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Santrauka. Apžvelgiama dvigubų stiklo fasadų sistemos koncepcija. Aptartos dvigubų fasadų klasifikacijos pagal tarpfasa-
dinio skaidymo tipus ir pagal tarpfasadinės ventiliacijos tipus. Nagrinėjami dvigubų stiklo fasadų ypatumai, jų skirtumai ly-
ginant su viengubais stiklo fasadais. Aptartos charakteristinės fasadų savybės: energijos taupymas, komfortinės savybės, 
akustinis efektyvumas, natūrali ventiliacija, statybos sąnaudos, priešgaisrinė sauga, naudingas plotas, konstrukcijos svoris. 
Pateikta dvigubų ir viengubų fasadų skirtumų apžvalga ir analizė. 
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Įvadas  
Paskutiniais dešimtmečiais stikliniai fasadai tapo neatsie-
jama reprezentacinė biurų pastatų ir dangoraižių dalis. 
Pasinaudojus stiklu, kaip fasado elementu, dažniausiai 
siekiama sukurti pastato tektoninę raišką, ignoruojant 
neigiamus stiklo sukeliamus efektus, kaip šiltnamio efek-
tas ir dideli šilumos nuostoliai žiemą. 

Pasibaigus naftos krizei 1973 m., buvo pakeistas 
požiūris į energetikos išteklių naudojimą. Tai palietė ir 
statybos pramonę, kuri pradėjo susirūpinti energijos 
švaistymu pastatuose bei iš naujo atgijo dvigubų fasadų 
koncepcija, kuri buvo toliau plėtota. Stiklo gamybos  
pramonė be spalvotų ir veidrodinių stiklų paketų pradėjo 
siūlyti ir dvigubo ir trigubo stiklo langus, tinkamus dvi-
gubų fasadų koncepcijai. Sprendžiant stiklo fasadų pa-
naudojimo pastatuose galimybes, pradėta atsižvelgti ne 
tik į kultūrinę, bet ir į energetinę pusę. 

 
Dvigubi fasadai 
Dvigubas fasadas–tai pastato fasadinė sistema iš dviejų 
plokštumų, kurie sudaro ventiliuojamą tunelį. Dvigubų 
fasadų esmė–naujas požiūris į pastato rūbą kaip jo aktyvų 
elementą. Svarbiausios tipinio dvigubo fasado dalys: 
vidinis  stiklo fasadas iš izoliacinio dviejų/trijų kamerų 
stiklo paketų; antrasis stiklo fasadas, patalpintas išorė-
je(arba atvirkščiai) su 0,2–2 metrų tarpu. Reikšminga šios 
sistemos savybė yra tai, kad oras tarp dviejų stiklo 
sluoksnių tampa dalis H-V-A-C (šildymas, ventiliacija, 
oro kondicionavimas) sistemos dalimi. Šiltas panaudotas 
oras tarp dviejų stiklo fasadų sluoksnių yra pašalinamas 
per tarpfasadinę ertmę dirbtinės ventiliacijos pagalba arba 
natūraliu būdu ir tuo būdu vidinio ir išorinio stiklo tempe-
ratūros sluoksnių temperatūra susivienodina, taip sumaži-

nami šilumos perdavimo nuostoliai. Žaliuzės yra 
talpinamos tarp stiklo fasadų, kurios yra apsaugotos nuo 
klimatinių temperatūrinių bei korozinių poveikių. Dėl šių 
aukščiau išvardytų savybių dvigubas fasadas vadinamas 
“žaliuoju” fasadu. 

 
1 pav. Dvigubų fasadų sistemos koncepcija 
Fig. 1.  Double-skin facade principle. 

Amerikoje dvigubų fasadų sistemos klasifikaciją 
sukūrė  Werner Lang ir Thomas Herzog. Joje yra 3 pa-
grindiniai dvigubų fasadų sistemų tipai:  

• Buferinė sistema 
• Ištraukiamo oro sistema 
• Natūralios ventiliacijos sistema 

 
Buferinė sistema 
Buferinė sistema pirma kartą panaudota jau prieš 100 
metų, tačiau vis dar sėkmingai plėtojama. Šita sistema 
naudojama siekiant efektyviai riboti tiesioginės saulės 
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apšvietimą, aplinkos triukšmą, bei pagerinti šilumines 
savybes. Naudojami du fasado sluoksniai su 0,2–2 m 
tarpu tarp jų, sukuriant vidinę erdvę, kurioje vyksta įkai-
tusio oro cirkuliacija. Pastato patalpų ventiliacija vyksta 
atskirai nuo fasadų koridoriaus. Žaliuzinės sistemos bei 
vėdinimo sistemos prietaisai montuojami fasadų vidinėje 
erdvėje.  

Tokio tipo sistemos pavyzdžiai yra Chemical Hoo-
ker administracinis pastatas Niujorke. Šito pastato dvigu-
bų fasadų sistema paima orą iš apačios ir išleidžia pro 
viršų 

 

 
2 pav. Chemical Hooker administracinis pastatas Niujorke  
Fig. 2. Chemical Hooker Building in New York 

Išpučiamo oro sistema 
Antrąjį dvigubo fasado sluoksnį dažniausiai sudaro 

dvigubo įstiklinimo langų profiliai. Reikšminga šios sis-
temos savybė yra ta, kad oro erdvė tarp dviejų fasadų 
sluoksnių yra dalis pastato vėdinimo sistemos. Tokiu 
būdu dvigubas fasadas tampa HVAC sistemos dalimi. 
Dvigubų fasadų vidinėje erdvėje sušilęs panaudotas oras  
yra pašalinamas pro  dvigubų fasadų vidines ertmes. Ši-
tokiu būdu vidiniai stiklai yra sušildomi iš išores, dėl ko 
sumažėja šilumos nuostoliai bei pagerinamos vidinių 
patalpų komfortinės sąlygos. Šviežias oras yra paduoda-
mas per HVAC ir tokiu būdu šita sistema netinkama na-
tūraliai ventiliacijai. Žaliuzinės sistemos montuojamos 
vidinėje dvigubų fasadų ertmėje, taip žaliuzės apsaugo-
mos nuo žalingo aplinkos poveikio (stiprus vėjas, lietus). 
Erdvė tarp fasadų sluoksnių įprastai yra 0,15–2 m. Dvi-
gubų fasadų vidinė erdvė tinkama patekti į vidų darbuoto-
jams siekiant patogiai išvalyti vidinius stiklo paviršius, 
taip pat žaliuzavimo prietaisams montuoti. Šita sistema 
naudojama kada natūrali ventiliacija netinkama dėl tam 
tikrų aplinkos savybių (pvz. vietose su dideliu aplinkos 
triukšmu, vėju.  

 
 

Natūralios ventiliacijos sistema 
Šita sistema susidaro iš vidinio paprasto stiklinio fasado 
sluoksnio bei išorinio viengubo stiklo sluoksnio fasado.  
Žaliuzavimo sistemos patalpinamos į vidinę dvigubų 
fasadų erdvę. Šios sistemos vidinės ertmės plotis turi būti 
apie 0,2–1,5 m dėl stiklo valymo galimybių. Šioje siste-
moje suderintos geriausios buferinės ir ištraukiamo oro 
sistemos savybės siekiant įgyvendinti natūralios ventilia-
cijos galimybę aukštuminiuose pastatuose. Išorinis fasado 
sluoksnis naudojamas sumažinti vėjo turbulencijos po-
veikį aukštuminiams pastatams ir leidžia vidiniame fasa-
do sluoksnyje atidaryti langus siekiant prileisti šviežio 
oro išvengiant triukšmo bei vėjo turbulencijos. Panaudo-
jant atidarytus langus, galima per naktį atvėsinti vidines 
ofiso patalpas, taip sumažinant vėdinimo kaštus. Dėl 
garso kontrolės, išorinio fasado sluoksnio atidarytos ert-
mės gali būti išdėstytos atskirai nuo vidinių varstomų 
langų arba nuotoliniu būdu iš vidinių patalpų valdomos 
išorinių angų atvėrimas. Tipinis natūralios ventiliacijos 
pavyzdys yra RWE aukštuminis administracinis pastatas 
Vokietijoje. 

 

 
3 pav. Dvigubų fasadų ventiliacijos tipai 
Fig. 3. Airflow concepts of double-skin facades 

 
4 pav. Dvigubų fasadų skaidymo tipai 
Fig. 4. Double skin facades tipology by modules. 

Sistemizuojant visas dvigubų fasadų klasifikavimo 
sistemas, galima apjungti i vieną hierarchiją. 
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5 pav. Dvigubų fasadų bendra klasifikacija 
Fig. 5. Double-skin facade classification 

Norint įvertinti dvigubų fasadų aukštas arba silpnas 
charakteristines savybes, apžvelgsiu kiekvieną aukščiau 
išvardytą savybę atskirai palygindamas su analoginiais 
tradiciniais stiklo fasadų sprendiniais. 

 
Energijos taupymas 
Oras, tekėdamas pro ertmę tarp vidinio ir išorinio fasadų 
saulėtą dieną sušyla. Tačiau be tiesioginės saulės apšvie-
tos dvigubas fasadas netenka šios savybės: šiuo atveju 
tekantis oras vėdinamas ir energijos išsaugojimas H-V-A-
C sistemoje yra mažiau efektyvus nei naudojant rekupera-
torių. Prastas dvigubo fasado efektyvumas žiemos metu 
yra išmatuotas pastate Turine (Brent 2006; Frampton 
1992) Ilgai trunkantys šiluminiai matavimai parodė jog 
terminis efektyvumas yra mažesnis nei 50%. šiluminė 
varža–2,0 W/m2K. Rezultatai mažesni nei atitinkamo 
fasado su low-E dvigubo stiklo paketais. Norint padidinti 
dvigubo fasado šilumines savybes, reikia vidinio fasado 
viengubo stiklo paketus pakeisti dvigubo stiklo low-E 
paketais. Taip padidinamos šiluminės savybės iki 20% 
(Colquhoun 2002). 

Vasarą saulės energija sugeriama tarp stiklo fasadų 
dėl susidariusio „šiltnamio efekto“, todėl stipriai įšyla 
ertmė tarp stiklo fasadų, taip padidindami vėdinimo są-
naudos. Gerokai neefektyvus būdas palyginus su kito-
kiomis priemonėmis sumažinti kaitimo problemas 
(išoriniai šešėliavimo įrenginiai- žaliuzės, užtveriamosios 
sienos) . Šitos išvados buvo padarytos matuojant dvigubo 
fasado pastatą Turine. Tipinę saulėtos dienos 3h oro tem-
peratūra tarp stiklo fasadų pasiekia 32 0 C, o tuo tarpu 
stiklo temperatūra šokteli iki 38 0 C. Stiklo fasado išorinės 
pusės temperatūra pakyla iki 52 0 C.  

 
Terminės savybės 
Dvigubo fasado sistema turi neabejotinai geras savybes 
žiemą: vidaus stiklai yra šiltesni nei būtų su vieno 
sluoksnio stiklo fasadu.  Vasaros metu vidinis stiklas 
smarkiai įkaista, tai pablogindamas komfortines savybes. 

Tokias išvadas pateikia Turino pastato matavimų doku-
mentacijose. 
 
Akustinis efektyvumas 
Akustinės savybės yra žymiai geresnės nei analoginiai 
vieno stiklo fasadai: triukšmą, kylantį iš kiemo pusės, 
atmuša išorinis stiklo fasadas kartu su vidiniu sluoksniu, 
taip triukšmo lygis patalpose teoriškai sumažėja dvigubai. 
Tačiau, jei patalpų langai yra praverti, dėl natūralios ven-
tiliacijos, tai gretimos patalpos sukeliamas triukšmo lygis 
padidinamas. Taip yra dėl to, kad garsas iš patalpos atsi-
spindi nuo išorinio stiklo fasado ir taip patenka į gretimas 
patalpas. 
Natūrali ventiliacija. 
Didelis dvigubo fasado pranašumas yra tai, kad pastate be 
didelio vargo galima tiekti natūralią arba dirbtinę venti-
liaciją. Šita savybė gali turėti didelę įtaka energijos tau-
pymui vidurio sezonuose arba vasaros metu kur lauko 
temperatūra ilgą laiką būna žemesnė nei 26 0 C. Per ertmę 
tarp dvigubo fasado leidžia pašalinti vidinių patalpų ši-
lumą bei saulės prikaitinimą. Klimatinėse zonose, kur 
vasaros temperatūra yra karštesnė, privalumas natūralios 
ar dirbtinės ventiliacijos yra nežymus. Ypač didelis ener-
getinis efektyvumas pasiekiamas naudojant hibridinę 
mechaninės ir natūralios ventiliacijos kombinaciją. 

 
Statybos sąnaudos 
Aukštesni statybos sąnaudos lyginant su tradiciniais stik-
lo fasadais( Dvigubai brangiau kainuoja įrengti dvigubą 
fasadą Europoje, keturis kartus – JAV (Trulove 2006) 
Taip yra dėl to, kad reikia pastato paviršių uždengti ne tik 
pagrindiniu fasadu bet ir antru išoriniu. Sąnaudos priklau-
so ir nuo pasirinkto dvigubo fasado padengiamo ploto. 
Dažnas sprendimas padengti dvigubą fasadą tik iš vienos 
pusės arba rekonstruojant pastato fasadą, jį uždengti stik-
lo fasadų, inkaruotų prie senos laikančiosios konstrukci-
jos. 

 
Priešgaisrinė sauga 
Pasirenkant dvigubo fasado sistemą pastatui, padidėja 
priešgaisrinės saugos reikalavimai, nes galimas dūmų ir 
ugnies patekimas į patalpas iš gretimos patalpos per dvi-
gubo fasado ertmę. Tam tikslui keliami aukštesni prieš-
gaisrinės saugos reikalavimai stiklo fasado medžiagoms. 
Privalomas dūmų šalinimas pro tarpfasadinę ertmę yra 
ribojamas 

 



 

 4 

 
6 pav. Gaisro plitimas dvigubuose fasaduose. 
Fig. 6. Fire spread in double facade. 

Naudingas plotas 
Dvigubą fasadą sudarančių konstrukcijų ir fasado 

sluoksnių plotis svyruoja nuo 0,2 iki 2 metrų, kurio suda-
romas plotas neturi rentabilios paskirties, kadangi jos 
naudojamos natūraliai ventiliacijai palaikyti, erdvė stiklui 
valyti, montuojamos žaliuzės. Kitaip nei pasirinkus tradi-
cinius aliuminio ir stiklo paketų fasadus, dvigubas fasa-
das sumažina naudingą plotą tenkantį pastatui. 

 
6 pav. Dvigubų fasadų tarpfasadinis koridorius. 
Fig. 6. Double-skin facade airflow cavity. 

Konstrukcijos svoris 
Dvigubo fasado statyboms panaudojama daugiau 

konstrukcinių elementų, taip padidinant bendrą pastato 
konstrukcijų svorį. 

 
Išvados 
Pagrindiniai dvigubo fasado privalumai:  
• didelis energijos taupymas; 
• puikios terminės savybės; 
• aukštas akustinis efektyvumas; 
• natūrali ventiliacija; 
Pagrindiniai dvigubo fasado trūkumai:  
• Didesni statybos kaštai; 
• Aukšti priešgaisrinės saugos reikalavimai; 
• Mažesnis naudingas plotas; 
• Sunkesnis konstrukcijos svoris. 

Dvigubi fasadai yra pranašesni už viengubus fasa-
dus dėl taupesnių energetinių kaštų, geresnių terminių 
savybių, aukštesnių akustinių charakteristikų, natūralios 
ventiliacijos privalumų. Tačiau jų populiarumą mažina 
sudėtingas projektavimo procesas bei didesni statybos 
kaštai. 
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DOUBLE-SKIN FACADES ARCHITECTURAL AND 
CONSTRUCTIONAL CHARACTERISTICS 

K. Butvinskas 

Abstract 

The conception of double-skin facade system is reviewed. 
Double-skin facades’ typology is analyzed by modules and 
by airflow concepts. Peculiarities of double-skin facades are 
analyzed as well as their differences according to glass 
facades. Typical characteristics of double-skin facades are 
discussed: efficient energy use, thermal comfort, acoustic 
efficiency, natural ventilation, construction cost, fire safety, 
useful floor space, construction weight. The review and 
analysis of differences between double-skin facade and 
glass facade are presented. 

Keywords: glass facade, double-skin facade, glass, architecture, 
construction.  


