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U żytkownicy lokali w budyn-
kach wielorodzinnych często
są zainteresowani zabudową
loggii. Potwierdzają to liczne

przykłady oraz badania ankietowe pro-
wadzone wśród mieszkańców [1]. Zabu-
dowa może przynieść wiele korzyści,
zarówno z punktu widzenia oszczędno-
ści energii, jak i polepszenia walo-
rów użytkowych mieszkania czy wzglę-
dów bezpieczeństwa. Przykładem kom-
pleksowego podejścia do modernizacji
loggii są działania podjęte przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową im. J. Zamoy-
skiego w Zamościu (fotografia). W ar-
tykule skupiono się na dwóch 11-kondy-
gnacyjnych budynkach, zrealizowanych
w technologii prefabrykowanej (system
Wk – 70) z żelbetowych płyt warstwo-
wych, pierwotnie izolowanych styropia-
nem o grubości 12 cm. Podczas kom-
pleksowych prac termomodernizacyj-
nych, rozpoczętych w pierwszej deka-
dzie XXI w., ściany zewnętrzne ocie-
plono dodatkową warstwą grafitowego
styropianu o grubości 10 cm w systemie
ETICS (mieszkanie nr 1) i wełną mine-
ralną o grubości 8 cm, montowaną po-
między rusztem drewnianym i zabezpie-

czoną blachą trapezową (mieszkanie nr 2).
Współczynnik przenikania ciepła ścian
zewnętrznych po termomodernizacji wy-
niósł odpowiednio 0,19 i 0,21 W/(m2·K).
W tym czasie docieplono także stropo-
dachy wentylowane, zamontowano ko-
lektory słoneczne i gruntownie zmoder-
nizowano instalacje grzewcze [1].

W analizowanych budynkach płyty
loggii o wymiarach 3,10 x 2,40 m (po-
wierzchnia 7,44 m2) były oparte na ścia-
nie i słupie. Na całej długości loggii
ustawiono donice betonowe o szeroko-
ści 0,60 m, co o 25% ograniczyło jej po-
wierzchnię. W założeniu projektowym
donice miały pełnić rolę ogrodów, ale
w praktyce stały się elementem szpecą-

cym elewację i dociążającym
loggie.

Podczas termomoderniza-
cji spółdzielnia podjęła decy-
zję o usunięciu donic. W ra-
mach recyklingu wykorzysta-
no je w osiedlu jako ławki,
montując drewniane siedzi-
ska. Usunięto też nielegalne
zabudowy loggii wykonane
przez lokatorów, zamknięto
i wyposażono w okno prze-
strzeń od słupa do ściany, za-
montowano metalowe barier-
ki wypełnione płytami z bla-

chy perforowanej cynkowanej galwa-
nicznie. W 2011 r. Spółdzielnia Miesz-
kaniowa zleciła opracowanie ujednoli-
conego projektu zabudowy loggii, do in-
dywidualnej realizacji przez lokatorów.
Część mieszkańców zdecydowała się
na zabudowę, ze względu na możliwość
uzyskania dodatkowej powierzchni
użytkowej osłoniętej przed warunkami
atmosferycznymi i zabezpieczonej
przed obecnością ptaków. Zabudowę
loggii wykonano w ok. 30% mieszkań.

Metoda badań
W dwóch mieszkaniach od lipca 2017 r.

do marca 2018 r. monitorowano tempe-
raturę wewnętrzną, w celu ustalenia,
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Streszczenie. Zabudowa loggii może przynieść wiele korzyści,
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w mieszkaniach. W artykule opisano także zastosowane rozwią-
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loggii i poprawę estetyki budynku.
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presents the results of the temperature monitoring in the
dwellings with the loggias glazed by the inhabitants. The research
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usability and the overall aesthetics of the buildings.
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jakie warunki panują w przestrzeni log-
gii oraz przyległych pomieszczeniach
mieszkalnych w wybranych miesią-
cach sezonu grzewczego i lata. Pomia-
ry prowadzono w dwóch mieszkaniach,
zlokalizowanych na jedenastej kondy-
gnacji dwóch budynków. Powierzchnia
mieszkań wynosiła 62,3 m2 (mieszka-
nie nr 1) i 35,4 m2 (mieszkanie nr 2),
a podczas sezonu grzewczego zamiesz-
kiwały je odpowiednio trzy osoby i jed-
na. Loggie o tej samej powierzchni skie-
rowane były na południowy wschód.

Rejestrację temperatury wykonywa-
no za pomocą pastylkowych rejestra-
torów typu iButton DS1922L, odczytu-
jąc temperaturę w loggiach i w wybra-
nych pomieszczeniach mieszkalnych
co 30 min.

Temperaturę powietrza zewnętrznego
ustalono na podstawie danych ze stacji
IMGW – PIB w Zamościu (identyfika-
tor 350230595). Stacja leży na połu-
dniowym obrzeżu miasta (50°42’N,
23°15’E) na wysokości 212 m n.p.m.
[2], w odległości ok. 2,5 km od monito-
rowanych budynków.

Wyniki pomiarów
Temperatura w pomieszczeniach

mieszkalnych i strefie loggii. Podstawo-
we dane uzyskane z monitoringu pod-
czas sezonu grzewczego zestawiono na
rysunku 1. Jeżeli dane miesięczne były
niepełne (np. ze względu na czas pomia-
rów lub eliminację błędnych wyników),
wartości uśrednione pochodzą z krótsze-
go okresu.

Zabudowa loggii spowodowała
wzrost temperatury w oszklonej prze-
strzeni, średnio o 7,5 i 7,8°C w porów-
naniu z temperaturą zewnętrzną (odpo-
wiednio w mieszkaniach nr 1 i 2), a naj-
większe różnice zaobserwowano w lu-
tym i marcu (rysunek 1). Temperatura
w mieszkaniu nr 1 podczas sezonu
grzewczego była średnio o 4,1°C wyż-
sza niż w mieszkaniu nr 2, co wynikało
z indywidualnych preferencji. Tempe-
ratura w zabudowanej przestrzeni loggii
we wrześniu i październiku była średnio
o 1,7°C wyższa w mieszkaniu nr 1,
a w pozostałych miesiącach o 1,1°C
wyższa w mieszkaniu nr 2. Różnice te
mogły wynikać z częstotliwości otwie-
rania oszkleń loggii i drzwi pomiędzy
loggią a częścią mieszkalną.

Skuteczność systemu szklarniowego
w pozyskiwaniu energii słonecznej jest
powiązana ze współczynnikiem korek-
ty temperatury btr. Zależy on od wzro-
stu temperatury w szklarni ponad tem-
peraturę powietrza zewnętrznego, czyli
odzwierciedla efekt buforowy nieklima-
tyzowanej przestrzeni oszklonej i moż-
liwość zmniejszenia strat ciepła przez
przegrodę pomiędzy szklarnią a strefą
ogrzewaną [3]. Na podstawie wyników
monitoringu obliczono miesięczne współ-
czynniki korekty temperatury jako:

(1)

gdzie:
θi – średnia temperatura wewnętrzna w po-
mieszczeniu mieszkalnym sąsiadującym z log-
gią w danym kroku obliczeniowym [°C];
θe – średnia temperatura zewnętrzna w danym
kroku obliczeniowym [°C];
θs – średnia temperatura wewnętrzna w przestrze-
ni słonecznej w danym kroku obliczeniowym [°C].

Współczynniki btr rosną w kolejnych
miesiącach sezonu grzewczego (poczy-
nając od września), osiągają najwięk-
szą wartość od października do stycz-
nia i stopniowo maleją w lutym i mar-
cu. W mieszkaniu nr 2 czynnik korek-
ty temperatury jest na ogół mniejszy, co
świadczy o lepszym wykorzystaniu
promieniowania słonecznego.

Przepływ ciepła przez mostek ter-
miczny w miejscu osadzenia płyty log-
gii. Połączenie płyty loggii ze ścianą
w systemie Wk – 70 stanowi typowy
w przypadku tego systemu mostek ter-
miczny. Lokalne zwiększenie przepływu
ciepła przyczynia się do zwiększenia za-
potrzebowania na energię w pomieszcze-
niach ogrzewanych [4 – 6]. Oprócz tego,
wewnętrzne powierzchnie mostków ter-

micznych mają w sezonie grzewczym
niższą temperaturę niż otaczające je prze-
grody [7 – 9]. Może to zwiększać ryzy-
ko kondensacji wilgoci i pogorszyć kom-
fort termiczny w pomieszczeniach,
a w skrajnych przypadkach spowodować
rozwój grzybów lub pleśni, tworząc za-
grożenie dla zdrowia ich użytkowników.

Negatywne zjawiska wywoływane
przez mostki termiczne mogą być ogra-
niczone dzięki oddzieleniu ich od po-
wietrza zewnętrznego o niskiej tempe-
raturze. Praktyczne rozwiązania sprzyja-
jące takiej separacji polegają na wykona-
niu nieogrzewanych przestrzeni buforo-
wych, oddzielających elewację budynku
od środowiska zewnętrznego. Zaliczyć
można do nich przestrzenie oszklone,
np. wentylowane podwójne fasady,
ogrody zimowe lub zabudowane prze-
ziernie czy oszklone balkony lub loggie.

Podczas badań wyznaczono rozkład
temperatury w miejscu połączenia log-
gii ze ścianą zewnętrzną, zakładając, że
loggia jest otwarta lub zabudowana (ry-
sunki 2a i 2b). Analizy wykonano dla
mieszkania nr 1, przyjmując średnie
temperatury w lutym (ze względu na
najniższą temperaturę w obszarze zabu-
dowanej loggii). Różnice w rozkładzie
temperatury pomiędzy dwoma rozwią-
zaniami nie są zbyt widoczne. W wa-
riancie z oszkloną loggią można jednak
zaobserwować wzrost temperatury
w narożu stropu i ściany z 21,0 na
22,3°C, na skutek podwyższenia tempe-
ratury po stronie zewnętrznej przegro-
dy. Dzięki zabudowie loggii strumień
ciepła przepływającego przez 1 m złą-
cza zmniejszył się podczas okresu po-
miarów o 35,7% (mieszkanie nr 1)
i o 46,1% (mieszkanie nr 2).
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Rys. 1. Średnia temperatura: a) mieszkanie nr 1; b) mieszkanie nr 2
Fig. 1. Average temperature: a) dwelling no 1; b) dwelling no 2
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Redukcja strat ciepła w części
mieszkalnej. W monitorowanych
mieszkaniach obliczono także straty
ciepła przez obudowę w miesiącach za-
liczanych do sezonu grzewczego. Me-
todę obliczeń przyjęto zgodnie z [7],
posługując się wyznaczonymi doświad-
czalnie współczynnikami redukcji tem-
peratury btr. Współczynnik strat ciepła
Htr pomiędzy pomieszczeniem ogrze-
wanym a nieogrzewaną przestrzenią
obliczono jako:

Htr = btr • Hib (2)
gdzie:
Htr – współczynnik strat ciepła pomiędzy po-
mieszczeniem ogrzewanym a środowiskiem ze-
wnętrznym [W/K];
Hib – współczynnik strat ciepła między po-
mieszczeniem ogrzewanym a nieogrzewanym
[W/K].

Wyniki przedstawiono na rysunku 3.
Zmniejszenie strat ciepła widoczne jest
podczas wszystkich analizowanych mie-
sięcy (rysunek 3). Redukcja strat jest naj-
mniejsza w październiku i grudniu
(mieszkanie nr 1) oraz w grudniu i stycz-
niu (mieszkanie nr 2). Oszczędności wy-
nikające z zabudowy loggii są nieco
większe w mieszkaniu nr 2 i wynoszą
w sumie 749,6 kWh oraz 783,2 kWh
(odpowiednio w mieszkaniu nr 1 i 2).

Różnice procentowe są znacznie więk-
sze, ze względu na większą powierzch-
nię przegród oddających ciepło w miesz-
kaniu nr 1.

Wnioski
Na podstawie badań stwierdzono, że

przezierna zabudowa loggii przyniosła
pozytywne efekty dotyczące oszczęd-
ności energii i zwiększyła wartość użyt-
kową mieszkań oraz bezpieczeństwo
użytkowania. Dzięki zabudowie tempe-
ratura w obszarze loggii i w węzłach łą-
czących płyty loggii ze ścianami kon-
strukcyjnymi wzrosła, ograniczono tak-
że straty ciepła przez przegrody ze-
wnętrzne. Wyniki sugerują, że skutecz-
ność pasywnych systemów szklarnio-
wych może być większa w mniejszych
mieszkaniach o mniejszej kubaturze
i powierzchni przegród oddających cie-
pło. Efekty te mogą być uzależnione
od zachowania użytkowników, czego
w przeprowadzonych badaniach szcze-
gółowo nie analizowano.

Lokatorzy byli zadowoleni z poczy-
nionych przez zarządcę zmian i chętniej
korzystali z powiększonej (dzięki de-
montażowi donic) powierzchni loggii.
Z przeprowadzonych wywiadów z użyt-

kownikami monitorowanych mieszkań
wynikało jednoznacznie, że wykonaną
indywidualnie zabudowę loggii również
oceniali oni pozytywnie. Jako zjawiska
korzystne wymieniano odczuwalną po-
prawę warunków termicznych w miesz-
kaniach zimą, osłonę przed wiatrem
i możliwość wykorzystania dodatkowej,
osłoniętej przestrzeni.

Dzięki przemyślanym działaniom
spółdzielni i wykonaniu kompleksowej
modernizacji poprawiono estetykę bu-
dynków, a także uzyskano oszczędności
energetyczne, co potwierdzono badania-
mi i obliczeniami przedstawionymi
w artykule.
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Rys. 3. Straty ciepła w sezonie grzewczym: a) mieszkanie nr 1; b) mieszkanie nr 2
Fig. 3. Heat losses during the heating season: a) dwelling no 1; b) dwelling no 2
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Rys. 2. Temperatura w węźle połączenia loggii i ściany, mieszkanie nr 1: a) loggia otwar-
ta (na wyższej i niższej kondygnacji); b) loggia zabudowana (na wyższej i niższej kondy-
gnacji)
Fig. 2. Temperature in the connection of the loggia and the façade wall, dwelling no 1:
a) open loggia (in the upper and lower dwelling); b) enclosed loggia (in the upper and lower
dwelling)
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