w uzyskaniu jednoznacznej odpowiedzi w trakcie
przeprowadzanych wywiadów. Ankietowanie umożliwia diagnozę powodów tych
rozbieżności. Techniką wykorzystywaną w omawianej metodzie jest między innymi
dyferencjał semantyczny, służący do oceny subiektywnych odczuć (posługiwał się nim
Krampen, badając subiektywne reakcje na style architektoniczne)35.
Powyższe metody są również stosowane w jednej z najbardziej rozpowszechnionych
metod - jaką jest POE (ang. Post-Occupancy Evaluation), czyli całościowa ocena jakości
obiektu architektonicznego pod względem technicznym, funkcjonalnym, behawioralnym,
organizacyjnym i ekonomicznym wykonywana w trakcie użytkowania budynku, po jego
zasiedleniu36. Przedmiotem ewaluacji POE jest użytkowanie i doświadczenia z tym związane,
przy czym najbardziej rozwinięte są badania związane z jakością funkcjonalną budynków37.
Historia rozwoju POE na przestrzeni XX wieku w skrócie przedstawia się następująco:
•

Początkowo badania nie były związane z budynkami i dotyczyły reakcji na bodźce, takie
jak światło, dźwięk czy ciężar. Później uwagę naukowców skupiało rozpoznawanie
procesów uczenia się. Po 1940 roku prowadzono badania z zakresu psychologii
poznawczych map środowiska oraz socjologii miasta. Od lat 50. XX w. istniały już
systematyczne studia nad interakcjami pomiędzy cechami budynków a zachowaniem się
ludzi, w których obiektami badań były głównie środowiska studenckie, szpitalne
i więzienne38.

•

Lata 60. – były prowadzone badania środowiskowe oraz były realizowane projekty, które
stwarzały przestrzeń dla rozwoju POE. Skupiały się one wokół zagadnień
behawioralnych, takich jak.: sąsiedztwo, terytorialność i prywatność w środowiskach
akademików oraz szpitali39.

35

Podobne metody badawcze – obserwację środowiska fizycznego i zachowania ludzi, zadawanie pytań
w wywiadach oraz korzystanie z materiałów archiwalnych omawia w swoich pracach J. Zeisel, (Zeisel J.:
Inquiry by Design: Tools for Environment-Behavior Research, Cambridge University Press Archive, 1984;
Zeisel J.: Inquiry by Design: Environment/Behavior/Neuroscience in Architecture, Interiors, Landscape, and
Planning, W.W. Norton & Company, NY, London 2006).
36
Preiser W.F.E., Rabinowitz H.Z., White E.T.: Post-occupancy Evaluation. Van Nostrand Reinhold, 1988;
Preiser W.F.E.: Building Evaluation. Plenum Publishing Corporation, New York 1989.
37
de Jong T.M. and van der Voordt D.J.M.: Ways to Study and Research Architectural, Urban and Technical
Design. Delft University Press, 2002.
38
Bell P.A., Greene Th.C., Fisher J.D., Baum A.: Psychologia środowiskowa…, op. cit.
39
Preiser W.F.E.: Building Evaluation.., op. cit.
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•

Lata 70. (druga generacja POE) – rozwój systematycznych badań POE oraz metod, na
wypracowaniu których skupiali się badacze; same badania były prowadzone na poziomie
orientacyjnym; dodano badanie problemów technicznych i funkcjonalnych40.

•

Lata 80. – POE staje się rutynowymi badaniami wykonywanymi przez agencje rządowe
oraz firmy prywatne; ten typ badań został zaakceptowany i szeroko stosowany;
wprowadzono trzy poziomy: orientacyjny, badawczy i diagnostyczny41.
Od lat 80. XX w. metoda POE jest doskonalona jako narzędzie badań jakościowych
w architekturze. Obecnie funkcjonują różne metody oceny powstałe na bazie POE. Ich
przegląd zawierają artykuły E. Niezabitowskiej42 i D. Masły43.
Badania po pewnym okresie użytkowania budynku, w obiektach komercyjnych
w bogatych krajach Unii Europejskiej są standardowo przeprowadzane przez
wyspecjalizowane biura. Przykładem może być London City Hall, w którym po dwóch latach
użytkowania zostały przeprowadzone badania POE przez specjalistyczną firmę44, które
w takich obiektach w odniesieniu do elewacji dotyczą przede wszystkim zagadnień
energooszczędności oraz, co się z tym wiąże, wentylacji, ogrzewania i oświetlenia
naturalnego.
Obszerna literatura dotycząca badań POE to podręczniki do programowania i badań, opisy
metod badawczych oraz przykłady studiów przypadków przeprowadzonych w budynkach.
W literaturze anglojęzycznej funkcjonuje duża ilość książek typu poradnikowego dla
projektantów architektury, które w swoich treściach przeważnie zawierają praktycznie
wnioski z przeprowadzonych studiów przypadku. Można tu wspomnieć serię zainicjowaną
przez S. A. Klimenta „Building Type Basics…” będącą formą przewodników dla projektantów
budynków różnych typów funkcjonalnych (uczelni wyższych, szkół, szpitali, muzeów,
laboratoriów naukowych czy biur).
Oprócz cytowanych powyżej pozycji literaturowych dotyczących POE, można jeszcze
wymienić W. F. E. Preiser, Jacqueline Vischer: Assessing Building Performance ButterworthHeinemann, Oxford 2005 omawiającą fazy cyklu życia budynku i prezentującą studia
przypadków budynków oraz D.J.M van der Voordt, H.B.R van Wegen: Architecture in Use.
An Introduction to the Programming, Design and Evaluation of Buildings, Architecture Press,
Oxford 2005, gdzie omówiono zasady programowania, projektowania i oceny budynku.
Rozpoczęto od spojrzenia na relacje pomiędzy formą i funkcją z historycznej perspektywy,
poprzez ukazanie różnego podejścia do projektowania formy, aż po omówienie, jak pożądana
40

Ibidem.
Preiser W.F.E.: Building Evaluation.., op. cit.; Federal Facilities Council: Learning from our Buildings:
A State-of-the-practice Summary of Post-occupancy Evaluation, National Academies Press, Washington 2001,
s. 11; więcej na temat poziomów, na których są przeprowadzane badania POE w rozdziale IV.
42
Niezabitowska E.: Zrównoważony rozwój a metody badań jakościowych w architekturze i budownictwie.
Materiały XV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Technicznej, Bielsko-Biała 2003.
43
Masły D.: Badania jakościowe w architekturze – ogólny obraz, bariery i kierunki rozwoju w Polsce. Materiały
XV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Technicznej, Bielsko-Biała 2003.
44
www.aleximarmot.com
41

26

jakość i wartość użyteczna budynków może być wyrażona przez architekta fizycznym
kształtem budynku. Został także ukazany praktyczny wpływ decyzji architektonicznych na
wartość użytkową budynków.
Na gruncie polskim tematykę badań jakościowych w architekturze z wykorzystaniem
metodologii POE prezentują liczne publikacje E. Niezabitowskiej, A. Niezabitowskiego,
w tym m. in.: Niezabitowska E. [red]: Jakość przestrzeni biurowej. Tom I serii wydawniczej
pt.: Jakość i zarządzanie w przestrzeni architektonicznej pod red. A. Niezabitowskiego.
Projekt Tempus. Gliwice 1998, Niezabitowska E., Niezabitowski A.: POE – ocena jakości
obiektu lub zespołu obiektów architektonicznych jako pomoc w ustalaniu wartości rynkowej
nieruchomości – część I i II” [w]: Rzeczoznawca majątkowy. Kwartalnik Polskiej Federacji
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Nr 2/2000; Niezabitowska E. [red]: Badania
jakościowe środowiska zbudowanego. Zachowania, Środowisko, Architektura – Behavior,
Environment, Architecture. Seria Wydawnicza Stowarzyszenia Psychologia i Architektura.
Nr 4. Poznań 2006; Niezabitowska E., Masły D., [red.]: Oceny jakości środowiska
zbudowanego i ich znaczenie dla rozwoju koncepcji budynku zrównoważonego. Monografia,
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
Obecnie coraz powszechniejsze stają się systemy certyfikacji budynków, z których
popularność (również w Polsce) zyskuje amerykański system LEED, służący ocenie
budynków przyjaznych środowisku. Opracowany w 2000 roku stał się najpopularniejszym
systemem

na

świecie,

potwierdzającym

zastosowanie

„zielonych

rozwiązań”

(m. in. oszczędzanie energii, ograniczenie emisji odpadów i CO2) w danym budynku, na
wszystkich etapach jego życia. W krajach Unii Europejskiej często jest używany inny system,
dostosowany do norm europejskich – BREEAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Method). W systemach tych budynek jest traktowany całościowo,
a elewacje, jako osobna struktura, nie są poddawane analizie. Punkty kredytowe przyznawane
są natomiast za warunki środowiska wewnętrznego, energooszczędność, ekologię, które to
czynniki pośrednio są związane z wyposażeniem technicznym budynku oraz rozwiązaniem
architektonicznym ścian zewnętrznych i elewacji.
Badając elewacje, nie sposób uciec od zagadnień estetycznych, przysparzających
najwięcej problemów, ze względu na trudność uzyskania obiektywnych wyników ewaluacji.
W aspektach oceny jakości estetycznej, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat analizy
skupiają się na kwestiach wpływu ukształtowania środowiska życia na zachowanie ludzi.
Jednym z nurtów są badania, należące do dziedziny psychologii i estetyki środowiskowej,
rozpatrujące jakość estetyczną w kategoriach obiektywnych, poddając ocenie szereg cech
fizycznych obiektu, takich jak: kształt, rozmiary, barwa, faktura, proporcje, transparentność,
artykulacja i dekoracja powierzchni ściany zewnętrznej. Metodą badawczą reprezentującą
takie właśnie podejście jest Visual Impact Assessment (VIA), dzięki której można na
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przykład dokonać oceny dopasowania nowego obiektu do warunków istniejących. Powyższą
metodę wykorzystuje się również do ustalania w lokalnym prawie budowlanym zasad
kształtowania estetyki budynków45.

5. Metody badawcze wykorzystane w pracy
Metody badawcze zastosowane w pracy należą zarówno do metod badań naukowych,
jak i metod charakterystycznych dla ocen jakościowych omówionych powyżej. Do
pierwszej grupy - metod badań naukowych należą: analiza stanu wiedzy związanej z tematyką
pracy, analiza porównawcza, zwłaszcza w odniesieniu do teoretycznych opisów problemów
elewacji.
Spośród metod badań jakościowych w pracy badawczej wykorzystano: wielokrotne studia
przypadków, metody archiwalne, obserwacje śladów fizycznych i ludzi w środowisku
zbudowanym oraz przede wszystkim ankietowanie i wywiady.
W badaniach własnych najistotniejsze znaczenie ma autorska metoda, opracowana na
bazie metody POE i zastosowana na poziomie orientacyjnym. Na tym etapie pracy
postawiono na badania jakościowe. W odróżnieniu od badań ilościowych, w wyniku których
uzyskuje się dane liczbowe, poddawane analizie statystycznej, badania jakościowe dają
odpowiedź na pytania „jak? w jaki sposób? dlaczego?” Stanowią one także etap
przygotowawczy do badań ilościowych. Jedną z metod umożliwiających tworzenie podstaw
do przeprowadzania badań jakościowych jest tzw. teoria ugruntowana, która bazuje na
systematycznie przeprowadzanych badaniach terenowych. Podstawowym elementem tejże
teorii są kategorie i ich własności, pomiędzy którymi zachodzą powiązania, tj. hipotezy.
Weryfikacja hipotez odbywa się poprzez sprawdzenie ich w różnych warunkach46.
Szerzej samą metodę przeprowadzenia badań omówiono w rozdziale IV „Badania
elewacji”.

45

Blair W.E.G., Visual Impact Assessment In Urban Environments, w: Smardon R., Palmer J., Felleman J.:
Foundations for Visual Project Analysis. John Wiley and Sons, New York 1986; Alonso G.S., Aguilo M., Ramos A.:
Visual Impact Assessment. Methodology for Industrial Development Site Review in Spain. [w:] Smardon R.,
Palme J., Felleman J.: Foundations for Visual…, op. cit.; Niezabitowski A.: Ocena wizualnego oddziaływania na
środowisko jako element strategii zrównoważonego rozwoju. Materiały konferencji „Ekologia a budownictwo”,
Bielsko-Biała 2003.
46
Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000;
Silverman D.: Interpretacja danych jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
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6. Struktura pracy
Praca składa się z pięciu głównych rozdziałów:
Rozdział I to „Wprowadzenie” – w którym określono cel, przedmiot i zakres pracy.
Przedstawiono także stan badań, dotyczący zagadnień ścian zewnętrznych i elewacji oraz
badań jakościowych w architekturze.
W rozdziale II „Funkcje ścian zewnętrznych i elewacji w historii architektury oraz
współcześnie” omówiono w skrótowy sposób historię rozwoju elewacji aż po najnowsze
rozwiązania, w aspektach funkcji osłonowo-zabezpieczającej, konstrukcyjnej, estetycznej
i informacyjnej. Ponieważ praca nie należy do dziedziny historii architektury, w opisie
celowo zastosowano bardzo duże uogólnienia, w krótki sposób komentując zjawiska,
z których każde mogłyby stanowić temat obszernych opracowań. Przytoczone zostały tylko
wydarzenia i realizacje - zdaniem autorki - kluczowe, istotne dla obecnego i przyszłego
rozwoju funkcji elewacji. Celem tegoż rozdziału jest uporządkowanie historycznych faktów
oraz próba wskazania kierunków rozwoju funkcji elewacji, co obecnie jest bardzo trudne
i właściwie określa jedynie stan wiedzy aktualny w chwili pisania pracy. Przyczyną są bardzo
dynamicznie następujące zmiany, związane z nigdy dotąd niespotykanym tak szybkim
wprowadzaniem osiągnięć technicznych do architektury. Jedną z najbardziej podatnych na
innowacje części budynku jest współczesna obudowa zewnętrzna.
Rozdział III „Ściany zewnętrzne i elewacje a jakość budynku” zawiera zbiór informacji
o elewacjach uporządkowany w kategoriach charakterystycznych dla badań jakościowych
w architekturze, czyli z wyszczególnieniem jakości technicznej, funkcjonalnej, behawioralnej,
organizacyjnej47 i ekonomicznej. Z założenia ta część opracowania ma charakter
uporządkowanego zbioru informacji zaczerpniętych z opracowań książkowych, rozpraw
naukowych, artykułów konferencyjnych i artykułów prasowych oraz najszybciej reagujących
na nowości informacji internetowych, których nie da się wykluczyć we współczesnym
świecie. Zatem rozdział ten stanowi prezentację relacji „wnętrze - zewnętrze”, czyli jak
jakość elewacji wpływa na jakość funkcjonowania budynku jako całości. W rozdziale tym
w miarę możliwości informacje pochodzące ze źródeł literaturowych zostały uzupełnione
o komentarze pochodzące z obserwacji własnych autorki.
Rozdział IV „Badania jakościowe ścian zewnętrznych i elewacji” stanowi opis
wieloaspektowych pilotażowych badań elewacji, przeprowadzonych przez autorkę
w budynkach uczelnianych i biurowych. Na wstępie zostały omówione projekty badawcze
związane z elewacjami realizowane przez ośrodki zagraniczne i krajowe. Następnie
omówiono przyjętą metodologię i narzędzie badań jakościowych. W dalszej kolejności został
47

Zawarte w podtytule monografii M. Jaworskiej-Michałowskiej pojęcia „struktura, organizacja,
funkcjonowanie” dotyczą rozwiązań współczesnych ścian, natomiast w niniejszej pracy „jakość organizacyjna”,
„jakość funkcjonalna” wiążą się z budynkiem jako całością, i tym, w jaki sposób rozwiązania ścian
zewnętrznych wpływają na kształtowanie jakości budynku w powyższych kategoriach.
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przedstawiony projekt badań pilotażowych z udziałem użytkowników, sposób ich
przeprowadzenia i wnioski, które skonfrontowano z publikowanymi wnioskami z badań,
realizowanych przez innych autorów.
Rozdział V „Wnioski końcowe”, to podsumowanie efektów pracy. W rozdziale tym
wskazano także możliwości wykorzystania pracy na polu badań naukowych, w programowaniu założeń do projektu, w praktyce funkcjonowania budynków oraz szeroko rozumianej
dydaktyce.
„Załączniki” zawierają tabele z uporządkowanym tematycznie zestawem informacji
o elewacjach, ze wskazaniem możliwych konsekwencji zastosowanych rozwiązań.
Strukturę pracy przedstawia rys. 2.

WSTĘP

konstrukcyjna

FUNKCJE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I ELEWACJI
W HISTORII ARCHITEKTURY I WSPÓŁCZEŚNIE

osłaniająco-zabezpieczająca
estetyczna
informacyjna

jakość techniczna

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I ELEWACJE
A JAKOŚĆ BUDYNKU

jakość funkcjonalna
jakość behawioralna
jakość ekonomiczna
jakość organizacyjna

estetyka i znaczenia

BADANIA JAKOŚCIOWE ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH I ELEWACJI

orientacja w przestrzeni
poczucie bezpieczeństwa
jakość środowiska wewnętrznego

WNIOSKI KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIKI

Rys. 2. Schemat struktury pracy (opracowanie własne)
Fig. 2. Diagram of the structure of the dissertation (the author’s own elaboration)
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II. FUNKCJE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I ELEWACJI W HISTORII
ARCHITEKTURY ORAZ WSPÓŁCZEŚNIE

1. Funkcje ścian zewnętrznych i elewacji
Aby zdefiniować funkcje ścian zewnętrznych i elewacji, najpierw należałoby zastanowić
się nad funkcjami samego budynku. De Bruijn w latach 60. XX wieku definiował je
następująco:
•

zabezpieczająca – ochrona ludzi i majątku przed wpływem takich czynników, jak deszcz,
wiatr, ciekawskie spojrzenia,

•

terytorialna – budynki umożliwiają działanie na określonym, niezakłócanym przez
innych terytorium; zapewniają prywatność i poczucie bezpieczeństwa,

•

społeczna – budynki tworzą miejsca, gdzie ludzie mogą najlepiej realizować swoją
aktywność; podstawowe elementy to zdrowie, „dobrostan”, porozumiewanie się i jakość
życia,

•

kulturowa – budynek musi satysfakcjonować swoją formą i środowiskiem przestrzennym, które współtworzy; chodzi o estetykę, projekt architektoniczny, urbanistyczny,
planowanie oraz czynniki środowiskowe; kultura zawiera również pojęcie cywilizacji i jej
rozwoju, który nie powinien przyczyniać się do generowania uciążliwości i niszczenia
środowiska naturalnego1.
Z kolei B. Hillier i A. Leaman w latach 70. wymieniają takie funkcje budynku, jak:

•

przestrzenna organizacja działań – budynek powinien wspierać działania człowieka
w jego wnętrzu, np.: poprzez oddzielanie funkcji, które mogą kolidować ze sobą,

•

regulacja klimatu – budynek powinien zapewniać optymalne warunki użytkownikowi,
w trakcie jego różnorakich aktywności, a także jego majątkowi; budynek jest rodzajem
filtra pomiędzy środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym,

•

symboliczna – budynek jest swego rodzaju zmaterializowaniem idei i oczekiwań nie
tylko samego twórcy, ale także użytkownika; jest obiektem kulturowym o społecznych
i symbolicznych znaczeniach,

1

Podano za: van der Voordt D.J.M, van Wegen H.B.R.: Architecture in Use. An Introduction to the
Programming, Design and Evaluation of Buildings. Architecture Press, Oxford 2005, p. 1-2.
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•

ekonomiczna – budynek to inwestycja; utrzymanie i związane z tym koszty

eksploatacyjne muszą być zestawiane z dochodami za wynajem lub ze sprzedaży2.
J.M. Dirken (1972) – wyróżnia funkcje pierwotne oraz wtórne. Do pierwotnych należą
funkcje utylitarne, natomiast do drugiej grupy te, które są związane z aspektami
znaczeniowymi obiektu architektonicznego3.
Wiele z wymienionych elementów składowych funkcji budynku jest realizowanych za
pośrednictwem jego ścian zewnętrznych i elewacji, których forma i funkcja jest wynikiem
długotrwałego procesu, poddanego wpływom rozwoju technicznego oraz cywilizacyjnego4.
Ch. Schittich podaje następujące funkcje przynależne elewacjom, jako integralnym
częściom ścian zewnętrznych: doświetlenie naturalne wnętrz, wentylacja, zabezpieczenie
przed wilgocią, wiatrem, słońcem, olśnieniem, izolacja przed zimnem/ciepłem, kontakt
wizualny/transparentność lub izolacja wizualna, bezpieczeństwo, zapobieganie uszkodzeniom
mechanicznym, zabezpieczenie przed hałasem, ogniem, pozyskiwanie energii5.
Z kolei U. Knaack wymienia tych funkcji jeszcze więcej:
•

oddzielenie przestrzeni wnętrza od otoczenia,

•

definiowanie architektonicznego wyglądu budynku,

•

zapewnienie widoku z zewnątrz i do wewnątrz,

•

absorbowanie siły parcia i ssania wiatru,

•

przejmowanie ciężaru własnego, jak również innych elementów budynku,

•

dopuszczenie penetracji światła słonecznego we wnętrzach, a także w razie konieczności
zabezpieczenie przed jego nadmiarem,

•

przeciwdziałanie wpływom opadów, przepływ wilgoci pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem,

•

izolacja przed gorącem, zimnem, hałasem,

•

ułatwienie wytwarzania energii6.
G. Benisch na pytanie, jakie funkcje powinna pełnić dobra fasada (jako przegroda),
odpowiedział: „Funkcji jest wiele i są one rozmaite. Fasada jest powiązaniem pomiędzy
wewnętrzną i zewnętrzną strefą klimatyczną. Reprezentuje ona budynek od zewnątrz,
w przestrzeni publicznej, jak i od wewnątrz, od strony klienta”7.

2

Hillier B., Leaman A.: Architecture as a Discipline, Journal of Architrectural Research, Vol. 5, Nr 1, 1976,
podano za: van der Voordt D.J.M, van Wegen H.B.R.: Architecture in Use…, op. cit., p. 2.
3
Dirken J.M.: Overeenkomst tussen ontwerpen, produkt en konsument, Delft University of Technology, 1972,
podano za: van der Voordt D.J.M, van Wegen H.B.R.: Architecture in Use..., op. cit., p. 1-2.
4
Rice P., Dutton H.: Structural Glass. E&FN Spon, London, Glasgow, Weinheim, New York, Tokyo,
Melbourne, Madras 1995.
5
Schittich Ch. [ed.]: In Detail: Building Skins. Birkhäuser, Basel, Boston, Berlin 2006, p. 30.
6
Knaack U., Klein T., Bilow M., Auer T.: Facades. Principles of Construction. Birkhäuser Verlag AG, BaselBoston-Berlin 2007, p. 36.
7
Benisch G.: Detail nr 7/1998, p. 149, podano za: Raczyński M.: Idea przezroczystego prostopadłościanu
w architekturze końca XX i początku XXI wieku. Próba syntezy, praca doktorska, Szczecin 2008, s. 31-32.
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Porządkując funkcje przynależne ścianom zewnętrznym i elewacjom wymieniane
w literaturze tematu, przyjęto w pracy podział omawianej problematyki na cztery grupy
funkcji: zabezpieczająco - osłaniającą, konstrukcyjną, informacyjną i estetyczną (rys. 3).

Rys. 3. Funkcje elewacji jako integralnych części ścian zewnętrznych (opracowanie własne)
Fig. 3. Functions of facades as the integral parts of exterior walls (the author’s own elaboration)

1.1. Funkcja zabezpieczająco – osłaniająca
Dyskusja na temat – co było pierwsze – dach, jako forma najbardziej podstawowej osłony,
czy ściany ochraniające wnętrze, ale też wyznaczające granicę przestrzeni prywatnej, została
zapoczątkowana przez dziewiętnastowiecznego architekta i teoretyka architektury
G. Sempera. Twierdził on, że początkiem kształtowania przestrzeni architektonicznej była
prymitywna ściana w formie ogrodzenia z gałęzi8.
Inne podejście do genezy funkcji osłaniającej prezentował A. Loos. W artykule „Ubiór
jako zasada architektury” (1898) pisał: „Na początku było ubranie. Człowiek szukał ochrony
przed zimnem, ochrony i ciepła, szczególnie w czasie snu. Szukał czegoś, czym mógłby się
przykryć. Przykrycie [w rozumieniu dachu – przyp. M. Szadkowskiej] jest więc najstarszą
formą architektury. Powinno być ukształtowane w taki sposób, aby mogło chronić całą
rodzinę. Potem dołączono do niego ściany, aby tworzyły ochronę i z innych stron”9.
Związek pomiędzy architekturą, człowiekiem i środowiskiem omawia również A. Bańka.
Zwraca on uwagę, że „Zadaniem architektury jest faworyzowanie organizmu ludzkiego
i funkcję tę spełnia taki element fizycznej formy architektonicznej, jakim jest ściana. Na ścianę
8
9

Schittich Ch. [ed.]: In Detail…, op. cit., p. 10.
Szadkowska M.: Rozwijanie przestrzeni. Raumplan Adolfa Loosa. www.autoportret.pl
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nie należy patrzeć, jak na nieprzenikliwy interfejs oddzielający mezo- i makrośrodowisko, lecz
raczej jak na selektywnie przenikliwą membranę oddzielającą czynniki środowiska
wewnętrznego i zewnętrznego”10.
Funkcję zabezpieczająco-osłaniającą można uznać za pierwotną, nadrzędną wobec
pozostałych, gdyż wynika z samej istoty ścian zewnętrznych, których podstawowym
zadaniem była ochrona wnętrz przed atakiem wroga oraz niekorzystnymi wpływami
środowiska zewnętrznego. Potrzeby związane z tą funkcją były odmienne w różnych epokach
i zależne od lokalnych warunków naturalnych oraz poziomu rozwoju sztuki budowania.
Pierwotnie ściany - skały jaskiń tworzyła sama natura, później człowiek zaczął przetwarzać
surowce, budując z cegły, bloków kamiennych czy drewna. W historii pewne elementy
ukształtowania ścian, takie jak blankowanie, otwory strzelnicze, kraty czy masywne drzwi
wiązały się z funkcją obronną. W architekturze współczesnej użycie szklanych fasad sprawia,
że granica budynku staje się umowna, a wnętrze przenika się z przestrzenią zewnętrzną.
W przypadku formy przezroczystego prostopadłościanu ściana zewnętrzna to raczej sugestia
istnienia granicy, niż klasycznie rozumiana przegroda pomiędzy wnętrzem i otoczeniem11.
Lecz nawet umownie zaznaczona granica prywatności wymaga ochrony przed inwazją
z zewnątrz. Obecnie najpopularniejszymi formami zabezpieczeń są rolety, żaluzje
antywłamaniowe, zastosowanie odpowiednich rodzajów szkła oraz systemy elektronicznej
ochrony budynku12.
Wydaje się, że na początku nasi przodkowie tęsknili za jaskinią, mieli zamiłowanie do
ciemności i magii13. Małe otwory w ścianach nie były zdeterminowane jedynie względami
konstrukcyjnymi. Jak pisze U. Knaack, początkowo potrzebne były do usuwania dymu
z wnętrza. Dopiero na dalszym etapie rozwoju zostały powiększone, w celu oświetlenia
środka budowli14. Przez wieki światło naturalne było jedynym wydajnym źródłem
oświetlenia. Architektura była zdominowana przez cel doświetlenia szerokich przestrzeni
wewnętrznych poprzez wystarczająco duże otwory okienne. Dopiero wydajne źródła
sztucznego światła i całkowicie przeszklone fasady wyzwoliły projektantów z ograniczeń
istniejących w przeszłości15. Od zawsze jednak istniał konflikt pomiędzy potrzebą oświetlenia
i wentylacji budynku a utratą ciepła. Otwory w ścianach zewnętrznych były głównym
źródłem strat energii i dlatego starano się, aby były one tak małe, jak to tylko możliwe.
Dodatkowo ich wielkość w dużej mierze była determinowana możliwościami technicznymi
10

Bańka A.: Architektura psychologicznej…, s. 86.
Raczyński M.: Idea przezroczystego prostopadłościanu w architekturze końca XX wieku i początku XXI
wieku. Próba syntezy, praca doktorska, Szczecin 2008, s. 7.
12
Szerzej problem bezpieczeństwa omówiono w rozdziale III, podrozdz. 3.4.
13
Schittich Ch. [ed.]: In Detail…, op. cit., p. 10.
14
Knaack U., Klein T., Bilow M., Auer T.: Facades. Principles of Construction. Birkhäuser Verlag AG, Basel,
Boston, Berlin 2007, p. 16.
15
Daylights in Buildings. A Source Book on Daylighting Systems and Components, the International Energy
Agency (IEA) Solar Heating and Cooling Programme, Energy Conservation in Buildings & Community
Systems, A report of IEA SHC Task 21/ ECBCS Annex 29, July 2000; Lawrence Berkeley National Laboratory,
Berkeley 2000.
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transparentnego lub przynajmniej prześwitującego ich przesłonięcia, co z kolei wiązało się
z ograniczeniami wynikającymi z technologii produkcji szkła.
Gdy już doprowadzono światło naturalne do wnętrz poprzez otwory okienne, konieczne
było regulowanie jego dopływu przesłonami. Przykładowo, w starożytnym Egipcie używano
do tych celów wilgotnych tkanin. Idea popularnych współczesnych żaluzji swój rodowód
wywodzi z Persji, skąd trafiła do Wenecji, a później do Paryża. Koncepcję żaluzji
opatentował E. Beran w 1769 roku, natomiast patent na sposób regulacji kąta ustawienia
listew żaluzji poziomych (zwanych weneckimi) uzyskał w 1841 roku J. Hampson.
Zewnętrzne osłony w postaci rolet znane były od początku XX wieku, lecz dopiero w latach
50. udoskonalono je konstrukcyjnie16.
Przez wieki wypracowywano też rozwiązania budowlane, zaspokajające potrzebę osłony
i zabezpieczenia wnętrz przed temperaturą, wiatrem i wilgocią, w sposób konieczny w danym
klimacie. W historii izolacyjność cieplną przegród zewnętrznych zapewniała odpowiednia
grubość ścian zewnętrznych oraz redukcja otworów okiennych. Ciężkie mury kamienne lub
ceglane cechowała duża bezwładność cieplna, a zatem powolne nagrzewnie się
i wychładzanie oraz zdolność akumulowania ciepła. Z kolei metody i materiały służące
ochronie budowli przed niszczącym wpływem zawilgocenia były znane od momentu
powstania pierwszych siedzib ludzkich, a w czasach Cesarstwa Rzymskiego doprowadzone
do wysokiego poziomu sztuki budowlanej (użycie betonu i mas asfaltowych, zapomnianych
potem na wiele stuleci). Do materiałów tradycyjnie wykorzystywanych należały kamień
granitowy (stopy i mury fundamentowe) oraz cegła wypalana w podwyższonej temperaturze,
a także ubijana glina. Istotną rolę pełnił również dach osłaniający ściany przed zamakaniem17.
Warto zwrócić uwagę na to, że pewne znane z historii architektury detale architektoniczne,
stosowane często w celach estetycznych, posiadają też funkcje użytkowe lub mają je w swoim
rodowodzie. Są to:
• podcienia – zapewniające osłonę bezpośredniego otoczenia budynku przed uciążliwymi
opadami i słońcem,
•

gzymsy – służące ochronie ścian przed niekorzystnymi wpływami środowiska
atmosferycznego, prowadzącymi do powstania zacieków, pleśni lub plam18,

•

dekoracyjne naczółki nad oknami – pierwotnie mające za zadanie odprowadzenie wody
znad okien,
okiennice oraz daszki nad wejściami – jako osłona i zabezpieczenie otworów okiennych
i drzwiowych19.

•

16

Sawali D. [red.]: Vademecum technik osłonowych. Wydawnictwo Konsorcjum: Somfy, Anwis, heroal,
Hőrmann, Dragon, 2009.
17
Konarski B.: Zabezpieczenie budynków i budowli przed zawilgoceniem dawniej i dzisiaj, Komunikat,
Wydawnictwo SARP, maj/czerwiec 2006.
18
Mączeński Z.: Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym. Budownictwo i Architektura,
Warszawa 1956, s. 34.
19
Komar B., Tymkiewicz J.: Elewacje budynków biurowych. Funkcja, forma, percepcja. Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
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Obecnie zabytkowe ściany ceglane nawet o grubości trzech cegieł (ok. 80 cm) nie
spełniają obowiązujących wymagań odnośnie do ochrony cieplnej20. Jednocześnie nie ma
konieczności wznoszenia grubych murów nawet w srogim, chłodnym i wietrznym górskim
klimacie, czego przykładem jest oddany do użytkowania w 2008 roku budynek czeskiej
poczty na szczycie Śnieżki w Karkonoszach (proj. M. Rajniš i P. Hoffman)21. Ma on formę
prostopadłościanu o podwójnie szklonej transparentnej fasadzie, wyposażonej w specjalnie
zaprojektowane drewniane żaluzje zewnętrzne. Za pomocą systemu hydraulicznego można je
regulować w zależności od warunków atmosferycznych panujących na szczycie góry. Dzięki
tym przesłonom budynek może otwierać się na otoczenie swoją przeszkloną fasadą lub
zamykać, tworząc zwarte, drewniane „pudło” (rys. 4-5).

Rys. 4-5. Nowy budynek poczty na Śnieżce (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 4-5. A new post office building at the top of Śnieżka Mountain (photo J. Tymkiewicz)

Aby tego typu rozwiązania można było współcześnie realizować, potrzebne były lata
ewolucji przeszklonej ściany zewnętrznej w aspekcie jej funkcji zabezpieczająco-osłaniającej.
Jej stosowanie, oprócz wielu zalet, od początku generowało również problemy użytkowe,
takie jak: kontrola dostępu światła słonecznego, pożądany lub nie kontakt wzrokowy
z otoczeniem, oraz szczególnie istotny, spowodowany efektem szklarniowym, problem
zapewnienia właściwego mikroklimatu pomieszczeń. Już w Crystal Palace (proj. J. Paxton,
1851 r.) użytkownicy odczuli silne przegrzewanie się wnętrza oraz oślepianie przez
nadmierne natężenie światła słonecznego. Częściowo zaradzić temu miały płócienne osłony
wprowadzone przez Ch. Foxa w obszarze dachu22.
20

Heim D., Krawczyński S.: Symulacje procesów cieplno-wilgotnościowych w zewnętrznych, jednorodnych
ścianach ceglanych. Energia i Budynek, 11/2009. wydanie specjalne pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury
i Ministerstwa Gospodarki, s. 44-45.
21
www.atelierhoffman.eu
22
Marchwiński J.: Budynki wielkoskalarne jako struktury szklarniowe. Część 1, Świat Szkła 01/2007
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Z podobnymi problemami spotykali się moderniści wprowadzający do swoich projektów
światło i powietrze, co było możliwe dzięki opracowaniu oraz opatentowaniu przez
E. Fourcaulta procesu taniej produkcji cienkiego szkła23. Nowy kierunek w architekturze
szybko włączył duże powierzchnie przeszkleń do swojego języka form, jednak, jak pisze
P. Kuczia, „Modernistyczne idee tamtych czasów wyprzedziły techniczne możliwości
realizacyjne”24. Jako przykład autor podaje fabrykę kawy i tytoniu Van Nelle w Rotterdamie
(proj. Brinkman i van der Vlugt, 1925-1931), która nawet na Le Corbusierze zrobiła wrażenie
dzięki przeszklonym, przepełnionym światłem halom. Obiekt ten od 1984 roku jest objęty
ochroną konserwatorską, a przeprowadzona rewaloryzacja (autorzy: Wessel de Jonge
z zespołem), wprowadzająca zmiany nienaruszające oryginalnej formy i zachowująca
wszystkie detale z czasów jego powstania, została wyróżniona prestiżową nagrodą Europa
Nostra25. Jednak przy okazji renowacji okazało się, że „spełnienie współczesnych wymagań
mikroklimatycznych we wnętrzach przy zachowaniu oryginalnego detalu – nawet przy
zastosowaniu nowoczesnej techniki – jest możliwe tylko przy ogromnych nakładach
finansowych i tylko w ograniczonym stopniu”26.
Kłopoty z mikroklimatem wnętrz miał również budynek Armii Zbawienia w Paryżu (Cité
de Refuge, 1933 rok) projektu Le Corbusiera i P. Jeannereta, ze szklaną ścianą kurtynową od
południa. Cięcia budżetu uniemożliwiły zrealizowanie - jak na owe czasy ambitnego
technologicznie zadania - wentylowanej fasady podwójnej nazwanej mur neutralisant. Jak
pisze H.W. Krewinkel, w tamtym wczesnym okresie rozwoju szklanych obiektów kontrola
klimatu nie była do końca zrozumiała, a zacienianie i izolacja termiczna przysparzały
problemów technicznych27. Ponieważ wnętrzom budynku Armii Zbawienia groziło
przegrzewanie w sezonie letnim, postanowiono dodać do elewacji betonowe brises-soleils28.
Od lat 50. (Lever Brothers Building, SOM) zaczęto stosować hermetycznie zamknięte
szklane ściany osłonowe (bez możliwości otwierania okien), które oznaczały jednocześnie
konieczność stosowania sztucznej wentylacji i klimatyzacji29. Przez wiele lat klimatyzowany
biurowiec ze szklaną fasadą kurtynową był uważany za synonim nowoczesności i prestiżu. Na
przełomie lat 60. i 70. nowe rozwiązania technologiczne, które pojawiły się w USA - między
innymi łączenie szkła za pomocą silikonu konstrukcyjnego30, umożliwiły zamykanie
dowolnej bryły formą przeszklonego pudełka, gdzie zarówno fasady, jak i dach stanowiły
jedną gładką obudowę zewnętrzną. Był to kolejny etap rozwoju szklanej „skóry” budynku.
23

Rice P., Dutton H.: Structural Glass..., op. cit., p. 11.
Kuczia P.: Architektura pomiędzy „sun block” i „summer look”. Materiały konferencji „Architektura
Technika i Zdrowie”, Politechnika Śląska, www.kuczia.com/pdf/Artykul%20ATZ%20Piotr%20Kuczia.pdf
25
Urbanik J.: Challange of Change. Archivolta 1/2009, s. 22.
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Kuczia P.: Architektura pomiędzy…, op. cit. s. 3.
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Krewinkel H.W.: Glass Buildings. Material, Structure and Detail. Birkhäuser, 1998, s. 10.
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Curtis W.J.L.: Le Corbusier Ideas and Forms. Phaidon Press, 1994; Schittich Ch. [ed.]: In Detail…, op. cit.,
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Schittich Ch. [ed.]: In Detail…, op. cit., p. 15.
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Szczeliwa silikonowe do łączenia elementów fasady po raz pierwszy zastosowano w 1974 roku w Michigan –
podano za: Kawecka-Zygadło B.: Domy ze szkła – szklenie strukturalne. Architektura – murator, 11/1999, s. 83.
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Dzięki niskim cenom energii, powstające w latach 60. wielkie wnętrza biurowe, pracujące
w klimacie sztucznym, generowały jedynie 1% kosztów ponoszonych na klimatyzację
w stosunku do całkowitych kosztów pracy biur31.
Jak dowodzi H. Fraker i D. Prowler, na przestrzeni XX wieku, powszechne stosowanie
energochłonnych systemów mechanicznych, które mogą być zlokalizowane z dala od miejsc,
które obsługują, uwolniło architektów od wcześniejszych trosk związanych z zabezpieczeniem komfortu. Innowacje technologiczne doprowadziły do przesunięcia odpowiedzialności projektowej, dotyczącej zapewnienia komfortu z architektów na specjalistów
z inżynierii oraz odpowiedzialności kontroli z użytkowników na technikę32.
W wyniku kryzysu energetycznego lat 70. pojawił się problem oszczędności energii,
zwłaszcza w stosunku do budynków biurowych33. Ceny energii elektrycznej wzrosły wtedy
dwukrotnie. Spadła rentowność obiektów klimatyzowanych i pojawiła się obawa, że przy tak
rosnących kosztach, praca w środowisku sztucznym będzie w ogóle niemożliwa34.
Skrytykowano szczelnie zamknięte, pozbawione możliwości otwierania okien, zależne od
sztucznej klimatyzacji, szklane „kontenery”35. Zaczęto poszukiwanie nowych rozwiązań, nie
tylko ochraniających wnętrze przed warunkami zewnętrznymi, lecz aktywnie
wykorzystujących składniki środowiska naturalnego, takie jak słońce czy wiatr w celu
uczynienia budynków energooszczędnymi i ekologicznymi. W literaturze tematu jednym
z pionierów podejścia, iż technologia, potrzeby człowieka oraz ochrona środowiska muszą
być uznane za integralną część architektury był R. Banham36.
Początkowo rozpatrywano dwie opcje oszczędzania energii: w pierwszej nacisk położono
na maksymalizację wykorzystania energii słonecznej, w drugiej - na minimalizację strat
ciepła37.
Dane opublikowane w latach 80. dowodziły, że nowoczesne wyposażenie techniczne,
takie jak m. in.: czerpnie i wyrzutnie powietrza oraz dodatkowe przestrzenie każdej
kondygnacji, służące do rozprowadzenia instalacji w poziomie i pionie, podnosiły ceny
realizacji obiektu o ok. 40%. Zastosowanie zalecanej w owym czasie pełnej klimatyzacji
zwiększało zużycie energii o ok. 105% na 1 m2, w porównaniu z tradycyjnym ogrzewaniem38.
Początek lat 80. to pierwsze budynki z fasadami podwójnymi zastosowanymi w charakterze
„buforu termicznego”, w tym uznawany za wzorcowy i nagradzany za energooszczędność 31
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The Occidental Chemical Center w Niagara Fall, USA (1980 rok), który jednak po latach
został oceniony krytycznie39. Zaczęto mocno akcentować trendy energooszczędności,
rozwoju alternatywnych źródeł pozyskiwania energii oraz ekologii w architekturze. Były to
zawsze zagadnienia silnie związane z rozwiązaniami ścian zewnętrznych.
Według danych z końca lat 90. XX wieku, budynki w Wielkiej Brytanii konsumowały ok.
45% energii, z czego w ok. 60% przyczyniły się do tego budynki mieszkalne, w 7% - biura
i także w 7% - budynki edukacyjne40.
Kolejny stopień zaawansowania funkcji zabezpieczająco-osłaniającej przegród
zewnętrznych to aktywne fasady inteligentne, które dzięki odpowiednim sensorom reagują na
zmienne warunki pogodowe poprzez kontrolę obiegu powietrza w budynku (otwieranie
i zamykanie wlotów i wylotów powietrza) oraz optymalne wykorzystanie energii słonecznej
(różnego typu systemy zacieniające, regulujące stopień przezroczystości czy przepuszczanie,
lub blokowanie pewnych zakresów promieniowania).
Jednym z wczesnych przykładów inteligentnej fasady jest SUVA Insurance Building,
w Bazylei - budynek zmodernizowany w latach 1988 – 93, według projektu pracowni Herzog
& de Meuron. Dobudowano wtedy nowe skrzydło oraz osłonięto starą i nową część szklaną
ścianą. Istniejącą elewację z kamienną okładziną pozostawiono bez zmian. Nowa fasada
o konstrukcji słupowo-ryglowej w ramach każdej kondygnacji ma trzy poziome pasy
odchylanych na zewnątrz okien:
•

Pas górny – to okna zawierające pryzmatyczne panele z tworzywa sztucznego,
poprawiające warunki oświetlenia naturalnego, sterowane automatycznie.

•

Pas środkowy – okna z przeźroczystego szkła; mogą być otwierane ręcznie w celu
wentylacji.

•

Pas dolny – szyby z nadrukiem, których zadaniem jest oszczędność energii w strefie
licowanego kamieniem pasa podokiennego; w okresie zimowym zamknięte okna dolnego
pasa stanowią przestrzeń buforową, zmniejszającą straty ciepła. W lecie dzięki otwarciu

tych okien można zapobiegać przegrzewaniu się pasa podokiennego41.
Lata 90. XX wieku to rozwój i doskonalenie fasad podwójnych o różnych, omówionych
w dalszej części rozdziału typach. Oszczędności energii upatrywano m. in. w możliwościach
kierowania zużytego, ogrzanego powietrza z pomieszczeń pracy, do przestrzeni
międzyfasadowej, w celu ogrzania powierzchni warstwy wewnętrznej42.
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Jak pisze U. Knaack początkowa euforia i zachwyt nad możliwościami technicznymi oraz
estetycznymi ustąpiła z czasem podejściu bardziej pragmatycznemu43. Problemem okazały
się: duże koszty samego systemu i jego utrzymania (konieczność wymiany instalacji,
serwisowania i wymiany urządzeń, czy przewodów), koszty utrzymania czystości bardzo
ważne dla działania systemu podwójnej fasady (m. in. usuwanie cząsteczek pyłu osiadających
w przestrzeni międzyfasadowej), zwiększenie ilości zużycia wysokiej jakości materiałów na
drugą ścianę, skomplikowana obsługa, awaryjność oraz rygor dostosowania się do
określonego wzorca użytkowania44. Współcześnie nie każdy nowoczesny budynek musi mieć
podwójne fasady. Stosuje się je tam, gdzie są potrzebne, aby zmniejszyć wpływ hałasu
ulicznego, czy obciążenia wiatrem, zwłaszcza w budynkach wysokich. W takich przypadkach
jest to rozwiązanie uzasadnione i ekonomiczne45.
Obecnie dużą wagę przywiązuje się do wentylacji naturalnej, kształtując budynki w nurcie
budownictwa bioklimatycznego. Przykładem może być obiekt będący jedną z największych
struktur szklarniowych – Akademia Mont-Cenis w Herne (arch. Jourda&Perraudin, oddany
do użytku w 1999 r), w którym zastosowano zaawansowane rozwiązania technologiczne,
w tym prototyp tzw. osłony bioklimatycznej, w celu stworzenia w sposób naturalny
komfortowego mikroklimatu we wnętrzach w ciągu całego roku. Jest to obiekt
niskoenergetyczny i przyjazny środowisku, o całkowicie przeszklonych ścianach i dachu46.
Jak pisze U. Knaack, ten „budynek w budynku” mieści kilka osobnych obiektów pod jedną
wielką szklaną strukturą47. Współczesna technika umożliwiła to, co było nieosiągalne
w latach 60. – „szklane pudełko” z przyjaznym mikroklimatem wewnątrz. Jednocześnie
wymusiła na użytkownikach poddanie się wymogom zaawansowanej technologii obsługi tego
typu obiektów.
Oprócz kształtowania komfortu termicznego, ściany zewnętrzne mają istotny wpływ na
ochronę akustyczną wnętrz. W historii problem ten pojawił się wraz z rozwojem przemysłu
oraz upowszechnieniem się transportu kołowego i szynowego. Obecnie ochrona przed
hałasem zewnętrznym ma szczególne znaczenie w obiektach położonych przy ruchliwych
arteriach komunikacyjnych. Można ją realizować dzięki doborowi odpowiednich materiałów
oraz wspierać środkami architektonicznymi48. Dobrą ochronę akustyczną we współczesnej
architekturze dają fasady podwójne. Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom technicznym
jest możliwe realizowanie obiektów w lokalizacjach do niedawna niemożliwych ze względu
na bardzo duże obciążenie hałasem.
43
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Współczesna ściana zewnętrzna zyskała jeszcze jedną, bardzo istotną funkcję, która być
może zdeterminuje kierunek rozwoju fasad przyszłości. Jest ona nie tylko osłoną
i zabezpieczeniem wnętrz budynku, lecz także – źródłem energii. Rozwiązania w tym
względzie były i są doskonalone w systemach pasywnych i aktywnych. Można wymienić
szklarnie, ściany Trombe’a-Michela i jej odmiany, ściany wodne, z cegły słonecznej czy
diodowe49. Obecnie, dzięki umieszczanym już nie tylko na dachach, lecz także na elewacjach
modułom fotowoltaicznym, budynek może zmieniać się w elektrownię słoneczną.
Najnowocześniejszym rozwiązaniem są tzw. BIPV (Building Integrated Photovoltaics) –
fasady z modułów fotowoltaicznych zintegrowanych z architekturą50.

1.2. Funkcja konstrukcyjna
W historii typ zastosowanej ściany wyrażał związek ze sposobem życia. Dla plemion
wędrownych ważna była możliwość przemieszczania - stąd lekkie, przenośne konstrukcje
ścian jurt czy wigwamów. Dla plemion osiadłych ważniejsza była z kolei trwałość i solidność
konstrukcji. Zatem, podpora dla zadaszenia mogła być monolitem zbudowanym z elementów
poziomych lub też zestawem pionowych słupów przejmujących obciążenie. Ze względu na
możliwość wykonania prostej konstrukcji słupowej prymitywnymi środkami, za pierwotne
uważa się właśnie to rozwiązanie51. Systemy belkowo-słupowe były używane przez Egipcjan
i Greków. Rzymianie, dla których bardzo istotna była możliwość uzyskania ciągłej
powierzchni ściany (za pomocą której mogli kreować przestrzeń architektoniczną), rozwinęli
nową technikę wznoszeniu murów z lanego betonu52. Jak pisze Ch. Norberg-Schulz:
„powszechnie uważa się, że artykulacja muru rzymskiego nie odpowiada technicznej
strukturze budowli. (…) Formalne potraktowanie ściany raczej ukrywa, niż wyjaśnia
konstrukcję”, którą eksponowano tylko w budynkach o drugorzędnym znaczeniu53. Później
zapomniano na całe wieki o wynalazku betonu, a historię budownictwa zdominowały ściany
z cegły i kamienia. Tradycyjne materiały pozwalały na kształtowanie całego bogactwa form,
jednak ich możliwości konstrukcyjne pozostawały niezmienione od czasów starożytnych54.
Współcześnie ściany zewnętrzne budynków zabytkowych, pełniące niegdyś funkcję
konstrukcyjną, mogą funkcjonować jako niezależna struktura. Dzieje się tak w przypadku
budynków modernizowanych, gdzie w pustą, ale atrakcyjną pod względem estetycznym
„skorupę” zostaje wstawiona konstrukcja nowego obiektu, usztywniająca zarazem stare mury.
W CaixaForum w Madrycie (proj. Herzog i de Meuron), dzięki potężnym filarom możliwe
49
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było pozbawienie ścian zewnętrznych starej, dziewiętnastowiecznej elektrowni, ich
pierwotnych, kamiennych fundamentów i optyczne oderwanie budynku od ziemi, a także
nadbudowanie dodatkowej kubatury55. Jak pisze N. Juzwa, „niekiedy architekt pozostawia
fragmenty starej, fabrycznej fasady, traktując ją jak sentymentalną aplikację, jak ślad historii
miejsca wmontowany w technologicznie wysublimowaną nową powłokę elewacyjną”56. Tego
typu przebudowy dotyczą często budynków poprzemysłowych o dobrze zachowanych,
ceglanych elewacjach, zdobionych mniej lub bardziej licznymi detalami, których wnętrze
kiedyś stanowiło otwartą przestrzeń, a współcześnie zostaje wypełnione nowymi podziałami.
Znanym polskim przykładem jest Manufaktura w Łodzi. Realizacje takie mają miejsce także
na Górnym Śląsku57.
Jedną z bardziej istotnych dla rozwoju architektury zmian było uwolnienie zewnętrznych
przegród od funkcji nośnej. Dzięki gotyckiej konstrukcji szkieletowej58, duże płaszczyzny
ścian zewnętrznych kościołów, oswobodzone z ciężaru konstrukcji, mogły zostać przeprute
ogromnymi otworami okiennymi. Drugą po gotyku rewolucję w dziedzinie konstrukcji
przyniósł dopiero XIX wiek, kiedy to nastąpiło uniezależnienie ściany zewnętrznej od funkcji
nośnej, związane z wprowadzeniem nowego materiału konstrukcyjnego - żelaza. Odbyło się
to przy dużym współudziale inżynierów oraz projektantów budowli ogrodowych, wśród
których należy wymienić J.C. Loudona, wznoszącego obiekty o żeliwnej konstrukcji od 1817
roku59 oraz J. Paxtona, autora projektu Crystal Palace (1851)60. Ch. Schittich twierdzi, że
tylko „nie-architekt” mógł odważyć się na tak rewolucyjne rozwiązanie, łamiące
obowiązujące kanony61. Kolejnym ważnym etapem było powstanie pierwszych budowli
o stalowej konstrukcji szkieletowej w Chicago i Nowym Yorku, w latach 80. i 90. XIX wieku.
Nowa konstrukcja (oraz wynalazek dźwigu osobowego) umożliwiała budowę wzwyż. Do tej
pory budynki wysokie wznoszone metodą tradycyjną posiadały zasadniczą wadę – im wyższy
budynek, tym grubsze mury musiał mieć w przyziemiu, co było bardzo nieekonomiczne62.
Przykładem może być budynek Pulitzera w Nowym Jorku o wys. 108 m (oddany do użytku
w 1890 r., zburzony w 1955 r.), który mając wprawdzie rdzeń wsparty na żeliwnych słupach,
posiadał murowane ściany, które w parterze osiągały grubość 2,7 m63. Opracowana przez
55
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W. Le Baron Jenney’a i po raz pierwszy zastosowana w budynku Home Insurance Company
(1884 – 85 r.) rama nośna przejmowała część ciężaru ścian. Jak pisze Ch. Norberg-Schutz:
„Była to pierwsza wielka realizacja w dojrzałej konstrukcji szkieletowej, gdzie ściana
zewnętrzna, choć niedopracowana pod względem architektonicznym, została przekształcona
w osłonę, zawieszoną na zasadniczej konstrukcji”64. Tzw. „szkielet chicagowski” umożliwił
otwarcie ściany zewnętrznej w postaci ogromnych, standaryzowanych okien w metalowych
ramach. Ściany zewnętrzne uwolnione od funkcji nośnej mogły być cieńsze, lżejsze, wyższe
i mieć bardziej przeszklone powierzchnie.
U. Knaack zwraca uwagę, jak ważnym etapem (niekoniecznie ze względu na chronologię,
lecz strukturę) był rozwój konstrukcji słupowo-ryglowej, jako kolejny, logiczny krok
w odchodzeniu od masywnych murów. Otwory pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
mogły przejmować różnorakie funkcje, w zależności od zastosowanego wypełnienia. Mogły
być elementem: licowym elewacji, elementem oświetlenia wnętrz światłem dziennym czy
wentylacji65.
Kolejnymi ważnymi wydarzeniami w historii rozwoju ścian zewnętrznych, dokonanymi
za sprawą W. Gropiusa, było zrealizowanie szklanej elewacji hali przemysłowej fabryki
Fagus w Alfeld (1911), pozbawionej narożnych filarów (dzięki czemu uzyskano przeszklony
przez trzy kondygnacje narożnik)66, oraz zastosowanie w części warsztatowej budynku
Bauhausu (1926) w Dessau przeszklonej ściany kurtynowej, przenoszącej jedynie ciężar
własny oraz obciążenia wiatrem. Jak pisze Ch. Jenks67, ostateczne opracowanie ściany
osłonowej, jako pozbawionej funkcji nośnej kurtyny, składającej się z lekkiej ramy
wypełnionej oknami, nadwieszonej na szkielecie budynku, nastąpiło w latach pięćdziesiątych.
Za początek ostatniej fazy jej doskonalenia uważany jest Lever Brothers Building (1951 r.)
w Nowym Jorku, gdzie okrywająca fasadę delikatna, regularna siatka polerowanych
stalowych profili, wypełnionych półodblaskowym szkleniem o niebiesko-zielonym połysku,
wydaje się być oderwana od struktury nośnej i jedynie dyskretnie zabezpieczona przez
obciążeniem wiatrowym68. Pod względem formalnym wirtuozerię w opracowaniu detali
ściany osłonowej uzyskał Mies van der Rohe - w Seagram Building po raz pierwszy osiągnął
efekt „zasłonięcia ciężaru wieżowca szklanymi ścianami”69. Również w Europie od lat 50.
powstawały biurowce o kurtynowych fasadach, w których przeszklenia stosowano już nie
tylko w celu doświetlenia wnętrz, lecz jako główne tworzywo zastępujące tradycyjne
materiały elewacyjne.
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Dalszy etap rozwoju ściany kurtynowej to jej prefabrykacja. W zależności od typu
konstrukcji możliwa jest prefabrykacja różnych elementów lub całego systemu i montaż na
placu budowy (tabela 1)70.
Tabela 1
Stosowane obecnie rozwiązania fasad szklanych
Typy fasad szklanych
słupowo-ryglowe
punktowe

Strukturalne

System dwustronny
(two sided system)
System
czterostronny
(four sided system)
System szklanych
żeber
(fin glazing system)
System sworzniowy
klejony
(bondem flexings
system)

71

Charakterystyka
Szyby w ramach mocowanych do słupów i rygli; widoczne
linie podziału,
Mocowanie do warstwy nośnej za pomocą sworzni; elewacja
jednolita od zewnętrznej strony,
dwie krawędzie szklanego panelu (góra i dół) są mocowane
mechanicznie do ramy, dwie boczne krawędzie są klejone
silikonem,
Wszystkie 4 boki klejone silikonem do ramy,
Tafle szklane klejone do szklanych, usztywniających żeber,
przymocowanych w sposób mechaniczny do konstrukcji
budynku
Mocowanie za pomocą sworznia przyklejonego do panelu
szklanego za pomocą silikonu konstrukcyjnego (bez wiercenia
otworów, co zapobiega mostkom termicznym w fasadzie)

Następny krok to fasady podwójne jako rezultat „wyrzucenia” poza elewację niektórych
funkcji powiązanych dotąd z funkcjami wnętrza, na przykład instalacji systemów
wentylacyjnych, osłon przeciwsłonecznych. Ze względu na konstrukcję oraz sposób
funkcjonowania, K. Harrison wyróżnia cztery podstawowe typy podwójnych elewacji: Buffer
Façade, Extract-Air Façade, Twin-Face Façade oraz Hybrid Façade72 (tabela 2).
Klasyfikacja fasad podwójnych z uwagi na różnorodność rozwiązań i ciągły rozwój
technologii jest trudna, a prezentowana w tabeli 2 typologia nie jest jedyną73. Utrudnieniem
jest funkcjonowanie w języku angielskim synonimów danych rozwiązań technicznych.. Bywa,
że w literaturze tematu fasada podwójna tego samego obiektu, u różnych autorów nazywana
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jest inaczej (np.: fasada Stadttor Building w Düsseldorfie u Kate Harrison to “twin-face
façade”, a u Knaacka “corridor façade”).
Tabela 2
Fasady podwójne – typy i charakterystyka

Hybrid
façade

Twin-face
façade

Extract-Air
Facade

Buffer
Façade

Typ

74

Charakterystyka
Najstarszy typ podwójnej fasady; powstał w czasach, gdy nie było jeszcze szyb
zespolonych, o właściwościach izolacyjnych, chroniących przed hałasem oraz
nadmiernym nasłonecznieniem, bez ograniczania dostępu światła naturalnego; obie
szklane ściany są montowane niezależnie w odległości ok. 250-750 mm; przestrzeń
powietrzna pomiędzy nimi nie jest dzielona;
Wewnętrzna ściana to szyby zespolone, natomiast zewnętrzna jest szklona
pojedynczo; warstwa zewnętrzna służy ochronie przed stratami ciepła; przestrzeń
powietrzna pomiędzy warstwami jest częścią systemu HVAC; przepływające, zużyte
powietrze ochładza powierzchnię wewnętrznej ściany i jest usuwane za pomocą
wentylatorów; ten system stosuje się, gdy naturalna wentylacja nie jest wskazana, ze
względu na silne wiatry czy duży hałas zewnętrzny; osłony przeciwsłoneczne są
montowane w przestrzeni międzyfasadowej.
Wewnętrzna warstwa to tradycyjna ściana masywna lub kurtynowa, do której jest
dołożona warstwa szklona pojedynczo, która służy ochronie urządzeń (np.:
systemów żaluzji) przed wpływami pogody; przegroda wewnętrzna minimalizuje
straty ciepła; w tym systemie jest możliwy udział wentylacji naturalnej – (otwory
okienne w obu warstwach, otwierane w różnym czasie); ważna korzyść – możliwość
nocnego chłodzenia budynku, a tym samym zmniejszanie obciążeń systemu HVAC.
Systemem, który łączy jedną lub więcej z podstawowych cech wyżej wymienionych
rodzajów fasady, w celu stworzenia nowego systemu hybrydowego.

Swobodę w kształtowaniu formy ścian zewnętrznych i elewacji dała także żelbetowa
konstrukcja szkieletowa, stosowana od końca XIX wieku. Budynki żelbetowe były zawsze
niższe od stalowych, jednak współcześnie, dzięki większej wytrzymałości materiału, oraz
ulepszaniu produkcji i technik szalowania oraz transportu mieszanki betonowej, realizowane
są budynki wysokie w tej konstrukcji. Możliwe jest także nadawanie obiektom
skomplikowanych, oryginalnych kształtów, z dowolnie rozmieszczonymi otworami, czego
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przykładem są projekty Zahy Hadid, z wykorzystaniem betonu samozagęszczającego,
wypełniającego żelbetową konstrukcję szkieletową75.
Tendencja do wznoszenia coraz wyższych obiektów wymusiła nowe rozwiązania
konstrukcyjne, mające również wpływ na funkcje ścian zewnętrznych. W budynkach
trzonowych stropy spoczywały od wewnątrz na stalowym lub żelbetowym trzonie, a od
zewnątrz na słupach lub kratownicach będących częścią przegrody zewnętrznej76. Ciekawym
przykładem jest Torre Diagonal Zero Zero w Barcelonie (proj. EMBA - E. Massip-Bosch,
2011 r.). Jest to klasyczny schemat „tuby w tubie”, z centralnym rdzeniem i strukturą
przegrody zewnętrznej złożoną ze smukłych stalowych filarów od strony wnętrza, modułowej
ściany osłonowej z białych profili aluminiowych, wypełnionych szkłem pokrytym
sitodrukiem oraz romboidalnej, nieregularnej ramy zewnętrznej77 (rys. 6-7).

Rys. 6-7. Torre Diagonal Zero Zero, Barcelona, (fot. K. Suchorończak)
Fig. 6-7. Torre Diagonal Zero Zero, Barcelona, (photo K. Suchorończak)

W aspekcie funkcji konstrukcyjnej współczesna architektura przynosi nowatorskie
rozwiązania, dzięki którym pojęcia „fasada” i „konstrukcja” łączą się w jedno w postaci
struktury umożliwiającej likwidację lub ograniczenie ilości podpór wewnętrznych, w której
estetyka wizerunku zewnętrznego (i wewnętrznego) wynika z koncepcji układu
konstrukcyjnego. Przykładem są projekty N. Fostera, inspirowane rozwiązaniami
amerykańskiego architekta i konstruktora B. Fullera. Rozwijał on koncepcję kopuły
geodezyjnej W. Bauersfelda z lat 20. XX wieku. Tak zwana kopuła Fullera, bazująca na
module trójkąta równoramiennego, posiada kilka bardzo ważnych cech: wytrzymałość,
stabilność, łatwość wznoszenia i stosunkowo niskie koszty. Struktury o trójkątnych
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podziałach współtworzą obudowę wielu współcześnie realizowanych obiektów, umożliwiając
kształtowanie oryginalnych form. Wśród nich można wymienić projekty N. Foster, m. in.:
Hearst Tower w Nowym Jorku czy biurowiec Swiss Re w Londynie (proj.1997, realiz. 20012003, rys. 8-9) W Polsce trójkątne moduły tworzą organiczną strukturę Złotych Tarasów
w Warszawie (proj. H. Pottman, 2007 r., rys. 10-11).

Rys. 8-9. Budynek Swiss Re, Londyn (fot. A. Tymkiewicz)
Fig. 8-9. Swiss Re Building, London (photo A. Tymkiewicz)

Rys. 10-11. Złote Tarasy, Warszawa (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 10-11. “Golden Terraces” shopping mall, Warszawa (photo J. Tymkiewicz)

Innym przykładem jest Water Cube, czyli budynek Narodowego Centrum Sportów
Wodnych w Pekinie (proj. 2003-2004, realiz. 2004-2008, autorzy: PTW Architects, ARUP
Australia, China State Construction and Engineering Corporation, Shenzen Design Institute).
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Cała obudowa zewnętrza budynku to struktura nośna, opracowana na podstawie badań piany
mydlanej, zapoczątkowanych przez dziewiętnastowiecznego fizyka, matematyka i przyrodnika Lorda Kelvina i z powodzeniem kontynuowanych przez fizyków D. Weaire’a
i R. Phelana, którzy w 1993 roku zbudowali sieć złożoną z powtarzalnych ośmioelementowych zbiorów wielościanów. Koncepcja naukowców stała się podstawą opracowania
przestrzennej stalowej ramy Water Cube, którą następnie wypełniono po obu stronach od
zewnętrz i od wewnątrz poduszkami z materiału zwanego ETFE (etylen tetrafluoroetylen),
stale napełnianymi powietrzem dzięki niskoenergetycznej pompie78.

1.3. Funkcja estetyczna
Jak pisze N. Pevsner, „Termin architektura stosuje się tylko do budynków projektowanych
z myślą o wyrazie estetycznym”79. Początkowo o wyglądzie ścian zewnętrznych z kamienia,
cegły czy drewna decydowały właściwości fizyczne i strukturalne samego materiału, a także
jego kształt, wielkość i sposób obróbki80. Jednak od zarania dziejów człowiekowi nie
wystarczała wyłącznie ochronna funkcja ścian. Próbował je dekorować, tak jak ozdabiał
swoje ubranie. Najpierw dotyczyło to domostw, a potem zamków, pałaców i świątyń.
W kształtowaniu wizerunku estetycznego obiektu kluczową rolę odgrywają elewacje, ich
forma, wynikająca z kształtu bryły, a także cechy materiału, takie jak struktura, tekstura,
barwa. Bardzo istotny jest także detal, tworzony „na powierzchni” lub „z powierzchni”81,
decydujący o helioplastyce.
W procesie percepcji elewacje mogą być zatem odbierane w sposób płaski,
dwuwymiarowy, malarski, gdzie źródłem doznań estetycznych są: „opracowanie ścian,
proporcje okien, stosunek powierzchni ściennej do powierzchni okiennej, wzajemne relacje
kondygnacji, ornamentyka (…)”82, lub w sposób trójwymiarowy, bryłowy i rzeźbiarski –
bazujący na efekcie kontrastów, światłocieni, rytmów oraz wysuniętych i cofniętych części83.
Pierwszy sposób percepcji jest w dużej mierze charakterystyczny dla historii architektury,
kiedy do projektu elewacji przywiązywano ogromną wagę, ale nie wszystkie ściany
zewnętrzne traktowano jednakowo. Najważniejszą rolę pełniła elewacja frontowa, czyli
tradycyjnie rozumiana fasada, która zyskiwała bogatą dekorację zgodną z panującym
aktualnie stylem. Bywało, że jej kompozycji podporządkowywano układ funkcjonalny
wnętrza. Antyk europejski stworzył fasadę (łac. facies – twarz), jako unikatową „twarz”
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budynku, którą obiekty publiczne zwracały w kierunku przestrzeni miejskiej. W renesansie
ściany frontowe tworzyły osłonę w postaci atrakcyjnego opakowania, pełniącego głównie
funkcję estetyczną i informacyjną. Projektowanie najważniejszej elewacji w ujęciu
klasycznym przez wieki oznaczało zastosowanie całego arsenału środków wyrazu
architektonicznego, jak proporcje, kolumny, architrawy czy boniowanie84.
Drugi ze sposobów czerpania doznań estetycznych w kontakcie z dziełem
architektonicznym dotyczy głównie architektury współczesnej, zapoczątkowanej przez
modernizm, który za nadrzędną wartość estetyczną uznał ukształtowaną rzeźbiarsko bryłę,
prostotę, uwidocznioną konstrukcję oraz równorzędne elewacje, oddziałujące jedynie swoją
gładką, pozbawioną zbędnych ozdób płaszczyzną. Forma miała wynikać z funkcji, jednak
pojawiają się w tym aspekcie i głosy krytyczne. Jak pisze J. Sławińska, „z czysto
praktycznego punktu widzenia kompozycja brył i sąsiadującej zieleni, faktura i kolorystyka,
elementy światłocieniowe są tak samo bezużyteczne jak pseudostylowa dekoracja, a czasami
wcale od niej nie tańsze”85.
Jedną z kategorii o najdłuższej historii badań jest estetyka86. Jak pisze W. Tatarkiewicz87,
panująca przez wieki postawa obiektywna odzwierciedlała nadrzędną rolę „harmonii świata”
w stosunku do człowieka, mającego się jej tylko podporządkować. Kluczem do owej
harmonii miał być bazujący na obliczeniach matematycznych „złoty podział”. Elewacja
mogła być uznana za dzieło skończone tylko wtedy, gdy można było znaleźć linie wiążące
punkty formalne, ważne w jej kompozycji. Dla Albertiego piękno to „taka harmonia
i zgodność wszystkich części, aby nic nie mogło być dodane czy ujęte lub zmienione bez
zepsucia całości”88. W XVIII wieku rozpowszechnił się odmienny pogląd na definicję piękna.
Przedstawiciele postawy subiektywnej uważali, że nie istnieje piękno obiektywne,
a upodobanie do pewnych form i układów wynika z psychofizycznej budowy człowieka.
Wiek XX rozwinął tę teorię, wprowadzając do estetyki nowe pojęcia związane z psychologią
postaci, której teza brzmiała: „Elementy formy są abstrakcjami, a tylko całości formy
(postacie) są realne”89. Teoria ta zakładała całościowe postrzeganie formy, czyli że
w pierwszej kolejności zwracamy uwagę np.: na całość elewacji, a dopiero później na
szczegóły jej kompozycji.
Próby przeniesienia teorii postaci do architektury podjął R. Arnheim („The Dynamics of
Architectural Form”, 1977)90. Wcześniej na gruncie polskim dokonał tego teoretyk
architektury, architekt-modernista J. Żórawski, przedstawiając w pracy pt.: „O budowie formy
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architektonicznej”(1973) szeroką analizę praw rządzących między innymi postrzeganiem
samej formy i jej części, reguł związanych z istnieniem rytmów, symetrii, punktów głównych,
czy tła w odniesieniu do budynków91.
W XX wieku matematyczne podejście do zagadnień estetyki podjął G.D. Birkhoff i jego
kontynuatorzy. Współcześnie przeważa jednak pogląd, że funkcja estetyczna, związana
z bardzo szerokim zagadnieniem percepcji dzieła architektury, wymaga szczegółowych badań
uwzględniających wnioski z subiektywnych92 spostrzeżeń i reakcji emocjonalnych
odbiorców. Zmieniło się też podejście do systemów proporcji, z których ostatnim znanym,
opartym na złotym podziale, był Modulor Le Corbusiera. Obecnie, badania naukowe, jak
dowodzi J. Cybis, wykluczyły możliwość, aby jakiekolwiek stałe matematyczne (w tym złoty
podział) same w sobie mogły kreować piękno, natomiast proporcje pozostają; „kategorią
warsztatową (praktyczną, a nie teoretyczną), której użyteczność polega na operowaniu
uproszczonymi i przybliżonymi wielkościami pomocnymi w określeniu intuicyjnie
i subiektywnie odczuwanej formy architektonicznej”93.
W czasach współczesnych wiele zasad estetycznych zostało zanegowanych. „Szklane
domy” burzą prawa, które wydawały się zawsze prawdziwe. Kontur, który miał być
charakterystyczny dla każdej formy architektonicznej, zaciera się i rozpływa w przestrzeni.
Tło, czyli ściana, na której przez wieki umieszczano detale, staje się ulotną strukturą,
uwidaczniającą przynależną jej całą technologiczną maszynerię (pomosty, elementy
montażowe ścian szklanych, żaluzje), odkrywając na widok publiczny to, co kryje się we
wnętrzu budynku – jego podziały, wyposażenie oraz samych użytkowników94.
Żórawski pisał z pełnym przekonaniem, że „człowiek kategorycznie żąda pionów
i poziomów i przykro odczuwa najmniejsze od nich odchylenie”95. Okazuje się, że wcale nie
musi tak być, czego przykładem jest wciąż popularny dekonstruktywizm. Odrzucono pion,
kąt prosty, czystość, prostotę oraz racjonalizm modernizmu. Istotą ściany stało się jej
geometryczne „rozbicie, rozmontowanie”. Rzeźbiarsko ukształtowaną, rozczłonkowaną,
dynamiczną bryłę obudowują elewacje wykonane z różnych materiałów: szkła, blach
tytanowych, betonu. Nurt ten jest reprezentowany przez wielu znanych architektów: Zahę
Hadid, Franka Gehrego (rys. 12-13), Daniela Libeskinda czy pracownię Coop Himmelb(l)au.
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Ich

śmiałe wizje mogą się urzeczywistniać dzięki zaawansowanym programom
komputerowym96.
Architektura współczesna podlega wielkiej dynamice zmian. Niektórzy badacze próbują
usystematyzować kierunki, trendy, nurty, w inny sposób budujące funkcję estetyczną
elewacji. Oprócz dekonstruktywizmu jest wymieniana architektura Hi-Tech związana
z technologią budynku inteligentnego, czyniąca z elementów technicznych swego rodzaju
współczesny ornament – szczery i prawdziwy, ponieważ posiada funkcje użytkowe. Inny nurt
to tzw. bloby97 (z ang, „kropelka”, „kleks”), czyli budynki o abstrakcyjnych, futurystycznych,
organicznych, płynnych kształtach (rys. 14-15), projektowanych wydawałoby się bez
powiązania z istniejącym kontekstem architektoniczno-urbanistycznym i bez związku
z uwarunkowaniami funkcjonalnymi98. W rzeczywistości tego typu formy są efektem
projektowania parametrycznego99, którego celem jest optymalizacja kształtu właśnie ze
względu na funkcję zawartą wewnątrz (na przykład konieczność zapewnienia wizualnego
połączenia pomiędzy częściami budynku, czy ruch osób) oraz warunki środowiskowe, np.:
nasłonecznienie, obciążenie wiatrem lub śniegiem, akustyka. W odniesieniu do elewacji
można modyfikować kąt nachylenia płaszczyzn oraz fakturę, tak aby wspierała ona naturalne
chłodzenie, a także rozmieszczenie i ustawienie ogniw fotowoltaicznych100.
W opozycji do nurtów organicznych w architekturze stoi neomodernizm, nawiązujący do
estetyki modernizmu, ale bez jego ideologicznej podbudowy. Oprócz kierunków
postępowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia w zakresie materiałów budowlanych
oraz narzędzi projektowych, w architekturze współczesnej są obecne nurty tradycjonalne,
konserwatywne, czerpiące inspiracje w stylach historycznych, często klasycznych.
W odniesieniu do elewacji oznacza to preferowanie rozwiązań symetrycznych, często
o cechach monumentalnych, tradycyjne podejście do zagadnień okna – jako otworu w ścianie
pełnej, podkreślania stref cokołu i przyziemia, akcentowanie detalem wejścia i miejsc
formalnie ważnych dla całości kompozycji.
Wyszczególnianie powyższych nurtów, choć obecne w publikacjach z dziedziny
architektury, nie jest wcale oczywiste, gdyż jak twierdzi D. Kozłowski „nie ma dziś
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kierunków architektury, jest tylko oryginalność twórców”101. Powstające projekty nie zawsze
wpisują się w aktualne „mody stylowe”, lecz często im świadomie zaprzeczają, wprowadzając
nowe wartości i wyznaczając nowe trendy. Sami autorzy często nie chcą, by ich klasyfikować
do żadnego nurtu. Przeważnie uznają swój własny styl, charakterystyczny tylko dla ich
twórczości.

Rys. 12-13. Budynki Neuer Zollhof w Düsseldorfie, proj. F. Gehry (fot. D. Knapczyk)
Fig. 12-13. Neuer Zollhof Buildings, Düsseldorf, designed by F. Gehry (photo D. Knapczyk)

Rys. 14-15. Biblioteka uniwersytecka w Cottbus, proj. Herzog & de Meuron (fot. A. Świerczek)
Fig. 14-15. Cottbus University Library, designed by Herzog & de Meuron (photo A. Świerczek)

Według najnowszych trendów piękno architektury można oceniać w kategoriach bardzo
modnego i szerokiego pojęcia „zrównoważonego rozwoju”, w tym „ekologii”. Jak pisze
Ch. Norberg-Schutz „(…) grecką medycyną rządziła zasada, iż leczenie to przywrócenie
101
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Konferencji Naukowej „Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Projektowanie architektury a teoria”,
Wydawnictwo DjaF, Kraków 2002, s. 39.

52

równowagi proporcji, zakłóconej przez chorobę. We współczesnej myśli ekologicznej na nowo
odkrywamy grecki ideał harmonijnej jedności wzajemnie działających na siebie sił”102. Co to
oznacza dla projektowania elewacji i ich funkcji estetycznej? Z jednej strony harmonijne
kontynuowanie zastanego kontekstu architektoniczno-urbanistycznego, stosowanie
materiałów podlegających recyclingowi lub pochodzących z recyclingu, także lokalnych,
niewymagających zanieczyszczającego środowisko transportu lub obróbki, wprowadzanie
zieleni i wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii, jako rozwiązań zintegrowanych
z projektem bryły i elewacji. Z drugiej jednak strony istnieje pokusa zamanifestowania
ekologicznego podejścia, poprzez zastosowanie tego specyficznego „ekologicznego designu”,
bez związku ze stanem faktycznym103.
W obecnych czasach do kreacji piękna włączono sekwencję czasu. Zielone elewacje, jak
żywe obrazy, to tylko jedna z propozycji zmiennej wraz z porami roku fasady. Elewacje
inteligentne zamykają się lub otwierają - w zależności od warunków pogodowych. W nocnej
iluminacji, ujawniającej rozświetlone wnętrza, „żyją” życiem użytkowników. Bywa, że tak
jak w Laban Dance School - uwidocznienie na zewnątrz ruchu tancerzy jest celowym
zamierzeniem artystycznym, budującym dynamikę półprzezroczystej fasady. Zmienność - to
także opcjonalnie programowane nocne scenografie świetlne elewacji, będące często
elementem artystycznego przedsięwzięcia lub tylko dekoracją i reklamą w ogromnej skali,
dzięki której współczesna ściana staje się wykreowaną za pomocą światła lub projektorów
multimedialnych piękną iluzją.

1.4. Funkcja informacyjna
Badaniem zjawisk kulturowych, przy założeniu że są one systemami znaków, a zatem
komunikatami, zajmuje się semiologia. Jak pisze U. Eco, „obiekty architektoniczne na pozór
nic nie komunikują, lecz tylko funkcjonują”104, jednakże „architekturę przeżywamy zazwyczaj,
jako fakt komunikatywny, choć zarazem nie odmawiamy jej funkcjonalności”105. Jako
przykład udowadniający słuszność powyższej tezy autor „Nieobecnej struktury” przywołuje
prawdopodobny punkt widzenia człowieka z epoki kamiennej, który znalazłszy schronienie
w jaskini, poczuwszy komfort bezpieczeństwa i ciepła, będzie kojarzył jej cechy zewnętrzne,
takie jak ściany czy otwór wejściowy, z możliwością uzyskania potencjalnego schronienia
w innych podobnie wyglądających „strukturach”. W ten sposób pierwotny „kod
architektoniczny wytwarza kod ikoniczny i oto ‘idea jaskini’ staje się tematem wymiany
komunikatów”106 - na razie jeszcze nie na poziomie społecznym, lecz jednostki. Zatem to, że
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ściany zewnętrzne i ich elementy, przypuszczalnie już od najdawniejszych czasów, są
nośnikami informacji, wydaje się rzeczą oczywistą. Pozostaje jednak pytanie, jakiego typu
informacje docierają do nas za pośrednictwem elewacji oraz w jaki sposób informacje te
mogą być zakodowane w formie architektonicznej?
Rodzaje komunikatów związanych z elewacjami można podzielić na dwie grupy,
a mianowicie informacje denotujące funkcję obiektu oraz informacje symboliczne,
konotacje107. A. Niezabitowski definiuje powyższe pojęcia w następujący sposób:
•

znaczenie denotacyjne, to komunikowanie funkcji użytkowej, jaką obiektywnie spełnia
budynek;

•

znaczenie konotacyjne, jest związane ze skojarzeniami odbiorcy i jego subiektywnym
odbiorem budynku; dotyczy głównie takich zagadnień, jak:
o przekazywanie treści, które nie są związane z funkcją użytkową, np.: idee
filozoficzne, polityczne,
o zobrazowanie statusu społecznego użytkowników lub właścicieli,
o kształtowanie poczucia przynależności, przywiązania ludzi do miejsca.108.

Denotacje to bardziej przystępne skojarzenia posługujące się pewnym ustalonym
w danym okresie stylowym i z założenia czytelnym dla odbiorcy kodem. Natomiast konotacje
– to subtelna gra z odbiorcą, bazująca na odczuciach, znaczeniach, symbolice, metaforach.
Ten rodzaj przekazu ma charakter nieco elitarny i jest skierowany do dojrzałego odbiorcy.
Zatem „obiekt architektoniczny może denotować swą funkcję lub konotować określoną
ideologię tej funkcji”109. W dawnych wiekach uważano, że ładunek emocjonalny, symbolika
i metafora powinny cechować elewacje budynków znaczących, szczególnie takich, które są
związane z władzą, religią czy kulturą, w odróżnieniu od obiektów o niższym statusie,
mających często funkcje wyłącznie użytkowe110. W elewacjach zatem, poprzez użycie
określonych elementów, w tym detali architektonicznych, próbowano „coś” przekazać. Jak
pisze U. Eco, „Czym było to ‘coś’, to określano rozmaicie na podstawie słowników
konotacyjnych, opartych na konwencjach kulturowych i zasobie wiedzy danej grupy czy epoki,
wyznaczanym przez określone pole ideologiczne i zgodnym z tym polem”111.
Według Ch. Norberga-Schutza pierwszy, całościowy systemem symboli
architektonicznych zrodził się w starożytnym Egipcie, gdzie architektura wspięła się na taki
poziom abstrakcji, że użyte formy – podpodziały, ramy, profile i głowice – przestały być
jedynie nic nieznaczącą dekoracją, a stały się odzwierciedleniem wiecznego porządku świata
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i jego niezmienności112. Na przestrzeni wieków w architekturze przeplatały się kierunki
o symbolice nacechowanej doczesnością i wywyższeniem człowieka lub poszukiwaniem
Boga i wizją pozaziemskiego świata. Panujące idee i nastroje próbowano wyrazić w formie
budowli oraz kompozycjach fasad. Wieże, porządki klasyczne i ich antropomorficzne
analogie, proporcje, symetria, boniowanie – to między innymi elementy budujące przekaz
informacyjny.
Przed zmianą ugruntowanych przez wieki kodów broniono się w początkach rewolucji
przemysłowej, kiedy to budynki o nowych typach funkcjonalnych (dworce kolejowe, fabryki)
przybierały znany, historyczny kostium. Nastąpił kryzys i dewaluacja „nośnych znaczeniowo”
środków wyrazu. Stosowane powszechnie zarówno w gmachach publicznych, jak i domach
prywatnych, stawały się jedynie ozdobnikami służącymi manifestacji majątku i pozycji
społecznej właściciela. Zamierzenie jednak było zupełnie inne. Architekturę XIX wieku
określono mianem „architecture parlante” – architektury mówiącej, dydaktycznej, mającej
poprzez analogie do stylów z przeszłości tworzyć odpowiednie, pożądane skojarzenia113.
Ignorowanie nowych możliwości konstrukcyjnych oraz projektowanie w oderwaniu od
układu funkcjonalnego zostało w końcu poddane krytyce i uznane za problem moralny114.
Zaczęto zauważać dysonans i rozdźwięk pomiędzy formą, funkcją i konstrukcją. Uzyskanie
zgodności i szczerości rozwiązań wymuszało jednak na użytkownikach zgodę na
zaakceptowanie nowości. Jednocześnie było konieczne uczynienie pewnego wysiłku, aby
nauczyć się użytkować „udogodnienia” i rozumieć nowe kody znaczeniowe. Jak przewrotnie
zauważył U. Eco, „nikt nie musi nam udzielać wskazówek co do używania widelca, ale jeśli
nam pokażą nowy typ pralki, piorącej w sposób bardziej sprawny, lecz obcy naszym
nawykom, to potrzebny będzie nam ‘sposób użycia’ – inaczej nieznana forma nie będzie nam
denotowała nieznanej funkcji”115.
Architektura podążyła tropem modernizmu, który z zasady odrzucał „znaczenia”, mające
elitarny charakter, niezrozumiały dla przeciętnego obywatela. Forma mogła wskazywać
jedynie funkcję, która była realizowana wewnątrz. Jednak, jak pisze Ch. Norberg-Schutz,
modernizm, jak każdy inny wielki ruch historyczny, nacechowany był znaczeniami,
zapewniającymi człowiekowi egzystencjalne oparcie116. Miała nim być bezosobowa,
neutralna forma, symbolizująca wspólnotę oraz nawiązanie do estetyki maszyny, co miało
oznaczać narodziny nowego społeczeństwa. Szklana ściana kurtynowa stała się symbolem
anonimowej architektury biznesu117. Jak pisze M. Złowodzki, abstrakcyjne piękno ścian
kurtynowych pokrywających biurowce, zyskało akceptację i popularność wśród zarządów
firm, ponieważ świadczyło o zamożności inwestora, a „klasyczna harmonia układu i podziału
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ściany osłonowej oraz jej perfekcyjna technika i nowoczesne, drogie materiały” była uważana
za wyraz prestiżu, powagi, dostojności i zaufania118.
Zatem elementy zewnętrznego wizerunku architektury modernistycznej niosły przekaz
informacyjny - w większości jednak nieczytelny dla przeciętnego odbiorcy. Problemy
z wieloznacznością funkcjonalistycznego obiektu zostały udowodnione badaniami
naukowymi, m. in. przez M. Krampena119. Okazało się, że zbytnia prostota, a raczej ubóstwo
formalne, rezygnacja z detalu i unifikacja elewacji sprawia, że budynek staje się
„semantycznie niefunkcjonalny, ponieważ wieloznaczny”120. Dodatkowo - jak pisze
K. Dąbrowska-Budziło: „Następuje zmienność symboli z upływem czasu i wypełnienie ich
inną treścią. (…) W relacji władza-społeczeństwo występuje zacieranie symboli niewygodych
dla władzy (…). W relacji twórca-społeczeństwo możemy mieć do czynienia z brakiem
czytelności symbolu względnie z symbolem nieistotnym dla społeczeństwa”121.
Postmodernizm podjął próbę przywrócenia elewacjom roli symbolicznej, również za
sprawą powracającego detalu architektonicznego. Jednak motywy te były jedynie dekoracją,
bywało, że wykorzystywane w zaskakujący, nieraz absurdalny sposób (np.: kolumna będąca
w rzeczywistości kominem) trywializowały dostojne, nośne znaczeniowo formy.
Współcześnie trend architektury „modernistycznego przeszklonego prostopadłościanu”
rozwija się nadal. Taką formę przyjmują dawne ratusze, a dzisiejsze urzędy miejskie, a także
instytuty naukowe, banki itp. Okazuje się, że można w niej zmieścić diametralnie różne
funkcje, interpretując „szklane pudło” we wciąż twórczy sposób. Tego typu obiekty zatracają
cechy, dzięki którym z łatwością rozpoznawano by ich funkcję. W to miejsce pojawiają się
elementy informacji wizualnej w postaci napisów, znaków graficznych czy reklam
umieszczanych na szklanych elewacjach122.
Powstają także budynki o formach i elewacjach nieznanych z historii, możliwych do
zrealizowania dzięki zaawansowanym technologiom projektowym i wykonawczym.
Zdezorientowani użytkownicy przyrównują je do znanych ze świata przyrody kształtów
(„meduza”, „ameba”, „ogórek”) lub też dopatrują się w nich analogii do modnych form
stosowanych we wzornictwie przemysłowym. Jak pisze U. Eco - obiekty te „naśladują
zewnętrzny wygląd przedmiotów użytkowych, ale w rzeczywistości nimi nie są na skutek swej
zasadniczej niejasności, predysponującej jej do wszelkich użyć i do żadnego”123. Szokujące
nowoczesnością elewacje przekazują sygnał, że jest to budynek ważny, ale nie denotują
jednoznacznie funkcji. Są „niejasną formą, dającą się interpretować w świetle różnych
118
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kodów”124. Nowatorskie projekty przeważnie są związane z biznesem, z wielkimi koncernami
o światowym zasięgu. Mają zamierzony cel, którym jest reklama, demonstracja, a środkami
są całkowicie wyjęte z kontekstu szokujące formy, pokryte wykorzystującymi nowinki
techniczne elewacjami, traktowanymi jak atrakcyjne opakowanie towaru, jakim jest budynek.
D. Perrault podkreśla tę tendencję: „klienci zdali sobie sprawę, że architektura może również
być wartością handlową. Spektakularny budynek to gratisowa reklama na cały świat. Czyli
rozumując w kategoriach rynkowych natychmiastowy zysk – to zachęca do tworzenia
architektury demonstracyjnej”125. Takie obiekty nie są tylko narzędziem lansującym
inwestora, ale poprzez swoją oryginalność, zaskakujące skojarzenia, zapadają w pamięć,
wywołują „jakieś” (dobre lub złe) emocje, skłaniają do dyskusji na łamach prasy, w mediach,
a jednocześnie tworzą nowe ikony miast, w których powstają, przyciągają ciekawych nowości
turystów i przez to pobudzają rozwój dzielnicy lub miasta.
Typem elewacji, który najbardziej angażuje zmysły obserwatorów, są dynamiczne
i agresywne w swoim wyrazie fasady medialne126, które posiadają cechy oddające najmocniej
charakter współczesnego życia, takie jak: ruch, zmiana, reakcja, zaawansowana technologia.
Są jednocześnie symbolem i komunikatem, różniącym się jednak od tych, z którymi
spotykamy się w reklamach telewizyjnych, gdyż uwaga obserwatora jeszcze krócej skupiona
jest na przekazie i dodatkowo odwracana przez inne bodźce docierające ze środowiska.
W fasadę medialną (proj. UN Studio i ARUP Lightning, 2004 r.) wyposażono istniejący
budynek Galleria Department Store w Seulu, położony w dzielnicy związanej z modą.
Zbudowana jest ona ze szklanych dysków, pokrytych specjalną powłoką, zamocowanych
w metalowej strukturze, przytwierdzonej do istniejącej betonowej elewacji. Dyski te w ciągu
dnia dają efekt „macicy perłowej”, natomiast w nocy dzięki diodom LED każdy z nich świeci.
Sterowane komputerowo mogą być wrażliwe na dynamikę zmian warunków atmosferycznych
(np.: siłę wiatru). W ten sposób fasada przekształca się w „maszynę ekspresji”, wchodząc
w interakcję ze środowiskiem i ludźmi. Komunikaty przebiegają w obie strony. Barwne
plamy odzwierciedlają to, co dzieje się na zewnątrz, a wyświetlane reklamy zachęcają, aby
znaleźć się w środku127.
Innym przykładem jest multimedialna instalacja rozpięta na organicznej formie budynku
Muzeum Sztuki Współczesnej w Grazu (proj. P. Cook, C. Fournier). Zastosowano tu
kontrolowane przez centralny komputer lampy fluorescencyjne w kształcie pierścieni,
umieszczone pod zewnętrzną przezroczystą „skórą” budynku. Membrana ze szkła akrylowego
wraz z instalacją medialną (fasada typu BIX, co oznacza skrót od „big” „pixels”) umożliwia
wyświetlanie na budynku różnego typu obrazów: znaków, tekstów, sekwencji filmowych,
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dzięki czemu następuje wymiana informacji pomiędzy wnętrzem a przestrzenią publiczną128.
Ten typ rozwiązania zapoczątkował rozwój innych systemów, takich jak na przykład Crystal
Mesh - który, jako prototypowy zastosowano w centrum handlowym Iluma w Singapurze.
Jest to struktura złożona z różnej wielkości krystalicznych w formie modułów, składających
się z aluminiowego rdzenia, w którym umieszczono fluorescencyjne żarówki oraz
poliwęglanowej, przezroczystej osłony (proj. fasady - realities:united we współpracy
z WOHA architects)129. Spośród rozwiązań technicznych należy wymienić także fasady
zaprojektowane z wykorzystaniem produkowanego na skalę przemysłową systemu
Mediamesh. Stanowi on połączenie siatki ze stali nierdzewnej z wplecionymi w nią rurowymi
przewodami z rzędami diód LED w środku130. Innym wariantem rozwiązania jest Illumesh,
w którym tuby z diodami LED umieszczone na wysięgnikach mają szczeliny otwarte
w kierunku siatki, czyli odwrotnie niż w Mediamesh131.
Poważny problem zużycia prądu przez fasady multimedialne znalazł rozwiązanie
w elewacji łączącej w sobie cechy fasady medialnej i fasady ekologicznej. Jest to ściana
kurtynowa GreenPix Zero Energy Media Wall w Pekinie, projektu biura S. Giostry. W ciągu
dnia specjalnie zaprojektowane, łączone warstwowo ze szkłem ogniwa fotowoltaiczne
gromadzą energię słoneczną, by w nocy wykorzystać ją do stworzenia medialnego spektaklu,
aranżowanego przez artystów, z wykorzystaniem technologii diod LED132.
Zupełnie inną zasadę działania mają fasady, w których użyto folie holograficzne. Łączą
one zalety przekazu informacyjnego oraz ochrony przeciwsłonecznej wnętrz133. Dzięki użyciu
folii holograficznych na szkle jest możliwe nanoszenie motywów graficznych typu logo,
rysunki, wzory, których barwy zmieniają się wraz ze zmianą pozycji źródła światła lub
samego obserwatora, co może być wykorzystywane do tworzenia spektakli multimedialnych134.
Współczesna architektura chętnie czerpie z pozytywnych skojarzeń związanych ze
„zrównoważonym rozwojem”. Zieleń zastosowana na fasadach to symbol powrotu do natury,
poszanowanie środowiska naturalnego i obietnica zdrowia fizycznego użytkowników.
Ekologiczna symbolika tworzy oparcie dla współczesnego człowieka, bombardowanego przez
informacje, żyjącego w ogromnie szybkim tempie, często w sztucznym środowisku.
Zrównoważony rozwój w odniesieniu do symbolicznej funkcji elewacji to poszanowanie dla
zastanych wartości kulturowych, dobra skala, tworzenie „obudowy” przestrzeni publicznych
oraz „fasad – znaków”, wspierających orientację w mieście. Efekt to edukacja poprzez dobrą
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architekturę, ale również powstawanie symboli narodowych i lokalnych, wytwarzanie się
zdrowych relacji oraz więzi społecznych, poczucia tożsamości, dumy z przynależenia do
danej społeczności i kręgu kulturowego135. I chociaż, jak pisze W. Bal - telekomunikacja,
podróżowanie oraz media ciągle odgrywają ważną rolę w przełamywaniu narodowych
stereotypów, to różnice ekonomiczne i polityczne, różne warunki topograficzne oraz
klimatyczne nadal tworzą trendy regionalne136. Ch. Norberg-Schulz przypisuje konkretnym
twórcom zdolność uchwycenia cech charakterystycznych dla architektury danego kraju:
„szklano-metalowe budowle Jamesa Stirlinga są głęboko ‘angielskie’, a wyrafinowana
elegancja Paolo Portoghesiego niewątpliwie ‘włoska’. Poskromiony dynamizm Jørna Utzona
jest z gruntu ‘duński’, natomiast architektura typu ‘tygiel’ w wykonaniu Roberta Venturiego –
zdecydowanie ‘amerykańska’”137. A jakie w tym kontekście są cechy „polskości”?
Dopatrzono się ich m. in. w zewnętrznym wizerunku warszawskiego biurowca Focus (proj.
pracowni S. Kuryłowicza, por. rozdz. III, rys. 83-85), który pomimo zastosowania stylistyki
Hi-Tech oraz „(…) całego swojego chłodu i elegancji jest budynkiem prawie malowniczym,
posiadającym bardzo mocne polskie cechy”138.
Oprócz narodowych są też tradycje i symbole regionalne. Uwzględnienie w projekcie
elewacji materiałów budowlanych, detali czy podziałów elewacyjnych, charakterystycznych
dla danego miejsca wpływa na zaspokajanie tkwiącej w ludziach potrzeby manifestowania
pewnych objawów niezależności kulturowej, wynikłej z odczuwanej więzi z miejscem
zamieszkania. W. i A. Bonenberg wymieniają cechy związane z tradycją lokalną: „rodzime
proporcje ulicy i elewacji, artykulacje mające odniesienie do miejscowych zwyczajów, detale
nawiązujące do rozwiązań lokalnych, kolorystyka osadzona w tradycji”. Podkreślają także
dużą rolę doboru materiałów i staranności wykonania detalu139.
Nowa śląska architektura jest doskonałym przykładem operowania symboliką poprzez
użycie surowych „industrialnych” materiałów wykończeniowych na elewacji - stali, betonu
i nietynkowanej cegły w nowej interpretacji. Dochodzą także inne materiały pasujące do
takiej stylistyki: pokryta rdzą blacha cortenowska czy kojarzące się z bryłą węgla
ciemnografitowe płyty włóknocementowe. W ten sposób podkreślane są związki regionu
z przemysłem i górnictwem, wyrażone językiem współczesnej architektury (rys. 16-18).
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Rys. 16. Biurowiec Roedl &
Partner, Gliwice, proj. Medusa
Group (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 16. Roedl & Partner office
building, Gliwice, designed by
Medusa Group
(photo J. Tymkiewicz)

Rys. 17. Lofty, Gliwice,
proj. Medusa Group
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 17. Lofts, Gliwice, designed
by Medusa Group
(photo J. Tymkiewicz)

Rys. 18. Biurowiec WASKO,
Gliwice, proj. Medusa Group
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 18. WASKO office
building, Gliwice, designed by
Medusa Group
(photo J. Tymkiewicz)

Nowe śląskie realizacje obrazują stosunek architektów do kształtowania funkcji
informacyjnej elewacji. U. Eco twierdzi, że lepiej, jeśli wszelkie nowości są wprowadzane
stopniowo i bazują w pewnym stopniu na „kodach dawniejszych”140. Przykładem takiego
podejścia
jest
budynek
Sądu
Okręgowego
w
Katowicach
(Archistudio
Studniarek+Pilinkiewicz, projekt 2003-2004, realizacja 2005-2009) (rys. 19-20).

Rys. 19-20. Gmach Sądu Okręgowego, Katowice (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 19-20. District Court Building, Katowice (photo J. Tymkiewicz)
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Jak pisze W. Czapnik: „Zdyscyplinowana, obłożona piaskowym klinkierem bryła wyraźnie
nawiązuje do estetyki architektury władzy – boczne elewacje są nieco monotonne
w jednostajnym rytmie identycznych wysokich okien, a w gigantycznym porządku kolumnady
portyku wejściowego można odnaleźć trawestację antycznych wzorców”141. Jak zauważył
J. Z. Strzok: „nowe technologie nie wymuszają negacji tradycyjnych kodów
architektonicznych, a szok nie powinien być substytutem zachwytu”142.

2. Prognozy rozwojowe
W obecnych czasach, w związku z bardzo dynamicznym rozwojem technologii
informacyjnych, architektura zaczęła w szybkim tempie reagować na zmiany. Wiąże się to
z usprawnieniem warsztatu projektowego, do którego włączono zaawansowane programy
komputerowe, wcześniej używane w projektowaniu samolotów czy statków kosmicznych.
Największym polem popisu w tej dziedzinie są bryła i elewacje nowatorskich obiektów. Kilka
lat temu zadziwiały realizacje F. Gehrego, o wielokrotnie załamywanych powierzchniach
pokrytych blachą, której każdy fragment miał inne wymiary i musiał być wyliczony oraz
wycięty za pomocą komputera. Teraz rozwiązywanie tego typu problemów technicznych
w wielkich biurach architektonicznych stało się normą i architekci mogą zrealizować swoje
śmiałe koncepcje.
Wobec tak dynamicznie przebiegających zmian trudno jest pisać o prognozach
rozwojowych, gdyż każdy kolejny projekt światowych biur architektonicznych pokonuje
kolejne bariery, a to, co dotąd było niemożliwe, staje się możliwe. Ch. Schittich przyszłość
upatruje w rozwoju form pozyskiwania energii z udziałem systemów fasadowych.
Odkrywanie nowych materiałów, coraz bardziej zaawansowanych metod produkcji
i przetwarzania wyznacza kierunki przyszłości dla wielowarstwowych, elastycznych
i reagujących na zmiany elewacji143. Przyszłość być może należy do fasad dynamicznych,
które dzięki elektronicznym sensorom mogą reagować na zmienne warunki klimatu
zewnętrznego, dostosowując takie parametry, jak: przezroczystość, współczynnik przenikania
ciepła czy przepuszczalność pary wodnej. Być może w niedalekiej przyszłości uda się
stworzyć fasady wzorowane na organicznych tkankach osłonowych, takich jak skóra zwierząt
czy tkanka pokrywająca liście 144.
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U. Knaack jako kierunki rozwoju fasad w przyszłości podaje: oszczędność energii, rozwój
nowych sposobów jej magazynowania oraz alternatyw dla produkcji energii, a także
stosowanie recyclingu. Odnośnie do formy – możliwość urzeczywistnienia każdej fantazji, ale
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem lokalnych warunków
klimatycznych, by inwestycja była bardziej ekonomiczna, a budynek nie wymagał
skomplikowanych i drogich urządzeń, umożliwiających zapewnienie komfortu użytkowania
wnętrz. Łatwiejsze w użyciu technologie, skracające czas budowy (np.: klejenie zamiast
spawania) oraz nowe materiały, w tym na przykład zastąpienie szkła tworzywami sztucznymi,
z różnymi powłokami, przez analogię do szkieł optycznych, które już dawno zastąpiono
soczewkami z tworzyw145. Być może materiałem przyszłości jest folia ETFE (etylen
tetrafluoroetylen), która stwarza nowe możliwości związane ze wznoszeniem ogromnych,
bezpiecznych struktur. Plan przekrycia miasta Huston gigantyczną kopułą, z wykorzystaniem
poduszek ETFE, może zmienić podejście do funkcji elewacji budynków, które będą
funkcjonować w klimatyzowanym środowisku, gdzie nigdy nie będzie deszczu czy silnych
wiatrów, a promienie słońca będą filtrowane przez warstwy folii146.
Z pewnością światowe biura architektoniczne we współpracy z naukowcami i inżynierami
będą wyznaczać nowe sposoby wykorzystania zdobyczy technicznych w celach estetycznych
czy funkcjonalnych. Próbki tego typu najnowocześniejszych rozwiązań można było zawsze
śledzić przy okazji wystaw światowych. Tak zadebiutowały przeszklone struktury w Crystal
Palace. Obecnie wydaje się, że fasady przyszłości będą musiały być zmienne w czasie, tak jak
fasady medialne, które czynią to, ale w sposób płaszczyznowy i iluzoryczny, bazując głównie
na doznaniach wzrokowych. Być może do odczuwania architektury trzeba będzie zaprzęgnąć
również inne zmysły i wyobraźnię? Przykładem może być ściana zewnętrzna wykreowana
z płaszczyzny wody, wypływająca ze sterowanych komputerowo dysz, tworząca „elewacje”
obiektu mieszczącego punkt informacyjny oraz biuro turystyczne wystawy EXPO 2008
w Saragossie (Digital Water Pavillion proj. biuro Carlo Ratti Associatti we współpracy
z naukowcami z Massachusetts Institute of Technology).
Pisząc o prognozach rozwojowych, należy dodać, że współcześnie ściany zewnętrzne
budynków służą coraz dziwniejszym funkcjom. Poniżej przytoczono przykłady różnych
zdarzeń, wykorzystujących fasady jako miejsce artystycznych happeningów lub innych akcji,
na przykład:
•

murale – czyli malowidła o treściach reklamowych, politycznych, tworzone przez
artystów na ścianach budynków, skłaniające do myślenia oraz podnoszące estetykę nieraz
zaniedbanych elewacji. W ramach akcji Katowice Miasto Ogrodów w 2011 roku murale
powstały również w stolicy Górnego Śląska (rys. 21).
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•

architectural mapping – projekcje w technologii 3D realizowane na fasadach budynków
za pomocą specjalnych projektorów; to multimedialne spektakle wizji i dźwięku, służące
sztuce lub reklamie; aby powstały, konieczne jest wcześniejsze opracowanie wirtualnej
mapy obiektu, dzięki której wpasowuje się grafikę 3D w tektonikę powierzchni fasady
(przykład: Warszawa 29.04.2011, projekcja na fasadzie PAN, czy Gliwice 31.01. 2011,
projekcja na fasadzie jednej z kamienic na Rynku – rys. 22).

Rys. 21. Kogut malowany przez Aryza – artystę
z Barcelony, Katowice (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 21. The rooster painted by Aryz – an artist
from Barcelona, Katowice
(photo J. Tymkiewicz)

Rys. 22. Architectural mapping – historia Gliwic
wyświetlana na fasadzie (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 22. Architectural mapping – history of
Gliwice displayed on the façade
(photo J. Tymkiewicz)

•

koncert muzyczny odbywający się na ścianie; tego typu pełnowymiarowe spektakle
wykonują zabezpieczeni alpinistycznymi linami muzycy jednego z polskich zespołów;
muzyczny koncert uzupełniają naścienne ewolucje oraz projekcje multimedialne147;

•

dzieła Christo i Jeanne-Claude polegające na opakowywaniu tkaniną znanych
budowli (m. in. Reichstagu); w efekcie na pewien krótki czas podziały elewacyjne zostają
zastąpione udrapowanymi fałdami tkaniny, tworzącymi rzeźbiarskie formy148;

•

gry komputerowe – instalacja świetlna „Blinkenlights” po raz pierwszy została
zrealizowana w 2001 roku na fasadzie jednego z budynków biurowych na Alexanderplatz
w Berlinie, czyniąc ją największym interaktywnym ekranem komputerowym; kolejny
projekt objął elewacje Biblioteki Narodowej w Paryżu. Rozwój oprogramowania stworzył

147

www.kreaturang.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=53:koncert-nacianie&catid=7:migawka&Itemid=10)
148
www.architektura.stalwol.pl/reichstag.htm

63

możliwości interaktywnego włączenia użytkowników – właściciele telefonów komórkowych mogą zagrać w gry komputerowe (takie jak: Tetris, Pong lub Pacman) na
elewacjach wyposażonych we wspomniany system. Możliwe jest także przesyłanie
i wyświetlanie indywidualnych animacji czy obrazów149.
•

wyczyny sportowe – czyli powtarzające się co pewien czas medialne wydarzenia
związane ze wspinaniem się tzw. „ludzi pająków” na elewacje znanych wieżowców 150;
w przypadku siedziby firmy Salewa w Bolzano (proj. Park Associati i Cino Zucchi
Architetti) jedna z elewacji została celowo zaprojektowana jako ściana wspinaczkowa.

Powyższe przykłady dowodzą, że w historii fasada była tłem wydarzeń - teraz staje się ich
miejscem. I to może być także pewien kierunek rozwoju.

3. Podsumowanie rozdziału
Ściany zewnętrzne i elewacje w ciągu wieków przeszły ewolucję we wszystkich
omawianych aspektach funkcjonalnych.
Funkcja zabezpieczająco-osłaniająca to początkowo rozwiązanie problemów
doświetlenia wnętrz światłem naturalnym, wentylacji oraz utraty ciepła - na zasadzie
kompromisu odnośnie do wielkości otworów okiennych: jak najmniejszych ze względu na
ochronę cieplną i maksymalnie dużych ze względu na doświetlenie. Dobór materiałów
budowlanych zgodnych z aktualną wiedzą zapewniał możliwy na danym etapie rozwoju
sztuki budowlanej poziom zabezpieczenia przed wpływem czynników atmosferycznych.
Masywne mury, małe otwory i blankowania, a także solidne bramy i kraty to stosowane
w historii elementy ochrony wnętrz przed atakiem wroga.
W momencie pojawienia się szklanych ścian osłonowych problemem okazało się
przegrzewanie pomieszczeń, konieczność kontroli nasłonecznienia i olśnienia oraz
transparentność umożliwiająca wgląd we wnętrza budynku. Pierwsi moderniści mieli
nowatorskie koncepcje, ale technika jeszcze nie umożliwiała ich pełnej realizacji. Późniejsze
rozwiązania, czyli uszczelnienie zewnętrznej obudowy i wprowadzenie energochłonnej
klimatyzacji wnętrz okazało się „ślepym zaułkiem”. Współcześnie dąży się do rozwiązań
„bliżej natury”, z wykorzystaniem możliwości coraz bardziej zaawansowanych technologii,
w tym elewacji jako generatora energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki projektowaniu
parametrycznemu formę budynku i rozwiązania elewacyjne optymalizuje ze względu na
warunki środowiskowe. Takie trendy wyznaczają kierunek rozwoju funkcji zabezpieczająco –
osłaniającej fasad w przyszłości. W aspekcie bezpieczeństwa budynku odpowiednie
149
150

blinkenlights.net
galerie.money.pl/czlowiek-pajak;na;dresdner;banku;w;niemczech,galeria,1131,0.html
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rozwiązania przyniosła technika: elektroniczna kontrola dostępu oraz monitoring, mający
zapewnić ochronę osób mienia i informacji. M. Raczyński przytacza cytat Toyo Ito „Budynek
stał się ochroną nie tylko w związku z naturą, ale także w związku z informacją. Architektura
jest formą zabezpieczenia naszego ciała jak i umysłu”151.
Funkcja konstrukcyjna – to zwycięstwo szkieletu nad masywnymi ścianami
zewnętrznymi, otwierające w historii nowe kierunki rozwoju architektury. To możliwość
kreowania estetyki uwolnionej od funkcji konstrukcyjnej szklanej fasady kurtynowej, ale
także konieczność włączania elementów konstrukcyjnych w projekt kompozycji ściany
zewnętrznej w układach, w których struktura zewnętrzna pełni funkcję konstrukcyjną i jest
widoczna pod osłaniającą warstwą szkła lub folii ETFE, tak jak w przypadku rozwiązań
inspirowanych kopułą Fullera czy badaniami piany mydlanej.
Funkcja estetyczna – przytaczając w dużym skrócie historię podejścia do tejże funkcji,
można zauważyć, jak istotna była rola zgodnego z panującym nurtem stylistycznym detalu,
który tak mocno był zakorzeniony w ludzkiej świadomości jako „nośnik piękna”, że potrzeba
było prawdziwej modernistycznej rewolucji, aby sami architekci, ich zleceniodawcy oraz
użytkownicy - w pierwszej fazie pogodzili się, a potem uznali za fakt, iż prostota,
uwidoczniona konstrukcja i minimum środków wyrazu mogą dawać satysfakcję estetyczną.
Obecnie panuje ogromna różnorodność form, sposobów rozwiązania elewacji i podejścia do
kształtowania estetyki. Jednak niezależnie od czasu powstania dzieła architektonicznego
można zaryzykować stwierdzenie, że prawdziwe piękno powstaje tylko w zgodzie
z aktualnym stanem rozwoju techniki.
Funkcja informacyjna – do czasów modernizmu realizowana głównie dzięki detalowi
architektonicznemu na fasadach, odzwierciedlała następujące po sobie nurty racjonalne
i emocjonalne oraz związki człowieka z Bogiem lub z naturą. Modernizm odrzucił detal, ale
nie odrzucił „znaczeń”. Za pomocą prostych form miał wyrażać nowe idee, odpowiadające
aktualnym problemom społecznym. Obecnie różnorodność nurtów architektonicznych,
zmienność elewacji, nasycenie techniką i informacjami w formie reklam lub projekcji
multimedialnych, a z drugiej strony powrót do naturalnych materiałów, słońca, powietrza
i roślin obrazuje aktualną sytuację człowieka bombardowanego zewsząd wieloma bodźcami
i pożądającego intensywnych doznań, a jednocześnie tęskniącego za spokojem i przyrodą.
Ewolucję funkcji ścian zewnętrznych i elewacji przedstawia tabela 3.

151

cyt. Toyo Ito www.detail.de. Podano za: Raczyński M.: Idea przezroczystego prostopadłościanu
w architekturze końca XX i początku XXI wieku. Próba syntezy. praca doktorska, Szczecin 2008, s. 86.
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Tabela 3
Ewolucja funkcji konstrukcyjnej, osłaniająco-zabezpieczającej, estetycznej i informacyjnej ścian zewnętrznych i elewacji (opracowanie własne)
Funkcja konstrukcyjna

Funkcja zabezpieczającoosłaniająca

Funkcja estetyczna

Funkcja informacyjna

Budynki w historii architektury
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Ściana zewnętrzna, jako
podpora dla zadaszenia, to:
monolit zbudowany
z elementów poziomych lub
zestaw pionowych słupów
przejmujących obciążenie;
możliwości konstrukcyjne
tradycyjnych materiałów (cegły,
kamienia) pozostawały
niezmienione od czasów
starożytnych – im wyższy
budynek, tym ściana
w przyziemiu musiała być
grubsza

Intruzi - blankowane, masywne
mury, otwory strzelnicze,
kraty; ciepło - grube mury,
o dużej bezwładności
termicznej, redukcja otworów
okiennych.
światło - małe okna, trudności
techniczne z transparentnym
przesłonięciem większych
otworów; rozwój technologii
produkcji szkła; stosowanie
zabezpieczeń
przeciwsłonecznych (naturalne
pnącza, tkaniny).

Obiektywistyczne podejście do
architektury – próby ustalania
kanonów piękna w sposób
matematyczny;
najważniejszą rolę pełniła
elewacja frontowa, czyli fasada
o bogatej dekoracji, zgodnej
z panującym aktualnie stylem;
układ funkcjonalny wnętrz bywał
podporządkowany jej kompozycji

Konstrukcja szkieletowa
uwolniła ściany zewnętrzne
kościołów od funkcji nośnej mogły zostać przebite
ogromnymi oknami.

Wnętrza przesycone światłem
naturalnym, filtrowanym przez
szkło witraży umieszczone
w wysokich oknach

Uwidoczniona konstrukcja, detale
podkreślające rozkład sił są
ważnym elementem estetyki
formy zewnętrznej.

Naprzemienne występowanie
kierunków wyrażających związki
architektury z Bogiem lub
z doczesnością i człowiekiem;
uważano, że fasady kościołów
i obiektów użyteczności publicznej
powinny nieść przekaz informacyjny
odzwierciedlający ideologię i zasób
wiedzy danej epoki, zakodowany
w formie, proporcjach i detalu
elewacji; w tym celu posługiwano się
słownikami konotacyjnymi,

GOTYK

cd. tabeli 3
Wiek XIX
Nowe materiały konstrukcyjne –
żeliwo, żelazo, stal, później
żelbet - postępujące
uniezależnienie ściany
zewnętrznej od funkcji nośnej;
rozwój konstrukcji
szkieletowych umożliwiających
budowę wzwyż (Chicago
i Nowy Jork); ściana zewnętrzna
staje się cieńszą i lżejszą osłoną
zawieszoną na zasadniczej
konstrukcji

Przeszklone konstrukcje
szklarniowe - dążenie do
zapewnienia jak największego
dostępu światła słonecznego do
wnętrz - otwarcie ściany
zewnętrznej w postaci dużych
okien w metalowych ramach;
odczuwany efekt cieplarniany,
przegrzewanie się wnętrz
i nadmierne nasłonecznienie

Postawa subiektywna – nie istnieje
piękno obiektywne, a upodobanie do
pewnych form i układów wynika
z psychofizycznej budowy człowieka;
poszukiwanie wzorów estetycznych
w historii, ignorowanie specyfiki
nowych materiałów budowlanych;
w Nowym Jorku i Chicago powstają
kubiczne budowle, zdobione jednak
ornamentami; pojawiła się secesja
jako próba stworzenia nowego stylu
humanizującego nowoczesną
technologię.

Nowe znaczenia budowane na
bazie znanych z historii
symbolicznych form; dewaluacja
„nośnych znaczeniowo”
elementów;
Secesja wykorzystywała
symbolikę wywodzącą się
z natury, jednak nie przyniosła
rozwiązania problemu powiązania
nowych technologii z przekazem
znaczeniowym elewacji
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Początek XX wieku
Pozbycie się narożnych filarów
i wprowadzenie całkowicie
przeszklonego narożnika (Fagus
w Alfeld); powstanie całkowicie
przeszklonej ściany kurtynowej
(Bauhaus w Dessau); budynki
wysokie – systemy trzonowe,
słupy lub kratownice przegrody
zewnętrznej stanowią element
konstrukcji budynku; pierwsza
kopuła geodezyjna - koncepcja
rozwijana później przez Fullera

Techniczne możliwości dużych
przeszkleń (szkło walcowane
E. Fourcaulta) – możliwość
realizacji idei światła,
powietrza i słońca w
architekturze wczesnego
modernizmu; problem
przegrzewania się
przeszklonych wnętrz;
niezrealizowana koncepcja
wentylowanej fasady
podwójnej (mur neutralisant);

Rozwój teorii subiektywnej –
wprowadzenie do architektury pojęcia
psychologii postaci; nowy nurt –
modernizm - forma powinna wynikać
z funkcji; pozbawione dekoracyjnych
ozdób, powtarzalne kondygnacje;
odejście od symetrii kompozycji;
stosowanie nowych technologii
i eksponowanie surowych materiałów;
szklana ściana kurtynowa oraz
uwidoczniony szkielet konstrukcyjny
stały się nową wartością estetyczną

Modernizm – z jednej strony
z zasady odrzucał „znaczenia”,
mające elitarny charakter,
niezrozumiały dla przeciętnego
obywatela, z drugiej nacechowany
był znaczeniami, zapewniającymi
człowiekowi egzystencjalne
oparcie; bezosobowa, neutralna
forma symbolizowała wspólnotę,
nawiązanie do estetyki maszyny

cd. tabeli 3
Lata 50. XX wieku
Ostateczne opracowanie ściany
osłonowej jako lekkiej ramy
wypełnionej szkłem,
nadwieszonej na szkielecie
budynku, zabezpieczonej przed
obciążeniem wiatrowym.

Hermetycznie zamknięte
szklane ściany osłonowe –
konieczność stosowania
sztucznej wentylacji
i klimatyzacji.

Przeszklenia stosowane nie tylko
w celu doświetlenia wnętrz, ale jako
materiał zastępujący tradycyjne
okładziny elewacyjne; ostatni uznany
system proporcji - oparty na złotym
podziale - Modulor Le Corbusiera;

Modernistyczna równość,
neutralność i unifikacja
wynikająca z założeń ideowych
oraz wymogu standaryzacji
i stosowania uprzemysłowionych
metod wznoszenia budynków

Przełom lat 60. i 70. XX w.
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Nowe rozwiązania
technologiczne – łączenie szkła
za pomocą silikonu
konstrukcyjnego; możliwość
przekrywania elewacji i dachu
gładką przeszkloną strukturą;
Rozwój prefabrykacji ścian
osłonowych.

Praca w sztucznym klimacie;
zapewnienie komfortu
przesunięte zostało
z architektów na specjalistów
z inżynierii, a kontrola
warunków - z użytkowników
na technikę.

Różne nurty modernizmu, w tym
brutalizm - surowość architektury
betonowej, modularność,
standaryzacja i prefabrykacja;
Postmodernizm jako opozycja do
minimalistycznego modernizmu;

Unifikacja – zaburzenie funkcji
denotacyjnej elewacji
modernistycznych;
postmodernizm – próba
przywrócenia symbolicznej roli
elewacji, powrót detalu,
eklektycznie łączone motywy
trywializowały nośne
znaczeniowo formy.

Przełom lat. 70. i 80. XX w.
Różne typy rozwiązań
konstrukcyjnych fasad
podwójnych

Fasady podwójne zaczynają
być wprowadzane
w charakterze „buforu
termicznego”.

Nowe nurty: architektura Hi-Tech –
elementy wyposażenia technicznego
użyte są jako detal architektoniczny;
wizualna dematerializacja szklanych
elewacji; dekonstruktywizm –
odrzucenie pionu, kąta prostego,
rozbicie formy.

Dekonstruktywizm czerpiący
podstawy z ruchu literackiego
(wpływy J. Derridy), uznaje
architekturę za źródło symboli,
które mogą być analizowane przy
użyciu teorii lingwistycznych.

cd. tabeli 3
Koniec lat 80. i lata 90. XX w.
Rozwój i doskonalenie
systemów konstrukcyjnych
fasad szklanych, także
podwójnych

Początek rozwoju fasad
inteligentnych - warunki
środowiska wewnętrznego
sterowane przez system
komputerowy; Elewacja – to
„odczuwająca” i reagująca na
bodźce zewnętrzne
i wewnętrzne „skóra”; dążenie
do wentylowania naturalnego
nawet budynków wysokich

Rozwój architektury Hi-Tech - wyraz
estetyczny budynku tworzą elementy
techniczne – konstrukcja, systemy
osłon przeciwsłonecznych, otwory
wlotu i wylotu powietrza, pomosty
techniczne pomiędzy szklanymi
ścianami; formy projektowane
z wykorzystaniem zaawansowanych
programów komputerowych;

Zaprzeczenie regułom, łamanie
ustalonych od wieków zasad;
celem jest reklama, a środkami
realizacji - formy, pokryte
wykorzystującymi nowinki
techniczne elewacjami;

Wiek XXI
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Doskonalenie istniejących
typów konstrukcyjnych fasad;
konstrukcje nowatorskie
wykorzystujące wcześniejsze
badania naukowe, np.: nad
strukturą piany mydlanej (Water
Cube) czy koncepcją kopuły
geodezyjnej, na której często są
wzorowane współczesne
struktury samonośne;

Środowisko wewnętrzne
sterowane automatycznie przez
system komputerowy, z opcją
kontroli sprawowanej
indywidualnie przez
użytkowników; rozwój
systemów wentylacji
hybrydowej; fasada jako źródło
energii – system BIPV; granica
budynku staje się umowna,
zabezpieczeniu służą rolety,
żaluzje antywłamaniowe, szkło
specjalne oraz systemy
elektronicznej ochrony
budynku;

Funkcja estetyczna, związana
z zagadnieniem percepcji dzieła
architektury, wymaga szczegółowych
badań uwzględniających wnioski
z subiektywnych spostrzeżeń i reakcji
emocjonalnych respondentów;
wykluczono, aby jakiekolwiek stałe
matematyczne (w tym złoty podział)
same w sobie mogły kreować piękno;
zanegowano wiele funkcjonujących
w architekturze zasad - np.:
odrzucenie pionu, kąta prostego;
mnogość kierunków; moda na
architekturę ekologiczną, zmienność,
ruch, iluzja wykreowana za pomocą
światła;

Wszystko jest zmienne, stare
znaczenia i symbole są odrzucane;
ekologiczna symbolika tworzy
oparcie dla współczesnego
człowieka;
fasady medialne wchodzące
w interakcję ze środowiskiem
i ludźmi;

III. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I ELEWACJE A JAKOŚĆ BUDYNKU

1. Pojęcie jakości w architekturze
W poprzednim rozdziale zostały omówione ważne funkcje, które pełniły w historii
i powinny pełnić nadal ściany zewnętrzne i elewacje. Realizacja tych funkcji jest możliwa
wtedy, gdy jest zapewniona odpowiednia „jakość” przegrody zewnętrznej budynku. Co
jednak oznacza pojęcie jakości w architekturze? Według PN-EN 9000:2001 „jakość, to
stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania”. Owe „inherentne
właściwości” dla budynku oznaczałyby to, co tworzy jego istotę, strukturę. D.J.M van der
Voordt i H.B.R. van Wegen podają krótką definicję jakości, odnosząc ją wprost do
budynków, aczkolwiek używając terminologii zaczerpniętej z marketingu: „Jakość – to
zakres, w jakim produkt spełnia wymagania określone dla niego”1. Powyższa definicja
została w niniejszej pracy odniesiona do ścian zewnętrznych i elewacji, dla których
„wymaganiami” są rozwiązania, zapewniające wysoką jakość w aspekcie funkcji
konstrukcyjnej, osłaniająco–zabezpieczającej, informacyjnej oraz estetycznej. Niezmiernie
trudnym zadaniem projektowym jest uzyskanie kompromisu pomiędzy nimi. Bywa, że
„piękne” z zewnętrz budynki są niewygodne dla swych użytkowników, energochłonne
i bardzo drogie w utrzymaniu. Wszelkie rozwiązania projektowe są sprawdzane w praktyce
w okresie eksploatacji budynku. Jak pisze M. Czyński: „rzeczywistej weryfikacji dobroci
zastosowanych rozwiązań dokonuje użytkownik. Dla niego jakość rozwiązań
architektonicznych przekłada się bezpośrednio na jakość życia w architekturze: na
bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, swobodę poruszania się w przestrzeni i dostępność
środowiska, wygodę użytkowania albo na stres, zmęczenie, poczucie zagrożenia zdrowia
i życia”2. Aby dowiedzieć się, jak użytkownicy oceniają produkt, jakim jest budynek
„opakowany” w daną elewację, należy ich o to pytać. Służą temu rozwijane od wielu lat
badania jakościowe z wykorzystaniem metody POE – Post Occupancy Evaluation, której
historię rozwoju i metodologię opisano we wstępie niniejszej pracy.

1

van der Vordt D.J.M, van Wegen H.B.R.: Architecture in Use…, op. cit., p. 3.
Czyński M.: Antropologia ergonomiczna w projektowaniu architektury, www.architektura.ps.pl/PDF%2020przestrzen%20i%20FORMA%20nr1%202005%20-%2011.10.05/09%20Czynski%20Marek.pdf, s. 94.
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2. Kategorie jakości budynku
W badaniach jakościowych budynków początkowo wyróżniano jakość techniczną,
funkcjonalną i behawioralną, a nieco później organizacyjną i ekonomiczną. Całościowe
podejście do badania obiektu architektonicznego, jak podaje E. Niezabitowska, powinno
obejmować pięć kategorii jakościowych3, które omówiono w tabeli 4.
Tabela 4
4
Kategorie jakości w odniesieniu do całego budynku
Kategoria
jakości

Co oznacza dla całego budynku?

Wiąże się z oceną stopnia, w jakim elementy składowe budynku gwarantują
trwałość, nowoczesność i niezawodność rozwiązań, co dla użytkowników
oznacza „techniczne” zapewnienie warunków bezpieczeństwa życia
i mienia5.
Związana jest z oceną przystosowania budynku do „spełniania roli
obudowy procesów realizowanych w ramach danej funkcji”6. Sprawny
Jakość
budynek ułatwia bezkolizyjny „przepływ ludzi i materiałów”7, jest
funkcjonalna
dostosowany gabarytami do potrzeb użytkowników oraz zapewnia
optymalne warunki mikroklimatu wnętrz.
Zbiór elementów poddawanych najczęściej subiektywnej ocenie
użytkowników, a zatem trudno „mierzalnych”. Można wymienić tu:
Jakość
satysfakcję, przyjemność, wygodę, komfort pobytu oraz prywatność,
behawioralna terytorialność, orientację w przestrzeni, łatwość odnajdywania drogi do
celu, a także poczucie bezpieczeństwa. Z tą jakością związane są również
doznania estetyczne.
„Oznacza przystosowanie budynku do potrzeb organizacji-instytucji”8,
Jakość
czyli dobór układu przestrzennego i wyposażenia do charakteru pracy,
organizacyjna
elastyczność wnętrz, a także mobilność i podatność na zmiany.
Związana jest z analizą kosztów utrzymania budynku w okresie
Jakość
eksploatacji. Oznacza to ocenę efektywności wykorzystania powierzchni
ekonomiczna oraz kontrolę kosztów poniesionych na ogrzewanie, klimatyzację,
oświetlenie, czy utrzymanie czystości.
Jakość
techniczna

Ten właśnie podział na poszczególne kategorie jakościowe jest kluczowy dla rozważań
zawartych w niniejszym rozdziale, ponieważ zostanie on odniesiony do problematyki
związanej ze ścianami zewnętrznymi i elewacjami.
3

Niezabitowska E.: Elementy składowe…, op. cit., s. 48.
Opracowanie własne na podstawie: Niezabitowska E.: Jakość budynku i proces jej tworzenia…, op. cit.
5
W pracy rozgraniczono obiektywne, techniczne zapewnienie bezpieczeństwa budynku od subiektywnego
poczucia bezpieczeństwa. Taki podział funkcjonuje w literaturze. J. Sławińska cytuje H. Sörgela, który odróżniał
„stateczność i bezpieczeństwo ‘techniczne’ – sprawdzalne obliczeniowo – od emocjonalnego ich odpowiednika
danego we wrażeniu” (Sławińska J.: Ekspresja sił…, op. cit.).
6
Niezabitowska E.: Elementy składowe…, op. cit. s. 52.
7
Ibidem, s. 53.
8
Ibidem, s. 58.
4
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Powyższa klasyfikacja w literaturze tematu ma również swoje odmiany. Przykładowo,
T.M. de Jong i D.J.M van der Voordt9 kategorie jakościowe przyrównują do trójpodziału
Witruwiusza: firmitas, utilitas, venustas (łac. trwałość, użyteczność, piękno) – poszerzonego
o koszty i aspekty prawne, oraz do definicji architektury, jako syntezy funkcji, formy
i technologii. Wyróżniają oni tylko cztery aspekty kategorii jakościowych:
•

funkcjonalne – dostępność, efektywność, elastyczność, ergonomia, zdrowie i bezpieczeństwo, orientacja przestrzenna, terytorialność, prywatność, mikroklimat,

•

estetyczne – piękno, oryginalność, uporządkowanie i złożoność, reprezentacyjność,
wartości kulturowe, znaczenie symboliczne,

•

techniczne – ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo i wytrzymałość konstrukcji,
właściwości fizyczne i jakość materiałów, bezpieczeństwo środowiska,

•

ekonomiczne i prawne – budżet, koszt inwestycji, koszt eksploatacji, czasochłonność,
prawo10.
Nie ujęto w tej klasyfikacji zagadnień organizacyjnych, a aspekty estetyczne,
w poprzednim zestawieniu będące jednym z elementów jakości behawioralnej, tu zostały
potraktowane, jako osobna kategoria. W innym opracowaniu D.J.M van der Voordt oraz
H.B.R van Wegen11 stosują ten sam podział, pojawiają się jednak różnice w zakresie
problemów klasyfikowanych do konkretnych kategorii jakościowych. Przykładowo, jakość
funkcjonalną budynku definiują jako zakres, w którym jest zapewniony odpowiedni poziom
wsparcia dla pożądanych działań, satysfakcjonujący klimat wewnętrzny, pozytywne
symboliczne i kulturowe znaczenia, powrót do korzystnej koniunktury i optymalnego
stosunku ceny do wydajności12. Włączają zatem elementy jakości estetycznej i ekonomicznej.
Jak widać, klasyfikacja konkretnych problemów do określonych kategorii jakościowych
nie jest jednoznaczna. Jak podkreśla E. Niezabitowska: „Granice pomiędzy wyżej
wymienionymi rodzajami jakości są płynne i nie do końca ostre, ponieważ pewne problemy
architektoniczne możemy rozpatrywać równocześnie jako problemy techniczne, funkcjonalne,
behawioralne, organizacyjne, czy ekonomiczne”13. Ten problem występuje także w niniejszej
pracy. Pewne zagadnienia mogą być przypisywane do różnych kategorii jakościowych
i zaproponowany przez autorkę podział jest tylko jedną z wielu możliwych opcji.

9

de Jong T.M., van der Voordt D.J.M.: Ways to Study…, op. cit.
Ibidem.
11
van der Vordt D.J.M, van Wegen H.B.R.: Architecture in Use…, op. cit.
12
Ibidem, s. 3.
13
Niezabitowska E.: Elementy składowe…, op. cit., s. 49.
10
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3. Jakość techniczna
Zapewnienie jakości technicznej wymaga współpracy architektów i specjalistów różnych
dziedzin inżynierskich. Warunkiem realizacji śmiałych koncepcji architektonicznych jest
przełamywanie istniejących barier technologicznych, pionierskie stosowanie nowych
materiałów czy rozwiązań konstrukcyjnych. Obecnie przegrodę zewnętrzną bardzo często
stanowi fasada szklana, której jakość techniczna zależy od sumy wielu czynników, począwszy
od koncepcji projektowej wraz z doborem odpowiednich schematów konstrukcyjnych,
wyborem materiałów i połączeń (z uwzględnieniem ich parametrów wytrzymałościowych) aż
po wykonawstwo i właściwą eksploatację (np.: prawidłowe mycie szklanych fasad).

3.1. Elewacje jako jedna z warstw budynku
W rozważaniach na temat jakości technicznej w odniesieniu do elewacji należy przyjąć
założenie, że budynek rozpatrujemy, jako zbiór kolejnych warstw o różnym okresie trwania14.
Elewacje stanowią warstwę mniej trwałą niż konstrukcja całego budynku, ale trwalszą niż
instalacje, czy podziały i wyposażenie wnętrza. W aspekcie jakości technicznej ściany
zewnętrzne z rozwiązaniami elewacyjnymi wchodzą w relacje właśnie z „warstwą” instalacji
i konstrukcji.
Czas życia współczesnych elewacji to około 30 lat15. W przypadku fasad szklanych
w systemach szklenia strukturalnego sama gwarancja obejmuje około 10 lat, lecz trwałość
(rozumianą jako niezmienność parametrów) szacuje się na ok. 50 lat. Z kolei przegrodę
zewnętrzną z poduszek ETFE w The National Space Centre, w Leicester (proj. N. Grimshaw,
2001) zaplanowano na około 60 lat. Jak w praktyce sprawdzą się nowatorskie rozwiązania –
pokaże czas. Zatem, fasada po pewnym okresie użytkowania ze względu na zużycie
technicznie i estetycznie powinna być wymieniana. W związku z tym struktura budynku musi
być zaprojektowana w ten sposób, aby warstwa o dłuższym czasie trwania, czyli konstrukcja
budynku nie utrudniała wymiany warstw o krótszym okresie trwania. W odniesieniu do
elewacji, sprawność wymiany zapewniają konstrukcje modularne, umożliwiające w miarę
łatwy i czysty demontaż, przeprowadzany kolejnymi fragmentami, nawet bez konieczności
wyłączenia całego budynku z użytkowania16. W obecnych czasach dzięki powszechnemu
stosowaniu w budynkach użyteczności publicznej konstrukcji szkieletowych, elewacje
uwolnione od funkcji nośnej można kształtować w taki właśnie sposób. Fasady często
14

Brand S.: How Buildings…, op. cit.; podział na warstwy budynku omówiono we wstępie, podrozdz. 4.1.
Taką trwałość podaje U Knaack (Knaack U.: Facades. Principles…, op. cit., s. 129); według S. Branda czas
zużycia się zewnętrznej „skóry” budynku to 20 lat – podano za: Niezabitowska E.: Elementy składowe jakości
budynku [w:] Wybrane elementy Facillity Management w architekturze, praca zbiorowa pod red.
E. Niezabitowskiej, Gliwice 2004, s. 66.
16
Niezabitowska E.: Jakość a cykl życia budynku, w: Wybrane elementy Facillity Management w architekturze,
praca zbiorowa pod red. E. Niezabitowskiej, Gliwice 2004. s. 68-69.
15
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wykonuje się jako wentylowane, w przypadku których okładziny z kamieni naturalnych, płyt
ceramicznych lub laminatów są montowane na systemach rusztów17. Daje to możliwość
wymiany pojedynczych płyt bez konieczności większego demontażu, co jest istotne
w procesie wymiany całej elewacji lub uszkodzonych elementów.
Przykładem może być Galeria Krakowska, oddana do użytku w 2006 roku. Na części
elewacji, od strony Dworca Kolejowego zastosowano ciekawe, ale niestety – jak się potem
okazało – wadliwe rozwiązanie. Warstwa płyt szklanych o bokach długości około 3 m,
odsunięta od lica ściany właściwej została zamocowana punktowo do stalowej
podkonstrukcji. W narożach szklanych płyt znajdowały się stalowe tuby, z punktami
świetlnymi, będące elementem nocnej iluminacji budynku. Sam pomysł fasady dawał
ciekawe efekty wizualne za dnia i w nocy. Niestety, po dwóch latach użytkowania obiektu
oderwały się od elewacji dwie szklane płyty. Ze względu na bezpieczeństwo zaistniała
konieczność rozebrania wadliwej fasady. Dzięki warstwowej budowie samej elewacji oraz
podziału tafli szklanych na moduły możliwy był sprawny demontaż i transport (rys. 23-26).

Rys. 23-26. Demontaż szklanej elewacji, Galeria Krakowska, Kraków 2009 r. (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 23-26. Dismantling of the glass façade, „Krakow Gallery” shopping mall, Kraków 2009
(photo J. Tymkiewicz)
17

Kieliś R.: Izolacje termiczne w obiektach handlowych. Zawód Architekt, Ogólnopolski Kwartalnik Krajowej
Izby Architektów 2/07, s. 18-20.
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Niektóre części fasady nie należą jedynie do osłonowej warstwy budynku. Chodzi
o elementy, pełniące funkcję konstrukcyjną, które powinien cechować dłuższy czas trwania
w cyklu życia budynku. Przenoszą one obciążenia, a ich wymiary są uzależnione są od
obliczeń statycznych. Jak pisze P. Markiewicz – „wymiary elementów tworzących konstrukcję
budynku mogą ograniczać rozwiązania architektoniczne (wielkość otworów, wysięg
balkonów)”18. Pomimo takich ograniczeń architekci potrafią konsekwentnie realizować swoją
wizję. J. Nouvel w budynku Fundacji Cartiera w Paryżu zaprojektował szklane elewacje
w różnych systemach, ujednolicając jednak wertykalne i horyzontalne wymiary słupów,
pomimo różnic w ich rzeczywistej konstrukcji. Szyby zespolone są montowane do siatki
słupów za pomocą silikonu konstrukcyjnego (co daje izolację), a pojedyncze szklenie wolno
stojącego ekranu ma połączenia mechaniczne. Pomimo to, dwa systemy mają ten sam wymiar
na elewacji19.
Rozpatrując ścianę zewnętrzną, jako jedną z warstw budynku, należy mieć świadomość
jej ogromnego znaczenia dla funkcjonowania warstwy instalacyjnej. Jak pisze
E. Niezabitowska, zwłaszcza w przypadku budynku inteligentnego, jest to powierzchnia,
przez którą budynek komunikuje się ze światem zewnętrznym dzięki znajdującym się na niej
zakończeniom i wyjściom instalacyjnym20. Elementy komunikacji wnętrza z zewnętrzem
znajdujące się na elewacji oraz ich funkcje ujęto w tabeli „Wyposażenie techniczne”
zamieszczonej w załącznikach (tabela 23).
Ciekawym przykładem obiektu, w którym uwzględniono warstwową budowę budynku,
oraz zapewniono łatwą wymianę modułów elewacji oraz łatwy dostęp do instalacji, jest
Sainbury Centre for Visual Arts w Norwich (proj. N. Foster w latach 1974-78). Budynek to
rodzaj wydłużonej hali, której konstrukcję stanowią przestrzenne struktury kratownicowe
„opakowujące” otwartą przestrzeń wnętrza. Dwuwarstwowa fasada-membrana pomiędzy
warstwą zewnętrznej i wewnętrznej okładziny posiada przestrzeń o szerokości 2,4 m,
wynikającą ze struktury kratownicy. Ta właśnie przestrzeń służy do rozprowadzenia instalacji
w sposób niewidoczny. W razie remontu dostęp do wnętrza przegrody jest możliwy po
zdjęciu paneli okładzinowych, mających budowę typu „sandwich” (może je zdejmować jeden
człowiek)21.
Drugi budynek, ale inne podejście do zagadnień instalacyjnych w relacji z elewacjami to
butik Diora w Tokio (Christian Dior Flagship Store, proj. SANAA, lata 2001-2003).
Architekci – K. Sejima i R. Nishizawa - podzielili ściany zewnętrzne na pasy o rożnej
szerokości, odpowiadającej wysokościom poszczególnych kondygnacji. Przestrzenie nad
każdą kondygnacją konieczne do rozprowadzenia instalacji projektanci powiększyli do
18

Markiewicz P.: Ochrona budynku przed czynnikami zewnętrznymi, jako główna funkcja rozwiązań
budowlanych. Czasopismo Techniczne, Architektura z. 6-A/2005, s. 97.
19
Fierro A.: The Glass State…, op. cit., s. 112.
20
Niezabitowska E.: Różnice w projektowaniu warstw budynków inteligentnych i tradycyjnych, [w:] Budynek
inteligentny, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, s. 188.
21
Foster N., Foster Associates: Buildings and Projects, Vol. 1971.-78, Watermark Publications LTD. Hong
Kong 1989.
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rozmiarów pasujących do kompozycji fasady, nie maskując ich, lecz celowo eksponując.
Dodatkowy zabieg to zróżnicowanie stopnia przezroczystości elewacji – fasada bardziej
transparentna osłania segmenty użytkowe, natomiast przestrzenie instalacyjne są ukryte za
półprzezroczystymi płycinami22.
Możliwe jest także celowe ukazanie instalacji na zewnątrz i wykorzystanie ich w celach
estetycznych. Klasycznym przykładem jest budynek biurowy towarzystwa ubezpieczeniowego Lloyd’s w Londynie (proj. R. Rogers, lata 1978-1986), gdzie pewne elementy
przypisane dotąd wnętrzom budynku zostały wyprowadzone na zewnątrz i użyte jako główny
element budujący koncepcję estetyczną wizerunku zewnętrznego. Dotyczyło to klatek
schodowych, przeszklonych wind (pierwszych tego typu w Wielkiej Brytanii), przewodów
elektrycznych oraz instalacji wodnej23 (rys. 27-29).

Rys. 27-29. Budynek Lloyda, Londyn (fot. A. Tymkiewicz)
Fig. 27-29. Lloyd’s Building, London (photo A. Tymkiewicz)

Inny przykład to Centrum Pompidou w Paryżu (proj. R. Piano, R. Rogers, lata 1972-77).
W przypadku tego budynku elewacje zdominowane przez celowo uwidocznione elementy
konstrukcyjne i instalacyjne uzyskały pewien porządek dzięki zastosowanym kolorom:
niebieski – reprezentuje wodę, czerwony – ruch, a zielony – elektryczność24. Barwy
zewnętrznych elementów przy okazji prac renowacyjnych przebiegających w latach 19982000 zostały odnowione z zastosowaniem zaawansowanych technologii malarskich25.
Jak podkreśla E. Niezabitowska: „Decyzja, czy wykorzystać warstwę instalacyjną
w kompozycji architektonicznej budynku, czy też nie powinna należeć do architekta po
konsultacji ze specjalistami”26.
22

Raczyński M.: Idea przezroczystego…, op. cit., s. 124.
van der Voordt D.J.M, van Wegen H.B.R.: Architecture in Use…, op. cit., p. 22.
24
Ibidem, s. 19.
25
Fierro A.: Glass State…, op. cit., s. 89.
26
Niezabitowska E.: Budynek i jego znaczenie użytkowe, [w:] Budynek inteligentny, Wydawnictwo Politechniki
Śląskiej, Gliwice 2010, s. 74.
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W projekcie wyposażenia technicznego elewacji należy również brać pod uwagę potrzeby
oraz możliwości finansowe inwestora. Oprócz nakładów poniesionych na zakup i montaż
urządzeń należy przewidzieć, czy właściciel budynku poradzi sobie z kosztami ich
eksploatacji. Konieczne są okresowe przeglądy, specjalistyczny nadzór i prace
konserwacyjne. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zaawansowanych technologicznie
budynków inteligentnych, w których warstwa „skóry” i instalacji zawiera wiele elementów
technicznych, odpowiedzialnych za utrzymanie parametrów komfortu we wnętrzach. Jak
podkreśla M. Złowodzki, w przypadkach braku możliwości zapewnienia wysokiej jakości
rozwiązań budowlanych i instalacyjnych, w odniesieniu do obiektów biurowych najlepszym
rozwiązaniem jest powrót do „tradycyjnych, ale niezawodnych, konwencjonalnych układów
korytarzowych, pomieszczeń indywidualnych, wietrzonych i oświetlanych naturalnie”27.

3.2. Trwałość elewacji
Trwałość w aspekcie jakości technicznej elewacji oznacza okres, w którym zachowywać
będzie ona swoje właściwości użytkowe. Danych do analiz trwałości elementów fasady
dostarczają badania w komorach starzeniowych, ale też katastrofy budowlane lub naturalne,
takie jak trzęsienie ziemi w Los Angeles w 1989 roku, w efekcie którego uzyskano
informacje, przyczyniające się do pogłębienia wiedzy o trwałości połączeń elewacji szklanych
za pomocą silikonu konstrukcyjnego28.
We współczesnym świecie odchodzi się od tworzenia produktów trwałych. Wciąż nowe
rozwiązania techniczne, zmieniająca się moda, stylistyka, sprzyjają powstawaniu produktów
przeznaczonych na krótki czas użytkowania. Rzecz ma przetrwać tyle, ile obejmuje
gwarancja, a dobry klient to taki, który nabywa nowy towar. Tak jest w przypadku dóbr
użytkowych, ale czy te same zasady rządzą architekturą? Z jednej strony budynek, to nie
rzecz, którą można wyrzucić po pewnym czasie użytkowania, a z drugiej, ma być modny
i „na czasie”, bo w ten sposób oznajmia, iż właściciel ma również nowoczesne poglądy
i gusta. Współcześnie zamiast solidnych kamiennych murów są stosowane elewacje
z tworzyw sztucznych, stwarzające „wrażenie architektury przejściowej, jakby nie opłacało
się kreować czegoś trwałego, w czasie gdy wszystko jest w ciągłym ruchu”29.
Tradycja i ponadczasowość są jednak stale obecne. Cechy te najlepiej reprezentuje
elewacja kamienna. S. Fisher na pytanie, „dlaczego zawsze kamień?”, odpowiada;
„Fascynacja pojęciem trwałości, materia pięknie starzejąca się, efekt grubości strukturalnej,
nieoczekiwane jakości użytkowe (bezwład termiczny, możliwość czyszczenia)”30. Zwraca on
także uwagę na konsekwencje wynikające ze stosowania okładzin kamiennych w formie
27

Złowodzki M.: O środowisku architektonicznym…, op. cit., s. 116.
Kawecka-Zygadło B.: Domy ze szkła – szklenie strukturalne. Architektura – murator, 11/1999, s. 83-88.
29
Bal W.: Postępowy pluralizm…, op. cit.
30
Fiszer S.: Pudło z kamienia. Architektura – murator 05/2003, s. 101.
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cienkich płyt: „kotwy prześwitują, izolacja cieplna jest poza kontrolą, a cienkie płyty na
cokołach melodyjnie dzwonią przy opukiwaniu i naturalnie pękają przy oparciu o nie skutera
lub roweru”31.
Obecnie ważniejsze niż trwałość elewacji okazuje się to, czy materiały użyte na jej
realizację można poddać recyclingowi. Tak dyktują prawa ekologii, energooszczędności
i zrównoważonego rozwoju. Kamień naturalny spełnia ten warunek - można go wielokrotnie
przetwarzać, właściwie aż do uzyskania kruszywa. Budynek najbardziej ekologiczny to ten,
który już został wzniesiony, jest trwały i nie wymaga nakładów energii na budowę, czy
przetworzenie materiałów. Jak pisze T. Steidl, „projektant stosując wybrany przez siebie
materiał, powinien mieć na uwadze fakt, iż będzie on wchodził w cykl życia całego budynku,
a w okresie swojego użytkowania będzie oddziaływał na budynek, jego środowisko
wewnętrzne, a także środowisko zewnętrzne”32.
Niezależnie od tego, czy budynek wygląda na trwały, czy sprawia wrażenie
tymczasowości, w okresie użytkowania ściany zewnętrzne i elewacje muszą chronić wnętrza
przed wpływem czynników środowiska zewnętrznego.

3.3. Osłona wnętrz przed wpływem środowiska zewnętrznego
Przegrody zewnętrzne dzięki właściwościom mechaniczno-fizycznym i wyposażeniu
technicznemu oddzielają pomieszczenia od wpływów środowiska zewnętrznego. Minimalne
wymagania, jakie powinny spełniać, zostały określone m. in. w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie33. Jak pisze J. Żurawski, problem jednak w tym, iż przepisy i normy dotyczą
zagadnień typowych, natomiast nowoczesne rozwiązania, zwłaszcza fasad szklanych,
wymagają od projektantów zmierzenia się samodzielnie z nieraz sprzecznymi wymaganiami,
takimi jak:
•

izolacyjność termiczna przegrody – zabezpieczenie przed przegrzewaniem się wnętrz
w sezonie wiosenno-letnim i wychładzaniem w jesieni i zimie,

•

izolacyjność akustyczna,

•

ilość światła i możliwość jego regulacji,

•

energooszczędność i opłacalność inwestycji34.
P. Markiewicz wymienia wiele czynników zewnętrznych, które oddziaływają na budynek.
Są to: grawitacja, warunki geotechniczne, temperatura i jej zmienność, woda, para wodna,
wiatr, światło, zanieczyszczenia chemiczne, brud i kurz, dźwięk, ogień oraz intruzi

31

Fiszer S.: Pudło z kamienia…, op. cit. s. 102.
Steidl T.: Izolacje cieplne dziś i jutro. Energia i Budynek, 03/2010, s. 17.
33
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami).
34
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stanowiący zagrożenie bezpieczeństwa35. Wszystkie z wymienionych czynników zostaną
poniżej odniesione do ścian zewnętrznych i elewacji oraz ich funkcji osłonowozabezpieczającej.
3.3.1. Grawitacja
Siła grawitacji oddziałuje na wszystkie elementy budynku. Obecnie architekci często
podejmują wyzwanie przeciwstawiania się prawom grawitacji. Pochyłe ściany, dynamiczne
nadwieszenia, podpory nieustawione w pionie, przeszklone struktury - to celowe zabiegi
formalne, należące do arsenału dekonstruktywizmu i architektury Hi-Tech. Ich realizacja,
przecząca prawom fizyki, wymaga zaawansowanych technologicznie rozwiązań oraz
wsparcia programów komputerowych. Przykładem są pozbawione pionów i poziomów
budynki F. Gehrego, gdzie powierzchnia elewacji może wyginać się i pochylać w dowolny
sposób dzięki koncepcji budowy całej przegrody. Do głównego szkieletu stalowego,
pełniącego funkcję konstrukcyjną, dołożona jest druga konstrukcja wsporcza, „podążająca” za
kształtem budowli, do której są mocowane płyty okładzinowe zarówno wewnętrzne, jak
i zewnętrzne36. Innym przykładem jest ogromna, odchylona od pionu o 18o bryła wieżowca
Capital Gate w Abu Dhabi (proj. RMJM, realiz. lata 2007-2010). Przecząca prawom
grawitacji, jest przyrównywana do współczesnej krzywej wieży w Pizie. Realizacja była
możliwa dzięki elementom konstrukcji, takim jak: pale, stabilizujące pochylony budynek,
wbite w grunt na głębokość 30 metrów, oparta na nich żelbetowa płyta oraz rdzeń
wzmocniony sprężonymi cięgnami, wstępnie odchylony o 35 cm w przeciwną stronę niż bryła
budynku37. Istotną rolę pełniła także pokryta szkłem struktura zewnętrzna, będąca rodzajem
zewnętrznego szkieletu o trójkątnych podziałach38 (analogicznie jak we wspomnianych już
kopułach geodezyjnych).
3.3.2. Warunki geotechniczne
Szczegółowe badania gruntu wymagane są, aby bezpiecznie posadowić budynek,
zaprojektować jego fundamenty, dobrać materiały, izolacje przeciwwodne, zdecydować
o podpiwniczeniu lub jego braku39. Warunki geotechniczne mogą ograniczać wysokość
budynku, rodzaj konstrukcji czy możliwość nadbudowy. W przypadku skomplikowanych
warunków gruntowych (osuwiska, szkody górnicze) mogą powstawać na ścianach rysy,
pęknięcia i szczeliny, zniszczenie wystroju elewacji aż po destrukcję ścian nośnych budynku,
a w konsekwencji nawet katastrofę budowlaną40.
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3.3.3. Temperatura
O funkcji przegrody, jako zabezpieczenia przed temperaturą środowiska zewnętrznego
i jej zmiennością oraz ochrony środowiska wewnętrznego, decyduje wiele czynników:
począwszy od lokalizacji, poprzez kształt bryły, wybór systemu elewacji i rodzaju
materiałów, z których zostanie wykonana, uwarstwienie oraz sposób połączenia z innymi
częściami budynku.
W naszej strefie klimatycznej z temperaturą środowiska zewnętrznego oraz z jej
zmiennością są związane takie problemy, jak: konsekwencje zmiany stanu skupienia wody,
w tym zaleganie i topnienie śniegu (omówione w kolejnym podrozdziale), a także
przegrzewanie lub wychładzanie wnętrz. Współczesna architektura od czasu modernizmu
boryka się z problemem „szklanych domów”. Przeszklone fasady, posiadające ogromne
walory estetyczne, generują wiele problemów użytkowych, związanych z kształtowaniem
komfortu cieplnego we wnętrzach, a także z energooszczędnością budynku. Ten aspekt
bardzo często jest omawiany w publikacjach branżowych. Jak pisze J. Żurawski,
energochłonność pomieszczenia zależy od powierzchni szklanej przegrody, izolacyjności
termicznej, przepuszczalności dla energii cieplnej i widzialnej, przy czym „dobra
przezroczystość zawsze wiąże się z dobrą przepuszczalnością energii cieplnej”41.
W przypadku przegrody przeszklonej utrata ciepła następuje głównie przez przenikanie oraz
wypromieniowywanie w zakresie podczerwieni (promieniowanie cieplne), przy czym ilość
przenikającego ciepła zależy od wartości współczynnika U42. Postęp w dziedzinie technologii
szkła oraz uzyskanie szyb o wysokiej termoizolacyjności oraz dobrych parametrach
przepuszczalności energii całkowitej umożliwia obecnie wznoszenie budynków
energooszczędnych z dużymi powierzchniami przeszkleń43. Przy ogromnym potencjale
technologicznym oraz licznych możliwych konfiguracjach układu i typów szyb w zestawach
odpowiedź na pytanie, jakie rozwiązanie jest najkorzystniejsze i najbardziej opłacalne
w konkretnym przypadku, można uzyskać dzięki analizom symulacyjnym. Wyniki takich
analiz, przeprowadzonych na modelu teoretycznym z różnymi konfiguracjami szyb44,
dowodzą, że przy małym stopniu przeszklenia straty ciepła można zmniejszyć poprzez
zwiększenie izolacyjności cieplnej okna, natomiast przy zwiększaniu stopnia przeszklenia
konieczne jest zastosowanie odpowiednich zaawansowanych technologicznie powłok45.
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Znaczenie ma również zastosowanie osłon przeciwsłonecznych, przy czym ważny jest typ
osłony46 i materiał, z którego została wykonana (np.: drewno, aluminium, tworzywo
sztuczne), a także jej szczelność (wysoka/średnia/niska przepuszczalność powietrza).
Oszczędność energii przy osłonach o dużej przepuszczalności powietrza wynosi 2,5-3%47.
Najlepsze efekty daje zastosowanie osłon ruchomych, o zmiennym kącie ustawienia listew, które:
•

W sezonie grzewczym w dzień umożliwiają zyski ciepła od energii słonecznej, a w nocy
ograniczają straty ciepła do otoczenia.

•

W lecie w dzień ograniczają zyski ciepła i jednocześnie powinny zapewniać odpowiednie

warunki kontaktu wizualnego z otoczeniem.
W efekcie, można uzyskać zmniejszenie zużycia energii związanej przede wszystkim
z chłodzeniem, a w niektórych przypadkach także z ogrzewaniem48.
Z różnicami temperatury - od upałów w lecie, po mróz w zimie, wiąże się także problem
rozszerzalności termicznej - następują różnice wymiarowe materiału, który musi cały czas
„pracować”. Poważne konsekwencje dotyczą fasad szklanych – szczególnie tych, o szklanych
taflach mocowanych w systemie punktowym. W odniesieniu do rozwiązań niestandardowych
mogą zaistnieć wady projektowe lub wykonawcze. Zbyt sztywne zamocowanie i wpływ
temperatury oraz dodatkowo parcie wiatru może przyczynić się do nieprawidłowego rozkładu
sił i w konsekwencji pękania szkła. Uwzględnienie rozszerzalności termicznej materiałów jest
ważnym czynnikiem, decydującym o jakości technicznej wielkogabarytowych żaluzji
zewnętrznych. Przy zmianach długości elementów może dochodzić do uszkodzeń powłok
lakierniczych na spodniej stronie listew lub do trwałych odkształceń metalowych lameli.
W słoneczne dni temperatura na powierzchni żaluzji może dochodzić nawet do 80oC. Jak
podaje jeden z producentów, „aluminium ma współczynnik rozszerzalności cieplnej
równorzędny wydłużeniu liniowemu o 2,4 mm na 1m przy gradiencie temperatury 100oC”.49
Zapewnienie odpowiedniej tolerancji przy montażu oraz użycie uchwytów ze specjalnego,
odpornego na działanie czynników atmosferycznych, tworzywa sztucznego zabezpiecza przed
nieprzyjemnymi dla uszu „zgrzytami”, występującymi przy zmianach temperatury
w przypadku metalowych żaluzji i uchwytów50.
3.3.4. Woda, para wodna i śnieg
Kontakt elewacji z wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, to głównie
oddziaływanie deszczu przy wietrze bocznym. Napór wiatru na budynek może powodować
wtłaczanie wody deszczowej w nieszczelności elewacji51, co jest czynnikiem powodującym
46
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niszczenie techniczne ścian zewnętrznych budowli. Wilgoć, której źródłem jest woda
z opadów atmosferycznych (deszcz, topnienie śniegu), przyczynia się do rozwoju
szkodliwych dla zdrowia użytkowników bakterii, grzybów, czy glonów. Widocznymi
skutkami działania wilgoci na elewacjach są przebarwienia, łuszczenie się powłok
malarskich, uszkodzenie wypraw tynkarskich, korozja mrozowa i chemiczna elementów52.
Elewacja jest to miejsce, gdzie montuje się rynny odprowadzające wodę z zadaszenia.
Przeważnie są to elementy, które powinny być jak najmniej widoczne, aby nie szpecić
estetyki ściany zewnętrznej. Jednak obecnie mogą być one pod względem estetycznym
włączone w jej kompozycję, jednocześnie pełniąc kluczową rolę w odzyskiwaniu wody
deszczowej. Takie rozwiązanie zastosowano w przypadku stadionu w Melbourne (Melbourne
Rectangular Stadium, proj. Cox Architects, Arup Sport, oddany do użytku w 2010 r.), gdzie
pomiędzy każdym z trójkątnych paneli (szklanych lub aluminiowych), tworzących kopulastą
strukturę, umieszczono rynny odprowadzające wodę deszczową do zbiornika umieszczonego
po ziemią.
Źródłem wilgoci niszczącej przegrodę zewnętrzną może być także środowisko
wewnętrzne budynku. Problem pojawia się w przypadku błędów powstałych na etapie
projektowania, wykonawstwa lub użytkowania. Jak pisze P. Markiewicz: „para wodna
w naszej strefie klimatycznej przenika z ogrzewanych pomieszczeń na zewnątrz, grożąc
kondensacją i zawilgoceniem przegrody po oziębieniu do temperatury punktu rosy”53.
Współcześnie odpowiednie zabezpieczenie przeciwwilgociowe dają ściany wznoszone
zgodnie z aktualnie obowiązującymi normatywami, np.: jako przegrody wentylowane. Mogą
być one pokrywane okładzinami różnych typów, takimi jak płyty ceramiczne, laminaty czy
też odpowiednio zaimpregnowane kamienie naturalne (na zewnątrz nadają się tylko granity,
sjenity i piaskowce oraz niektóre wapienie).
Wilgoć okazuje się ważnym problemem w budynkach modernizowanych o zabytkowych
ścianach jednowarstwowych z cegły, bez tynków wykończeniowych, z licznymi detalami.
Mury takie są często jedynym elementem budynku wartym pozostawienia w procesie
rewitalizacji obszarów poprzemysłowych. Mają one budowę niejednorodną (cegła i spoina),
przy czym spoiny pierwotnie były wykonane z paroprzepuszczalnej zaprawy cementowowapiennej, natomiast po modernizacji od zewnątrz spoina bywa wypełniana zaprawą
cementową54. Dodatkowe problemy to zmiana sposobu użytkowania budynków, co może
powodować zmianę wewnętrznego i zewnętrznego „kontekstu środowiskowego”. Tego typu
sytuacja zaistniała w przypadku modernizacji łódzkiej Manufaktury (rys. 30-31).
W odniesieniu do przestrzeni zewnętrznej, ingerencja w układ urbanistyczny pociągnęła za
sobą skutki w postaci zmian w klimacie lokalnym, związanych z oświetleniem naturalnym,
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zacienieniem, czy też z przepływem powietrza wokół budynków55. Natomiast we wnętrzach,
jak piszą D. Heim i S. Krawczyński: „zmieniły się zarówno projektowane temperatury
wewnętrzne, strumienie wewnętrznych zysków ciepła oraz wilgoci, jak i wielkość strumienia
i sposób wymiany powietrza”56. Aby przedłużyć życie zabytkowych murów fabrycznych
i zapobiec ich destrukcji pod wpływem środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, są
wykonywane analizy symulacyjne, pozwalające ocenić wpływ różnych sposobów
modernizacji na stan ścian zewnętrznych. Jedną z metod prezentuje cytowany powyżej
artykuł.

Rys. 30-31. Centrum handlowo – rozrywkowe „Manufaktura”, stan z 2007 r., Łódź
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 30-31. “Manufacture” shopping and entertainment center, condition in 2007, Łódź
(photo J. Tymkiewicz)

W naszej strefie klimatycznej w projekcie elewacji, o formie innej niż ściana pionowa,
należy przewidzieć problem zalegającego śniegu. Przy dużych opadach i niskich
temperaturach śnieg może pozostawać przez długi czas na pochyłych częściach elewacji.
Przykładem są: Rondo Sztuki w Katowicach, hotel Piramida w Tychach (rys. 32-33) czy
warszawskie Złote Tarasy (rys. 34-35). W przypadku form przeszklonych, intensywne
ogrzewanie od środka powoduje, że śnieg powinien topić się i spływać z powierzchni
elewacji. Dla bezpieczeństwa użytkowników wygradzany jest obszar przyległy do ścian
zewnętrznych, zagrożony zsuwającym się śniegiem. Gdy te środki są niewystarczające,
konieczne jest wezwanie specjalistycznej firmy alpinistycznej, która usuwa śnieg i sople.
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Rys. 32-33. Hotel Piramida, Tychy, śnieg na elewacji (fot. G. Bachniak)
Fig. 32-33. “Pyramid” Hotel, Tychy, snow on the façade (photo G. Bachniak)

Rys. 34-35. Centrum handlowe „Złote Tarasy”, Warszawa, śnieg na przeszklonej strukturze
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 34-35. “Golden Terraces” shopping mall, Warszawa, snow on the glass structure
(photo J. Tymkiewicz)

3.3.5. Wiatr
Kluczowym problemem konstrukcyjnym związanym z rozwiązaniami zastosowanymi
w obrębie ścian zewnętrznych w budynkach wysokich jest ochrona przed siłami wiatru.
Współcześnie, dzięki rozwojowi technik komputerowych oraz metod analitycznych powstają
wieżowce o bardzo oryginalnych kształtach. Ruch powietrza wokół nich w fazie projektowej
jest testowany na makietach umieszczanych w tunelach aerodynamicznych. Badania mają
zapobiec takim problemom, jak: kołysanie, powodujące dyskomfort u użytkowników, a także
możliwość uszkodzenia elementów elewacji lub instalacji, oraz kanalizowanie powietrza
opływającego wzdłuż lub wokół bryły, co bywa na tyle uciążliwe, że może wyłączyć
przestrzeń u podnóża lub pomiędzy budynkami wysokimi z użytkowania. Ogromny wpływ na
siły oddziaływania wiatru ma też sama forma budynku. Przykładowo – cylindryczny kształt
może powodować powstanie drgań wirowych, a forma prostopadłościanu z ostrymi
84

krawędziami przyczynia się do powstania sił ssania57. Współczesna ikona Londynu –
wspomniany już wieżowiec Swiss Re projektu N. Fostera ma zoptymalizowaną
aerodynamicznie formę. Budynek lepiej niż tradycyjne znosi siłę parcia i ssania wiatru, a jego
kształt ma przeciwdziałać powstawaniu przeciągów na sąsiednich ulicach58.
Należy dodać, że siła wiatru może uszkodzić lub zniszczyć elementy fasady, takie jak
żaluzje zewnętrzne czy markizy. Współczesnym rozwiązaniem jest automatyczne sterowanie
opuszczaniem i podnoszeniem osłon w zależności od pomiaru parcia wiatru dokonywanego
przez mierniki (ciśnieniomierze wiatrowe), usytuowane w miejscu nieosłoniętym budynku.
Czujnik połączony z miernikiem rejestruje graniczną siłę wiatru, po czym automatycznie
włącza się napęd żaluzji, powodując ich podniesienie59.
Wiatr to nie tylko zagrożenie. Efekt jego działania bywa celowo wykorzystywany
w koncepcji elewacji. Można tu wymienić wspominaną już fasadę medialną - Galleria
Department Store w Seulu (2004 r.), czy dużo starszy Tower of Winds w Yokohamie
(proj. Toyo Ito, 1986 r.), którego oświetlenie jest sterowane przez komputer,
przetransponowujący kierunek i prędkość wiatru na choreografię świetlną. Z kolei
w projektach Ned Kahn Studios - siedzibie głównej Dutch Water Departments w Utrechcie
czy Technorama Science Center w Winterthur, wrażliwe na wiatr fasady są zbudowane
z siatki stalowej, na której zamocowano cienkie, kwadratowe „płytki”, wibrujące, falujące
i szumiące w podmuchach wiatru, wykonane w obu budynkach z różnych materiałów:
z tworzywa sztucznego w pierwszym i z aluminium w drugim60.
W połączeniu z odpowiednio zaprojektowaną bryłą i elewacjami, wiatr może wspierać
przepływ powietrza w budynku. Od czasu Commertzbanku we Frankfurcie (proj. N. Foster,
oddany do użytku w 1997 roku) można obserwować przykłady powrotu do naturalnych metod
wentylacji nawet wysokich obiektów, gdzie idea bryły i elewacji, a także podziały wnętrz są
podporządkowane koncepcji ruchu powietrza w obiekcie61.
Kolejny stopień zaawansowania, to integracja projektu bryły i elewacji z koncepcją
elektrowni wiatrowych. Przykładem jest biurowiec Bahrain World Trade Center (Manama,
Królestwo Bahrainu, proj. Atkins, realiz. 2007), gdzie pomiędzy dwoma częściami obiektu
umieszczono turbiny wiatrowe. Sylwety podwójnych wież zostały ukształtowane w taki
sposób, by ukierunkowywać wiatr na turbiny i wzmagać jego siłę62.
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3.3.6. Światło
Ściany zewnętrzne i elewacje powinny zapewniać dostęp światła naturalnego do wnętrz,
chronić przed jego nadmiarem lub też zwiększać jego dystrybucję w pomieszczeniach o dużej
głębokości63. Tę funkcję spełniają fasady, wyposażone w urządzenia techniczne, m. in.
ruchome systemy osłon przeciwsłonecznych (szerzej powyższe problemy zostaną omówione
w dalszej części rozdziału). Wybór typu osłony oraz sposobu obsługi ma bardzo istotny
wpływ na kształtowanie jakości środowiska wewnętrznego budynku, w tym warunków
oświetlenia naturalnego oraz komfort użytkowników. Początkowo ułatwieniem był montaż
elektrycznych napędów obsługujących poszczególne przesłaniane okna za pomocą
przełączników naściennych, dzięki czemu wyeliminowano konieczność ręcznego zwijania
przesłony64. Kolejny etap to instalowanie sterowników, umożliwiających otwarcie lub
zamknięcie przesłon w ramach całego obiektu, bez konieczności obchodu budynku
i zamykania lub otwierania każdej z rolet czy żaluzji osobno. Później zaczęto stosować
sterowniki zegarowe, dzięki czemu przesłony uruchamiały się o określonej, zaprogramowanej
godzinie. Następny krok to systemy automatyki pogodowej, których czujniki wysyłają
informacje o temperaturze, szybkości i kierunku wiatru, intensywności nasłonecznienia
i deszczu. Reagują one na zmienne warunki atmosferyczne i uruchamiają samoczynną reakcję
przesłon, co eliminuje konieczność obsługi i ustawiania ich w optymalnej pozycji. Ostatni
etap rozwoju to integracja systemów fasadowych z innymi urządzeniami w obiekcie oraz
z systemami zarządzającymi w ramach budynku inteligentnego65.
Inteligentne systemy zarządzania fasadą dynamiczną wymagają podziału elewacji na
strefy, identycznie zorientowane względem stron świata oraz posiadające ten sam typ osłon
i wspólne funkcje automatyki. Osłony należące do jednej elewacji, ale pracujące w innych
warunkach – na przykład zacieniane przez inny budynek, powinny być przypisane do
oddzielnych stref. System zarządzający fasadą dynamiczną umożliwia sterowanie
indywidualne lub centralne każdą z fasad, albo z podziałem na piętra (grupy obsługi).
Czynniki, które są uwzględniane to: warunki środowiska zewnętrznego w otoczeniu budynku,
jego architektura oraz sposób użytkowania obiektu66.
Przykładem fasady inteligentnej są zmodernizowane elewacje siedziby Komisji
Europejskiej w Brukseli. Budynek „Berlaymont” wybudowany w latach 1960 - 69
(proj. Lucien De Vestel, Jean Gilson, oraz Jean i André Polak), został poddany renowacji
i modernizacji według projektu P. Lallemanda, S. Beckersa i W. Van Campenhouta
(realizacja w latach 1995-2004). Nowa zewnętrzna obudowa wykonana w konstrukcji
stalowej jest odsunięta od głównej płaszczyzny fasady o ok. 1 m (ze względów konserwacji
63

równomiernemu, kontrolowanemu rozprowadzeniu światła naturalnego we wnętrzach służą systemy
kolektorowo-reflektorowe, które omówiono w dalszej części pracy (rozdz. III, podrozdz. 4.2.2.)
64
z przyczyn bezpieczeństwa korby powinny znajdować się przy wszystkich roletach, aby w razie pożaru, przy
braku prądu, możliwa była ewakuacja;
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Sawali D. [red.]: Vademecum technik…, op. cit., s. 201-203.
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Ibidem.
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i eksploatacji). Składa się ona z ruchomych paneli ze szkła laminowanego z nadrukiem.
Podzielono je na autonomiczne jednostki, sterowane automatycznie przez system BMS
(Building Management System), który dzięki sprzężeniu ze stacją meteorologiczną decyduje
o ich ustawieniu w zależności od panujących warunków pogodowych (tabela 5) (rys. 36-37).
Tabela 5
67

Tryby pracy szklanej, ruchomej obudowy budynku „Berlaymont” .
Stan pogody

słonecznie

pochmurno
pogoda zmienna

deszcz lub wiatr
noc, dni mroźne
ewentualna
awaria zasilania
okazje specjalne
konserwacja

Ustawienie i funkcja paneli
panele ustawione pod kątem, odbijają promienie słoneczne, przez co
zapobiegają przegrzewaniu pomieszczeń i efektowi olśnienia,
zapewniając jednocześnie optymalne warunki doświetlenia
naturalnego,
panele ustawione pod takim kątem, aby maksymalnie wykorzystać
światło dzienne,
kąt ustawienia paneli ma chronić użytkowników przed olśnieniem
powstałym w wyniku dynamicznie zmieniających się warunków
oświetleniowych na zewnątrz,
panele dzięki odpowiedniemu kątowi nachylenia chronią elewację
przed wiatrem i opadami – istnieje możliwość otwarcia okien
w budynku,
elewacje zamykają się – panele tworzą gładką płaszczyznę, chroniącą
budynek przed stratami ciepła,
panele ustawiają się pod kątem 45º, który okazuje się najbardziej
„uniwersalnym” wariantem, chroniącym przed wpływem warunków
zewnętrznych w większości przypadków,
na krótki czas w trakcie godzin pracy panele każdej jednostki elewacji
można ustawić pod niezależnymi kątami, w celu „ułożenia” na
elewacji wzorów lub napisów,
w obrębie każdej jednostki panele są ustawiane pod kątem
umożliwiającym ich czyszczenie i konserwację

Zainstalowano także „zintegrowany system zarządzania oświetleniem budynku
z czujnikami obecności w pomieszczeniach, sprzężonym z systemem regulacji położenia paneli
zewnętrznej elewacji budynku”, tak aby na płaszczyźnie biurek było wymagane natężenie
oświetlenia – 500 lx68.
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Opracowanie własne na podstawie: Narowski P. i Panek A.: Świadectwo energetyczne budynku z trigeneracją
energii – „Berlaymont” Commission européenne, www.menos.zam.pl/pdf/certyfikat_berlaymont.pdf
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Narowski P. i Panek A.: Świadectwo energetyczne budynku z trigeneracją energii – „Berlaymont”
Commission européenne, www.menos.zam.pl/pdf/certyfikat_berlaymont.pdf
audytor.epbd.pl/index.php?kat=12&page=47
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Rys. 36-37. Budynek „Berlaymont”, Bruksela (fot. D. Mika)
Fig. 36-37. „Berlaymont” building, Brussels (photo D. Mika)

3.3.7. Zanieczyszczenia
Zanieczyszczenia środowiska zewnętrznego to problem:
•

utrzymania czystości elewacji i zapobiegania jej niszczeniu,

•

przenikających do wnętrz przez przegrodę zewnętrzną i systemy wentylacji pyłów
różnego pochodzenia (komunikacyjne, z zakładów przemysłowych, z lokalnych
kotłowni), a także różnego typu alergenów wziewnych w postaci pyłków roślin.
Jak pisze J. Ferdyn – Grygierek: „Przez otwarte okna, szczeliny w ścianach dostają się do
budynku zanieczyszczenia zewnętrzne (spaliny samochodowe, pyłki kwiatowe). Coraz częściej
medycyna wiąże objawy chorobowe (bóle głowy, zmęczenie, senność, podrażnienie oczu
i nosa, suchość w gardle, mdłości, niemożność skupienia się) nie tylko z wirusami
i bakteriami, ale i z czynnikami występującymi w danym środowisku”69. Z drugiej strony szczelne okna to ograniczenie napływu powietrza zewnętrznego często nawet poniżej
higienicznego minimum. Jest to problem złożony, związany z kształtowaniem środowiska
wewnętrznego budynku i zostanie szerzej omówiony w dalszej części opracowania.
Zanieczyszczenia chemiczne w postaci kwaśnych deszczy, a także aktywnych chemicznie
gazów i pyłów mogą niszczyć elewacje, szczególnie z kamieni naturalnych. Konieczne jest
stosowanie impregnatów, ponieważ woda, która zawiera rozpuszczone kwasy, niszczy
wewnętrzną strukturę kamieni, czemu towarzyszy pojawienie się na zewnętrznej powierzchni
wykwitów solnych70.

69

Ferdyn-Grygierek J.: Jakość powietrza i wentylacja w budynkach edukacyjnych. Zeszyty Naukowe
Politechniki Śląskiej, seria Architektura z. 47, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, s. 58.
70
muratordom.pl/budowa/elewacje/elewacje-z-kamienia-naturalnego,20_3572.html
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Z kolei w budynkach przeszklonych problemem jest utrzymanie ich w czystości,
a w związku z tym opracowanie koncepcji mycia ścian zewnętrznych. Czyszczenie dużych
powierzchni przeszklonych jest usługą kosztowną, a sposób mycia ma wpływ na cenę.
Prawidłowo zaprojektowane i wykonane fasady szklane są trwałe i teoretycznie łatwe
w utrzymaniu czystości. Właściwie wystarczy je tylko (lub aż) umyć co jakiś czas. Według
E. Neuferta okna powinno się myć w biurach co 3 miesiące, w sklepach co tydzień,
w szkołach co 3-4 miesiące, a w hotelach co 2 tygodnie71. Najlepiej utrzymać czystość
gładkiej fasady bez szczelin czy wystających po zewnętrznej stronie podziałów. Niezlicowane
z panelem szklanym i niewypełnione do końca poziome spoiny konstrukcyjne lub też
poziome elementy profili aluminiowych powodują osadzanie się zanieczyszczeń, które z kolei
są spłukiwane przez deszcz, co powoduje zacieki na szybach72. Nowoczesnym rozwiązaniem
są specjalne rodzaje szkła „samoczyszczącego” o powłoce, w której pod wpływem działania
światła słonecznego zachodzą reakcje chemiczne, pozwalające na rozkładanie zanieczyszczeń
organicznych. Deszcz, spływając po powierzchni takiego szkła, wypłukuje i zmywa brud.
Powłoka jednak jest na tyle delikatna, iż w razie konieczności zalecane jest ręczne mycie73.
W celu ułatwienia (a właściwie umożliwienia) umycia szklanej fasady powinny być
zainstalowane odpowiednie urządzenia techniczne, takie jak:
•

stała instalacja do konserwacji budynku w postaci szyny umożliwiającej podwieszenie
i przemieszczanie platformy,

•

systemy wysięgników stałych lub przemieszczających się wzdłuż krawędzi dachu; mogą
być montowane także na wytrzymałej ścianie attykowej,

•

standardowe modułowe platformy do „lekkich” prac konserwacyjnych lub do „ciężkich”
remontowych, wyposażone we wciągarki elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne,

•

platformy specjalne, np.: dopasowane do kąta nachylenia powierzchni, po której poruszają
się (skonstruowane na potrzeby danego obiektu),

•

jednoosobowe pomosty lub krzesełka (zapewniające dostęp do elewacji, np.: w trakcie
mycia, koniecznej kontroli, prac konserwacyjnych lub instalacyjnych) uruchamiane przez
elektryczną (lub ręczną) wciągarkę74.
Instalacja szyny jest najprostszym rozwiązaniem, umożliwiającym korzystanie
z najtańszych usług alpinistycznych. W przypadku budynków niskich alternatywą są systemy
mycia elewacji z terenu, tzw. metody teleskopowe, z użyciem akcesoriów czyszczących
i zdemineralizowanej wody75.
W przypadku braku innych możliwości konieczne jest korzystanie z podnośników
koszowych.
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Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkady, Warszawa 1995, s. 167.
Kawecka-Zygadło B.: Domy ze szkła…, op. cit., s. 83-88.
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Przed myciem fasad lub żaluzji szklanych pokrytych sitodrukiem należy sprawdzić, czy
dany detergent nie reaguje z farbami użytymi do druku76.
Inny problem to mycie powierzchni przeszklonych przesłoniętych żaluzjami
zewnętrznymi. W takim przypadku możliwy jest montaż ram wychylnych w miejscu
występowania okien na fasadzie, co pozwala na umycie stałych powierzchni przeszkleń pod
żaluzjami. Same lamele powinny być co jakiś czas czyszczone, aby zachować właściwości
odbijania światła77.
Przy okazji zabiegów czyszczenia elewacji oraz związanych z tym kosztami
i wyposażeniem należy wspomnieć także o uciążliwej obecności gołębi. Regularne usuwanie
zanieczyszczeń to dodatkowe obciążenie budżetu, stąd też zainteresowanie administratorów
sposobami trwałego pozbycia się ptaków. W przypadku elewacji obiektów zabytkowych,
posiadających wiele detali architektonicznych, całe okna, wnęki czy poszczególne rzeźby
zabezpiecza się siatkami, natomiast na gzymsach, belkach, parapetach i balustradach
kamiennych umieszcza się systemy modułów z kolcami. W ten sposób uniemożliwia się
gołębiom odpoczynek i zakładanie gniazd78. Jednakże kolce są także niebezpieczne dla
ptaków, powodując ich zranienia, a nawet śmierć79. Lepszym rozwiązaniem są rozciągnięte
na przykład wzdłuż gzymsów przewody wysyłające okresowe impulsy elektryczne nieszkodliwe dla ptaków80.
Poważnym problemem w ostatnich czasach stało się nielegalne graffiti, istniejące na
zaniedbanych budynkach i pojawiające się na czystych ścianach nowych lub
wyremontowanych obiektów. Pozostawienie tego typu oznak wandalizmu (nieraz
obraźliwych w formie i treści) ma negatywny wpływ społeczny, gdyż sugeruje, iż tego typu
zachowania uchodzą bezkarnie i można podejmować na tym terenie inne działania
przestępcze. Ochrona antygraffiti powinna być nastawiona na profilaktykę, która polega na
zabezpieczeniu powierzchni specjalnymi preparatami, składającymi się z mikrowosków
i żywic akrylowych. Pokrywa się nimi fragmenty elewacji na całej jej szerokości lub
w miejscach szczególnie narażonych. Po nałożeniu warstw preparatu uzyskuje się powłokę
ochronną, której skład gwarantuje paroprzepuszczalność ściany zewnętrznej. Zabezpiecza ona
elewacje nie tylko przed graffiti, lecz także przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi
i atmosferycznymi (kwaśny deszcz). Można ją zmywać zimną wodą. Powłokę ochronną
w razie konieczności (np.: przed kolejnym malowaniem) można usunąć przy użyciu
strumienia gorącej wody pod ciśnieniem. Zabezpieczenia antygraffiti wpływają na obniżenie
kosztów użytkowania poprzez wydłużenie żywotności elewacji. Poza tym koszty usuwania
zabrudzenia z niezabezpieczonych ścian są o wiele większe i mniej efektywne. W przypadku
powierzchni porowatych (takich jak piaskowiec, marmur, granit, beton, cegła itp.) mogą nie
76
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przynieść pełnych efektów. Całkowite usunięcie graffiti może być niemożliwe także
z niezabezpieczonych tynków mineralnych akrylowych pomalowanych farbą. Preparaty
antygraffiti są biodegradalne81.
3.3.8. Dźwięk
Ukształtowanie elewacji i zastosowane materiały wpływają na warunki akustyczne
w otoczeniu budynku oraz rozchodzenie się dźwięku we wnętrzach. Przykładowo zaburzenie równoległości przegrody zewnętrznej względem naprzeciwległej ściany we
wnętrzu ma korzystny wpływ na likwidację efektu echa drgającego82. Z kolei cienkie
i sztywne przegrody wpadają w rezonans i wzmacniają, a nie tłumią fal dźwiękowych83.
Dźwięk towarzyszy elewacjom wyposażonym w ruchome elementy. W przypadku
ruchu podnoszenia czy zmiany ustawienia listew żaluzji zewnętrznych jest on raczej
niepożądany.
Bywa także, że dźwięk generowany przez elementy elewacji jest celowym zamierzeniem,
częścią twórczej kreacji. Wspomniane powyżej fasady projektu Ned Kahn Studios szumią
w podmuchach wiatru, a kamienica w Katowicach wyposażona w instalację artystyczną
projektu M. Sałajewskiej i J. Körbesa wydawała dźwięki „oddychania” (sierpień 2011 r.).
Elewacje powinny jednak głównie chronić wnętrza przed hałasem zewnętrznym84.
Ochronę akustyczną można uzyskać poprzez zastosowanie materiałów budowlanych
o odpowiednich parametrach, które wciąż są doskonalone przez producentów. Ch. Schittich
podaje przykładowe wartości izolacyjności akustycznej różnego rodzaju materiałów:
•

porowata pianka o gr. 5 cm – 5 dB,

•

płyty wiórowe, 2 cm – 22 dB,

•

jednowarstwowa ściana ceglana, 15 cm, tynkowana z obu stron – 46-48 dB,

•

ściana betonowa 15 cm – 53-55 dB85.
Izolacyjność akustyczna przegrody zewnętrznej zależy od jej najsłabszego elementu,
którym przeważnie jest szkło. Zatem izolacja akustyczna fasady z oknami zależy od udziału
powierzchni tychże okien w pełnej, masywnej części ścian zewnętrznych (tabela 6) oraz od
jakości samego okna, na którą wpływ mają takie czynniki, jak: typ i rodzaj szklenia,
konstrukcja i technologia zamocowania ramy, szczelność skrzydeł (co pozostaje w konflikcie
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z wentylacją pomieszczeń), sposób i materiał wypełnienia szczelin powstałych na styku okna
i ściany zewnętrznej, a także perforacja podokienna86. Typowe okno o szybach grubości
4/16/4 ma izolacyjność akustyczną ok. 30 dB.
Tabela 6
Przykładowe zależności pomiędzy powierzchnią okien a spadkiem wskaźnika izolacyjności
akustycznej całej przegrody87
Powierzchnia okien
do powierzchni całej
przegrody
1-3%
5-8%
9-17%
25%
40%

Obniżenie wskaźnika izolacyjności akustycznej całej przegrody
zewnętrznej (przy oknach standardowych 4/16/4)
Spadek o 1-3 dB - o całkowitej izolacyjności akustycznej
przegrody zewnętrznej decyduje jej masywna część.
Spadek o 4-10 dB - rozpatrzenie możliwości
zastosowania okien o wyższej izolacyjności akustycznej.
Spadek o10-20 dB - znaczący wpływ okna na izolacyjność
akustyczną całej przegrody zewnętrznej.
Decydujący wpływ okna na izolacyjność akustyczną całej
przegrody zewnętrznej - konieczność montażu okien o dobrych
parametrach.
Wskaźnik dla całej przegrody jest taki jak dla okna; powinno
ono mieć taką samą izolacyjność akustyczną jak pozostała,
nieprzeszklona część przegrody.

W przypadku okien poprawę izolacyjności akustycznej można uzyskać poprzez:
•

zróżnicowanie grubości szyb w zestawie (o min. 30%), co zapobiega rezonansowi,

•

zastosowanie zestawu dwukomorowego z trzema szybami,

•

wypełnienie przestrzeni międzyszybowej gazem ciężkim88.
Obecnie, bardzo ważną funkcją elewacji jest ochrona wnętrz budynku przed hałasem
zewnętrznym, występującym w obszarach zurbanizowanych, szczególnie w pobliżu
ruchliwych arterii komunikacyjnych. Jest to: hałas komunikacyjny i hałas bytowy
(spowodowany aktywnością osób w otoczeniu obiektu)89. W przypadku fasad szklanych
gładkie i płaskie powierzchnie szkła odbijają fale dźwiękowe, co często powoduje
niekorzystne efekty. Energia akustyczna z zewnątrz może wprawiać tafle szkła w drgania, co
powoduje powstawanie po drugiej stronie przegrody fal dźwiękowych pogarszających
komfort użytkowników. Rozwiązaniem są systemy szklenia, polegające na połączeniu kilku
szklanych tafli absorbującą energię akustyczną elastyczną folią. Ze względów akustycznych
stosuje się także asymetryczne ustawienie szyb w zestawie90.
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We współczesnych budynkach, zwłaszcza biurowych, coraz częściej wprowadzanym
rozwiązaniem są elewacje podwójne. Dzięki dodatkowej szklanej ścianie oraz rezygnacji
z konieczności otwierania okien w zewnętrznej warstwie, lub zdalnego ich otwierania,
w innym czasie niż w warstwie wewnętrznej, są one skutecznym elementem ochrony
akustycznej. Jak pisze K. Zielonko-Jung: „W większości przypadków tłumienie hałasu przez
elewację dwuwarstwową, przy otwartych oknach, jest porównywalne do uzyskiwanego
w przypadku tradycyjnej ściany osłonowej ze szkła izolacyjnego, przy oknach
zamkniętych”91.Pod względem akustycznym rozwiązanie to nie jest jednak wolne od wad.
Problemem są tzw. przesłuchy akustyczne, czyli przenoszenie się dźwięków pomiędzy
pomieszczeniami i kondygnacjami, związane z odbiciami fali akustycznej w przestrzeni
międzyfasadowej92.
Wsparciem dla technicznych rozwiązań ochrony akustycznej jest celowe kształtowanie
formy architektonicznej w kontekście otaczającej zabudowy i źródeł hałasu. Czynniki, takie
jak: odległości od innych obiektów, ich wysokość, ustawienie elewacji względem linii ulicy,
mogą zmniejszać lub pogłębiać uciążliwości związane z hałasem zewnętrznym. Problemy te
badane są z wykorzystaniem symulacji na modelach komputerowych93.
Wśród stosowanych środków architektonicznych zmniejszających uciążliwości hałasu
można wymienić:
•

zorientowanie elewacji pod kątem do źródła hałasu (np.: ruchliwej ulicy), dzięki czemu
uzyskuje się zmniejszenie poziomu hałasu o 3-5 dB94,

•

kształtowanie formy elewacji tak, aby stanowiła ona ekran akustyczny, odbijający fale
dźwiękowe, np.: wypukłe wygięcie ściany, redukcja okien (kształty wypukłe rozpraszają
fale dźwiękowe, natomiast wklęsłe – wzmacniają je). Również odchylenie elewacji od
pionu - zabieg lubiany przez dekonstruktywistów, pociąga za sobą konsekwencje
akustyczne: wzmacnianie fal dźwiękowych przy pochyleniu ściany w stronę źródła hałasu
– to znaczy gdy między ścianą a terenem tworzy się kąt ostry, lub rozpraszanie fal
dźwiękowych – gdy między ścianą a terenem jest kąt rozwarty95. Taka sytuacja ma
miejsce w przypadku budynków należących do kompleksu biurowego IMG
w Amsterdamie, gdzie ściany odchylone od pionu „odbijają dźwięki ku górze
zmniejszając hałas we wnętrzu i dzięki temu można otwierać okna”96; korzystne efekty
daje także wielokrotne załamywanie powierzchni przegrody97,
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•

dobór proporcji tafli szkła - korzystne ze względów akustycznych są małe powierzchnie
o wydłużonym kształcie; duże powierzchnie o proporcjach zbliżonych do kwadratu są
gorsze98,

•

dostawianie niezależnego ekranu, w charakterze bariery akustycznej, tak jak ma to
miejsce na przykład w budynku wydawnictwa i centrum prasowego Neven-DuMontHause (proj. Hentrich Petschnigg und Partner) w Kolonii.
Problem hałasu zewnętrznego jest szczególnie istotny w przypadku obiektów związanych
z muzyką, mieszczących sale koncertowe czy studia nagrań. Nie zawsze udaje się uzyskać
zadowalające efekty. R. Loegler wspomina o projekcie modernizacji Filharmonii
Krakowskiej, gdzie: „obniżenie poziomu wpływu hałasów komunikacyjnych na jakość
akustyczną sali w praktyce okazało się niemożliwe. Proponowana przebudowa torowiska
tramwaju przejeżdżającego wzdłuż ściany sali koncertowej nie mogła być zrealizowana ze
względów finansowych. Do dziś słychać w czasie koncertu przejeżdżający tramwaj”99.
Audytoria Parco Della Musica w Rzymie (Renzo Piano, proj. 1994, realiz. lata 1997-2002),
zlokalizowane w pobliżu ruchliwych arterii komunikacyjnych oraz stadionu piłkarskiego
wymagały zastosowania wysokiej jakości dźwiękoszczelnej izolacji zewnętrznej100.
Ciekawym przykładem kształtowania architektury podległej akustyce jest budynek
uczelniany Soundhouse, czyli Wydział Muzyki i studio nagraniowe Uniwersytetu w Sheffield
(proj. Jefferson Sheard i Carey Jones Architects, realiz. 2008 r.). Ma on nietypową elewację,
w postaci czarnej, gumowej membrany. Bryłę budynku obudowano arkuszami
wulkanizowanej gumy, którą przytwierdzono do konstrukcji za pomocą nitów ze stali
nierdzewnej, uzyskując formę przepikowanego „muzycznego pudła”. Ściany odchylono od
pionu, aby zminimalizować czas pogłosu we wnętrzach. Uzyskano współczesny budynek,
spełniający wysokie wymogi jakości akustycznej101.
Inny przykład rozwiązania problemów akustycznych to Sala koncertowa Mezz w Bredzie
w Holandii (EAA-Eric van Egeraat Associated Architekts, proj. 1996, realiz. 2003). Nowy
obiekt o obłych kształtach pokryty preoksydowaną miedzią został dostawiony do istniejącego
budynku dziewiętnastowiecznej kantyny oficerskiej. Potraktowano ją jak ekran odgradzający
przestrzeń muzyki od przestrzeni życia codziennego związanego z hałasem generowanym
przez sąsiadującą zabudowę mieszkaniową. Wysokie parametry ochrony akustycznej wnętrza
uzyskano dzięki koncepcji ściany zewnętrznej, która stanowi formę podwójnej, hermetycznie
zamkniętej łupiny, z pustką powietrzną o minimalnej szerokości 1m pomiędzy warstwami.
Zewnętrzna warstwa ma izolację dźwiękową ok. 45 dB, a wewnętrzna 35 dB. Drzwi „ukryto”
w zewnętrznej powierzchni, a wrota platformy załadowczej zostały specjalnie skonstruowane,
tak aby uniemożliwiać przedostawanie się dźwięków102.
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3.4. Bezpieczeństwo
Projektowanie i budowa budynków bezpiecznych jest jednym z głównych celów z punktu
widzenia architektów, inżynierów branżowych, zwłaszcza konstruktorów, ale także
właścicieli, kierowników budowy i późniejszych zarządców nieruchomości. Zatem
zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom, to jedno z najważniejszych zadań, mających
związek z rozwiązaniami architektonicznymi i technicznymi zastosowanymi w obrębie ścian
zewnętrznych i elewacji. Wiąże się ono z takimi zagadnieniami, jak:
•

Bezpieczeństwo zastosowanych materiałów i ich zamontowania.

•

Bezpieczeństwo użytkowania budynku – w tym:
o uniemożliwienie wypadnięcia z okna czy balkonu,
o likwidacja barier architektonicznych - wygodny dostęp do obiektu dla osób
niepełnosprawnych.

•

Bezpieczeństwo ewakuacji - możliwość opuszczenia budynku w razie zagrożenia
(np.: pożarowego) przez otwory w ścianach zewnętrznych, w tym także bezpieczeństwo
ekip ratowniczych przeprowadzających akcję.

•

Obrona wewnętrznego terytorium budynku wraz z ludźmi i mieniem przed atakiem ze
strony terrorystów lub złodziei; obecnie bierze się także pod uwagę bezpieczeństwo
informacji.

•

Zabezpieczenie elewacji budynku przed aktami wandalizmu.
Połączenie powyższych funkcji nie jest rzeczą łatwą. Już w fazie projektowania może
ujawnić się sprzeczność interesów – przykładowo, zastosowanie szkła o zwiększonej
odporności na wybuch może jednocześnie utrudnić ewakuację ludzi z budynku w razie
pożaru. Z drugiej strony, niektóre elementy znajdujące się na fasadzie – szerokie parapety,
balkony, kraty, mogą ułatwiać ucieczkę ludzi z zagrożonych pięter lub też umożliwiać
wspinaczkę złodziei.
Bezpieczeństwo można osiągać różnymi środkami: od zabezpieczeń fizycznych, poprzez
monitoring, straż, karty dostępu. W praktyce wszystkie te metody współistnieją ze sobą,
uzupełniając się wzajemnie i tam, gdzie jeden ze sposobów ochrony jest niewystarczający,
można wzmacniać inny typ zabezpieczeń.
Jak już wspomniano, przy omawianiu jakości technicznej należy odróżnić obiektywne
zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom od subiektywnego poczucia bezpieczeństwa.
Niniejszy podrozdział dotyczy „technicznych” aspektów bezpieczeństwa, określanych przez
normy i przepisy budowlane, natomiast samopoczucie osób użytkujących budynek omówiono
w podrozdziale 5 „Jakość behawioralna”.
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3.4.1. Użytkownicy
Odnośnie do bezpieczeństwa użytkowania bardzo ważny jest montaż elementów elewacji.
W przypadku projektowania fasad szklanych obowiązują specjalne procedury, sprawdzające
poprawność przyjętych rozwiązań, oraz ścisła kontrola w fazie realizacji. Jest to szczególnie
istotne w aspekcie ciągłego rozwoju konstrukcji szklanych, z dążeniem do minimalizacji
konstrukcji nośnej oraz uzyskaniem wrażenia delikatnej struktury, gdzie szkło nie jest tylko
okładziną, lecz bierze udział w przenoszeniu obciążeń103. Przykładowo, klejone połączenia
zewnętrznej warstwy fasady Art Gallery w Bregenz były wielokrotnie testowane w fazie
produkcji, pod nadzorem autoryzowanego instytutu kontroli materiałów, na wypadek
uszkodzenia panelu szklanego104.
Samo szkło musi również spełniać warunki bezpiecznego użytkowania. Aby
zminimalizować skutki zranienia w przypadku rozbicia szklanej fasady, są stosowane szyby
bezpieczne, natomiast szyby ochronne mają za zadanie zabezpieczenie mienia wewnątrz
budynku. Do szkła bezpiecznego zalicza się: szkło pojedyncze hartowane, szkło zwykłe
klejone lub szkło klejone, będące „laminatem ze zwykłego szkła odprężonego i szkła
hartowanego”105. Szkło ochronne to najczęściej zwykłe szkło klejone106.
W parterach budynków o funkcjach usługowych obecnie często są stosowane przeszklenia
w postaci dużych tafli, bez ram i widocznych podziałów, sięgające powierzchni posadzki.
Mogą one dezorientować użytkowników i prowadzić do kolizji z niewidoczną szybą. Dlatego
też konieczne jest wprowadzanie oznaczeń, najczęściej z folii naklejanych na wysokości
wzroku. Tak również powinny być oznaczone przezroczyste skrzydła drzwiowe. Niestety,
owe przyklejane taśmy psują zamierzoną koncepcję dematerializacji danej powierzchni
przeszklonej i dodatkowo nie zawsze wyglądają elegancko, szczególnie tam, gdzie tego typu
oznaczenie wprowadzają sami użytkownicy.
Zarówno okna, jak i drzwi powinny umożliwiać ergonomiczne korzystanie z nich. Do
budynku powinien być zapewniony dostęp pozbawiony barier architektonicznych, dlatego też
poziom parteru budynku użyteczności publicznej często odpowiada poziomowi chodnika.
W przypadku istnienia schodów konieczne jest projektowanie pochylni lub instalowanie
odpowiednich urządzeń technicznych, takich jak: platformy lub krzesełka schodowe.
W przypadku okien, dzięki zastosowaniu odpowiednich okuć i montażu większej klamki
w dolnej części ramy okiennej, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z otwierania
i zamykania okna jedną ręką, z pozycji siedzącej107.
W rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, są podane wysokości i szerokości
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umieszczania na elewacji elementów wystających (daszki, balkony oraz stałe i ruchome
osłony przeciwsłoneczne czy też elementy reklamowe). Istnieje także wymóg ochrony
wejścia do budynku przed skutkami ewentualnego upadku okładzin elewacyjnych, skrzydeł
okiennych lub szyb108, poprzez projektowanie daszków lub podcieni ochronnych
o odpowiedniej szerokości i wysięgu oraz konstrukcji umożliwiającej przeniesienie
ewentualnych obciążeń od spadających elementów fasady109.
Bezpieczeństwo użytkowania w odniesieniu do elewacji to także zapobieganie
wypadnięciu z okna czy tarasu. Już sama możliwość wyboru portfenetru, balkonu lub loggi
jest uzależniona nie tylko od idei kompozycyjnej elewacji, ale także od wysokości budynku.
Parapety powinny być na odpowiedniej wysokości. To samo dotyczy balustrad, których
konstrukcja musi uniemożliwiać wspinanie się. W celu uniknięcia konieczności dodatkowego
zabezpieczenia dużych przeszkleń sięgających podłogi pomieszczenia należy stosować okna
nieotwierane z szybami o podwyższonej wytrzymałości.
Niektóre rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa wprowadzają sami użytkownicy.
W szkołach można zaobserwować okna na korytarzach – bez klamek. W ten sposób
dyrektorzy zapobiegają potencjalnym wypadkom, jednocześnie niestety uniemożliwiając
regularne wietrzenie budynków. Rozwiązaniem byłyby okucia typu „TiltFirst” (uchył
pierwszy) oraz klamki zaopatrzone w klucz. Daje to możliwość uchylenia okna w celu
wietrzenia, bez możliwości otwarcia, przez osoby nieposiadające klucza110. Niestety,
w szkołach ze względu na niższą cenę są często montowane okna w ogóle bez opcji uchyłu,
nie mówiąc już o odpowiednich okuciach.
3.4.2. Intruzi
Odnośnie do ochrony budynku przed osobami niepożądanymi standardy zmieniły się po
11.09.2001 roku. Od tego czasu powstało wiele opracowań o charakterze podręczników
omawiających powyższe zagadnienie. Przykładowo - wnioski z różnych obiektów, które
przeżyły ataki terrorystyczne, zawierają książki autorstwa B. A. Nadel (2004) czy
J. A. Demkin (2004)111.
Metodologią zapobiegania przestępczości w środowisku zbudowanym jest Crime
Prevention Through Environmental Design (CPTED), która łączy problemy bezpieczeństwa
z zagadnieniami estetycznymi i inżynieryjnymi. Wykorzystuje ona cztery podstawowe
zasady:
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•

Naturalna inwigilacja, naturalny nadzór – przestępcy nie chcą być obserwowani,
należy więc zapewniać widok z okien oraz oświetlenie otoczenia budynku, co pozwala
w pewnym stopniu zmniejszyć ilość kamer.

•

Naturalne ograniczenie dostępu – żywopłoty, ogrodzenia, mury.

•

Terytorialność – definiowanie przestrzeni od publicznej przez półpubliczną, do
prywatnej, tak aby użytkownicy identyfikowali się z nią, a intruzi byli widoczni jako
ludzie z zewnątrz.

•

Konserwacja, utrzymanie sprawności elementów stanowiących o bezpieczeństwie112.
Czasy współczesne, dotknięte terroryzmem, wymuszają dla niektórych typów
funkcjonalnych, takich jak gmachy rządowe czy placówki dyplomatyczne projektowanie
elewacji „obronnych”, co wcale nie oznacza konieczności konstruowania masywnych murów.
Budynki takie mogą mieć charakter „współczesnej twierdzy”, pomimo przeszklonych
elewacji. Tak jest w przypadku budynku ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, projektu
Tony Fretton Architects. Obiekt został oddany do użytku w 2009 roku. Musiał on spełnić
zaostrzone po atakach terrorystycznych standardy bezpieczeństwa, których część wiąże się
z rozwiązaniami w obrębie elewacji. Zaprojektowana w tym przypadku fasada podwójna ma
pełnić funkcję obronną113. W obiektach tego typu znajdują zastosowanie przegrody
kuloodporne lub odporne na wybuch. Szyby specjalne występują samodzielnie lub
w zestawach szyb114.
W przypadku zagrożenia włamaniem, oprócz monitoringu oraz systemów elektronicznej
kontroli dostępu, sprawdzają się znane od wieków najprostsze rozwiązania, czyli redukcja
otworów okiennych oraz ich dodatkowe zabezpieczenie kratami lub roletami. Ochronę
stanowią także okna o zwiększonej odporności na włamania, z szybami odpornymi na
rozbicie lub wycięcie otworu, ze wzmocnionymi okuciami i skrzydłami uniemożliwiającymi
wyważenie lub wypchnięcie. Otwory drzwiowe również zabezpieczane są drzwiami
wzmocnionymi lub antywłamaniowymi. Nieuwzględnienie faktu zabezpieczenia pomieszczeń
na przykład z drogim sprzętem, znajdujących się przy ścianach zewnętrznych, sprzyja
przypadkowym rozwiązaniom, wprowadzanym przez samych użytkowników, często
negatywnie wpływającym na estetykę elewacji (np. zaklejanie szyb okiennych
w pomieszczeniach na parterze, okratowanie niepasujące do elewacji).
Przykładem współczesnego budynku, którego elewacje odzwierciedlają konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa funkcjom wewnętrznym, jest siedziba NBP w Katowicach,
(proj. D. Paleta i W. Wojciechowski, realiz. lata 2003-2005) (rys. 38-41).

112

Crowe T.D.: Crime Prevention through Environmental Design: Applications of Architectural Design and
Space Management Concepts. National Crime Prevention Institute (University of Louisville), ButterworthHeinemann, 2000; www.wbdg.org/design/secure_safe.php
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www.tonyfretton.com/warsaw.htm
114
Dąbrowski W.: Przegrody i zamknięcia kuloodporne oraz odporne na wybuch. Część 2, Świat Szkła 9/2010.
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Rys. 38-41. Budynek NBP, Katowice (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 38-41. NBP building, Katowice (photo J. Tymkiewicz)

Strefa biurowa obłożona piaskowcem, poprzecinana jest rytmicznie oknami,
zabezpieczonymi przed słońcem żaluzjami zewnętrznymi. Strefa wejściowa to przeszklona,
transparentna kurtyna ukazująca całą skomplikowaną sieć konstrukcji stalowej, jednak z jej
lewej strony znajduje się masywna, „obronna” bryła, z ograniczoną ilością wąskich otworów
okiennych, obłożona czarnym łupkiem. Mieści ona strefy banku wymagające szczególnej
ochrony115. W ten sposób, oprócz wyposażenia technicznego, funkcję ochrony
i zabezpieczenia podkreślają środki architektoniczne.

115

Stangel M.: Narodowy Bank Polski w Katowicach. Architektura – murator 03/2007, s. 70-74.

99

3.4.3. Pożar
Jak piszą M. Kosiorek i Z. Laskowska, osłonowe ściany zewnętrzne w razie pożaru
powinny:
•

„ograniczać rozprzestrzenianie się ognia i dymu w budynku,

•

ograniczać rozprzestrzenianie się pożaru na obiekty sąsiednie,

•

umożliwiać ewakuację użytkowników,

•

zapewniać bezpieczeństwo ekipom ratowniczym”116.
W odniesieniu do elewacji przepisy i normy budowlane określają m. in. klasę odporności
ogniowej materiałów budowlanych, procent łącznej powierzchni otworów w ścianie
oddzielenia przeciwpożarowego oraz konieczność stosowania pasów międzykondygnacyjnych lub innego rodzaju wsporników pomiędzy kondygnacjami, o odpowiedniej
długości i odporności ogniowej. Ze względów bezpieczeństwa ewakuacji są także określone
minimalne wymiary drzwi prowadzących na zewnątrz budynku, kierunek ich otwierania oraz
typ. Zagrożeniem dla ekip ratowniczych oraz użytkowników jest sytuacja, gdy pod wpływem
pożaru zaczynają odpadać części elewacji, ograniczając lub uniemożliwiając dostęp do
budynku117.
Bezpieczeństwo pożarowe powierzchni przeszklonych zapewnia szkło ognioodporne,
stanowiące barierę mechaniczną i izolację dla promieniowania cieplnego, oraz szkło
ogniochronne zabezpieczające przed promieniowaniem cieplnym. Szkło takie ma
wielowarstwową budowę z warstwami pośrednimi z transparentnej masy, która pod wpływem
wysokiej temperatury pęcznieje, staje się twarda i nieprzezroczysta (przejście od
przezroczystej szyby do nieprzezroczystej, mlecznobiałej, bezpiecznej przegrody)118.
W stosunku do fasad podwójnych szczegółowych przepisów pożarowych nie ma i należy
stosować wymagania ogólne zawarte w rozporządzeniu119. Przy obecności drugiej ściany
wewnętrzny pas nadprożowo-podokienny nie zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się
ognia i dymu pomiędzy kondygnacjami. Istnieje zatem konieczność zastosowania podziałów
międzykondygnacyjnych
wymuszonych
ochroną
przeciwpożarową.
Dodatkowo
pomieszczenia nie są dostępne z drabin straży pożarnej, co utrudnia prowadzenie akcji
gaśniczo-ratowniczej z zewnątrz, a także ewakuację ludzi120. Funkcjonują jednak obiekty,
niemające podziałów przestrzeni międzyfasadowej, np.: siedziba Grupy ING w Amsterdamie
(proj. Meyer and Van Schooten Architects)121, gdzie problem rozwiązuje rozbudowana sieć
czujników pożarowych oraz urządzeń tryskaczowych. Z kolei w budynku Max-Planck116

Kosiorek M., Laskowska Z.: Bezpieczeństwo pożarowe ścian kurtynowych. Świat Szkła 01/2008.
Ibidem.
118
Kubica A.: Gwarantowana ochrona przed pożarem. Archivolta 4/2005; Raczyński M.: Idea przezroczystego…, op. cit., s. 226.
119
Dz. U. Nr 75, poz. 690…., op. cit.
120
Kosiorek M., Laskowska Z.: Bezpieczeństwo pożarowe…, op. cit.; Kosiorek M.: Problemy bezpieczeństwa
pożarowego budynków z dwupowłokowymi ścianami osłonowymi. Architektura – murator, 02/2001.
121
Michałek J.: Aktywne fasady cz. 7…, op. cit.
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Gesellschaft w Monachium pomiędzy warstwami fasady odległymi od siebie o 125 cm
zaprojektowano drogę ewakuacyjną. Stąd też z każdego pomieszczenia biurowego na galerię,
dzielącą przestrzeń międzyfasadową, otwierają się sięgające sufitu ewakuacyjne drzwi
balkonowe, zapewniające także możliwość wietrzenia wnętrz. Przestrzeń międzyfasadową
użytkownicy wykorzystują do przechowywania rowerów122.
Bezpieczeństwo pożarowe należy również sprawdzić w odniesieniu do
wielkoformatowych banerów, „opakowujących” prawie całe budynki. W takim przypadku
elewacje przesłonięte przez siatki z prezentacjami reklamowymi powinny być sprawdzane
przez staż pożarną pod kątem możliwości prowadzenia akcji gaśniczej i sprawnej ewakuacji
ludzi w razie pożaru, a także bezpieczeństwa samego materiału użytego jako podkład
wydruku (atesty potwierdzające niepalność), jakości zamocowania reklamy oraz możliwości
jej rozcięcia przez sprzęt strażacki.

3.5. Nowatorstwo rozwiązań konstrukcyjnych elewacji
Kierunki rozwoju w architekturze wyznaczali zawsze architekci, którzy nie bali się
odkrywać nowych ścieżek, pokonywać barier i wyciągać wniosków także z niepowodzeń, aby
tworzyć zupełnie nową jakość. Podejmowanie wyzwań zawsze zawiera pierwiastek
eksperymentu123. W wielu przypadkach należy opracować indywidualne systemy
dostosowane do potrzeb konkretnego projektu.
Przykładem złożoności i mnogości problemów, które wiążą się z elewacjami poszukiwania najodpowiedniejszych rozwiązań, a także konieczności kompromisów, może
być budynek Metropolitan w Warszawie (autorzy: Foster & Partners we współpracy
z pracownią JEMS Architekci, proj. 1997, realizacja 2001-2003, konstrukcja: Arup Façade
Engineering). Zgodnie z ideą architektoniczną w elewacji zastosowano szyby zespolone
o podwyższonej izolacyjności akustycznej, równe wysokości kondygnacji (3200 mm).
Zminimalizowano też pas międzystropowy, prawie do grubości stropu wynikającej
z konstrukcji. Dzięki temu nie było konieczności stosowania szklanych spandreli,
a poszczególne kondygnacje zostały oddzielone efektownym detalem - metalowymi
pierścieniami. Takie rozwiązanie okazało się bardzo trudne w realizacji. Rezygnacja
z nieprzeziernych spandreli, które są używane w fasadach przeszklonych w celu ukrycia
elementów konstrukcyjnych lub instalacyjnych, była możliwa dzięki zastosowaniu w górnej
części przeszklenia niewidocznej od wewnątrz, bo schowanej za sufitem podwieszonym,
kieszeni stalowej, kryjącej wewnętrzną żaluzję i pełniącej ważną rolę w ochronie ogniowej
pomiędzy stropami poszczególnych kondygnacji. Obecność tego elementu mogła jednak – jak
wykazały analizy techniczne – powodować powstawanie naprężeń termicznych
122
123

Michałek J.: Aktywne fasady cz. 10…, op. cit.
Krewinkel H.W.: Glass Buildings…, op. cit., s. 11.
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w wewnętrznej warstwie szyb zespolonych, co prowadziłoby do pękania tafli laminowanego
szkła. Jak pisze P. Oleszyński; „Jakakolwiek próba ingerencji w ten element miałaby swoje
konsekwencje w wyglądzie elewacji zewnętrznej bądź w konieczności przeprojektowania
strefy ogniowej w górnej partii przeszklenia”124. Kolejne badania doprowadziły do
innowacyjnej modyfikacji budowy szyby wewnętrznej z zastosowaniem szkła hartowanego,
odporniejszego na
produkcyjnego125.

różnice

temperatur,

wymagającego

jednak

wysokiego

reżimu

Kolejnym założeniem autorskim było znalezienie kompromisu pomiędzy
nowoczesnością, której synonimem jest szklana, transparentna fasada, a wizualną
„solidnością” budynku, znajdującego się w zabytkowym otoczeniu. Stąd pomysł nałożenia na
szklaną fasadę prostopadłych do jej płaszczyzny kamiennych żeber, które w zależności od
kąta patrzenia: na wprost - odsłaniają jej przeszklone fragmenty, a widziane pod pewnym
kątem, nakładając się na siebie, tworzą złudzenie masywnej ściany pełnej. Żebra te okazały
się jednak kolejnym problemem technicznym, co ujawniło się w czasie realizacji
i użytkowania budynku Metropolitan. Każda z kamiennych płyt ważyła przeszło pół tony
i miała być zamocowana prostopadle do płaszczyzny ścian zewnętrznych, na dodatek –
w sposób niewidoczny. Początkowo zakładano zastosowanie piaskowca, często
występującego w architekturze Warszawy, jednak ostatecznie zdecydowano się na cieńsze
płyty granitowe River White, niemające jednak tego ciepłego kolorytu co piaskowiec126. Po
szczegółowej analizie bezpieczeństwa zdecydowano się na wykonanie poza placem budowy
prefabrykatów z płyt kamiennych z zamocowanymi wspornikami stalowymi, które następnie
zawieszono na elewacjach budynku. Niestety, w czasie przeglądu technicznego, który
przeprowadzono w rok po oddaniu budynku do użytku, okazało się, że na niektórych
granitowych „żebrach” powstały rysy. Wykonawca zdecydował o zdjęciu pękniętych płyt,
a także kilku nieuszkodzonych, w celu przeprowadzenia analiz, mających za zadanie
znalezienie przyczyny powstałych problemów. Zapewniano przy tym, iż nie ma
niebezpieczeństwa urwania się pozostałych płyt z elewacji, gdyż ich mocowanie obliczono
z odpowiednim „zapasem”127 (rys. 42-44).
Do głośnych porażek zaliczyć można uszkodzone (wyłamane) siłowniki w reagujących na
słońce membranach elewacji Instytutu Świata Arabskiego (Institut du Monde Arabe)
w Paryżu (proj. J. Nouvel, budynek oddany do użytku w 1987 r.)128. Z przyczyn
ekonomicznych, między innymi przez ograniczenie wsparcia ze strony Ligi Narodów
Arabskich, szklana fasada nie była regularnie czyszczona. Przez pewien czas przesłony
pozostawały nieczynne, ze względu na wysokie koszty konserwacji. W końcu fotoelektryczne
124

Oleszyński P.: Metropolitan. Archivolta lipiec/wrzesień 2004.
Ibidem.
126
Kłosiewicz L.: Metropolitan. Założenia autorskie Foster & Parters. Architektura – murator 10/2003, s. 39.
127
Wojtczuk M.: Metropolitan, najsłynniejszy polski biurowiec, ma wady konstrukcyjne,
miasta.gazeta.pl/warszawa/1,95190,3495604.html; Wojtczuk M.: Pęka fasada biurowca na pl. Piłsudskiego,
miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34889,2336870.html
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baterie (photoelectric cells), które wcześniej kontrolowały mechanizm przesłon, zostały
zastąpione przez komputerowy system monitoringu. Problem obsługi rozwiązano, ale
postrzeganie Instytutu ucierpiało, z powodu jego wcześniejszych niepowodzeń129. Pięć lat po
oddaniu do użytkowania budynkowi nadano tytuł „Titanic” 130 (rys. 45-46).

Rys. 42.Biurowiec
Metropolitan - zdemontowane
granitowe żebra, Warszawa
2005 r.
(fot. A. Tymkiewicz).
Fig. 42.”Metropolitan” office
building - disassembled granite
fins, Warszawa 2005
(photo A. Tymkiewicz).

Rys. 43-44. Fragmenty szklano-kamiennej elewacji biurowca
Metropolitan, Warszawa 2011 r. (fot. J. Tymkiewicz)

Rys. 43-44. The parts of glass and stone façade, of the
“Metropolitan” office building, Warszawa 2011
(photo J. Tymkiewicz)

Fot. 45-46. Instytut Świata Arabskiego – detale wrażliwej na światło fasady południowej, Paryż
(fot. D. Knapczyk)
Fig. 45-46. Arab World Institute – the details of the photo-sensitive southern façade, Paris
(photo D. Knapczyk)
129
130

Fierro A.: Glass State…, op. cit.
wg dziennika Le Monde 23 Feb 1993, podano za Fierro A.: Glass State…, op. cit., s. 146-147.
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4. Jakość funkcjonalna

Jakość funkcjonalna w odniesieniu do elewacji oznacza uzyskanie „obudowy” procesów
zachodzących w budynku, zgodnej z potrzebami użytkowników, z uwzględnieniem zagadnień
szeroko rozumianej ergonomii.

4.1. Estetyka elewacji a potrzeba użytkowania wygodnego budynku
O tym, czy budynek jako całość będzie spełniał potrzeby użytkowników, decyduje się już
w fazie projektu koncepcyjnego, kiedy to często na podstawie przesłanek estetycznych, jest
krystalizowana forma przyszłego obiektu, wraz z pomysłem na jego elewacje. Forma ta, wraz
z rozwiązaniami elewacyjnymi, może ułatwiać lub utrudniać realizację funkcji, do których
obiekt został przeznaczony. Przykładem może być budynek Muzeum Sztuki w Denver,
projektu D. Libeskinda, którego wewnętrzne krzywizny i nachylenia ścian, wynikające
z przyjętej koncepcji bryły i elewacji, utrudniały aranżację wystaw, a zwłaszcza pionowe
zawieszenie obrazów. Pisze o tym D. Glaister w artykule opublikowanym w “Guardian”.
Autor relacjonując wizytę w obiekcie, zwraca uwagę, że czasem architektura pomaga sztuce,
a czasem sztuka architekturze, gdy rzeźba wydawałoby się przypadkowo ustawiona
w przestrzeni muzeum, chroni głowy odwiedzających przed uderzeniem w wystający kawałek
ściany131.
Od czasów modernizmu podejście łamiące zasadę formy podążającej za funkcją jest
najczęściej obecne w budynkach stanowiących same dla siebie dzieła sztuki, pozwalających
na swobodne kształtowanie wnętrz, tak jak w przypadku przestrzeni wystawienniczych
w muzeach i galeriach. W budynkach, gdzie są realizowane funkcje wymagające określonych
procedur, na przykład wykonywania działań w pewnej kolejności, projekt samej formy
i elewacji powinien podlegać większym rygorom, w celu zapewnienia sprawnej obudowy
funkcji. Podejmując decyzję o pewnym schemacie planu, wygodnym dla określonej funkcji
(np.: biurowe układy jedno-, dwutraktowe, wielkoprzestrzenne, grupowe czy kombi),
determinowany zostaje kształt rzutu, a tym samym ogólna dyspozycja co do formy
zewnętrznej obiektu. Oczywiście, nie zwalnia to architekta z zaprojektowania tejże formy ani
też nie wyklucza zamknięcia danej funkcji w uniwersalnym modernistycznym „pudełku”.
Przykładem może być rozrzeźbiona bryła DR Concert Hall w Kopenhadze (proj. J. Nouvel
w latach 2003-2009), przesłonięta płaszczyznami parawanu z siatki, nadającemu całemu
obiektowi formę błękitnego pudełka132 (rys. 47-50).

131
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Glaister D.: Better out than in, 16 October 2006 www.guardian.co.uk/artanddesign/2006/oct/16/art.
Krenz A.: Błękitna rapsodia. A&B 11/2009.
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Współcześnie w celu optymalizacji formy w zależności od procesów przebiegających
wewnątrz budynku wykorzystuje się projektowanie parametryczne, o czym wspominano już
w rozdziale II.

Rys. 47-50. Sala koncertowa Duńskiego Radia, Kopenhaga (fot. J. Janosz)
Fig. 47-50. Denmark Radio Concert Hall, Copenhagen (photo J. Janosz)

Dużym problemem jest uwidocznienie podziałów funkcjonalnych wnętrza w przypadku
obiektów o transparentnych fasadach. Pożądaną ze względów estetycznych niezakłóconą
przezroczystość można uzyskać tworząc jednoprzestrzenne, puste wnętrza, takie jak
przestrzenie wystawowe czy reprezentacyjne halle wejściowe133. Inne funkcje przeważnie
wymagają podziałów wewnętrznych oraz obecności umeblowania i sprzętów koniecznych
użytkownikom. Bywa, że podziały wnętrza widoczne przez przeszkloną fasadę są
rozmieszczone swobodnie, czy wręcz szczelnie wypełniają powierzchnię budynku. Taka
sytuacja ma miejsce najczęściej w przypadku pomieszczeń biurowych, które towarzyszą
innym funkcjom – np. wystawowym. Okazuje się wtedy, że ta sama struktura, doskonale
133

M. Raczyński dokonuje następującej klasyfikacji sposobów podziału wewnętrznej przestrzeni wyznaczonej
formą transparentnego prostopadłościanu: 1) puste przestrzenie zawarte wewnątrz formy przezroczystego
prostopadłościanu, 2) geometryczne poukładanie poszczególnych elementów programowych w pustej
przestrzeni wyznaczonej formą prostopadłościanu, 3) swobodne poukładanie poszczególnych elementów
programowych w granicach wyznaczonych formą prostopadłościanu, 4) swobodne kształtowanie elementów
przestrzennych a następnie osłonięcie ich formą przezroczystego prostopadłościanu, 5) swobodne kształtowanie
elementów programowych w przestrzeni, a następnie „wycięcie” ich fragmentu formą przezroczystego
prostopadłościanu, 6) zawarcie intensywnej funkcji budynku umieszczonego w budynku, wewnątrz szklanego
opakowania (Raczyński M.: Idea przezroczystego…, op. cit., s. 154).
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funkcjonująca jako otwarta przestrzeń ekspozycyjna, może być trudna do aranżacji jako
miejsce pracy, które wymaga zapewnienia terytorialności, prywatności czy ergonomicznych
stanowisk.
Przykładem obiektu, w przypadku którego założona w projekcie idea przezroczystości
kłóciła się z narzuconymi przez funkcję podziałami wnętrza, jest wspomniany już budynek
Christiana Diora w Tokio - dzieło pracowni architektonicznej SANAA. Chcąc uzyskać
z zewnątrz czystą, transparentną formę, a jednocześnie wewnątrz zawrzeć konieczny program
funkcjonalny, wykonano wiele modeli koncepcyjnych, badając w ten sposób wzajemną
zależność między rozmieszczeniem elementów wnętrza a wizerunkiem zewnętrznym
budynku. W efekcie analiz podjęto decyzję o umieszczeniu podstawowej funkcji, czyli
butików, w geometrycznie poukładanych kubicznych bryłach, które odsunięto od fasady, tak
aby z zewnątrz nie było do nich wglądu. Dzięki temu uzyskano również pustą przestrzeń
komunikacyjną między ścianami butików a płaszczyzną fasady134.
4.1.1. Wysokość kondygnacji
Przyjęte wysokości poszczególnych pięter wynikają z uwarunkowań normatywnych,
technicznych oraz z przyczyn estetycznych, związanych z kształtowaniem proporcji oraz
podziałów bryły architektonicznej i elewacji. Przyjmując wysokość kondygnacji w świetle
konstrukcji135 architekt decyduje o możliwości zastosowania podłogi technologicznej
i sufitów podwieszanych, pozwalających na rozprowadzenie instalacji w budynku, także
w przyszłości. Brak takiej opcji jest błędem obniżającym jakość funkcjonalną i elastyczność
obiektu136. W przypadku biurowców, które powinny charakteryzować się dużą efektywnością
wykorzystania przestrzeni, wysokość kondygnacji w świetle konstrukcji według standardów
europejskich powinna mieścić się pomiędzy 3-4 m137. Zbyt duża wysokość pomieszczeń, to
z przyczyn ekonomicznych nieuzasadnione zwiększanie kubatury budynku, którą trzeba
ogrzewać w zimie i chłodzić latem.
Jak wspomniano powyżej, podziały kondygnacji są ważnym elementem kompozycji
elewacji - mogą być mocno eksponowane lub celowo maskowane. W każdym przypadku
musi być jednak brana pod uwagę funkcjonalność przestrzeni wewnętrznych. Przykładem jest
Zollverein School of Management & Design w Essen - budynek o formie sześcianu
przeprutego swobodnie rozsypanymi otworami okiennymi w trzech różnych rozmiarach

134

Ibidem, s. 154.
w Warunkach technicznych… (Dz. U. 75 poz. 690. op. cit.) minimalna wysokość pomieszczenia do pracy,
nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe to: 2,5 m (dla nie więcej niż 4 osób) i 3 m
(dla więcej niż 4 osób).
136
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(proj. SANAA 2003-2006)138. Koncepcja ta może utrudniać zrozumienie struktury
wewnętrznej budynku przez osoby patrzące z zewnątrz, gdyż ciężko uchwycić logikę
rozmieszczenia około 150 okien oraz odróżnić podziały budynku na piętra. Elewacje nie
wyjaśniają związków z aranżacją wnętrz139. Architekci podkreślają jednak, że pozycje okien
oraz wysokość kondygnacji (od 3,60 – 10,5 m) są ściśle zdefiniowane przez program
funkcjonalny wnętrza i były określane z użyciem makiet. Niestandardowe rozmieszczenie
otworów wymagało wymyślenia, w jaki sposób można je przesłaniać od wnętrza. W tym
przypadku zastosowano nieco „teatralne rozwiązanie”, a mianowicie pokrywające całą
wysokość ścian „zasłony-kurtyny”, które pełnią także rolę elementu „pochłaniającego”
dźwięki140 (rys. 51-53).

Rys. 51-53. Szkoła Zarządzania i Projektowania Zollverein, Essen (fot. D. Knapczyk)
Fig. 51-53. Zollverein School of Management & Design, Essen (photo D. Knapczyk)

4.1.2. Elewacje a strefowanie przestrzeni wewnętrznej
Rozpatrując relacje „wnętrze-zewnętrze” budynku, należy wspomnieć o tradycyjnym
podejściu do projektowania układów funkcjonalnych obiektów energooszczędnych
i obowiązującej zasadzie strefowania pomieszczeń. Te o funkcji użytkowej lokowano po
stronie nasłonecznionej, przesłoniętej dużymi przeszkleniami, a pomocnicze od północy
z małą ilością niewielkich okien. Jednak, jak pisze P. Kuczia, „im lepsze parametry
termoizolacyjne budynku, tym mniejsze znaczenie ma strefowanie pomieszczeń”, stąd też w
obiektach o wysokim standardzie ocieplenia od tej zasady odchodzi się141.
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oprac. red.: Architektura poprzez technikę. Szkoła na terenach Zollverein w Essen. Architektura – murator,
02/2008, s. 84-91.
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Knaack U.: Fasade. Principles…, op. cit., s. 106.
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Strefowanie pomieszczeń można zastosować w przypadku występujących w otoczeniu
budynku uciążliwości, na przykład arterii komunikacyjnych generujących hałas. Przykładem
jest siedziba firmy doradczej Roedl & Partner w Gliwicach (proj. Medusa Group, realizacja
2010 rok) (rys. 54-57).

Rys. 54-57. Biurowiec Roedl & Partner w Gliwicach (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 54-57. Roedl & Partner office building, Gliwice (photo J. Tymkiewicz)

W zależności od lokalizacji w stosunku do ruchliwej ulicy elewacje pokryte płytami
włókno-cementowymi w kolorze grafitowym mają w inny sposób rozwiązane
i rozmieszczone otwory okienne. Ściany zewnętrzne pomieszczeń biurowych skierowane na
północny zachód otwierają się na dziedziniec dużymi przeszkleniami, wyposażonymi
w półprzezroczyste zewnętrzne rolety z materiału typu screen (refleksole)142. Na ostatnim
142

Tymkiewicz J.: Systemy osłon przeciwsłonecznych – wady i zalety różnych rozwiązań. Czasopismo
Techniczne, z. 11 2-A/2/2011, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011.
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piętrze znajduje się drewniany taras, przesłaniany rozsuwanym zadaszeniem z czarnej
tkaniny. Od strony ulicy charakterystyczna południowo-wschodnia fasada domykająca
pierzeję, sprawia wrażenie pełnej i zamkniętej. Przepruta jest ona swobodnie rozsypanymi
otworami okiennymi, z których część przesłonięto perforowanymi płytami. Zabieg redukcji
okien jest uzasadniony funkcjami rozmieszczonymi za elewacją. Są to przestrzenie
komunikacyjne (windy i klatki schodowe), socjalne (pokoje śniadań i toalety) oraz techniczne
(serwerownie), mające stanowić strefę buforu akustycznego, ale także i termicznego dla
części biurowej143.
4.1.3. Elementy formy architektonicznej elewacji i ich funkcje we wnętrzach
W ścianie zewnętrznej, mającej określone podziały architektoniczne, otwory, wysunięcia
czy zagłębienia, następuje zetknięcie problemu estetyki wizerunku zewnętrznego
w określonym kontekście urbanistycznym czy przyrodniczym oraz wygody funkcjonowania
wnętrz. Budynki użyteczności publicznej może nie są aż tak wrażliwe na tego typu relacje,
jak mieszkalne, gdzie na przykład ciekawe pod względem architektonicznym galerie biegnące
wzdłuż rzędów okien, prowokują do zaglądania do wnętrza mieszkań, lekkie, ażurowe
balkony odsłaniają suszące się pranie, a tarasy, niezapewniające ani odrobiny prywatności,
powodują, że ich użytkownik wystawiony jest na widok publiczny. Naprawianie „błędów”
architekta przez użytkowników we własnym zakresie owocuje oszpeceniem nieraz bardzo
ciekawych elewacji przez wszelkiego typu przesłony, przepierzenia czy „przeploty” na
balkonowych balustradach.
W budynkach użyteczności publicznej raczej nie występują tego typu problemy.
Zewnętrzne galerie czy tarasy chętnie wprowadzane w architekturze biurowej mogą stać się
miejscem nieformalnych spotkań i relaksu w czasie godzin pracy przy komputerze oraz
elementem podkreślającym prestiż wybranych pomieszczeń (np. biur zarządu firmy).
Decyzje odnośnie do zastosowania w kompozycji elewacji takich elementów, jak ryzality
czy wykusze mogą pozytywnie lub negatywnie wpłynąć na funkcjonalność wnętrz,
powiększając i uatrakcyjniając ich przestrzeń, lub też komplikując i utrudniając aranżację.
Przykładem zastosowania elementów architektonicznych, akcentujących bryłę budynku,
ale jednocześnie spełniających swoją funkcję „od środka”, są dwa całkowicie przeszklone,
transparentne wykusze na elewacjach nowej części Muzeum Śląska Opolskiego
(proj. M. i A. Domicz 2004-2005, realiz. lata 2006-2008). Funkcjonalnie i kompozycyjnie
stanowią one domknięcie z obu stron traktu biegnącego we wnętrzu, wzdłuż ściany
z ekspozycjami. Z większego z wykuszy można podziwiać widok ulicy biegnącej w kierunku
rynku. G. Staisny pisze, że: „Przebywanie w nim jest prawdziwym przeżyciem - wywołuje
wrażenie zawieszenia w szklanej klatce unoszącej się nad ziemią”144. Drugi, mniejszy wykusz
pozwala na wgląd w strefę wejściową do nowej części muzeum (rys. 58-60).
143
144
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Stiasny G.: Rozbudowa Muzeum Śląska Opolskiego. Architektura – murator 10/2008, s. 83.
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Rys. 58-60. Muzeum Śląska Opolskiego, Opole (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 58-60. Opole Regional Museum, Opole (photo J. Tymkiewicz)

Przeszklone wykusze urozmaicają także płaską elewację biurowca Lindholmen Science
Park w Gőteborgu (rys. 61) czy Woerl Plaza Building w Dreźnie (rys. 62). W tym ostatnim
przypadku w trójkątnym przeszklonym wykuszu umieszczono po prostu wieszak na ubrania
oraz krzesła ustawione tyłem do szyb.
W budynku biurowo-konferencyjnym Biprohut w Gliwicach (proj. R. Moszant, w latach
1965-1973), przy okazji modernizacji fasady (proj. C. Knebloch w latach 2007-2009)
wprowadzono nowy wykusz, który akcentuje i dynamizuje płaską elewację. Ma on również
istotne funkcje użytkowe – powiększa powierzchnię pomieszczeń (łącznie o ok. 70 m2)145,
a na jego szczycie zlokalizowano miejsce rekreacji dla użytkowników budynku (rys. 63).
Bywa, że dla elementów fasady trzeba znaleźć uzasadnienie funkcjonalne, tak jak
w przypadku „kosmicznych” kapsuł przytwierdzonych do fasady budynku Biblioteki
Uniwersytetu Gdańskiego (proj. Sz. Baum w latach 1995-2002, realiz. 2006 r.), mieszczących
pokoje do cichej pracy, wynajmowane naukowcom z uczelni na pewien okres. O ich
funkcjonalności nieco krytycznie wypowiada się D. Załuski: „kapsuły mają klaustrofobiczne
wnętrza i niewielu pracowników naukowych z nich korzysta, przez co jest to przestrzeń
bezużyteczna, martwa”146.
Innym problem relacji bryły i elewacji w stosunku do aranżacji wnętrz jest
zagospodarowanie trudnych narożników o ostrych kątach, wynikających z dynamicznie
zaprojektowanej bryły. Ten aspekt wpływa zarówno na jakość funkcjonalną, jak
i ekonomiczną budynku, gdyż współdecyduje o efektywności wykorzystania powierzchni
wewnętrznej. Ostre naroża to tradycyjnie miejsce postawienia donicy z kwiatem lub innego
145

Dane z wywiadu z administratorem, więcej informacji w artykule Tymkiewicz J.: Facades of Modernized
Buildings – Different Strategies, Different Effects - Case Studies of Selected Public Utility Buildings. ACEE
Architecture, Civil Engeneering, Environment, The Silesian University of Technology, Gliwice 2011.
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dekoracyjnego elementu. Bardziej funkcjonalne wykorzystanie tej powierzchni wymaga
zaprojektowania mebli o określonym kształcie, jak w przypadku salki konferencyjnej
w narożniku przeszklonego biurowca Hasselblad w Gőteborgu (rys. 64-66).

Rys. 61. Biurowiec
w Lindholmen Science Park,
Gőteborg (fot. J. Gregorowicz)
Fig. 61. Office building in
Lindholmen Science Park,
Gőteborg,
(photo J. Gregorowicz)

Rys. 62. Budynek Woerl Plaza,
Drezno (fot. J. Tymkiewicz)

Rys. 63. Biurowiec Biprohut,
Gliwice (fot. J. Tymkiewicz)

Fig. 62. Woerl Plaza building,
Dresden (photo J. Tymkiewicz)

Fig. 63. Biprohut office
building, Gliwice
(photo J. Tymkiewicz)

Rys. 64-66. Biurowiec Hasselblad, Gőteborg (fot. J. Gregorowicz)
Fig. 64-66. Hasselblad office building, Gőteborg (photo J. Gregorowicz)

4.1.4. Okna i powierzchnie przeszklone a ergonomiczna aranżacja wnętrz
Ergonomia obecnie ma charakter interdyscyplinarny i korzysta z wielu innych dziedzin
nauki w celu niwelowania fizycznych i psychicznych zagrożeń powstających głównie
111

w miejscu pracy. Celem jest humanizowanie środowiska, w którym przebywa człowiek oraz
zwiększenie jego komfortu, a co za tym idzie – efektywności wykonywania pracy147. Okazuje
się, że wiele spośród czynników kształtujących warunki pracy i ogólnie życia w budynkach
bezpośrednio lub pośrednio zależy od rozwiązań architektonicznych zastosowanych
w obrębie ściany zewnętrznej, z czego dla ergonomii wnętrz niezmiernie istotna jest relacja
z powierzchniami przeszklonymi elewacji. Planując rozmieszczenie okien oraz podziałów
innych powierzchni przeszklonych, oprócz sygnalizowanego powyżej problemu
transparentności i uwidocznienia podziałów wnętrza na fasadzie, należy brać pod uwagę
możliwość ergonomicznej aranżacji pomieszczeń, a więc dogodnego ustawienia elementów
wyposażenia, urządzeń i mebli czy instalacji grzejników. Na tego typu zależności najbardziej
wrażliwe są pomieszczenia wymagające ustawienia sprzętów o znormalizowanych
wymiarach w określonym ciągu technologicznym, z uwzględnieniem warunków doświetlenia
światłem naturalnym. W budynkach biurowych okna na całej szerokości ściany utrudniają
ustawienie przy ścianach bocznych szaf z dokumentami. Biurka - ze względu na doświetlenie
często znajdujące się w pobliżu okien - utrudniają dostęp do nich i wygodne ich umycie czy
łatwe otwarcie w celach wentylacji. W takich przypadkach uciążliwe może być również
ręczne regulowanie przesłon typu rolety czy żaluzje (niewygodne sięganie „zza biurka” do
uchwytów regulacji).
Rzecz, na którą należy także zwrócić uwagę, to związek pomiędzy podziałami elewacji
a możliwością podziału wnętrz na mniejsze przestrzenie, w celu wydzielenia grup
pracowniczych lub częściowego odizolowania poszczególnych stanowisk pracy. Istotny jest
przyjęty moduł podziału ściany zewnętrznej. Pod tym względem lepsze są gęstsze podziały,
ułatwiające w bardziej elastyczny sposób dostawienie ścianek działowych. Kłóci się to jednak
z warunkami równomierności oświetlenia, dla których najlepsze są duże powierzchnie
przeszkleń bez podziałów. Jak pisze D. Masły: „Podziały okien na elewacji mają decydujący
wpływ na elastyczność aranżacji wnętrza, ponieważ od odległości między ramami okiennymi
zależy wielkość najmniejszego pokoju biurowego oraz liczba możliwych podziałów
i konfiguracji przestrzeni. Odległość ta nazywana jest modułem aranżacji wnętrza i wynika
z rozstawu elewacyjnych elementów konstrukcyjnych oraz wprowadzonych pionowych
rozstawów okiennych”148. Według standardów europejskich szerokość tegoż modułu powinna
wynosić pomiędzy 0,9-1,35 m149. Najkorzystniejsze w omawianym aspekcie jest
zastosowanie podpór wtopionych w płaszczyznę ściany zewnętrznej150.
Kolejny problem to relacja pomiędzy ustawieniem stanowisk pracy z komputerem
a oknem. M. Złowodzki podaje, że są dwa modele rozwiązań: europejski i amerykański.
147
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W Europie dominuje pogląd, że pracownik powinien siedzieć bokiem do ściany okiennej,
z oknem po swojej lewej stronie. W przypadku rozbudowanej płaszczyzny biurka jest także
dopuszczalne siedzenie tyłem do okna. W biurach amerykańskich jest możliwe ustawienie
pracownika twarzą w kierunku okna, po warunkiem zastosowania przesłon, chroniących
przed olśnieniem ze strony nasłonecznionej płaszczyzny okna, którego jasność może osiągnąć
5000 lx151. Krótka ankieta, zamieszona na stronie internetowej www.ergotest.pl, wykazała, że
w Polsce:
•

62% respondentów pracuje przy monitorze ustawionym zgodnie z zaleceniami ergonomii,
czyli bokiem do okna,

•

22% osób, które wypełniły ankietę, ma okno za monitorem, co w szczególny sposób może
powodować olśnienie światłem słonecznym, niekorzystny kontrast tła i ekranu monitora,
a w konsekwencji zmęczenie wzroku;

•

u 16% badanych monitor znajduje się na wprost okna, co z kolei przyczynia się do
powstawania odblasków na powierzchni ekranu 152.
S. Altomonte zwraca uwagę na fakt, że we współczesnych biurach powszechne
zastosowanie monitorów spowodowało przejście z pracy na poziomej płaszczyźnie biurka, do
pionowej powierzchni ekranu. Pionowe okna w ten sposób często stanowią źródła olśnienia
(np. z nieba, jasnych chmur, słońca, odbicia od otaczających budynków itp.). Stąd
współczynniki luminancji w polu widzenia powinny być zawsze zawarte w określonych
granicach: zbyt duże będą trudne dla adaptacji oczu, natomiast zbyt małe – zaowocują
problemem z oceną głębokości czy odległości153.
Ważny jest jeszcze jeden aspekt relacji wnętrze a ściana zewnętrzna. Pomieszczenia
biurowe powinny gwarantować komfort pracy związany z utrzymaniem założonych
parametrów środowiska wewnętrznego. Ponieważ nie jest to możliwe w przestrzeni całego
pomieszczenia, zwłaszcza z przeszklonymi ścianami zewnętrznymi, wyodrębnia się obszar
zwany strefą przebywania ludzi. Jego granice wyznaczają płaszczyzny równoległe do
przegród budowlanych. W odniesieniu do ścian zewnętrznych, w zależności od funkcji
pomieszczenia, przyjmuje się odległość 0,5-1,5 m (w przypadku obiektów biurowych 1m)154.

4.2. Elewacje a jakość środowiska wewnętrznego
Czynnikami kształtującymi środowisko wewnętrzne budynku jest jakość powietrza
wewnętrznego, oświetlenie naturalne i sztuczne oraz hałas. Niewłaściwe parametry
151
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wymienionych czynników powodują dyskomfort fizyczny, różnego typu dolegliwości, a także
zmęczenie psychiczne, stres, dekoncentrację, a co za tym idzie możliwość popełniania błędów
w pracy.
Pewne decyzje odnośnie do możliwości osiągnięcia komfortu w pomieszczeniach
podejmowane zostają już w chwili wyboru działki budowlanej i jej warunków
lokalizacyjnych, takich jak: położenie geograficzne i strefa klimatyczna, orientacja względem
stron świata, rzeźba terenu, nasłonecznienie działki, odległości od innych budynków,
ekspozycja na działanie wiatrów, szata roślinna, bliskość zbiorników wodnych, obecność
źródeł hałasu i zanieczyszczeń. Powyższe czynniki zewnętrzne danej lokalizacji należy
uwzględniać w projekcie bryły i elewacji.
Na klimat wnętrz wpływ ma także wysokość i usytuowanie elementów, takich jak murki,
ogrodzenia czy ekrany akustyczne, które znajdują się w pobliżu elewacji. Prawidłowo
ustawione mogą osłonić budynek przed wiatrem oraz zmniejszyć uciążliwości związane
z hałasem, jednak ustawione zbyt blisko elewacji przeszklonych zacieniają je, co może być
niepożądane. Z kolei przylegające do ściany szklanej powierzchnie o dużym współczynniku
odbijania światła (np.: poziome powierzchnie tarasów pokrytych śniegiem, lustro wody lub
ściany sąsiednich budynków pomalowane na biało) mogą zintensyfikować oświetlenie
naturalne wnętrz155.
4.2.1. Jakość powietrza we wnętrzach
Decyzje o tym, w jaki sposób będzie regulowana temperatura, wilgotność czy prędkość
ruchu powietrza, są już podejmowane na etapie koncepcji bryły i elewacji oraz wyboru
technologii budynku tradycyjnego lub inteligentnego. O możliwości naturalnej wentylacji
decydują przyjęte proporcje bryły, determinujące szerokości traktów. Najkorzystniejsze są
wąskie trakty o szerokościach 14-18 m156. W budynku tradycyjnym należy zapewnić warunki
sprawnej wentylacji grawitacyjnej, między innymi poprzez dopływ powietrza z zewnątrz
przez rozszczelnione okna lub nawiewniki oraz wietrzenie, z tym że zbyt szybki ruch
powietrza jest przyczyną negatywnie odbieranych przez użytkowników przeciągów. Obecnie
częsty jest problem zbytniej szczelności ścian zewnętrznych157, spowodowany montażem
nowoczesnych, pożądanych ze względów energooszczędnych i akustycznych - szczelnych
okien, a także docieplaniem budynków styropianem158. Dlatego też tam, gdzie wentylacja
naturalna jest niewystarczająca, w modernizowanych budynkach tradycyjnych stosuje się
tymczasowe „środki zaradcze”, wyposażając poszczególne pomieszczenia w wentylację
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mechaniczną lub klimatyzację. Konsekwencją jest to, że jednostki zewnętrzne klimatyzatorów
oszpecają elewacje, na których są zawieszane.
Z drugiej strony, wentylacja naturalna nie powinna być stosowana tam, gdzie współczesna
technika podpowiada inne rozwiązania. T. Goczoł wymienia negatywny przykład chybionej
koncepcji bryły architektonicznej obiektu, który zdecydowano się wentylować tylko w sposób
grawitacyjny. Zadanie było trudne, gdyż budynek ten to Teatr Contact w campusie
uniwersyteckim w Manchesterze, posiadający przestrzenie przeznaczone dla dużej liczby
użytkowników. Aby wymagania normatywne były spełnione, zaprojektowano odpowiednią
ilość wysokich kominów wentylacyjnych. W efekcie bryła architektoniczna została
zdominowana przez dziwny „twór” - czyli monstrualnej wielkości kominy159.
Wybór technologii budynku inteligentnego oznacza decyzję o uszczelnieniu elewacji oraz
systemowym sterowaniu parametrami mikroklimatu160. Jednak, jak pisze P. Kuczia, badania
wykazały, iż „przebywanie w pomieszczeniach o stałym, idealnym mikroklimacie pozbawia
zmiennych bodźców, które są korzystne dla organizmu”161. Przebywanie człowieka
w całkowicie sztucznym klimacie zostało uznane za szkodliwe dla zdrowia psychicznego
i fizycznego, czego dowodem jest syndrom chorego budynku (SBS), powodowany m. in.
uszczelnieniem elewacji oraz zanieczyszczeniami powietrza pochodzącymi z rzadko
wymienianych filtrów w przewodach wentylacyjnych. Uznaje się, że Sick Building Syndrome
dotyczy budynków, w których przeszło 30% użytkowników jest niezadowolonych z klimatu
wewnętrznego162. Wnioski z błędnych rozwiązań prowadzących do SBS przyczyniły się do
rozwoju nowych koncepcji fasad, w których próbowano osiągnąć inteligentną kombinację
wszystkich elementów: izolacyjności termicznej, zacienienia, naturalnego oświetlenia
i naturalnej wentylacji163. Jak pisze J. Żurawski: „W nowoczesnym pojęciu ściana zewnętrzna
jest przegrodą interaktywną o wielorakim spektrum zadań. Musi reagować na zmienne
warunki otoczenia, w kontrolowany sposób wykorzystując jego energię, pozwalając na
tworzenie kompleksowych systemów mikroklimatu wewnątrz obiektu”164. Musi zatem
w sposób dynamiczny dostosowywać się do zmiennych warunków zewnętrznych
i wewnętrznych.
Kompromisowym rozwiązaniem są systemy wentylacji hybrydowej łączące techniczne
możliwości naturalnego przewietrzania i mechanicznej klimatyzacji obiektów165. Projekt
elewacji coraz częściej wiąże się zatem z koniecznością równoczesnego projektowania
procesów fizycznych zachodzących wewnątrz budynku. Tak dzieje się w przypadku fasad
159
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podwójnych, które są „integralnym elementem całościowego systemu regulacji mikroklimatu,
są ściśle powiązane z systemami wentylacji grawitacyjnej i akumulacji ciepła
w konstrukcji”166. Posiadają one bardzo duże walory estetyczne, ale efekt końcowy jest
uzależniony od rozwiązań technologicznych, od których z kolei zależy kształtowanie klimatu
wewnątrz budynku. Przykładowo, podziały przestrzeni międzyfasadowej w tym szerokość
tzw. korytarza powietrznego jest uwarunkowana między innymi sposobem zaprojektowania
otworów wentylacyjnych167. Właściwe rozmieszczenie otworów wlotu i wylotu powietrza
oraz zorientowanie elewacji zgodnie z różą wiatrów umożliwia zrealizowanie koniecznego
warunku „otwartości” budynku w stosunku do powietrza zewnętrznego, czego wymagają
wspomniane już systemy wentylacji hybrydowej168.
Zastosowanie fasad podwójnych zintegrowanych z systemem osłon przeciwsłonecznych
przynosi wymierne efekty. Przykładowo, w Centrum Fotoniki w Berlinie-Adlershof uzyskano
następujące korzyści:
•

Zmniejszenie strat
międzyfasadowej.

•

Zoptymalizowanie efektu wietrzenia przy otwartych oknach w warstwie wewnętrznej –
wykluczenie bezpośredniego uderzenia wiatru oraz poprawa izolacyjności akustycznej.

•

Oszczędności energii i zmniejszenie kosztów na klimatyzację dzięki nocnemu schładzaniu

ciepła

w

zimie

dzięki

strefie

buforowej

w

przestrzeni

budynku (uchylanie okien w nocy w sezonie ciepłym).
•

Ochrona mechanizmów systemu żaluzji przed czynnikami atmosferycznymi dzięki
umieszczeniu ich w przestrzeni międzyfasadowej (w porównaniu z żaluzjami
zewnętrznymi - mniejsza awaryjność, mniejsze zabrudzenie, lepszy dostęp w czasie
konserwacji). Dodatkowo nagrzewanie żaluzji, znajdujących się w wentylowanej
przestrzeni międzyfasadowej nie ma tak dużego wpływu na temperaturę wnętrz jak
w przypadku żaluzji wewnętrznych169.
W tym miejscu warto także wymienić siedzibę władz federalnych - San Francisco Federal
Building, projektu T. Mayne’a (Morphosis) (budynek oddany do użytku w 2007 r.).
Rozwiązania architektoniczne i techniczne elewacji tego obiektu zróżnicowano w zależności
od stron świata. Szklana fasada od południowego wschodu została okryta przeciwsłonecznym
ekranem z perforowanej blachy, chroniącym przed nadmiernym przegrzewaniem elewacji. Od
strony północo-zachodniej zastosowano fasadę z szeregiem półprzezroczystych pionowych
osłon, zabezpieczających przed ukośnie padającymi promieniami słońca. Budynek stanowi
swego rodzaju hybrydę, z różnymi strategiami klimatyzacji przestrzeni w zależności od
lokalizacji w budynku. Pierwszych pięć poziomów, ze względu na dużą koncentrację
użytkowników oraz sprzętu, jest w pełni klimatyzowanych. Powyżej system automatycznie
166
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sterowanych okien umożliwia regulowany, w zależności od prędkości i kierunku wiatru,
przepływ świeżego powietrza przez budynek, w celu zapewnienia naturalnej wentylacji
i chłodzenia170.
4.2.2. Oświetlenie naturalne pomieszczeń
Światło dzienne i projektowanie architektury są nierozłączne. Tak było w historii i tak jest
w przypadku najnowocześniejszych budynków inteligentnych. Na każdym etapie cyklu życia
budynku strategie projektowania odnośnie do światła dziennego są inne:
• projekt koncepcyjny – światło ma wpływ na decyzje co do kształtu budynku, jego
proporcji, rozmieszczenia otworów oraz o roli i integracji systemów budynkowych,
• faza projektu budowlanego – strategie odnośnie do rozprowadzenia w budynku światła
dziennego muszą być opracowywane dla różnych jego części; uwzględniać należy projekt
fasady i projekt wykończenia wnętrz, a także wybór oraz integrację systemów i usług
(np.: system regulacji użycia oświetlenia sztucznego w zależności od warunków
oświetlenia naturalnego),
• budowa – ostateczny dobór materiałów i produktów, dopracowanie detali,
•

oddanie do użytkowania i faza eksploatacji budynku – działające systemy muszą być
poddane kontroli i regulacji oraz okresowym zabiegom konserwacyjnym171.
Projektowanie rozwiązań oświetlenia dziennego jest trudnym zadaniem, gdyż trzeba brać
pod uwagę wiele czynników fizycznych czy jakościowych, takich jak m. in. natężenie
oświetlenia, sposób dystrybucji, jednolitość, kontrast, współczynnik luminancji, temperatura
barwowa, czas trwania ekspozycji, olśnienie, zyski słoneczne, kierunkowość i skład
spektralny promieniowania widzialnego, pole widzenia172. Należy też uwzględniać aspekty
behawioralne i psychofizyczne, związane ze stymulacją fotobiologiczną organizmu
ludzkiego, co jest związane z indywidualnymi preferencjami oraz odpowiedzią organizmu
w postaci dobrego lub złego samopoczucia, pobudzenia psychicznego użytkowników,
komfortu widzenia, czyli ważnych aspektów zdrowia fizycznego i psychicznego ludzi.
Światło dzienne ma wpływ na synchronizację rytmów biologicznych człowieka z rytmem
natury, a także na orientację w czasie i przestrzeni173. Dla użytkowników ważne są informacje
o cyklu dobowym uzyskiwane poprzez kontakt wzrokowy ze środowiskiem zewnętrznym.
Pozwala to odczuwać rytm dnia i nocy174. Badaniem złożonych interakcji pomiędzy bodźcami
zewnętrznymi i funkcjami biologicznymi organizmów zajmuje się fotobiologia175.
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P. Boyce [i inni] wymienia korzyści stosowania światła naturalnego:
•

Fizjologicznie światło dzienne jest efektywnym stymulantem ludzkiego systemu widzenia
oraz systemu dobowej regulacji, którego rozregulowanie może powodować problemy ze
zdrowiem.

•

Psychologicznie światło i „widok na zewnątrz” są bardzo pożądane, bo ludzie potrzebują
kontaktu z naturą.

•

Naturalne światło poprawia nastrój, chociaż zależy to od tak wielu czynników, iż trudno
ten aspekt poddać ocenie.
Autorzy zauważają także, że okna są pożądane w miejscu pracy tak długo, dopóki nie
powodują problemów z dyskomfortem wizualnym czy termicznym, lub też utratą
prywatności. Ponadto, ściana zawierająca okna kosztuje więcej niż bez nich. Zatem,
poniesione nakłady finansowe muszą być zrównoważone redukcją kosztów operacyjnych
budynku. Obecność okien powinna również sprzyjać zwiększeniu cen za wynajem
powierzchni176.
Zapewnienie oświetlenia światłem naturalnym pomieszczeń przeznaczonych na pobyt
ludzi jest wymogiem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). Wyjątkiem są
pomieszczenia, gdzie „oświetlenie dzienne nie jest konieczne” lub wręcz „nie jest wskazane
ze względów technologicznych”, albo też ze względów funkcjonalnych celowe jest
umieszczenie tegoż pomieszczenia „w obiekcie podziemnym lub w części budynku
pozbawionej oświetlenia dziennego”. W przypadku pomieszczeń stałej pracy zastosowanie
wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym, jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody
wojewódzkiego inspektora sanitarnego177. Przepisy określają odległości od innych budynków,
zapobiegające zacienianiu pomieszczeń, wymagają dostosowania oświetlenia dziennego do
przeznaczenia pomieszczenia oraz jego kształtu i wielkości, a także określają stosunek
powierzchni okien do powierzchni podłogi.
Podstawowym warunkiem prawidłowego doświetlenia pomieszczeń jest ograniczenie
głębokości traktów, co ma bezpośredni wpływ na bryłę i proporcje elewacji, a także kształt
rzutów, w tym ich zwartość. Przykładowo, dla obiektów biurowych najkorzystniejsze pod
tym względem są trakty 14 - 18 metrowe, co często skłania do projektowania układów
atrialnych. Istnieje także zależność pomiędzy wysokością pomieszczenia, wysokością
usytuowania przegrody przeszklonej i głębokością tegoż pomieszczenia. Jak pisze
W. Celadyn, strefa, gdzie przeważnie występuje wystarczająca intensywność oświetlenia
dziennego, jest ograniczona 2,5 – krotną wysokością przegrody przeszklonej178.
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Bardzo istotne z punktu widzenia użytkownika jest równomierne oświetlenie wnętrz
światłem rozproszonym, łagodzącym kontrasty barwne w pomieszczeniu i niepowodującym
intensywnych refleksów świetlnych na gładkiej powierzchni posadzki, blatu lub na ekranie
komputerowym. Pozytywny lub negatywny wpływ światła dziennego na realizację zadań
zależy od sposobu jego dystrybucji, czyli od tego, jak światło jest dostarczane. Przykładowo,
konwencjonalne okno może być odpowiednie do dystrybucji światła dziennego przy płytkich
traktach biurowych, ale rozprowadzenie światła w głębokiej przestrzeni wymaga bardziej
złożonych strategii projektowania179. Stosowane są wtedy specjalne systemy kolektoroworeflektorowe, umożliwiające głębszą i równomierną penetrację światła. Mogą to być systemy
stałe lub ruchome, sterowane ręcznie lub automatycznie. Ich działanie polega na odbijaniu
bezpośredniego promieniowania słonecznego, przejmowaniu promieniowania rozproszonego
- i już w kontrolowany sposób przesyłania go do wnętrza180. Należą do nich np.: półki
świetlne (light shelves), parapety odblaskowe (reflective sills) czy też systemy eliptycznych
lub parabolicznych luster, wyłapujących światło słoneczne na zewnątrz i kierujących je
w głąb pomieszczeń, dodatkowo rozpraszając promieniowanie w celu uniknięcia odbić
(anidolic system)181. Jak wykazały badania prowadzone pod kierunkiem J.L. Scartezzina,
w przypadku ostatniego z wymienianych rozwiązań (anidolic system) oświetlenie płaszczyzny
pracy w całej głębokości pomieszczenia biurowego jest bardziej wyrównane, a poprzez
minimalizację wysięgu zewnętrznego kolektora (występ poniżej 30 cm) jest ograniczana
ingerencja w wygląd zewnętrzny budynku182. Z kolei półki świetlne łączą ochronę
przeciwsłoneczną, przekierowywanie światła słonecznego oraz widok na zewnątrz przez
dolną część okna. Mogą występować jako systemy wewnętrzne i zewnętrzne. Dostosowane
do konkretnej sytuacji architektonicznej są zwykle umieszczane powyżej poziomu linii
wzroku osoby stojącej. Zastosowanie tego typu systemu musi być uwzględnione
w początkowej fazie projektowania, ponieważ są wymagane stosunkowo wysokie
pomieszczenia183.
Do systemów aktywnego doświetlania wnętrz światłem słonecznym należą także,
śledzące ruch Słońca i odbijające jego promienie w kontrolowany sposób, heliostaty184. Tego
rodzaju urządzenia zastosowano w budynku Forum Energetycznego w Bad Oyenhausen,
projektu Franka O. Gehrego. (proj. 1992-1993, realizacja 1993-95). Ustawiony przy głównym
wejściu heliostat, stanowiący nieco „rzeźbiarski akcent”, składa się z dwóch par okrągłych
luster o średnicy 1,6 m i ma za zadanie kierowanie światła słonecznego do przestrzeni
wystawowych we wnętrzu. Światło odbija się najpierw od pary ruchomych, sterowanych
179
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elektronicznie luster, a następnie od drugiej pary nieruchomych, po czym dociera do okien
budynku185. Jednak, jak pisze P. Kuczia, heliostat „ma bardziej znaczenie formalne
i symboliczne niż energetyczne”, a zaoszczędzona na oświetleniu sztucznym energia
w bilansie całego budynku nie ma istotnego znaczenia186.
Dostęp światła naturalnego do wnętrza musi być zawsze projektowany w integracji
z systemem zabezpieczenia przeciwsłonecznego. Projektując ochronę przeciwsłoneczną,
architekt dysponuje całym arsenałem środków typowo architektonicznych – od bryły po detal,
które jednak dają tylko częściowy efekt. Przykładowo, poziome elementy zacieniające
(gzymsy, nadwieszenia) zabezpieczają wyłącznie przed promieniami padającymi pod
wysokim kątem. Inne elementy architektoniczne, które modelują światło dzienne, to arkady,
balkony czy głęboko osadzone okna. Wydajność tych elementów można oceniać
w kontekście konkretnego rozwiązania projektowego, stąd jako źródła wiedzy bardzo
przydatne są wywiady i studia przypadków187.
Współcześnie ochronie przeciwsłonecznej służą:
•

szkła oraz inne materiały transparentne o specjalnych właściwościach:
o szkło przeciwsłoneczne,
o szkło niskoemisyjne,
o struktury rozpraszająco-odbijające,
o szkło z nadrukiem,
o szkło aktywne słonecznie,
o polimerowe materiały kompozytowe,

•

systemy przesłon montowane po zewnętrznej stronie elewacji, wewnątrz pomieszczenia
lub w przestrzeni międzyszybowej188.
Miejsce montażu systemu osłon przeciwsłonecznych wpływa na efektywność przesłony.
Urządzenia zewnętrzne są skuteczniejsze, ale kosztowne, ponieważ muszą być skonstruowane
tak, aby nie ulec zniszczeniu pod wpływem warunków atmosferycznych, w tym osadzających
się zanieczyszczeń. Ruchome systemy zewnętrzne przeważnie wymagają okresowych
remontów. Tańsze systemy wewnętrzne nie są efektywne jako ochrona termiczna.
Nowoczesnym rozwiązaniem są osłony umieszczane w przestrzeni międzyszybowej lub też
międzyfasadowej (w przypadku elewacji podwójnych) (tabela 7).
Oprócz ochrony przeciwsłonecznej należy także zapewnić użytkownikom ochronę przed
olśnieniem. Są to różne funkcje, które wymagają indywidualnego rozwiązania projektowego.
Ochrona przeciwsłoneczna jest funkcją ochrony termicznej i wiąże się z zabezpieczeniem
przed bezpośrednim światłem słonecznym. Ochrona przed olśnieniem jest funkcją wizualną,
związaną z łagodzeniem wysokiej luminancji w polu widzenia, której źródłem jest nie tylko
bezpośrednie światło słoneczne, ale także światło z nieboskłonu oraz światło odbite189.
185

Kuczia P.: Forum Energetyczne w Bad Oyenhausen. Architektura – murator, 9/1999, s. 87-91.
Kuczia P.: Pudło energetyczne, Architektura-murator 03/2008, s. 98.
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Daylight in Buildings…, op. cit.
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Więcej na ten temat [w:] Celadyn W.: Przegrody przeszklone…, op. cit.
189
Daylight in Buildings…, op. cit.
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Tabela 7
Typy osłon ze względu na miejsce umieszczenia względem przegrody transparentnej190

Osłony zewnętrzne
•
•
•
•
•
•
•

żaluzje zwijane (rolety),
żaluzje listewkowe,
żaluzje ceramiczne,
markizy i markizolety,
żaluzje
wielkogabarytowe –
łamacze światła,
refleksole,
siatki metalowe.

Osłony wewnętrzne
•
•
•
•
•
•
•
•

Osłony hermetycznie
zamknięte w przestrzeni
międzyszybowej

•
rolety wewnętrzne
żaluzje poziome
•
(weneckie),
żaluzje pionowe (verticale),
żaluzje plisowane,
zasłony rzymskie,
maty okienne,
zasłony panelowe,
kotary.

żaluzje z systemami
luster (okasolar, fish),
inne przesłony, takie
jak żaluzje weneckie,
plisowane lub rolety.

Poniżej omówiono właściwości materiałów transparentnych oraz zalety i wady
poszczególnych systemów osłon (rys. 68-80).
Szkło przeciwsłoneczne
Ogranicza emisję promieniowania słonecznego, dzięki czemu nie dopuszcza do
przegrzewania się pomieszczeń. W klimacie gorącym minimalizuje zyski ciepła i ogranicza
zjawisko olśnienia, a w umiarkowanym pozwala osiągnąć kompromis pomiędzy ochroną
przed słońcem (przegrzewanie wnętrz) a dostępem światła naturalnego i kształtowaniem
komfortu termicznego we wnętrzach191. Może to być:
•

Szkło refleksyjne - białe lub barwione w masie, o trwałej powłoce z tlenków metali;
odbija ono na zewnętrz promieniowanie cieplne krótkofalowe (zwane też podczerwonym
lub wysokoemisyjnym), co zabezpiecza przed przegrzewaniem się pomieszczeń; daje
estetyczny efekt lustrzanego odbicia otaczającej przestrzeni; możliwe kolory to: srebrny,
niebieski, szary, brązowy, zielony i neutralny; warstwy tlenków najlepiej jeśli są
nanoszone na wewnętrznej powierzchni szkła w zestawach szyb zespolonych, co
zabezpiecza przed uszkodzeniem powłoki przez wpływ warunków atmosferycznych,
zarysowanie lub środki chemiczne używane do mycia elewacji192.

190

opracowanie własne na podstawie: Żurawski J.: Osłony przeciwsłoneczne…, op. cit.; Sawali D. [red.]:
Vademecum technik… op. cit.
191
Bielczyk A.: Na rynku – elewacje, przegląd najpopularniejszych rozwiązań. Architektura – murator 10/2008,
s. 128-132.
192
Surmiak P.: Słońce wróg…, op. cit. s. 32-36.
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•

Szkło absorpcyjne - barwione w masie (kolory szary, brązowy, zielony) pochłania
promieniowanie cieplne, ale też i świetlne - dlatego częściej trzeba korzystać z oświetlenia
sztucznego; absorbcja powoduje mocne przegrzewanie się szyby, co może być przyczyną
jej pękania, dlatego stosuje się szyby hartowane193.

Możliwe jest także rozwiązanie tańsze, stosowane zwłaszcza w budynkach istniejących,
a mianowicie naklejanie na zewnętrznej powierzchni szkła odpornych na warunki
atmosferyczne folii. Barwę można dopasować do kolorystyki elewacji (folia srebrna,
brązowa, neutralna lub biała matowa, zmniejszająca przejrzystość okna). Korzyści to:
ograniczenie nagrzewania się wnętrz o 20-80% (obniżenie temperatury o ok. 10°C),
zmniejszenie strat ciepła o 6-10% oraz redukcja oślepiania i całkowita blokada promieni
UV194.
Szkło niskoemisyjne
Zapobiega utracie ciepła z ogrzewanych wnętrz dzięki selektywnym powłokom z tlenków
metali. Warstwy selektywne są przepuszczalne dla światła widzialnego i promieniowania
cieplnego od słońca, lecz odbijają z powrotem do wnętrza budynku długofalowe
promieniowanie cieplne, pochodzące od grzejników, urządzeń biurowych, oświetlenia czy też
samych użytkowników. Spodziewane korzyści to: obniżenie kosztów ogrzewania oraz
poprawa komfortu we wnętrzach (redukcja zjawiska odczuwalnego chłodu w pobliżu okna)195.
Struktury rozpraszająco-odbijające
Są to wszelkiego typu pustaki szklane, zbudowane z dwóch zgrzanych ze sobą szklanych
części, z hermetycznie zamkniętą pustką powietrzną pomiędzy nimi. Dzięki swej budowie
częściowo odbijają i rozpraszają promieniowanie słoneczne oraz ograniczają zyski ciepła.
Mogą być bezbarwne, barwione powierzchniowo lub w masie. Stopień przepuszczalności
światła największy jest dla pustaków bezbarwnych (75-80%), natomiast dla pustaków
barwnych zależy od barwy i stopnia nasycenia koloru (50-70%)196.
Innego typu systemy, to zestawy szyb zespolonych z przekładkami metalowymi w formie
rozpiętych siatek o różnym splocie oraz blach perforowanych, z wyciętymi otworami,
wzorami, tłoczeniami, w różnych kolorach i o zróżnicowanych fakturach, dające oprócz
ochrony przeciwsłonecznej ciekawe efekty dekoracyjne197.
Jeszcze inne rozwiązanie to szyby zespolone z matrycą z rurek kapilarnych (ze szkła lub
poliwęglanu), które mogą być przezroczyste, białe lub barwne, ustawione prostopadle lub pod
kątem do powierzchni szkła198.
193

Ibidem, s. 32-36.
Surmiak P.: Słońce wróg…, op. cit. s. 34
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Bielczyk A.: Na rynku…, op. cit. s. 128-132.
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Michałowski T.: Pustaki szklane - w mieszkaniach, apartamentach i rezydencjach, Świat Szkła 9/2008.
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Sienkiewicz R.: Niezwykłe szyby zespolone, www.swiat-szkla.pl/content/view/3114/lang,pl/
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Ibidem.
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Szkło z nadrukiem
Stopień przepuszczalności promieni słonecznych można regulować także przez
wykonanie nadruków na tafli szklanej metodą sitodruku, o rożnym stopniu zagęszczenia.
Wzory mogą pokrywać całą powierzchnię szyby lub tylko jej część. Emalię ceramiczną
nakłada się na szkło bezbarwne lub barwione w masie. Efekt ochrony przeciwsłonecznej jest
tym wyższy, im większy jest stopień zadrukowania tafli szkła oraz im ciemniejszy jest kolor
emalii199. Możliwe warianty wzorów, zróżnicowane pod względem graficznym
i kolorystycznym, tworzą ciekawe efekty estetyczne zarówno w dzień, jak i w oświetleniu
nocnym. Przykładem tego typu rozwiązania jest budynek biblioteki uniwersyteckiej
w Cottbus (proj. Herzog & de Meuron, oddany do użytku w 2004 r.), gdzie szklane fasady są
pokryte dekoracyjnym nadrukiem liter, o gęstości zależnej od wymaganej wartości
współczynnika g dla części elewacji o danej orientacji względem stron świata200
(por. rys. 14-15 w rozdz. II).
Szkło aktywne słonecznie
Szkło o samoczynnej zmienności parametrów:
•

fotochromatyczne – zmiana przepuszczalności zależy od stopnia nasłonecznienia,

•

termochromatyczne – reaguje na zróżnicowanie wartości temperatury szklenia,

•

termotropowe – przepuszczalność energii słonecznej zmniejsza się, gdy wzrasta
rozproszenie światła widzialnego w pewnym zakresie temperatur201.
Szkło o kontrolowanej regulacji parametrów:

•

gazochromatyczne – wykorzystanie mieszanki gazowej powoduje zmianę właściwości
optycznych,

•

elektrochromatyczne, SPD202, ciekłokrystaliczne – zmiana właściwości optycznych pod
wpływem prądu elektrycznego - możliwość uzyskania transparentnej fasady w ciągu dnia,
a w nocy ekran do projekcji na części tylnej szklenia, od strony wnętrza. Szkło takie
posiada przekładkę, zawierającą ciekłe kryształy. Pod wpływem działania pola
elektrycznego układają się one w sposób uporządkowany, co powoduje, że jest ono
całkowicie przezierne, natomiast po wyłączeniu napięcia – staje się matowe
i nieprzezierne203.
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www.pilkington.com
architecture.mapolismagazin.com/information-communication-and-media-center-library-and-data-centercottbus
201
Marchwiński J.: Szkło termotropowe i fotochromatyczne w budownictwie. Świat Szkła 12/2007.
202
SPD - skrót z ang. suspended particle devices - podano za: Marchwiński J.: Szkło termotropowe…, op. cit.)
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Polimerowe materiały kompozytowe
Materiały, które powoli wypierają szkło, takie jak np.:
•

wielowarstwowy poliwęglan o grubości jedynie 60 mm, wykazuje porównywalne
właściwości ochrony cieplnej, jak zestawy szyb dwukomorowych (potrójnie szklonych),
wypełnionych argonem, z powłokami niskoemisyjnymi; elewacje z poliwęglanu nie
wymagają dodatkowej kontroli przeciwsłonecznej, gdyż poprzez swoje ukształtowanie
rozpraszają światło; dzięki powłokom ochronnym zmniejszyła się też obawa o trwałość
i odporność na promienie UV204;

•

folia ETFE (etylen tetrafluoroetylen) całkowicie nowatorski w swej koncepcji materiał,
typu trójwarstwowej membrany; tzw. „poduszki” ETFE są swego rodzaju syntetyczną
skórą, zapewniającą dostęp promieni słonecznych, bezpieczeństwo pożarowe (materiał
niepalny), odpowiednią izolacyjność, odporność na uderzenia oraz warunki atmosferyczne
(jego powierzchnia ulega samooczyszczeniu pod wpływem opadów deszczu); materiał ten
ma dobre właściwości izolacyjne, jest lekki (1% wagi szkła), przepuszczalny dla promieni
słonecznych (przepuszcza więcej promieni UV niż szkło)205; problemem mogą być
ewentualnie przerwy w dostarczaniu powietrza, które musi być w sposób ciągły
pompowane, aby utrzymywać „poduszki” w odpowiednim naprężeniu; istnieje możliwość
„załatania” lub wymiany uszkodzonych modułów.

Żaluzje zwijane (rolety)
Chronią otwory okienne, a także drzwiowe przed wpływem czynników zewnętrznych
(deszcz,

wiatr,

promienie

słoneczne,

hałas).

Zabezpieczają

przed

wychładzaniem

pomieszczeń w sezonie jesienno-zimowym, gdyż po ich całkowitym zamknięciu, pomiędzy
pancerzem a szybą pozostaje przestrzeń wypełniona powietrzem, będąca dobrym
izolatorem206. Są ważnym elementem ochrony osób i mienia w budynku. Jeśli rolety
instalowane są właśnie w takim celu, konieczne są wtedy wzmocnione profile oraz specjalna
technika montażu207. Tego typu systemy stanowią izolację wizualną208, gdyż po całkowitym
opuszczeniu przesłaniają obszar całego okna, co w aspekcie bezpieczeństwa obiektu jest
zaletą, ale przy użyciu systemu w celu ochrony przeciwsłonecznej okazuje się on mało
wydajny209. Rolety mogą być uruchamiane ręcznie lub silnikami elektrycznymi, z opcją
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Makowska B.: Kształtowanie powierzchni współczesnych form architektonicznych – estetyczne
i przestrzenne właściwości nowych materiałów. Czasopismo Techniczne Architektura z. 6A/2005, s. 199-204;
Solla I.F.: Will transparent polymers kill glass? facadesconfidential.blogspot.com/2010/11/will-transparentpolymers-kill-glass.html
205
oprac. red.: prezentacja obiektu Narodowego Centrum Sportów Wodnych w Pekinie [w:] Architektura –
murator 5/2008, s. 117
206
Sawali D. [red.]: Vademecum technik…, op. cit.
207
Ibidem.
208
Żurawski J.: Osłony przeciwsłoneczne…, op. cit.
209
Daylight in Buildings…, op. cit.
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napędzania ich energią słoneczną210. Należy jednak zawsze zapewnić możliwość ręcznego
podniesienia rolety, gdyż w przypadku braku prądu (np.: w razie pożaru), gdy są opuszczone
w dół, mogą uniemożliwić ewakuację z obiektu.
Żaluzje listewkowe
Izolują przed promieniowaniem cieplnym i świetlnym, zaciemniają wnętrza, polepszają
rozproszenie światła, a przy odpowiednim ustawieniu listew pozostawiają możliwość
swobodnego wietrzenia oraz kontaktu wizualnego z otoczeniem. Są istotnym elementem
kształtującym estetykę elewacji. Mogą być sterowane napędem elektrycznym lub
automatycznie211. We wnętrzach przyczyniają się do powstawania prążkowanych cieni, które
mogą powodować dezorientację i kontrast w polu widzenia212. Materiały, z których wykonuje
się listwy żaluzji to: aluminium, stal, szkło213. Żaluzje szklane nie przesłaniają widoku na
zewnątrz, a jednocześnie zapewniają redukcję efektu olśnienia. Mogą być wyposażane
w ogniwa fotoelektryczne, choć jest to na razie rozwiązanie drogie214.
Żaluzje ceramiczne
Wykonywane są ze specjalnie wypalanej gliny. Mogą być barwione lub szkliwione, stałe
lub ruchome, zaimpregnowane środkami obniżającymi wchłanianie wilgoci oraz powlekane
antygraffiti215. Kształtki tzw. „bagietki” o przekroju kwadratowym, prostokątnym lub
łezkowym mogą być montowane pionowo lub poziomo. Tego typu systemy dają ciekawe
efekty estetyczne, również dzięki naturalnej palecie barw216.
Markizy i markizolety
Wykonane są z materiału pokrytego impregnatem o właściwościach grzybobójczych
i antystatycznych217. Zacieniają, ograniczają nadmierne nagrzewanie i nasłonecznienie
pomieszczeń, a także osłaniają przed opadami atmosferycznymi218 i do pewnego stopnia także
przed wiatrem (przy większych podmuchach muszą być zwijane). Najczęściej są stosowane
w parterach obiektów handlowo-usługowych.
Z kolei markizolety to połączenie rolet i markiz. Część górna jest pionowym ekranem,
który przechodzi w markizę, co daje możliwość „wyglądania” przez nieosłonięte okno.
Polecane są szczególnie przy wysokich otworach okiennych. Oba typy osłon bywają często
„nośnikami” reklam219.
210
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Żaluzje wielkogabarytowe - łamacze światła
Występują w formie pergoli, daszku, rastra na fasadzie lub ściany osłonowej dostawionej
do ściany właściwej220. Bardziej niż rolety zewnętrzne są narażone na działanie
niekorzystnych czynników atmosferycznych221 Przytwierdza się je przed powierzchnią
przeszkloną w pozycji poziomej, pionowej lub ukośnej, w pewnej odległości, gdyż nagrzane
powietrze może być kierowane poprzez ustawienie listew wprost na przeszklenie, co
intensyfikuje przegrzewanie pomieszczeń. Mogą być to systemy stałe lub ruchome
(nastawne), sterowane automatycznie. Gdy są wyposażone w czujniki pogodowe,
umożliwiają płynną regulację światła w zależności od warunków zewnętrznych222. Żaluzje
wielkogabarytowe do pewnego stopnia zacieniają, częściowo kontrolują olśnienie oraz
przekierowują światło słoneczne, ale pod tym względem nie są samodzielnym systemem223.
Nie stanowią też izolacji termicznej w sezonie zimowym224. Mogą natomiast istotnie
ograniczać widok na zewnątrz225. Zwykłe aluminiowe listwy zastąpione ogniwami
fotowoltaicznymi służą wytwarzaniu energii elektrycznej226. Łamacze światła kreują
wyrazisty, nowoczesny wizerunek zewnętrzny budynku. dlatego bywa, że są stosowane nieraz
bez związku z pierwotnym przeznaczeniem. Przykładem może być zastosowanie fasadowych
żaluzji wiekogabarytowych w charakterze detalu architektonicznego, imitującego gzyms,
obiegający budynek nawet na bezokiennej ścianie (por. rys. 76-77).
Refleksole
Wykonane z syntetycznych tkanin o strukturze siatki są montowane na zewnątrz przed
przegrodą przeszkloną, w pozycji poziomej, pionowej lub ukośnej, w celu ochrony wnętrz
przed nadmiernym nasłonecznieniem (wskaźnik odbicia promieni słonecznych to 50-60%)227.
W zależności od kąta padania promieni, przepuszczają promieniowanie słoneczne o różnej
długości fal228. W nocy porą zimową mają niewielki wpływ na ograniczenie energii na
ogrzewanie (ok. 1,12%), natomiast w lecie mogą przyczynić się do obniżenia temperatury we
wnętrzach o 3,5oC229. Umożliwiają widok na zewnątrz230.
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Siatki metalowe
Pełnią funkcję osłaniająco-zabezpieczającą, chroniąc wewnętrzną warstwę fasady przed
wpływem czynników atmosferycznych (wiatr, opady), temperaturą, hałasem oraz stanowiąc
barierę przed celowym lub przypadkowym uszkodzeniem elewacji. Problemem może być
przesłonięcie i zatarcie widoku z wnętrza pomieszczeń przez powierzchnie przeszklone, brak
możliwości regulacji stopnia przepuszczalności dla promieni słonecznych w zmiennych
warunkach różnych pór dnia i roku oraz drgania wywołane przez wiatr. Każdorazowo
indywidualnego rozwiązania wymaga montaż zapewniający odpowiednie naprężenie siatki
oraz rozwiązanie sposobu jej konserwacji, a także utrzymania w czystości powierzchni
przeszklonych, znajdujących się za nią231.
Siatki metalowe ze stali nierdzewnej lub rzadziej z miedzi, aluminium, czy brązu
stwarzają duże możliwości kreowania architektury o bardzo współczesnym wizerunku
zewnętrznym. W. Celadyn wymienia następujące korzyści:
•

ujednolicenie materiałowe elewacji, przesłonięcie podziałów i artykulacji przegrody
osłoniętej siatką, „filtrowanie” faktury i barwy materiału,

•

trójwymiarowość, głębia, zróżnicowana „gęstość” elewacji,

•

refleksy światła słonecznego, ciekawe efekty oświetlenia nocnego (podświetlanie od
wewnątrz, wyświetlanie statycznie lub dynamicznie grafiki sterowanej komputerowo)232.

Siatki mogą być także nośnikami reklam oraz stelażem, po którym pną się winorośla i są
stosowane nie tylko na przegrodach przeszklonych.
Rolety wewnętrzne
Ten typ osłon to zabezpieczenie przed promieniami słonecznymi, dekoracja wnętrz oraz
widoczny z zewnętrz element kształtujący estetykę powierzchni przeszklonych. Jako ochrona
przed nasłonecznieniem jest to system mniej efektywny niż osłony zewnętrzne233.
Nagrzewaniu ulega powietrze zamknięte między materiałem rolety a szybą. Odległość tę
można zmniejszyć, mocując rolety do skrzydeł okien. Rolety z prowadnicami zmniejszają
cyrkulację nagrzanego powietrza oraz w niewielkim stopniu chronią przed wychładzaniem się
pomieszczeń w chłodne dni nocą (w dzień wtedy są przeważnie zwinięte, aby umożliwić
dostęp światła naturalnego)234.
Przy niskim kącie padania promieni słonecznych istnieje prawdopodobieństwo
dyskomfortu z powodu olśnienia. W takim przypadku, zasunięcie rolet w celu zmniejszenia
olśnienia w polu widzenia obserwatora jest równoznaczne z ogólnym zmniejszeniem ilości
światła naturalnego docierającego do wnętrza ze szkodą dla procesów metabolicznych
231
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w organizmie ludzkim (całkowita izolacja wizualna wnętrza z zewnętrzem) oraz z ryzykiem
podwyższenia zapotrzebowania na energię z powodu konieczności użycia oświetlenia
sztucznego235.
Żaluzje poziome (weneckie)
Bardzo popularne rozwiązanie, także dzięki szerokiej gamie kolorystycznej i możliwości
zastosowania lameli z aluminium, drewna lub materiałów drewnopodobnych236. Żaluzje
weneckie ograniczają wgląd z zewnątrz oraz częściowo widok z pomieszczenia, a także
zapewniają umiarkowaną dystrybucję światła - odwrócone, posrebrzane lamele, ustawione
w pozycji horyzontalnej, zwiększają poziom oświetlenia naturalnego pomieszczeń237. Należy
jednak zadbać o to, aby same przesłony nie stały się wtórnym źródłem olśnienia238.
W słoneczne dni mogą tez powodować powstawanie prążkowanych cieni na blatach biurek.
Zainstalowanie żaluzji poziomych może wpłynąć w lecie na obniżenie temperatury
w pomieszczeniu o 5-7°C, natomiast zimą na podwyższenie o 2°C. Zastosowanie sterowania
automatycznego wpływa na polepszenie tych parametrów. Korzystne ze względu na
oszczędność energii jest automatyczne sterowanie żaluzjami weneckimi w synchronizacji
z funkcją ściemniania świetlówek239. Z kolei nie jest korzystne, by w celu kontroli olśnienia
ustawiać listwy pod kątem większym niż 45o. Należy także dążyć do ograniczenia sytuacji,
w której osłony byłyby zamknięte w czasie normalnej eksploatacji, przy czym użytkownik
powinien mieć możliwość całkowitego ich zamknięcia w razie potrzeby240.
Żaluzje pionowe
Tak zwane verticale – są często stosowane ze względu na stosunkowo niski koszt
i możliwość przesłaniania przeszkleń o dużych wymiarach. Szyny są montowane do sufitu lub
ściany i mogą być gięte w łuk na wymiar. Producenci oferują szeroką gamę kolorów, faktur
i wzorów oraz materiały - tkaniny, lub PCV241, o różnych właściwościach w zależności od
przeznaczenia przesłony. Obrotowe pionowe lamele można w łatwy i precyzyjny sposób
regulować, decydując o ilości i kierunku wpadającego światła. Jednak ze względu na dosyć
duży ciężar długich pasków materiału, przytwierdzanych tylko górą, przy częstej regulacji
może dochodzić do uszkodzeń mechanizmu łańcuszkowego.
Żaluzje pionowe zastosowane od wnętrza na dużej powierzchni przeszklonej mogą
w sposób istotny wpłynąć na kolorystykę elewacji (porównaj rys. 78).
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Żaluzje plisowane
Wykonane z różnych tkanin (półprzezroczyste, nieprzezroczyste, przepuszczające światło)
lub papieru mogą być stosowane w przypadku dużych powierzchni okiennych i przy
nietypowych kształtach (koła, owale, wielokąty). Po zastosowaniu podwójnej warstwy
tkaniny uzyskuje się bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej242.
Zasłony rzymskie
Duża dekoracyjność – są wykonane z tkaniny, która przy podnoszeniu tworzy fałdy,
draperie; konieczność stosowania materiałów odpornych na kurczenie się, odkształcenie
i zabrudzenia243.
Maty okienne
Są to podciągane lub rolowane żaluzje wewnętrzne, wykonane z materiałów naturalnych:
drewna, trzciny lub bambusa. Nie nadają się do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych,
ze względu na niebezpieczeństwo powstania pleśni lub grzybów. Dają efekt nieregularnego
dopływu światła naturalnego244.
Zasłony panelowe
Bardzo dekoracyjne, złożone z pasów tkaniny, przesuwanych na szynach245.
Kotary
Swobodnie zwieszone tkaniny, przesuwane na szynie cechuje przede wszystkim duża
dekoracyjność. Przy odpowiednim doborze materiału dają możliwość częściowego
wyciszania dźwięków oraz ochrony przed utratą ciepła przez powierzchnie przeszklone.
Żaluzje z systemami luster (okasolar, fish)
Systemy refleksyjnych, nieruchomych profili umieszczonych w przestrzeni
międzyszybowej zostały zaprojektowane w celu ochrony przeciwsłonecznej,
przekierowywania światła dziennego oraz kontroli olśnienia (rys. 67). Technologia ta pozwala
na przekierowanie promieni słonecznych padających pod niskim kątem na sufit, a odrzucanie
promieni padających pod kątem wysokim. Rozwiązanie to okazuje się skuteczne w regionach,
gdzie dominuje słoneczna pogoda, ale nie najlepiej sprawdza się w warunkach nieba
zachmurzonego. Jest to przede wszystkim strategia selektywnego zacienienia, co może być
przydatne w kontroli wydajności cieplnej dużych powierzchni szklanych fasad. Tego typu
rozwiązania stanowią przeszkodę w widoku na zewnątrz246.
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Rys. 67. Zasada działania systemu okasolar (opracowanie własne na
podstawie: www.okalux.de)
Fig. 67. Rule of functioning of the okasolar system (the author’s own
elaboration based on: www.okalux.de)

Inne osłony w przestrzeni międzyszybowej
W przypadku fasad szklanych lub okien jest możliwe umieszczanie w hermetycznie
zamkniętej przestrzeni międzyszybowej różnych typów ruchomych osłon, takich jak: żaluzje
weneckie, plisowane czy rolety w różnych kolorach. W porównaniu z osłonami
wewnętrznymi jest to rozwiązanie trwalsze oraz łatwiejsze w utrzymaniu czystości, gdyż
listewki żaluzji czy materiał rolety oraz akcesoria są chronione przed kurzem, brudem
i innymi zanieczyszczeniami atmosferycznymi247. Zatem ze względów higienicznych byłyby
zalecane dla pomieszczeń związanych ze służbą zdrowia248. Całościowy efekt można uzyskać
dopasowując różne konfiguracje szyb w zestawie (przeciwsłoneczne, niskoemisyjne,
dźwiękochłonne, samoczyszczące). Systemy takie mogą być sterowane ręczne (za pomocą
sznurka) lub elektrycznie249. Problemem, na który zwraca uwagę C.C. Sullivan, może być
długość okresu gwarancyjnego na cały zestaw, krótszy niż na samo szkło250.
Omówione powyżej systemy ochrony przeciwsłonecznej to ważne elementy kreujące
estetykę wizerunku zewnętrznego budynku. To, jak istotne jest uwzględnienie strategii
zabezpieczenie przegród przeszklonych przed wpływem słońca już na etapie koncepcji
architektonicznej obrazuje przykład D. Perrault i jego projektu Biblioteki Narodowej
247
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w Paryżu (realiz. w latach 1989-96). Budynek ten ma formę czterech przeszklonych wież
w kształcie litery „L”, które ustawiono w narożnikach ogromnego cokołu. Całkowicie
transparentne elewacje miały symbolicznie umożliwiać społeczeństwu wgląd z zewnątrz
w przestrzenie przechowywania cennych zbiorów251. Architektura obiektu była bardzo
wysoko oceniona za mistrzowskie połączenie monumentalności z dematerializacją bryły oraz
nacechowanie budynku znaczeniami. Pojawiały się jednak obawy, że księgozbiory
wystawione na działanie promieni UV mogą zostać zniszczone252. Pierwotny projekt uległ
zatem istotnej dla koncepcji architektonicznej modyfikacji. Podjęto decyzję o obniżeniu wież
i powiększeniu powierzchni magazynowych w podziemiach. Wprowadzono także
wewnętrzne, wertykalne przesłony, które wpłynęły negatywnie na wizualną lekkość
budynku253. Perrault początkowo, nie chcąc rezygnować z głównej idei, czyli
transparentności, proponował zastosowanie zaawansowanej technologii szkła opracowanego
przez NASA, które blokowałoby promienie ultrafioletowe i ciepło. Ogromne koszty
wykluczyły jednak tę opcję. Przyjętą do realizacji koncepcję aluminiowych, pokrytych
drewnianą okleiną, osłon przeciwsłonecznych podbudował zatem nową ideą. Miała to być
możliwość „animacji ” i tworzenia zmieniających się wraz z ruchem Słońca na niebie wzorów
na fasadach, uzyskiwanych przez ręcznie zamykane i otwierane przesłony. W rzeczywistości
regulowane osłony zastosowano jedynie na piętrach mieszczących biura. Tam, gdzie znajdują
się księgozbiory, osłony zamontowano na stałe254.

Rys. 68. Szkło refleksyjne, Muzeum Wsi
Opolskiej, Opole (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 68. Reflective glass, Museum of Rural
Architecture, Opole (photo J. Tymkiewicz)

Rys. 69. Szkło z nadrukiem, budynek Hasselblad,
Gőteborg (fot. J. Gregorowicz)
Fig. 69. Printed glass, Hasselblad building,
Gőteborg (photo J. Gregorowicz)
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Rys. 70. Markizy, budynek
usługowy, Praga
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 70. Awnings, service
building, Prague
(photo J. Tymkiewicz)

Rys. 71. Żaluzje drewniane,
apartamentowiec z usługami,
Harrachov (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 71. Wood shutters,
apartment and service building,
Harrachov
(photo J. Tymkiewicz)

Rys. 72. Żaluzje szklane, Torre
Agbar, Barcelona
(fot. K. Suchorończak)
Fig. 72. Glass louvers, Torre
Agbar, Barcelona
(photo K. Suchorończak)

Rys. 73. Poziome „łamacze
światła”, centrum handlowe
Forum, Gliwice
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 73. Horizontal „sun
breakers”, “Forum” shopping
mall, Gliwice
(photo J. Tymkiewicz)

Rys. 74. Żaluzje
wielkogabarytowe, biurowiec
WASKO, Gliwice
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 74. Façade louvers,
„WASKO” office building,
Gliwice (photo J. Tymkiewicz)

Rys. 75. Pionowe „łamacze
światła” budynek NBP,
Katowice (fot. J. Tymkiewicz)
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Fig. 75. Vertical „sun
breakers”, NBP building,
Katowice
(photo J. Tymkiewicz)

Rys. 76-77. „Łamacze światła” jako „dekoracja”, budynek Poczty Głównej, Tychy
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 76-77. „Sun breakers” as a „decoration”, Main Post Office building, Tychy
(photo J. Tymkiewicz)

Rys. 78. Błękitne verticale,
budynek banku, Gliwice
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 78. Blue vertical blinds,
bank building, Gliwice
(photo J. Tymkiewicz)

Rys. 79. Białe rolety, budynek
Biprohutu, Gliwice
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 79.White roller blinds,
„Biprohut” building, Gliwice
(photo J. Tymkiewicz)

Rys. 80. Różnokolorowe kotary
w oknach, budynek Ericsson,
Göteborg (fot. J. Gregorowicz)
Fig. 80. Multicolored hangings,
Ericsson building, Göteborg
(photo J. Gregorowicz)

5. Jakość behawioralna

Ta kategoria jakości najbardziej jest związana z psychologią. Jak pisze A. Bańka,
„Analogia pomiędzy psychologią a architekturą opiera się na małym, ale za to magicznym
słowie psyche. Pojęcie to stanowi synonim tego, co ożywia, nadaje sens, tchnienie, rozum,
plan, logikę, intencję, program, harmonię i uczucie”255.
255

Bańka A.: Architektura psychologicznej…, op. cit. s. 5.

133

Jakość behawioralna w odniesieniu do elewacji oznacza całe spektrum subiektywnych
odczuć użytkowników, których doświadczają oni w kontakcie z obiektem architektonicznym
– także z jego elewacjami. Odczucia te powstają przede wszystkim w związku z doznaniami
natury estetycznej i symbolicznej, ale nie tylko. Rozwiązania architektoniczne oraz
techniczne zastosowane w obrębie ścian zewnętrznych i elewacji wpływają także na poczucie
bezpieczeństwa w budynku i jego otoczeniu, a także wspierają orientację w przestrzeni
architektoniczno-urbanistycznej, co również przekłada się na komfort psychiczny
użytkowników lub stres. Poniżej omówiono zagadnienia związane z elewacjami, które
wpływają na kształtowanie jakości behawioralnej budynku.

5.1. Zagadnienia estetyczne
Estetyka wizerunku zewnętrznego jest tym aspektem, z którym elewacje najbardziej
kojarzą się i łączą. Wpływ na jej kształtowanie mają m. in.:
•

skala obiektu i forma,

•

kolor oraz tekstura jako właściwości materiałów elewacyjnych,

•

helioplastyka oraz oświetlenie nocne jako efekt zależny od formy oraz od użytych
materiałów256.

5.1.1. Forma architektoniczna
Forma architektoniczna w aspektach estetycznych – to temat tak obszerny, że w niniejszej
pracy można go jedynie zasygnalizować. W jaki sposób kreowana jest forma, zależy od
architekta, jego potencjału twórczego, wiedzy, upodobań i przyjętej metody projektowania.
Przykładem może być metoda pracy pracowni Coop Himmelb(l)au, gdzie „nie pojawia się
analiza w naszym rozumieniu: analiza działki, kontekstu, funkcji. Najpierw powstaje idea,
która bierze się znikąd, jakiś błysk, akt strzelisty, inspiracja światłem, rysunkiem, zdjęciem,
muzyką”257. Wypracowanie odpowiedniej metody jest zatem często charakterystyczne dla
danej pracowni, a skuteczność działania można oceniać po efektach końcowych, do których
należy także jakość estetyczna budynku. Są architekci, których obiekty są charakterystyczne
i łatwo rozpoznawalne. Są również tacy, którzy za każdym razem tworzą coś nowego
i niepowtarzalnego. Różne są źródła ich pomysłów formalnych – inspirują się światłem,
materiałami elewacyjnymi, techniką, czy naturą, igrając z percepcją odbiorcy. Jak podkreślają
B. Makowska i A. Kosik, architekci „celowo projektują formy, które ‘uwodzą’ odbiorcę,
ponieważ ich zdaniem obiekty takie angażują wszystkie zmysły, powodują bardziej intensywną
i wnikliwą obserwację. Są intrygujące, a zarazem wyraziste”258.
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Nierozstrzygniętym problemem pozostaje kontekst urbanistyczno-architektoniczny, czy
należy się do niego dopasowywać, czy nie i jak to zrobić? W przypadku projektu
P. Eisenmana: City of Culture w Santiago de Copostella inspiracje istniejącym kontekstem
były wręcz dosłowne. Autor „skopiował” rzeźbę terenu wraz z masywem historycznych
zabudowań tegoż miasteczka, poprzecinanych siatkami ulic i przeniósł ten twór urbanistyczny
do skali architektonicznej, tworząc pofalowane, przypominające wzgórza budynki,
poprzecinane płaszczyznami elewacji. Skrajnie odmienny przykład to obiekty w ogóle
niezwiązane z otaczającym środowiskiem, obce pod każdym względem, ale przez to ciekawe,
„medialne”, przyciągające rzesze turystów, chcących na własne oczy przekonać się, czy dany
budynek jest rzeczywiście taki, jak pokazują to gazety i telewizja. Zatem sposób nawiązania
do kontekstu architektoniczno-urbanistycznego zależy od konkretnej sytuacji, w tym od celu,
jaki ma być osiągnięty dzięki nowemu lub zmodernizowanemu budynkowi. I chociaż
dyskusje toczą się w kręgach badaczy architektury, wydaje się, że nie ma na to obiektywnej
recepty259.
W polskich realizacjach widać raczej tendencje do spokojnego wpisywania się
w istniejący kontekst, szczególnie tam, gdzie architekt ma do czynienia z tkanką historyczną.
Pawilon Wystawowo-Informacyjny Wyspiański 2000 (proj. Ingarden & Ewý Architekci,
realizacja 2007 r.) przy Placu Wszystkich Świętych w Krakowie jest przykładem obiektu
nowoczesnego, który zaistniał w starej, zabytkowej tkance miejskiej, nie konkurując, lecz
uzupełniając ją. Inny, śląski przykład to nowa fasada Teatru Rozrywki w Chorzowie (Studio
Stożek i Partnerzy proj. 2004 r., realizacja w latach 2005-2008) z przeszkloną ścianą foyer,
sąsiadującą z zabytkowymi elewacjami – pozornie zupełnie niepasującą do historycznej
elewacji ani do sąsiednich kamienic, dającą jednak efekt harmonijnego połączenia z istniejącą
tkanką miejską260. Podobnie dwa opolskie budynki: Centralna Biblioteka Caritas (proj. prac.
Domicz, w latach 1998-2000) oraz Miejska Biblioteka Publiczna (Architop A. Zatwarnicki,
realiz. 2010 r.) - dobudowane do starych kamienic, operują językiem architektury
współczesnej, nowoczesne w swym wyrazie estetycznym, dobrze współistnieją
z historycznym sąsiedztwem (rys. 81-82).
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Więcej na ten temat [w:] Żmudzińska-Nowak M.: Miejsce. Tożsamość i zmiana. Wydawnictwo Politechniki
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Rys. 81. Miejska Biblioteka Publiczna, Opole
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 81. Municipal Public Library, Opole
(photo J. Tymkiewicz)

Rys. 82. Centralna Biblioteka
Caritas, Opole (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 82. „Caritas” Central Library,
Opole (photo J. Tymkiewicz)

5.1.2. Materiały elewacyjne
Inspiracja materiałem polega na uczynieniu ze struktury, koloru, faktury oraz wysokiej
jakości wykonawstwa - motywu przewodniego projektu. Wydaje się, że we współczesnej
architekturze materiałem, który najbardziej inspiruje architektów, jest szkło i jego cechy:
przezroczystość, delikatność, ulotność, dematerializacja, efekty nocnej iluminacji, lustrzane
odbicia otaczającej przestrzeni i budynków lub głębia w ukazywaniu kolejnych planów
wnętrza.
O możliwościach plastycznych fasad przeszklonych w dużej mierze decyduje wybór
systemu mocowania tafli szklanych. Ściany z panelami szklanymi w ramach z profili
stalowych lub aluminiowych mają wyraźny, mniej lub bardziej regularny podział, nadający
fasadzie określony rytm. Współcześnie mogą powstawać budowle, gdzie prawie każda szyba
ma inny kolor, kształt i wymiary, a nawet kąt nachylenia we wszystkich kierunkach. Ich
montaż wymaga dużej precyzji, wykluczającej możliwość pomyłki i jest możliwy dzięki
oznaczeniom każdej z tafli, zgodnym z rysunkami technicznymi. Wadą systemów ramowych
jest niebezpieczeństwo powstawania od zewnątrz zacieków oraz zabrudzeń na styku szkła
i profili. Większą swobodę twórczą dają architektom bezramowe systemy szklenia
strukturalnego, ze szklanymi płytami mocowanymi punktowo do konstrukcji nośnej261. Tego
typu fasady sprzyjają osiąganiu wrażenia dematerializacji bryły budowli.
Efektem, który należy przewidzieć i uwzględnić w projekcie elewacji transparentnych,
jest relacja „wnętrze-zewnętrze”, obejmująca także podziały i kolorystykę pomieszczeń,
obserwowanych z zewnątrz, szczególnie w oświetleniu nocnym. W Muzeum Sztuk Pięknych
261

Gierczak J.: Konstrukcje wsporcze fasad szklanych. Świat Szkła 2/2009.
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w Lille proj. (arch. J. M. Ibos, w latach 1991-1997) dzięki temu, że elementy konstrukcyjne
fasady frontowej wykonanej w systemie słupowo – ryglowym od zewnątrz zostały ukryte,
udało się uzyskać efekt lustrzanej ściany z bardzo delikatnie zaznaczonymi podziałami,
odbijającej stary budynek muzeum. Słupy umieszczone po stronie wnętrza, odsunięte od
płaszczyzny szklenia, stały się istotnym elementem aranżacji wydłużonej przestrzeni
korytarza, nadając rytm i podkreślając jego linearność262. Ściana korytarza, pomalowana na
kolor czerwony i złoty, stanowi ważny element wizerunku zewnętrznego, gdyż widoczna jest
z daleka jako tło przeszklonej fasady263.
Bardzo duży potencjał plastyczny tkwi w fasadach podwójnych, z którymi wiążą się
detale, narzucane przez współczesną technologię i rozwiązania inteligentne. Są to: podziały
przestrzeni wewnątrzfasadowej w postaci pełnych przegród lub ażurowych pomostów
komunikacyjnych, otwory wlotu i wylotu powietrza - umieszczane w określony sposób
w zewnętrznej warstwie (mogą być grupowane co kondygnację na wysokości stropów),
zwiększające masę termiczną pełne pasy ścian podokiennych, a także różnego typu
zabezpieczenia przeciwsłoneczne264. Biorąc pod uwagę efekty wizualne, K. Zielonko-Jung
wyróżnia dwa zasadnicze typy fasad podwójnych: jednorodne i niejednorodne. Fasady
jednorodne to takie, w których obie ściany są przeszklone i stanowią trójwymiarową, ale
jednolitą i niezależną od konstrukcji obudowę. Z kolei w przypadku fasad niejednorodnych,
wewnętrzna ściana, w dużym stopniu nieprzezroczysta, wizualnie przynależy do bryły
budynku, natomiast zewnętrzna jest formą przesłony – elementu dodanego i może
występować w czterech wariantach265:
•

zdwojone okno (czyli dodatkowe szklenie pojedynczego otworu okiennego, umieszczone
w licu ściany lub przed nią) (rys. 83),

•

szklany ekran (dodatkowe szklenie dołożone do całej ściany obiektu lub dużego jej
fragmentu) (rys. 84-85),

•

płaszczyzna otaczająca (warstwa zewnętrzna jako przesłona umieszczona na całym
obwodzie budynku lub jego części),

•

szklana obudowa-klosz (warstwa zewnętrzna jak klosz przykrywa budynek lub nawet cały

kompleks obiektów)266.
Szklane fasady podwójne mogą z powodzeniem koegzystować z zabytkową architekturą.
Przykładem jest budynek Euro Palace na Placu Wacława w Pradze (proj. DaM, realiz.
2002 r.), mieszczący biura oraz salon sprzedaży jednej ze znanych marek odzieżowych.
Transparentna fasada Euro Palace, o zakrzywionym, aerodynamicznym kształcie, wydaje się
być pozbawiona ciężaru, zdematerializowana. Warstwa wewnętrzna, dla kontrastu, jest
262

Raczyński M.: Idea przezroczystego…, op. cit. 162.
Gadomska B.: Odkrywanie istniejącego, Architektura – murator. 2/1999, s. 12
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Zielonko-Jung K.: Elewacje podwójne jako nowa wartość estetyczna w architekturze. Architekt 4/2002,
s. 34-42.
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Klasyfikację fasad podwójnych ze względu na ich konstrukcję i funkcjonowanie podano w rozdziale II, tabela 2.
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bardziej masywna, kubiczna. Efekt ten uzyskano dzięki zastosowaniu regulowanych,
pionowych przesłon w kolorze złotym. Barwa ta nadaje budynkowi szlachetności, elegancji,
wiążąc się jednocześnie z kolorytem otaczającej, historycznej zabudowy. Wewnętrzny
prostopadłościan przebija horyzontalne podziały ściany zewnętrznej, tworząc dominantę
w postaci wieży. Szklana kurtyna odbija otaczającą architekturę, wyciszając kontrast
pomiędzy „nowym” i „starym”267 (rys. 86-87).

Rys. 83-85. Podwójna fasada: zdwojone okno, szklany ekran, budynek „Focus”, Warszawa
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 83-85.Double-skin façade: doubled window, glass screen, “Focus” building, Warszawa
(photo J. Tymkiewicz)

Rys. 86-87. Euro Palace, Plac Wacława, Praga (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 86-87. Euro Palace, Vaclav Square, Prague (photo J. Tymkiewicz)

267
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Traktowanie materiału budowlanego jako głównej inspiracji oczywiście nie dotyczy tylko
szkła. W architekturze współczesnej materiały, takie jak kamienie naturalne, cegła, drewno,
beton, metal czy tworzywa sztuczne są wciąż odkrywane na nowo. Każdy z materiałów
można zinterpretować w sposób dotąd niespotykany. Przykładowo – ściany z kamieni
naturalnych Dominus Winery w Napa Valley (proj. Herzog & de Meuron, oddany do użytku
w 1999 r.) nie tworzą masywnego, zwartego muru, lecz przewietrzaną i penetrowaną przez
światło słoneczne przesłonę, „nałożoną” na przeszkloną fasadę „z wielkich paneli
z podwójnego szkła strukturalnego”268. Łamany kamień, zamknięty w drucianych koszach ze
stali, był znany do niedawna jedynie z zastosowań jako konstrukcja wzmacniająca nadbrzeża,
czy osuwające się zbocza oraz stosowany w wojsku jako element umocnień. Gabiony
pojawiają się także w architekturze krajobrazu jako murki i ogrodzenia, jednak w winnicy
Dominus rozwiązanie to stało się tworzywem architektury kubaturowej. W naszych
warunkach klimatycznych przykładem użycia gabionów, jako materiału elewacyjnego, jest
stacja metra Warszawa-Młociny (proj. A. M. Chołdzyński), gdzie kosze z podwójnie splatanej
stali, wypełnione łamanym granitem, zostały potraktowane jako „okładzina” przytwierdzona
do żelbetowych ścian, za którą schowana jest warstwa ocieplenia pokrytego tynkiem. Tego
typu wykończenie ścian zewnętrznych wymaga pewnych zabiegów w okresie eksploatacji,
pozwalających na utrzymanie dobrego stanu technicznego i estetyki fasady. Siatkę stalową
należy okresowo czyścić i konserwować, a kamień trzeba zabezpieczyć środkami antygaffiti,
a następnie co jakiś czas pokrywać preparatami uniemożliwiającymi wzrost glonów
i porostów269.
Inny znany od wieków materiał to cegła, która może być wciąż na nowo odkrywana
i wykorzystywana w innowacyjny i nowatorski sposób. Przeszkloną fasadę wspominanego
już wcześniej Pawilonu Wystawowo-Informacyjnego Wyspiański 2000 w Krakowie
przesłaniają żaluzje ceramiczne, o układzie wertykalnym. Są to klinkierowe kształtki, które
„nanizano” na stalowe cięgna. Pełna gama ciepłej kolorystyki oraz motyw liścia klonu
odciśniętego na powierzchni ceglanych elementów sprawia, że tę architekturę chce się
odczuwać nie tylko zmysłem wzroku – chce się ją dotknąć. Do tego dochodzi ciekawość –
dlatego turyści próbują przekręcać żaluzje, uszkadzając je. Jak pisze T. Ogiński: „Zaraz po
wyślizganej kamiennej ścianie Wawelu, pod którą znajduje się czakram, Wyspiański 2000 jest
najczęściej dotykaną budowlą Krakowa”270 (rys. 88-89).
Materiałym naturalnym jest także drewno. Współcześnie może być użyte w sposób
tradycyjny, z zastosowaniem prostych, znanych od wieków technik stosowanych w rzemiośle
budowlanym, jak i najnowocześniejszych technologii. Ma bardzo istotne zalety: miłą
człowiekowi strukturę, barwę, temperaturę i zapach. Starzeje w sposób szlachetny,
268
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w zależności od warunków atmosferycznych. Jest ekologiczne – łatwe w obróbce, może być
wielokrotnie przetwarzane. Dawniej kojarzone było z nurtami regionalnymi i budownictwem
jednorodzinnym. Obecnie drewno jest cenionym przez architektów materiałem stosowanym
na elewacjach budynków użyteczności publicznej. Ciekawym przykładem jest budynek
administracyjno-recepcyjny Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (proj. db2 architekci, realiz.
w latach 2006-2008), który pełni funkcję obiektu użyteczności publicznej, a zarazem
nawiązuje do tradycji budownictwa regionalnego (rys. 90-91).

Rys. 88-89. Pawilon Wyspiański 2000, Kraków (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 88-89. „Wyspiański 2000” Pavilion, Kraków (photo J. Tymkiewicz)

Rys. 90-91. Muzeum Wsi Opolskiej (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 90-91. Museum of Rural Architecture, Opole (photo J. Tymkiewicz)
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Przeciwieństwem materiałów naturalnych są tworzywa sztuczne. Przykładem ich
zastosowania na elewacji jest tzw. „Piegus”, czyli budynek Centrum Edukacji Artystycznej
Artpunkt w Opolu (M. i A. Domicz – pracownia architektury, realiz. 2010 r.)271. Białe,
otynkowane elewacje modernistycznej kamienicy zostały osłonięte mlecznymi,
półprzezroczystymi płytami poliwęglanowymi, z pozostawieniem pustki pomiędzy ścianą
właściwą a obudową z tworzywa sztucznego. Zablendowano też część okien, które
z przyczyn funkcjonalnych nie były potrzebne. Dzięki temu zabiegowi uzyskano ciekawą
kompozycję otworów okiennych, tworzących osiowy układ w elewacji wejściowej oraz
bardziej swobodną kompozycję na pozostałych ścianach (rys. 92-93).

Fot. 92-93. Centrum Edukacji Artystycznej Artpunkt, Opole (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 92-93. „Artpunkt” Centre for Art Education, Opole (photo J. Tymkiewicz)

Wrażenie estetyczne jest niezwykłe. Budynek wydaje się rozmyty, nierealny. Jest to
swoista gra z percepcją obserwatora, który może odnosić wrażenie, że coś dzieje się z jego
ostrością widzenia. Niestety, pojawiły się problemy z płytami poliwęglanowymi, które
w czasie silnych wiatrów w niektórych miejscach wysunęły się z uchwytu stalowych nitów
i uległy trwałemu odkształceniu. Z bliska widać, że płyty są pofałdowane, co zdecydowanie
psuje efekt estetyczny. W czasie silnych wiatrów (wiosną 2011 roku) elewacja falowała,
drgała i wydawała niepokojące dźwięki. W obawie przed zerwaniem którejś z płyt ogrodzono
teren przyległy do budynku taśmami, choć nie istniało realne zagrożenie. W tym przypadku
można w praktyce zaobserwować przyjęty w pracy podział problemów bezpieczeństwa - na
technicznie zapewnione oraz emocjonalnie odczuwane.
Kolejnym materiałem, dzięki któremu architekci mogą realizować śmiałe wizje, jest
beton. Ma on bardzo istotną cechę - pozwala kształtować w sposób jednorodny formę,
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konstrukcję i elewacje oraz uzyskiwać również bardzo śmiałe - organiczne, czy dekonstruktywistyczne bryły (np.: Centrum Nauki Phaeno. w Wolfsburgu, proj. Zacha Hadid, realiz. 2005 rok).
Barwa betonu w połączeniu z szarością elementów stalowych oraz szkłem odbijającym
szarość nieba przewija się w architekturze współczesnej w sposób zamierzony przez twórców,
jako synonim szczerości, pewnej „zgrzebnej”, „szorstkiej” naturalności i to nie tylko w nurcie
modernistycznym. Przykładem może być reprezentujący dekonstruktywizm budynek
Kristallpalast, czyli drezdeńskie Multikino UFA, projektu Coop Himmelb(l)au (oddany do
użytku w 1998 r.). W budynku tym szarość elewacji potęgowana jest przezierającą z głębi
przeszklonego „kryształu” wszechobecną szarością wnętrza. Jak pisze R. Rutkowski:
„wszystko jest szare: szara jest ocynkowana stal ramp, schodów i balustrad, szary jest beton
dwóch wolno stojących konwulsyjnych szachtów, szary kurz zalega w niedostępnych
miejscach grubymi płatami, szara i brudna jest też przylegająca ściana bloku kinowego”272
(rys. 94-95).
Współcześnie elewacje z betonu mogą mieć także szlachetny i ekskluzywny wygląd.
Budynek Muzeum Sztuki Liechtensteinu w Vaduz (arch. M. Morger, H. Degelo, Ch. Kerez,
proj. 1997 r., realiz. w latach 1998-2000) to czarna minimalistyczna bryła wykonana z betonu,
ocieplonego od wewnątrz. Sam beton to mieszanina czarnego bazaltu, kolorowego żwiru,
związanych barwionym na czarno cementem. Jednorodne ściany zewnętrzne o grubości
40 cm zeszlifowano, dzięki czemu beton uzyskał gładką, lustrzaną powierzchnię oraz
wrażenie przezroczystości273.
Kolejny materiał - metal na elewacjach, to na przykład płyty ze stali nierdzewnej, które
stały się motywem przewodnim koncepcji wizerunku zewnętrznego budynków siedziby firmy
Südwestmetall w Heilbronn i Reutlingen. W Heilbronn metalowe panele zawijają się wokół
prostej formy obiektu (proj. D. Dreiner, oddany do użytku w 2004 r.), kreując grę świateł
i barw. W Reutlingen zespół budynków (proj. M. Allmann, A. Sattler, L. Wappner, realiz.
2002 r.) o bardzo prostej, wręcz pospolitej formie pudełka z dwuspadowym dachem,
w sposób jednorodny pokryto lśniącymi płytami ze stali z ledwie widocznymi spoinami. Jak
piszą sami autorzy, ideą projektu było zaadoptowanie powszechnie znanego z historii typu
budynku i zmiana percepcji obserwatorów w celu stworzenia nowej, nieznanej tożsamości274.
Pokrycie brył połyskującym metalem powoduje całą gamę złudzeń optycznych. Budynek
podejmuje subtelną grę z obserwatorem, a wysoka jakość elewacji staje się sensem całego
założenia275.
Inny efekt dają blachy perforowane, które służą jako osłona przeciwsloneczna
powierzchni przeszklonych. Przykładem mogą być elewacje budynku Ambasady Holandii
272
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w Berlinie, (proj. OMA/R. Koolhaas, oddany do użytku w 2004 r.), gdzie aluminiowe panele
z otworami zapewniają dostęp światła naturalnego, chronią przed słońcem oraz bywają
elementem kreacji artystycznej (rys. 96-97). „Rzeźba mgielna” projektu S. Lewkowicza
powstała poprzez wydmuchiwanie z otworów pod ciśnieniem cząsteczek wody i podświetlanie tak powstałej mgły światłem w barwach narodowych Holandii276.

Rys. 94-95. UFA Cinema Center, Drezno (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 94-95. UFA Cinema Center, Dresden (photo J. Tymkiewicz)

Rys. 96-97. Ambasada Holandii w Berlinie (fot. A. Świerczek)
Fig. 96-97. Netherlands Embassy, Berlin (photo A. Świerczek)
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5.1.3. Helioplastyka i oświetlenie nocne
W percepcji277 elewacji ogromną rolę pełni światło słoneczne i sztuczne. Jak pisze
S. Altomonte, architektura dosłownie zależy od światła, które ujawnia jej formy i ich
hierarchę, przestrzeń, strukturę, materiały, ich barwę oraz teksturę, relacje z wnętrzem
i zewnętrzem, a także odkrywa znaczenia. A wszystko to przebiega w sposób zmienny
w czasie, stając się niezwykłym doświadczeniem278. Światło naturalne inaczej modeluje
rozrzeźbioną

powierzchnię

fasady

budynku

historycznego,

obfitującą

w

detale

architektoniczne, a inaczej gładką płaszczyznę ściany współczesnego „pudła z betonu”. Efekt
światła naturalnego na elewacji wiąże się nieodłącznie z jej fakturą, zależną od użytych
materiałów wykończeniowych i sposobu obróbki ich powierzchni. Współcześnie powstają
obiekty, których fasady, jak przyrządy optyczne, manipulują światłem słonecznym, tak że
staje się ono samodzielnym kluczowym elementem koncepcji estetycznej całego obiektu.
Architekci podejmują swoistą zabawę ze światłem i percepcją obserwatora. Dotyczy to na
przykład budynków o fasadach pokrytych metalem. Obudowy metalowe mogą mieć charakter
płyt o perfekcyjnej, surowej geometrii i mocno zarysowanym efekcie światłocieniowym lub
takich o pofałdowanej fakturze lustra, dających efekt miękko rozkładających się świateł, cieni
i bogatej, intensywnej grze refleksów świetlnych279.
Światło słoneczne „grające” na elewacji może jednak wymknąć się spod kontroli i stać się
czynnikiem uciążliwym dla otoczenia280. Przykład to budynek Walt Disney Concert Hall
w Los Angeles (proj. F. Gehry, oddany do użytku w 2003 r.). Większość powierzchni
elewacji budynku została pokryta płytami stalowymi o matowym wykończeniu, jednak
Founders Room oraz Children's Amphitheater uzyskały pokrycie z paneli polerowanych.
Odblaskowe właściwości stalowych płyt zostały spotęgowane przez wklęsły kształt tego
fragmentu obudowy, który okazało się, że działał jak zwierciadło paraboliczne. Miało to
poważne skutki dla otoczenia. Światło odbite od metalowej powierzchni elewacji oślepiało
mieszkańców okolicznych budynków, a skierowane w stronę okien przyczyniało się do
wzrostu temperatury w pomieszczeniach, co z kolei podwyższało koszty ich klimatyzacji.
Tworzyły się także „gorące punkty” na chodnikach w pobliżu obiektu, gdzie temperatura
dochodziła do 600C. Po skargach właścicieli i mieszkańców sąsiednich budynków biuro
Gehrego zostało poproszone o znalezienie rozwiązania tegoż problemu. Przeprowadzono
277
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komputerową analizę, której celem było wykrycie paneli będących przyczyną problemów. Po
uzyskaniu diagnozy konieczne było poddanie piaskowaniu fragmentu fasady o powierzchni
ok. 400 m2 (koszt to 180 tys. dolarów)281 (rys. 98-99).

Rys. 98-99. Sala koncertowa Walta Disneya, Los Angeles (fot. O. Pałgan)
Fig. 98-99. Walt Disney Concert Hall, Los Angeles (photo O. Pałgan)

Opisana wcześniej sytuacja dotyczy relacji z otoczeniem, jednak nie mniej istotna jest
relacja z wnętrzem samego budynku. Rozwiązania elewacyjne – zwłaszcza podziały, kształt
i wypełnienie powierzchni transparentnych, wykonanych ze szkła, kształtek szklanych czy
paneli z tworzywa sztucznego, w połączeniu ze światłem słonecznym kreują odczuwany
przez użytkowników „klimat” wnętrza. Przykładem może być Instytut Świata Arabskiego,
gdzie światło sączące się przez przesłony nawiązujące do ornamentów Dalekiego Wschodu
tworzy intensywne refleksy na posadzce, ścianach, słupach i meblach. Jak pisze A. Fierro,
pewna przesada w użyciu technologicznych gadżetów ma swoje skutki we wnętrzach, wydają
się one „niewygodnie wszechobecne”, szczególnie w holu282. Polski przykład - fasada
Zintegrowanego

Centrum

Studenckiego

Politechniki

Wrocławskiej

(proj.

zespół

B. Wowrzeczka, M. Maury, A. Płaza, P. Kryciński, A. Chamielec, realiz. 2007 r.) przepruta
okrągłymi otworami na wzór historycznej już, perforowanej taśmy komputerowej ogranicza
dostęp światła dziennego, a w połączeniu z surowym wyposażeniem wnętrz tworzy w środku
klimat budynku technicznego, przemysłowego (rys. 100-101).
Z kolei wnętrza znajdujące się za fasadami ze szkła barwionego lub kolorowych kształtek
szklanych są przepełnione mozaiką intensywnych refleksów, zależnych od działania promieni
281
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słonecznych. W budynku Niderlandzkiego Instytutu Dźwięku i Obrazu w Hilversum
(proj. Neutelings Riedijk, proj. 1999 r.) efekt ten został wykorzystany celowo, aby poprzez
wielobarwną fasadę zaznaczyć we wnętrzach niepokojącą wszechobecność mediów.283.

Fot. 100-101. Zintegrowane Centrum Studenckie Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
(fot. N. Dymna)
Fot. 100-101. Integrated Students Centre of Wroclaw University of Technology, Wrocław
(photo N. Dymna)

Przykładem celowego kształtowania relacji wnętrze-zewnętrze jest także budynek Prada
Epicenter w Tokio (proj. Herzog & de Meuron, realiz. 2003 r.), z transparentną fasadą
o strukturze romboidalnej siatki, wypełnionej płaskimi, wypukłymi i wklęsłymi panelami,
ułożonymi w różnych kombinacjach284. Każdy typ stwarza inne możliwości wizualne i pełni
inne funkcje:
•

panele wklęsłe w dolnej części sklepu – mają za zadanie ukazanie jego wnętrza,

•

panele wypukłe –umożliwiają oglądanie szerokich panoram miasta od środka,

•

panele płaskie – dają lustrzane odbicie otoczenia,

•

panele ze szkła matowego – to doświetlenie i intymność w strefie przebieralni285 .
Efekty dodatkowo są potęgowane przez użycie technologii audiowizualnych nocą.
Schittich pisze nawet o zmysłowości wrażeń, które można doświadczyć oraz o „uwodzeniu
przechodniów”, aby weszli do środka tej niezwykłej przestrzennej rzeźby286.
W ciągu dnia architekturę „ożywia” światło naturalne, natomiast nocą sztuczne.
Oświetlenie nocne posiada wiele funkcji – od najbardziej utylitarnej, czyli poprawy
bezpieczeństwa w otoczeniu iluminowanego budynku, poprzez tworzenie charaktery283
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stycznych miejsc w wizerunku nocnym miasta, które mogą pomóc w orientacji w tkance
miejskiej, aż po kreowanie estetyki pojedynczego budynku (wyeksponowanie zalet, detali,
dekoracyjności oraz zatuszowanie wad). Iluminowane fasady współtworzą nocny obraz
miasta, którego projektowaniem współcześnie zajmują się oprócz architektów, artyści lub
projektanci oświetlenia. Bardzo ważną funkcją nocnej iluminacji obiektów komercyjnych jest
reklama firmy. Wspominany już w tym rozdziale budynek Christian Dior Flagship Store
w Tokio jest przykładem obiektu, który ożywa w nocy. W ciągu dnia spokojne, przeszklone
„pudło”, nocą przeistacza się w rozświetloną, latarnię, z kolorami zmieniającymi się subtelnie
z piętra na piętro287.
Istnieją ogólne zasady projektowania oświetlenia, którymi dzielą się na łamach prasy
architektonicznej praktycy w tym zakresie. Końcowy efekt zależy od wielu składowych,
takich jak:
•

kontekst miejsca, obecność innych iluminowanych budynków w sąsiedztwie, kontrast
pomiędzy budynkiem i tłem, dominanty,

•

budynek - kształt bryły budynku, typ ściany zewnętrznej (pełna z otworami okiennymi
i drzwiowymi lub szklana kurtyna), obecność detali na elewacji oraz materiał
wykończeniowy fasady, w tym jej barwa i faktura,

•

światło - forma światła (zależna od oprawy), moc, barwa, temperatura, kąt padania,
poziomy olśnień, ruch, możliwość sterowania288,

•

człowiek - zdolności percepcyjne obserwatora.
Dobór rodzaju oświetlenia i barwy zastosowanego światła powinien zależeć od materiału
licującego elewację (tabela 8).
Tabela 8
Dobór barwy światła w zależności od materiału licującego elewację289
Materiał
elewacyjny

Rodzaj oświetlenia i barwa światła

Efekt oświetlenia

Cegła

Lampy sodowe – światło
pomarańczowe

Uwypukla ciepłą barwę cegły

Biały tynk

Lampy halogenowe – światło białe

Podkreśla biel elewacji

Zielona,
spatynowana
miedź

Lampy halogenowe – światło białe

Podkreśla rzeczywisty kolor
spatynowanej miedzi

Lampy rtęciowe – światło
siwobiałe

Eksponuje elementy niebieskie lub
zielone
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Istnieją także pewne niebezpieczeństwa, związane z nocnym wizerunkiem obiektu, takie jak:
•

nadmierna ekspansja oświetlenia nocnego, co widać w postaci łuny świecącej nad
miastami; występuje ona szczególnie w przypadku obiektów, których strumień światła jest
skierowany w górę (zbędna iluminacja nieba); przyczyną może być rywalizacja pomiędzy
właścicielami budynków, projektantami lub też producentami systemów oświetleniowych.
Wtedy „przestaje być istotne, by architektura i światło współgrały ze sobą, a ważniejszy
staje się fakt, że kolejny obiekt jest lepiej (w rozumieniu niektórych mocniej)
iluminowany”290,

•

przekłamanie rzeczywistej barwy w oświetleniu sztucznym – np.: fasada w kolorze
piaskowym może wydawać się pomarańczowa291,

•

zbytnia ekspansja - wszelkiego typu świecące reklamy: kasetony, neony, a w szczególności wielkoformatowe ekrany, które pulsują światłem, migają obrazami, mogą oślepiać
przechodniów i przeszkadzać okolicznym mieszkańcom292.
Współcześnie w nocnej iluminacji używane są często lampy LED, które posiadają wiele zalet:
•

można montować je w miejscach trudno dostępnych,

•

mają o wiele dłuższą trwałość od lamp halogenowych,

•

istnieje możliwość sterowania kolorem,

•

nie emitują ciepła,

• mogą tworzyć linie, kształty i formy będące źródłami światła.
Nocny wizerunek miasta to także omówione już w rozdziale II fasady medialne wykorzystujące diody LED, ale także inne rozwiązania techniczne oraz projekcje 3D na
elewacjach, czyli architectural mapping.
5.1.4. Problem reklam
Poruszając zagadnienia estetyki elewacji, nie można zignorować problemu reklam
w postaci ekranów LED, prezentacji produktów na foliach naklejanych na szyby lub na
poliestrowych materiałach tekstylnych (baner tekstylny) oraz materiałach powlekanych PCV
(baner winylowy) (rys. 102-105). Materiały o strukturze siatki, przepuszczającej światło
i powietrze, umożliwiają wieszanie tego typu reklam na elewacjach z otworami okiennymi.
Budynki „opakowane” siatkami można coraz częściej spotkać w przestrzeni miejskiej. Jest to
problem regulacji prawnych oraz sposobów ich omijania. Przykładem są siatki rozpinane na
rusztowaniach. Ten element ochrony przechodniów jest także potencjalną powierzchnią
reklamową. Efektem są przedłużające się remonty elewacji obiektów znajdujących się
w atrakcyjnych turystycznie miejscach. Wyższe wartości kulturowe, reprezentowane przez
290
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zaprojektowaną przez architekta przestrzeń publiczną, przegrywają z komercją. Dobrze, jeśli
zyski czerpane z reklam, przynajmniej w części, są przeznaczane na cele remontów fasad, i co
za tym idzie poprawę jakości estetycznej budynków.

Rys. 102. Budynek oszpecony przez
ekran LED, Chorzów
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 102. Building disfigured by
LED screen, Chorzów
(photo J. Tymkiewicz)

Rys. 103. Reklama naklejona na szklanej elewacji budynku
laboratorium, Gliwice (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 103. Advertisement affixed onto the glass façade of a
laboratory building, Gliwice (photo J. Tymkiewicz)

Rys. 104-105. Banery opakowujące elewacje „Skarbka”, Katowice i biurowca „Uniwersal”
w Warszawie (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 104-105. Banners wrapping the façades of “Skarbek” building in Katowice and “Uniwersal”
office building in Warszawa (photo J. Tymkiewicz)
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5.2. Odbiór emocjonalny
Problematyka odbioru emocjonalnego zarysowana została już w rozdziale II. Niniejszy
podrozdział ma zwrócić uwagę na złożoność i niejednoznaczność problemu „kodowania”
subiektywnie odczuwanej przez odbiorców warstwy znaczeniowej.
Denotowanie funkcji obiektu, konotacje i symbolika wizerunku zewnętrznego, to ten
aspekt jakości budynku, który w sposób oczywisty wiąże się z elewacjami.
J. Krenz wyróżnia trzy poziomy, na których kodowana jest warstwa znaczeniowa obiektu:
•

intencje samego twórcy-architekta, przetworzone na graficzny zapis koncepcji, kod
genetyczny formy,

•

realizacja formalna, czyli zmaterializowanie pomysłu przy zastosowaniu świadomie
dobranych środków wyrazu,

•

odczytywanie przez odbiorcę - odbiór uzależniony od wielu czynników, wśród których
należy wymienić wrażliwość i świadomość obserwatora, kontekst polityczny czy
historyczny293.
Jak pisze A. Bańka: „O architekturze można mówić jako o sztuce budowania wtedy i tylko
wtedy, gdy forma przestrzeni jest świadomą strukturą, z wbudowanym sensem (celem),
planem i rozpoznawalną intencją”294. Wielu architektów intuicyjnie jest w stanie tworzyć
formy, w których intencja twórcy jest zakodowana w sposób jasny i zrozumiały. Jednak
zdarzają się także pomyłki, powstają obiekty kojarzące się nie tak, jak powinny lub
niewywołujące pożądanych emocji. Jak twierdzi A. Bańka, można niemal wszędzie
obserwować „występowanie form, których sensu istnienia nikt nie zna, nie jest w stanie
odgadnąć i których jedyną racją istnienia jest czyste trwanie (…)”295.
Jak pisze U. Eco: „w terminach teorii komunikacji zasada głosząca, że forma idzie za
funkcją, oznacza, że forma przedmiotu ma nie tylko umożliwiać jego funkcję, lecz także
denotować ją w sposób tak jasny, by ją nie tylko ułatwiać, lecz i uatrakcyjniać, a ponadto
sugerować ruchy najodpowiedniejsze do jej realizacji”296. Architektura z jednej strony bywa
właśnie takim „przedmiotem”, ułatwiającym realizację danej aktywności, z drugiej jednak,
aby tę aktywność dziejącą się we wnętrzach uatrakcyjnić, posługuje się formą niepodążającą
za funkcją, opakowaniem niezgodnym z wewnętrzną strukturą,. Ch. Jenks analizując elewacje
domów studenckich Uniwersytetu St. Andrews autorstwa J. Stirlinga. zwraca uwagę, że nie
wyjaśniają tego, co dzieje się za nimi, lecz ujednolicają obudowę wnętrz, o rożnych
funkcjach: „Na przykład (…) identyczne prefabrykowane ściany sugerują, że znajdują się za
nimi identyczne przestrzenie, podczas gdy w rzeczywistości mieszczą się tam różne
funkcje”297. Ale czy to dyskwalifikuje wartość takiej architektury, czy ją wzmacnia?
293
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Podstawą modelu przestrzennego budynku może być metafora kształtu. Dobrze wybrana
metafora ma wysoką wartość komunikatywną - aktywuje jednocześnie dwa procesy
skojarzeniowe: werbalny i wizualny, co zwiększa szansę na przekaz istotnych informacji298.
Tworzenie symboli, skojarzeń nie może być dosłowne, gdyż wszelka dosłowność, gdy nie jest
zamierzeniem celowym, formą pastiszu, zabija głębszy sens architektury. Sztuka polega na
tym, aby przetworzyć pewne cechy ważne dla inwestora w język form architektonicznych.
Z drugiej strony, zawsze istnieje ryzyko, czy intencje twórcy zostaną prawidłowo odczytane
przez odbiorców? Jak pisze J. Krenz „Zapis idei zawsze dokonuje się w innym czasie,
niejednokrotnie w innym kontekście politycznym czy historycznym, niż jej odczytywanie.
Dlatego pomiędzy intencją twórcy a interpretacją odbiorcy istnieje rozdźwięk, mniejszy lub
większy dystans (intelektualny i czasowy). Niemniej jednak pewne obrazy czy symbole zawarte
w formach są trwałe, powszechnie znane i podobnie odczytywane w określonych kręgach
kulturowych”299.
Przykładem świadomego przetworzenia pewnych pożądanych cech, na język form
architektonicznych, jest analizowany przez Ch. Jenksa wizerunek zewnętrzny Centrum
Szkoleniowego firmy Olivetti w Haslemere (proj. J. Stirling, w latach 1969 – 72), który
fragmentami może kojarzyć się z powiększonym przedmiotem produkcji firmy Olivetti:
„Zaokrąglone krzywizny i gładka powierzchnia przywodzą na myśl ‘przenośny kalkulator
Divisumma 18 z drukarką”300. Jednak skrzydła tegoż budynku, gdzie dach i ściany owija
jednorodna płaszczyzna tworzywa sztucznego, respondentom skojarzyły się także
z wagonami kolejowymi, autobusami albo też z przyczepami campingowymi, lub
pojemnikami na śmieci301. W takim przypadku zawsze pozostaje pytanie – czy architektura,
dokładniej elewacja, powinna w ogóle wyglądać jak coś, czym nie jest i być nie powinna?
Na ile takie postępowanie jest szczere i na ile było świadomym działaniem architekta?
W przypadku J. Stirlinga to, że ludzie odnajdują w jego budynkach pewne skojarzenia,
np.: z okrętami (stalowe balustrady czy betonowe pomosty na elewacji domu studenckiego
St. Andrews w Szkocji), okazuje się dziełem przypadku, gdyż jak sam stwierdza: „statki nie
bardzo mnie interesują, a także nie poddaję się wpływom budynków innych architektów czy
skojarzeniom”302.
Inny przykład – to główna siedziba firmy John Deere (producenta maszyn rolniczych)
w Moline, projektu E. Saarinena z lat 60. XX wieku. Budynek ten był obiektem badań
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socjologicznych, przeprowadzonych przez M. i E. Hall303. Jak piszą badacze, celem było
stworzenie budynku symbolizującego pozycję firmy na rynku, a także oddającego (również
poprzez wizerunek zewnętrzny) charakter wytwarzanych produktów – ich nowoczesność,
jakość i niezawodność. Odpowiedzią była forma pozytywnie przyjęta przez pracowników „maszyna do pracy”, z uwidocznioną na elewacjach złożoną konstrukcją304.
I jeszcze jeden przykład – przedstawiciel tzw. blobarchitektury - budynek firmy Selfridges
w Birmingham (Future Systems, proj. 2003 r.). Jasnoniebieska fasada jest pokryta
polerowanymi, aluminiowymi dyskami, które nadają budynkowi charakterystyczną
granulowaną teksturę. Porównuje się je m. in. do cekinów na sukience, zmieniających swój
wygląd w zależności od pory dnia czy pogody305. U źródeł koncepcji elewacji można
dopatrzyć się inspiracji kolekcją sukien Paco Rabanne z lat 60. XX wieku306. W ten sposób
jest kodowane poczucie luksusu oraz bezpośrednie skojarzenia ze światem mody.
Ciekawym przykładem jest także budynek kotłowni w Roombeek (dzielnicy miasta
Enschede w Holandii), projektu biura Architekten Cie, którego elewacje z płyt aluminiowych
pokryte są biało-niebieskimi wzorami zaprojektowanymi przez H. Kaagmana. Ich kolorystyka
i sposób opracowania grafiki mogą kojarzyć się ze wzorami na fajansowych kaflach,
a stąd bliskie skojarzenia z piecem kaflowym. Oprócz dekoracyjnego wątku ornamentu,
artysta nadał rysunkom konkretne treści związane z miastem (godło, znani obywatele,
obiekty-symbole, ważne budynki). Na płytach znalazły się też piktogramy konotujące funkcję
obiektu (ciepło, przytulność)307.
Powyższe przykłady udowadniają, iż architekci bawią się skojarzeniami, symbolami,
celowo wzmacniając pewne emocje związane z daną funkcją lub też wprowadzają odbiorcę
w dezorientację. Środkami są bryła, artykulacja ścian, detal architektoniczny, światło, faktura,
a nawet grafika na fasadzie. Ch. Norberg-Schulz podkreśla wagę i potrzebę istnienia warstwy
znaczeniowej w architekturze. Poprzez symbole człowiek osiąga zdolność wykraczania poza
sytuację jednostkową, a zatem zyskuje umiejętność prowadzenia życia społecznego308.
5.3. Poczucie bezpieczeństwa
O bezpieczeństwie i instynkcie A. Bańka pisze następująco: „Zachowania instynktowne
w odniesieniu do architektury nie są cechą wyłącznie ludzką, gdyż opierają się na pierwotnym
wyobrażeniu bezpieczeństwa nieobcym również zwierzętom”309. „Oczywiście architektura
303

Badania zostały przeprowadzone przed zasiedleniem budynku, a następnie powtórzone czterokrotnie
w różnych odstępach czasowych.
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Hall M.R., Hall E.T.: Czwarty wymiar w architekturze. Studium o wpływie budynku na zachowanie
człowieka. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa 2001.
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Schittich Ch.: In Detail…, op. cit., p.104.
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O związkach mody z architekturą pisze również Piątek G.: Moda i architektura – romans wstydliwy, ale
pożyteczny. Architektura – murator 08/2008, s. 16-17.
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Norberg-Schulz Ch.: Znaczenie w architekturze…, op. cit.
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Bańka A.: Architektura psychologicznej…, op. cit., s. 5.
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może wyrastać zarówno z pierwotnego instynktu bezpieczeństwa, którego synonimem jest
archetyp jaskini, jak i rozumu (…)”310. Bezpieczeństwo użytkowania budynków w sposób
fizyczny zapewnia spełnienie norm budowlanych, jednak w tym wszystkim jest człowiek, ze
swoją psychiką i wrażliwością. Użytkując zaprojektowaną przez architekta przestrzeń albo
czuje się bezpiecznie i komfortowo, albo odbiera bodźce, które negatywnie wpływają na jego
samopoczucie. Ma to także związek z rozwiązaniami elewacyjnymi.
5.3.1. Odczuwanie przestrzeni urbanistyczno-architektonicznej
Elewacje stoją na granicy wnętrza i zewnętrza. Wewnątrz chronią prywatność, natomiast
na zewnątrz są wystawione na widok publiczny. Wygląd, ukształtowanie, skala czy stan
techniczny elewacji mają wpływ na jakość przestrzeni publicznej, którą obudowują
i współtworzą. Ludzie są w stanie intuicyjnie wyczuć przestrzenie przyjazne, w których chcą
przebywać oraz przestrzenie typu „ucieczkowego”, takie w których czują się niekomfortowo.
Jednak tego typu analiza jest bardzo trudna i wymaga przeprowadzania badań, których
przykładem może być ocena odbioru emocjonalnego przestrzeni publicznych miasta
z wykorzystaniem metody eksperckiej, którą przeprowadzał W. Bonenberg, wskazując dla
Poznania miejsca, które mogą generować określone stany emocjonalne: pozytywne (radość,
zachwyt, nadzieję), obojętne (spokój, nudę i ciekawość) oraz negatywne (lęk, gniew, niesmak
i przygnębienie)311. Autor wymienia takie pożądane przez odbiorców wartości przestrzeni
miejskiej, jak: „malowniczość, niepowtarzalność, nastrój”, oraz pożądane cechy: kameralna
skala, kompozycja, detal312, które często są zależne od rozwiązań brył i elewacji istniejących
budynków.
Z problemem negatywnego odbioru społecznego spotyka się architektura modernistyczna
lat 60. i 70., bezskutecznie broniona przez architektów. Przykładem może być dawny pasaż
pieszy przy Alei Korfantego w Katowicach313, w ścisłym centrum miasta, w pobliżu
głównych arterii komunikacyjnych i ciągów handlowych, w atrakcyjnej lokalizacji.
Z założenia miał on wyraźną kompozycję złożoną z prostych brył i surowych elewacji,
akcentowanych różnymi fakturami ścian zewnętrznych budynków oraz oryginalnymi
detalami w postaci płaskorzeźb na elewacjach Galerii Sztuki Współczesnej BWA
(proj. S. Kwaśniewicz, realiz. 1969 r. ) i Pałacu Ślubów (proj. M. Król realiz. 1969 r.)
(rys. 106-109).
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Ibidem, s. 6.
Bonenberg W.: Mapy emocjonalne jako metoda diagnozy przestrzeni publicznych na przykładzie miasta
Poznania. Czasopismo Techniczne 2-A/2010, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010.
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Ibidem.
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Uwagi dotyczące Alei Korfantego w Katowicach odnoszą się do stanu sprzed 2011 roku. Obecnie zachodzą
zmiany – czy pozytywne, to pokaże czas. W 2011 roku wyburzono jeden z ważnych elementów założenia
urbanistyczno-architektonicznego – Pałac Ślubów.
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Rys. 106-107. Płaskorzeźby na elewacjach – Galeria Sztuki Współczesnej i nieistniejący Pałac
Ślubów, Aleja Korfantego, Katowice (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 106-107. The reliefs on facades - Modern Art Gallery and nonexistent Wedding Reception Palace,
Korfanty Avenue, Katowice (photo J. Tymkiewicz)

Rys. 108-109. Fragment pasażu i faktura elewacji Galerii Sztuki Współczesnej, Aleja Korfantego,
Katowice (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 108-109. Part of the passage and texture of the façade of Modern Art Gallery, Korfanty Avenue,
Katowice (photo J. Tymkiewicz)

Sam pasaż, zaprojektowany w skali człowieka, posiadał kameralne atria z zielenią. Jednak
pomimo wymienionych atutów w ciągu ostatnich lat Aleja stanowiła enklawę pustostanów –
dawnych dobrze prosperujących obiektów handlowych, obecnie w bardzo złym stanie
technicznym, o elewacjach noszących ślady dawnej świetności, a teraz - wandalizmu
(graffiti), co świadczy o występujących tu negatywnych zjawiskach społecznych.
Użytkownicy opuścili to miejsce uznając je za nieatrakcyjne, może też niebezpieczne?
Elewacje są brudne, szare, zniszczone - dobra, modernistyczna architektura, poprzez lata
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zaniedbań zestarzała się pod względem technicznym i to wydaje się główną przyczyną
negatywnego odbioru oraz „ucieczki” najemców i konsumentów do czystych i kolorowych
hipermarketów, gdzie każdy nasz ruch śledzą kamery i pracownicy ochrony.
5.3.2. Komfort psychiczny we wnętrzach budynku
Istotnym czynnikiem wpływającym na poczucie bezpieczeństwa użytkowników,
związanym z rozwiązaniami elewacyjnymi, jest świadomość istnienia drogi ewakuacji w razie
zagrożenia. Chodzi o możliwość ucieczki na przykład przez okno – lub jej brak. W tym
miejscu można przytoczyć konkretny przykład. W listopadzie 2008 roku stacje informacyjne
nadawały rozmowy z osobami przebywającymi w pokojach hoteli zajętych przez terrorystów
w Bombaju314. Podstawowym problemem tych ludzi w chwili zagrożenia był brak możliwości
otwarcia okien szczelnie zamkniętych na klucz, z powodu systemu klimatyzacji. W ten
sposób nie mieli szansy prostego poradzenia sobie z napływającym z korytarza do pokoju
dymem, z którym klimatyzacja już nie radziła sobie, nie mogli również wzywać pomocy
przez okno, czy dawać znaków ekipom ratowniczym, stacjonującym przed budynkiem. Ten
fakt wzmagał poczucie zagrożenia i osaczenia. Ludzie, którym udało się wybić szyby,
samodzielnie podejmowali próby ucieczki z pokoi, szczególnie na niższych kondygnacjach.
Tu przydatne okazały się detale architektoniczne fasady, w postaci gzymsów i szerokich
parapetów, na które wychodziły ratujące się osoby. Podobne sytuacje mają miejsce w trakcie
pożaru.
Subiektywnie odczuwane poczucie bezpieczeństwa w budynku uzyskujemy także mając
przekonanie co do stabilności jego konstrukcji. Ten aspekt w czasach dekonstruktywistycznie
rozchwianych podpór i pochyłych elewacji, łamiących wynikającą z naszej budowy
psychosomatycznej tendencję do geometryzacji oraz umiłowania pionów i poziomów315 nie
jest do końca oczywisty. U osób wrażliwszych, przebywających we wnętrzach budynku
mającego duże przeszklone powierzchnie fasady na wysokich piętrach, czy też nadwieszone
w otwartej przestrzeni wykusze, lub balkony może pojawić się dyskomfort i uczucie lęku
(agorafobia). Problem ten wystąpił na wyższych kondygnacjach omawianego już wcześniej
warszawskiego biurowca Metropolitan, gdzie duże powierzchnie szyb, sięgające podłogi,
niestanowiące bariery wizualnej pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, powodowały dyskomfort
w samopoczuciu użytkowników (rys. 110-111). Jak pisze P. Oleszyński, „wrażenie całkowitej
przezierności zastosowanych szyb zespolonych jest szczególnie wyraźne od strony
pomieszczeń biurowych. Stojąc w bezpośrednim sąsiedztwie szklanej ściany, odnosi się
nieodparte wrażenie, że wystarczy tylko jeden krok i jesteśmy na wewnętrznym dziedzińcu.
314

rozmowa TVN 24 (na żywo) z Europosłem J. Masielem uwięzionym w hotelu Taj Mahal i D. Sobiczewskim
w hotelu Oberoi, z dnia 27.11.2008 r.
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Między innymi to uczucie spowodowało konieczność wprowadzenia nadruku ceramicznego na
zewnętrznej szybie, stanowiącego optyczną informację, gdzie kończy się powierzchnia
biurowa”316.

Rys. 110-111. Biurowiec „Metropolitan” - widok od strony atrium, Warszawa
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 110-111. „Metropolitan” office building - view from the atrium, Warszawa
(photo J. Tymkiewicz)

Architekci często posługują się przeszklonymi fasadami, chcąc uzyskać nowoczesny
wizerunek zewnętrzny, niezmiernie efektowną „dematerializację” bryły, a także określone
pozytywne konotacje, takie jak demokracja czy otwartość, związane z wglądem do
przestrzeni wewnętrznej obiektów użyteczności publicznej. Dotyczy to w szczególności
urzędów czy gmachów rządowych. W przypadku budynków, posiadających ogólnodostępną
część parteru, jest to sytuacja pożądana, gdyż potencjalny użytkownik otrzymuje czytelną
informację, czego może spodziewać się we wnętrzu, zwłaszcza w strefie wejściowej. Taka
sytuacja zachęca do wejścia i jest korzystna w holach urzędów, hoteli, restauracji czy
salonach sprzedaży.
Ze względu na komfort użytkowników w miejscach, gdzie istnieje konieczność
zapewnienia większej prywatności we wnętrzach, na przykład w miejscu pracy biurowej,
transparentność fasady wymaga użycia przesłon. W przeszklonym biurowcu przestrzenie
wewnętrzne, a zatem szczegóły wyposażenia wnętrz, nieraz drogi sprzęt, a także same osoby
wystawione są na widok publiczny, zwłaszcza w nocnej iluminacji. Aby zapobiegać
potencjalnemu zagrożeniu, budynki takie muszą posiadać systemy sprawnej ochrony, którą
ma zapewnić kontrola dostępu: czasem bramki z wykrywaczami metalu przy wejściach,
konieczność rejestracji i uzyskania przepustki dla gości z zewnątrz, karty chipowe, a także
316
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systemy kamer przemysłowych. W ten sposób budynki z założenia „otwarte” i „przyjazne”
stają się obiektami pod ścisłą kontrolą pracowników ochrony. Są to oczywiście wymogi
współczesnego świata, z którymi w dobie ataków terrorystycznych należy się pogodzić,
jednak należy mieć świadomość, że idea przyjazności i otwartości architektury nie zawsze jest
tożsama z jej przezroczystością, szczególnie jeśli budynek znajduje się w centrum miasta,
w miejscu ruchliwym, narażonym na wgląd ze strony przypadkowych, zaciekawionych
obserwatorów.
Jeszcze jeden problem - związany z izolacyjnością wizualną miejsc pracy biurowej,
dotyczy określenia granicznej odległości pomiędzy ścianami zewnętrznymi z oknami, za
którymi znajdują się stanowiska pracy. Jak pisze M. Masły: „W normie REN317 przyjęto
graniczną odległość pomiędzy elewacjami dwóch budynków, elewacjami z oknami, przy
których pracują ludzie. Wynosi ona 15 m. Gdy odległość schodzi poniżej przytoczonej
wartości, obniża się jakość pracy”318.
Oprócz kształtowania poczucia bezpieczeństwa, szklane przegrody wpływają również na
inny element, mający związek z komfortem psychicznym użytkowników - umożliwiają
kontakt wzrokowy ze środowiskiem zewnętrznym. W odróżnieniu od konieczności
doświetlenia światłem naturalnym wnętrz, w których przebywają ludzie, kontakt wizualny
z otoczeniem nie jest wymogiem normatywnym. Jest on jednak istotnym czynnikiem
kształtującym samopoczucie użytkowników budynku i jako taki został ujęty w procedurze
przyznawania punktów kredytowych w systemie certyfikacji LEED (por. tabela 10).
Na problem braku kontaktu wizualnego użytkownika wnętrz z otoczeniem budynku
zwrócono szczególną uwagę w odniesieniu do biur wielkoprzestrzennych. Ponieważ
początkowo nie stawiano żadnych ograniczeń co do wielkości hali, powstawały też takie,
gdzie odległości pomiędzy ścianami sięgały 80 m. Przy tak dużych głębokościach traktów,
nawet przy ażurowym wyposażeniu, kontakt wizualny ze światem zewnętrznym był jedynie
teoretyczny319. Ustalenie granicznej odległości stanowiska pracy od ściany okiennej było
wynikiem doświadczeń w użytkowaniu tego typu przestrzeni, wspieranym przez badania
z dziedziny psychologii eksperymentalnej. Według F. W. Kraemera jest to 13 m, czyli
odległość „pozwalająca jeszcze na plastyczne widzenie otoczenia budynku i na minimalny
kontakt optyczny pracownika ze światem zewnętrznym”320.
Nie ma wątpliwości, że mając wybór, użytkownicy budynku z pewnością woleliby
przebywać, żyć w świetle dziennym i cieszyć się „widokiem na zewnątrz”. Jednakże, pomimo
tych ogólnych preferencji dla naturalnego światła, trudno jest wykazać, że tylko obecność
okna może poprawiać komfort użytkownika, zapewniać jego dobre samopoczucie
317
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i wydajność. Okazuje się, że ludzie szybko rezygnują z oświetlenia naturalnego, jeśli wiąże
się to z dyskomfortem wizualnym lub termicznym321 . Widok z okna jest na pewno korzystny
ze względu na higienę wzroku - umożliwia oczom przejście od widzenia z bliska, do
odległych obiektów.
W projektowaniu elewacji rozmiar, położenie okna i ramy okienne powinny być
rozpatrywane w odniesieniu do poziomu wzroku użytkowników budynku322. Systemy
regulacji oświetlenia naturalnego mogą wpływać na ograniczenie widoku na zewnątrz. Jeśli
zatem widok przez okno jest priorytetem w projekcie oświetlenia naturalnego, kontakt
wizualny ze środowiskiem zewnętrznym musi być zachowany ponad wszystkimi warunkami
eksploatacyjnymi elewacji. Zaawansowane strategie oświetlenia naturalnego przydzielają
różne funkcje różnym obszarom fasady lub wręcz różnym fasadom. Można wtedy zastosować
okna widokowe, które nie będą wymagać przesłon323 (rys. 112-113).

Rys. 112-113. „Widok z okna” – Szkoła Zarządzania i Projektowania Zollverein, Essen
(fot. D. Knapczyk)
Fig. 112-113. “View from a window” – Zollverein School of Management & Design, Essen
(photo D. Knapczyk)

Dobry „widok z okna” powinien obejmować trzy „warstwy":
•

górną (niebo oraz odległe sylwety obiektów naturalnych lub stworzonych przez człowieka
widziane na tle nieba),

•

środkową (obiekty naturalne, takie jak drzewa, pagórki lub wytworzone przez ludzi, czyli
budynki),

•

dolną (to, co jest widoczne na pierwszym planie łącznie z roślinami i nawierzchnią)324.
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W odniesieniu do widoku z okna, ze względu na pionowe ułożenie wyżej wymienionych
warstw, korzystniejsze są wysokie okna o układzie pionowym, dające możliwość uzyskania
jak największej liczby informacji o otaczającym obszarze. Z drugiej strony, to właśnie
szerokie, horyzontalne okna gwarantują lepszy, panoramiczny widok na okolicę325.
Ogólnie można przyjąć, że są obiekty, w których widok z okna jest:
•

integralną częścią przestrzeni architektonicznej, a ramy okien, jak ramy obrazów kadrują
krajobraz miejski lub naturalny o wysokich walorach (bo tylko wtedy taki zabieg ma
sens),

•

dziełem przypadku, a otoczenie budynku przeważnie nie posiada wysokich walorów
estetycznych.
Kontakt wzrokowy z otoczeniem oraz wgląd do wnętrza budynku może być przedmiotem
głębszej idei i kreacji artystycznej. P. Rice i H. Dutton rozgraniczają „transparentoność
jednokierunkową”, gdy okno służy tylko i wyłącznie ochronie przed wpływami
atmosferycznymi, „transparentność dwukierunkową”, gdzie widok z okna, na przykład na
ogród, staje się ważnym elementem kompozycji architektonicznej oraz „transparentność
przestrzenną”, „trójwymiarową” urzeczywistnioną po raz pierwszy w Crystal Palace
Paxtona326.
Ciekawy architektonicznie zabieg to projektowanie fasad półprzezroczystych, dzięki
którym ruch, który dzieje się we wnętrzach, ożywia budynek z zewnątrz, tworząc swego
rodzaju „teatr cieni”, bez uwidaczniania szczegółów. Przykładem może być Laban Dance
Center w Londynie (arch. Herzog & de Meuron, proj. 1998-99, realiz. 2000-2003), gdzie
półprzezroczyste poliwęglanowe panele zewnętrznej warstwy fasady zapewniają tancerzom
odpowiednią ilość światła, tworzą ciepłą, pozytywną atmosferę, a jednocześnie stanowią
pewną izolację od świata zewnętrznego327.
5.3.3. Zagadnienia orientacji w przestrzeni i odnajdywania drogi do celu
Anglojęzyczny termin „wayfinding”, użyty przez K. Lyncha, odnosi się do określonych
sygnałów zmysłowych, docierających do człowieka ze środowiska zewnętrznego,
ułatwiających orientację w przestrzeni urbanistyczno-architektonicznej. Lynch analizując to,
jak użytkownicy postrzegają otaczającą przestrzeń, jak poruszają się w strukturze miasta, oraz
w jaki sposób organizują zebrane informacje, wydzielił 5 istotnych elementów
wspomagających orientację: ciągi, krawędzie, obszary, węzły i punkty orientacyjne328.
Elewacje mogą współtworzyć niektóre z wymienionych kategorii, a mianowicie:
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•

krawędzie – czyli zauważalne granice, określone przez ściany budynków – powinny być
inaczej projektowane dla percepcji w ruchu ulicznym, inaczej dla szlaków pieszych,

•

obszary – kwartały, części miasta o takim samym charakterze zabudowy, podobnych
bryłach i elewacjach,

•

punkty orientacyjne – łatwo rozpoznawalne, charakterystyczne budynki, jako punkty
odniesienia, dzięki którym można określić położenie innych obiektów; są to przeważnie
obiekty o funkcji użyteczności publicznej - ikony miast, które dla osób przyjezdnych stają
się elementem wspierającym orientację, pomagającym w odnajdywaniu drogi do celu;
mogą być nimi też budynki – „bramy do dzielnicy” lub „bramy do miasta”.
R. Passini - psycholog środowiskowy, w książce „Wayfinding in Architecture” rozszerzył
koncepcję Lyncha, dodając do niej m. in. oznakowania i inne komunikaty graficzne, a także
łączność głosową i wrażenia dotykowe329. Natomiast w „Wayfinding: people, signs, and
architecture”, wymienione są trzy elementy, które współgrają w procesie odnajdywania drogi
do celu. Jest to: architektura, grafika i werbalna interakcja człowieka, w kontekście
środowiska zbudowanego330. Te elementy w różnej postaci mogą wiązać się z elewacjami.
W identyfikacji przestrzeni J. Gyurkovich podkreśla rolę form mocnych, będących
wyrazistymi, kontrastującymi z otoczeniem formami-znakami, punktami odniesienia,
zapamiętywanymi przez odbiorców, dzięki unikatowemu uformowaniu, nasyceniu detalem,
fakturze lub kolorystyce331. Koncepcję orientujących kodów formy urbanistycznej (kody
własne formy, sygnalizujące, przekazu masowego i in.) oraz omówienie zagadnień
związanych z percepcją przedstawiła A. Kantarek w monografii „O orientacji w przestrzeni
miasta”332.
Z kolei D. Gibson zwraca uwagę na współczesne aspekty orientacji w środowisku
zbudowanym. Gdy jesteśmy w miejscu dla nas nowym, gdy nie korzystamy z osiągnięć
współczesnej technologii, czyli nawigacji GPS, zadajemy sobie pytania: „Gdzie jestem?”,
„Jak mogę się stąd wydostać?” oraz „Jak mam dojechać/dojść do danego miejsca?”. Chcąc
uzyskać odpowiedź, poszukujemy znaków wizualnych, odbieramy bodźce słuchowe
i dotykowe. To buduje w nas poczucie bezpieczeństwa. Projektant lub konsultant do spraw
„wayfinding” jeszcze przed rozpoczęciem projektowania powinien przewidzieć zachowanie
użytkowników i odgadnąć ich logikę333. W XXI wieku projektowanie informacji stało się
podstawowym wymogiem, a bryła i elewacje budynków są częścią całego systemu.
Gibson dzieli się swoimi doświadczeniami z zakresu programowania „wayfinding”
w procesie planowania campusu Priceton University. Działania obejmowały zdiagnozowanie
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cech krajobrazu, pomagających ludziom orientować się w przestrzeni. Zamiast gotowych
rozwiązań zaproponowano ogólną koncepcję - strukturę, w którą mogą być wpisywane
kolejne nowe budynki, mające pełnić rolę „punktów orientacyjnych”, „bram do campusu”,
w odniesieniu do ruchu samochodowego. Z kolei w skali ruchu pieszego zaproponowano
wiele mniejszych elementów, jak np.: punkty informacyjne, kioski itd.334.
Oprócz omówionej powyżej orientacji w przestrzeni urbanistycznej, elewacje mogą
wspierać orientację w samym budynku przy użyciu środków architektonicznych
i graficznych. Elementy, które o tym decydują, zestawiono w tabeli 9.
Tabela 9
Elementy elewacji jako wsparcie orientacji w budynku
Elementy elewacji
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Wsparcie procesu orientacji w budynku

Definiowanie najważniejszego ze względu na proces
„odnajdywania drogi do celu” miejsca na elewacji; przykładowo
w normie REN są wymieniane cechy warunkujące stopień
Widoczne z daleka,
rozpoznawalności wejścia głównego:
wyróżnione
• brak zaakcentowania wejścia;
w strukturze elewacji,
• wejście zaakcentowane tylko w strefie parteru poprzez
czytelne wejście
kombinację kolorów, lub zastosowania baldachimowego
główne
zadaszenia;
• wejście zaakcentowane na kilku lub wszystkich
kondygnacjach336.
Uwidocznienie
Informowanie o wewnętrznej strukturze budynku (bryła
podziałów
i kompozycja elewacji odpowiadająca podziałom funkcjonalnym
funkcjonalnych wnętrza wnętrza); tam, gdzie jest to wskazane - wgląd we wnętrza
na elewacji
przesłonięte przeszkloną fasadą.
Informacja o komunikacji wewnątrz obiektu (widoczne
Uwidocznienie na
z zewnątrz windy, klatki schodowe, korytarze czy hole);
zewnątrz pionów
dodatkowa korzyść to doświetlenie ciągów komunikacji
komunikacyjnych
wewnętrznej.
Informowanie o lokalizacji danej funkcji we wnętrzach
Informacja graficzna na
(np. biura firm) w sposób graficzny (szyldy, kasetony
elewacji
reklamowe lub inne formy reklamy wizualnej).

Jak pisze R. Passini - odnajdywanie drogi do celu to nie tylko proste odczytywanie
znaków – to także zabawa w odczytywanie znaczeń, poszukiwanie i radość z uczestniczenia
w czymś ekscytującym. To nie tylko odnalezienie adresu danego budynku, lecz rozpoznanie
jego funkcji na podstawie tego, jak wyglądają elewacje i bryła w danym kontekście. Passini
334
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podkreśla, że przyjemność rozwiązywania problemów, bycia „zabawianym” i zdobywania
nowej wiedzy – to trzy główne źródła satysfakcji pochodzącej z „wayfinding” w środowisku
o charakterze „złożonym”. I nie chodzi tu o powierzchowną ocenę estetyczną, lecz
o doświadczanie środowiska w szczegółach337.

6. Jakość ekonomiczna

Wpływ rozwiązań architektonicznych ścian zewnętrznych na całość kosztów związanych
z budową, eksploatacją, a w końcu także utylizacją lub recyclingiem materiałów wykracza
poza główny nurt rozprawy. Ponieważ jednak „jakość ekonomiczna” budynku jest zwykle
kojarzona ze ścianami zewnętrznymi i elewacjami w aspektach zrównoważonego rozwoju,
w tym ekologii i energooszczędności, problematykę rozdziału zawężono do omówienia tych
właśnie zagadnień338. Należy jednak zastrzec, że powyższe związki nie są oczywiste i nie
każde rozwiązanie elewacyjne, z założenia energooszczędne, sprawdza się praktyce.
Przykładem mogą być fasady podwójne, szczególnie te z możliwością otwierania okien
w wewnętrznej ścianie. W założeniu mają uczestniczyć w procesie wentylacji budynku oraz
przyczyniać się do optymalizacji jego gospodarki termicznej. W rzeczywistości na ten
skomplikowany układ fizyczny oddziaływają zmienne czynniki pogodowe oraz siły
aerodynamiczne. Dlatego też konieczne bywa użycie systemów mechanicznych,
wspierających obieg powietrza w budynku i wtedy, jak pisze K. Zielonko-Jung: „może się
okazać, że rozwiązanie to, w założeniu prowadzące do oszczędności energii, może być
bardziej energochłonne niż tradycyjna ściana”339. Podobnie jest z koncepcją wykorzystania
przestrzeni wewnątrzfasadowej jako bufora termicznego. W sezonie zimowym, w naszym
klimacie, jest to rozwiązanie korzystne, ale latem warstwa powietrza zamknięta pomiędzy
ścianami nagrzewa się bardziej niż powietrze na zewnątrz i znów oprócz strategii wietrzenia
nocą i wykorzystywania masy termicznej budynku konieczne bywa użycie urządzeń
technicznych w celu intensywnej wentylacji340.
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6.1. Zrównoważony rozwój
W języku angielskim pojęcie „sustainable” oznacza rozwój, który zapewnia przetrwanie,
rozwój „samopodtrzymujący”. W takim znaczeniu użyła je przewodnicząca Światowej
Komisji ds. Środowiska i Rozwoju Gro Harlem Brundtland w słynnym raporcie „Our
Common Future”. Jak pisze K. Gasidło, rozwój zrównoważony ma charakter systemowy
i należy go rozpatrywać jako połączenie „elementów społecznych i ekonomicznych,
technicznych i przyrodniczych istniejących w danym czasie i danej przestrzeni”341.
Zrównoważony rozwój w architekturze jest kojarzony z budynkami określanymi
angielskimi terminami: „sustainable building”, „green building” czy „eco-building”. Są to
obiekty, które korzystają z odnawialnych źródeł energii, nie stanowią obciążeń środowiska
oraz są przyjazne dla użytkowników. Wsparciem w realizacji zasad zrównoważonego
rozwoju w architekturze są wspominane już systemy certyfikacji BREAM i LEED342. Wiele
z elementów punktowanych w powyższych systemach ma związek z rozwiązaniami ścian
zewnętrznych i elewacji. Wykazano to na przykładzie systemu LEED (tabela 10).
Tabela 10
System certyfikacji LEED - elementy kształtujące jakość budynku zrównoważonego, mające
związek z projektem ścian zewnętrznych343
Elementy
punktowane

Związek z rozwiązaniem ścian zewnętrznych

Zapewnienie systemu indywidualnej kontroli dla minimum 50%
użytkowników; dla osób znajdujących się w odległości mniejszej niż 20
Komfort
stóp (tj. 609,58 cm) od okna w głąb pomieszczenia oraz 10 stóp
cieplny
(tj. 304,79 cm) po każdej stronie okna jest możliwe zastąpienie systemu
kontroli komfortu cieplnego, przez otwierane okna o odpowiednim
standardzie;
Zanieczyszczenia zastosowanie przy wejściach systemów do wychwytywania brudu, pyłu
lub innych cząstek – mogą to być stałe systemy kratowe i szczelinowe;
z zewnątrz
zapewnienie powiązania wnętrza budynku z otoczeniem; bezpośredni
widok na środowisko zewnętrzne, poprzez powierzchnie przeszklone,
Widok z okna
musi być zapewniony na określonej wysokości ponad powierzchnią
podłogi w 90% regularnie użytkowanych powierzchni;
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cd. tabeli 10
•

Oświetlenie

Materiały

Użytkownicy

Poniżej

naturalne – musi być doprowadzone do minimum 75% powierzchni
pomieszczeń i stref regularnie użytkowanych (zawarto opisy różnych
opcji pomiarów i obliczeń);
• sztuczne – zapewnienie systemu indywidualnej kontroli przez 90%
użytkowników oraz system kontroli wszystkich wspólnie
użytkowanych pomieszczeń w celu dostosowania ustawień do
grupowych preferencji; eliminacja nadmiernego oświetlenia nocnego
(światło „wychodzące” z budynku lub celowa nocna iluminacja
obiektu tworzy poświatę, która może zaburzać nocny cykl życia
przyrody);
• wydłużenie cyklu życia budynku poprzez ponowne użycie konstrukcji
istniejącego budynku (w tym ścian zewnętrznych oraz elewacji
z zewnętrznym pokryciem, ale bez okien);
• zachowanie wartości kulturowych;
• zagospodarowanie odpadów po budowie i przeznaczenie ich do
powtórnego wykorzystania;
• ponowne użycie materiałów odzyskanych lub pochodzących
z recyclingu (szkło, drewno, metal, beton, tektura, płyty gipsowokartonowe);
• zastosowanie materiałów, do produkcji których użyto materiałów
z recyclingu;
• użycie materiałów regionalnych (wydobytych, przetworzonych lub
wyprodukowanych w odległości do 500 mil, czyli ok. 800 km od
placu budowy);
• stosowanie materiałów szybko odnawialnych (tzn. z roślin zbieranych
w cyklu nie dłuższym niż 10 lat, np.: bambus, bawełna, słoma, korek
lub pochodzenia zwierzęcego, np.: wełna); drewno (co najmniej 50%)
musi posiadać certyfikat FSC (Forest Stewardship Council);
szkolenia w ramach zaawansowanej kampanii edukacyjnej, której celem
jest nauka „świadomej interakcji z obiektem”, a także poszerzenie wiedzy
z zakresu ekologii i ugruntowanie proekologicznych zachowań.

szerzej

omówiono

problematykę

związaną

z

oszczędzaniem

energii

i rozwiązaniami ekologicznymi w architekturze.
6.1.1. Energooszczędność
Wdrażanie w życie zasad energooszczędności w praktyce nie jest łatwe. Chociaż dzięki
wymogom unijnym energooszczędne technologie tanieją i stają się powszechniejsze, obecnie
inwestorzy muszą jeszcze zmierzyć się z ważną decyzją - co wybrać: tańsze materiały, ale
droższą eksploatację lub droższe materiały, ale znaczące obniżenie kosztów w okresie
użytkowania budynków i zyski dla środowiska (zmniejszenie zużycia energii i wody, spadek
emisji CO2, a także produkcji odpadów). Elementami systemu „zielonych budynków” są
także elewacje i ich interakcja „na zewnątrz” (m. in. lokalizacja obiektu, orientacja względem
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stron świata i róży wiatrów, kształt bryły, wykorzystanie energii słonecznej) i „od środka”,
czyli rozmieszczenie pomieszczeń w budynku w zależności od funkcji i czasu użytkowania
oraz ich aranżacja, pozwalająca na optymalizację wykorzystania oświetlenia naturalnego344.
Z dniem 01.01.2009 roku w Polsce wprowadzono dyrektywę 2002/91/EC Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącą jakości energetycznej
budynków. Prawo unijne nakłada szczególne obowiązki na władze publiczne, które z końcem
2018 roku mogą być właścicielami lub wynajmować tylko takie obiekty, które będzie
cechować bardzo dobra charakterystyka energetyczna, a zapotrzebowanie na energię będzie
pokrywane w dużym stopniu ze źródeł odnawialnych, wytwarzających energię na miejscu lub
w pobliżu345.
Istotne miejsce w rozwoju systemów energooszczędnych ma fotowoltaika. Początkowo
ogniwa fotowoltaiczne nakładano na strukturę fasad, jednak obecnie dąży się do zastąpienia
materiałów elewacyjnych panelami ogniw. Za takim rozwiązaniem przemawiają aspekty
ekonomiczne. Taniej jest wprowadzić od razu ogniwa, niż nakładać je na materiały
elewacyjne, za które wcześniej już zapłacono. Zintegrowanie systemów fotowoltaicznych ze
strukturą budynku jest nazywane Building Integrated Photovoltaics (BIPV)346.
Jak pisze S. M. Pietruszko: „BIPV zmusza architektów do zmierzenia się z zagadnieniami
dla nich nowymi, w których rozwiązywaniu nie posiadają doświadczenia, a także bardzo
często odpowiedniej wiedzy. Jednocześnie koncepcja BIPV otwiera przed kreatywnymi
architektami ogromne możliwości eksperymentowania z nową technologią, tworzeniem
nowych oryginalnych i wyróżniających się rozwiązań”347. Podejście projektowe może być
dwojakie – albo ograniczenie inwencji do zwykłego zastąpienia materiałów elewacyjnych
ogniwami fotowoltaicznymi, albo podporządkowanie całej idei architektonicznej budynku,
koncepcji fotowoltaiki, z położeniem głównego nacisku na maksymalną wydajność systemu.
Pod względem estetycznym, w zależności od koncepcji architekta, systemy fotowoltaiczne
mogą być niewidoczne na fasadach lub przeciwnie – mogą być celowo wyeksponowane.
Tego typu budynki informują, czy wręcz manifestują świadomość ekologiczną inwestorów348.
Moduły fotowoltaiczne można także wykorzystywać w przypadku modernizacji elewacji
poprzez zastępowanie starych okładzin modułami słonecznymi, pełniącymi podwójną rolę:
materiału elewacyjnego i generatora energii. Przykładem może być dwudziestoletni budynek
ambasady USA w Genewie, którego fasadę (oraz dach) przekształcono w 2005 roku w swego
rodzaju elektrownię słoneczną349.
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Z ekonomicznego punktu widzenia wspomniana wcześniej możliwość zastępowania
materiałów elewacyjnych modułami fotowoltaicznymi ma sens, gdyż niektóre z materiałów
mają cenę za m2 nawet wyższą niż same moduły. Oczywiście, moduły stanowiące jedyną
warstwę fasady muszą spełniać wszystkie warunki stawiane przegrodom zewnętrznym, a więc
izolacyjności termicznej, trwałości, szczelności czy wytrzymałości mechanicznej
(np.: w parterze konieczne jest zabezpieczenie modułów przed aktami wandalizmu dodatkową
warstwą szkła). Ze względu na izolacyjność termiczną oraz konieczność chłodzenia
nagrzewających się modułów stosuje się fasady podwójne, gdzie przestrzeń międzyfasadowa,
pomiędzy wewnętrzną szklaną ścianą a zewnętrznymi modułami, umożliwia ruch powietrza,
odprowadzającego ciepło z modułów. Warunek umożliwienia dostępu oświetlenia
naturalnego zapewniają moduły transparentne, przepuszczające nie więcej niż 30% światła
słonecznego, z tym że pochłaniają one część widma świetlnego, co w niekorzystny sposób
daje się odczuć we wnętrzach. Stąd też użycie tego typu modułów ma miejsce głównie
w przestrzeniach publicznych budynków (np. ciągi komunikacyjne, klatki schodowe).
W projektowaniu modułów transparentnych dąży się do ukrycia systemu mocującego oraz
połączeń elektrycznych350. Możliwe jest także wykorzystanie modułów jako struktur
zacieniających, w postaci nadwieszeń, żaluzji lub różnego typu zadaszeń.
Przy projektowaniu fasad z systemami BIPV należy uwzględnić takie czynniki, jak:
•

szerokość geograficzna,

•

klimat lokalny i warunki pogodowe,

•
•

orientację względem stron świata,
kąty nachylenia płaszczyzn, na których zamontowane są moduły (powinny być
optymalne351 dla danej szerokości geograficznej),

•

zacienienie w różnych porach dnia i roku (okoliczne drzewa, budynki, moduły sąsiednie
oraz sama bryła obiektu czy jej elementy rzucające cień na moduły systemu),

•

zdolność odbijania promieni słonecznych przez daną powierzchnię (np. śnieg)352.
P. Warren zwraca uwagę na potencjalne wady systemu BIPV:
sukces jest możliwy do osiągnięcia, ale nie w każdym klimacie,

•
•

trudność w ocenie, w jaki sposób budynek będzie zacieniony w przyszłości (np. przez
nowe, na razie nieistniejące obiekty),

•

pionowe fasady nie zapewniają optymalnego ustawienia ogniw fotowoltaicznych,

•

obecnie jeszcze brak wystarczających doświadczeń i wiedzy w projektowaniu i budowie
budynków z BIPV, przy wysokich kosztach takiego przedsięwzięcia (powinny się one
zmniejszać wraz z upowszechnianiem się technologii)353.

350

Ibidem, s. 24.
Optymalny kąt to przeważnie taki, przy którym w południe promienie słoneczne padają pod kątem prostym
na płaszczyznę modułu fotowoltaicznego; więcej na ten temat w: Celadyn W.: Przegrody przeszkolone.., op. cit.
352
Pietruszko S.M.: Systemy fotowoltaiczne, cz. 1…, op. cit., s. 25.
353
Warren P. (i inni): Integral Building Envelope Performance Assessment. FaberMaunsell Ltd 2003, United
Kingdom.
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6.1.2. Ekologia
D.J. Neumann i A. Kliement podkreślają konieczność ujmowania rozwoju zrównoważonego w sposób holistyczny, ze zrozumieniem aktualnego stanu środowiska. W odniesieniu
do budynków uczelni wyższych wymieniają oni cztery wzajemnie powiązane komponenty:
•

energia – powinna pochodzić ze zrównoważonych, czyli odnawialnych źródeł
(ogrzewanie ze źródeł geotermalnych, zwiększenie oświetlenia naturalnego),

•

transport – ograniczenie przemieszczania się materiałów poprzez szukanie lokalnych
źródeł i dostawców,

•

woda – podtrzymuje życie, nawadnia rośliny, transportuje szybko oraz skutecznie ciepło
i zimno, służy utrzymywaniu czystości (np. elewacji), może być oczyszczana
i odzyskiwana; w budynkach uczelnianych kluczowe powinno być użycie wody
deszczowej,

•

materiały – brana jest pod uwagę ilość energii zużywanej do produkcji materiału
bazowego354.
Ostatni z punktów wymaga dokładniejszego omówienia. Co oznacza określenie „materiał

ekologiczny”? Materiałem pochłaniającym w procesie produkcji dużą ilość energii jest
aluminium, w przeciwieństwie do drewna, którego wzrost nie jest zależny od
nieodnawialnych surowców. Zatem aluminium powinno być uznane za materiał
nieekologiczny. Jest to jednak problem złożony: jeśli aluminium jest wytwarzane przy użyciu
odnawialnych źródeł energii – np. elektrowni wodnych – i nie będzie transportowane na duże
odległości – przy potencjale tego materiału do recyclingu – może być ono wysoko ocenione
jako materiał „zrównoważony”. Z kolei drewno (wytwarzane przy wykorzystaniu światła
słonecznego i wody), jeśli będzie transportowane na dużą odległość, zostanie niżej ocenione
ze względu na „zrównoważenie”355. Swego rodzaju „instrukcją obsługi” w doborze
ekologicznych materiałów – zawierającą szczegółowe informacje praktyczne, w tym opisy
produktów w odniesieniu do standardów zrównoważonego rozwoju, norm i certyfikatów - jest
opracowanie autorstwa Spiegel R., Meadows D.: „Green Building Materials: A Guide to
Product Selection and Specification”356.
Wiele z ekologicznych idei trafia w fazie realizacji na problemy związane z praktyką
prowadzenia biznesu w branży budowlanej, a zatem jego opłacalnością. Przykładowo,
recycling materiałów budowlanych wymaga segregacji odpadów przy rozbiórce, ich
składowania oraz technicznych możliwości przetworzenia przy użyciu specjalistycznego
wyposażenia. Czasem konieczny jest transport, nawet za granicę, surowców wtórnych, które
tam są przerabiane na konkretne produkty o odpowiedniej cenie. Należy jeszcze dodać koszty
354

Neuman D.J., Kliment S.A.: Building Type Basics for College and University Facilities. John Wiley and
Sons, Hoboken NJ 2003, s. 46-48.
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Ibidem, s. 46-48.
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Spiegel R., Meadows D.: Green Building Materials: A Guide to Product Selection and Specification. John
Wiley and Sons, 2010.
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robocizny oraz wkładu energii na wszystkich etapach procesu. W efekcie użycie materiałów
z recyclingu może być mało opłacalne z przyczyn ekonomicznych. Ta sytuacja z biegiem
czasu powinna ulegać zmianie, przy wsparciu odpowiedniego ustawodawstwa.
Przykładem obiektu, w którym zasady ekologii były jedną z najważniejszych składowych
idei architektonicznej, jest California Academy of Science w San Francisco, projektu Renzo
Piano Building Workshop oraz Stantee Architecture (oddany do użytku w 2008 r.). Obiekt
ten, powstały na miejscu wyburzonych budynków Akademii, został zrealizowany jako jeden
z dziesięciu pilotażowych projektów modelowych budynków o funkcji użyteczności
publicznej, zbudowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W czasie realizacji
tegoż obiektu ponad 90% materiałów pochodzących z wyburzeń zostało przetworzonych
i powtórnie wykorzystanych. Z recyclingu pochodziła stal konstrukcyjna, a izolacje
wyprodukowano z przetworzonych tekstylnych odpadów. Połowa drewna pochodziła
z wycinki realizowanej zgodnie z rozwojem zrównoważonym357.
Recycling czy raczej reusing358 w odniesieniu do elewacji może być potraktowany bardzo
dosłownie, jak w przypadku budynku biblioteki w Magdeburgu. Obiekt powstał w ramach
rewitalizacji poprzemysłowej dzielnicy i ma funkcję otwartej przez całą dobę biblioteki
publicznej „open air”. Elewacje wykonano ze zdemontowanej fasady modernistycznego
budynku z lat 60. XX wieku (domu handlowego Horten), znajdującego się w odległym o 300
km mieście Hamm. Oczyszczono je i powtórnie wykorzystano w części budynku biblioteki.
Autorami projektu byli Karo Architekten359. Uzasadnieniem powtórnego użycia elementów
fasady może być też coś więcej niż ekonomia. Ciekawym przykładem jest Galeria Handlowa
„Centrum Galerie” przy Pragerstrasse w Dreźnie, (proj. T+T Design Architectural Studios
z Holandii, De Architekten Cie Studios z Amsterdamu oraz drezdeński architekt P. Kulka).
Na elewacji nowego budynku zawieszono elementy fasady rozebranego domu handlowego,
który wznosił się w tym miejscu w czasach NRD. Okazało się, że z powodu
charakterystycznej, srebrzystej fasady, złożonej z anodowanych aluminiowych struktur
przypominających kryształy, budynek ten był ważny dla mieszkańców Drezna, utożsamiany
nawet z ikoną tego miasta. W poszanowaniu dla tradycji tegoż miejsca i jego historii,
charakterystyczne „kryształy” na nowo zinterpretowane i zestawione z płytami kamiennymi
oraz szkłem pokrywają część elewacji galerii handlowej, stanowiąc rodzaj reliefu360
(rys. 114-115).

357

Kijak-Olechnicka M.: Centrum nauki…, op. cit., s. 96-103.
Recycling, to ponowne użycie surowców, natomiast reusing to powtórne zastosowanie pewnych poddanych
oczyszczeniu i odnowieniu elementów.
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Chino M.: Stunning Open Air Library in East Germany Wins the 2011 Brit Insurance Architecture Award.
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Rys. 114-115. Fragmenty starej fasady jako dekoracja nowego budynku, galeria handlowa „Centrum
Galerie”, Drezno (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 114-115. Parts of the old façade as a decoration of a new building, “Centrum Gallery” shopping
mall, Dresden (photo J. Tymkiewicz)

Omawiając elewacje w aspektach zrównoważonego rozwoju, nie można pominąć
rozwiązań, które są wręcz symbolem ekologicznej architektury. Chodzi o realizowane
w różnych systemach „zielone fasady”.
Połączenie ściany budynku i żyjącej tkanki roślin – to problem łatwy dla natury,
w wyznaczonym przez nią zakresie i trudny dla człowieka, jeśli chce „czegoś więcej”.
Najbardziej naturalne są pnącza obrastające ściany w sposób przypadkowy lub zamierzony
przez człowieka. Już w czasach starożytnych w klimacie śródziemnomorskim wzdłuż
elewacji sadzono winorośle, co dawało obopólną korzyść – ściany chroniło przed
przegrzaniem, a rośliny, pnące się po nagrzanych murach, szybciej wydawały dojrzałe owoce.
Z kolei w zimnym klimacie wzdłuż ścian zewnętrznych sadzono żywopłoty, aby osłaniały
budynek przed wiatrami i opadami. Współcześnie rośliny mogą być używane jako stała
ochrona przeciwsłoneczna powierzchni przeszklonych, lecz o zmiennych, uzależnionych od
pór roku właściwościach. Występują jako parawany z roślin umieszczonych na stelażach,
w pewnej odległości od lica ściany. Gęste liście w lecie zapewniają efektywną ochronę
przeciwsłoneczną, a brak listowia zimą umożliwia dostęp promieni słonecznych do wnętrz.
Stosując tego typu rozwiązania, należy jednak mieć na uwadze konieczność regularnego
przycinania i podlewania roślin. Te działania muszą być skalkulowane w kosztach obsługi
budynku361.
Od czasów modernizmu architekci starają się włączać zieleń w projektowanie
architektury, napotykając przy tym na problemy techniczne, których rozwiązanie przynosi
współczesna technologia. Warunkiem utrzymania zamierzonej estetyki jest uwzględnienie
361

Knaack U., Klein T., Bilow M., Auer T.: Facades. Principles…, op. cit., p. 81.
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zasad doświetlenia naturalnego związanego z orientacją elewacji względem stron świata oraz
odpowiedni dobór roślin, podłoża i systemów nawadniania.
Autorem technologii, którą z sukcesem udało się zastosować w wielu krajach w ważnych
obiektach architektonicznych, jest botanik P. Blanc362. Jego koncepcja żyjącej ściany z roślin
- „Le mur Végétal”, została zrealizowana m.in. w Musee du quay Branly w Paryżu (proj.
J. Nouvel) oraz w Centrum sztuki CaixaForum w Madrycie (proj. Herzog&de Meuron), gdzie
na ścianie sąsiadującej z budynkiem starej elektrowni powstał największy do tej pory
wertykalny ogród. Pod względem technicznym żyjąca fasada to samonośna metalowa
konstrukcja z zamocowanymi do niej panelami PVC, do których są przytwierdzone dwie
warstwy włókna syntetycznego, stanowiące podparcie dla korzeni roślin, umieszczanych na
tej warstwie w postaci nasion lub sadzonek. System rur rozprowadzający odżywkę
z minerałami, koniecznymi do wzrostu roślin, zapewnia nawadnianie od góry. Odżywka,
spływając w dół, nasącza „filc” z warstwą korzeni, a jej nadmiar gromadzi się w rynnie
w dolnej części ściany. System działa w obiegu zamkniętym363.
Funkcjonują także inne rozwiązania technologiczne wertykalnych ogrodów (inaczej: „biościan”, „żyjących ścian”, „zielonych ścian”)364. E. François zapobiega problemom
technologicznym przez sadzenie roślinności tradycyjnie w ziemi, przy ścianach zewnętrznych
lub w donicach umieszczanych na elewacjach, unikając w ten sposób skomplikowanych
systemów nawadniania365. W Centrum handlowo-rozrywkowym Gangnam (dzielnica Seulu)
zielona fasada to geowłóknina z roślinami trawiastymi, dająca efekt ścian z mchu (proj. biuro
Mass Studies Architecture, realiz. 2007 r.)366. Z kolei żyjąca ściana Miejskiego Centrum Baz
Danych we Frankfurcie nad Menem (proj. Arup Assiciates, 2008 r.) to modularna struktura
z rozchodnikami w pojemnikach ze stali nierdzewnej367. Także w Vancouver Aquarium
„żyjącą ścianę” zbudowano z modułów, dzięki czemu można je wymieniać, gdy tylko rośliny
przestają kwitnąć368.
Zielone ściany mogą występować także jako czasowe instalacje, tak jak w przypadku
brutalistycznego budynku Royal National Theatre w Londynie (proj. D. Lasdun, 1976),
będącego kompozycją prostopadłościennych betonowych brył. Jedna z nich w okresie maj –
czerwiec 2007 została pokryta trawą (proj. H. Ackroyd i D. Harvey)369.
362
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Polskie przykłady zielonych ścian to raczej bazujące na naturze, mało zaawansowane
technologicznie rozwiązania, przynoszące jednak ciekawe efekty współczesnego,
ekologicznego detalu elewacji. W biurowcu Rodan Systems (proj. M. Staniszkis, realiz. 1998)
elewację pokryto stalową siatką, która stanowi formę treliarzu dla obficie rozrastających się,
odpornych roślin (vitis riparia). Pnącza stanowią osłonę przeciwsłoneczną przeszklonych
płaszczyzn pomieszczeń biurowych elewacji Pawilonu Wyspiański Krakowie czy nowej stacji
metra Wawrzyszew w Warszawie. Bujnie obrastają ściany Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie. Drzewko w dużej donicy oraz bluszcz pnący się po ścianie mają uatrakcyjniać
elewację Teatru Rozrywki w Chorzowie (proj. Studio Stożek i Partnerzy) (Rys. 116-117).

Rys. 116. Pnącza na przeszklonej elewacji, Pawilon
Wyspiański 2000, Kraków (fot. D. Szczepaniak)
Fig. 116. Climbing plants on the glass façade, “Wyspiański
2000” Pavilion, Kraków (photo D. Szczepaniak)

Rys. 117. Duża donica z roślinami,
Teatr Rozrywki, Chorzów
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 117. Big pot with plants,
Entertainment Theatre, Chorzów
(photo J. Tymkiewicz)

Wertykalne ogrody zastosowane w przestrzeni miejskiej przynoszą korzyści otoczeniu
i budynkowi, ale mogą też być przyczyną niepowodzeń. Przykładem jest centrum dla dzieci
Paradise Park w Londynie, którego problemy z „zieloną fasadą” były bardzo szeroko
komentowane w mediach. Budynek powstał w 2006 roku, według projektu DSDHA,
w ramach programu rewitalizacji terenu zaniedbanego parku miejskiego. Celem było
przekształcenie niebezpiecznej, zapuszczonej i zarośniętej przestrzeni publicznej w miejsce
spotkań społeczności. Jego główną cechą charakterystyczną był „pionowy ogród”– w chwili
realizacji – największa „żyjąca ściana” na obiekcie publicznym w Wielkiej Brytanii.
W symbiozie z roślinnością parku miała ona współtworzyć nowy inspirujący i edukujący
krajobraz. W projekcie tym bardzo istotne były zasady zrównoważonego rozwoju.
Wertykalny ogród miał zminimalizować ubytek terenów zielonych oraz zwiększyć
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różnorodność gatunków roślin, występujących na tym obszarze. Woda deszczowa była
odzyskiwana i wykorzystywana do nawadniania „żyjącej ściany”370. Obiekt miał być tani
w utrzymaniu. W 2007 roku budynek był finalistą „Prime Minister’s Better Public Building
Award”. Zdobył nagrodę „The Local Authority Award” w kategorii British Construction
Industry Awards. Podkreślano, że jest to przykład architektury podążającej wraz z naturą371.
Ponieważ starano się, aby projekt był zoptymalizowany, stworzony ekosystem,
egzystujący dzięki nawadnianiu i nawożeniu, okazał się bardzo wrażliwy. Rośliny zaczęły
obumierać. Podejrzewano, że powodem jest awaria przeciążonej pompy. Jednoznacznie
jednak tego nie potwierdzono. W okresie ożywionej dyskusji na ten temat nie wiadomo było,
czy zawinił wadliwy projekt, wykonanie, konserwacja, czy kombinacja wszystkich tych
czynników372. Na publikowanych zdjęciach widać było żałosny obraz ściany pokrytej kratą,
z której zwisały kępki zeschłych roślin.
Śmierć „żyjącej ściany” w Paradise Park doprowadziła do pytań o rentowność tego typu
rozwiązań i ich „zrównoważenie”. F. Stevenson z Oxford Institute for Sustainable
Development stwierdziła, że pionowe ogrody nigdy nie zostaną włączone do ekosystemu,
jeśli projektanci będą stawiać granice pomiędzy budynkiem a istniejącą florą373.
Zielone mury nie mogą być dodawane do projektów jedynie jako detal symbolizujący
ekologiczne podejście projektanta i inwestora ani też substytut braku pomysłu na elewację.
Niepowodzenie w Paradise Park było ważnym doświadczeniem w projektowaniu technologii
pionowych ogrodów374. Stosowanie takich ścian jest bardzo ryzykowne i kosztowne.
W przypadku Paradise Park, krytykowano fakt, że eksperymentowano za pieniądze
podatników (koszt: £ 100.000)375.
Jak pisze K. Gasidło: „wprowadzenie do danego ekosystemu obiektu architektonicznego
powoduje jego zmianę i wytworzenie innego ekosystemu, którego częścią będzie wprowadzony
obiekt. Powinno się to jednak wiązać z wytworzeniem ekosystemu zrównoważonego,
rozwijającego się harmonijnie i jak najbliżej temu, który istniał na tym terenie poprzednio, na
którym możliwe jest nieantagonistyczne bytowanie różnych gatunków flory i fauny obok
człowieka”376. Żyjące ściany należy traktować nie jako element budynku, lecz jako część
krajobrazu, żywy organizm, który ma określone potrzeby. Ze względu na ryzyko
niepowodzeń jest wskazane wykupienie opcji instalacji ściany wraz z jej utrzymaniem przez
370
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pewien okres. Powodzenie inwestycji zależy od wyboru systemu, jego montażu,
odpowiedniego doboru gatunków roślin w zależności od warunków nasłonecznienia, a także
od nawadniania i nawożenia, z uwzględnieniem lokalnego klimatu i pór roku.
Zalety wprowadzenia zielonych ścian w przestrzeń miasta oraz niebezpieczeństwa, które
mogą wyniknąć z przyjęcia takiego rozwiązania, zestawiono w tabeli 11.
Tabela 11
377

Zielone ściany – zalety i wady

Korzyści płynące z istnienia ściany pokrytej roślinnością
Środowisko zewnętrzne budynku
•

•

•
•
•
•

Ciekawa, proekologiczna estetyka,
duże możliwości tworzenia
zmieniających się wraz z porami
roku kwiatowych kompozycji
mozaikowych; możliwość
przesłonięcie ścian szczytowych,
lub „przykrycia” brzydkich
budynków.
W sezonie upałów redukcja
zysków ciepła powstających
w mieście; likwidacja efektu
tzw. „gorących wysp”.
Pochłanianie pyłu i innych
zanieczyszczeń związanych
z ruchem samochodowym.
Zatrzymywanie wody deszczowej
po silnych opadach.
Pochłanianie dwutlenku węgla
i produkcja tlenu.
Pozytywny wpływ na psychikę
człowieka.

Środowisko wewnętrzne budynku
•
•

•
•
•
•
•

Proekologiczny wizerunek firmy zasiedlającej
budynek.
Poprawa mikroklimatu wnętrz - swego rodzaju
systemy zmiennych sezonowo „żywych
żaluzji”- w lecie liście stanowią osłonę
powierzchni przeszklonych, a zimą pędy
pozbawione liści przepuszczają promienie
słoneczne, które mogą docierać przez
powierzchnie przeszklone do wnętrz.
Zimą odpowiednio dobrana szata roślinna
może być dodatkowym elementem izolacji
termicznej.
Zmniejszenie kosztów ogrzewania zimą
i chłodzenia latem.
Izolacja akustyczna.
Ochrona przed wiatrem.
Uniemożliwienie pracy „grafficiarzom” (brak
powierzchni do tego typu działalności).

Ewentualne problemy
•
•
•
•
•
•
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Pogorszenie estetyki w wypadku niepowodzenia całej inwestycji.
Możliwość pojawienia się niechcianych gryzoni, ptaków, czy owadów.
Nadmierny rozrost roślinności i zbytnie przesłonienie powierzchni przeszklonych
w sezonie wiosenno-letnim.
Konieczność sztucznego nawadniania i nawożenia roślin – niebezpieczeństwo awarii
urządzeń.
Konieczność ponoszenia bieżących kosztów obsługi „żyjącej ściany” (zatrudnianie
doświadczonych specjalistów z dziedziny ogrodnictwa, wymiana oraz pielęgnacja
roślin, serwisowanie urządzeń, zużycie dużych ilości wody i nawozów).
Przy nieodpowiedniej technologii możliwość uszkodzenia struktury ścian przez rośliny
oraz wilgoć.
Opracowanie własne.
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Zatem, do zrównoważonego rozwoju w architekturze można podchodzić powierzchownie
i płytko, ale można też starać się zrozumieć istotę tego złożonego problemu. Aby osiągnąć
sukces, nie wystarczy zaprojektować „zieloną ścianę”, która może okazać się najbardziej
energochłonnym elementem budynku, czy też wznosić obiekt z naturalnych materiałów, które
trzeba przetransportować na dużą odległość. Aby idee zielonego budownictwa były
faktycznie realizowane, jest potrzebne zrozumienie całego systemu indywidualnych
zależności, co nieraz wymaga opracowania dla konkretnego budynku, innowacyjnych
rozwiązań378. Wiele z istotnych elementów i technologii tworzących architekturę
zrównoważonego rozwoju, to składowe bryły i elewacji budynku.

7. Jakość organizacyjna

Jakość organizacyjna w odniesieniu do elewacji oznacza uzyskanie „obudowy”
ułatwiającej i wspierającej działanie organizacji lub instytucji, z możliwością dostosowania
do ewentualnych zmian w przyszłości. Zgodnie ze strategiami Facility Management, budynek
należy traktować jak narzędzie wspierające działalność biznesową. W związku z tym
powinien on być dostosowany do potrzeb organizacyjnych, czyli do działań, jakie są w nim
podejmowane379. Aby to osiągnąć, fazę projektowania należy poprzedzić fazą programowania
założeń, najlepiej przy współudziale przyszłych użytkowników. M. Złowodzki podaje
przykład precyzyjnie opracowanych programów funkcjonalno – przestrzennych dla obiektów
administracyjnych380. Powstały one na potrzeby konkursów architektonicznych w Niemczech,
przeszło 20 lat temu, na podstawie wcześniejszych interdyscyplinarnych badań i zawierały
między innymi następujące ustalenia: „głębokość pomieszczenia grupowego nie może
przekroczyć 7,5 m przy jednostronnym dostępie od ściany okiennej, a przy oknach z dwóch
przeciwległych stron 15 m. Optymalne, również ze względu na organizacyjną elastyczność
ustawienia wyposażenia meblowego, wnętrze grupowe powinno mieć w przybliżeniu kształt
zbliżony do kwadratu o boku 14 m, z dwustronnym dostępem do ściany zewnętrznej,
o powierzchni elewacji około 110 m2 z przeznaczeniem na oświetlenie i wentylację”381.

378

Szerzej na temat wzajemnych interakcji architektury i zieleni [w:] Celadyn W.: Architektura a systemy
roślinne: studium relacji między elementami architektonicznymi a roślinnymi, Wydawnictwo Politechniki
Krakowskiej, Kraków 1992.
379
Niezabitowska E.: Budynek inteligentny jako efekt tendencji rozwojowych cywilizacji postindustrialnej.
Uwarunkowania rozwojowe w drugiej połowie XX wieku, [w:] Budynek inteligentny, Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, s. 39.
380
Programy zostały opracowane dla: przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego Colonia w Holweide pod Kolonią
i biura Volkswagenwerke AG w Wolfsburgu-Hagenbergu (podano za: Złowodzki M.: O środowisku
architektonicznym …, op. cit., s. 90-91).
381
Złowodzki M.: O środowisku architektonicznym…, op. cit., s. 91.

174

7.1. Komfort użytkownika/pracownika
Kategoria jakości organizacyjnej okazuje się być najbardziej powiązana ze wszystkimi
pozostałymi i ważna dla różnych grup użytkowników. Zagadnienia, należące do tej kategorii,
po części zostały już omówione w poprzednich rozdziałach. Są to zależności rozwiązań
elewacyjnych z problemami kształtowania środowiska wewnętrznego budynku, w tym
dobrych warunków oświetlenia naturalnego, komfortu termicznego, ergonomicznej aranżacji
wnętrz, efektywności wykorzystania powierzchni kondygnacji, narzuconej przez nietypowy
kształt bryły (np. ostre narożniki) lub element dekoracyjny na elewacji (np. wykusze). Dla
danej organizacji prawidłowe oświetlenie naturalne i dostęp promieni słonecznych do
pomieszczeń, to poprawa zdrowotności pracowników, a co za tym idzie - potencjalnie
mniejsza ich absencja. Dla personelu sprzątającego dobre nasłonecznienie to pomoc
w kontroli stanu utrzymania czystości, bo w słońcu wszystko lepiej widać. Należy jednak
pamiętać, że podziały przeszklonej fasady czy przesłony przeciwsłoneczne powodują
powstawanie cieni we wnętrzach (rys. 118-119), od których zależy w pewnym stopniu
komfort odbioru informacji wizualnych i ewentualne niebezpieczeństwo powstania istotnych
błędów w opracowywanych dokumentach.
7.2. Struktura organizacyjna a budynek i jego elewacje
Listę problemów, które kształtują jakość organizacyjną, można uzupełnić o problematykę
odzwierciedlenia struktury organizacyjnej w układzie funkcjonalnym i bryle budynku oraz
zakodowanie w wizerunku zewnętrznym istotnych wartości i cech, charakteryzujących
organizację (ten aspekt omówiono już w podrozdziale dotyczącym odbioru emocjonalnego
elewacji). Dla architekta projekt budynku to często błysk idei, pomysł na formę i ciekawe
elewacje. Dla inwestora to konkretne pieniądze i nadzieja na uzyskanie obiektu spełniającego
potrzeby organizacji mającej go zasiedlać. Elewacje zatem mają współuczestniczyć
w kreowaniu wizerunku firmy i stanowić obudowę procesów zachodzących w jego wnętrzu.
Wydaje się, że nie istnieje związek pomiędzy strukturą organizacyjną danej firmy i jej
sposobem działania a bryłą generującą kształt ścian zewnętrznych wraz z rozwiązaniami
elewacyjnymi. Faktycznie, nie ma bezpośredniego związku, ale związek pośredni, bardzo
istotny, jak najbardziej istnieje. Można go prześledzić na przykładzie architektury biurowej.
Jednym z najstarszych i bardzo popularnych modeli przestrzennych były naturalnie
doświetlane i wentylowane biura korytarzowe, w układach jedno- lub dwutraktowych.
Kolejne pomieszczenia przylegające do długich korytarzy odzwierciedlały hierarchiczną
strukturę organizacji: „lepsze”, indywidualne „celki” przeznaczano na gabinety kierownictwa,
poprzedzane sekretariatami, „gorsze” dla szarych pracowników. Segregacja przebiegać mogła
nie tylko w poziomym rzucie kolejnych kondygnacji, ale także w pionie – gabinety prezesów
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często znajdowały się na ostatnim piętrze. Co dla elewacji oznacza wybór układu
korytarzowego? Najczęściej konsekwencją jest zwarta, wertykalna lub horyzontalna bryła,
rzędy jednakowych okien i powtarzalne kondygnacje (lub też przeszklona ściana kurtynowa)
oraz wąskie w proporcjach elewacje boczne (z wyjątkiem układów atrialnych). W niektórych
budynkach ważne pomieszczenia oraz ich okna mogły być eksponowane na elewacji
w oprawie detalu architektonicznego. Pod tym względem ciekawym, współczesnym
przykładem jest budynek biurowy firmy WASKO, czyli obiekt z lat 50. XX wieku, który
został zmodernizowany i powiększony o mocno wyeksponowaną w wizerunku zewnętrznym
nadbudowę mieszczącą strefę zarządu firmy (rys. 120-121).

Rys. 118-119. Prążkowane cienie na biurku, tworzone przez żaluzje weneckie (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 118-119. Ribbed shadows on the desk, created by venetian blinds (photo J. Tymkiewicz)

Rys. 120-121. Budynek biurowy WASKO, Gliwice (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 120-121. WASKO office building, Gliwice (photo J. Tymkiewicz)
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Kolejny model – biuro wielkoprzestrzenne oznaczało usprawnienie obiegu dokumentów,
zastąpienie pracy indywidualnej – grupową, ale jednocześnie pracę w niekorzystnym,
sztucznym klimacie, często w dużej odległości od ściany okiennej. Kierownictwo
i pracownicy koncepcyjni mieli indywidualne boksy wzdłuż ściany zewnętrznej. Jak pisze
M. Złowodzki, „usytuowanie jednych pracowników przy oknach, a odcięcie innych od
kontaktu ze światem zewnętrznym podkreślało hierarchiczność i podział na lepszych
i gorszych”382. Układ wielkoprzestrzenny to przeważnie zwarta bryła i elewacje o głębokich
traktach i 5 – 8 kondygnacjach. Próba rozczłonkowania kształtu rzutu, a co za tym idzie bryły
budynku, poza walorami estetycznymi, przyniosła pracownikom lepszy kontakt ze światem
zewnętrznym, ale dla organizacji oznaczała komplikację w dostosowywaniu aranżacji do
zmieniających się wielkości grup roboczych, a także pogorszenie warunków akustycznych
poprzez występowanie pogłosu, na skutek zmniejszenia odległości między ścianami383.
Powstanie biur grupowych oznaczało nowe trendy w zarządzaniu, czyli zastąpienie
hierarchii – autonomią i samorządnością grup roboczych oraz zapewnienie poczucia
„równości miejsc pracy pod względem usytuowania”384. Pomieszczenia pracy o sztucznym
klimacie, ale zapewnionym dostępie do ściany okiennej, miały maksymalnie 8 m głębokości.
Dominowały bryły horyzontalne, niskie i rozczłonkowane, często zintegrowane z naturą.
Powyższe przykłady obrazują związek pomiędzy formą budynku a czynnikami zależnymi
od samej firmy – jej struktury organizacyjnej, technologii, a nawet stosunku do własnych
pracowników oraz dbałości o ich psychiczny i fizyczny komfort. W budynkach biurowych,
w których jest realizowana praca mająca przebiegać z zapewnieniem odpowiednich
ergonomicznych warunków, bardzo istotna jest faza przedprojektowa, w której powstają
założenia programowe. Powierzchnię pomieszczeń pracy wylicza się zaczynając od
najbardziej podstawowego elementu, jakim jest pojedyncze stanowisko pracy wraz
z koniecznym umeblowaniem i sprzętem. Obliczenia te, uwzględniające ilość pracowników,
charakter czynności, jakie wykonują, oraz różnego typu powierzchnie wspierające, prowadzą
do oszacowania powierzchni budynku „skrojonego na miarę” konkretnej grupy
użytkowników. Przegrody zewnętrzne powinny stanowić obudowę tak właśnie wyliczonej
powierzchni i kubatury. Zatem, w założeniach programowych powinny się znaleźć również
informacje dotyczące ścian zewnętrznych, w odniesieniu do szeroko rozumianej ergonomii
stanowiska pracy oraz obowiązujących przepisów.
We współczesnej architekturze na fali działań związanych ze zwiększaniem efektywności
pracy, a co za tym idzie podniesieniem odczucia komfortu przez pracowników, założona
przez inwestora koncepcja organizacji pracy może być inspiracją do projektu podziałów
elewacyjnych. Jako przykład można podać budynek fabryki Igus pod Kolonią
(proj. N. Grimshaw&Partners, 2001 r.). Jest on nastawiony na maksymalną elastyczność,
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będącą wynikiem zmienności w zespołach pracowniczych pracujących nad realizacją danego
zamówienia. W tym przypadku architektura budynku oparta jest na zasadzie modułów,
a modyfikacji podlega nawet układ otworów okiennych i drzwiowych na elewacjach385.
7.3. Zewnętrzny wizerunek budynku
Tak zwany „dobry adres”, czyli znany budynek biurowy, w którym firma wynajmuje
pomieszczenia, może zachęcić klientów do jej odwiedzenia, a tym samym przyczynić się do
sukcesu tejże organizacji. Ładną elewację warto zamieścić w materiałach reklamowych jako
symbol firmy. Okazały budynek to hipotetycznie mogłaby być następująca informacja dla
potencjalnego pracownika: „mam pieniądze, bo stać mnie na taką siedzibę”, „dbam o swoich
pracowników i mogą u mnie dobrze zarobić”, „mam fantazję - cenię kreatywność u moich
pracowników”. Z kolei dla pracownika okazały budynek może być także powodem do dumy
„tu pracuję”, może wyzwalać w nim pewne zachowania – tak jak zauważył to Hall we
wspomnianych już badaniach nowej siedziby firmy Deere, gdzie po przeprowadzce ze starego
obiektu do nowego biurowca, pracownicy zaczęli z większą dbałością ubierać się, a dla
wysoko wykwalifikowanej kadry jakość, symbolika oraz potwierdzone nagrodami
i wyróżnieniami walory estetyczne budynku były podobno dodatkowym atutem w procesie
rekrutacji386.
Budynek atrakcyjny (także z zewnątrz) może wzmacniać poczucie satysfakcji, więzi
i przynależności do społeczności danej firmy, a także wspierać zaangażowanie i pozytywną
motywację. Sytuacja odwrotna – brzydka siedziba, nawet uznanej organizacji na pewno nie
dodaje jej prestiżu, ale też zbyt wystawna budowla, jak na możliwości właściciela – może być
krytykowana przez pracowników jako dowód niegospodarności.
Czy jest tak jednak w rzeczywistości? M. Złowodzki cytuje badania O. Gottschalka,
według których „ukształtowanie budynku i zagospodarowanie przyległego terenu budzą
zastanawiająco małe zainteresowanie pracowników. Tylko dla 1% mają one duże znaczenie,
a dla 47% żadne”. Respondenci wykazują natomiast duże zainteresowanie swoim
stanowiskiem pracy387. Więcej wniosków na ten temat w rozdziale IV.
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8. Integracja kategorii jakościowych

Kształtowanie jakości budynku w poszczególnych kategoriach wymaga współpracy
specjalistów z różnych dziedzin. W światowych firmach architektonicznych, odnoszących
sukcesy w realizacji najnowocześniejszych budynków, nad wcieleniem w życie wstępnej idei
architektonicznej pracuje od samego początku cały sztab specjalistów. Przykładem może być
biuro N. Fostera, gdzie obowiązuje zasada „okrągłego stołu” – czyli dyskusji i wymiany
doświadczeń pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin: architektury, inżynierii
i ekonomii388.
Pracę zespołową ułatwiają obecnie wciąż doskonalone narzędzia, służące zarządzaniu
dokumentami w dużych biurach architektonicznych i konstrukcyjnych. Pomocne są one
zwłaszcza w gromadzeniu i bezpiecznym przechowywaniu dokumentów w jednym miejscu
w sieci oraz udostępnianiu ich każdemu z członków zespołu, pracującemu nawet w różnych
częściach świata. Pozwala to na łatwą wymianę najaktualniejszych wersji projektu, wraz
z poprawkami i komentarzami389.
W Polsce architekt, kojarzony głównie z formą i estetyką rozwiązania, jest koordynatorem
wszystkich projektów branżowych, które często powstają w sposób niezależny. Współpraca
interdyscyplinarna nie jest rzeczą łatwą do realizacji w warunkach polskich, gdzie jeszcze
wciąż projektowanie jest procesem etapowym, a opracowania poszczególnych branż, jako
osobne części, są wykonywane po otrzymaniu ostatecznej wersji projektu architektonicznego.
Oczywiście, każda zmiana wprowadzona przez jednego z projektantów wymaga
odpowiednich korekt ze strony innych uczestników procesu, co może powodować opóźnienia
w terminach, a co za tym idzie - skutki finansowe.
Przykładem projektu, w którym zaistniała współpraca osób reprezentujących różne strony
procesu inwestycyjnego, jest siedziba firmy Skalski w Krakowie, autorstwa pracowni
R. Loeglera. W czasopiśmie „Zawód: Architekt” 03/2010 ukazał się artykuł, prezentujący
budynek od strony interdyscyplinarnej współpracy, realizowanej od samego początku
procesu, którym była idea architekta – przetransponowanie logo firmy na kształt rzutu, a tym
samym formę budynku. W konsekwencji miał powstać obiekt o przeszklonej fasadzie
wygiętej w łuk. Bardzo istotną rolę odegrało świadome konsekwencji użytkowych
projektowanie elewacji390. Konieczna była współpraca „projektantów z dostawcami
wszystkich systemów – nie tylko magistrali i oprogramowania sterującego, ale także okien,
oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji”391. Oczekiwania inwestora – to budynek łatwy do

388

Crowley D.: Na nowy wiek – rozmowa z Normanem Fosterem, Architektura – murator, 09/2003.
Oprac. red.: Technologie architektury – zarządzanie cyklem życia budynków. Architektura – murator,
10/2004, s. 137-142
390
Wlezień T.: Inteligencja rozbudowana. Zawód: Architekt, 03/2010, zawodarchitekt.pl/artykuly/za1003_inteligencja.html
391
Ibidem.
389
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modyfikacji, „nowoczesny i ekonomiczny, a zastosowane systemy i rozwiązania adekwatne do
klasy architektury i zapewniające wysoki komfort użytkowania”392. Wnioski z procesu
projektowania omawianego budynku zestawiono w tabeli 12.
Tabela 12
Budynek firmy Skalski w Krakowie - zakres współpracy interdyscyplinarnej, dotyczącej
problematyki związanej z elewacjami393.
Projekt

Problem

Rozwiązanie

Efektywność
wykorzystania
powierzchni

Przeszklone elewacje eksponowane na stronę
południowo-zachodnią i wschodnią

Lokalizacja

Estetyka

•

392
393

nowoczesność, wysoki
poziom architektury,
przekaz symboliczny
bliskość ruchliwej
arterii komunikacyjnej
konieczna ochrona
przed hałasem
zewnętrznym
przegrzewanie wnętrz
latem oraz konieczność
intensywnego
klimatyzowania
obiektu, a tym samym
zwiększenia kosztów
eksploatacji

możliwość zbytniego
nasłonecznienia
i olśnienia światłem
słonecznym

•
•
•
•
•

•
•
•

podwójna fasada wentylowana,
szkło odbijające część promieniowania cieplnego,
ruchome, podążające za słońcem żaluzje,

•

ruchome żaluzje, automatycznie sterowane,
z regulacją ustawienia lamel w zależności od
wysokości słońca i kąta padania promieni,
zastosowano rozwiązanie zapobiegające
niekorzystnym zachowaniom użytkowników, czyli
całkowitemu zamykaniu żaluzji i włączaniu światła
sztucznego,
promienie słońca odbijając się od lameli, są
ukierunkowywane w stronę sufitu, dzięki czemu
jest intensyfikowane oświetlenie naturalne w głąb
pomieszczenia,
fasada o funkcji konstrukcyjnej - wnętrza
uwolnione od obecności słupów,
podłoga technologiczna + wolna przestrzeń
międzysufitowa do rozprowadzenia instalacji;
instalacje ukryte także w stalowych profilach
ścianek przeszklonych.

•

•

•
elastyczność wnętrz;
estetyczne ukrycie
rozprowadzonych
instalacji

forma to transpozycja logo firmy na rzut i kształt
bryły budynku,
przeszklenie jako wyraz nowoczesności,
efektowne barwne żaluzje pełniące funkcje
użytkowe,
nocne oświetlenie elewacji,
wypukły kształt sprzyjający rozpraszaniu fali
dźwiękowej,
fasada podwójna (zewnętrzna warstwa oraz
przestrzeń międzyfasadowa stanowią bufor
akustyczny),

•

Ibidem.
Opracowanie własne na podstawie: Wlezień T.: Inteligencja rozbudowana…, op. cit.
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Bezpieczeństwo

Komfort użytkowników

Ekonomika

cd. tabeli 12
system energooszczędny:
• podwójna fasada wentylowana - możliwość
zaprogramowania nocnego przewietrzania
niebezpieczeństwo
i schładzania budynku drogą naturalną dzięki
dużych kosztów
takim elementom, jak:
ponoszonych na
o otwory wentylacyjne w ścianie
zewnętrznej fasady podwójnej,
klimatyzację
przeszklonego obiektu
o w ramach każdej kondygnacji elektrycznie
w sezonie letnim;
otwierane okna w górnej części ściany
energochłonność
wewnętrznej fasady podwójnej,
systemu
o otwory pod sufitem w ściankach
działowych,
• gruntowe wymienniki ciepła jako wsparcie
klimatyzacji,
• inteligentne połączenie wszystkich instalacji zintegrowany system kontroli (centrala knyx),
• sterowanie otwieraniem okna - automatycznie lub
indywidualnie (manualne poprzez panele
naścienne lub elektroniczne przez stronę www);
w pokojach indywidualnych przebiega to bez
problemów, nieco kłopotliwe jest w przestrzeniach
ogólnych typu „open space”,
• automatyczne zamykanie i otwieranie żaluzji,
z możliwością przejścia na indywidualne
automatyczne sterowanie
sterowanie przez użytkownika, w ramach
systemami + możliwość
pojedynczej sekcji, odpowiadającej modułowi
indywidualnej regulacji
pomieszczenia,
mikroklimatu
• wartości temperatury indywidualnie
zaprogramowane dla każdego z pomieszczeń,
• prostota obsługi, użytkownik nie czuje się zagubiony,
• pomimo wcześniejszych wyliczeń konieczność
wyregulowania całego systemu do rzeczywistych
warunków, co miało miejsce w początkowej fazie
użytkowania (przeprowadzono ankietowanie
w celu poznania opinii pracowników) - efekt pozytywne opinie użytkowników co do
temperatury, oświetlenia i poziomu hałasu,
zintegrowanie systemu
• w razie pożaru – automatyczne podniesienie
i zaprogramowanie
żaluzji w celu zapewnienia kontaktu wzrokowego
scenariuszy działania na
„wnętrze-zewnętrze”, oraz ewentualnej ewakuacji
wypadek zagrożenia
poprzez szyby wybite w szklanej fasadzie,
(pożar, włamanie)
• monitoring (telewizja przemysłowa).

Szerokie zastosowanie analiz przedprojektowych jest także możliwe w przypadku
obiektów modernizowanych, czego przykładem jest Haus der Presse w Dreźnie394.
394

Szerzej na ten temat [w:] Brzezicki M.: Haus der Presse – nowy biurowiec „second hand”? Świat Szkła
04/2006; Tymkiewicz J.: Facades of modernized…, op. cit.
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9. Podsumowanie rozdziału

Jak

wykazano

w

niniejszym

rozdziale,

istnieją

ważne

zależności

pomiędzy

kształtowaniem jakości całego budynku w poszczególnych kategoriach a rozwiązaniami
zastosowanymi w obrębie ścian zewnętrznych i elewacji. Zestawiono je w tabeli 13.
Tabela 13
Klasyfikacja problemów kształtowania jakości budynku (w poszczególnych kategoriach),
zależnych od rozwiązań zastosowanych w obrębie ścian zewnętrznych i elewacji395
Kategorie
jakości

Problemy jakości budynku zależne od rozwiązań ścian zewnętrznych i elewacji
•

Jakość techniczna

•
•

•

Jakość funkcjonalna

•

•
•
•
•

395

elewacje jako warstwa o określonej trwałości, struktury modułowe
umożliwiające dostęp do trwalszych warstw konstrukcji i instalacji,
ochrona wnętrz przed wpływem środowiska zewnętrznego (woda, wiatr,
temperatura, światło, zanieczyszczenia, dźwięk),
zapewnienie ochrony życia, mienia i informacji w budynku:
o obrona wewnętrznego terytorium budynku przed atakiem ze strony
terrorystów lub złodziei;
o bezpieczeństwo ewakuacji;
o bezpieczeństwo zastosowanych materiałów i ich zamontowania;
o bezpieczeństwo użytkowania budynku (np. wysokość parapetów),
dostępność dla niepełnosprawnych (wejście z poziomu terenu,
obecność pochylni, platform lub krzesełek schodowych, wygoda
otwierania drzwi);
o zabezpieczenie elewacji budynku przez aktami wandalizmu;
nowatorstwo rozwiązań konstrukcyjnych elewacji i związane z tym korzyści
oraz niebezpieczeństwa,
zależności pomiędzy rozwiązaniami elewacyjnymi a ergonomią wnętrz:
o jakość powietrza wewnętrznego;
o warunki oświetlenia naturalnego i sposoby jego regulacji oraz
dystrybucji (wielkość i rozmieszczenie okien i innych powierzchni
przeszklonych, typy szkła, systemy osłon przeciwsłonecznych,
systemy kolektorowo-reflektorowe);
optymalna wysokość kondygnacji ze względu na kubaturę i możliwość
rozprowadzenia instalacji w sufitach podwieszanych i/lub podłogach
technologicznych,
strefowanie przestrzeni wewnętrznej, aranżacja wnętrz w relacji z fasadą
przeszkloną lub ścianą okienną,
użytkowanie „od wnętrza” elementów architektonicznych na elewacji,
takich jak wykusze, ryzality, balkony, tarasy,
możliwość podziału wnętrz na mniejsze przestrzenie w celu wydzielenia
grup pracowniczych lub częściowego odizolowania poszczególnych
stanowisk pracy (przyjęty moduł podziału ściany zewnętrznej),

Opracowanie własne.
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cd. tabeli 13
•

Jakość behawioralna

•

•

•

Jakość ekonomiczna

•
•
•

•

Jakość organizacyjna

•
•
•
•
•
•

zagadnienia estetyczne (materiały elewacyjne, helioplastyka i oświetlenie
nocne, reklamy) i znaczeniowe (denotacje, konotacje, symbolika);
poczucie bezpieczeństwa:
o w przestrzeni urbanistycznej (elewacje, a negatywnie lub pozytywnie
odbierana przestrzeń miejska);
o w budynku - komfort psychiczny użytkowników (możliwość
ewakuacji przez otwory drzwiowe i okienne, kontakt wzrokowy ze
środowiskiem zewnętrznym, transparentność a problem izolacyjności
wizualnej oraz zapewnienia prywatności);
zagadnienia odnajdywania drogi do celu (wayfinding):
o w przestrzeni urbanistycznej – budynki o charakterystycznych
elewacjach jako punkty orientacyjne w skali miasta lub dzielnicy;
o w budynku (czytelne wejście, uwidocznione na zewnętrz podziały
wnętrza i piony komunikacyjne, informacja graficzna),
koszty związane z projektowaniem i realizacją - estetyka, unikatowe,
niestandardowe rozwiązania, wysokiej jakości materiały budowlane, wysoki
poziom wykonawstwa,
koszty ponoszone na wentylację, klimatyzację, ogrzewanie, oświetlenie –
w istotny sposób wiążące się m. in. z kształtem bryły, formą elewacji,
stopniem i rodzajem jej przeszklenia, rodzajem osłon przeciwsłonecznych,
koszty bieżących napraw, modernizacji i utrzymania czystości elewacji –
dostępność powierzchni elewacji, łatwość wykonywania koniecznych prac,
standard zgodny z oczekiwaniami i możliwościami finansowymi inwestora,
zyski z wynajmu pomieszczeń jako pochodna elastyczności (podatność na
zmiany w trakcie użytkowania) oraz efektywności wykorzystania
powierzchni wewnętrznych - czynnik dopasowania związany z kształtem
bryły i detalem elewacji - łatwość wynajmu lub sprzedaży,
zyski i koszty rozwiązań ekologicznych, pozwalających na wpisanie budynku
w nurt architektury zrównoważonego rozwoju, w tym korzyści
z zastosowania pasywnych i aktywnych źródeł pozyskiwania energii
w obrębie elewacji,
projektowanie kubatury odpowiadającej potrzebom użytkownika,
zastosowanie systemów inteligentnych z opcją ustawień indywidualnych
(komfort klimatu wnętrza, ułatwiający pracę),
podział bryły zgodny z modułami użytkowymi odzwierciedlającymi strukturę
działania firmy, umożliwiający wydzielenie niezależnych jednostek,
ewentualnie części budynku pod wynajem,
unikanie kształtów pomieszczeń trudnych do zaaranżowania (np. trójkątne
narożniki),
podziały elewacyjne umożliwiające elastyczność aranżacji wnętrz, w tym
rozmieszczenie okien ułatwiające wygodne i ergonomiczne rozplanowanie
pomieszczeń i stanowisk pracy,
stymulacja zadowolenia i kreatywności pracowników poprzez budynek jako
wizerunek firmy, czemu sprzyja unikatowość rozwiązań formalnych.
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IV. BADANIA JAKOŚCIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I ELEWACJI

1. Problematyka ścian zewnętrznych i elewacji w badaniach - przykłady
zagraniczne
Najbardziej rozwiniętą dziedziną są badania ścian zewnętrznych i elewacji, w aspektach
oszczędzania energii. Przykładem mogą być projekty badawcze realizowane przez
Międzynarodową Agencję Energetyczną (ang. IEA, czyli International Energy Agency)1,
powołaną do życia w 1974 roku, która uruchomiła program Poszanowania Energii
w Budynkach i Systemach Publicznych (ECBCS - Energy Conservation in Buildings and
Community Systems Programme). Funkcją ECBCS jest prowadzenie badań
skoncentrowanych na efektywności energetycznej budynków. Zadania są podejmowane
w ramach wielu aneksów, które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą rozwiązań stosowanych
w obrębie ścian zewnętrznych2, spośród których można wymienić:
•

Annex 8: Inhabitants Behaviour with Regard to Ventilation – dotyczący zachowań
związanych z wentylacją budynków (realizacja w latach 1984-87) - głównym celem było
ustalenie rzeczywistych zachowań mieszkańców i ich motywacji, oszacowanie wielkości
strat energii wynikających z podejmowanych działań (np.: straty energii w związku
z otwarciem okna, przyczyny otwarcia okna) oraz zbadanie, czy te zachowania da się
zmienić i jakie przyniosłoby to korzyści.

•

Annex 12: Windows and Fenestration – czyli okna i stolarka okienna (realizacja w latach
1982-1986) - projekt ten był przewidziany dla architektów i producentów, jak również
naukowców; efektem jest obszerny przewodnik wyjaśniający główne interakcje między
właściwościami okna i projektem budynku z punktu widzenia zużycia energii, np.: wpływ
typu okna, jego rozmiaru i orientacji na zużycie energii w obiektach.

•

Annex 24: Heat, Air and Moisture Transfer in Envelopes – Transport ciepła, powietrza
i wilgoci w powłokach (obudowach) (realizacja w latach 1991-1995) - aneks zawiera
m. in. ocenę właściwości cieplno-wilgotnościowych materiałów budowlanych, takich jak:
różne rodzaje betonu, cegła, zaprawa cementowa, drewno, szkło czy materiały
termoizolacyjne.

1
2

Od 2008 roku Polska jest członkiem Międzynarodowej Agencji Energetycznej.
Publikacje na stronach www.ecbcs.org
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•

Annex 29: Daylight in Buildings – Światło dzienne w budynkach (realizacja w latach
1995-1999) – efektem jest cytowany w niniejszej pracy obszerny przewodnik,
szczegółowo opisujący szeroką gamę systemów związanych z rozprowadzeniem światła
dziennego w budynku oraz kontrolą zacienienia - w tym informacje na temat budowy
systemów, zasad działania oraz ich wydajności dla rożnych stref klimatycznych3. Wnioski
sformułowano na podstawie badań laboratoryjnych (modele fizyczne umieszczone pod
symulatorami nieba oraz pełnoskalowe „test rooms”), a także w realnych warunkach
w wybranych budynkach4.

•

Annex 32: Integral Building Envelope Performance Assessment – (realizacja w latach
1996-99) zamierzeniem było opracowanie metodologii, która byłaby wsparciem
projektowania zintegrowanego i procesu oceny obudowy budynku, w celu realizacji
znaczących oszczędności energii wraz z korzyściami dla środowiska i komfortu wnętrz;
w opracowanym raporcie dla różnych etapów życia budynku został podany wykaz
narzędzi i metod służących do oszacowania właściwości obudowy (narzędzia

obliczeniowe i projektowe, standardy, normy).
Ostatni z omówionych załączników, najbardziej związany z problematyką obudowy
zewnętrznej budynku, był reprezentowany przez przedstawicieli ośrodków naukowych,
przedsiębiorstw i organizacji różnych krajów:
•

Belgia – Katholieke Universiteit Leuven, Laboratorium Bouwfysica, University of Gent,
Vakgroep Stedenbouw en Architectur,

•

Kanada - The National Research Council (NRC), Institute for Research in Construction,
Building Performance Laboratory,

•

Dania – Technical University of Denmark,

•

Finladia – VTT Technical Research Center oraz Technical University of Tampere,

•

Francja – przedsiębiorstwo dostarczające energię elektryczną EDF (we współpracy
z University of Liège w Belgii),

•

Niemcy - Technische Universität Dresden, Institut fur Bauklimatik,

•

Grecja - Technical University of Athens, Chemical Engineering Department,

•

Włochy - CNR-IEREN, Palermo (czyli National Research Centre I projekt IEREN: Study
of Energy-Saving Parameters in Palermo City),

•

Japonia - Science University of Tokyo, Department of Architecture,

•

Holandia – Aacee Bouwen en Milieu, Technische Universiteit Eindhoven, Vakgroep
FAGO, Blesgraaf Raadgevende lngenieurs, Novem BV czyli Nederlandese Onderneming
voor Energie en Milleu B.V. (Holenderska Agencja Energii i Środowiska), Oak Ridge
National Laboratory.

3

Daylight in Buildings: A Sourcebook on Daylighting Systems and Components, Solar Heating and Cooling
Programme, Energy Conservation in Buildings & Community Systems, Berkley 2000.
4
Daylight in Buildings…, op. cit.
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W aspekcie badań elewacji Holandia okazuje się ważnym ośrodkiem. W Delft University
of Technology na Wydziale Architektury, z inicjatywy kierownika katedry Design of
Construction Prof. U. Knaacka w 2005 r. powołano do życia Facade Research Group
i zainicjowano konferencję The Future Envelope. Celem był rozwój badań, projektów
eksperymentalnych, narzędzi planowania, innowacyjnych rozwiązań elewacyjnych oraz
możliwość transferu technologii. Efektem prac naukowych członków zespołu są liczne
publikacje wymienione we wstępie niniejszej pracy, wydane pod redakcją U. Knaacka
i T. Kleina.
Badania elewacji oraz ich elementów składowych są realizowane na świecie także przez
wymienione poniżej ośrodki:
•

Harvard University and M.I.T. Research on Advanced Building Envelopes5,

•

European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research, Glass and
Interactive Building Envelopes6,

•

Center for Window and Cladding Technology, University of Bath, United Kingdom7,

•

Center for the Built Environment, University of California, Berkeley, California8

•

Lighting Research Center Rensselaer Polytechnic Institute Troy, New York9,

•

École Polytechnique Fédérale de Lausanne10.
W ostatnim z wymienionych ośrodków są prowadzone badania, z użyciem prototypów
systemów kolektorowo-reflektorowych w pełnej skali (moduły testowe lub budynki
eksperymentalne). Celem badań jest stwierdzenie zasadności stosowania tego typu rozwiązań
w odniesieniu do komfortu wnętrz oraz oszczędzania energii. Wiedza eksperymentalna jest
uzupełniana o symulacje komputerowe, dotyczące możliwości integracji systemów
z projektami architektonicznymi. Do współpracy włączono także przedstawicieli firm
produkujących systemy fasadowe11.
Jednym z najaktywniejszych ośrodków, w których są prowadzone badania elewacji,
zwłaszcza podwójnych, jest uniwersytet kalifornijski. Przytoczone poniżej przykłady
projektów badawczych mają za zadanie zobrazować, w jakim zakresie i w jaki sposób badane
są rozwiązania elewacyjne. Same wnioski, ze względu na odmienną specyfikę klimatu
Kalifornii z dużym nasłonecznieniem, oraz zagrożeniem sejsmicznym, nie mają
bezpośredniego przełożenia na rozwiązania możliwe do zastosowania w naszej strefie
klimatycznej.
Na uniwersytecie kalifornijskim, w ramach konsorcjum CBE (Center for the Built
Environment), zrzeszającego przedstawicieli nauki i przemysłu, są prowadzone całościowe,
5

www.buildingenvelopes.org
erg.ucd.ie/costc13/index.html
7
www.cwct.co.uk/
8
www.cbe.berkeley.edu
9
www.lrc.rpi.edu
10
www.epfl.ch/
11
lesowww.epfl.ch/e/research_dl_anidolic_prototype.html
6
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interdyscyplinarne badania budynków, w tym także projekty z zakresu systemów fasadowych.
Na tym polu badawczym były realizowane tematy szczegółowe, dotyczące konkretnych
problemów.
Pierwszy temat: “Facade and Perimeter Zone Performance Field Study. Evaluating the
Effect of Facade Design on Occupant Comfort and Perception” - obejmował badanie relacji
pomiędzy projektem fasady a komfortem użytkowników przebywających w strefie wnętrz
znajdujących się na obwodzie budynku. Celem było rozwijanie kompleksowego zestawu
narzędzi i metod badania rozwiązań fasady, z uwzględnieniem komfortu użytkowników oraz
efektywności energetycznej budynku. Wykorzystując zasoby metody POE rozwijanej przez
CBE Industry Consortium, dokonywano pomiarów panujących we wnętrzach w strefie przy
obwodzie budynku, gdzie mają wpływ warunki zewnętrzne, takie jak hałas, temperatura
i promieniowanie słoneczne. Za pomocą różnych urządzeń mierzono parametry komfortu
cieplnego, komfortu wizualnego czy też kierunku padania promieni słonecznych. Prowadzone
były także badania sondażowe użytkowników przebywających w tych strefach. Z kolei
badania laboratoryjne, przeprowadzone w ramach tegoż konsorcjum w Lawrence Berkeley
National Laboratory wykazały możliwości znacznych oszczędności energii oraz zwiększenia
satysfakcji użytkowników poprzez zoptymalizowanie rozwiązań w obrębie fasady.
Podkreślany jest jednak fakt, iż tego typu badania są problemem złożonym i wymagają
interdyscyplinarnego podejścia oraz współpracy. Pilotażowe badania zrealizowano w The
Seattle Justice Center (SJC). O wyborze tego obiektu zdecydowały różne czynniki:
zainteresowanie właściciela przeprowadzeniem POE w obiekcie, zaangażowanie ze strony
zarządcy budynku oraz personelu, dostęp do dokumentacji budynku (w tym planów) oraz
występowanie rożnych typów elewacji w jednym budynku (fasada podwójna oraz tradycyjnie
otwierane okna)12.
Drugi z tematów badawczych – “Evaluating Facade Performance in Terms of Occupant
Comfort. Creating New Industry Standards for Window Manufacturers, Designers, and
Specifiers” – dotyczył badania rozwiązań elewacyjnych w aspekcie komfortu użytkowników.
Celem było zaproponowanie analitycznej metody badań, która umożliwiałaby w przyszłości
stworzenie nowych standardów branżowych, przydatnych zarówno producentom,
projektantom stolarki okiennej, jak i użytkownikom. Naukowcy opracowali wiele parametrów
komfortu, które mogłyby być włączone do standardów. Zebrali też szczegółowe informacje,
m. in. o zmieniających się w czasie warunkach komfortu we wnętrzu i procencie powierzchni
pomieszczenia, które mogą znajdować się w strefie poza warunkami komfortu. Działania
zmierzały także do jak najlepszego wykorzystania zaawansowanego modelu komfortu
termicznego, który w dokładny sposób obrazował zarówno detale rozwiązania fasady, jak
i szczegóły wnętrza. Tego typu graficzne zobrazowanie wyników (dzienne, roczne,
miesięczne), z uwzględnieniem wielu czynników technicznych (powierzchnia, typ szklenia,
12

raport opublikowany na stronie www.cbe.berkeley.edu/research/facade_fieldstudy.htm
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rodzaj zacienienia), środowiskowych (temperatura, promienie słoneczne, wiatr), i ludzkich
(typ aktywności użytkowników, metabolizm, odzież) może pomóc projektantom i przyszłym
użytkownikom w zrozumieniu konieczności podejmowania kompromisów przy wyborze
rozwiązań projektowych13.
Kolejny temat – “Case Study Research of Mixed-Mode Office Buildings. Studying the
Effectiveness of Strategies which Combine Natural Ventilation with Conventional HVAC
Strategies” – obejmował studia przypadków obiektów, w których zastosowano połączenie
wentylacji naturalnej oraz systemu HVAC, poddając ocenie efektywność takich rozwiązań.
Celem było opracowanie – na podstawie badań terenowych – zestawu zaleceń projektowych,
dotyczących integracji sterowanych okien i systemu klimatyzacji w jednej przestrzeni
(biurowej) oraz poszerzenie literatury (zwłaszcza zasobów bibliotek internetowych) w tym
zakresie. Teoretyczne korzyści to – większa kontrola użytkowników nad środowiskiem
wewnętrznym oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych na klimatyzację. Autorzy podkreślają,
że praktyka napotyka jednak na wiele wyzwań dla architektów oraz inżynierów różnych
branż, do których należy rozwiązanie problemu złożoności tego typu systemów,
bezpieczeństwa ppoż. czy kontroli wilgotności w pomieszczeniach klimatyzowanych, które
nie są „zamknięte”. W pierwszym etapie omawianego projektu badania przeprowadzone
w czterech budynkach biurowych w północnej Kalifornii koncentrowały się na kwestii
satysfakcji użytkowników, którzy mają dostęp do sterowanych okien w pomieszczeniach
wyposażonych w klimatyzację, sposobów obsługi otwierania i zamykania okien oraz
korzystania z systemu kontroli HVAC, takich jak termostaty, regulowane nawiewniki
powietrza. Przeprowadzono także rozmowy z projektantami budynku i operatorami systemów
w celu sprawdzenia, czy zachowanie użytkowników było takie jak zakładane w projekcie14.
W następnym etapie opracowano internetowe biblioteki obiektów, w tym bazy danych około
200 budynków i ośmiu studiów przypadku. Wykorzystano informacje z istniejących
wcześniej publikacji, a także rysunki i dokumenty zebrane od firm projektowych.
Przeprowadzono także indywidualne wywiady. Opracowano również strategię kontroli tego
typu systemów, ze szczególnym naciskiem położonym na zrozumienie złożoności
problemów15.

13

Huizenga C., Zhang H., Mattelaer P., Yu T., Arens E., Lyons P.: Window Performance for Human Thermal
Comfort. Final Report to the NFRC, Center for the Built Environment, University of California, Berkeley 2006;
www.cbe.berkeley.edu/research/pdf_files/SR_NFRC2006_FinalReport.pdf.
14
Wyniki badań opublikowano [w:] Brager G., Ring E., Powell K.: Mixed-mode Ventilation…, op. cit.;
www.cbe.berkeley.edu/research/pdf_files/Brager2000_mixedMode.pdf
15
Wyniki opublikowano [w:] Borgeson S., Brager G.: Occupant Control of Windows: Accounting for Human
Behavior in Building Simulation. CBE Internal Report, October 2008; Brager, G. Baker L.: Occupant
Satisfaction in Mixed-Mode Buildings. Proceedings, Air Conditioning and the Low Carbon Cooling Challenge.
Windsor, UK, July 2008; Brager G., Borgeson S., Lee Y.: Control Strategies for Mixed-Mode Buildings. CBE
Summary Report, October 2007; Weeks, K., Lehrer D., Bean J.: A Model Success: The Carnegie Institute for
Global Ecology. Center for the Built Environment. University of California, Berkeley, May 2007; Brager, G.:
Mixed Mode Cooling. ASHRAE Journal. August 2006; Brager G., Ring E., Powell K.: Mixed-mode Ventilation:
HVAC Meets Mother Nature. Engineered Systems, May 2000.
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Ostatni z tematów nosił tytuł: “Operable Windows and Thermal Comfort. Building Occupants
with Control of Operable Windows are Comfortable in a Wider Range of Conditions than
Prescribed by Existing Standards”. Dowiedziono w nim, że użytkownicy budynku, którzy mają
możliwość sprawowania kontroli nad sterowanymi oknami, odczuwają większe zadowolenie
z panujących warunków, niż przewidują to istniejące standardy. Celem projektu było
określenie, jak użycie sterowanych okien w budynkach biurowych wpływa na komfort
termiczny użytkowników i ich akceptację zmiennych warunków termicznych środowiska.
Badania służyły opracowaniu standardów branżowych, umożliwiających połączenie
oszczędzania energii i indywidualnej kontroli komfortu termicznego, z uwzględnieniem
osobistych preferencji i zdolności przystosowawczych użytkowników. Metody badawcze to
pomiary warunków fizycznych środowiska oraz kwestionariusze wypełniane przez
użytkowników (on-line), w których pytano m.in. o sposoby użycia okien (wzory zachowań).
Wyniki dowiodły, że użytkownicy są w stanie zaakceptować szerszy zakres warunków
komfortu niż ten określony obecnymi standardami, pod warunkiem że mają możliwość
indywidualnej kontroli warunków termicznych poprzez użycie sterowanych okien16.
Badaniami elewacji, a dokładnie fasad podwójnych zajmują się naukowcy z University of
Waterloo, School of Architecture. Celem jest ocena rozwiązań elewacyjnych pod kątem
świadomego i odpowiedzialnego oraz przyjaznego dla środowiska projektowania. Tak jak
w przypadku uniwersytetu kalifornijskiego, wyniki badań są publikowane w Internecie.
Autorzy wyraźnie deklarują, iż chcą stworzyć forum do dalszych badań i analiz fasad
podwójnych, wspierać dyskusję o korzyściach, które płyną z ich zastosowania, ale także
o wadach i o tym, czy tego typu rozwiązania mogą się legitymować nazwą technologii
„zrównoważonej” dla środowiska. Są także prowadzone badania, zmierzające do
uporządkowania wiedzy i sklasyfikowania fasad podwójnych, a także są wykonywane studia
przypadków wybranych obiektów. Zwrócono uwagę na trudności pojawiające się w procesie
badawczym, wynikające z braku dostępności właściwych, wiarygodnych danych
statystycznych, z powodu braku opublikowanych wyników badań, praw autorskich do
projektów, a także braku ustalonej bazy danych do porównania wyników. Stąd wynikła
konieczność prowadzenia badań na podstawie bardziej „subiektywnych” danych, zebranych
w następujących kategoriach: skuteczność kontroli nasłonecznienia, oszacowanie
izolacyjności systemu, dostęp do świeżego powietrza, oświetlenie dzienne, problemy
utrzymania czystości (mycia elewacji), podatność fasady na zmiany, estetyka, dostosowanie
rozwiązań do różnych typów klimatu na Ziemi. Przykładem prowadzonych badań jest
studium przypadku budynku The Occidental Chemical Center w Niagara Falls. Był to
pierwszy budynek z fasadą podwójną w USA (proj. Cannon Design Inc., realiz. 1980 r.),
początkowo uznawany za wzorcowy i wielokrotnie nagradzany za energooszczędność.
16

Olesen B.W., Brager G.S.: A Better Way to Predict Comfort: The New ASHRAE Standard 55-2004.
ASHRAE Journal 08/2004; Brager G.S., Paliaga G., de Dear R.: Operable Windows, Personal Control and
Occupant Comfort. ASHRAE Transactions, 110 (2), 2004.

189

Wewnętrzna ściana została oszklona szybami pojedynczymi, a zewnętrzna zespolonymi.
Przestrzeń międzyfasadowa była wspólna dla wszystkich kondygnacji, podzielona trapami,
które miały ułatwiać prace konserwacyjne i mycie elewacji (typ: Buffer Façade)17.
W przestrzeni międzyfasadowej umieszczono poziome, obrotowe żaluzje, które dzięki
bateriom słonecznym na listwach miały reagować w sposób dynamiczny na zmieniające się
warunki nasłonecznienia. Nie wszystkie rozwiązania z czasem okazały się trafne.
Przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń związanych z rozwiązaniami fasadowymi, które
spowodowały określone problemy w trakcie użytkowania obiektu, ujęto w tabeli 14.
Tabela 14
Wnioski ze studium przypadku budynku The Occidental Chemical Center, Niagara Falls, USA18

Po ok. 20. latach użytkowania

Faza realizacji budynku i
oddania go do użytkowania

Czas

Wydarzenie/Decyzja

Skutek

Metalowe żaluzje w przestrzeni międzyfasadowej
miały refleksyjną powierzchnię, dzięki której
powinny zapewnić odbijanie promieniowania
słonecznego i zwiększać głębokość zasięgu
oświetlenia naturalnego.

Refleksyjne żaluzje powodowały
odblaski i zjawisko olśnienia
wzroku kierowców, więc przed
oddaniem budynku do użytkowania
pomalowano je matową farbą na
biało.

Zmiana przeznaczenia budynku z funkcji biurowej
na laboratoria spowodowała ograniczenie funduszy
na mechanizację sterowania klapami wlotowymi
i żaluzjami.

Zachwianie bilansu energetycznego
budynku.

Wiele z projektowanych systemów elewacji nie
działało w części lub w ogóle (np.: mechaniczne
sterowanie klapami wlotowymi); przepływ
powietrza w przestrzeni międzyfasadowej był
utrudniony z powodu zanieczyszczenia kanałów
doprowadzających powietrze (zabezpieczono je
prowizoryczne sklejką).

Wywiad ujawnił odczuwany przez
użytkowników dyskomfort
termiczny- za gorąco lub za zimno
w zależności od usytuowania
pomieszczenia w budynku.

Sterowane komputerowo żaluzje przestały
funkcjonować 4 lata wcześniej i nie zostały
naprawione.
Wewnętrzne powierzchnie szyb ściany zewnętrznej
wyglądały jak zaparowane.

17

Unieruchomione żaluzje w pozycji
poziomej zapewniały jedynie część
założonej ochrony przed słońcem,
czego konsekwencją było
wprowadzenie przez użytkowników
żaluzji pionowych.
Rozwarstwienie, oddzielenie się
powłok.

Harrison K., Meyer-Boake T.: The Occidental Chemical Center,
www.architecture.uwaterloo.ca/faculty_projects/terri/ds/hooker.pdf;
18
Opracowanie własne na podstawie: Harrison K., Meyer-Boake T.: The Occidental Chemical Center,
www.architecture.uwaterloo.ca/faculty_projects/terri/ds/hooker.pdf; Michałek J.: Aktywne fasady, cz. 6,
www.swiat-aluminium.pl/pdf/2006_5/50_08.pdf
Harrison K., Meyer-Boake T., Chatham A.: The Tectonics of the Double Skin: Green Building or Just more HiTech Hi-Jinx? www.architecture.uwaterloo.ca/faculty_projects/terri/ds/tectcase.pdf
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Budynek The Occidental Chemical Center, pomimo początkowych sukcesów okazał się
wadliwy. Nieprawidłowe funkcjonowanie „strefy buforowej” spowodowało konieczność
instalacji klimatyzacji o dużej wydajności, co generowało dodatkowe koszty. W efekcie, po
20 latach użytkowania budynek był prawie pusty, wynajmowano tylko 30% powierzchni. Za
niekorzystny uznano także fakt, że pas przestrzeni międzyfasadowej pomniejszał
powierzchnię użytkową wnętrz o szerokość 1,2 m wzdłuż całego budynku.

2. Badania prowadzone w obrębie ścian zewnętrznych i elewacji przykłady polskie
Badania podobnego typu, jak opisane powyżej przykłady projektów zagranicznych, są
prowadzone w Polsce przez specjalistów reprezentujących rożne dziedziny nauki, znających
procedury, techniki obliczeń, a także dysponujących odpowiednimi urządzeniami pomiarowymi.
Istotne miejsce zajmują badania związane z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych
i kolektorów słonecznych, m. in. w systemach fasadowych oraz ocena ich wydajności
w warunkach polskich, w zależności od zastosowanego typu rozwiązania technologicznego.
Jednym z ośrodków badawczych jest Laboratorium Systemów Fotowoltaicznych przy Katedrze
Automatyki na Wydziale EAIiE AGH w Krakowie, które posiada jedną z największych
w naszym kraju fotowoltaicznych instalacji. Jej częścią jest eksperymentalna fasadowa elektrownia
słoneczna na południowej elewacji budynku, którą podpięto do sieci energetycznej AGH19.
Inny przykład to południowa elewacja Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej,
gdzie zainstalowano fotowoltaiczne urządzenie zacieniające zintegrowane z budynkiem
(BIPV). Celem badań była ocena wpływu tego typu rozwiązań na bilans energetyczny
budynku w skali roku. Prowadzone badania obejmowały także określenie wpływu
zastosowania różnych konfiguracji powłok selektywnych pokrywających szkło w zestawach
szybowych oraz szklanych fasadach na bilans cieplny, oszczędzanie energii, parametry
mikroklimatu pomieszczeń, komfort termiczny i wizualny użytkowników w różnych porach
roku. Powyższe prace badawcze w ramach grantu były realizowane interdyscyplinarnie przez
specjalistów z zakresu budownictwa, fotowoltaiki i fizyki optycznej20.
Należy wspomnieć także ogniwa fotowoltaiczne - zróżnicowane pod względem typu
modułów oraz sposobu instalacji - zamontowane na zewnętrznej konstrukcji mocującej, na
południowej elewacji oraz w południowo-zachodnim narożniku budynku Wydziału Inżynierii
Środowiska Politechniki Warszawskiej. Była to pierwsza w Polsce instalacja fasadowa.
Przyłączony do sieci energetycznej system fotowoltaiczny, łącznie z modułami na dachu,
w chwili realizacji w 2006 roku był największym takim systemem w Polsce21 (rys. 122-125).

19

www.pvs.agh.edu.pl/pl/index.php?option=content&pcontent=1&task=view&id=21&Itemid=53
www.ib.pwr.wroc.pl/z2/pliki/bipv.pdf
21
pv.pl/systemy-pv-na-wydziale-wis-pw
20
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Rys. 122-125. Budynek Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Warszawa
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 122-125. Faculty of Environmental Engineering, Warsaw University of Technology, Warszawa
(photo J. Tymkiewicz)

Prowadzane są również badania nad doświetleniem naturalnym pomieszczeń, między
innymi w aspekcie komfortu wizualnego22, czy też badania symulacyjne przegród
zewnętrznych (np.: fasad podwójnych) na modelach wirtualnych z wykorzystaniem
odpowiedniego oprogramowania w celu oceny zasadności zastosowania danego rozwiązania
w warunkach polskich23.
W Polsce współpraca interdyscyplinarna zaczyna być nawiązywana, chociaż napotyka na
wiele problemów natury organizacyjnej, finansowej czy też metodologicznej. Ważnym
22

Heim D., Szczepańska E.: Analiza oświetlenia dziennego wnętrza sali wykładowej na podstawie pomiarów
punktowych i obrazów przestrzennych. Energia i Budynek 07/2010.
23
Janicki M., Heim D.: Transport ciepła w obudowie fasad podwójnych o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnoprzestrzennych, Materiały konferencji STEP, Warszawa, listopad 2010.
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krokiem było powołanie w 2007 roku Konsorcjum Naukowego „Interdyscyplinarne badania
środowiska zbudowanego”24, do którego przystąpiło kilka uczelni, wyrażając tym samym
gotowość współpracy. W ramach konsorcjum są organizowane cykliczne spotkania (w tym
seminaria naukowe 2006 i 2007). Wymiernym efektem są wspólnie podejmowane projekty
badawcze, zmierzające do postawienia diagnozy, opisującej stan budynków, ich zalety
i wady, dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych. W 2008 roku ukazał się w ramach
współpracy w Konsorcjum Zeszyt Naukowy Politechniki Śląskiej noszący również tytuł
„Interdyscyplinarne badania środowiska zbudowanego”. W pracach badawczych jest również
akcentowana rola użytkownika i jego udział w procesie projektowania i oceny budynku.
Badania z udziałem użytkowników, z wykorzystaniem metody POE, od przeszło 10 lat są
prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej,
w Katedrze Prof. E. Niezabitowskiej. Podejmowane przez autorkę badania problematyki
elewacji z punktu widzenia użytkowników są jednym z wielu wątków badawczych
realizowanych w Katedrze.
Jak pisze M. Złowodzki, partycypacja jest „wyrazem zaspokajania, w wysoko
rozwiniętych krajach społeczeństw poprzemysłowych, potrzeb jakościowych i oznacza
odchodzenie od arbitralnej postawy w urbanistyce i architekturze. Jest zarazem niemym
przyznaniem, że architekt i technolog produkcji nie są w stanie rozwiązać, w zadawalający
dla pracowników sposób, wszystkich problemów związanych z kształtowaniem środowiska”25.

3. Badania własne – studia przypadków

3.1. Określenie pola badawczego i przedmiotu badań
Autorka miała możliwość organizacji i przeprowadzenia badań pilotażowych
w budynkach, zadając użytkownikom pytania dotyczące zagadnień związanych ze ścianami
zewnętrznymi i elewacjami.
W okresie 2005 – 2011 przeprowadzono badania w następujących obiektach (tabela 15):

24

Umowę konsorcjum podpisali rektorzy: Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły
Zarządzania i Nauk Społecznych, Akademii Górniczo-Hutniczej, Centrum EMAG; autorka aktywnie
uczestniczyła zarówno w tworzeniu założeń samej umowy, organizacyjnym procesie jej podpisywania, jak
i w organizacji cyklicznych seminariów oraz w przygotowaniu wydawnictwa pokonferencyjnego w Zeszytach
Naukowych Politechniki Śląskiej;
25
Złowodzki M.: O środowisku architektonicznym…, op. cit., s. 158.
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Tabela 15

27

Rok
2005

Wywiady, ankietowanie studentów, obserwacje
własne
I etap pytania otwarte – 22 osoby
II etap – ankieta – 65 osób

Wydział Mechaniczny
Technologiczny
(WMT), Inżynierii
Środowiska
i Energetyki (IŚiE)
oraz Administracja
Centralna

2006

Wywiad z administratorem, wywiady,
ankietowanie studentów i pracowników,
obserwacje własne
Ankietowani pracownicy – 34 osoby
Ankietowani studenci – 32 osoby

Wydział Automatyki
Elektroniki
i Informatyki (AEiI)

Wywiady z pracownikami, obserwacje własne

2007

Wydział Teologiczny
(WT)

Wydział Nauk
Społecznych (WNS)

Wywiad i obchód z administratorem, wywiady,
ankietowanie studentów i pracowników,
obserwacje własne
Ankietowani pracownicy – 13 osób
Ankietowani studenci – 30 osób
Wywiad i obchód z administratorem, wywiady,
ankietowanie studentów i pracowników,
obserwacje własne
Ankietowani pracownicy – 9 osób
Ankietowani studenci – 30 osób

2008

Wydział Prawa
i Administracji
(WPiA)

2007

Wydział Architektury
(WA)27

Instytut Fizyki (IF)

26

Forma badań

2009

Funkcja budynku

Wywiad i obchód z administratorem,
ankietowanie studentów, obserwacje własne
Ankietowani studenci – 319 osób

2009

Uniwersytet Śląski, Katowice

Politechnika Śląska, Gliwice

Uczelnia

Obiekty, w których przeprowadzono badania26

Wywiad i obchód z administratorem, wywiady,
ankietowanie pracowników, obserwacje własne
Ankietowani pracownicy – 50 osób

Opracowanie własne.
W nawiasach podano skróty nazw, których używano w dalszej części pracy.
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2008

Rondo Sztuki

2009/
2010

Obchód z administratorem, wywiady
z użytkownikami, obserwacje własne
Ankietowani użytkownicy– 8 osób w przedziale
20-30 lat; byli to artyści, pracownicy
administracyjni, sprzedawcy, barmani.

Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości
(budynek Cechownia)

2010

Wywiad i obchód z administratorem, obserwacje
własne

Budynek biurowy
(budynek
Maszynownia)

2010

Kolegium Języków
Obcych (KJO)

2010

Wywiad i obchód z administratorem, wywiady
z pracownikami, obserwacje własne

Siedziba własna
(ASP)

Centrum Nauki
i Edukacji Muzycznej
„Symfonia”

2011

Akademia
Muzyczna,
Katowice

Kompleks Nowe Gliwice

Akademia Sztuk Pięknych,
Katowice

cd. tabeli 15

Wywiad i obchód z administratorem, wywiady,
ankietowanie studentów i pracowników,
obserwacje własne
Ankietowani pracownicy – 9 osób
Ankietowani studenci – 23 osób
Wywiad i obchód z administratorem,
ankietowanie pracowników, obserwacje własne
Ankietowani pracownicy – 14 osób
Wywiad i obchód z administratorem, badanie
opinii studentów Wydziału Architektury,
obserwacje własne
Ankietowani studenci WA – 11 osób

Wybór budynków uczelni wyższych, jako obiektów badań, był umotywowany po
pierwsze ich dostępnością, a po drugie – różnorodnością, przy jednocześnie zbliżonym
programie funkcjonalnym i strukturze użytkowników, co ułatwiało późniejsze porównania
wyników przeprowadzonych analiz. Duże znaczenia miało to, że szkoły wyższe w swoich
zasobach posiadają zarówno budynki zabytkowe, jak i przykłady architektury współczesnej
z różnych okresów, w tym najnowsze budynki inteligentne, a także obiekty zmodernizowane
i zaadaptowane, często posiadające pierwotnie inną funkcję. Wśród obiektów badań znalazł
się również jeden budynek biurowy, należący do kompleksu Centrum Edukacji i Biznesu
Nowe Gliwice oraz obiekt wielofunkcyjny, mieszczący m. in. galerię ASP – Rondo Sztuki
w Katowicach.
Do badań ankietowych wybrano obiekty starsze, z lat 60. i 70. XX wieku, których jakość
wynika z ich wieku i czasu, w którym powstały, zabytkowe obiekty zmodernizowane oraz
nowe, uważane przez autorkę za ciekawe przykłady współczesnych realizacji
architektonicznych na Górnym Śląsku (obiekty krótko omówiono w dalszej części rozdziału).
W przypadku niektórych obiektów zmodernizowanych oraz zupełnie nowych realizacji
badania przeprowadzano w okresie do 2 lat po oddaniu budynków do użytku, co ma
znaczenie, gdyż jest to okres, w czasie którego ma miejsce regulacja systemów (ogrzewanie,
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wentylacja, klimatyzacja), uczenie się ich obsługi, wykrywanie ewentualnych awarii oraz
dostosowywanie parametrów do możliwości finansowych właściciela i komfortu
użytkowników. Należy wyraźnie podkreślić, iż nie jest celem pracy ocena lub krytyka
konkretnych wybranych do badań budynków. Posłużyły one jedynie jako przykłady
zbadania opinii użytkowników, ich zachowań w środowisku architektonicznym oraz
sprawdzenia metodologii badań w polskich warunkach.
Ewaluacje POE mogą różnić się zakresem i wnikliwością oceny. Poziom najbardziej
ogólny, tzw. orientacyjny polega na „obchodzie budynku”, obserwacji i ogólnym przeglądzie
obiektu, w trakcie którego jest możliwe wychwycenie pewnych nieprawidłowości, ale bez
zdiagnozowania ich przyczyny. Poziom drugi – badawczy, dzięki zastosowaniu metod
naukowych, może przyczynić się do wyjaśnienia przyczyn problemu. Wykonanie kilku badań
porównawczych w różnych obiektach powinno zaowocować oceną diagnostyczną,
wskazującą powtarzające się błędy, które należałoby wyeliminować na etapie programowania
założeń funkcjonalno-przestrzennych budynku28. Przedstawione w niniejszej pracy badania
przeprowadzone przez autorkę odnosiły się do poziomu orientacyjnego. Prowadzenie badań
jedynie na tym poziomie, ale w wielu budynkach, na tym etapie pracy było założeniem
celowym, gdyż, jak już wspomniano, chodziło o zaobserwowanie prawidłowości w sposobie
formułowania opinii użytkowników różnych budynków, a nie o wnioski na temat wad czy
zalet konkretnych obiektów.
Należy dodać, że ocenę jakości technicznej elewacji można dokonać na poziomie
eksperckim, bez udziału użytkowników29. Jakość funkcjonalna może być analizowana także
na poziomie eksperckim, ale w tym przypadku współpraca z użytkownikami jest konieczna30,
natomiast badanie jakości behawioralnej jest możliwe wyłącznie z udziałem użytkowników31.
Wykonanie całościowych badań elewacji we wszystkich kategoriach jakościowych (w tym
także ekonomicznej i organizacyjnej) w kilku dużych obiektach wymagałoby ze strony
właścicieli i zarządców budynków świadomości potrzeby takich ocen, a ze strony naukowców
- ścisłej współpracy interdyscyplinarnej, profesjonalnego sprzętu oraz narzędzi w postaci
programów komputerowych, a co za tym idzie sporych nakładów finansowych.
Z powyższych przyczyn, pomimo próby inicjacji takich działań w ramach powołanego
konsorcjum, tak szeroko zakrojone badania na tym etapie nie mogły zostać zrealizowane, lecz
są planowane w przyszłości. Przeprowadzone badania elewacji ukierunkowano zatem na
wybrane elementy jakości behawioralnej, najbardziej zależnej od subiektywnych spostrzeżeń
użytkowników. Grupami użytkowników, do których kierowano pytania, byli administratorzy,
pracownicy (naukowi, administracyjni), studenci oraz osoby odwiedzające budynek,
niebędące na stałe jego użytkownikami.

28

Niezabitowska E.: Budynek i jego znaczenie…, op. cit., s. 115.
Niezabitowska E.: Elementy składowe…, op. cit., s. 49.
30
Ibidem, s. 52
31
Ibidem, s. 56.
29
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Do zagadnień związanych z kategorią jakości behawioralnej zaliczono: estetykę elewacji,
odbiór emocjonalny, w tym denotowanie funkcji, konotacje i symbolikę, kształtowanie
poczucia bezpieczeństwa oraz orientacji w przestrzeni urbanistycznej i w samym budynku.
Badania pilotażowe miały charakter rozpoznania opinii użytkowników, z nastawieniem na
uzyskanie maksymalnej ilości komentarzy do pytań otwartych.
Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, granica pomiędzy kategoriami jakościowymi
jest bardzo płynna. Przy okazji zbierania informacji na temat bezpieczeństwa w budynku, ze
strony administratorów padały konkretne uwagi i spostrzeżenia, wiążące się z obsługą
elewacji. Jest to zakres problematyki ujęty w kategorii technicznej. Znalazły się tu również
pytania, dotyczące zagadnień związanych z kategorią jakości funkcjonalnej. a mianowicie
relacji „ściana zewnętrzna – a środowisko wewnętrzne budynku”, czyli jak rozwiązania
architektoniczne i materiałowe wpływają na: odczuwany komfort termiczny, oświetlenie
naturalne, hałas, a także aranżację pomieszczeń. Powyższe problemy zostały ujęte w aspekcie
subiektywnej oceny odczuć użytkowników. Próby zobiektywizowania badań poprzez
dokonanie pomiarów parametrów środowiska wewnętrznego, we współpracy z naukowcami
z Wydziału Inżynierii Środowiska, napotkały na trudności techniczne związane z logistyką
sprzętu i określoną metodologią badawczą. Przewożenie drogich urządzeń, a także
dokonywanie wielokrotnych pomiarów w określonych dniach i porach roku, w różnych
obiektach okazało się na tym etapie niemożliwe. Udało się jednak przeprowadzić pomiary
w budynku, będącym siedzibą Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej.
W ramach pracy magisterskiej wykonywanej pod kierunkiem J. Ferdyn-Grygierek,
w pomieszczeniach części administracyjnej budynku tego obiektu, w których według
wcześniej przeprowadzonej ankiety użytkownicy odczuwali dyskomfort termiczny,
przeprowadzono pomiary, potwierdzające odchylenia od wartości przyjętych w normach.
Badania związane z problematyką elewacji we wszystkich budynkach występowały jako
towarzyszące badaniom innych aspektów budynku – głównie związanych z jakością
funkcjonalną i organizacyjną wnętrz, czym zajmowali się inni badacze. Włączenie elewacji
w całościowy program oceny budynku było dobrze przyjmowane i lepiej rozumiane zarówno
przez zarządców budynków, jak i samych użytkowników. Podczas badań dało się zauważyć,
że pytanie o same elewacje pozostawiało „niedosyt” i chęć podzielenia się uwagami o innych
istotnych problemach występujących w budynku. Z drugiej strony, niejako „przy okazji”
pytań pozornie niezwiązanych z rozwiązaniami w obrębie ścian zewnętrznych, ujawniane
były problemy, których przyczyną były właśnie rozwiązania elewacyjne. Dzięki takiemu
podejściu także studenci Wydziału Architektury, pomagający organizacyjnie w badaniach,
uzyskiwali pełniejszy obraz badanych budynków i reakcji użytkowników32.

32

Wyjątkiem od tej zasady był pierwszy budynek objęty badaniami - siedziba własna Wydziału Architektury,
gdzie ankietowanie „studentów-użytkowników” dotyczyło wyłącznie zagadnień wizerunku zewnętrznego,
w tym estetyki i symboliki oraz problematyki „wayfinding”.
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3.2. Cele badań i narzędzie badawcze
Cele podejmowanych badań były różne i ewoluowały wraz z kolejnymi doświadczeniami
badawczymi. W pierwszych dwóch budynkach tradycyjnych, czyli siedzibie Wydziału
Architektury, Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz Inżynierii Środowiska
i administracji centralnej, a także w kolejnych dwóch – tym razem inteligentnych obiektach Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Teologicznego cel był głównie poznawczy:
testowanie ankiet oraz procedur badawczych, a także samej organizacji przeprowadzenia
badań. Wraz z kolejnymi obiektami ewolucji ulegało samo narzędzie badawcze, czyli
ankieta33. We wstępnym etapie badań były to autorskie pytania konsultowane przez socjologa.
Jednak w trakcie przygotowania do badań budynku Wydziału Nauk Społecznych, dzięki
zaangażowaniu ze strony socjologa, Prof. A. Bartoszka, powstała profesjonalna ankieta34,
która następnie została poddana statystycznemu podsumowaniu. Po wstępnych
doświadczeniach należało podjąć decyzję, czy kontynuować badania w szerokim zakresie
w formie badań ilościowych, czy ograniczyć ilość ankiet, ale postawić na wywiady i pytania
otwarte o charakterze jakościowym. Wyniki ankiet przemawiały za drugim sposobem.
W kolejnym budynku – siedzibie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
wykorzystano opracowany wcześniej wzór ankiety - z modyfikacjami, uwzględniającymi
specyfikę konkretnego obiektu, m.in. istnienie laboratoriów ze sprzętem specjalistycznym,
wymagających specjalnych warunków pracy. Badania w tym budynku miały służyć zebraniu
informacji o potrzebach użytkowników w obliczu konieczności podjęcia decyzji
o przeprowadzce wydziału do innej siedziby.
Badania w budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej
miały inny charakter niż w pozostałych - były to obserwacje własne oraz wywiady
z pracownikami naukowymi poszczególnych katedr, których celem była ocena specyfiki
pracy, pod kątem stworzenia założeń programowych dla siedziby powstającego nowego
kierunku. Na wstępnym etapie rozmów wizerunek zewnętrzny i zagadnienia estetyczne nie
były istotne dla rozmówców – przyszłych użytkowników. W istniejącym budynku
zaobserwowano natomiast problemy relacji bezpieczeństwa użytkowników i rozwiązań
elewacyjnych, które omówiono w dalszej części rozdziału.

33

Pomocne w opracowywaniu ankiet okazały się publikacje: Gruszczyński L.A.: Kwestionariusze w socjologii.
Budowa narzędzi do badań surveyowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999; Konecki K.:
Studia z metodologii badań jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000; Silverman D.:
Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
34
Jak już wcześniej wspomniano, badania problematyki elewacji były często jedną ze składowych w zestawie
pytań ankietowych. W pracach nad powstawaniem i doskonaleniem całości narzędzia badawczego, w obiekcie
Wydziału Nauk Społecznych UŚ, ze strony Wydziału Architektury, jako współautorzy, uczestniczyli
początkowo: Kierownik Katedry Prof. dr hab. inż. arch. E. Niezabitowska, dr inż. arch. J. Tymkiewicz
(problematyka elewacji), dr inż. arch. D. Winnicka-Jasłowska (jakość funkcjonalna stref publicznych
budynków). W kolejnym obiekcie (siedziba Instytutu Fizyki) do zespołu dołączyli dr inż. arch. D. Masły oraz
mgr inż. arch. B. Urbanowicz.
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W budynku Rondo Sztuki przeprowadzono wywiad z administratorem oraz ankietowanie
użytkowników. Zadano między innymi pytania o to, czy budynek podoba się35, czy jest
dostrzegany jakiś przekaz symboliczny formy i czy zdaniem respondentów wygląd
zewnętrzny informuje o jego funkcji.
W budynku Symfonii, pomimo uzyskania oficjalnej zgody36 na przeprowadzenie ankiet
wśród studentów Akademii Muzycznej, nie udało się tego dokonać, gdyż ze względu na
specyfikę pracy „mistrz-uczeń”, bez podziału na cykle zajęć z przerwami, w godzinach
porannych, gdy była możliwość obchodu budynku z administratorem, w przestrzeniach
publicznych było prawie pusto. Stąd też, po wizycie w obiekcie na pytania ankietowe o ważną
w tym przypadku symbolikę wizerunku zewnętrznego odpowiedzieli sami członkowie grupy
badawczej, czyli studenci Wydziału Architektury (metoda ekspercka).
W kompleksie Nowe Gliwice badania obejmowały obchód budynków połączony
z wywiadami z administratorami oraz ankietowanie użytkowników w dwóch obiektach.
W budynku Maszynownia wykorzystano ankietę internetową, rozprowadzoną wewnętrzną
pocztą, wśród pracowników kilku biur. Taka forma w grupie młodych osób korzystających na
bieżąco z poczty elektronicznej okazała się bardzo wygodnym narzędziem dla obu stron.
Respondenci wypełnili ankietę w chwili wolnego czasu, wtedy gdy mieli na to ochotę. Strona
przeprowadzająca badanie uzyskała w krótkim terminie odpowiedź na ankiety, od razu
w formie elektronicznej, co zwłaszcza w przypadku obszernych odpowiedzi na pytania
otwarte bardzo przyspiesza proces podsumowania ankiet, gdyż wypowiedzi ankietowanych
nie trzeba przepisywać. Aby zachować anonimowość i nie ujawniać adresów mailowych
poszczególnych respondentów, ankiety były rozprowadzane, zbierane i przesyłane przez
jednego z pracowników. Panujące w tym gronie osób relacje koleżeńskie, brak hierarchicznej
struktury oraz brak obawy przed krytycznymi wypowiedziami i ich konsekwencjami,
pozwoliły z sukcesem zrealizować to doświadczenie badawcze. Przypuszczalnie
w organizacji, gdzie pośredniczenia w zbieraniu informacji podjąłby się ktoś stojący wyżej
w hierarchii (przełożony, kierownik), odpowiedzi szeregowych pracowników mogłyby być
mniej szczere. W drugim obiekcie – Kolegium Języków Obcych przeprowadzono wywiady
i ankietowanie wśród studentów i pracowników. W budynku Cechownia badań ankietowych
nie przeprowadzano. Uwagi administratora dotyczyły zagadnień użytkowych i zostały
zaprezentowane w dalszej części rozdziału.

35

Określenie ”podoba/nie podoba mi się…”, padające w pytaniach ankietowych, chociaż wydaje się mało
profesjonalne, jak się okazuje, jest najlepiej intuicyjnie rozumiane przez respondentów, o czym świadczyły
uzyskiwane trafne odpowiedzi, takie o jakie chodziło w pytaniu. Dodatkowo proszono każdorazowo
o uzasadnienie swojego wyboru.
36
Zgoda dotyczyła możliwości przeprowadzania wywiadów i ankiet wyłącznie wśród studentów przebywających w strefach publicznych budynku.
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Z kolei w nowej siedzibie Akademii Sztuk Pięknych, zaraz po oddaniu do użytkowania w
2008 roku, przeprowadzono obchód i wywiad z panią administrator, lecz na ankietowanie
użytkowników było jeszcze za wcześnie (trwała jeszcze przeprowadzka wydziału).
W podejmowanych przez autorkę badaniach problematyki ścian zewnętrznych i elewacji
były wykorzystywane wszystkie wymienione we wstępie metody badań (por. podrozdz. 5
„Metody badawcze wykorzystane w pracy”). Technikami zapisu były notatki (zapisana
narracja tego, co zaobserwowano) oraz dokumentacja fotograficzna. Ponieważ priorytetem
była swobodna wypowiedź respondentów oraz uzyskanie jak największej ilości odpowiedzi
na pytania otwarte, celowo zrezygnowano z narzędzia, którym bada się stany emocjonalne,
czyli dyferencjału semantycznego. Zdaniem autorki narzędzie to narzuca z góry określony
przez badacza zestaw cech, sugerując pewne odpowiedzi, o których sam respondent
przypuszczalnie by nie pomyślał.
3.3. Organizacja badań
Badania miały charakter studiów przypadków37, opartych na metodzie POE. Istotą
studium przypadku jest stawianie pytań badawczych: „Kto? Co? Gdzie? Jak? Dlaczego?”
W przypadku tej metody, jak pisze R.K. Yin, pomimo istnienia sprecyzowanego planu
zbierania danych procedury nie są rutynowe i wymagają od badaczy umiejętności
analizowania danych i wyciągania poprawnych wniosków oraz zdolności bieżącego
interpretowania informacji. W procesie badawczym ogromną rolę pełnią użytkownicy,
których wiedza co do jakości zajmowanej przestrzeni jest cenną pomocą dla zespołu
badawczego38.
Uogólniając, można przyjąć, że w przypadku każdego z analizowanych obiektów plan
badań był podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap stanowił przygotowanie teoretyczne oraz
organizacyjne zespołu badawczego i obejmował39:
•

analizę literatury w odniesieniu do wieloaspektowych problemów elewacji budynków
uczelni wyższych i biurowych w Polsce i za granicą (czasopisma fachowe, podręczniki
projektowania architektonicznego, wydawnictwa albumowe, Internet),

•

zebranie informacji o danym obiekcie (oficjalne prezentacje obiektu w pismach
branżowych dla architektów, oficjalne strony internetowe budynku, oficjalne strony
pracowni architektonicznych, nieraz także wywiady z autorami projektu oraz informacje

37

Sposób organizacji badań został szczegółowo opisany na przykładzie dwóch obiektów w artykułach:
Tymkiewicz J.: Problemy przeprowadzania ocen jakościowych w architekturze – założenia pilotażowego
sondażu służącego ocenie elewacji budynku uczelni wyższej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice
2008 oraz Tymkiewicz J.: Guidelines for Programming and Modernising Facades as a Follow up of Users’
Needs Analyses. ACEE Architecture, Civil Engineering, Environment, The Silesian University of Technology,
No. 1/2008, p. 37-46.
38
Yin R.K.: Case Study Research. Design and Methods. Sage Publications, 2009.
39
Opis procedur badawczych oraz sposobu organizacji badań zawiera artykuł Tymkiewicz J.: Problemy
przeprowadzania…, op. cit.

200

z prasy lokalnej, na łamach której są komentowane nowe inwestycje architektoniczne, ich
sukcesy, ale też porażki, fora internetowe ukazujące mniej oficjalne opinie o budynku),
•

zapoznanie się z udostępnioną dokumentacją budowlaną budynku (nie zawsze możliwe –
podawany powód: prawa autorskie),

•

uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie badań w budynku oraz wyznaczenie terminów
wizyt,

•

wybór osób (studentów), mających bezpośrednio uczestniczyć w organizacji badań
w charakterze ankieterów; omówienie metod i scenariusza badań oraz przydzielenie zadań
poszczególnym osobom,

• wstępny dobór grupy osób, które miały być przeankietowane.
Drugi etap to proces wykonywania badań. Obejmował on kolejno:
•

pierwszą wizytę w obiekcie, która miała charakter obchodu budynku z osobą nim
zarządzającą; umożliwiało to zapoznanie się z budynkiem oraz obserwację użytkowników
w ich środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem relacji „przestrzeń wewnątrz i na
zewnątrz”, a także poznanie zalet i wad obiektu z punktu widzenia administratora. Przy tej
okazji była także możliwość krótkich wywiadów z poszczególnymi użytkownikami.
W trakcie trwania obchodu sporządzano także dokumentację fotograficzną spostrzeżeń
i ewentualnych „śladów fizycznych” (por. informacje we wstępie),

•

korektę pytań ankietowych, służącą dostosowaniu standardowo przygotowanego
narzędzia do specyfiki konkretnego budynku i jego elewacji; w razie potrzeby
konsultowano zmiany z socjologiem,

•

drugą wizytę w obiekcie - przeprowadzenie badań ankietowych i dalszych obserwacji
własnych.
Etap ten kończył się podsumowaniem wyników ankiet, sformułowaniem wniosków oraz
ich graficznym opracowaniem.
Sama organizacja badań nie była procesem łatwym. Właściwie można było wyczuć
niepewność ze strony każdej z zaangażowanych stron. Powody były oczywiste. Autorzy
projektów nie lubią, by oceniać ich prace, zarządcy obawiają się, że ocena budynku będzie
jednocześnie oceną ich pracy, a pracownicy w roli użytkowników, pomimo anonimowości

badań, mieli obawę, czy ewentualne negatywne uwagi nie zaszkodzą im personalnie. Tego
typu problemy pojawiające się w badaniach POE są dosyć powszechne także w krajach, gdzie
takie oceny są przeprowadzane standardowo40.
Jakie były konsekwencje powyżej wymienionych problemów? Przede wszystkim
zaowocowały one trudnością metodologiczną z doborem grupy respondentów. Początkowo
zakładano dobór kwotowy, jednak w żadnym z budynków nie zdołano zebrać potrzebnych
danych i wytypować odpowiedniej próby badawczej. Założenie, że zostanie przeankietowana
40

Oseland N.: What is POE and why do it? Introducing the BCO. Guide to POE. Materiały British Council for
Offices Conference, Bruksela, maj 2008 r., http://aleximarmot.com/layout_images/1240927982.pdf
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pewna liczba pracowników administracyjnych każdego piętra budynku, z powodu
wspomnianej niechęci do badań nie zostało spełnione. W odniesieniu do pracowników
naukowych i studentów przeprowadzane badania w budynku nie mogły zakłócać zajęć (tak
zastrzegano sobie, udzielając zgody na nie). Wobec tego w praktyce przeankietowano te
osoby, które aktualnie miały czas i zechciały odpowiedzieć na pytania41. O podobnych
problemach wspomina w swoim artykule M. Lewicka: „Należy przy tym podkreślić, że nasi
ankieterzy spotykali się z dużą nieufnością ze strony osób badanych – niewielki procent osób
wylosowanych przez nas do badań zgadzał się na uczestnictwo w badaniu. W tej sytuacji
zrezygnowaliśmy z losowania, decydując się na badanie tych wszystkich osób z danego rejonu
i typu zabudowy, które wyraziły zgodę na udział w badaniu”42.
Należy dodać, że w kolejnych badaniach każdorazowo zestaw pytań dostosowywano do
konkretnego budynku – stąd też nie wszystkie problemy były badane w każdym z obiektów.
3.4. Charakterystyka budynków objętych badaniami
Pierwszym obiektem badań była późnomodernistyczna siedziba Wydziału Architektury
w Gliwicach (proj. T. Teodorowicz-Todorowski, 1968 r.). Jest to prostopadłościenny
żelbetowy budynek o elewacjach niezróżnicowanych ze względu na orientację w stosunku do
stron świata, co ma konsekwencje mikroklimatyczne we wnętrzach. Wejście główne jest
umieszczone z boku pod łącznikiem między Wydziałami Architektury i Budownictwa. Okna
znajdują się w niszach tworzonych przez żelbetowe żebra. Płyciny podokienne są wypełnione
szkłem zbrojonym w charakterze okładziny elewacyjnej. Cokoły są licowane płytkami
terakotowymi. W obiekcie wymieniono okna (rys. 126-127).
Do nurtu modernizmu, lecz w jego bardziej uprzemysłowionej formie z lat 70. XX wieku
należały też inne budynki objęte badaniami. Budynek Wydziału Mechanicznego
Technologicznego, Inżynierii Środowiska i Energetyki z siedzibą administracji centralnej
Politechniki Śląskiej w Gliwicach w okresie przeprowadzania badań przedstawiał stan sprzed
planowanej modernizacji w obrębie ścian zewnętrznych (rys. 128-129) (w kolejnym roku
przeprowadzono przebudowę jednego z wejść). Budynki Instytutu Fizyki (rys. 130-131) oraz
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach43 (rys. 132-133) były już
po przeprowadzonej termomodernizacji elewacji, choć w pierwszym z nich objęła ona jedynie
ściany zewnętrzne budynku laboratoryjnego.
Do nurtu architektury przełomu lat 60. i 70. XX wieku należy również gmach Wydziału
Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, o masywnej bryle
dzielonej poziomymi pasami okien (rys. 134-135). W chwili oddania do użytku był to obiekt
41

Tymkiewicz J.: Problemy przeprowadzania…, op. cit.
Lewicka M.: Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy: determinanty i konsekwencje.
środowiskowa.psychologia.pl/pliki, [w:] Tymkiewicz J.: Problemy przeprowadzania …, s. 167-168.
43
Ze względu na kolorystykę i podziały, elewacje budynku MT, IŚiE w Gliwicach i WNS w Katowicach są
bardzo do siebie podobne.
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o bardzo nowoczesnej modernistycznej formie, ciemnych, cienkich ramach okiennych
i pełnych jasnych pasach elewacji. Obecnie po wymianie stolarki okiennej szerokie białe
ramy okienne o innych niż pierwotne podziałach wybijają się z szarego tła pełnych
fragmentów ścian.
Przykładami architektury współczesnej objętymi badaniami elewacji były dwa budynki
inteligentne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pierwszy z nich to siedziba Wydziału
Prawa i Administracji (proj. Stabil Sp. z o.o. 1996-99, realiz. w latach 1999-2003) o bryle
założonej na rzucie w kształcie półokręgu i osiowej elewacji frontowej z holem w formie
przeszklonego walca pośrodku oraz charakterystycznymi zewnętrznymi osłonami
przeciwsłonecznymi. Półokrągła elewacja budynku została podzielona poziomymi pasami
okien oraz zaakcentowana pionami klatek schodowych licowanych płytami aluminiowymi.
Całość ma stalowo – zieloną kolorystykę (rys. 136-137).
Drugi budynek inteligentny to nowa siedziba Wydziału Teologicznego (proj. Stabil
sp. z.o.o. 2000-2002, realiz.: 2002-2004). W założeniach autorskich, zaprezentowanych
w trakcie przeprowadzonego wywiadu, architekci podkreślali, że bardzo istotnym elementem
projektu był kontekst istniejącej struktury urbanistycznej i przestrzennej. W tym aspekcie
ogromną rolę odegrały elewacje - ich forma, podziały i użyte materiały, współgrające
z otoczeniem, w szczególności relacja elewacji frontowej Wydziału Teologicznego i elewacji
pobliskiego budynku Katedry. Od strony wewnętrznego patio nowy gmach wydziału
prezentuje masyw przeszklonych ścian, które domykają wnętrze kwartału kamienic
(rys. 138-139).
Innym nowoczesnym budynkiem, w którym przeprowadzono obchód i wywiad
z administratorem, było Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia w Katowicach (proj.
T. Konior i K. Barysz, realiz. 2005-2007).Tu również ogromne znaczenie dla architektów
miał kontekst i tożsamość miejsca, relacja „wnętrze-zewnętrze”, estetyka oraz aspekty
kulturowe. Południowa fasada objętego ochroną konserwatorską starego budynku Akademii
Muzycznej, „zyskała nową wartość: traktowana jak eksponat, swym kształtem i detalem
buduje wnętrze atrium”44. W budynku na jego elewacjach i we wnętrzach patio użyto
tradycyjnego materiału – cegły klinkierowej – w nowatorski sposób, z detalem, w postaci
cegieł nieregularnie wysuniętych z lica ścian (rys. 140-141).
Budynkiem, który poddano badaniom, był także nowy, wielofunkcyjny obiekt, tzw.
Rondo Sztuki (T. Czerwiński i Architektoniczne Biuro Color-Inwestprojekt, proj. 2003-05,
realizacja 2005-06). Jest to właściwie kopuła nad rondem Drogowej Trasy Średnicowej
w centrum Katowic, zlokalizowana w miejscu węzła przesiadkowego komunikacji
tramwajowej. Mieszczą się tam pomieszczenia obsługi tunelu, otoczone pawilonem
z funkcjami publicznymi – galerią ASP oraz restauracją. W obiekcie tym występuje jedna
pionowa fasada z wejściem głównym, jednak w tym przypadku trudno wydzielać problem tej
44

Konior T.M.: Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia, Archivolta 4/2007.
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jedynej elewacji. Ze względu na specyficzną formę budynek trzeba traktować jako całość
i zamiast o elewacjach, należy mówić raczej o przeszklonej strukturze (rys. 142-143). Jak
pisze na łamach Architektury-murator G. Piątek: „Nośny i słuszny postulat wyjścia ze sztuką
do ludzi czekających na przystankach uzyskał monumentalną oprawę – stalowo-szklaną
półkopułę”45. Sam autor projektu uważa, że forma: „intryguje i zwraca uwagę, że warto
wyjechać z tunelu i zobaczyć, jak wygląda centrum Katowic”46. Wpływ na nią miały
istniejące ograniczenia: kształt ronda, szerokość tunelu czy przebieg linii tramwajowej.
Wnętrze budynku, dzięki przeszkleniom zapewnia wgląd w panoramę Katowic. Od 2009 roku
budynek zyskał atrakcyjny wizerunek nocny - wielobarwną, energooszczędną iluminację,
z możliwością wielu wariantów podświetlenia, zmiennego nawet w zależności od pór roku.
Ciekawym doświadczeniem badawczym była wizyta w trzech zrewitalizowanych
budynkach pokopalnianych w kompleksie Nowe Gliwice, z których dwa – Maszynownia
i Cechownia – są zabytkowe, natomiast jeden jest obiektem nowym, postawionym na
fundamentach wyburzonego budynku administracyjnego z lat 70. XX wieku. W projektach
rewitalizacyjnych zakładano minimalną ingerencję w zabytkowe bryły i elewacje (założenia
programowe adaptacji obiektów pokopalnianych – Biuro Projektowo-Doradcze ArKuS,
projekt budowlany – Biuro Projektów Mexem, 2004-2005).
Pierwszy budynek to stara Maszynownia Kopalni Gliwice - obiekt zaprojektowany przez
G. i E. Zillmannów47 (realiz. w początkach XX wieku). W istniejące, jednoprzestrzenne
wnętrze wstawiono nową strukturę – przeszklony prostopadłościan, dzielony na kondygnacje
biurowe. Nowoczesne przestrzenie wystawowe i biurowe (wynajmowane w ramach
Inkubatora Przedsiębiorczości) rozmieszczone na kilku kondygnacjach, wspartych na siatce
słupów, są obudowane własną, wewnętrzną, przeszkloną „elewacją”, odsuniętą od
zabytkowej, ceglanej ściany, z pozostawieniem pustki powietrznej. W przestrzeni tej
umieszczono główny ciąg komunikacji, uwidaczniając całą wysokość ścian, dekorowanych
geometrycznym ornamentem z glazurowanej cegły. Tak utworzony swego rodzaju „budynek
w budynku” ma funkcję konstrukcyjną – usztywnia poprzez stężenia zabytkowe mury dawnej
maszynowni. Z zewnętrz podziały wewnętrzne na kondygnacje są widoczne jedynie
w przeszkleniach wysokich okien. Same okna mają pierwotne podziały i zróżnicowaną
materiałowo stolarkę okienną z zachowaniem dawnego układu funkcjonalnego: drewniane
ramy okienne zastosowano w pomieszczeniach dawnej dyrekcji, a aluminiowe
w przemysłowej części budynku (rys. 144-145).
Decyzję o oddzieleniu zabytkowej ściany budynku od nowo projektowanej struktury
podjęto także w stosunku do dawnej Cechowni, w tym samym kompleksie obiektów
pokopalnianych. Obecna siedziba uczelni częściowo zachowała oryginalną konstrukcję,
jednak po bokach centralnie położonego hallu wstawiono struktury niezależne posadowione,
45
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mieszczące sale wykładowe i pracownie48. Dzięki temu zabiegowi, od strony podzielonego na
kondygnacje wnętrza, ściany zachowały swą pierwotną wysokość, a arkadowe okna,
umieszczone pod sklepieniem, wcześniej niedostępne dla użytkowników, obecnie doświetlają
przestrzenie komunikacyjne oraz umożliwiają widok na otaczający, zrewaloryzowany obszar
poprzemysłowy49 (rys. 146-147).
Ostatnim budynkiem w kompleksie pokopalnianym jest nowy obiekt dydaktyczny,
zasiedlany przez Kolegium Języków Obcych. Ma on formę wydłużonego prostopadłościanu,
o elewacjach zaprojektowanych w duchu modernistycznym, współczesnych detalach oraz
ceramicznej okładzinie elewacyjnej, nawiązującej do ceglanych elewacji zabytkowych
budynków Maszynowni i Cechowni (rys. 148-149).
Nowa siedziba Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach także zasiedla obiekt
zmodernizowany w ramach działań rewitalizacyjnych dotyczących tym razem obszaru
zajmowanego nie przez przemysł, lecz wojsko. Ściany zewnętrze budynku przeszły
termomodernizację, elewacje zostały pomalowane w odcieniach szarości. Jedyne
poważniejsze ingerencje w formę zewnętrzną budynku obejmowały strefę wejścia głównego
(rys. 150-151).

Rys. 126-127. Wydział Architektury, Politechnika Śląska, Gliwice (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 126-127. Faculty of Architecture, Silesian University of Technology, Gliwice
(photo J. Tymkiewicz)

48
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Czapnik W.: Centrum Edukacji…, op. cit., s. 60-67.
Wagner T.: Nowe Gliwice. Archivolta 4/2005, s. 62-66.
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Rys. 128-129. Wydział Mechaniczny Technologiczny, Inżynierii Środowiska i Energetyki, siedziba
administracji centralnej, Politechnika Śląska, Gliwice (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 128-129. Faculty of Mechanical Engineering, Energy and Environmental Engineering and Central
Administration Offices, Silesian University of Technology, Gliwice (photo J. Tymkiewicz)

Rys. 130-131. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 130-131. Institute of Physics. University of Silesia, Katowice
(photo J. Tymkiewicz)
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Rys. 132-133. Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 132-133. Faculty of Social Sciences. University of Silesia, Katowice
(photo J. Tymkiewicz)

Rys. 134-135. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 134-135. Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science, Silesian University of
Technology, Gliwice (photo J. Tymkiewicz)
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Rys. 136-137. Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski, Katowice
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 136-137. Faculty of Law and Administration, University of Silesia, Katowice
(photo J. Tymkiewicz).

Rys. 138-139. Wydział Teologiczny, Uniwersytet Śląski, Katowice
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 138-139. Faculty of Theology, University of Silesia , Katowice
(photo J. Tymkiewicz)
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Rys. 140-141. Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej „Symfonia”, Akademia Muzyczna, Katowice
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 140-141. “Symphony” Science and Musical Education Center, Musical Academy, Katowice
(photo J. Tymkiewicz)

Rys. 142-143. Galeria „Rondo Sztuki”, Akademia Sztuk Pięknych, Katowice
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 142-142. “Roundabout Art Gallery”, Academy of Fine Arts, Katowice
(photo J. Tymkiewicz)
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Rys. 144-145. Biurowiec „Maszynownia”, Nowe Gliwice
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 144-145. “Machine Workshop” office building, New Gliwice
(photo J. Tymkiewicz)

Rys. 146-147. Budynek edukacyjny „Cechownia”, Nowe Gliwice
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 146-147. “Hall-Mark” educational building, New Gliwice
(photo J. Tymkiewicz)
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Rys. 148-149. Kolegium Języków Obcych, Nowe Gliwice
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 148-149. College of Foreign Languages, New Gliwice
(photo J. Tymkiewicz)

Rys. 150-151. Akademii Sztuk Pięknych, Katowice
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 150-151. Academy of Fine Arts, Katowice
(photo J. Tymkiewicz)
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3.5. Tworzenie tzw. „Modelu idealnego”50
W początkowej fazie badań podjęto próbę ustalenia „modelu idealnego” dla budynku
uczelni wyższej, w zakresie jego estetyki i symboliki. Ponieważ studenci architektury
wydawali się być najbardziej kreatywni i kompetentni w tej mierze, do nich właśnie został
skierowany zestaw pytań (w początkowej ankiecie i późniejszej dyskusji), pozwalający
w dużym przybliżeniu nakreślić pożądane cechy budynku uczelnianego, a jeszcze dokładniej,
budynku - siedziby Wydziału Architektury. Badania wykazały, że: ponad połowa responsdentów uznała, iż budynek powinien wpisać się w nurt architektury „modernistycznego
pudełka”, o wyważonych proporcjach, spokojnej kolorystyce, w myśl zasady „mniej, znaczy
więcej”, natomiast ¼ opowiedziała się raczej za „budynkiem rzeźbą”, szokującym formą,
barwą i materiałami. Spośród materiałów elewacyjnych wymieniano szkło, beton, stal, co
miałoby podkreślać cenioną przez studentów surowość wyrazu architektonicznego.
Zaprotestowano przeciwko użyciu kamieni naturalnych jako zbyt poważnych, sprzecznych
z dążeniem do atmosfery pewnej twórczej nieformalności.
Przeszło rok po tychże badaniach ukazał się w Archivolcie artykuł W. Leśnikowskiego,
wykładowcy m. in. na Wydziale Architektury Uniwersytetu Kansas w Lawrence (USA).
Przeprowadził on ze swoimi studentami szereg studiów, „w celu znalezienia odpowiedzi, jak
nowa szkoła architektury powinna wyglądać i funkcjonować z perspektywy XXI wieku”.
Wytyczne projektowe obejmowały również uwagi dotyczące kształtowania wizerunku
zewnętrznego, symboliki, skojarzeń, a mianowicie:
•

„otwarty, dostępny i przezroczysty” charakter szkoły,

•

integracja z otoczeniem w sensie „ludzkim i fizycznym”,

•

uwzględnienie pogarszających się warunków klimatycznych, co miało wyrażać
„zaangażowanie szkoły w sprawy ekologii”,

•

zastosowanie wysoko zaawansowanych technologii w celu symbolicznego podkreślenia
zaawansowanego aspektu edukacji architektonicznej,

•

umieszczenie na elewacji graficzno-elektronicznych elementów wykorzystywanych „dla
ciągłego komunikowania efektów pracy studentów i profesorów”51.
Amerykańscy studenci, uczący się głównie w budynkach o tradycyjnej i zachowawczej

architekturze, w odpowiedzi na założenia projektowe przedstawili bardzo różne koncepcje,
wśród których zwyciężyła prosta forma przywołująca projekty Miesa van der Rohe,
„opakowana systemem perforowanych paneli metalowych, spełniających rolę przesłon

50

Tymkiewicz J.: Elewacje budynków uczelni wyższych w opiniach użytkowników. Wnioski z przeprowadzonych badań, [w:] Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno – gospodarczym i przestrzennym miast; Tom.
CXXI, wyd. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2008; Tymkiewicz J.: Ważne
czy nieważne – problem elewacji w opinii studentów architektury. Kultura Współczesna, nr 3 (49) 2006,
Warszawa 2006; Tymkiewicz J.: Guidelines for Programming…, op. cit.
51
Leśnikowski W.G.: Nowa szkoła architektury dla uniwersytetu Kansas w Lawrence. Archivolta 2/2007,
s. 10-16.
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słonecznych, filtrujących światło dzienne, jak i przesłon estetycznych, zapewniających
budynkowi lekkość i elegancję”52.
Zatem, co do preferencji nurtu architektury, w który mogłyby wpisywać się forma
i elewacje budynku o funkcji Wydziału Architektury, studenci polscy, jak i amerykańscy byli
w większości zgodni: powinien to być modernizm, w jego „szlachetnym” wydaniu.
W przypadku badań budynku Wydziału Architektury jedno z postawionych w ankiecie
pytań otwartych brzmiało: „Jakie odczucia Twoim zdaniem powinien wywoływać budynek
o funkcji Wydziału Architektury, z czym powinien się kojarzyć, co symbolizować?”
Z uzyskanych odpowiedzi wynikało, iż budynek, który służy jako miejsce kształcenia
przyszłych architektów, powinien wyróżniać się na tle innych, być nowatorski i wyjątkowy,
odważny, wzbudzać zainteresowanie, czy nawet zaskakiwać. Te cechy powinny świadczyć
o jego artystycznym charakterze. W odpowiedziach akcentowano także cechę, którą powinny
posiadać wszystkie budynki uczelniane, a mianowicie reprezentacyjność, podkreślającą
prestiż wydziału i całej uczelni.
Zauważono także, że budynek może poprzez swój wizerunek zewnętrzny pełnić funkcję
dydaktyczną – „frapować przechodnia, oswajać go z nowoczesną architekturą”. Warto
w tym miejscu przytoczyć cytat z artykułu J. Trybusia zamieszczonego na łamach A&B,
w którym autor podkreśla tę właśnie cechę. Pisze on, że: „Architektura służąca edukacji
bierze udział w procesie kształcenia. Oddziałuje na zachowania społeczne swoich
użytkowników, wskazuje na zależności hierarchiczne, kształtuje upodobania estetyczne i w ten
sposób staje się pomocą naukową – wykładem na temat form i zadań stojących przed sztuką
budowania”53. Jest to bardzo trafne spostrzeżenie. Budynki edukacyjne wszystkich szczebli
powinny mieć właśnie taką misję, a zadaniem architekta jest ująć to w formę.
Nauczanie poprzez budynek szczególnie powinno dotyczyć siedzib Wydziałów
Architektury. Funkcję tę akcentowali uczestniczący w badaniach studenci. Jak stwierdził
jeden z respondentów, budynek Wydziału Architektury powinien być przykładem dobrego
rzemiosła i „wzorem do naśladowania dla przyszłych szkolących się architektów. Musi mieć
idealne lub zbliżone do idealnych proporcje i formę, być dobrze rozwiązany urbanistycznie.
Każdy student powinien rok za rokiem odkrywać w tym budynku dobre rzemiosło i sztukę”.
Ten aspekt posiadały historyczne budynki dydaktyczne. R. Nakonieczny, opisując
różnorodność kształtowania detalu w kompozycji elewacji z cegły i ceramicznych
nieglazurowanych kształtek budynku obecnej Akademii Muzycznej w Katowicach –
pierwotnie szkoły budowlanej (od 1899), zwraca uwagę, że „ten bogaty repertuar form
architektonicznych miał ukazać uczniom w praktycznym zastosowaniu wszystkie możliwości
kształtowania detalu i konstrukcji budowlanych, postrzeganych wówczas jako nowoczesne
i odpowiednie dla tych terenów”54. Ten sam autor podkreśla, że wymiar dydaktyczny ma
52

Ibidem, s. 16.
Trybuś J.: Kontenery na wiedzę, A&B 9/2006.
54
Nakonieczny R.: Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, aranżacja wnętrz. Archivolta 4/2007.
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także budynek Wydziału Architektury w Gliwicach, posiadający całe bogactwo
zastosowanych materiałów (także elewacyjnych) i form, których celem było pokazanie
studentom w praktyce możliwości zastosowania tradycyjnych i nowoczesnych materiałów,
technologii oraz konstrukcji budowlanych55.
Warto wspomnieć także o budynku Wydziału Architektury w Bristolu w Wielkiej
Brytanii. W obiekcie tym wdrożono pewne rozwiązania eksperymentalne w zakresie
energooszczędności (także w obrębie fasad) po to, aby było on „promocją innowacyjnych
technologii budowlanych, sprzyjających ochronie środowiska naturalnego”, aby służył jako
„pomoc dydaktyczna w kształceniu studentów” oraz jako „prototyp w działalności naukowobadawczej”56.
Problem nauczania poprzez architekturę i sztukę podnosi także M. Włodarczyk57. Autorka
krytycznie ocenia termomomodernizację elewacji Akademii Pedagogicznej w Krakowie,
w wyniku której indywidualnie zaprojektowane przez arch. W. Zauchę na przełomie lat 60.
i 70. podziały ścian okiennych zostały zastąpione zwykłą stolarką okienną, „niszcząc
całkowicie dotychczasowe piękno budynku. Piękno rozumiane empatycznie i artystycznie”.
(…) M. Włodarczyk zadaje pytanie „Jaka tu sztuka zatem i jakie wychowanie? Sztukę
odczuwamy, architekturę również”58.
Problematykę projektowania budynków dla przyszłych architektów na polu badań
naukowych prezentuje książka Nasar J.L, Preiser W.F.E., Fisher T.: „Design for Designers.
Lessons Learn from Schools of Architecture” (2007)59. Autorzy na podstawie
przeprowadzonego studium przypadków (case studies) budynków wydziałów architektury
próbują odpowiedzieć na pytanie, jak obiekty te spełniają potrzeby studentów i kadry
naukowej, w aspektach estetycznych, funkcjonalnych i technologicznych. Z kolei, studia
przypadków uczelnianych obiektów w Ameryce, Europie i Australii zawiera książka:
D.J. Neuman, S.A. Kliment: „Building Type Basics for College and University Facilities” (2003)60.
3.6. Wnioski z przeprowadzonych badań z udziałem użytkowników
Szczegółowe wyniki badań w budynkach uczelni wyższych i biurowych były tematem
referatów na konferencjach oraz opublikowanych artykułów autorki (zamieszczonych
w odwołaniach i spisie literatury). Dlatego też w niniejszej pracy zrezygnowano z obszernego
55

Nakonieczny R.: Gliwicka Szkoła Architektury. Archivolta 4/2007, s. 92-93.
oprac. red.: Energooszczędność – aktywny i pasywny system solarny. Wydział Architektury
w Bristolu/izolacja ze słomy. Architektura – murator 08/2003, s. 102.
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Włodarczyk M.: Okno w fasadzie a stolarka okienna w elewacji, czyli nowa twarz Akademii Pedagogicznej
w Krakowie. Archivolta 1/2008, s. 75-77.
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Ibidem, s. 76-77.
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Fairchild Books, New York, United States, 2007.
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omawiania poszczególnych ankiet na rzecz syntezy wyników badań, które ujęto w poniższych
grupach tematycznych:
•

Zagadnienia estetyczne i znaczeniowe.

•

Zagadnienia orientacji w przestrzeni urbanistycznej i architektonicznej - odnajdywanie
drogi do celu (wayfinding).

•

Poczucie bezpieczeństwa (w przestrzeni urbanistycznej wokół budynku, komfort
psychiczny we wnętrzach).

•

Odczuwalna jakość środowiska wewnętrznego.
Wnioski z badań ukazują, w jaki sposób omawiane zagadnienia postrzegali użytkownicy
uczestniczący w ankietach i wywiadach. Ponieważ w różnych budynkach ankietowaniu była
poddawana różna liczba respondentów, niestanowiąca grupy reprezentatywnej, poniższe
uwagi, potraktowane jako próba badań pilotażowych, odnoszą się tylko do opinii grupy
użytkowników, którzy uczestniczyli w ankietach oraz do stanu budynków w okresie ich
przeprowadzania. Uwagi te dotyczą także zamieszczonego w pracy graficznego zobrazowania
wyników badań.
3.6.1. Zagadnienia estetyczne i znaczeniowe61
Pierwszy z problemów – estetyka, zależna od czasu, miejsca, uwarunkowań kulturowych,
wrażliwości, wykształcenia respondentów i wielu innych czynników, jest dziedziną
wymykająca się obiektywnej ocenie62. Odnośnie do zagadnień estetycznych nie zamierzano
zatem uzyskać informacji, który z budynków jest lepszy pod względem estetyki elewacji, lecz
na co zwracają uwagę użytkownicy i czy w ogóle są wrażliwi na piękno wizerunku
zewnętrznego budynku, czy jest to dla nich ważne?
Z badań ankietowych wynikało, że użytkownicy bardziej zwracają uwagę na wygląd
budynków nowych, w dobrym stanie technicznym, o wyrazistej formie i elewacjach. Obiekty
reprezentujące wysoki poziom architektoniczny, nagradzane za formę, dobrze wpisanie
w kontekst – bronią się same. Użytkownicy niezwiązani z architekturą intuicyjnie
doświadczają piękna w kontakcie z takim budynkiem, co można było odczytać
z pozytywnych komentarzy zawartych w pytaniach otwartych. Budynki starsze, o elewacjach
typowych, bywa, że w gorszym stanie technicznym, mają również swoich zwolenników,
którym podobają się one z zewnętrz, jednak w odniesieniu do takich obiektów użytkownicy
częściej przyzwyczajają się do nich i w ogóle nie zwracają uwagi na ich wygląd. Co ciekawe,
61

Więcej na ten temat w artykułach: Tymkiewicz J.: Pilotażowe oceny jakościowe elewacji budynku uczelni
wyższej. Raport z badań. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008; Tymkiewicz J.: Elewacje
budynków uczelni…, op. cit. Tymkiewicz J.: Guidelines for Programming…, op. cit.
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Próbę skonstruowania autorskiej metody badania elewacji na podstawie analizy ich kształtu przestrzennego
oraz jego właściwości zaprezentowano [w:] Tymkiewicz J.: Elewacje budynków mieszkalnych. Propozycja
metody analizy obiektywnej. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki nr 4/2001, 10 listopada 2001; Tymkiewicz J.:
Forma i funkcja elewacji. Koncepcja analizy elementów artykulacyjnych na wybranych przykładach
budownictwa mieszkaniowego, praca doktorska, Gliwice 1999.
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nawet niektórzy studenci Wydziału Architektury przyznali, że zawarte w ankiecie pytania
o elewacje budynku (w którym od trzech lat studiowali) spowodowały, że po raz pierwszy,
wychodząc, podnieśli głowę i przyjrzeli się mu.
Często powtarzającym się komentarzem w pytaniach otwartych, w odniesieniu do
budynków starszych, typowych, było to, że nie wyróżniają się, są zwykłe, natomiast
w stosunku do obiektów nowych - tę właśnie cechę „wyróżniania się” z otoczenia i spośród
innych budynków podkreślano. Estetyka, nowoczesność rozwiązań oraz dobry stan
utrzymania przekładały się na opinie o tym, czy budynek jest uznawany za prestiżowy63
(wyniki badań tego aspektu wizerunku zewnętrznego zestawiono w tabeli 16).
Tabela 16
Graficzne zobrazowanie odpowiedzi respondentów na pytanie: Czy oceniając budynek
z zewnątrz, można go uznać za prestiżowy?

tak
nie mam zdania
nie

raczej tak
raczej nie
brak odpowiedzi

tak

Odpowiedzi ankietowanych studentów
w budynku WNS

tak

raczej tak

nie mam zdania

nie

brak odpowiedzi

Odpowiedzi ankietowanych studentów
w budynku WMT, IŚiE

raczej nie

tak

Odpowiedzi ankietowanych studentów
w budynku WPiA

raczej tak

Odpowiedzi ankietowanych studentów
w budynku WT
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W pytaniu posłużono się określeniem „prestiż”, które A. Wallis zdefiniował jako stopień poważania, jakim
cieszą się różnej klasy budowle przynależne do tego samego typu budownictwa (Wallis A.: Miasto i przestrzeń,
PWN, Warszawa 1977).
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Kolejnym zagadnieniem, o jakie pytano użytkowników, była możliwość rozpoznawania
funkcji obiektu na podstawie jego wyglądu zewnętrznego. Ten aspekt, zgodnie z intencjami
danego twórcy i jego koncepcją, jest zakodowany przy użyciu środków architektonicznych,
do których należy forma budynku, detal, użyte materiały, kompozycja elewacji itp.
W komentarzach dodawanych do odpowiedzi na pytania ankietowe można było zauważyć
intuicyjnie odczuwaną przez użytkowników potrzebę odzwierciedlenia funkcji obiektu,
poprzez jego wizerunek zewnętrzny - w ich opinii najczęściej niezrealizowaną (porównaj
odpowiedzi studentów dwóch nowych budynków uczelnianych zestawione w tabeli 17).
Przykładowo, jeden z budynków o funkcji uczelni wyższej (WPiA) wyglądem zewnętrznym
pracownikom kojarzył się najczęściej z biurowcem lub bankiem, a studentom również
z bankiem lub (nieco humorystycznie) z basenem64.
Tabela 17
Graficzne zobrazowanie odpowiedzi respondentów na pytanie: Czy według Pani/Pana patrząc
na budynek z zewnątrz, można odgadnąć, jaką pełni on funkcję?

raczej tak

nie mam zdania

raczej nie

nie

tak

Odpowiedzi ankietowanych studentów
w budynku WPiA

raczej tak

nie mam zdania

raczej nie

nie

Odpowiedzi ankietowanych studentów
w budynku WT

Kolejna sfera, to symbolika obiektu, nacechowanie go głębokimi znaczeniami. O tym, co
architekt chciał wyrazić w formie i elewacjach budynku, można przeczytać przy okazji
prezentacji obiektów w prasie fachowej, często zawierającej także opisy założeń autorskich.
Z lektury tego typu komentarzy wynika, że architekci projektujący obiekty użyteczności
publicznej starają się nadać im głębokie znaczenia, których odczytanie wymaga wrażliwości
i nawet przygotowania merytorycznego ze strony odbiorcy. Użytkownicy niezwiązani
z architekturą z trudnością wypowiadali się na tematy dotyczące aspektów znaczeniowych.
64

Jak różne mogą być skojarzenia z funkcją wywołane przez wizerunek zewnętrzny obiektu wykazała ankieta
przeprowadzona przez autorkę w grupie 50 studentów III roku Wydziału Architektury. Dla jednego
z prezentowanych na slajdach obiektów – przedszkola we Frankfurcie projektu F. Hundertwassera,
zaproponowano aż 15 typów funkcji – od mieszkaniowej, handlowej, usługowej, przez poważne muzeum, czy
uczelnię, po rozrywkę i rekreację (zoo, lunapark, wesołe miasteczko) – więcej w artykule Tymkiewicz J.:
Facades and Problems in Correct Recognition of the Functions that Buildings Perform, ACEE Architecture,
Civil Engineering, Environment, The Silesian University of Technology, No. 1/2012.
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W większości respondenci albo w ogóle rezygnowali z odpowiedzi na tego typu pytania, albo
nie dostrzegali żadnego przekazu symbolicznego, lub też operowali prostymi skojarzeniami,
przyrównując obiekty do przedmiotów, czy budynków o innych funkcjach. W przypadku
studentów różnych wydziałów, w których przeprowadzano badania, chociaż całość pytań
ankietowych traktowali poważnie, tu pozwalali sobie na pewną dozę ironii lub nawet żarty.
Z kolei studenci Wydziału Architektury, merytorycznie przygotowani do wypowiedzi na
tematy przekazu symbolicznego dzieł architektury, po wizycie w budynku Symfonii (grupa
licząca 11 osób), zapytani, czy bryła i elewacje ich zdaniem niosą jakiś przekaz symboliczny,
z czymś się kojarzą, odpowiedzieli twierdząco (z wyjątkiem jednej osoby, która nie miała
zdania na ten temat). Powtarzającymi się typami odpowiedzi było to, że wnęki na fasadzie
kojarzą się z organami (5 osób) lub podobne stwierdzenia: „bruzdy na elewacji frontowej
przypominają flet – organy – klawiaturę pianina”. Podawano także skojarzenia z „harmonią
muzyki”, „symboliką muzyki i nut”, „odwołaniem do śląskiej cegły – regionu” oraz, że jest to
„uczelnia lub inna instytucja państwowa. O wyższej randze”. Czy jednak dominujące
skojarzenia elewacji frontowej z formą prospektu organowego zrodziły się same, czy też
wpływ miało wysłuchanie koncertu muzyki organowej i zwiedzenie muzeum organów
mieszczącego się w budynku Symfonii? Powyższa sytuacja obrazuje złożoność problemu
i trudność w opisie tego typu zagadnień (rys. 152-154).

Rys. 152-154. Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej „Symfonia”, Akademia Muzyczna, Katowice –
kojarząca się z „organami” elewacja oraz jeden z odrestaurowanych instrumentów
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 152-154. “Symphony” Science and Musical Education Center”, Musical Academy, Katowice –
façade associated with “church organ” and one of the restored instruments
(photo J. Tymkiewicz)
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3.6.2. Zagadnienia orientacji w przestrzeni urbanistycznej i architektonicznej odnajdywanie drogi do celu (wayfinding)65
Zagadnienie budynku, jako znaku informacyjnego w przestrzeni urbanistycznej oraz
postrzegania informacji graficznej na elewacjach, było badane tylko w niektórych obiektach.
W trakcie przeprowadzonych ankiet i wywiadów próbowano uzyskać odpowiedź na pytanie,
czy poddawane ocenie budynki są elementami charakterystycznymi, mogącymi stanowić
znaki orientacyjne w skali dzielnicy lub miasta. W przypadku pierwszego z budynków, czyli
Wydziału Architektury, zadano m. in. pytanie zainspirowane badaniami, które przeprowadzali
M.R. i E.T Hall w nowej siedzibie firmy Deere, zaprojektowanej przez Eero Saarinena66.
Brzmiało ono: „Jak opisałbyś budynek Wydziału Architektury w Gliwicach osobie, która
nigdy wcześniej go nie widziała?” Intencją było uzyskanie krótkiej, charakteryzującej
budynek prostymi słowami odpowiedzi, takiej jaką można byłoby udzielić przechodniowi na
ulicy. W opiniach studentów siedziba WA wydała się mniej charakterystycznym budynkiem
niż sąsiednie: „żółty” Wydział Budownictwa i „wysoki” gmach Wydziału AEiI, z dużym
szyldem „Politechnika Śląska” na dachu67. Z kolei bardzo długi budynek Wydziału MT i IŚiE
dla połowy spośród badanych respondentów okazał się obiektem charakterystycznym na
terenie campusu, właśnie ze względu na swoją długość. W tym przypadku pytanie
użytkowników o ich opinię było wyjątkowo uzasadnione, gdyż obok budynku prowadzi jedna
z popularnych wśród studentów pieszych dróg w kierunku dworca PKP, a na jego tyłach
znajduje się nowe centrum kongresowe, z salami wykładowymi, z których korzystają studenci
i pracownicy różnych wydziałów. Jest to zatem budynek ważny w aspekcie orientacji
w przestrzeni campusu uczelnianego, ale okazało się, że nie dla wszystkich ankietowanych
osób jest on wystarczająco charakterystyczny, aby mógł stać się punktem orientacyjnym.
W przypadku budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego teren, na
którym powstał, stanowił element kompozycji planowanej głównej osi urbanistycznej
obiektów uniwersyteckich z projektowanym gmachem Biblioteki Głównej68 oraz nowymi
szlakami komunikacyjnymi wzdłuż rzeki Rawy69. W okresie, w którym przeprowadzano
badania, tego się jeszcze nie odczuwało. Budynek WPiA w opinii ankietowanych studentów
wybijał się z otoczenia, miał zatem szansę być punktem odniesienia w przestrzeni
urbanistycznej, ułatwiającym orientację. Samo wejście główne, na osi, mocno pokreślone
formalnie było łatwe do znalezienia oraz zidentyfikowania także dzięki przeszkleniu,
umożliwiającemu wgląd w przestrzeń hallu.
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Więcej informacji w artykułach: Tymkiewicz J.: Pilotażowe oceny…, op. cit.; Tymkiewicz J.: Elewacje
budynków uczelni…, op. cit.
66
Hall M.R., Hall E.T.: Czwarty wymiar …, op. cit.
67
Szczegółowy opis badań w budynku Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, wraz z wynikami oraz ich
graficznym zobrazowaniem zawiera artykuł: Tymkiewicz J.: Guidelines for Programming…, op. cit.
68
Obecnie budynek już istnieje i ma być oddany do użytku w drugiej połowie 2012 roku.
69
Kaczmarek J.: Inwestycje szkół wyższych. Architektura – murator 5/98.
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R. Passini zauważa, że miejsce używane i przywłaszczane przez użytkowników jest
wzbogacane przez znaczenia, które reprezentują naturę użytkowników, jak również ich
aktywność oraz relacje, które zostały ugruntowane w danym miejscu oraz że rozwiązania
architektoniczne bez aktywności ludzi są zwykle postrzegane jako martwe i sterylne70.
W odniesieniu do elewacji, ruch ludzi wchodzących i wychodzących z budynku, ich sylwetki
poruszające się wewnątrz przeszklonych halli, czy widocznych z zewnątrz klatek
schodowych, dodają życia obiektom. Z ankiet wynikało, że użytkownicy szczególnie cenią
sobie możliwość obserwacji wejścia do budynku oraz wypatrywania i spotykania znajomych.
Z tych przyczyn studenci Wydziału Prawa i Administracji lubią przesiadywać w bufecie,
którego przeszklona ściana wychodzi wprost na strefę przedwejściową i daje „możliwość
zobaczenia znajomych zmierzających na uczelnię” (rys. 155-156). Sam hall wejściowy tegoż
budynku nie stwarza przyjaznych warunków mikroklimatycznych do dłuższego przebywania
– skarżono się, m. in. że: „hol jest za duży i w zimie jest tam nie do wytrzymania, bo
z zewnątrz nalatuje zimne powietrze”.

Rys. 155-156. Wydział Prawa i Administracji – widok w kierunku bufetu i wejścia głównego
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 155-156. Faculty of Law and Administration – view towards the buffet and main entrance
(photo J. Tymkiewicz)

Drugim ważnym elementem w procesach odnajdywania drogi w skali architektonicznej,
w bezpośrednim otoczeniu budynku jest obecność informacji graficznych na elewacjach.
W przypadku starszych obiektów uczelnianych są to przeważnie duże napisy nad wejściem
głównym. W budynkach nowoczesnych są one bardziej subtelnie wkomponowane w układ
strefy wejściowej elewacji, tak jest w Symfonii, gdzie metalowe litery z nazwą obiektu zdobią
fragment ściany przy wejściu od strony ulicy i podobnie od strony parkingu (rys. 157-158).
W budynkach kompleksu Nowe Gliwice problem informacji graficznej rozwiązano
„systemowo”, umieszczając przed każdą elewacją odpowiednie, współcześnie wyglądające
tablice z numerem budynku, jego historyczną nazwą i dodatkowymi treściami (rys. 159-161).
W budynku ASP informacje graficzne umieszczono na taflach szkła przy wejściu głównym.
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Passini R.: Wayfinding in Architecture… op. cit., s. 162.
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Rys. 157-158. Dwa wejścia do budynku „Symfonia”- tylna i frontowa elewacja
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 157-158. Two entrances to the“Symphony” building - back and front facades
(photo J. Tymkiewicz)

Rys. 159-161. Tablice informacyjne w strefach wejściowych, Nowe Gliwice
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 159-161. Information boards at the entrance zones, New Gliwice
(photo J. Tymkiewicz)

W budynku WPiA zapytano użytkowników o ich zdanie na temat informacji graficznej na
elewacji budynku - głównie chodziło o nazwę wydziału i adres umieszczone nad wejściem.
Co ciekawe, około połowa ankietowanych studentów i większość pracowników stwierdziła,
że nie ma tego typu informacji lub nie wie, czy jest. Druga połowa zauważała napisy,
komentując je, że są za małe i słabo czytelne. W przypadku Wydziału Teologicznego
metalowe liternictwo z nazwą budynku umieszczono na zewnętrznej ścianie auli, tuż przy
wejściu głównym. W tym przypadku obecność tejże informacji graficznej na elewacji
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zauważyli i potwierdzili prawie wszyscy spośród pytanych pracowników oraz większa część
ankietowanych

studentów,

ale

komentowano,

że choć

napis

dobrze „wtopiono”

w kompozycję elewacji, to od strony Katedry jest niewidoczny (rys. 162-163).

Rys. 162-163. Wydział Teologiczny - duży napis, niewidoczny od strony Katedry (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 162-163. Faculty of Theology - a large lettering, invisible from the site of the Cathedral
(photo J. Tymkiewicz)

W omawianych dwóch aspektach „odnajdywania drogi do celu”, czyli budynku jako
znaku rozpoznawczego w sytuacji urbanistycznej oraz informacji graficznej na jego
elewacjach, dla porównania z poprzednimi obiektami, trzeba wymienić katowickie Rondo
Sztuki. Budynek od początku budził kontrowersje. Z jednej strony, wiązano z nim nadzieje
ożywienia życia kulturalnego stolicy regionu, z drugiej, krytykowano z powodu przesłaniania
ikony miasta – „Spodka”, co umniejszyło rolę znanego obiektu hali sportowej w kompozycji
urbanistycznej centrum Katowic71 - dawniej widoczny z dużej odległości od strony Alei
Korfantego, obecnie „wyłania się” zza przeszklonej struktury. Jest natomiast doskonale
wyeksponowany w widoku z placu przed wejściem do Ronda Sztuki (rys. 164-165).
Ponieważ wzdłuż Ronda Sztuki przemieszcza się wiele osób (pasażerowie tramwajów,
samochodów, piesi), przeszklona struktura zaczyna być wykorzystywana jako nośnik
reklam72. Przy wejściach umieszczono dwa ekrany ledowe umożliwiające wyświetlanie
informacji wizualnych (m.in. o wydarzeniach artystycznych). Użytkownicy skomentowali
w ankietach, że ich zdaniem reklam jest za dużo, natomiast brak było oznaczenia, gdzie jest
wejście do galerii i kawiarni.
Uwzględnianie zasad „wayfinding” w architekturze, to jeden z elementów budujących
poczucie pewności i bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Czy ważny w czasach coraz
powszechniejszych nawigacji GPS? Z pewnością tak, gdyż zawsze szukamy znaków
szczególnych w tkance miasta i dzięki nim orientujemy się w naszym położeniu,
71

Gutowska B: Kijem w Katowice. Półkopuła - półsymbol?, A& B, 5/2007.
W lipcu 2010 roku, w celach promocji miasta przy okazji ważnego wydarzenia sportowego (wyścig kolarski),
naklejono na Rondo Sztuki wielobarwną folię z hasłem przewodnim „Katowice Miasto Ogrodów”.
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a nowoczesne systemy naprowadzania posiadają wizualizacje charakterystycznych budowli,
tzw. landmarków. Takimi znakami mają szansę stać się obiekty „wybijające się z otoczenia”.
Z opinii użytkowników dało się zauważyć, iż na pewno obiektami charakterystycznymi są
budynki zrealizowane współcześnie, o indywidualnej formie i nieszablonowych elewacjach.
Pomimo że nie szokują formą, są zauważane przez użytkowników. Starsze budynki są często
mijane z obojętnością. Co do informacji graficznej – to w czasach, gdy zewsząd jesteśmy
atakowani krzykliwymi, barwnymi, często migającymi obrazami reklamowymi,
monochromatyczny napis umieszczony w strefie wejścia głównego może być niezauważony.
Dla poszukujących drogi do celu (np. nowych studentów) ważne jest jednak, aby był i aby
znajdował się w widocznym dla nich miejscu. W projektowaniu informacji graficznej na
elewacji należy zatem uwzględniać zasady rządzące procesem postrzegania73.

Rys. 164-165. Hala widowiskowo-sportowa „Spodek” jako punkt orientacyjny – widok od strony Alei
Korfantego oraz ze strefy przedwejściowej Ronda Sztuki, Katowice (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 164-165. „Saucer” Sports and Entertainment Hall as landmark – view from Korfanty Avenue and
entrance zone of “Roundabout Art Gallery”, Katowice (photo J. Tymkiewicz)

3.6.3. Poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni urbanistycznej oraz komfort psychiczny we
wnętrzach budynku74
Architektura przez wieki wypracowała rozwiązania, wpływające na zachowania ludzi,
także poprawiające bezpieczeństwo, jednak czasy współczesne i rozwój techniki, dominacja
elektronicznych „maszyn” powoduje, że to im ufamy i zapominamy o dziedzictwie
przeszłości75, czyli możliwości zapewnienia bezpieczeństwa środkami architektonicznymi.
W przeprowadzanych badaniach próbowano uzyskać od użytkowników informację, czy
poczucie bezpieczeństwa lub jego brak łączą z ukształtowaniem samej formy budynku i jego
elewacji. Odpowiedzi nie były jednoznaczne. W budynku WMT oraz IŚiE większość
użytkowników-studentów, jako element wpływający na ich poczucie bezpieczeństwa,
73

Problem ten szerzej omówiono [w:] Komar B. Tymkiewicz J.: Elewacje obiektów…, op. cit.
Więcej na ten temat [w:] Tymkiewicz J.: Pilotażowe oceny …, op. cit.
75
Crowe T.D.: Crime Prevention…, op. cit.
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wybrała sposób organizacji otoczenia, a nie: długą, prostą formę budynku – bez uskoków,
załomów. Z kolei w budynkach WPiA oraz WT większość ankietowanych studentów uznała,
że forma obiektu, w którym się uczą, ma pozytywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa,
chociaż w pierwszym z nich około 1/3 respondentów nie miała zdania na ten temat (tabela 18).
Tabela 18
Graficzne zobrazowanie odpowiedzi respondentów na pytanie: Czy Pani/Pana zdaniem
forma budynku ma pozytywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa w bliskim otoczeniu
obiektu?

tak

raczej tak

nie mam zdania

raczej nie

nie

Odpowiedzi ankietowanych studentów
w budynku WPiA oraz widok na bryłę budynku
i otoczenie obiektu

tak

raczej tak

nie mam zdania

nie

Odpowiedzi ankietowanych studentów
w budynku WT oraz widok na bryłę budynku
i otoczenie obiektu

W licznych dodatkowych komentarzach ankietowani użytkownicy podawali wiele
różnych elementów, składających się na ich poczucie bezpieczeństwa. Wymieniano: elewacje
z oknami (np.: o budynku WPiA: „z każdej strony ma okna, co powoduje, że zawsze ktoś
może pomóc w kryzysowej sytuacji”), otwarty, widoczny teren, dobre oświetlenie, ale także
monitoring, obecność pracowników ochrony (straż akademicka) oraz innych osób
w otoczeniu budynku, a także „złą” lub „dobrą” sławę dzielnicy. Takie podejście
użytkowników potwierdza, że poczucie bezpieczeństwa jest kształtowane przez sumę różnych
elementów: naturalnych, urbanistyczno-architektonicznych, technicznych i społecznych.
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W trakcie wywiadów z administratorami dało się odczuć ich ogromną odpowiedzialność
za bezpieczeństwo stałych użytkowników, a także osób, które mają wykonać usługi na rzecz
budynku (np. związane z pracami konserwacyjnymi elewacji), oraz za mienie znajdujące się
w obiekcie. Bywa, że w trakcie użytkowania są wykrywane miejsca niewystarczająco ich
zdaniem zabezpieczone. W takich przypadkach administratorzy we własnym zakresie
podejmują środki zaradcze, w postaci stawianych barier fizycznych, wieszanych
odpowiednich znaków ostrzegawczych lub też wydawanych decyzji administracyjnych. Ma to
miejsce szczególnie w budynkach użytkowanych przez młodych ludzi. Dla architektów
oznacza to konieczność uwzględniania w obiektach edukacyjnych ponadnormatywnych
zabezpieczeń, dzięki czemu budynek będzie mógł być użytkowany zgodnie z przewidzianym
w projekcie scenariuszem i nie będzie potrzeby wprowadzania ograniczeń lub elementów
niezgodnych z koncepcją architekta.
W trakcie obchodów budynków z administratorami oraz po analizie odpowiedzi na
pytania ankietowe można było wyszczególnić pewne elementy w obrębie ścian zewnętrznych,
które wiążą się z poczuciem bezpieczeństwa odczuwanym przez użytkowników, w tym także
zarządców obiektów.
W budynku WPiA garaż podziemny, który we fragmencie jest tak rozwiązany, że
zaparkowane samochody są widoczne od zewnątrz z góry, poprzez okratowanie, wzbudza
obawy pracowników, iż w ten sposób jest „łatwiejszy dostęp intruzów” oraz iż istnieje
„możliwość uszkodzenia samochodu przez osoby z zewnątrz np. kamieniem” (rys. 166-167).

Rys. 166-167. Budynek Wydziału Prawa i Administracji – garaż podziemny widoczny w strefie
cokołu (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 166-167. Faculty of Law and Administration building - underground garage visible in the plinth
zone (photo J. Tymkiewicz)
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Inne miejsce to biblioteka wydziałowa znajdująca się na parterze, w której
zaprojektowano duże, sięgające podłogi przeszklenia. Szyby jednak do pewnej wysokości
(człowieka w pozycji stojącej) zostały zaklejone mleczną folią. Wydawałoby się, że chodziło
wyłącznie o to, aby widok ludzi przechodzących koło budynku nie rozpraszał osób
korzystających z biblioteki. Pracownicy podali jednak inne przyczyny - „względy
bezpieczeństwa”, „po to, żeby z zewnątrz nie było widać komputerów”. Chodziło zatem także
o zabezpieczenie mienia w budynku i nieprowokowanie złodziei widokiem sprzętu
komputerowego za szybą (rys. 168-169).

Rys. 168-169. Okna przesłonięte folią – biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 168-169. Window covered by foil – library of the Faculty of Law and Administration
(photo J. Tymkiewicz)

Z kolei w budynku „Symfonia” zaistniała podobna sytuacja jak w bibliotece WPiA.
Chodzi o konieczność wprowadzenia bariery wizualnej w celach bezpieczeństwa. Otóż,
w jednym z pomieszczeń na parterze stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy
znalazło się w pobliżu okna, sięgającego prawie do samej podłogi, po otwarciu którego
można było swobodnie wyjść na zewnątrz budynku. W oknie tym zamontowano rolety, które
cały czas pozostają zasunięte. Jeszcze inna ciekawa sytuacja zaobserwowana w tym budynku
jest związana z niewielkim tarasem dostępnym z pomieszczenia hotelowego dla VIP-ów.
Taras ten osłonięty jest dekoracyjną, ażurową ścianą i wydawałoby się pełni głównie funkcję
estetyczną. Okazało się jednak, że podczas pobytu ważnych osób taras jest wykorzystywany
przez funkcjonariuszy ochrony i po zainstalowaniu specjalnego „śluzgu” stanowi dodatkowe
wyjście ewakuacyjne (rys. 170-171). I jeszcze jeden element wart zauważenia - w budynku
tym ciekawie rozwiązano zabezpieczenia okien typu portfenetr – są to lekkie wizualnie,
szklane balustrady, domykające wnęki okienne, niestanowiące bariery w „widoku na
zewnętrz” i nietworzące dodatkowych podziałów na elewacji.
W budynku ASP przy ulicy Koszarowej w Katowicach nisko umieszczone parapety okien
na korytarzach mogły prowokować młodzież do siadania na nich i opierania się plecami
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o okno. Aby to uniemożliwić, we wnękach okiennych, nad parapetami, decyzją inspektora
nadzoru budowlanego, zamontowano linki stalowe, które nie pozwalają na otwarcie skrzydła
okiennego, natomiast można je „rozpiąć” w celu umycia okna.

Rys. 170-171. Budynek „Symfonia” – okno przesłonięte roletą oraz taras za ażurową ścianą
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 170-171. “Symphony” building – window covered by roller blinds and terrace behind openwork
wall (photo J. Tymkiewicz)

Podobne względy zdecydowały o aranżacji jednej z pracowni na wydziale AEiI
Politechniki Śląskiej. Kondygnacja tego budynku, mieszcząca niegdyś centrum komputerowe,
posiada nieużywaną obecnie – podniesioną podłogę technologiczną. Jej wprowadzenie
spowodowało obniżenie wysokości parapetów do 74 cm. Aby uniemożliwić studentom
siadanie czy opieranie się o zbyt niski parapet, stoliki w pomieszczeniu ustawiono w ten
sposób, aby zagrodzić dostęp do okna (realizacja zaleceń BHP).
W budynku dydaktycznym KJO w kompleksie Nowe Gliwice na ostatnim piętrze znajduje
się taras, dostępny z korytarza. Jest to teoretycznie niezaprzeczalny atut budynku, zwłaszcza
że brakuje w jego wnętrzach miejsc do odpoczynku w przerwie między zajęciami. Jednak
decyzją administratora taras jest zamknięty dla studentów, ze względu na obawę przed
nieprzewidywanymi pomysłami młodych ludzi i groźbą wypadnięcia76 (rys. 172). W Rondzie
Sztuki posłużono się informacją graficzną - o zakazie przekroczenia balustrady tarasu
informują wywieszone tablice (rys. 173).
W Maszynowni w Nowych Gliwicach administrator również był zaniepokojony brakiem
zabezpieczenia przed wypadnięciem w niektórych otwieranych, dużych oknach w strefach
rekreacyjnych, a w budynku Cechowni zaistniała konieczność przesłonięcia dużych okien na
parterze, za którymi znalazły się sanitariaty z prysznicami, co prowokowało osoby z zewnętrz
do podglądania.
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Tego typu ostrożność jest w pełni uzasadniona, czego dowodzi tragiczny wypadek mający miejsce pod koniec
czerwca 2010 roku, kiedy to z okna akademika jednej ze śląskich uczelni z VI piętra wypadł student.
W komentarzach środowiska akademickiego, jako jedną z głównych przyczyn śmiertelnego wypadku podawano
zbyt nisko umieszczone parapety okien (poniżej 85 cm) oraz brak ich zabezpieczenia.

227

Relacja „okno-aranżacja wnętrza” może być również istotna w przypadku laboratoriów.
We wspomnianym budynku AEiI w Gliwicach urządzenia emitujące promieniowanie X
muszą być ustawione tak, aby nie trafiało ono na powierzchnię szyb okiennych77, lecz na
odpowiednio zabezpieczone tynkami zawierającymi kruszywo barytowe ściany pełne lub słupy.

Rys. 172. Kolegium Języków Obcych – taras
niedostępny dla studentów, Nowe Gliwice
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 172. College of Foreign Languages – terrace
inaccessible to students students, New Gliwice
(photo J. Tymkiewicz)

Rys. 173. Rondo Sztuki – tablice ostrzegawcze na
tarasie, Katowice (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 173. “Roundabout Art Gallery” – warning
boards on the terrace (photo J. Tymkiewicz)

Inna grupa problemów, z którymi spotykają się administratorzy, to bezpieczeństwo osób
przeprowadzających prace konserwacyjne na elewacji (czyszczenie, naprawy). Jest to istotne,
zwłaszcza w budynkach nowych, o dużych powierzchniach przeszkleń, które trzeba myć
z zewnętrz. W budynku Maszynowni w projekcie nie przewidziano rozwiązania tego
problemu. Brak uchwytów, do których mogliby podczepić się „alpiniści”, powoduje, że
przeszklenia trzeba myć ze „zwyżki”, co jest zdaniem administratora drogie.
W budynku dydaktycznym Kolegium Języków Obcych – ze względu na duże koszty
usług związanych z utrzymaniem czystości powierzchni przeszklonych zlecanych firmom
zewnętrznym, personel sprzątający radzi sobie z myciem okien korzystając ze szczotek
mocowanych do długich kijów. Pomocna w tych pracach okazała się wewnętrzna galeria oraz
zewnętrzne wąskie tarasy, obiegające kondygnację z przeszklonymi, klimatyzowanymi
pomieszczeniami o nieotwieranych oknach na ostatniej kondygnacji.
W budynku Wydziału Prawa i Administracji istniała trudność w utrzymaniu czystości
zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych, na których w warunkach śląskiego dużego miasta
osadzały się zanieczyszczenia. Konieczne było korzystanie z usług firm wyspecjalizowanych
(alpinistycznych), co stanowiło dodatkowe obciążenie finansowe.
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Istnieje szkło odporne na promieniowanie X (o żółtawym zabarwieniu ze względu na zawarte w nim związki),
które może zastąpić grubą ścianę z ołowianymi płytami.
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W budynku Rondo Sztuki, o dużej powierzchni przeszkleń i bliskości arterii
komunikacyjnych, w projekcie była przewidziana wygięta drabina, która miała przesuwać się
nad przeszkleniem po ukrytych szynach, z której jednak zrezygnowano w trakcie realizacji.
Wstawiono jedynie zaczepy dla alpinistów. W 2007 roku zaplanowano korzystanie z usług
firmy alpinistycznej, która wygrała przetarg na te prace - 3 razy do roku, gdzie jednorazowy
koszt usługi wynosił 30 tys. zł (dane według informacji prasowej78). Problem z czasem
rozwiązano zakupując sprzęt specjalistyczny umożliwiający ręczne mycie elewacji dzięki
specjalnie skonstruowanym przedłużkom do szczotek (do 23 m wysięgu z powierzchni
ziemi), z użyciem zdemineralizowanej wody79, co okazało się, zdaniem administratora, tańsze
i wydajniejsze.
Problem utrzymania czystości fasady i bezpieczeństwa osób wykonujących te prace został
przewidziany w budynku Wydziału Teologicznego, gdzie od strony wewnętrznego dziedzińca
u szczytu elewacji znajdują się relingi umożliwiające korzystanie z usług firm
alpinistycznych, a przeszkloną klatkę schodową otaczają pomosty osłaniane siatką GKD
(rys. 174-176).

Rys. 174-176. Wydział Teologiczny – relingi na szczycie elewacji i siatka GKD otaczająca
przeszkloną klatkę schodową (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 174-176. Faculty of Theology – railings on top of the façade and GKD mesh surrounding the
glass staircase (photo J. Tymkiewicz)

Do zagadnień bezpieczeństwa należy również zabezpieczenie zdrowia użytkowników,
także w odniesieniu do jakości środowiska wewnętrznego, które w dużym stopniu jest zależne
od rozwiązań elewacyjnych.
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Malkowski T.: Kopuła na rondzie coraz mniej przezroczysta. GW 2008-07-22.
Opis systemu na stronie producenta: www.puraqleen.pl
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3.6.4. Odczuwana jakość środowiska wewnętrznego80
W trakcie badań ankietowych w kolejnych budynkach próbowano zebrać informacje na
temat wpływu rozwiązań elewacyjnych na subiektywnie odczuwaną przez użytkowników
jakość środowiska wewnętrznego. Ocenie podlegały jedynie indywidualne poglądy
ankietowanych, chociaż od czasu badań prowadzonych przez P.O. Fangera81 subiektywne
odczucia komfortu cieplnego da się zmierzyć w budynkach istniejących, a nawet oszacować
dla obiektów będących jeszcze w fazie projektu. Jak pisze A. Lis, „Każdy człowiek ma
subiektywne wrażenie odczuć cieplnych”, a „organizm człowieka przebywającego w danym
mikrośrodowisku powinien znajdować się w stanie obojętnego odczuwania warunków
cieplnych otoczenia”82. Najpopularniejszym miernikiem, umożliwiającym określenie
środowiska cieplnego danej osoby, jest:
•

jej własna ocena, która zależy od: zewnętrznych warunków fizycznych, wewnętrznych
procesów fizjologicznych, uwarunkowań psychologicznych,

•

przewidywana średnia ocena komfortu cieplnego, zależna od: aktywności fizycznej
człowieka, izolacyjności cieplnej odzieży, temperatury, wilgotności, prędkości strumienia
powietrza, średniej temperatury promieniowania otoczenia.

Badania w tym zakresie są prowadzone przez specjalistów inżynierii środowiska, a ich wyniki
publikowane w czasopismach branżowych. Stąd też poniżej podsumowane komentarze
stanowią zbiór informacji, niemających wymiaru obiektywnego. W ankietach pytano
o subiektywne odczucia związane z temperaturą, wilgotnością powietrza, oświetleniem
naturalnym i sztucznym, przeciągami oraz hałasem. W trakcie badań ujawniło się kilka
interesujących kwestii, a mianowicie:
•

duże zainteresowanie ze strony użytkowników tą problematyką,

•

niezadowolenie z warunków w pomieszczeniach klimatyzowanych,

•

trudności z utrzymaniem komfortu w pomieszczeniach przeszklonych,

•

trudności techniczne związane z obsługą zaawansowanych urządzeń,

•

za ciemno lub za jasno w pomieszczeniach oraz brak odpowiednich regulowanych osłon
przeciwsłonecznych, łatwych w obsłudze dla użytkowników,

•

widok z okna mniej istotny dla użytkowników, niż mogłoby się wydawać,

•

hałas zewnętrzny odbierany wewnątrz – zależny od rozwiązań elewacyjnych,

80

Więcej na ten temat [w:] Tymkiewicz J.: Pilotażowe oceny…, op. cit.; Tymkiewicz J.: Budynek tradycyjny
i inteligentny w ocenach użytkowników. Czasopismo Techniczne 8-A/2010, Politechnika Krakowska,
Kraków 2009; Tymkiewicz J.: Guidelines for Programming…, op. cit.; Tymkiewicz J.: Systemy osłon
przeciwsłonecznych – wady i zalety różnych rozwiązań. Czasopismo Techniczne, zeszyt 11, 2-A/2/2011,
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011.
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Fanger P.O..: Thermal Control. McGraw-Hill, New York 1973.
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Lis A.: Wielkość powierzchni przeszklonych a wskaźniki komfortu cieplnego ludzi. Energia i Budynek,
12/2009, s. 16-20.
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•

„aspekt ludzki” - schematyczne zachowania użytkowników, powtarzające znany
wcześniej scenariusz funkcjonowania oraz potrzeba posiadania wpływu na parametry
mikroklimatu.

Duże zainteresowanie ze strony użytkowników tą problematyką
W trakcie przeprowadzania ankiet dało się zauważyć, że użytkownicy interesują się
problemami komfortu użytkowania wnętrz, szczególnie w odniesieniu do swojego stanowiska
pracy czy nauki. Ta problematyka jest im bliższa, łatwiej i chętniej wypowiadają się na
tematy mikroklimatu niż symboliki, czy estetyki wizerunku zewnętrznego. Zwracają uwagę
na architekturę tam, gdzie dane rozwiązanie pomaga im lub przeszkadza w wygodnym
funkcjonowaniu. Łączą problemy architektoniczne i techniczne, związane z obsługą urządzeń.
Jeden z ankieterów zauważył, że: „(…) Niektóre odpowiedzi mogły świadczyć, że studenci nie
interesują się budynkiem, jego architekturą, ale zwracają uwagę na elementy decydujące
o ich komforcie, np. na klimatyzację”.
Niezadowolenie z warunków w pomieszczeniach klimatyzowanych
Przez wieki przyzwyczajeni byliśmy do użytkowania pomieszczeń wentylowanych
naturalnie. Z komentarzy zamieszczonych w ankietach wynikało, że pracownicy starszych
budynków w łatwy sposób, prostymi i dostępnymi dla nich środkami regulowali komfort
termiczny w pomieszczeniach, poprzez przesłanianie powierzchni okien (rolety lub żaluzje),
wietrzenie (otwieranie okien lub okien i jednocześnie drzwi na korytarz) oraz stosowanie
dodatkowego wyposażenia – wentylatorów w sezonie wiosenno – letnim oraz grzejników
elektrycznych (oprócz centralnego ogrzewania) i nawilżaczy powietrza w sezonie jesienno –
zimowym. Problem generowania kosztów związanych z użyciem energii elektrycznej przez
dodatkowe wyposażenie ankietowanych użytkowników (pracowników) nie dotyczył.
Obecnie wentylacja naturalna nie zawsze jest wystarczająca. Daje się to odczuć
zwłaszcza w budynkach tradycyjnych poddanych termomodernizacji. W budynku WNS
przeprowadzono termomodernizację elewacji, połączoną z wymianą okien. Zdaniem
ankietowanych użytkowników (zgodnie z najczęściej powtarzającymi się odpowiedziami)
zmniejszyło to docierający z zewnątrz hałas, podniosło bezpieczeństwo w korzystaniu
z otwieranych, uchylanych okien, ale też zwiększyło „duchotę” w salach w czasie zajęć.
Przykład potwierdzający te spostrzeżenia to badania przeprowadzone w budynku
edukacyjnym, typowej szkole z lat 60. XX wieku, których celem było przeanalizowanie
wpływu różnych systemów wentylacji na jakość powietrza wewnętrznego, z wykorzystaniem
symulacji komputerowych. Jako kryterium jakości powietrza przyjęto stężenie CO283.
Autorka artykułu - J. Ferdyn-Grygierek zwraca uwagę na problemy z rażąco pogarszającym
się stanem wentylacji grawitacyjnej w budynkach podlegających termomodernizacji
83
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231

z wymianą okien, na nowoczesne, szczelne: „realizując prace termomodernizacyjne
w budynkach edukacyjnych, inwestorzy i wykonawcy nie zawsze zdają sobie sprawę, jak te
przedsięwzięcia wpływają na wentylację i zapewnienie komfortu przebywania w tego typu
pomieszczeniach”84. Przeprowadzone pomiary oraz symulacje różnych wariantów rozwiązań
dowodzą jednak, że tylko montaż wentylacji mechanicznej może utrzymywać średni poziom
stężenia CO285. Wyniki badań jakości powietrza wewnętrznego w budynkach edukacyjnych
były prezentowane także w formie referatów na konferencji „Problemy jakości powietrza
wewnętrznego w Polsce”, Warszawa 200986.
Wyższy komfort powinien zapewniać użytkownikom system klimatyzacji. W siedzibie
Wydziałów MT, IŚiE oraz administracji centralnej w niektórych pomieszczeniach
wprowadzono klimatyzację, co zostało uwidocznione na elewacjach w postaci zawieszonych
w oknach jednostek zewnętrznych klimatyzatorów. Zakładano, że jest to rozwiązanie
tymczasowe, przed planowaną modernizacją budynku. Wyniki ankiety oceniającej
środowisko wewnętrzne nie były jednoznaczne. Przykładowo - najwyżej przez jednego
z użytkowników zostało ocenione pomieszczenie indywidualne z klimatyzacją (maksymalna
liczba 10 pkt), ale pomieszczeniu zbiorowemu, również z klimatyzacją, jego użytkownicy
przyznali ocenę średnią 5 pkt.
W budynkach nowych w ankietach pojawiało się wiele krytycznych uwag na temat
pomieszczeń klimatyzowanych. Począwszy od przeszkadzającego szumu urządzeń
klimatyzacyjnych, po dyskomfort termiczny. Przykładowo, w budynku inteligentnym
Wydziału Teologicznego ponad połowa ankietowanych pracowników odpowiedziała, że
warunki panujące w pomieszczeniu pracy są odpowiednie, natomiast pozostali, że „nie” lub
„raczej nie”. Uzasadnienia, zawarte w komentarzach do pytań ankietowych brzmiały: „źle
regulowana klimatyzacja”, „czasem temperatura jest za wysoka, czasem za niska, szum
klimatyzatorów”, „oddzielnie klimatyzowane pomieszczenia powodują różnicę temperatur,
dlatego ludzie chorują” „za zimno - problemy z ustawieniem temperatury, za suche powietrze
(zapalenie spojówek i inne choroby u pracowników)”. Z powyższych uwag wynika, że nie
chodzi wyłącznie o dyskomfort termiczny, lecz także o dolegliwości zdrowotne. Wśród
ankietowanych studentów Wydziału Teologicznego na pytanie, czy istnieją w budynku jakieś
pomieszczenia, w których występują problemy z niekorzystnymi warunkami środowiska
wewnętrznego (tzn.: za ciepło, za zimno, przeciągi, hałas) - „tak” odpowiedziało aż ¾
studentów biorących udział w ankietowaniu. Podobne wyniki uzyskano w budynku Kolegium
Języków Obcych, w odniesieniu do klimatyzowanych pomieszczeń dydaktycznych na
ostatnim piętrze (tabela 19).
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Tabela 19
Graficzne zobrazowanie odpowiedzi respondentów na pytanie: Czy istnieją w budynku
pomieszczenia, w których występują problemy z niekorzystnymi warunkami środowiska
wewnętrznego (tzn.: za ciepło, za zimno, przeciągi, hałas)? Jeśli tak, to na czym polega problem?

brak otwieranych okien
źle wyregulowana klimatyzacja
brak problemu
nie mam zdania

brak otwieranych okien
źle wyregulowana klimatyzacja
hałas urządzeń
brak problemu

Odpowiedzi studentów WT

Odpowiedzi studentów KJO

W komentarzach zarysował się główny problem, a mianowicie dyskomfort, który wiązał
się z odczuwaną za wysoką lub za niską temperaturą i niską wilgotnością oraz brakiem
„świeżego powietrza”. Za te niedogodności użytkownicy obwiniali:
•

złe funkcjonowanie urządzeń klimatyzacyjnych („duszno, szczypanie oczu przez
klimatyzację”, „chyba niezbyt dobrze dopasowany poziom klimatyzacji”, „klimatyzacja –
psuje się”, „robi się duszno, gdy dużo osób, brak umiejętności sterowania klimatyzacją”,
„klimatyzacja nie funkcjonuje tak, jak powinna, jest czasem za ciepło, a czasem za
zimno”)

•

brak możliwości otwierania okien („temperatura nie zawsze dopasowana, nie można
otwierać okien”, „aby otworzyć okno, trzeba mieć klucz”, „okien nie da się otworzyć,
więc otwiera się drzwi”, „duszno, nieotwierane okna”, „gdy jest ciepło, to są problemy,
by otworzyć okno”, „niekorzystny system klimatyzacyjny, duża ilość okien, których nie da
się otworzyć”, „klimatyzacja, jeśli działa, to i tak jest za ciepło, nie można też otwierać
okien”, „w niektórych salach nie da się otworzyć okien, więc w ogóle się nie wietrzy”)87.
Na problem nieotwieranych okien zwraca uwagę S. Mierzwiński – wentylacja
mechaniczna i klimatyzowanie pomieszczeń daje konkretne korzyści w postaci możliwości
precyzyjnego kreowania warunków komfortu cieplnego, lecz zazwyczaj oznacza to
konieczność „zamknięcia budynku w stosunku do powietrza zewnętrznego”, co
w konsekwencji daje poczucie „sztucznej” jakości powietrza wewnętrznego, przy czym
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Więcej o tym, jakie znaczenie dla użytkowników mają otwierane okna w dalszej części rozdziału.
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satysfakcja
użytkowników
może
„wykraczać
poza
88
komfortu/dyskomfortu w rozumieniu norm wentylacji” .
Odpowiedź na pytanie, dlaczego
użytkownicy źle

formalne
oceniają

kwalifikacje
pomieszczenia

klimatyzowane, daje m.in. artykuł J. Sowy. Jak pisze autor, „w opinii specjalistów od
wentylacji, klimatyzowanie pomieszczenia nie jest niezależnym czynnikiem ryzyka
sprzyjającym niższej ocenie środowiska w pomieszczeniach”. Jako główną przyczynę takiego
stanu J. Sowa podaje chęć obniżenia kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych przez
inwestorów, co w konsekwencji prowadzi do „ograniczenia strumienia powietrza
wentylacyjnego do granicy niezbędnego minimum higienicznego” (czyli niedostatecznie
intensywna wentylacja) oraz brak należytej konserwacji systemów klimatyzacyjnych89.
Pojawiające się w ankietach krytyczne uwagi w przypadku budynków nowych mogły
wiązać się z krótkim okresem ich użytkowania i czasem potrzebnym na wyregulowanie
wszystkich systemów, pod względem optymalizacji zużycia energii oraz dostosowania
warunków komfortu cieplnego adekwatnie do potrzeb użytkowników.
Trudności z utrzymaniem komfortu termicznego w pomieszczeniach przeszklonych
Odczucie komfortu cieplnego jest pojęciem subiektywnym i jak piszą Z. Jodko oraz
P. Niewiadomski „oznacza stan zadowolenia z panującej w pomieszczeniu temperatury
i wilgotności względnej. Okazuje się, że samo utrzymanie właściwej temperatury i wilgotności
nie gwarantuje poczucia komfortu”90.
W przypadku przeszklonych fasad najczęściej występuje subiektywnie odczuwany
dyskomfort cieplny krótko określany przez użytkowników: „za zimno” lub „za ciepło”.
Problemy „szklanych domów” są badane przez specjalistów inżynierii środowiska
i opisywane w prasie branżowej. Padają również pytania: „Czy architekci mają na względzie
komfort użytkowników?”91.
A. Lis - autorka cytowanego już wcześniej artykułu przeprowadziła badania zależności
pomiędzy wielkością przegród przeszklonych a oceną komfortu cieplnego w budynkach
edukacyjnych, charakteryzujących się dużą powierzchnią przeszkleń w salach lekcyjnych.
Wnioski sformułowała następująco: „Przegrody przezroczyste wywierają pewien wpływ na
odczucia cieplne ludzi w pomieszczeniach w sezonie grzewczym, szczególnie ze względu na
utrzymującą się niższą wartość temperatury na ich powierzchni w stosunku do powierzchni
88
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przegród nieprzezroczystych. W związku z tym człowiek wypromieniowuje więcej ciepła
w kierunku zimnych okien, co jest przyczyną nierównomiernego ochładzania jego ciała
i uczucia dyskomfortu. (…). W okresie zimowym duże okna wpływały na obniżenie
temperatury, zwłaszcza odczuwalnej. Zwiększenie różnicy temperatur w strefie przyokiennej
wzmagało ruch konwekcyjny, co było przyczyną lokalnych przeciągów”92.
Z kolei w ciepłych porach roku problemem jest przegrzewanie się pomieszczeń za
przeszklonymi elewacjami. Jest to związane z bezpośrednim promieniowaniem słonecznym,
jako czynnikiem pogarszającym parametry komfortu93. Pod tym względem ciekawy okazał
się budynek Wydziału Teologicznego. Od strony południowej, najbardziej narażonej na
działanie słońca, zaprojektowano elewację obłożoną płytami kamiennymi, odchyloną od
pionu, tzn. pochyloną w kierunku pasażu, o nieregularnym układzie wąskich okien
osadzonych w głębokich wnękach. Taki zabieg, oprócz walorów estetycznych, zapobiega
przegrzewaniu się wnętrz94. Z kolei przeszklona klatka schodowa od strony zachodniej, jak
już wspomniano, została osłonięta siatką GKD, co według informacji architektów miało
zabezpieczać powierzchnie przeszklone przed przegrzewaniem, a według administratora
spełniało tę funkcję.
Za ciemno lub za jasno w pomieszczeniach oraz brak odpowiednich regulowanych
osłon przeciwsłonecznych, łatwych w obsłudze dla użytkowników
Z przeprowadzonych przez autorkę badań wynikało, że użytkownicy chcą mieć wpływ na
oświetlenie naturalne i sztuczne pomieszczeń, zarówno w budynkach tradycyjnych, jak
i inteligentnych. Warunki oświetlenia naturalnego najkorzystniej wypadły tam, gdzie niezbyt
głębokie pomieszczenia posiadały duże powierzchnie okien, z możliwością indywidualnej
regulacji przesłon. W słoneczne dni różne ustawienia osłon pokazywały, jak odmienne są
preferencje użytkowników. Zaobserwowano także, że w pochmurne dni użytkownicy nieraz
pozostawiają rolety lub żaluzje zasunięte i włączają światło sztuczne. Jeśli natomiast w ogóle
nie zastosowano systemu osłon przeciwsłonecznych, użytkownicy radzą sobie sami,
zasłaniając szyby we własnym zakresie. Przykładowo w budynku Maszynowni młodzi
pracownicy chroniąc się przed popołudniowym słońcem przesłonili szklane powierzchnie
wewnętrznej struktury tablicą z grafiką, folią, roletą, planszą reklamową, żaluzjami
pionowymi95. W budynku AEiI duże okna od strony południowo-wschodniej zostały
zaklejone folią witrażową.
W odniesieniu do budynku Ronda Sztuki w 2008 roku na łamach prasy pisano, że
„światło wpadające do środka utrudnia przeprowadzenie prezentacji multimedialnych”96;
w 2009 roku według ankietowanych użytkowników wciąż problemem było to, że obiekt jest
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„za jasny” - nadal brak było możliwości regulacji dostępu światła dziennego (zaciemnienia)
w przestrzeni galerii.
Sytuacja odwrotna „za ciemno” miała miejsce w budynku Kolegium Języków Obcych,
gdzie dwie większe sale zorientowane na północ i południe są doświetlane przez pojedyncze
okno, będące ważnym elementem kompozycji elewacji szczytowych budynku. W salach tych
w dzień trzeba było używać oświetlenia sztucznego (rys. 177-178).

Rys. 177-178. Budynek Kolegium Języków Obcych – pojedyncze okna, jako jedyne źródło światła
naturalnego w dwóch salach dydaktycznych: od północy i od południa (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 177-178. College of Foreign Languages – single windows as the only source of daylight in two
classrooms: from the north and south (photo J. Tymkiewicz)

Z kolei w budynku WPiA wielkogabarytowe zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne na
głównej fasadzie zorientowanej na zachód są nieruchome, natomiast żaluzje zewnętrzne
przesłaniające okna w owalnej części elewacji (o ekspozycji od północnego wschodu do
południa) są uruchamiane indywidualnie przez użytkowników z wnętrza pomieszczeń
(rys. 179). Te dwa przewidziane w projekcie systemy osłon przeciwsłonecznych, jak się
okazało w praktyce użytkowania, były niewystarczające dla pracowników i decyzją
administratora w pomieszczeniach wprowadzono wewnętrzne żaluzje pionowe, bardziej
„elastyczne” w użyciu. Są jednak tego konsekwencje, a mianowicie pogorszenie warunków
oświetlenia naturalnego wnętrz w sezonie jesienno-zimowym, co zwiększa konieczność
użycia światła sztucznego w dzień97 (rys. 180).
W budynku „Cechownia” administrator zwrócił uwagę na jeden aspekt powiązania
elewacji, jej estetyki z układem wnętrza i jego doświetleniem naturalnym. Otóż, boczna
elewacja zabytkowego budynku posiada duże, dekoracyjne okno, zakończone łukiem. Nowe
okno o tym kształcie sporo kosztowało i miało być ozdobą wnętrza auli. Amfiteatralnie
wznoszące się rzędy siedzisk znalazły się na wprost tegoż właśnie okna, a zatem miejsce
prowadzenia wykładu i prezentacji multimedialnych zostało ulokowane na jego tle. Na
drewnianym stropie podwieszono zwijany ekran i okazało się, że w słoneczne dni światło
97
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przenikając przez szyby z tyłu ekranu bardzo pogarsza jakość prezentacji. Także osoba
prelegenta na jasnym tle okna była widoczna jako ciemna sylweta. Okno przesłonięto zatem
(na stałe) żaluzjami pionowymi, przez co zamierzony efekt estetyczny od strony wnętrza oraz
atrakcyjny widok za oknem zostały utracone (rys. 181-182).

Rys. 179. Ruchome zewnętrzne żaluzje - Wydział
Prawa i Administracji (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 179. Movable exterior blinds - Faculty of
Law and Administration (photo J. Tymkiewicz)

Rys. 180. Gabinet z podwójnymi systemami
osłon przeciwsłonecznych - Wydział Prawa
i Administracji (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 180. Office with double systems of sun
blinds - Faculty of Law and Administration
(photo J. Tymkiewicz)

Rys. 181-182. Budynek „Cechownia” – dekoracyjne okno – widok z zewnętrz oraz od wnętrza
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 181-182. „Hall-Mark” building – decorative window – view from the outside and from the inside
(photo J. Tymkiewicz)

W budynku Maszynowni pomieszczenia biurowe mieszczące się w wewnętrznej,
przeszklonej strukturze, zdaniem użytkowników, były zbyt ciemne i istniała konieczność
użycia oświetlenia sztucznego w ciągu dnia przez cały rok. Jednocześnie w godzinach
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popołudniowych od strony zachodniej odczuwano olśnienie światłem słonecznym: „jedynie
po południu słońce świeci niektórym po oczach”, „latem od strony zachodniej słońce
uniemożliwia pracę”, „przez cały rok używane jest oświetlenie sztuczne, oświetlenie
naturalne jest niewystarczające”, „konieczność sztucznego doświetlania”, „fatalne – cały rok
trzeba włączać oświetlenie sztuczne; po południu rażące słońce” itd. Jak wspomniano
powyżej, użytkownicy we własnym zakresie próbowali radzić sobie z tymi
niedogodnościami, przesłaniając przeszklenia wewnętrznej struktury (rys. 183-184).

Rys. 183-184. Budynek „Maszynownia” – wewnętrzna przeszklona struktura i jedno z biur
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 183-184. “Machine Workshop” building – glazed internal structure and one of the offices
(photo J. Tymkiewicz)

W literaturze tematu fundamentalne znaczenie w powiązaniu wielkości fizycznych oraz
psychofizycznej reakcji człowieka na bodźce środowiskowe (w tym warunki oświetlenia)
mają pomiary w terenie połączone z badaniami z udziałem użytkowników. S. Altomonte
podaje przykład takich badań, przeprowadzonych w dwóch sezonach – zimą i latem
w budynku biurowym Council House 1 w Melbourne. Badane stanowisko pracy było
zorientowane na wschód. Testy przeprowadzone w zimie pokazały, jak bardzo niski kąt
padania promieni słonecznych potencjalnie stwarza ryzyko olśnienia w polu widzenia
użytkownika. Potwierdziły to wskaźniki luminancji pomiędzy oknem a ekranem monitora
komputerowego, których stosunek 1:56 wyraźnie oznaczał problemy z olśnieniem, jednak
zaobserwowano, iż użytkownik wcale nie zasuwał z tego powodu żaluzji weneckich.
W wywiadzie przyznał, że zauważa problem olśnienia w godzinach porannych, ale o tej porze
dnia, korzystając z jasno oświetlonego pomieszczenia, koncentruje się na pracy
„papierkowej” i przetwarzaniu danych, co sprzyja porannemu pobudzeniu i dobremu
samopoczuciu w ciągu całego dnia. Pracę przy ekranie komputerowym wykonuje
w późniejszym czasie. Paradoksalnie w lecie, gdy słońce jest wyżej na niebie i problem
olśnienia nie musiał zaistnieć, użytkownik zasuwał żaluzje, aby zmniejszyć jasność okna
i kontrast - chociaż mieścił się on w normach. O tej porze roku nie zależało mu aż tak bardzo
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na świetle naturalnym, którego odczuwał dostatek i świadomie godził się na pogorszenie
warunków oświetlenia naturalnego, zasuwając żaluzje. Z zasuniętymi przesłonami stosunek
luminancji okna do luminancji ekranu był w normie, a oświetlenie na płaszczyźnie pracy było
niższe niż w zimie, choć jeszcze także w granicach zalecanych98. Jest to wyraźny przykład
tego, jak czynniki fizyczno-psychologiczne mogą wpływać i rekompensować fizyczny
dyskomfort związany ze światłem. Na ten fakt uwagę zwracają również D. Heim
i E. Szczepańska, pisząc, że „Na ocenę komfortu wizualnego składa się wiele czynników,
które dodatkowo mają charakter subiektywny. Zalecane wartości, nawet tych najprostszych
i najczęściej stosowanych, jak np. natężenie oświetlenia, są zależne od indywidualnych
preferencji, ale także płci, wieku, stanu zdrowia itp.”99.
Może zatem zdać się na automatykę? Osłony zewnętrzne są wtedy ruchome i sterowane
automatycznie. Sposób ich działania opisał J. Żurawski: listwy w zależności od „czasu, daty,
toru przemieszczania się słońca i intensywności nasłonecznienia” powinny w sposób
automatyczny przyjmować optymalne ustawienie100. O położeniu słońca oraz stanie
zachmurzenia informuje czujnik umieszczony na dachu, który wysyła sygnały do jednostki
sterującej. Aby zapobiegać niepotrzebnym ruchom listew pod wpływem chwilowych zmian
pogody (np. gdy słońce przez chwilę znajdzie się za chmurami), stosuje się regulatory czasu,
powodujące opóźnienie reakcji systemu. Centralne urządzenie posiada także program roczny,
uwzględniający różne położenie słońca w ciągu roku101. Tak działają fasady inteligentne.
W budynkach wyposażonych w BMS natężenie oświetlenia sztucznego sterowane jest
automatycznie, w zależności od natężenia światła naturalnego. Jednak wpływ użytkowników
jest możliwy. W budynku Miejskiej Biblioteki Głównej w Ulm (proj. G. Böhm) na każdej
kondygnacji znajduje się konsola sterująca z ekranem dotykowym, dzięki któremu
użytkownicy mogą ręcznie zmieniać ustawienia oświetlenia, regulować rolety
przeciwsłoneczne oraz zamykać lub otwierać klapy sterujące wlotem i wylotem powietrza
w przestrzeni międzyfasadowej. Co ważne, co pół godziny ustawienia ręczne są anulowane
przez centralny układ sterujący, co zapobiega pozostawianiu opuszczonych rolet przez
„zapomnienie” i niepotrzebne włączanie oświetlenia sztucznego102. Niestety, w Polsce
budynki wyposażone w fasady inteligentne są jeszcze wciąż rzadkością. W żadnym
z badanych budynków systemy osłon przeciwsłonecznych nie były sterowane przez BMS.
Widok z okna mniej istotny dla użytkowników, niż mogłoby się wydawać
Architekci przywiązują ogromną wagę do relacji wnętrze-zewnętrze. Zwiedzając niektóre
z budynków, można było „cieszyć oko” kadrowanymi przez okna wycinkami miejskiego
krajobrazu oraz uporządkowanym, zadbanym i zakomponowanym terenem. W budynku
98
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zasiedlanym przez WMT IŚiE oraz administrację centralną, z wyższych pięter, w kierunku
południowo-zachodnim rozciąga się atrakcyjny widok na campus Politechniki Śląskiej. Dla
większości pracowników widok z okna był ważny. Tam, gdzie z okien roztaczał się
interesujący widok, użytkownicy częściej deklarowali, że ten aspekt jest dla nich istotny (np.
nieważny okazał się dla pracowników biur na parterze, o oknach wychodzących na stronę
północno-wschodnią). Nie jest to jednak regułą. Przykładem może być podejście do tego
zagadnienia ankietowanych użytkowników Kolegium Języków Obcych w kompleksie Nowe
Gliwice. Z okien sal dydaktycznych rozciąga się bardzo atrakcyjny (zdaniem autorki) widok
na ceglane, pełne detali, zabytkowe, budynki pobliskiej Cechowni i Maszynowni oraz
uporządkowany teren. Można byłoby się spodziewać, iż jest to element istotny dla
użytkowników. Okazało się, że dla ankietowanych pracowników – tak, „bo pomaga mi się
zrelaksować”, jednak większa część studentów biorących udział w badaniach uznała, że nie
ma to znaczenia. W przypadku nowej siedziby Wydziału Prawa i Administracji dla
większości ankietowanych studentów „widok z okna” był ważny, chociaż w okresie
przeprowadzania badań okoliczny teren był częściowo jeszcze niezagospodarowany
i wydawałoby się, że nieatrakcyjny, a zdublowane systemy żaluzji w niektórych
pomieszczeniach uniemożliwiały kontakt wzrokowy w relacji „wnętrze-zewnętrze”. Dla
większości ankietowanych studentów Wydziału Teologicznego „widok z okna” był ważny
(tabela 20), natomiast ankietowani pracownicy raczej nie interesowali się tym (tylko jedna
z 9 osób ankietowanych na pytanie, czy widok z okna na zewnątrz jest istotny w czasie
godzin pracy, wybrała opcję: „raczej tak”) 103 (rys. 185-190).
Powyższe badania wykazały złożoność problemu. Aby uzyskać pogłębioną wiedzę,
należałoby w pierwszej kolejności zadać pytanie, czy dany „widok”, uznawany „okiem
architekta” za atrakcyjny, za taki jest uważany przez poszczególnych użytkowników.
W przypadku pracowników jest to prostsze, gdyż pytanie odnosiło się do widoku z okna przy
ich stanowisku pracy, ale w przypadku studentów, przemieszczających się w budynku, trzeba
byłoby sprecyzować, o który widok konkretnie chodzi. Należałoby także wziąć pod uwagę
wiele czynników, takich jak: charakter pracy, jej intensywność oraz ilość bodźców, które
dostarczają nam wnętrza i ludzie w nich przebywający. Bardzo istotne jest także powiązanie
problemu rezygnacji z „widoku za oknem” na rzecz różnego typu przesłon, co bywa
spowodowane koniecznością stworzenia bariery wizualnej zabezpieczającej przed wglądem
osób z zewnątrz lub też odczuwaniem dyskomfortu z powodu olśnienia światłem słonecznym.
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Tabela 20
Graficzne zobrazowanie odpowiedzi respondentów na pytanie: Czy widok z okna na zewnątrz
jest dla Pani/Pana na istotny w czasie godzin pracy/nauki?

tak
nie mam zdania
nie

raczej tak
raczej nie
brak odpowiedzi

tak

Odpowiedzi ankietowanych studentów
w budynku WMT i IŚiE

tak

raczej tak

nie mam zdania

raczej nie

nie

Odpowiedzi ankietowanych studentów
w budynku KJO

nie

Odpowiedzi ankietowanych studentów
w budynku WPiA

tak

raczej tak

nie mam zdania

raczej nie

nie

Odpowiedzi ankietowanych studentów
w budynku WT

Rys. 185-187. Widoki z okien sal dydaktycznych Kolegium Języków Obcych (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 185-187. Views from classrooms windows, College of Foreign Languages
(photo J. Tymkiewicz)
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Rys. 188-190. Widoki z okien: Wydział Prawa i Administracji (fotografia z lewej) oraz Wydział
Teologiczny (fotografia pośrodku i z prawej) (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 188-190. Views from windows: Faculty of Law and Administration (left photo) and Faculty of
Theology (middle and right photos) (photo J. Tymkiewicz)

Jak wynika z badań cytowanych w literaturze tematu, widok za oknem może mieć istotne
znaczenie w zwiększaniu akceptacji dla pewnych czynników dyskomfortu, związanych
z oświetleniem. S. Altomonte przytacza przykłady badań prowadzonych jeszcze w latach 70.
XX wieku oraz współcześnie dotyczących relacji widoku za oknem i jego atrakcyjności
w powiązaniu z tolerancją na uciążliwy intensywny blask odbierany we wnętrzach. Okazało
się, że jest on bardziej akceptowany, jeśli pochodzi od okna niż od sztucznej oprawy
oświetleniowej. Wyniki sugerują również, że zwiększona odporność na olśnienie może być
spowodowana tym, że naturalnemu źródłu światła towarzyszy „widok” 104.
Dowiedziono także, że mniejszy dyskomfort z powodu olśnienia jest odczuwany
w przypadku okna z ciekawym widokiem, szczególnie gdy można obserwować krajobraz
naturalny lub kolejne warstwy (górną, środkową, dolną), niż z okna o tej samej jasności, ale
z nieciekawym widokiem. Badaniami tej zależności zajmowali się N. Tuaycharoen
i P. Tregenza, którzy początkowo wykonywali eksperymenty laboratoryjne, w czasie których
osoby oglądały obrazy wyświetlane na małych ekranach. Były to zarówno neutralne wzory,
jak i złożone sceny. Większą tolerancję na dyskomfort z powodu blasku zaobserwowano
w przypadku obrazów wcześniej uznanych za „interesujące” przez niezależną grupę. Gdy
obrazy zostały zaprezentowane w dobranych parach, zdjęcia naturalnych widoków były
oceniane jako mniej „rażące blaskiem” niż zdjęcia krajobrazów miejskich. Obecność
pewnych elementów widoku, np. wody, również miało wpływ na ocenę105. Później
przeprowadzono badania z udziałem studentów, gdzie przedmiotem oceny było olśnienie
(blask) od okien w 20-piętrowym budynku w Sheffield. Wykorzystane w eksperymencie
104
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pomieszczenia były identyczne, ale mieściły się na różnych poziomach i były inaczej
zorientowane, a tym samym z okien były widoczne inne perspektywy – od ograniczonego
widoku budynków, do rozległych scen miejskiego i naturalnego krajobrazu106. Badania
dowiodły, że czynnik subiektywny może mieć większy wpływ na komfort użytkownika niż
obiektywne wskaźniki. Wynika z tego, że jeśli sytuacji niekomfortowej związanej
z olśnieniem towarzyszą informacje uznane za ciekawe, to standardowe formuły i obliczenia
mogą zawodzić, zwłaszcza że często nie wiadomo, czy tolerancja ta powinna być traktowana
jako krótkoterminowa, czy trwała107.
Hałas zewnętrzny odbierany wewnątrz – zależny od rozwiązań elewacyjnych
Problem hałasu docierającego z zewnętrz w większości badanych budynków nie był
odczuwany. Zaistniał w obiektach zlokalizowanych przy arteriach komunikacyjnych.
W budynku Rondo Sztuki w 2007 roku na łamach prasy chwalono izolacyjność obiektu:
„Mimo olbrzymiego gwaru ulicznego, w środku słyszy się tylko ciche, przytłumione
dudnienie”, chociaż stalowy podwieszany sufit „lekko dzwoni”, gdy przejeżdża tramwaj108.
W 2009 roku użytkownicy biorący udział w ankiecie podkreślali jednak problem z akustyką
wewnętrzną: „źle rozwiązana akustycznie przestrzeń”, „akustyka budynku nie jest zbyt dobra,
można to zauważyć podczas wystaw/koncertów”, „w galerii słychać hałasy i muzykę z radia,
pochodzące z kawiarni”, bo m. in. „piętra nie są od siebie odizolowane”.
Problem hałasu zewnętrznego w powiązaniu z rozwiązaniami elewacyjnymi miał
ogromne znaczenie dla jednego z budynków - Centrum Edukacji Muzycznej „Symfonia”. Jak
pisze sam autor, treścią projektu była muzyka109, stąd też kluczowy dla powodzenia
inwestycji był projekt akustyki wnętrz, szczególnie sali koncertowej, która stanowi rodzaj
„akustycznego pudła”. Budynek Symfonii okazał się bardzo wrażliwy na warunki akustyczne,
także w relacji z przegrodą zewnętrzną. Ponieważ podczas specjalistycznych nagrań nawet
najmniejszy dźwięk przedostający się z zewnątrz może stanowić problem, konieczne było
„wyciszenie” niektórych okien pomieszczeń pomocniczych. Okna te były ważne dla
kompozycji elewacji, ale kłopotliwe ze względu na ochronę akustyczną przestrzeni
przylegających do sali koncertowej. Zrezygnowano zatem z niewymaganego dla tego typu
pomieszczeń doświetlenia naturalnego i na trwałe przesłonięto okna płytami
dźwiękochłonnymi. Z kolei przeszklone drzwi ewakuacyjne od strony ulicy w czasie nagrań
są przesłaniane płytą obitą materiałem wyciszającym. W czasie koncertów są odsłonięte
i udostępnione jako wyjście ewakuacyjne (rys. 191-196).
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Rys. 191-196. Budynek „Symfonia” – okna i drzwi przesłonięte płytami dźwiękochłonnymi
(fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 191-196. "Symphony" building – windows and doors covered by sound absorbing panels
(photo J. Tymkiewicz)

Trudności techniczne związane z obsługą zaawansowanych urządzeń
Wśród badanych budynków były tradycyjne oraz inteligentne. W obiektach starszych
w chwili odczuwania dyskomfortu użytkownicy działają według znanych od lat schematów:
otwierają okno, włączają światło, wentylator lub dodatkowy grzejnik, zasuwają żaluzje. Czują
się przy tym bezpiecznie i mają przekonanie o możliwości wpływania na warunki środowiska
wewnętrznego w pomieszczeniu.
W klimatyzowanym budynku inteligentnym nie jest to już takie oczywiste. Okien nie
można otwierać, a żeby włączyć światło, trzeba wybrać odpowiednią opcję „scenografii
świetlnej”. To są nowości, do których muszą przyzwyczaić się użytkownicy. Jedna z osób
przeprowadzających wywiady w budynku Wydziału Teologicznego zauważyła, że: „Sama
forma budynku i elewacje są dobrze odbierane, tylko istnieje problem z obsługą mikroklimatu,
odebrałam z niektórych odpowiedzi, jakby ankietowani troszkę bali się tego obiektu”.
Rzeczywiście, w okresie przeprowadzania badań, gdy budynek był niedawno oddany do
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użytku, dało się odczuć, iż użytkownicy potrzebują czasu na nauczenie się korzystania
z udogodnień oraz oswojenie z nowymi rozwiązaniami technicznymi. Należy dodać, że na
wstępnym etapie użytkowania nowego budynku bardzo ważna jest współpraca
z administratorem oraz przepływ informacji ze strony użytkowników, tak aby można było
dostosować parametry systemów do wymogów energooszczędności (czym zainteresowany
jest zarządca), nie obniżając komfortu w pomieszczeniach. Bywa, że początkowe problemy
z obsługą nowoczesnych urządzeń znacząco wpływają na funkcjonowanie budynku, co miało
miejsce w przypadku Ronda Sztuki i było komentowane na bieżąco w prasie110.
Problemy z wykształceniem nowych typów zachowań w kontakcie użytkowników
z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi są dosyć powszechne. D. M. Utzinger opisuje
przypadek budynku (The Urban Ecology Center w Wisconsin, US, 2004 r.), w którym można
było wybierać opcję naturalnej wentylacji lub klimatyzacji. W pewien gorący dzień
pracownicy chcieli korzystać z klimatyzacji, lecz system był ustawiony na starcie na
wentylację naturalną. Aby to zmienić, trzeba było zamknąć wszystkie okna i przestawiać tryb
pracy, korzystając ze strony internetowej. Niestety, trzej pracownicy, którzy umieli to zrobić,
byli od rana nieobecni, a pozostali nie posiadali wiedzy, jak należy postąpić111.
„Aspekt ludzki” – czyli co odczuwają i jak zachowują się użytkownicy
S.E. Rasmussen w książce „Odczuwanie architektury” napisał: „Architekturę tworzą
zwykli ludzie dla zwykłych ludzi, a zatem powinna być zrozumiała dla wszystkich. Opiera się
na pewnym zbiorze ludzkich instynktów, na odkryciach i doświadczeniach, wspólnych dla nas
wszystkich (…)”112. Zdanie sprzed 50. lat wydaje się, że nie straciło na aktualności w czasach
współczesnych i można je odnieść do sytuacji użytkownika, mającego dotąd doświadczenia
z budynkami tradycyjnymi i przyzwyczajonego do pewnego scenariusza zachowania przeniesionego do nowoczesnego budynku, sterowanego przez BMS.
W ankietach przeprowadzonych przez autorkę wyczuwało się bezradność użytkowników
w obliczu dyskomfortu termicznego odczuwanego w pomieszczeniach klimatyzowanych.
Skarżono się na to, iż jest np.: za ciepło lub za duszno i nie rozumiano, dlaczego nie istnieje
najprostsze rozwiązanie, czyli otwarcie okna i przewietrzenie przegrzanego wnętrza. Brak
możliwości otwierania okien, do czego użytkownicy przyzwyczajeni byli w dotąd
zajmowanych budynkach (mieszkaniach, szkołach), był dotkliwie odczuwany. Prawidłowa
reakcja, czyli jeśli to możliwe – zmiana parametrów klimatyzacji lub zgłoszenie problemu
administratorowi, raczej nie miała miejsca. Tylko pojedyncze osoby spośród pracowników

110

Piątek G.: Rondo Sztuki…, op. cit., s. 56; Malkowski T.: Galeria na katowickim rondzie już gotowa. GW
2007-01-17; Malinowska A.: W kopule na rondzie będzie tętnić życie. GW 2007-06-17; Malinowska A.:
Katowice. Z kopuły na rondzie wieje chłodem. GW 2007-11-12; Malinowska A.: Urzędnicy wyganiają chłód
z kopuły na rondzie. GW 2007-11-15; Malinowska A.: Rondo Sztuki musi wyjść do ludzi. GW 2008-03-20.
111
Utzinger D.M.: Hybrid Ventilation Systems and High Performance Buildings, Plea2009 - 26th Conference on
Passive and Low Energy Quebec City, Canada, 22-24 june 2009.
112
Rasmussen S.E.: Odczuwanie architektury. Wydawnictwo Murator, Warszawa 1999, s. 14.

245

tak radziły sobie z problemem w jednym z budynków. Pozostali użytkownicy narzekali
i godzili się ze stanem rzeczy.
Zadowolenie, komfort i wydajność pracy jest ściśle związana z rzeczywistą lub
postrzeganą kontrolą użytkowników nad warunkami środowiska wewnętrznego. Kiedy
użytkownicy mają więcej postrzegalnej kontroli, jak to bywa w naturalnie wentylowanych
budynkach z otwieranymi oknami, mogą bardziej tolerować warunki mniej niż idealne113.
Należy mieć świadomość, że dotkliwie odbierany brak wpływu na poprawę warunków
środowiska wewnętrznego jest dodatkowym czynnikiem stresogennym w miejscu pracy czy
nauki. Użytkownicy, jeśli mogą kontrolować okno przy swoim biurku, mają poczucie
większej kontroli środowiska pracy. D. M. Utzlinger pisze, że w badanych budynkach
z możliwością otwierania okien żaden z pracowników nie chciał wracać do szczelnych
obiektów. Byli zadowoleni z powietrza przepływającego przez wnętrza w pierwszych
wiosennych ciepłych dniach. Taka emocjonalna więź ze światem zewnętrznym może być
równie ważna jak oszczędność energii114.
S. Mierzwiński przytacza wyniki badań przeprowadzonych w 160 biurach w różnych
strefach klimatycznych, w ramach projektu powołanego przez ASHRAE. Okazało się, że
w pomieszczeniach z wentylacją naturalną użytkownicy „czynnie uczestniczą”
w kształtowaniu warunków środowiska wewnętrznego, używają stosownej odzieży, a także
mają wyższą tolerancję, a być może nawet preferencje co do wyższych prędkości powietrza
i szerszego zakresu temperatury. Z kolei w budynkach wyposażonych w konwencjonalną
klimatyzację użytkownicy nie mają wpływu na warunki środowiska wewnętrznego, nie
odczuwają też warunków panujących na zewnątrz, przez co są bardziej czuli na wahania
temperatury i przejawiają mniejszą tolerancję wobec mikroklimatu, którego nie są w stanie
kontrolować115.
Cohen i inni (1999) argumentuje, że naturalna wentylacja jest silnie powiązana ze
sterowaniem ręcznym i w związku z tym otwierane okno jest swego rodzaju „zaworem
bezpieczeństwa” do łagodzenia dyskomfortu, a sam akt otwarcia okna w swej naturze bierze
ważny psychologiczny udział w postrzeganiu skuteczności wentylacji116. Postulaty
stosowania otwieralnych okien nie wszędzie są oczywistością. Przykładowo, w Japonii
konsekwentnie projektuje się szczelne ściany zewnętrzne, z nieotwieranymi oknami,
zapewniając użytkownikom wpływ na kontrolę klimatu wewnętrznego poprzez użycie
indywidualnych urządzeń instalowanych przy stanowisku pracy117.
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Obecnie możliwe jest łączenie zalet wentylacji naturalnej i mechanicznej w systemach
zwanych wentylacją hybrydową118, w których zautomatyzowana wentylacja mechaniczna
współpracuje z otwieranymi automatycznie oknami i otworami wentylacyjnymi. Tego typu
systemy wymagają integracji z architekturą budynku. W obiektach takich są stosowane różne
rozwiązania techniczne, ale także organizacyjne, których celem jest zintegrowanie automatyki
budynku z „czynnikiem ludzkim”. Chodzi o uczenie użytkowników zasad oszczędzania
energii oraz kształtowanie świadomości, iż mają na to wpływ poprzez stosowanie się do
instrukcji i np.: nieotwieranie okien przy włączonych grzejnikach. Służą temu szkolenia,
informacje wizualne (instrukcje wieszane w pomieszczeniach) oraz komunikaty
o konieczności otwarcia okna przesyłane np. drogą mailową lub diody LED zapalające się
przy tych oknach, które użytkownik w danej chwili może (ale nie musi) otworzyć. Nad
sprawnością systemu czuwają wyznaczone, przeszkolone osoby spośród pracowników lub
personelu technicznego.
W budynku z wentylacją hybrydową temperatura może w ciągu dnia zmieniać się. Na
przykład, w chłodne jesienne dni od 17oC rano do 21oC około południa. Użytkownicy
ubierają się zatem warstwowo, aby móc lepiej dostosować się do warunków119.
Jak pisze D. M. Utzinger120, prawidłowa integracja obsługi otwieranych przez
użytkowników okien z systemem HVAC ma kluczowe znaczenie dla energooszczędności
budynku. W jednym z opisywanych przez autora obiektów (The Schlitz Audubon Nature
Center w Wisconsin, realiz. 2003 r., certyfikat LEED Gold) strategią było każdorazowe
wyłączenie pompy ciepła w tej strefie, w której zostało otwarte okno. Osiągnięto to poprzez
wprowadzenie „kontaktu okiennego” na każdym otwieranym oknie w danej w strefie. Gdy
okno było otwarte, magnes na otwieranym skrzydle oddalał się od czujnika i automatyczny
system kontroli budynku wyczuwał, że okno zostało otwarte w danej strefie termicznej.
Pompa ciepła w tej strefie została wyłączona. Po zamknięciu okna pompa wracała do
normalnego trybu pracy. Pracownicy byli zadowoleni z tego typu systemu kontroli. Mogli
wybierać korzystanie lub nie z naturalnej wentylacji poprzez otwieranie i zamykanie okien.
Słyszalny dźwięk uruchamiania i wyłączania pompy ciepła dostarczał dodatkowych
informacji zwrotnych o zintegrowaniu systemu. Taki system sprawdza się w przypadku
budynków podzielonych na strefy wyposażone w oddzielne systemy HVAC.
W rozwiązaniach wielostrefowych sterowanie przejmuje zarządca, informując użytkowników,
które z okien mogą być zamknięte, a które otwarte. O ile koncepcja kontroli była trafna, o tyle
instalacja przysparzała problemów. W okresie budowy obiektu bezprzewodowe czujniki nie
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były dostępne i trzeba było doprowadzić instalacje w ramach każdego z otwieranych okien,
co zwiększyło koszty121.
W rozwiązaniach, w których z założenia użytkownicy muszą wykonać jakieś zadanie –
np. zamknąć lub otworzyć okno, ten właśnie „aspekt ludzki” bywa zawodny. Wspomina
o tym P. Kuczia, pisząc o budynku fundacji DBU w Osnabrűck (Schneider-Wessling, realiz.
1996 r.), gdzie użytkownicy mieli zaprogramować swoją planową nieobecność, aby system
mógł wyłączyć ogrzewanie, co w praktyce zupełnie nie funkcjonowało. Jak pisze Kuczia:
„nie tylko ten przykład świadczy o tym, że powodzenie przedsięwzięcia energetycznego
w dużym stopniu zależy od użytkownika”122.
Producenci osłon przeciwsłonecznych sugerują pewne rozwiązania,
zarządzania fasadą dynamiczną w korelacji z komfortem użytkowania. Są to:

dotyczące

•

prostota instalacji i konfiguracji,

•

indywidualna obsługa osłon z poziomu użytkownika, niezależnie od sygnałów
automatycznych - ustawienie w określonych porach dnia (np. w godzinach pracy)
priorytetu na komfort użytkownika, co umożliwia wyłączenie automatycznych poleceń
centralnych, pochodzących z czujników,

•

zapamiętywanie lokalnie w sterowniku napędów parametrów komfortowego dla danego
użytkownika ustawienia przesłon i możliwość szybkiego ich przestawienia,

•

energooszczędność – możliwość skonfigurowanie systemu tak, aby na przykład blokować
programowo obrót lameli w danym, niekorzystnym z przyczyn energetycznych
przedziale, co zapewni kompromis pomiędzy warunkami dopływu światła a oszczędzaniem energii123.
A. Leaman124 wymienia najczęstsze zachowania użytkowników:
•

podejmowanie działania w reakcji na przypadkowe zdarzenia,

•

decyzje o użyciu przełączników lub sterów dopiero po tym, jak zdarzenie skłoniło do tego
(niż przed tym zanim wystąpiło),

•

czekanie jakiś czas (zwlekanie) aż do podjęcia działań, zwykle do momentu osiągnięcia
kryzysu dyskomfortu,
przesada w działaniach, w stosunku do relatywnie drobnych niedogodności,

•
•

używanie tych urządzeń lub systemów, które są najwygodniejsze „pod ręką”, niż tych,
które logicznie są najbardziej odpowiednie,

•

wybieranie raczej najprostszej i najszybszej opcji, niż najlepszej dla uzyskania
natychmiastowej korzyści,

•

świadome lub nie - pozostawiane systemów w stanie włączonym, zamiast zmianę ich
z powrotem, co najmniej do czasu, gdy nastąpi ponowny kryzys dyskomfortu.
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W obiektach, w których autorka przeprowadzała badania, zobrazowaniem powyższego
problemu jest wspominany już fakt pozostawiana przez użytkowników zasuniętych żaluzji
w pochmurne dni (przypuszczalnie przez zapomnienie, z przyzwyczajenia) i włączanie
oświetlenia sztucznego125. Dotyczy to zwłaszcza systemów osłon zewnętrznych, być może
bardziej awaryjnych i trudniejszych w obsłudze dla użytkowników (rys. 197-198).
Obecnie jedną z cech budynków inteligentnych wg A. R. Kell126 jest pasywna
inteligencja, czyli traktowanie formy, ścian zewnętrznych, elewacji, stolarki okiennej, układu
(planu) i masy termicznej budynku jako elementów pozwalających na zmniejszanie ilości
aktywnych systemów127. Autorzy artykułu dodają także taką cechę, jak: mądrość
użytkowników – gdzie budynek wyraźnie skłania użytkowników do podejmowania
właściwych korekt warunków środowiskowych w ich miejscu pracy128.

Rys. 197-198. Użycie ochrony przeciwsłonecznej w pochmurne dni – Wydział Prawa i Administracji
(fotografia z lewej) oraz Kolegium Języków Obcych (fotografia z prawej) (fot. J. Tymkiewicz)
Fig. 197-198. Use of sun protection on cloudy days – Faculty of Law and Administration (left photo)
and College of Foreign Languages (right photo) (photo J. Tymkiewicz)
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3.7. Wnioski dotyczące procesu przeprowadzania badań
Przeprowadzone badania były ważnym doświadczeniem w pracy naukowej.
Zaproponowana procedura sprawdziła się w praktyce, jednak pewne wnioski powinny zostać
uwzględnione na przyszłość. Zostaną one omówione w odniesieniu do:
•

uczestników procesu badawczego (ankieterzy, użytkownicy, w tym administratorzy),

•

organizacji badań,

•

narzędzia badawczego,

•

korzyści z badań.
W pracy badawczej bardzo istotna jest motywacja wszystkich osób uczestniczących
w badaniach. Właściciele obiektu, administratorzy, ankieterzy, jak i osoby ankietowane
powinni być przekonani o potrzebie podejmowania tego typu działań, o ich sensie
i celowości. W światowych ośrodkach naukowych badania tego typu są szeroko rozwijane.
Jak wspominano już przy okazji prezentacji badań prowadzonych na uniwersytecie
kalifornijskim, ważnym kryterium doboru obiektu, który staje się przedmiotem analiz, jest
zainteresowanie właściciela przeprowadzeniem POE, zaangażowanie ze strony zarządcy
budynku oraz załogi, a także dostęp do dokumentacji budynku (w tym planów). Tylko wtedy
można zrealizować cele.
Federal Facilities Council wymienia następujące trudności w przeprowadzaniu badań
typu POE:
•

Problem wypracowania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy pozytywnym
wynikiem POE a środowiskiem fizycznym; trudność zwolenników POE w przekonaniu
osób podejmujących decyzje, że korzyści POE pokryją straty czasu i pieniędzy.

•

Oporność/niechęć organizacji profesjonalistów związanych z budynkiem do udziału
w POE z obawy, że zostaną ujawnione jakieś nieprawidłowości/awarie, które mogą
obarczać ich winą.

•

Strach przed zbieraniem opinii pracowników, z obawy, że po diagnozie, konieczne będzie
wprowadzenie kosztownych zmian.

•

Brak uczestnictwa użytkowników w badaniach; może to być również manifestacja ze
strony zarządu, który w ten sposób udowadnia brak widzialnych korzyści z POE.

•

Brak rozpowszechnienia rezultatów badań wśród decydentów i innych zainteresowanych
stron.

•

Presja czasu w procesie projektowania, co może utrudniać przeprowadzanie analiz POE.

•

Brak wewnętrznych specjalistów, mogących zinterpretować wyniki badań; organizacje
niechętnie zatrudniają konsultantów do analizy wyników POE.
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•

Sama struktura organizacji i kompletowania baz danych w poszczególnych jednostkach,
co wymaga współpracy pomiędzy nimi, a równocześnie generuje „rozmywanie”
odpowiedzialności129.
Niektóre z wymienionych powyżej trudności okazały się typowe i wystąpiły także

w przypadku badań przeprowadzanych prze autorkę. Na gruncie polskim badania POE są
nowością. Inicjatywa przeprowadzenia badań leżała zawsze po stronie zespołu badawczego.
Pierwszy problem to dostęp do interesującego nas obiektu. W przypadku budynków
uczelnianych, gdy były planowane wywiady i ankietowanie użytkowników – o zgodę
proszony był w formie pisemnej dziekan danego wydziału, natomiast gdy miał to być jedynie
obchód budynku – wystarczała zgoda administratora (kanclerza). W budynkach będących
siedzibami firm prywatnych (biurowce), przeważnie zgody nie udawało się uzyskać.
W niektórych obiektach biurowych zarządzanych przez wykwalifikowane firmy facility
management wszelkie informacje są objęte tajemnicą - do takich budynków osobom
z zewnętrz dostępu nie ma. W przypadku biurowców do wynajęcia obchód z zarządcą
ograniczał się do stref ogólnych, bez ingerowania w pomieszczenia poszczególnych
najemców. Ponadto, był utrudniony dostęp do dokumentacji budynku, która często jest objęta
ochroną danych i prawami autorskimi biura architektonicznego (tak twierdzą administratorzy,
odmawiając wglądu do dokumentacji).
Problemem jest to, że administratorzy i inni użytkownicy nie są przekonani co do
potrzeby przeprowadzania badań. Zakładają, że nawet jeśli wskażą problemy, to i tak nic się
nie zmieni, bo np. „nie ma pieniędzy”. Z drugiej strony, często boją się szczerze odpowiadać,
obawiając się (pomimo anonimowości ankiet) ewentualnych personalnych konsekwencji,
które ich zdaniem mogą być wyciągnięte wobec Facility Managerów lub niezadowolonych
pracowników. Znamienne i powtarzające się w kolejnych budynkach było to, że zamiast
pytania „w czym możecie nam pomóc tymi badaniami, do czego nam się one mogą przydać,
czy da się coś poprawić w naszym budynku?”, było pytanie „w czym my możemy wam pomóc,
czy zajmie to dużo naszego czasu?”, a później brak zainteresowania wynikami badań, chociaż
możliwe do uzyskania są realne korzyści, takie jak:
•

dla budynków niedawno oddanych do użytku:
o wychwycenie wad w funkcjonowaniu obiektu,
o poznanie opinii i uwag ze strony użytkowników,
o poprawa stanu istniejącego (np.: wyregulowanie systemów),

•

dla obiektów przed etapem modernizacji:
o zebranie informacji pozwalających na wychwycenie istniejących problemów
w budynku, możliwych do usunięcia przy okazji modernizacji elewacji,
o poszerzenie
działań
modernizacyjnych
poza
problemy
energooszczędności ścian zewnętrznych oraz ich estetyki,

129

poprawy

Federal Facilities Council: Learning from our Buildings: A State-of-the-practice Summary of Post-occupancy
Evaluation. National Academies Press, Washington 2001, p. 3.
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•

dla obiektów, które mają dopiero powstać w przyszłości:
o gromadzenie wiedzy o budynkach, uwzględnienie praktycznych doświadczeń
w opracowywaniu nowych projektów o podobnej funkcji, wykorzystywanie
rozwiązań sprawdzonych w praktyce, unikanie powtarzających się błędów.

Federal Facilities Council wymienia następujące korzyści badań POE:
•

wykorzystanie w planowaniu i podręcznikach/przewodnikach projektowych; ustalanie
kryteriów programowania i projektowania, co może znaleźć odzwierciedlenie
w standardach i literaturze tematu,

•

testowanie nowych pomysłów w celu sprawdzenia, jak funkcjonują w budynkach,

•

generowanie informacji służących uzasadnianiu głównych wydatków; może to być
wykorzystywane w fazie decyzji przedprojektowych, i sprzyja edukowaniu osób
podejmujących decyzje,

•

sprawdzanie funkcjonalności i stosowności rozwiązań,

•

wypracowanie mechanizmów kontroli jakości budynku,

•

pomoc w komunikacji pomiędzy zainteresowanymi stronami130.
Zatem, osobami zainteresowanymi badaniami POE powinni być: inwestorzy, właściciele,
obsługa, kontrahenci (dostawcy), zarządcy nieruchomości, użytkownicy, dzierżawcy131.

Prowadzone od 2005 roku badania początkowo były nowym doświadczeniem dla autorki
oraz studentów Wydziału Architektury, współpracujących w charakterze ankieterów.
Problemem był różny stopień zaangażowania poszczególnych osób w pracę badawczą, a co za
tym idzie - typowe trudności pracy grupowej. Początkowo grupy realizujące tematy badawcze
liczyły po około 15 osób, ale okazało się, iż zdecydowanie lepiej i sprawniej pracowało się
z mniejszymi grupami mniej więcej 5-osobowymi. Wraz z każdym kolejnym rokiem daje się
zauważyć wzrastające zainteresowania studentów w uczestniczeniu w tego typu badaniach.
Jest to dla nich okazja zwiedzenia ciekawych obiektów oraz poznania ich od strony bardziej
praktycznej. Studenci – przyszli architekci uczą się w ten sposób, że na końcu całego procesu
projektowego stoi użytkownik, który ma swoje zdanie o budynku. Opinie te warto poznać,
aby w przyszłości uwzględniać tego typu doświadczenia w opracowywaniu nowych
projektów o podobnej funkcji.
Uwagi i spostrzeżenia samych ankieterów też bywały ciekawe. Przykładowo, studenci
przeprowadzający badania w jednym z nowych budynków uczelnianych zauważyli, że „na
wadach budynku skupiają się głównie nowi pracownicy i studenci I roku. Pracownicy, którzy
mają z budynkiem do czynienia od początku jego istnienia, najprawdopodobniej zdążyli się
przyzwyczaić do jego wad”.
Po kilku latach doświadczeń udało się wypracować tok postępowania (opisany już
w podrozdziale 3.3.), dobrze sprawdzający się w kolejnych budynkach. W jego założeniu jest
130
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Federal Facilities Council: Learning from our Buildings…, op. cit., p. 4.
Ibidem, p. 3.
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elastyczność i dostosowywanie pytań do konkretnych obiektów. Z pewnością najwięcej
cennych informacji można zebrać w trakcie badań o charakterze jakościowym, bazujących na
wywiadach oraz ankietach zawierających pytania otwarte, pozwalające najlepiej poznać
opinie użytkowników. Przeprowadzone w dwóch obiektach badania ilościowe, poddane
profesjonalnej obróbce statystycznej przy współudziale socjologów, przyniosły z pewnością
więcej informacji o respondentach, ale nie o budynkach. Wydaje się, że część osób, przy
braku bezpośredniego kontaktu ankieter-ankietowany, odpowiedziała na pytania w sposób
mechaniczny, bez zaangażowania, zakreślając „jakieś” opcje i nie wpisując żadnych
dodatkowych komentarzy w pozostawione w tym celu pola.
W trakcie wieloletnich badań dało się także zauważyć, iż najbardziej zrozumiałe dla
wszystkich stron są badania całościowe, gdzie problematyka elewacji nie jest zagadnieniem
sztucznie wyizolowanym, lecz towarzyszy pytaniom o inne aspekty funkcjonowania budynku.
Dowodzi to celowości organizacji badań w większych zespołach badawczych. Istnieje jednak
niebezpieczeństwo zbytniego rozbudowania ankiety, spowodowane tym, że każdy z członków
zespołu badawczego będzie chciał ująć zestaw pytań z interesującej go dziedziny. W takim
przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na logiczne powiązanie pytań, tak aby jako
całość były zrozumiałe przez respondentów i mimo wszystko albo ograniczyć liczbę pytań
w zestawie (np. do 20), albo badania podzielić na etapy, rozłożone w czasie.
W przypadku wywiadów ze studentami badanych budynków spotkano się
z przychylnością i zainteresowaniem. Niestety, pomimo zgody ze strony władz
poszczególnych wydziałów na przeprowadzanie badań, pracownicy o tym nie wiedzieli, co
powodowało zaskoczenie, czasem niechęć. Trudnością okazało się odniesienie wyników
ankiet do konkretnych stref i pomieszczeń w budynku. W celu zachowania większej
anonimowości niektóre osoby nie wypełniały rubryki, w której proszono o określenie
położenia pomieszczenia w budynku lub wręcz zaznaczenie go na dołączonym rysunku rzutu.
W przyszłości należałoby większy nacisk położyć na poinformowanie pracowników
(na przykład drogą mailową) o czasie, celach i sposobie organizacji badań. Same ankiety we
wstępie zawierały informacje o zespole badawczym i celu badań.
Administratorzy nowoczesnych obiektów to sprawni, wyszkoleni zarządcy, prawdziwi
gospodarze, od strony technicznej doskonale znający swój budynek – jego wady i zalety.
Każdorazowo obchód obiektu z zarządcą był bardzo interesującym doświadczeniem. W ten
sposób można było zebrać wiele praktycznych informacji o funkcjonowaniu obiektu oraz
zweryfikować oficjalne informacje zamieszczane w czasopismach fachowych. Nieco gorzej
wygląda przepływ informacji pomiędzy użytkownikami a zarządcą. Użytkownicy mając
problem np.: z dyskomfortem termicznym, nie zwracają się z tym do administratorów swoich
budynków, a administratorzy nie wykazują inicjatywy, aby poznać opinie użytkowników.
W tym miejscu jest luka, którą mogą wypełnić badania ankietowe, przydatne zwłaszcza we
wstępnej fazie użytkowania budynku, w czasie przeznaczonym na regulację systemów.
W systemie certyfikacji LEED z założenia przeprowadza się ankietę „satysfakcji z warunków
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komfortu cieplnego w okresie od 6 do 8 miesięcy od zasiedlenia. Jeżeli więcej niż 20%
ankietowanych jest niezadowolonych z warunków cieplnych, należy stworzyć plan korekcyjny,
który winien zawierać między innymi pomiar istotnych parametrów środowiskowych”132.
Problemem, jaki pojawił się we wszystkich badaniach, były kłopoty z nazewnictwem
części składowych elewacji, a zatem także z jej opisem, oraz trudność w wypowiadaniu się na
tematy architektoniczne ludzi spoza branży. Przykładowo, aż 8 osób na 34 ankietowane
(z grupy pracowników jednego z obiektów) nie udzieliło żadnej odpowiedzi na pytanie, które
brzmiało, „Proszę wymienić 3 przymiotniki, które Pana/Pani zdaniem najlepiej
charakteryzują budynek (z zewnątrz)”. Oczywiście, najłatwiej było uzyskać informacje tego
typu ze strony studentów architektury, którzy znają fachowe określenia. Nie oznacza to wcale,
że ta grupa respondentów nie miała w ogóle problemów z nazewnictwem, czego dowodem
były na przykład kłopoty z określeniem „betonowych żeber” występujących na elewacji
siedziby Wydziału Architektury w Gliwicach.
W procesie badawczym, a także we współpracy inwestora z architektem w fazie
projektowania, problem „architektonicznego slangu” jest o tyle istotny, że uwzględniono go
we wnioskach podkomisji do spraw estetyki National Institute of Building Science133
w opracowanym przewodniku Whole Building Designe Guide, w którym zwraca się uwagę
na to, że architekci używają specyficznej terminologii opisującej zagadnienia projektowe
i elementy budynku. Zrozumienie tegoż języka przez klientów poprawia komunikację
pomiędzy stronami procesu inwestycyjnego134.
Tradycyjnie POE bazuje na ankietach, wywiadach, wizytach w obiekcie i obserwacji
użytkowników budynku. Obecnie badania POE są przystosowywane do użycia za pomocą
Internetu. Daje to ogromne możliwości gromadzenia i interpretacji danych. Umożliwia
porównanie oceny warunków fizycznych w budynku i stanu systemów z oceną
użytkowników. Dotyczy to zwłaszcza takich elementów, jak jakość powietrza wewnętrznego,
parametry wentylacji, poziom oświetlenia i kontrast we wnętrzu. Dane dotyczące konkretnej
lokalizacji mogą być naniesione na rzuty budynku. Umożliwia to uzyskanie pełnej informacji
zestawionej z odczytu parametrów systemu, subiektywnych odczuć użytkowników oraz
lokalnych warunków pogodowych w danym czasie, skorelowane z użyciem przez personel
kart dostępu135. Tego typu badania niosą niskie koszty136, łatwość uzyskania informacji
zwrotnych od razu w formie elektronicznej oraz możliwość wychwycenia błędów. Badania
z wykorzystaniem sieci internetowej są prowadzone przez agencje rządowe w USA, we
132

Jodko Z., Niewiadomski P.: LEED – Amerykański system oceny…03/2010, op. cit., s. 46.
National Institute of Building Science (Narodowy Instytut Wiedzy o Budynkach) jest autoryzowaną przez
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współpracy z Center for the Built Environment w Berkeley na Uniwersytecie
Kalifornijskim137. To jest bardzo istotna informacja. Wszelkie zaawansowane badania
wymagają nakładów finansowych, a badania z wykorzystaniem Internetu dają możliwość
obniżenia tych kosztów. Uzyskuje się też szybkie do przetworzenia dane w formie
elektronicznej. W ten sposób można unikać także przekłamań danych związanych z niepełną
wiedzą użytkowników, którzy są w pewnym stopniu ekspertami do spraw zajmowanej
i wykorzystywanej przez siebie przestrzeni. Doskonale potrafią wskazać, jakie rozwiązania
sprawdzają się w praktyce, a jakie nie. Nieraz jednak nie posiadają odpowiedniej wiedzy
i w związku z tym pewne informacje mogą być nieprawdziwe. Przykładowo – w badanych
przez autorkę budynkach użytkownicy mieli problem z określeniem orientacji okien
względem stron świata lub odpowiedzią na pytanie, czy w pomieszczeniu jest wentylacja
mechaniczna, czy klimatyzacja oraz jaki typ osłon przeciwsłonecznych zastosowano.
Jak wspomniano już niejednokrotnie, w Polsce na polu architektury badania z udziałem
użytkowników są cały czas nowością. Wydaje się, że jeszcze nie ma sprzyjającego klimatu na
tego typu działania, a co za tym idzie, brak źródeł finansowania. Wnioski o granty naukowe
na badania elewacji z wykorzystaniem metody POE na razie nie uzyskały poparcia. Wyniki
badań tego typu wydają się mało konkretne w porównaniu z wymiernymi korzyściami
z opracowania nowych rozwiązań inżynierskich, patentów itp. Nie przekreśla to jednak
rozwoju POE w odniesieniu do problematyki ścian zewnętrznych na gruncie polskim. Przy
założeniu że metoda ta mogłaby być stosowana w ocenie budynków należących do uczelni
wyższych, przeprowadzenie badań na poziomie orientacyjnym według procedury
zaproponowanej w pracy nie wymaga dużych nakładów finansowych. Są to właściwie koszty
druku ankiet i dojazdu do budynków. Pojawiają się natomiast wymierne korzyści. Dla
kierowników zespołów badawczych – zyskanie cennych informacji do badań naukowych,
gromadzenie wiedzy o budynkach, dla studentów – członków zespołów badawczych –
poznanie budynków od strony praktycznego funkcjonowania oraz zetknięcie się po raz
pierwszy z opiniami użytkowników. Dla administratorów obiektów – pomoc w komunikacji
z użytkownikami oraz możliwość pozyskania informacji koniecznych do podnoszenia jakości
budynków w fazie ich eksploatacji.
Ewaluacje tego typu powinny być przeprowadzane w sposób interdyscyplinarny.
Konieczna jest współpraca architektów ze specjalistami z różnych dziedzin inżynierskich,
takich jak: budownictwo, wentylacja, klimatyzacja, fizyka budowli, ale także z ekonomistami,
socjologami czy ekologami. Jak zauważa P. Bartkiewicz, „efekt końcowy w postaci
zadowolenia użytkowników wnętrz stanowi wypadkową wielu cech, niezbędne staje się
poszukiwanie wspólnych rozwiązań i właściwa koordynacja prac już na etapie
projektowym”138. Dotyczy to w szczególności zagadnień komfortowego kształtowania
warunków środowiska wewnętrznego, gdyż, jak podkreślają Z. Jodko i P. Niewiadomski,
137
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„zapobieganie problemom związanym z jakością powietrza wewnętrznego, czy szerzej
jakością środowiska wewnętrznego jest z reguły znacznie tańsze niż identyfikowanie tych
problemów i ich rozwiązywanie dopiero wówczas, gdy się pojawią”139. Z kolei J. Sowa pisze:
„Badania nad przyczynami powstawania problemów związanych ze złym samopoczuciem
użytkowników pomieszczeń wymagają interdyscyplinarnego podejścia i współpracy
specjalistów z wielu dziedzin: inżynierów z zakresu wentylacji i klimatyzacji, chemików,
mikrobiologów, lekarzy, ergonomistów”140. Architekci, choć nie zostali wymienieni,
z pewnością powinni dołączyć do zespołów badaczy. Podział zadań mógłby obejmować ze
strony architektów we współpracy z socjologami – pilotażowe oceny jakościowe
z uwzględnieniem opinii użytkowników, wskazujące problemy, a ze strony inżynierów
branżowych – badania ilościowe, diagnozujące przyczyny ich powstania. W ten sposób
można byłoby osiągnąć efekt całościowy – czyli na przykład system zacieniający, spełniający
założone parametry techniczne, a jednocześnie ciekawy w formie, pozytywnie wpływający na
kształtowanie nastroju wnętrza, estetykę elewacji, czy zapewniający widok z okna
użytkownikom.
Przeprowadzone badania miały charakter pilotażowy i były wykonane na poziomie
orientacyjnym, bo tylko taki poziom był na razie możliwy do osiągnięcia. Jak wykazano
w kolejnych rozdziałach, problematyka elewacji jest bardzo rozległa i wieloaspektowa. Aby
uzyskać miarodajne informacje i pogłębioną wiedzę na temat konkretnego rozwiązania,
należy określić szczegółowo wiele czynników pozwalających sprecyzować, o które miejsce
w budynku chodzi, w jakim czasie występuje problem (np. w sezonie zimowym, latem).
Ważne są także niektóre informacje, dotyczące osoby odpowiadającej na ankietę. S. Hygge
i H. A. Löfberg141 prezentują metodę badania reakcji użytkownika w stosunku do środowiska
wewnętrznego, szczególnie w odniesieniu do oświetlenia naturalnego, która została oparta na
kwestionariuszu poddającym ocenie nie tylko samo oświetlenie w relacji z oknem, ale całość
środowiska fizycznego budynku. Publikowane wzory ankiet zawierały pytania do
respondentów o ich płeć, czy noszą okulary lub soczewki kontaktowe, a także, czy używają
w biurze okularów przeciwsłonecznych, czy są prawo- czy leworęczni, ile czasu i w jaki
sposób spędzają w biurze oraz czy pracują z dokumentacją papierową, czy w wersji
elektronicznej wyświetlanej na monitorze142.
Ze względu na konieczne ograniczenie ilości pytań ankietowych, tak aby odpowiadanie
nie było nużące dla respondentów, tego typu badania należy realizować w kilku etapach,
analizując kolejno poszczególne problemy i uzyskując szczegółowe informacje. Warunkiem
koniecznym jest także chęć współpracy ze strony użytkowników i administratorów oraz jasno
139

Jodko Z., Niewiadomski P.: LEED – Amerykański system oceny…03/2010, op. cit. s. 42
Sowa J.: Kształtowanie założonego…, op. cit., s. 154.
141
Hygge S., Löfberg H.A.: Post Occupancy Evaluation of Daylight in Buildings. Royal Institute of Technology
Centre for Built Environment, Gävle, Sweden, with the contribution of Subtask D participants, A report of IEA
SHC Task 21/ ECBCS Annex 29, 1999.
142
Ibidem.
140
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sprecyzowany cel, mający wymiar praktyczny i służący poprawie jakości środowiska pracy,
bo tym najbardziej zainteresowani są użytkownicy. Ze względu na wcześniej opisane
trudności, tak zaawansowane badania na razie nie były możliwe do przeprowadzenia, ale są
planowane w przyszłości.
3.8. Podsumowanie rozdziału
•

Badania elewacji są
interdyscyplinarnych.

•

W Polsce badaniami bazującymi na pomiarach (lub symulacjach) parametrów związanych
ze ścianami zewnętrznymi i elewacjami zajmują się naukowcy różnych dziedzin
inżynierskich, ale są szanse na rozwój badań interdyscyplinarnych; udział architekta
w tego typu ewaluacjach mógłby się skupiać na badaniach jakościowych w kategoriach
jakości funkcjonalnej, behawioralnej i organizacyjnej.

•

Z badań ankietowych wynikło, że dla użytkowników nie wszystkie aspekty jakości są
ważne. Najistotniejsza jest jakość funkcjonalna i zaliczone do tej kategorii problemy
środowiska wewnętrznego budynku. Użytkownicy chcą sprawować kontrolę nad
mikroklimatem wnętrz poprzez otwierane okna. Jakość techniczna i ekonomiczna to pole
działania przedstawicieli jednej z grup użytkowników, czyli administratorów. Często ten
zawód wykonują inżynierowie, bywa że ekonomiści (tak było w badanych budynkach),
a więc profesjonaliści w zakresie jakości technicznej lub ekonomicznej; kategoria jakości
organizacyjnej w zakresie zależnym od elewacji, w badanych obiektach ze strony
użytkowników budynków starych nie była zauważana, a w budynkach nowych wszelkie
niedogodności wynikające np. z nieergonomicznego kształtu pomieszczenia, były
skorygowane już na etapie projektu wnętrz. Użytkownicy ani administrator właściwie nie
odczuwali tego typu problemów.

•

W budynkach użyteczności publicznej ostatnia kategoria – jakość behawioralna
w aspekcie funkcji estetycznej i znaczeniowej jest najtrudniejsza do oceny, nacechowana
subiektywnością spostrzeżeń. Badania wykazały m. in., że:
o Do „nijakości” oraz złego stanu technicznego elewacji użytkownicy

prowadzone

w

ośrodkach

światowych

w

zespołach

przyzwyczajają się i nie zauważają tego, natomiast pozytywnie odczuwają piękno,
jakiego doświadczają na co dzień, w kontakcie z dobrą architekturą. Dlatego
dbałość o estetykę wizerunku zewnętrznego oraz nacechowanie go znaczeniami
jest ogromnie ważne. W ten sposób przejawia się funkcja dydaktyczna
architektury, przyzwyczajanie użytkowników do wysokiego standardu, nowych
rozwiązań, nowoczesnych materiałów oraz symboli zakodowanych w kamieniu,
cegle, rytmach i proporcjach. To otwieranie się na kulturę „wyższą”, tak jak
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obcowanie ze sztuką teatralną czy muzyką poważną. I o tym musi decydować
architekt.
o W ocenach użytkowników niektóre z budynków miały potencjał, aby stać się
”landmarkami”,
obiektami
wspierającymi
orientację
w
przestrzeni
architektoniczno-urbanistycznej; sama informacja graficzna na elewacjach – jej
wielkość, charakter i umieszczenie wymagałaby w niektórych obiektach korekty
z uwzględnieniem kierunków, z których przychodzą lub przyjeżdżają użytkownicy
oraz zasad rządzących percepcją.
o Poczucie bezpieczeństwa użytkownicy łączą nie tylko z formą samego obiektu
i istnieniem okien na elewacjach, ale także z innymi elementami – m. in.
obecnością monitoringu czy pracowników ochrony; dla administratorów
niezmiernie ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budynków
wszystkim przebywającym na stałe lub czasowo osobom, szczególnie „pełnym
pomysłów” studentom. Problemem mogą być zbyt nisko umieszczone parapety,
otwarte galerie, tarasy, które administratorzy zabezpieczają we własnym zakresie,
lub nawet wyłączają z użytkowania; widok za oknem i kontakt ze środowiskiem
zewnętrznym wspiera dobre samopoczucie użytkowników w budynku, ale nie dla
wszystkich jest to istotne.
•

Użytkownicy powinni być włączani w proces badań, lecz ponieważ współczesne
społeczeństwo nękane jest nachalnymi reklamami oraz nagabywane przez ulicznych
akwizytorów, obserwuje się ogólną niechęć do uczestnictwa w ankietowaniu

•

Ankieta musi być ciekawa i zrozumiała dla respondenta. Musi on widzieć sens w jej
wypełnianiu. To przekłada się na zaangażowanie i ilość udzielonych odpowiedzi na
pytania otwarte (najbardziej wartościowe). Ze względu na długość ankiety problemy
należałoby podzielić na grupy tematyczne i realizować ankietowanie etapami.

•

Konfrontacja wniosków z ankiet z badaniami literaturowymi wykazała typowość
i powszechność występowania niektórych problemów, które w warunkach naszego kraju
są jeszcze nowością przychodzącą wraz z nowymi klimatyzowanymi budynkami
i elewacjami o nieotwieranych oknach. Na świecie są rozwijane badania nad obiektami
łączącymi zalety klimatyzowanych wnętrz z możliwością otwierania okien i jednocześnie
zabezpieczenia budynku przed stratami energii.

•

Nawet jeśli są opracowania dotyczące budynków dobrze działających, ale zagranicznych,
nieraz trudno bezpośrednio przenieść wnioski. Konieczne są badania uwzględniające
warunki polskie – prawodawstwo, klimat lokalny oraz uwarunkowania społeczne.
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V. Wnioski końcowe

Praca została poświęcona holistycznie ujętej problematyce ścian zewnętrznych i elewacji.
Dokonano syntezy wiedzy w aspekcie ewolucji ich funkcji w historii i współcześnie oraz
prowadzonych badań w ośrodkach światowych i polskich, wykazano wieloaspektowość
problematyki oraz jej szeroki, interdyscyplinarny zakres, wskazano wzajemne powiązania
i zależności pomiędzy jakością fasady (jako przegrody) a środowiskiem zewnętrznym
i wewnętrznym budynku. Sformułowany we wstępie cel pracy został zrealizowany,
a postawione pytania badawcze uzyskały odpowiedzi w poszczególnych rozdziałach i ich
podsumowaniach. W podjętej pracy badawczej uzyskano następujące efekty:
•

Wyszczególniono cztery funkcje ścian zewnętrznych i elewacji: osłaniającozabezpieczającą, konstrukcyjną, estetyczną i informacyjną; prześledzono ewolucję tychże
funkcji w historii architektury aż po czasy współczesne (podsumowująca tabela 3),
sformułowano prognozy rozwojowe fasad przyszłości oraz wskazano nietypowe funkcje
współczesnych elewacji, powodujące zmianę ich roli z tła na miejsce zdarzeń (rozdział II
„Funkcje ścian zewnętrznych i elewacji w historii architektury oraz współcześnie).

•

Oceniono,

że

rozwiązania

architektoniczne

ścian

zewnętrznych

wpływają

na

kształtowanie jakości całego budynku, we wszystkich pięciu kategoriach, branych pod
uwagę w badaniach typu POE. W wyniku analizy obszernej literatury tematu, z różnych
źródeł oraz na podstawie obserwacji własnych starano się zebrać informacje, dotyczące
relacji „wnętrze-zewnętrze”, czyli co dzieje się po obu stronach ściany/fasady (interakcja
ze środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym budynku); zebrane informacje
uporządkowano zgodnie z podziałem na kategorie jakości technicznej, funkcjonalnej,
behawioralnej, ekonomicznej i organizacyjnej (rozdział III „Ściany zewnętrzne i elewacje
a jakość budynku”); dokonano klasyfikacji problemów kształtowania jakości budynku
(w poszczególnych kategoriach), zależnych od rozwiązań zastosowanych w obrębie ścian
zewnętrznych i elewacji (podsumowująca tabela 13); analiza wyodrębnionej problematyki
ścian zewnętrznych i elewacji we wszystkich pięciu kategoriach jakościowych
w literaturze tematu do tej pory nie była spotykana; szczególnie ostatnia z wymienionych
kategorii - „jakość organizacyjna” (w tym relacje formy i rozwiązań elewacyjnych ze
strukturą organizacyjną firmy, charakterem pracy, komfortem, zadowoleniem i pozytywną
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stymulacją pracownika poprzez wizerunek zewnętrzny siedziby firmy) nie była dotąd jako
wyodrębniony problem włączana do rozważań na temat ścian zewnętrznych i elewacji.
•

Na podstawie przeprowadzonych pilotażowych badań własnych, głównie w budynkach
uczelnianych, oceniono, że metodę POE można wykorzystać w badaniach rozwiązań
architektonicznych ścian zewnętrznych i elewacji; w tym celu opracowano
i przetestowano procedury przeprowadzania badań dostosowane do warunków polskich
oraz narzędzie badawcze w formie ankiety. Sformułowano praktyczne uwagi, dotyczące
podejścia do całego procesu przeprowadzania ewaluacji ze strony właścicieli budynków,
użytkowników, w tym także administratorów. Opisano, w jaki sposób zorganizować
proces badawczy oraz jakie można napotkać problemy w trakcie przeprowadzania badań
i opracowywania wyników (rozdział IV „Badania jakościowe ścian zewnętrznych
i elewacji” w tym podsumowujący podrozdział 3.8).

•

Ujęto omawianą problematykę z punktu widzenia użytkownika. W trakcie badań
pilotażowych zbadano, jak postrzegają budynek użytkownicy – na co zwracają uwagę, co
jest dla nich ważne. Wyniki i wnioski z analiz skonfrontowano z opublikowanymi
wynikami badań innych autorów. Oceniono, że użytkownicy powinni partycypować
w badaniach dotyczących problematyki ścian zewnętrznych i elewacji w zakresie
kształtowania jakości funkcjonalnej, a zwłaszcza warunków środowiska wewnętrznego
uzależnionych od rozwiązań elewacyjnych (otwierane okna, dobór systemów ochrony
przeciwsłonecznej, ochrona przed hałasem); uwagi użytkowników powinny być brane
także pod uwagę w odniesieniu do zagadnień odnajdywania drogi do celu, w tym
rozmieszczenia i czytelności informacji graficznych na elewacjach (rozdział IV „Badania
jakościowe ścian zewnętrznych i elewacji”).

•

Zwrócono uwagę, że badania ścian zewnętrznych i elewacji powinny być realizowane
w ramach współpracy interdyscyplinarnej. Już na etapie badań pilotażowych wsparciem
były konsultacje ze strony socjologów. Udział specjalistów z innych dziedzin, w tym
inżynierskich, umożliwiłby przejście z poziomu orientacyjnego na badawczy i diagnostyczny. W zakresie czynnego uczestnictwa architekta w tego typu ewaluacjach mogłoby
się znaleźć przeprowadzanie badań jakościowych w kategoriach jakości funkcjonalnej,
behawioralnej i organizacyjnej (problematykę interdyscyplinarnej współpracy omówiono
w rozdziale III „Ściany zewnętrzne i elewacje a jakość budynku” – podrozdział 8 oraz
tabela 12, rozdział IV „Badania jakościowe ścian zewnętrznych i elewacji”, podrozdział 1
i 2 oraz podrozdział 3.7).
Praca może być przydatna:

•

na polu naukowym – jako baza teoretyczna do dalszych opracowań szczegółowych,
realizowanych przez specjalistów z danej dziedziny; praca porządkuje szeroki zakres
wiedzy, a zaproponowana klasyfikacja problematyki elewacji według kategorii
jakościowych może ułatwiać podział pracy członków zespołu badawczego, zwłaszcza
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interdyscyplinarnego. Sama metoda i organizacja badań mogłaby być stosowana w ocenie
budynków należących do uczelni wyższych, gdyż przeprowadzenie badań na poziomie
orientacyjnym według zaproponowanej procedury nie wymaga dużych nakładów
finansowych;
•

w pracach projektowych – ponieważ stanowi refleksję nad złożonością problemu,
potrzebą kompromisów i ogromną odpowiedzialnością architektów. Na konkretnych
przykładach ukazuje wielowątkowość problematyki elewacji, sieć powiązań i zależności
decyzji projektowych w obrębie ścian zewnętrznych, a kształtowaniem jakości całego
budynku; może również stanowić wsparcie w procesie programowania założeń do
projektów nowych budynków lub modernizacji elewacji1. Jednym z efektów pracy są
zamieszczone w załącznikach tabele z zestawieniem elementów i zagadnień związanych
z rozwiązaniami elewacyjnymi, mających zarazem wpływ na jakość budynku i otoczenia.
Zestawienie ma strukturę uporządkowaną, hierarchiczną – od najbardziej ogólnej skali
miasta i dzielnicy, po detal. Każdemu z wyszczególnionych elementów
przyporządkowano komentarze opracowane na podstawie analiz literatury oraz wniosków
z badań własnych. Tabele mogą być wsparciem w opracowywaniu wytycznych do
programowania założeń projektowych i dalszych prac badawczych (załączniki - tabele
23-25);

•

w praktyce funkcjonowania budynków – opisane procedury badawcze, oraz wnioski
zawarte w pracy, w tym zwłaszcza wyniki badań własnych mogą być przydatne
zarządcom nieruchomości. Dało się zauważyć, że w budynkach nowoczesnych są to
osoby bardzo przedsiębiorcze, energiczne, chętne do współpracy i jednocześnie dbające
o zadowolenie użytkowników zarządzanych przez siebie obiektów. Nieraz we własnym
zakresie wprowadzają zmiany i „ulepszenia” w budynkach, aby poprawić komfort
i bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie. Wnioski z badań z udziałem
użytkowników budynków wskazują problemy odczuwane przez nich, których rozwiązanie
często leży w gestii administratorów;

•

w dydaktyce – szeroko rozumianej – jako pogłębienie wiedzy o rozwiązaniach
elewacyjnych; Współczesna technika tworzy nowy język, którym architekt musi umieć się
posługiwać. Jest to zadanie całkowicie odmienne od tworzenia budynków w historii,
wznoszonych z materiałów jednorodnych (kamień, cegła). Obecnie każdy detal elewacji
budynku inteligentnego czemuś służy, a jego miejsce jest zdefiniowane technologią.
Trudne zadanie architekta polega na skojarzeniu wszystkich elementów: formy, techniki
i technologii oraz potrzeb użytkowników. Do tego potrzebna jest szeroka wiedza oraz
współpraca interdyscyplinarna na wszystkich etapach powstawania projektu. Nadzieją są

1

Przykład opracowanych na podstawie badań ankietowych założeń do modernizacji elewacji prezentuje artykuł
Tymkiewicz J.: Pilotażowe oceny jakościowe elewacji budynku uczelni wyższej. Raport z badań. Zeszyty
Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008; o programowaniu w odniesieniu do elewacji także [w:]
Tymkiewicz J.: Programowanie jako element kształtowania jakości elewacji obiektów biurowych. Zachowanie,
Środowisko, Architektura, Poznań 2006.
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studenci - przyszli praktycy. Wyczulenie ich na pewne zagadnienia, wskazanie powiązań
oraz zaprezentowanie skutków decyzji projektowych, uzupełnionych opiniami
użytkowników, powinno zaowocować bardziej świadomym i odpowiedzialnym
podejściem do projektowania ścian zewnętrznych budynku. Okazją do zaprezentowania
wiedzy jest autorski fakultet „Projektowanie elewacji”, prowadzony dla studentów III
roku Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz II roku Architektury Wnętrz Politechniki
Śląskiej.
Wnioski z niniejszej pracy skłaniają do sformułowania następujących postulatów:
•

podejmowania badań budynków z udziałem użytkowników, zwłaszcza w odniesieniu do
jakości funkcjonalnej i behawioralnej, zależnej od rozwiązań elewacyjnych,

•

uwzględniania wniosków z tych badań w programowaniu założeń do projektów nowych
budynków i modernizacji starych,

•

interdyscyplinarnej współpracy, w tym aktywnego uczestnictwa architektów w zespołach
badawczych, co umożliwia zebranie pełnej informacji o budynkach w fazie użytkowania.
W pracy podjęto próbę powiązania wielu wątków bezpośrednio i pośrednio dotyczących
elewacji, rozpatrywanych dotąd jako osobne zagadnienia: ewolucja rozwoju historycznego,
estetyka, symbolika, energooszczędność, kształtowanie warunków środowiska wewnętrznego,
ergonomia i funkcjonalność wnętrz, bezpieczeństwo, orientacja w przestrzeni
architektoniczno-urbanistycznej, badania jakościowe w architekturze, czy opinie i zachowania
użytkowników. Było to założenie celowe, wpisujące się we współczesne nurty łączące
w jednym opracowaniu zagadnienia opisywane dotąd przez specjalistów z różnych dziedzin.
Wydaje się, że w obliczu konieczności podejmowania badań naukowych w zespołach
interdyscyplinarnych takie holistyczne ujęcie tematu jest potrzebne.
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Rys. 116. Pnącza na przeszklonej elewacji, Pawilon Wyspiański 2000, Kraków
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(fot. J. Tymkiewicz)
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Rys. 126-127. Wydział Architektury, Politechnika Śląska, Gliwice (fot. J. Tymkiewicz)
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Rys. 136-137. Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski, Katowice
(fot. J. Tymkiewicz)
Rys. 138-139. Wydział Teologiczny, Uniwersytet Śląski, Katowice (fot. J. Tymkiewicz)
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Katowice (fot. J. Tymkiewicz)
Rys. 142-143. Galeria „Rondo Sztuki”, Akademia Sztuk Pięknych, Katowice
(fot. J. Tymkiewicz)
Rys. 144-145. Biurowiec „Maszynownia”, Nowe Gliwice (fot. J. Tymkiewicz)
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głównego (fot. J. Tymkiewicz)
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(fot. J. Tymkiewicz)
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(fot. J. Tymkiewicz)
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Rys. 169-170. Budynek „Symfonia” - okno przesłonięte roletą oraz taras za ażurową
ścianą (fot. J. Tymkiewicz)
Rys. 171. Kolegium Języków Obcych - taras niedostępny dla studentów, Nowe Gliwice
(fot. J. Tymkiewicz)
Rys. 172. Rondo Sztuki – tablice ostrzegawcze na tarasie, Katowice (fot. J. Tymkiewicz)
Rys. 173-175. Wydział Teologiczny – relingi na szczycie elewacji i siatka GKD
otaczające przeszkloną klatkę schodową (fot. J. Tymkiewicz)
Rys. 176-177. Budynek Kolegium Języków Obcych – pojedyncze okna, jako jedyne
źródło światła naturalnego w dwóch salach dydaktycznych: od północy i od południa
(fot. J. Tymkiewicz)
Rys. 178. Ruchome zewnętrzne żaluzje - Wydział Prawa i Administracji
(fot. J. Tymkiewicz)
Rys. 179. Gabinet z podwójnymi systemami osłon przeciwsłonecznych - Wydział Prawa
i Administracji (fot.J. Tymkiewicz)
Rys. 180-181. Budynek „Cechownia” – dekoracyjne okno - widok z zewnętrz oraz od
wnętrza (fot. J. Tymkiewicz)
Rys. 182-183. Budynek „Maszynownia” - wewnętrzna przeszklona struktura i jedno z biur
(fot. J. Tymkiewicz)
Rys. 184-186. Widoki z okien sal dydaktycznych, Kolegium Języków Obcych
(fot. J. Tymkiewicz)
Rys. 187-189. Widoki z okien: Wydział Prawa i Administracji (fotografia z lewej) oraz
Wydział Teologiczny (fotografia pośrodku i z prawej) (fot. J. Tymkiewicz)
Rys. 190-195. Budynek „Symfonia” - okna i drzwi przesłonięte płytami
dźwiękochłonnymi (fot. J. Tymkiewicz)
Rys. 196-197. Użycie ochrony przeciwsłonecznej w pochmurne dni – Wydział Prawa
i Administracji (fotografia z lewej) oraz Kolegium Języków Obcych (fotografia z prawej)
(fot. J. Tymkiewicz)
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FUNKCJE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W ASPEKTACH BADAŃ
JAKOŚCIOWYCH. WPŁYW ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH
ELEWACJI NA KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI BUDYNKU

Streszczenie

Celem pracy była synteza i systematyka wiedzy na temat zagadnień związanych ze
ścianami zewnętrznymi - ich funkcjami, ze sposobem postrzegania i odbiorem ze strony
użytkowników, wzajemnymi zależnościami wnętrza i zewnętrza oraz zwrócenie uwagi na
złożoność tejże problematyki. Cechą pracy jest holistyczne ujęcie różnorodnych zagadnień
związanych z architektonicznymi rozwiązaniami ścian zewnętrznych, powiązanie wielu
wątków rozpatrywanych dotąd jako osobne zagadnienia, takich jak m. in: ewolucja rozwoju
historycznego, estetyka, symbolika, energooszczędność, kształtowanie warunków środowiska
wewnętrznego, ergonomia i funkcjonalność wnętrz, bezpieczeństwo, orientacja w przestrzeni
architektoniczno-urbanistycznej, badania jakościowe w architekturze z wykorzystaniem
metody Post Occupancy Evaluation (POE) oraz opinie i zachowania użytkowników.
W rozdziale I Wstęp zwrócono uwagę na problemy z terminologią dotyczącą ścian
zewnętrznych i elewacji we współczesnych publikacjach, sformułowano problem naukowy,
obszernie przedstawiono stan badań w odniesieniu do ścian zewnętrznych i elewacji oraz do
badań jakościowych i metod z nimi związanych.
W rozdziale II „Funkcje ścian zewnętrznych i elewacji w historii architektury oraz
współcześnie”
przeanalizowano
ewolucję
funkcji
zabezpieczająco-osłaniającej,
konstrukcyjnej, estetycznej oraz informacyjnej. Przedstawiono także prognozy co do kierunku
rozwoju funkcji fasad w przyszłości.
Rozdział III „Ściany zewnętrzne i elewacje a jakość budynku” – zawiera zbiór informacji
uporządkowany w kategoriach charakterystycznych dla badań jakościowych w architekturze,
czyli z wyszczególnieniem jakości technicznej, funkcjonalnej, behawioralnej, organizacyjnej
i ekonomicznej; starano się odpowiedzieć na pytania, co dzieje się po obu stronach
ściany/fasady (interakcja ze środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym budynku) oraz czy
rozwiązania architektoniczne ścian zewnętrznych wpływają na kształtowanie jakości całego
budynku. W podsumowaniu rozdziału zaproponowano klasyfikację problemów kształtowania
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jakości budynku (w poszczególnych kategoriach), zależnych od rozwiązań zastosowanych
w obrębie ścian zewnętrznych i elewacji.
Rozdział IV „Badania jakościowe ścian zewnętrznych i elewacji” zawiera przykłady
badań prowadzonych w ośrodkach naukowych zagranicznych i polskich. Jednakże główna
jego zawartość to opis metody i organizacji badań własnych, z udziałem użytkowników na
przykładzie wybranych obiektów szkolnictwa wyższego i biurowych. Badano związki
rozwiązań elewacyjnych z subiektywnie odczuwaną przez użytkowników orientacją
w przestrzeni urbanistycznej i architektonicznej (odnajdywanie drogi do celu), odbiorem
estetycznym i znaczeniowym, poczuciem bezpieczeństwa - w przestrzeni urbanistycznej oraz
komfortem psychicznym we wnętrzach budynku, a także z odczuwaną jakością środowiska
wewnętrznego. Autorka podjęła próbę zbadania m. in:
•

Czy metodę POE można wykorzystać w badaniach rozwiązań architektonicznych ścian
zewnętrznych i elewacji?

•

Czy tego typu badania rozwiązań elewacyjnych mają sens w warunkach polskich? Jakie
jest podejście do całego procesu przeprowadzania ewaluacji ze strony właścicieli
budynków, administratorów, użytkowników?

•

Jak postrzegają budynek użytkownicy – na co zwracają uwagę, co jest dla nich ważne?
Czy powinni oni partycypować w badaniach dotyczących problematyki elewacji
w procesach oceny budynku w trakcie użytkowania, a jeśli tak, to w jakim zakresie.

•

W jaki sposób zorganizować proces badawczy? Jakie problemy mogą pojawiać się
w trakcie przeprowadzania badań i opracowania wyników? Czy jest szansa na
interdyscyplinarną współpracę badawczą na tym polu? Gdzie w procesie badawczym jest
miejsce dla architekta?

Wnioski z badań skonfrontowano z opublikowanymi wynikami ewaluacji dokonanych
przez innych autorów. Sformułowano także wnioski dotyczące samego procesu
przeprowadzania badań z uwzględnieniem specyfiki warunków polskich.
W „Załącznikach” zamieszczono tabele z hierarchicznie uporządkowanym zestawem
informacji o ścianach zewnętrznych i elewacjach (od kontekstu urbanistycznoarchitektonicznego i naturalnego, poprzez konstrukcję, bryłę, detal, po wyposażenie
techniczne), ze wskazaniem możliwych konsekwencji zastosowanych rozwiązań.
Praca zawiera 23 tabele podsumowujące omawiane treści, wybrane schematy obrazujące
wyniki badań oraz zdjęcia analizowanych obiektów.
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FUNCTIONS OF THE EXTERIOR WALLS OF BUILDINGS IN VIEW
OF QUALITY ANALYSES. THE IMPACT OF ARCHITECTURAL
DESIGN SOLUTIONS OF FACADES ON THE QUALITY OF
BUILDING

Abstract

The scope of the dissertation is to synthesize and systematize the knowledge of the
exterior walls of buildings – their functions, roles, perception, performance as assessed by
users, correlations between the interior and exterior of buildings and special focus on the
complexity of the discussed issues. The holistic approach adopted by the author towards
diverse design solutions concerns the exterior walls and intertwining the issues that have so
far been discussed separately, including: the evolution of the historical development,
aesthetics, symbolic notions, energy-efficiency, provision of the conditions of the internal
environment, ergonomics, functionality and safety conditions, orientation in the architectural
and urban environment, quality analyses (POE) and opinions and behavior of the users of the
analyzed buildings.
Chapter I - The Introduction contains the terminology concerning the exterior walls of
buildings and their facades used in current publications, formulation of the thesis and
comprehensive presentation of the state of research devoted to the exterior walls and facades,
quality analyses and other related methods.
Chapter II - Functions of the exterior walls of buildings and facades in past and present
architectural design solutions contains the analysis of the evolution of their protective,
shielding, structural, aesthetic and message conveying /informative functions . Furthermore,
forecasts on the directions in the development of the roles of facades in the future are
presented.
Chapter III - Exterior walls, facades and the quality of buildings – compiles the
information categorized typically for quality analyses in architecture, with the differentiation
of the technical, functional, behavioral, organizational and economic performance of
buildings; it is an attempt at answering the question what occurs at both sides of building
walls/ facades (interactions between the internal and external environment) and whether the
design solutions used in the exterior walls exert an impact on the entire quality of the
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discussed buildings. In the recapitulation a proposal of classifying the issues shaping the
quality of buildings is put forward (in view of its different categories), depending on the
solutions of the exterior walls and facades.
Chapter IV – Quality analyses of the exterior walls and facades of buildings – presents
examples of research works conducted in Polish and foreign centers. Yet, it is predominately
focused on describing the method and manner of organization of the author’s own studies that
have involved users of exemplary university and office buildings. The relations between
design engineering solutions of facades and subjectively perceived users’ orientation (“way
finding”) in architectural and urban space are analyzed, as well as the users’ aesthetic and
semantic response to the examined buildings, sense of safety in urban space and
psychological comfort inside the studied buildings, together with the quality of their internal
environment as assessed by the users. The author made an attempt at investigating, among
other issues:
•

Is POE practicable for studying architectural solutions of the exterior walls and facades of
buildings?

•

Are the above mentioned studies feasible under the Polish conditions? How is the process
of buildings evaluation approached by their owners, managers and users?

•

How is the building perceived by its users? What are the users’ priorities? Should they
participate in studies on the performance of facades and the evaluation process in the
phase of the building occupancy and if yes, to what extent?

•

How to organize the research process? Which issues should be taken into account in
conducting the studies and compiling the results? Is there an opportunity for
interdisciplinary cooperation in such type of research? What is the architect’s role in the
research process?

The conclusions derived from the author’s studies were confronted with the results of
evaluations carried out by others. Also, conclusions are drawn from the outcome of the
studies in view of the specific nature of the Polish conditions.
The Annexes contain the tables with prioritized data on the exterior walls and facades of
buildings (starting with the architectural context and the natural environment, through
structure, shell and details, up to technical furnishings, fixtures and fittings) and suggestions
of possible consequences of the adopted design solutions.
Altogether, the dissertations includes 23 Tables recapitulating the discussed issues,
selected diagrams illustrating the outcomes of the research and photographs of the studied
buildings.
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ZAŁĄCZNIKI
Rozwiązania ścian zewnętrznych i elewacji – związki z funkcjonowaniem
całego obiektu oraz relacje z otoczeniem

Tabela 21
Otoczenie architektoniczno-urbanistyczne i warunki naturalne
Problem
Kontekst
urbanistycznoarchitektoniczny

Związki z rozwiązaniami ścian zewnętrznych i elewacji
•
•

•
Bliskość
ruchliwych arterii
•
i węzłów
komunikacyjnych •
•
•
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Bliskość ciągów
pieszych, placów

•
•
•
•
•

Bezpieczeństwo

•
•

odzwierciedlanie w bryle i elewacjach otwarć widokowych, osi kompozycyjnych, naprowadzeń, uwzględnienie relacji
tło/konkurencja formalna;
unikanie nadmiernego kontrastu, zasłaniania budynków istniejących, tworzenia niezamierzonych barier widokowych,
zacieniania sąsiednich działek i ich zasobów.
forma obserwowana z poruszających się samochodów - pożądane uproszczenie kompozycji elewacji, eliminacja
agresywnych, odciągających uwagę reklam, zwłaszcza ekranów ledowych,
unikanie materiałów elewacyjnych odbijających światło słoneczne;
projektowanie elewacji w charakterze ekranów akustycznych;
obecność fasad-znaków wspomagających orientację w skali miasta lub dzielnicy.
forma obserwowana przez spacerujących ludzi - architektura w skali człowieka, pożądany detal, obecność zieleni,
także na fasadach, tarasach oraz woda, jako element towarzyszący zagospodarowaniu terenu w pobliżu elewacji;
rozwiązania parterów uwzględniające zasady percepcji (szerokość przekroju ulicy, kąt obserwacji);
pożądane podcienia lub inne elementy osłonowe chroniące użytkowników przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi w pobliżu budynku;
nielokowanie w takich miejscach obiektów wymagających izolacji wizualnej wnętrz (np.: przeszklonych biur
w parterze);
w przypadku budynków wysokościowych – testowanie bryły w tunelach aerodynamicznych, pod kątem eliminacji
uciążliwych przeciągów na poziomie ulicy.
naturalna inwigilacja, naturalny nadzór - projektowanie elewacji z oknami umożliwiającymi obserwację budynku i
jego otoczenia przez użytkowników; uproszczona forma, brak występów, zakamarków, oświetlenie budynku i terenu;
stosowanie elektronicznej kontroli dostępu oraz tradycyjnych rolet i krat antywłamaniowych w parterach;
w budynkach zagrożonych atakiem - przegrody kuloodporne lub odporne na wybuch.

cd. tabeli 21
•

Izolacyjność
wizualna

•
•
•

Kontakt wizualny
z zewnętrzem
•
•
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•

Hałas

•
•

•
•
Słońce

•
•

kontakt wizualny z wnętrzem budynku pożądany głównie w holu i klatkach schodowych (np.: strefy wejściowe
budynków uczelnianych, także bufet); konieczność oznaczania niewidocznych przegród przeszklonych w celu
uniknięcia kolizji użytkownika z szybą;
widoczne z zewnątrz windy, klatki schodowe, korytarze, czy hole - to wspierające orientację informowanie
o wewnętrznej strukturze budynku i o komunikacji wewnątrz obiektu; dodatkowa korzyść to doświetlenie ciągów
komunikacji wewnętrznej światłem naturalnym;
zachowanie granicznej odległości (15 m) pomiędzy elewacjami z oknami dwóch budynków, przy których pracują
ludzie.
kontakt wzrokowy ze środowiskiem zewnętrznym – to dla użytkowników ważne informacje o cyklu dobowym odczuwanie rytmu dnia i nocy; jest to element wspierający poczucie komfortu we wnętrzach, ale nie dla wszystkich
użytkowników jest on istotny;
dobry widok z okna – to warstwy: górna (niebo oraz odległe sylwety naturalnych i sztucznych obiektów), środkowa
(drzewa, pagórki, budynki), dolna (pierwszy plan łącznie z roślinami i nawierzchnią);
widok z okna ma związek z tolerancją na dyskomfort z powodu olśnienia światłem słonecznym.
izolacyjność akustyczna przegrody zewnętrznej zależy m. in. od odległości od innych obiektów, ich wysokości,
ustawienia elewacji względem linii ulicy, zorientowania elewacji pod kątem do źródła hałasu;
rozpraszaniu fal dźwiękowych sprzyja ukośne ustawienie ścian zewnętrznych względem siebie oraz wielokrotne
załamywanie powierzchni przegrody;
w charakterze buforu akustycznego stosuje się ekrany, fasady podwójne, strefowanie pomieszczeń.
zapewnienie dostępu światła naturalnego do wnętrz, ochrona przed jego nadmiarem lub też zwiększenie jego
dystrybucji w pomieszczeniach o dużej głębokości;
kluczowa jest orientacja powierzchni transparentnych względem stron świata; wpływ ma sąsiednia zabudowa,
obecność drzew, krzewów w pobliżu przeszklonej przegrody;
bliskość powierzchni odbijających światło (np. białe ściany sąsiednich budynków) – to intensyfikacja oświetlenia
naturalnego wnętrz;
dostęp światła naturalnego do wnętrza musi być zawsze projektowany w integracji z systemem zabezpieczenia
przeciwsłonecznego; jego brak powoduje, że w fazie eksploatacji budynku użytkownicy wprowadzają osłony we
własnym zakresie, co jest niezamierzonym elementem estetyki wnętrz.

cd. tabeli 21
•
•
•
Temperatura
•
•
•
•
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•
•
Wiatr
•
•

zabezpieczenie przed przegrzewaniem się wnętrz w sezonie wiosenno-letnim i wychładzaniem w jesieni i zimie,
korzyści to zmniejszenie zużycia energii i kosztów na klimatyzację oraz ogrzewanie;
stosowanie różnego rodzaju szkła i innych materiałów transparentnych, np. szkło przeciwsłoneczne, niskoemisyjne,
z nadrukiem, aktywne słonecznie, struktury rozpraszająco-odbijające;
informacje jakie rozwiązanie jest najkorzystniejsze i najbardziej opłacalne w konkretnym przypadku, można uzyskać
dzięki analizom symulacyjnym; przy małym stopniu przeszklenia straty ciepła można zmniejszyć poprzez zwiększenie
izolacyjności cieplnej okna, natomiast przy zwiększaniu stopnia przeszklenia konieczne jest zastosowanie
odpowiednich zaawansowanych technologicznie powłok;
wskazane wykorzystanie masywnych elementów przegrody zewnętrznej, jako akumulatora ciepła;
powierzchnie poziome o dużym współczynniku odbijania światła (np. tarasy pokryte śniegiem, piasek, lustro wody)
jeśli przylegają do przeszklenia, powodują zwiększenie zysków ciepła;
problem rozszerzalności termicznej materiałów (np. wielkogabarytowych żaluzji zewnętrznych).
absorbowanie siły parcia i ssania wiatru; w budynkach wysokich kształt bryły testowany jest w tunelach
aerodynamicznych;
siła wiatru może uszkodzić lub zniszczyć elementy fasady, takie jak żaluzje zewnętrzne czy markizy; rozwiązaniem
jest automatyczne sterowanie opuszczaniem i podnoszeniem osłon w zależności od pomiaru parcia wiatru
(ciśnieniomierze wiatrowe);
wiatr może wspierać przepływ powietrza w budynku, jeśli idea bryły i elewacji, a także podziały wnętrz są
podporządkowane koncepcji ruchu powietrza w obiekcie (w budynkach wysokich są projektowane przylegające do
ścian zewnętrznych otwarcia w formie atriów) – korzyść to wyższy komfort zapewniony użytkownikom; eliminacja
syndromu chorego budynku (SBS);
wiatr jako źródło energii odnawialnej - możliwość integracji projektu bryły i elewacji z koncepcją elektrowni
wiatrowych (turbiny wiatrowe zintegrowane z bryłą budynku);
efekt działania wiatru wykorzystywany w koncepcji estetycznej elewacji, np.:
o fasada medialna, oświetlenie jest sterowane przez komputer, przetransponowujący kierunek i prędkość wiatru
na choreografię świetlną (np. Galleria Department Store w Seulu, czy Tower of Winds w Yokohamie);
o „płytki”, wibrujące, falujące i szumiące w podmuchach wiatru (projekty Ned Kahn Studios);

cd. tabela 21
•
Woda
•
•
Zanieczyszczenia
•

odpowiednie zabezpieczenie przeciwwilgociowe dają ściany wznoszone zgodnie z aktualnie obowiązującymi
normatywami, np.: jako przegrody wentylowane. Źródłem wilgoci niszczącej przegrodę zewnętrzną może być
środowisko wewnętrzne (m. in. problem budynków modernizowanych) i zewnętrzne - wiatr boczny może powodować
wtłaczanie wody deszczowej w nieszczelności elewacji; wilgoć, której źródłem jest woda z opadów atmosferycznych (deszcz,
topnienie śniegu), przyczynia się do rozwoju szkodliwych dla zdrowia użytkowników bakterii, grzybów czy glonów;
możliwość kreowania efektów estetycznych – odbicie elewacji w lustrzanej tafli wody lub „ściany” tworzone za
pomocą płaszczyzn wody wydostających się ze sterowanych elektronicznie dysz (Digital Water Pavillion).
przegroda zewnętrzna to bariera dla przenikających do wnętrz pyłów różnego pochodzenia (komunikacyjne, z
zakładów przemysłowych, z lokalnych kotłowni), a także alergenów wziewnych w postaci pyłków roślin; szczelne,
chroniące przed zanieczyszczeniami okna to także ograniczenie napływu powietrza zewnętrznego często nawet
poniżej higienicznego minimum;
zanieczyszczenia chemiczne w postaci kwaśnych deszczy, a także aktywnych chemicznie gazów i pyłów, mogą
niszczyć elewacje, szczególnie z kamieni naturalnych; konieczne jest stosowanie impregnatów.
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(Tabela jest opracowaniem własnym, z uwzględnieniem wniosków z badań literaturowych oraz badań własnych autorki)
Tabela 22
Konstrukcja, bryła, detal
Problem

Związki z rozwiązaniami ścian zewnętrznych i elewacji
•

Warstwowa
budowa budynku

Moduł podziału
ściany
zewnętrznej

•
•
•
•

budynek jest zbiorem warstw o różnym okresie trwania; elewacje stanowią warstwę mniej trwałą niż konstrukcja
całego budynku, ale trwalszą niż instalacje czy podziały i wyposażenie wnętrza; struktura budynku powinna być
zaprojektowana tak, aby warstwa o dłuższym czasie trwania, czyli konstrukcja nie utrudniała wymiany warstw
o krótszym okresie trwania;
sprawność wymiany elewacji zapewniają konstrukcje szkieletowe ze ścianami osłonowymi w systemach
modularnych, umożliwiające łatwy i czysty demontaż oraz transport;
uwzględnianie warstwowej budowy przyczynia się do wydłużenia cyklu życia budynku.
lepsze są gęstsze podziały, ułatwiające w bardziej elastyczny sposób dostawienie ścianek działowych – konflikt
z warunkami równomierności oświetlenia, dla których najlepsze są duże powierzchnie przeszkleń bez podziałów;
ze względu na ergonomię wnętrz zalecane wtopienie podpór w ścianę zewnętrzną (brak słupów od strony wnętrza);

cd. tabeli 22
•
•

Wysokość
kondygnacji

Szerokość bryły

Odchylenie
ściany od pionu
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Kształty wypukłe
Kształty wklęsłe
Ostre naroża
Ryzality,
wykusze
Optymalizacja
kształtu
Gzymsy
Galerie, tarasy

w kompozycji elewacji – wysokość kondygnacji to podziały horyzontalne decydujące o proporcjach bryły;
wysokość kondygnacji w świetle konstrukcji determinuje możliwości zastosowania podłogi technologicznej i sufitów
podwieszanych pozwalających na rozprowadzenie instalacji w budynku, także w przyszłości; brak takiej opcji jest
błędem obniżającym jakość funkcjonalną i elastyczność obiektu;
• od wnętrza – to wysokość pomieszczeń oraz wpływ na ich kubaturę, a tym samym na koszty eksploatacji (np. zbyt
duża wysokość pomieszczeń, to zwiększanie kubatury, którą trzeba ogrzewać w zimie i chłodzić latem).
• szerokość traktów 14-18 m umożliwia naturalną wentylację i naturalne doświetlenie oraz korzystny dla użytkowników
kontakt ze środowiskiem zewnętrznym;
• kąt rozwarty między ścianą a terenem – rozpraszanie fal dźwiękowych, możliwość zastosowania ogniw
fotowoltaicznych na odpowiednio zorientowanej i nachylonej pod optymalnym kątem fasadzie;
• zaleganie śniegu na pochyłych płaszczyznach elewacji – czasowe odcięcie kontaktu wizualnego z otoczeniem konieczność intensywnego ogrzewania struktur przeszklonych lub użycie sprzętu specjalistycznego do usuwania
śniegu i sopli;
• kąt ostry między ścianą a terenem - wzmacnianie fal dźwiękowych przy pochyleniu w stronę źródła hałasu.
rozpraszanie fal dźwiękowych.
wzmacnianie fal dźwiękowych.
• generowanie powierzchni trudnych do zagospodarowania (efektywność) – tradycyjne miejsce rekreacji, postawienia
elementów dekoracyjnych we wnętrzach; bardziej funkcjonalne wykorzystanie tej powierzchni wymaga
zaprojektowania mebli dopasowanych kształtem.
• mogą pozytywnie lub negatywnie wpłynąć na funkcjonalność wnętrz, powiększając i uatrakcyjniając ich przestrzeń,
lub też komplikując i utrudniając aranżację;
• zacieniają fragmenty fasady.
• optymalizacja kształtu budynku ze względu na zwartą w nim funkcję ma miejsce w obiektach powstających
z wykorzystaniem projektowania parametrycznego, wspieranego przez oprogramowanie służące do analiz
środowiskowych (np.: nasłonecznienia, obciążenia wiatrem, czy ruchu osób w budynku).
• jako poziome elementy zacieniające zabezpieczają wyłącznie przed promieniami padającymi pod wysokim kątem.
• w architekturze biurowej to miejsce relaksu, nieformalnych spotkań w czasie godzin pracy przy komputerze oraz
element podkreślający prestiż wybranych pomieszczeń (np. biur zarządu firmy);
• w budynkach dydaktycznych decyzją administratorów wyłączane z użytkowania z przyczyn bezpieczeństwa.

cd. tabeli 22
Arkady, loggie,
•
głęboko osadzone
okna
Materiały
•
budowlane
•
•
Podziały
i rozmieszczenie
płaszczyzn
przeszklonych
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Helioplastyka

•
•

•
•
•

Oświetlenie
nocne

•

•

modelują światło dzienne; wydajność tych elementów można oceniać w kontekście konkretnego rozwiązania
projektowego (konieczność badań).
dobór materiałów ze względu na estetykę, ale też jak najniższy poziom ich wewnętrznej energii (czyli energii koniecznej do
produkcji i transportu danego materiału); możliwość ich ponownego przetworzenia (recycling) lub użycia (reusing).
estetyka – artykulacja powierzchni elewacji; użycie szklanych fasad sprawia, że granica budynku staje się umowna,
a wnętrze przenika się z przestrzenią zewnętrzną;
konwencjonalne okno służy dystrybucji światła dziennego przy płytkich traktach biurowych; rozprowadzenie światła
w głębokiej przestrzeni wymaga zastosowania systemów kolektorowo-reflektorowych;
izolacyjność akustyczna przegrody zewnętrznej zależy od jej najsłabszego elementu, którym przeważnie jest szkło; ze
względów akustycznych korzystne są małe powierzchnie o wydłużonym kształcie,
okna sięgające do podłogi – brak bariery wizualnej między wnętrzem i zewnętrzem powoduje poczucie dyskomfortu
u użytkowników; okna na całej szerokości ściany utrudniają ustawienie przy ścianach bocznych mebli; okno sięgające
„do sufitu” – uniemożliwia montaż sufitu podwieszanego, niektórych typów karniszy czy wiszących lamp w polu
otwierania skrzydeł okna.
gra z percepcją obserwatorów, niezwykłe efekty wizualne związane z fakturą materiałów i artykulacją ścian;
płaszczyzny w intensywny sposób odbijające światło (szkło, metal, farba refleksyjna) mogą stanowić uciążliwość dla
otoczenia (olśnienia przechodniów, kierowców).
wiele funkcji – od najbardziej utylitarnej, czyli poprawy bezpieczeństwa w otoczeniu iluminowanego budynku,
poprzez tworzenie charakterystycznych miejsc w wizerunku nocnym miasta, które mogą pomóc w orientacji w tkance
miejskiej, aż po kreowanie estetyki pojedynczego budynku (wyeksponowanie zalet, detali, dekoracyjności oraz
zatuszowanie wad); celem jest także reklama;
o sposobie iluminacji decyduje
o kształt bryły budynku, typ ściany zewnętrznej (pełna z otworami okiennymi i drzwiowymi lub szklana
kurtyna), obecność detali na elewacji oraz materiał wykończeniowy, w tym jego barwa i faktura,
o forma światła (zależna od oprawy), moc, barwa, temperatura, kąt padania, poziomy olśnień, ruch, możliwość
sterowania,
problemy to nadmierna ekspansja oświetlenia nocnego, przekłamanie rzeczywistej barwy elewacji.

•

Bezpieczeństwo
•
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cd. tabeli 22
bezpieczeństwo zastosowanych materiałów i ich zamontowania oraz bezpieczeństwo użytkowania budynku – w tym:
o daszki chroniące wejścia przed upadkiem okładzin elewacyjnych; wysokości parapetów i balustrad
uniemożliwiające wypadnięcia z okna czy balkonu, Dla architektów oznacza to konieczność uwzględniania
w obiektach edukacyjnych ponadnormatywnych zabezpieczeń, dzięki czemu budynek będzie mógł być
użytkowany zgodnie z przewidzianym w projekcie scenariuszem i nie będzie potrzeby wprowadzania
ograniczeń lub elementów niezgodnych z koncepcją architekta;
o na szybach w strefie wejściowej, konieczność projektowania oznaczeń, zabezpieczających przed zderzeniem
z szybą; przy ich braku administratorzy najczęściej wprowadzają taśmy z folii naklejane na wysokości wzroku,
psują one estetykę i zamierzoną koncepcję dematerializacji danej powierzchni przeszklonej;
o zapewnienie dostępności strefy wejściowej do budynku dla osób niepełnosprawnych;
bezpieczeństwo ppoż.
o przeciwdziałanie emisji toksyn - odpowiednia klasa odporności ogniowej i nietoksyczność materiałów, szkło
ognioodporne, ogniochronne;
o możliwość prowadzenia akcji ratowniczej przez okna (dostępność);
o bezpieczeństwo ewakuacji - możliwość opuszczenia budynku w razie zagrożenia przez otwory w ścianach
zewnętrznych, w tym także bezpieczeństwo ekip ratowniczych przeprowadzających akcję;
o banery reklamowe należy sprawdzać pod kątem możliwości prowadzenia akcji gaśniczej i sprawnej ewakuacji
ludzi w razie pożaru, bezpieczeństwa samego materiału użytego jako podkład wydruku (atesty potwierdzające
niepalność), jakości zamocowania reklamy oraz możliwości jej rozcięcia przez sprzęt strażacki.

(Tabela jest opracowaniem własnym, z uwzględnieniem wniosków z badań literaturowych oraz badań własnych autorki)
Tabela 23
Wyposażenie techniczne
Elementy
instalacyjne na
elewacjach
Instalacje
i urządzenia
telekomunikacyjne

Funkcja i związki z rozwiązaniami ścian zewnętrznych i elewacji
•
•

anteny, nadajniki, kamery - komunikowanie się ze światem zewnętrznym, dostarczenie usług telekomunikacyjnych
użytkownikom, kontrola dostępu i bezpieczeństwa w budynku;
wyposażenie techniczne elewacji pociąga koszty zakupu, montażu i eksploatacji (przeglądy, nadzór, prace konserwacyjne).

cd. tabeli 23
Otwory
wentylacyjne,
wloty, wyloty
powietrza

•

zapewniają przepływ powietrza pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem – „oddychanie” budynku.

•
Rynny

•

usuwanie wody deszczowej z powierzchni dachu; powinny być jak najmniej widoczne, aby nie szpecić estetyki ściany
zewnętrznej;
rynny odprowadzające wodę z zadaszenia, przeważnie ukrywane na elewacji, mogą być także włączone w jej
kompozycję, jednocześnie pełniąc kluczową rolę w odzyskiwaniu wody deszczowej (Melbourne Rectangular Stadium).

Instalacje
odgromowe

•

bezpieczeństwo ppoż.

•

sterowanie systemem wentylacji - kontrola obiegu powietrza w budynku (otwieranie i zamykanie wlotów i wylotów
powietrza);
optymalne wykorzystanie energii słonecznej poprzez sterowanie działaniem różnego typu systemów ochrony
przeciwsłonecznej (zacieniające, regulujące stopień przezroczystości przegrody);
czujniki natężenia oświetlenia dziennego - wpływ na automatycznie sterowanie oświetleniem sztucznym
i oszczędność energii;
czujniki temperatury zewnętrznej – informacje dla systemu ogrzewania i wentylacji;
inteligentne systemy zarządzania fasadą dynamiczną wymagają podziału elewacji na strefy, identycznie zorientowane
względem stron świata oraz posiadające ten sam typ osłon i wspólne funkcje automatyki. Osłony należące do jednej
elewacji, ale pracujące w innych warunkach – na przykład zacieniane przez inny budynek powinny być przypisane do
oddzielnych stref.
służą równomiernej dystrybucji oświetlenia naturalnego w pomieszczeniach, głębszej i równomiernej penetracji
światła; odbijają bezpośrednie promieniowanie słoneczne, przejmują promieniowanie rozproszone i przesyłają je do
wnętrza w sposób kontrolowany;
stosowane są systemy stałe lub ruchome, sterowane ręcznie lub automatycznie. np.: półki świetlne (light shelves),
parapety odblaskowe (reflective sills), systemy eliptycznych lub parabolicznych luster (anidolic system);
problem to ograniczenie widoczności, przez elementy systemu; zalecane jest umieszczanie urządzeń powyżej poziomu
linii wzroku osoby stojącej;
zastosowanie tego typu systemu musi być uwzględnione w początkowej fazie projektowania, ponieważ wymagane są
stosunkowo wysokie pomieszczenia.

•
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Automatyka
elewacyjna

•
•
•

•
Systemy
kolektoroworeflektorowe

•
•
•

cd. tabeli 23
•
•

Ogniwa
fotowoltaiczne

•

•
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•
•
•

•
Systemy
czyszczące

•
•
•
•

aktywne pozyskiwanie energii słonecznej;
moduły ogniw PV powinny być zintegrowane z architekturą, włączane w koncepcję bryły i elewacji budynku już na
etapie programowania i projektowania; zastępowanie materiałów elewacyjnych modułami fotowoltaicznymi jest
korzystne ze względów ekonomicznych (BIPV); dodawanie modułów na konstrukcjach wsporczych, w fazie
użytkowania, już do gotowego obiektu może negatywnie wpływać na kompozycję bryły i elewacji. Konieczna jest
współpraca architektów oraz specjalistów ds. systemów PV;
kąty nachylenia płaszczyzn, na których zamontowane są moduły powinny być optymalne dla danej szerokości
geograficznej problemem jest zacienienie w różnych porach dnia i roku przez okoliczne drzewa, budynki, moduły
sąsiednie oraz samą bryłę obiektu, czy jej elementy rzucające cień na moduły systemu; trudność w ocenie, w jaki
sposób budynek będzie zacieniony w przyszłości (np.: przez nowe, na razie nieistniejące obiekty);
moduły transparentne, przepuszczające nie więcej niż 30% światła słonecznego, pochłaniają część widma świetlnego,
co w niekorzystny sposób daje się odczuć we wnętrzach (użycie tego typu modułów głównie w przestrzeniach
publicznych budynków, np.: ciągi komunikacyjne, klatki schodowe);
w projektowaniu modułów transparentnych dąży się do ukrycia systemu mocującego oraz połączeń elektrycznych;
duże koszty systemu.
w projekcie należy przewidzieć sposób dostępu do elewacji budynku w celach prac konserwacyjnych związanych
z myciem ścian, w tym powierzchni przeszklonych, a także zewnętrznych systemów osłon przeciwsłonecznych;
w przypadku wielkogabarytowych żaluzji zewnętrznych zalecana jest instalacja ram wychylnych, w miejscu gdzie pod
nimi występują okna;
w budynkach przeszklonych powinny być zainstalowane odpowiednie urządzenia techniczne umożliwiające
czyszczenie dużych powierzchni szkła; jest to usługa kosztowna, a sposób mycia ma wpływ na cenę; instalacja szyny
jest najprostszym rozwiązaniem, umożliwiającym korzystanie z najtańszych usług alpinistycznych;
w przypadku budynków niskich alternatywą są systemy mycia elewacji z terenu, tzw. metody teleskopowe, z użyciem
akcesoriów czyszczących i zdemineralizowanej wody;
ułatwienie w czyszczeniu elewacji to także szkło samoczyszczące - problemem jest delikatna powłoka, podatna na
uszkodzenia;
nieraz konieczne jest zakładanie siatek lub też systemów modułów z kolcami, w celu ochrony przed uciążliwą
obecnością gołębi; systemy te nie powinny ranić zwierząt, dlatego zalecane są rozciągnięte przewody wysyłające
okresowe impulsy elektryczne nieszkodliwe dla ptaków;
w miejscach zagrożonych wandalizmem zalecane są powłoki antygraffiti.

cd. tabeli 23
•

Osłony
•
przeciwsłoneczne

•
Otwieralne okna
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•
•

Fasady podwójne

•
•
•

Ekrany
multimedialne

•

zapewniają:
o ochronę wnętrz przed przegrzaniem – efektywność zależy od ich usytuowania: przed przegrodą (najlepsze),
w przegrodzie lub od strony wnętrza (najmniej efektywne);
o możliwość regulacji dostępu światła słonecznego, ochronę przed olśnieniem;
o bezpieczeństwo w budynku (rolety, żaluzje antywłamaniowe);
mają bardzo duży wpływ na estetykę wnętrz i elewacji i muszą być uwzględniane w projekcie; problem to:
o ograniczanie widoczności (kontaktu wzrokowego ze środowiskiem zewnętrznym);
o utrudnienia w utrzymaniu czystości elewacji w przypadku zastosowania zewnętrznych osłon
przeciwsłonecznych;
o nieoczekiwane, niepożądane efekty akustyczne wywołane przez wiatr przy osłonach zewnętrznych;
o konieczność uwzględniania rozszerzalności materiałów; nieprzyjemne zgrzytanie, występujące przy zmianach
temperatury w przypadku metalowych żaluzji.
możliwość naturalnej wentylacji i chłodzenia wnętrz, a tym samym obniżenie kosztów związanych z klimatyzacją;
zabezpieczenie wnętrz przed przegrzewaniem, komfort użytkowników;
według specjalistów od klimatyzacji to utrata kontroli nad warunkami środowiska wewnętrznego oraz
niebezpieczeństwo napływu zanieczyszczonego powietrza.
stosuje się je tam, gdzie są potrzebne, aby zmniejszyć wpływ hałasu ulicznego czy obciążenia wiatrem, zwłaszcza
w budynkach wysokich; nie zawsze udaje się zrealizować planowane zmniejszenie kosztów użycia systemów HVAC
i oszczędność energii; duże koszty samego systemu, duże koszty utrzymania (konieczność wymiany instalacji,
serwisowania i wymiany urządzeń czy przewodów), koszty utrzymania czystości, ważnej dla działania systemu
(np. usuwanie osiadających cząsteczek pyłu w przestrzeni międzyfasadowej);
naturalna wentylacja - możliwość indywidualnej regulacji parametrów mikroklimatu – zadowolenie użytkowników
i wzrost wydajności pracy, ale też skomplikowana obsługa, rygor dostosowania się do wzorca użytkowania;
problemem może być ochrona przeciwpożarowa (rozprzestrzenianie się dymu, utrudniona ewakuacja przez okna),
rozchodzenie się dźwięku i mieszanie świeżego oraz zanieczyszczonego powietrza;
zwiększenie ilości zużycia wysokiej jakości materiałów na drugą szklaną ścianę.
możliwość przekazu informacji w sensie dosłownym; zbytnia ekspresja - wielkoformatowe ekrany, które pulsują
światłem, migają obrazami, mogą oślepiać przechodniów i przeszkadzać okolicznym mieszkańcom.

(Tabela jest opracowaniem własnym, z uwzględnieniem wniosków z badań literaturowych oraz badań własnych autorki)

