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TEMAT NUMERU

fot. Adam Sauna

piwnica w nowym
wydaniu
Dzisiaj rzadko buduje siÚ podpiwniczone domy
jednorodzinne, jednak dawniej byïo to niemal normÈ.
Nic zatem dziwnego, ĝe jest jeszcze wiele starych
budynków, których wïaĂciciele (zwykle nowi)
zastanawiajÈ siÚ, jak przystosowaÊ piwnice
do nowych funkcji. Zagospodarowanie tych
pomieszczeñ moĝe bowiem okazaÊ siÚ najtañszym
sposobem powiÚkszenia przestrzeni
mieszkalnej domu.
Boĝena Modzelewska
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DLACZEGO
NIE BUDUJE SI}
DOMÓW Z PIWNICAMI?
KiedyĂ piwnice miaïy w zasadzie wiele
zalet i tylko jednÈ wadÚ – wysokie koszty
budowy. Mogïy pomieĂciÊ nie tylko urzÈdzenia techniczne, takie jak piec centralnego ogrzewania czy hydrofor. Bardzo
czÚsto urzÈdzano tam podrÚczny warsztat,
spiĝarniÚ, pralniÚ, suszarniÚ, prasowalniÚ
itp. CzÚsto w piwnicach znajdujÈ siÚ garaĝe, choÊ rozwiÈzanie to przysparza sporo
problemów 1. Spotyka sie teĝ piwnice
usytuowane na powierzchni terenu 2.
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adaptacja pomieszczeń piwnicznych

1 Baraĝ w piwnicy to potencjalne miejsce „zalewowe”

2 PrzywiÈzanie do posiadania piwnicy moĝe objawiaÊ siÚ jej budowÈ na

(fot. George)

powierzchni terenu (fot. archiwum BD)

Prawie ĝadne przeszkody czy niedogodnoĂci nie wydawaïy siÚ straszne i nie byïy
w stanie zniechÚciÊ do budowania podpiwniczonych domów.
Obecnie jest zupeïnie inaczej. Dla wielu inwestorów piwnice staïy siÚ zbÚdnym „luksusem” lub niepotrzebnym wydatkiem
(koszt ich budowy wynosi okoïo 30% wartoĂci kosztów stanu surowego domu). Poza
tym, w domu bez piwnic zazwyczaj nie ma
wilgoci i nie trzeba siÚ martwiÊ o okresowe
zmiany poziomu wody gruntowej. Praktyka
pokazuje, ĝe piwnice nie sÈ konieczne
i moĝna siÚ bez nich obejĂÊ. To najczÚĂciej
oznacza podczas budowy oszczÚdnoĂci rzÚdu kilkudziesiÚciu tysiÚcy zïotych. Za te
pieniÈdze moĝna przecieĝ urzÈdziÊ i wyposaĝyÊ dom, ewentualnie zrealizowaÊ jakieĂ
marzenia np. wybudowaÊ saunÚ, basen,
ogród zimowy, kupiÊ duĝÈ wannÚ z hydromasaĝem albo dobry samochód.

I¥m NA CAO¥m?
Ale skoro piwnica juĝ jest, lepiej jÈ przystosowaÊ do nowych zadañ, niĝ miaïaby staÊ
pusta 3. Koszt adaptacji oraz iloĂÊ niezbÚdnych robót z niÈ zwiÈzanych w duĝej
mierze zaleĝy od stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku oraz od
nowych funkcji, jakie majÈ peïniÊ pomieszczenia podziemne.
Program minimum – piwnice najïatwiej
zagospodarowuje siÚ na pomieszczenia,
w których nie przewiduje siÚ staïego pobytu ludzi, czyli moĝna tam urzÈdziÊ solarium, saunÚ, domowÈ siïowniÚ, warsztat
hobbysty itp. Wtedy nie trzeba speïniaÊ
wielu rygorystycznych zalecieñ dotyczÈcych wysokoĂci pomieszczeñ, ich doĂwietlenia Ăwiatïem dziennym, ogrzewania,
termoizolacyjnoĂci przegród zewnÚtrznych itp. Zgodnie z przepisami, w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt

3 Zanim „zejdziemy” do
piwnicy, trzeba jÈ osuszyÊ i ociepliÊ...
(fot. Plastics)

4 ... ale potem bÚdziemy zadowoleni
z tak uzyskanej dodatkowej powierzchni
(fot. ACO)

czasowy, ludzie mogÈ przebywaÊ do 4 godzin dziennie.
Program maksimum – to, oczywiĂcie, zagospodarowanie pomieszczeñ piwnicznych na sypialnie lub pracownie czy gabinety 4. Wtedy obowiÈzujÈ takie same
przepisy, jak przy budowie nowego domu.
Oznacza to, ĝe np. wysokoĂÊ pomieszczeñ
nie moĝe byÊ mniejsza niĝ 250 cm, szerokoĂÊ korytarzy co najmniej 120 cm, wysokoĂÊ stopni schodowych nie wiÚksza niĝ
19 cm oraz ich dïugoĂÊ min. 25 cm. W typowych piwnicach wszystkie te wymagania moĝna, oczywiĂcie, speïniÊ, ale po
przerobieniu wielu elementów konstrukcyjnych budynku i przy sporych nakïadach finansowych. Naleĝy siÚ liczyÊ
z tym, ĝe jednostkowy koszt zaadaptowanej powierzchni moĝe byÊ nawet wyĝszy
od ceny 1 m2 nowego budynku.

JAKIE PROBLEMY
TRZEBA ROZWIkZAm?
Kilka czynników ma decydujÈcy wpïyw na
koszt modernizacji piwnicy.

WilgoÊ – to zjawisko bardzo czÚste, jednak
nie naleĝy siÚ tym przeraĝaÊ, tylko trzeba
zlokalizowaÊ przyczyny takiego stanu. Zazwyczaj jest to spowodowane brakiem poziomej izolacji przeciwwilgociowej podïogi
na gruncie. Ale jeĂli tylko Ăciany zewnÚtrzne sÈ suche to takÈ usterkÚ moĝna ïatwo
i tanio naprawiÊ.
O wiele gorsza sytuacja jest wtedy, gdy na
Ăcianach pojawiajÈ siÚ pleĂñ lub grzyb.
¥wiadczy to o braku odpowiedniej wentylacji pomieszczeñ, a zazwyczaj takĝe o nieszczelnej izolacji przeciwwilgociowej Ăcian
zewnÚtrznych oraz ich niedostatecznej termoizolacyjnoĂci 5. Wtedy zakres i koszt
niezbÚdnych prac doĂÊ znacznie wzrastajÈ.
Tyle tylko, ĝe przy adaptacji piwnic na pomieszczenia mieszkalne i tak zazwyczaj
przewiduje siÚ ocieplenie Ăcian oraz uïoĝenie nowej izolacji przeciwwilgociowej.
Jednak najgorsza sytuacja jest wówczas, gdy
Ăciany piwnic sÈ mokre i kruszÈ siÚ przy dotkniÚciu. Oznacza to, ĝe mogÈ byÊ na tyle
zniszczone przez wilgoÊ i mróz, ĝe ich wytrzymaïoĂÊ jest znacznie gorsza od projek-
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TEMAT NUMERU
5 Taki stan Ăcian
zewnÚtrznych to utrudnienia dla adaptowanej
piwnicy
(fot. Aqapol)

6 Gdy wysokoĂÊ pomieszczeñ piwnicznych wyklucza
staïy pobyt ludzi, to moĝemy
np. obok kotïowni urzÈdziÊ
saunÚ, czy siïowniÚ
(fot. Hibernatus)

towanej. A wtedy do robót izolacyjnych
dojdÈ jeszcze prace zwiÈzane ze wzmocnieniem konstrukcji noĂnej budynku, co nigdy nie jest ïatwe i tanie.
Poziom wody gruntowej – i rodzaj gruntu,
na jakim posadowiony jest budynek, zwykle ĂciĂle wiÈĝÈ siÚ ze stanem zawilgocenia
Ăcian oraz podïóg w piwnicy. Po prostu,
w gruntach piaszczystych i przy wodzie
gruntowej poniĝej poziomu posadowienia
piwnice na ogóï sÈ suche. Oznacza to, ĝe nawet powaĝny zakres prac modernizacyjnych (np. ïÈcznie z pogïÚbianiem piwnic)
nie powinien byÊ zbyt kïopotliwy i kosztowny. Zwïaszcza, gdy gïówne roboty budowlane bÚdÈ prowadzone latem.
Znacznie gorsza sytuacja jest wtedy, gdy na
dziaïce wystÚpujÈ grunty nieprzepuszczalne (gliniaste) – nawet pomimo niskiego poziomu wody gruntowej piwnice mogÈ byÊ
mocno zawilgocone. PrzyczynÈ tego zwykle
jest uszkodzona izolacja oraz woda opadowa przesÈczajÈca siÚ przez szczeliny lub
przewarstwienia gruntu i zbierajÈca siÚ przy
Ăcianach fundamentowych (w rejonie dawnego wykopu pod fundamenty). W takich
sytuacjach z reguïy potrzebne jest wykonanie drenaĝu, a to oczywiĂcie wpïywa na
zwiÚkszenie kosztów adaptacji.
Najgorzej jest wtedy, gdy woda gruntowa
znajduje siÚ powyĝej poziomu posadowienia budynku (nawet okresowo). Jeĝeli dom
ma szczelnÈ izolacjÚ przeciwwodnÈ i piwnice sÈ suche, to nie naleĝy robiÊ nic, co mogïoby ten stan zmieniÊ. Ograniczone prace
modernizacyjne moĝna przeprowadziÊ we
wnÚtrzu przy zachowaniu duĝej ostroĝnoĂci, aby niepotrzebnie nie naraziÊ siÚ na dodatkowe kïopoty. Ale taka sytuacja naleĝy
do wyjÈtkowych. NajczÚĂciej Ăciany sÈ mocno zawilgocone, podïoga w piwnicy popÚkana (nieszczelna), a wnÚtrze zwykle jest
zalewane na wiosnÚ, czasami takĝe jesieniÈ.
Wtedy ryzyko adaptacji piwnicy na pomieszczenia mieszkalne jest doĂÊ duĝe,
choÊ osuszenie i wïaĂciwe zaizolowanie
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piwnic – konieczne, pomimo zwiÈzanych
z tym problemów i duĝych kosztów.
DostÚp do Ăwiatïa dziennego – jest niezbÚdny zwïaszcza w pokojach mieszkalnych. Trzeba bowiem pamiÚtaÊ, ĝe powierzchnia okien powinna mieÊ nie mniej
niĝ 1/8 powierzchni podïóg, a w pomieszczeniach nie przeznaczonych na staïy pobyt
ludzi min. 1/12. To z reguïy znacznie wiÚcej
niĝ zapewniajÈ zwykïe, maïe okienka piwniczne. Projektowano je przecieĝ bardziej w
celu usprawnienia wentylacji, niĝ do wïaĂciwego oĂwietlenia pomieszczeñ. Przy tym
bardzo istotna jest szerokoĂÊ istniejÈcych
otworów. JeĂli okna majÈ przynajmniej 90
cm (lepiej 120 cm) to sytuacja jest doĂÊ korzystna. Znacznie gorzej, gdy okien brak
lub sÈ bardzo wÈskie. Wtedy trzeba liczyÊ
siÚ z koniecznoĂciÈ wykonania nadproĝy w
Ăcianach noĂnych, a to na ogóï jest doĂÊ
skomplikowane i kosztowne.
WysokoĂÊ piwnicy – jest bardzo waĝna
przy ustalaniu sposobu zagospodarowania
dodatkowej przestrzeni. Zwykle wynosi
ona okoïo 220 cm, co umoĝliwia projektowanie pomieszczeñ przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi 6. Jednak dla wielu inwestorów to ograniczenie nie jest przeszkodÈ. WysokoĂÊ taka jest bowiem wystarczajÈca do urzÈdzenia w piwnicy róĝnorodnych
pomieszczeñ rekreacyjnych lub magazynowych, czyli do powiÚkszenia powierzchni
uĝytkowej, a niekoniecznie mieszkalnej.
Gdy planowany tam bÚdzie jednak staïy pobyt ludzi, to oznacza to koniecznoĂÊ pogïÚbienia adaptowanych pomieszczeñ o okoïo
30 cm (przynajmniej w Ărodkowej czÚĂci).
OczywiĂcie wynika z tego zwiÚkszony zakres robót i sporo wiÚksze koszty.
Ogrzewanie dodatkowych pomieszczeñ –
nie jest to problem, gdy przewiduje siÚ modernizacjÚ ukïadu grzewczego (co zazwyczaj i tak ma miejsce podczas generalnego
remontu budynku). JeĂli jednak prace te
nie sÈ przewidywane, to warto pamiÚtaÊ, ĝe
w pomieszczeniach magazynowych wystar-

czajÈca jest temperatura w zakresie 5-8°C,
przeznaczonych na pobyt czasowy – 1216°C, a mieszkalnych – 18-22°C. OczywiĂcie, chwilowe dogrzanie pomieszczeñ, np.
za pomocÈ przenoĂnych grzejników elektrycznych, jest akceptowalne i opïacalne.
Do ciÈgïego ogrzewania zwiÚkszonej kubatury potrzebne sÈ odpowiednie rezerwy
w ukïadzie grzewczym lub odrÚbny ukïad
instalacyjny.
UrzÈdzenia sanitarne – rzadko byïy instalowane w piwnicach. Natomiast w
adaptowanych pomieszczeniach bywajÈ
projektowane doĂÊ czÚsto. UrzÈdzenie
ïazienki, WC lub kuchni wiÈĝe siÚ,
oczywiĂcie, z doprowadzeniem wody i
odprowadzeniem Ăcieków. O ile z instalacjÈ wodociÈgowÈ na ogóï nie ma ĝadnych kïopotów, to wykonanie dodatkowego odcinka kanalizacji moĝe przysporzyÊ pewnych problemów. Jak
bowiem wiadomo, ciecze nie pïynÈ do
góry i w gïÚbokich piwnicach czasami
konie-czne jest zamontowanie odpowiedniej pompy 7. A to rzecz jasna
podnosi koszt wykonania instalacji.
Modernizacja instalacji elektrycznej –
najczÚĂciej nie jest zbyt skomplikowana
i kosztowna. Z zainstalowaniem kilku dodatkowych ĝarówek i kontaktów poradzi
sobie prawie kaĝdy. Nawet z ewentual-

7 Na poziomie -11 moĝe szwankowaÊ kanalizacja
i trzeba jÈ bÚdzie wspomóc odpowiednimi przepompowniami Ăcieków (fot. BORYSOWSKI & S póïka)
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adaptacja pomieszczeń piwnicznych
ZE SCHODAMI MO¿E BYm PROBLEM
298
220

78

czÚĂÊ stropu do wyburzenia
schody w czÚĂci mieszkalnej
25
220
250

18

162

20

20

Schody do piwnicy i w czÚĂci mieszkalnej róĝniÈ siÚ, bo nie sÈ projektowane
wedïug tych samych zasad.
Kryteria, jakie muszÈ speïniaÊ w nowych domach to:
– wysokoĂÊ stopni – 15-19 cm
(piwnicznych 20 cm);
– min. szerokoĂÊ stopni – 25 cm
(piwnicznych 20 cm);
– min. szerokoĂÊ stopni zabiegowych
– 25 cm w odlegïoĂci nie mniejszej niĝ
40 cm od wewnÚtrznej balustrady,
sïupa;
– maks. liczba stopni w jednym biegu
– 17 szt.;
– min. szerokoĂÊ biegu – 80 cm;
– min. szerokoĂÊ spocznika – 80 cm;
– min. wysokoĂÊ nad schodami – 200 cm.

200

nym uïoĝeniem elektrycznego ogrzewania podïogowego. Trzeba tylko sprawdziÊ,
czy wystarczajÈcy jest przydziaï mocy.
DoĂÊ czÚsto zdarza siÚ bowiem, ĝe liczba
nowych urzÈdzeñ zasilanych energiÈ
elektrycznÈ (kuchenki, piekarniki, klimatyzatory, zamraĝarki, komputery, grzejniki itp.) jest tak duĝa, ĝe konieczna jest wymiana caïej instalacji ïÈcznie z modernizacjÈ tablicy rozdzielczej. Te wydatki naleĝy uwzglÚdniÊ przed przystÈpieniem do
robót budowlanych.
Prawidïowa wentylacja – pomieszczeñ
urzÈdzonych w piwnicach jest niezbÚdna.
W przeciwnym razie, w krótkim czasie
mogÈ zostaÊ ponownie zawilgocone. Konieczne jest zatem zapewnienie napïywu
Ăwieĝego powietrza i usuwanie zuĝytego.
Trzeba jednak pamiÚtaÊ, ĝe do tego nie
wystarczÈ mikroszczeliny w oknach, a kominowe przewody wentylacji grawitacyjnej, rzadko bywajÈ doprowadzone do
piwnicy. Do najlepszych, ale i najdroĝszych rozwiÈzañ naleĝÈ, oczywiĂcie, systemy wentylacji mechanicznej. Jednak
w wielu przypadkach moĝna siÚ bez nich
obejĂÊ. Trzeba tylko poradziÊ siÚ doĂwiadczonego fachowca.

schody do piwnicy
obniĝona podïoga piwnicy

130

220
350

Do piwnic prowadzÈ najczÚĂciej strome i wÈskie schody. Po prostu kiedyĂ do ich projektowania podchodziïo siÚ tolerancyjnie, zakïadajÈc – i sïusznie – ich sporadyczne uĝytkowanie. Natomiast wygoda
i bezpieczeñstwo chodzenia takimi schodami w przypadku adaptacji piwnicy na pomieszczenia mieszkalne podlega juĝ zdecydowanie ostrzejszym rygorom.
Schody muszÈ zostaÊ tak zmodernizowane, by odpowiadaïy obowiÈzujÈcym normom. A to moĝe oznaczaÊ powaĝnÈ ingerencjÚ nie tylko w konstrukcjÚ schodów, ale takĝe stropu i Ăcian noĂnych.
Nie ma ogólnych reguï lub wytycznych, które byïyby pomocne przy przeprojektowywaniu schodów do
piwnicy, bo przecieĝ w kaĝdym domu sÈ one inne, inne bÚdÈ wymagania i moĝliwoĂci inwestora co do
ich nowej postaci. Z tym problemem trzeba siÚ zwróciÊ do konstruktora lub architekta - zaprojektujÈ
ich bieg, ïÈczÈc wymogi, oczekiwania, bezpieczeñstwo i wygodÚ ich uĝytkowania.
REKLAMA
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OSUSZANIE PIWNIC I IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
Zawilgocone piwnice sÈ zmorÈ wielu starych domów. A trzeba pamiÚtaÊ, ĝe w pierwszej kolejnoĂci naleĝy je osuszyÊ. Metod jest wiele i za kaĝdym razem powinno siÚ dobieraÊ je indywidualnie, w zaleĝnoĂci od przyczyn zawilgocenia oraz
przewidywanego zakresu prac adaptacyjnych.
Moĝna wtedy zaoszczÚdziÊ sporo czasu, ale raczej nie pieniÚdzy.
Tradycyjny sposób polega na odkopaniu Ăcian
piwnic do wierzchu ïaw fundamentowych i poczekaniu aĝ mury wyschnÈ. Zwykle trwa to od kilku
tygodni do kilku miesiÚcy, zaleĝnie od stopnia zawilgocenia, gruboĂci Ăcian i rodzaju materiaïu,
z jakiego sÈ wykonane. Osuszanie murów moĝna
znacznie przyspieszyÊ usuwajÈc starÈ, i tak nieszczelnÈ, izolacjÚ przeciwwilgociowÈ oraz tynki
zewnÚtrzne i wewnÚtrzne. Dodatkowo, warto
wywierciÊ szereg otworów Ărednicy okoïo
20 mm, które po wyschniÚciu Ăcian naleĝy wypeïniÊ mocnÈ zaprawÈ. Trzeba teĝ pamiÚtaÊ o wykonaniu szczelnej, poziomej izolacji przeciwwilgociowej, aby uniemoĝliwiÊ kapilarne podciÈganie
wody z gruntu. Po osuszeniu, Ăciany muszÈ byÊ
zabezpieczone nowÈ, pionowÈ izolacjÈ przeciwwilgociowÈ lub przeciwwodnÈ (a). Metoda ta jest
czasochïonna, ale tania i opïacalna, gdy przewiduje siÚ ocieplenie Ăcian piwnicznych od strony
zewnÚtrznej.
OczywiĂcie, sÈ i inne, znacznie szybsze sposoby
osuszania nawet wybranych fragmentów Ăcian
(np. metoda mikrofalowa) lub powolna, ale prawie bezobsïugowa metoda elektroosmozy (umoĝliwiajÈca normalnÈ eksploatacjÚ budynku). Jednak trzeba pamiÚtaÊ, ĝe wszystkie nowoczesne
sposoby osuszania i izolowania Ăcian wymagajÈ
zaangaĝowania odpowiednio wyszkolonych ekip,
wyposaĝonych w specjalistyczne urzÈdzenia,
a przez to sÈ kosztowne.
Remont pomieszczeñ piwnicznych czÚsto trzeba
rozpoczÈÊ od wykonania izolacji przeciwwilgociowych. Najïatwiej ukïada siÚ nowÈ izolacjÚ podïogi na gruncie. Wystarczy bowiem wyrównaÊ istniejÈce podïoĝe, a czasami wylaÊ cienkÈ warstwÚ
betonu (zazwyczaj gruboĂci 5-10 cm). NastÚpnie
moĝna juĝ przyklejaÊ papÚ termozgrzewalnÈ,
ukïadaÊ foliÚ hydroizolacyjnÈ, czy smarowaÊ podïoĝe odpowiednimi substancjami, np. lepikami asfaltowymi. Szczególnie starannie trzeba wykonaÊ
poïÈczenie z izolacjÈ poziomÈ pod Ăcianami fundamentowymi (b). Z kolei rodzaje warstw
ochronnych i posadzkowych w duĝej mierze zaleĝÈ od przeznaczenia pomieszczeñ i za kaĝdym razem mogÈ byÊ inne.
Sporym kïopotem jest zwykle brak izolacji poziomej pod Ăcianami zewnÚtrznymi, co najczÚĂciej
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fragment starego tynku
z resztkami izolacji
przeznaczony do skucia

oczyszczona
i osuszona
Ăciana piwniczna

rapówka – tynk
podkïadowy

papa termozgrzewalna
podkïadowa

10
Ăciana piwnicy

pïyta
betonowa

wykop

skos z zaprawy
lub betonu

taĂma dylatacyjna
izolacja
przeciwwilgociowa pozioma

a) Tradycyjny sposób osuszania i izolowania Ăcian piwnicznych

ïawa fundamentowa

zdarza siÚ w domach z fundamentami wykonanymi z cegieï lub kamieni. RozwiÈzanie tradycyjne
przypomina nieco podbijanie fundamentów. Polega na podcinaniu Ăcian i, na odcinkach okoïo 1 m,
ukïadaniu hydroizolacji z papy lub folii, a nastÚpnie wypeïnianiu szczelin betonem lub mocnÈ zaprawÈ cementowÈ. W tej czasochïonnej, ale stosunkowo nieskomplikowanej metodzie waĝne
jest szczelne ïÈczenie kolejnych odcinków izolacji
oraz przestrzeganie zaplanowanej kolejnoĂci
podcinania muru.
b) Szczegóï przykïadowego wykonania dylatacji
na styku ïaw fundamentowych i pïyty betonowej

Innym, mniej inwazyjnym, rozwiÈzaniem moĝe
byÊ zastosowanie którejĂ z metod iniekcyjnych
(grawitacyjnej, wysokociĂnieniowej, parafinowej,
mikrofalowej czy termoiniekcji). Wszystkie polegajÈ na wywierceniu w Ăcianach otworów i wypeïnieniu ich odpowiednimi substancjami hydrofobowymi (wnikajÈc w mur uszczelniajÈ go)
ewentualnie urzÈdzeniami wytwarzajÈcymi wysokÈ temperaturÚ, mikrofale lub prÈd o odpowiednim napiÚciu i natÚĝeniu. Ich podstawowÈ zaletÈ
jest to, ĝe uzyskuje siÚ „dwa w jednym”, czyli
osuszenie Ăcian oraz przeponÚ hydroizolacyjnÈ
poziomÈ lub pionowÈ.

Ăciana piwnicy

pas brzegowy papy termozgrzewalnej klejony tylko
do ïawy fundamentowej i do pïyty
betonowej pasami szerokoĂci 7-10 cm

istniejÈca izolacja przeciwwilgociowa
(papa asfaltowa, lepik)

pas brzegowy z papy
termozgrzewalnej
(podkïadowej) w ksztaïcie
odwróconej litery :

papa termozgrzewalna,
podkïadowa

pïyta betonowa

ïawa fundamentowa

taĂma dylatacyjna, np. z pianki
polietylenowej lub styropianu
gruboĂci 1-2 cm
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OCIEPLANIE ¥CIAN PIWNIC
Bardzo rzadko piwnice starych domów byïy
ocieplane. Z tego wzglÚdu przy ich adaptowaniu na pomieszczenia mieszkalne, a nawet
tylko rekreacyjne zwykle trzeba uïoĝyÊ odpowiednio grubÈ izolacjÚ termicznÈ. Inaczej
wydatki na ogrzewanie bÚdÈ zbyt wysokie.
OczywiĂcie, najkorzystniejszym rozwiÈzaniem
jest ocieplenie Ăcian od strony zewnÚtrznej.
DziÚki temu moĝna wyeliminowaÊ mostki termiczne wokóï otworów okiennych, w rejonie
stropów, czy schodów. NajczÚĂciej wymaga to
jednak odkopania Ăcian, aĝ do ïaw fundamentowych. Jako izolacjÚ termicznÈ najlepiej jest
zastosowaÊ frezowane pïyty polistyrenu ekstrudowanego, ewentualnie styropianu gruboĂci 10-15 cm. Przykleja siÚ je do Ăcian podobnie jak w metodzie lekkiej-mokrej, ale nie na
placki tylko caïÈ powierzchniÈ. NastÚpnie,
w zaprawÚ klejowÈ wtapia siÚ siatkÚ z wïókna
szklanego (a). Przed zasypaniem wykopu warto jeszcze uïoĝyÊ ochronnÈ foliÚ wytïaczanÈ
(czasami nazywanÈ kubeïkowÈ), która skutecznie zabezpieczy izolacjÚ przed kamieniami, korzeniami itp. Waĝne jest dokïadne poïÈczenie warstwy ocieplenia z izolacjÈ Ăcian
parteru oraz wïaĂciwe wykonanie tzw. kapinosu.
Mniej skutecznym rozwiÈzaniem jest ocieplenie Ăcian od strony wewnÚtrznej. Jednak
w domach z suchymi lub gïÚbokimi piwnicami
metoda ta moĝe okazaÊ siÚ opïacalna. To po
prostu rodzaj Ăcianki gipsowo-kartonowej dostawionej do muru. Na ruszt moĝna stosowaÊ
standardowe profile z blachy ocynkowanej,
ale jeszcze lepsze bÚdÈ dwa wzajemnie prostopadïe ruszty drewniane (b). Wtedy, na powierzchni Ăciany powstanÈ bowiem co najwyĝej punktowe, a nie liniowe mostki termiczne.
Jako izolacjÚ stosuje siÚ zwykle paroprzepuszczalny materiaï, np. weïnÚ mineralnÈ,
o ïÈcznej gruboĂci przynajmniej 10 cm. Z reguïy ukïada siÚ równieĝ paroizolacjÚ, choÊ nie
zawsze jest potrzebna (a czasami wrÚcz niewskazana, gdyĝ utrudnia naturalny przepïyw
powietrza wokóï Ăcian). Na ruszt moĝna poïoĝyÊ pïyty gipsowo-kartonowe lub drewnianÈ
boazeriÚ. Niewskazane sÈ wszelkie materiaïy
o niewielkiej paroprzepuszczalnoĂci, np. panele z tworzyw sztucznych. SzczególnÈ uwagÚ
naleĝy zwróciÊ na dokïadne ocieplenie oĂcieĝy
okiennych. Poza tym waĝne jest ocieplenie
wieñca stropowego (od strony zewnÚtrznej)
przez doprowadzenie izolacji termicznej Ăcian
parteru co najmniej 50 cm poniĝej poziomu
stropu.

Ăciana parteru

izolacja termiczna Ăcian parteru
z weïny mineralnej lub styropianu
gruboĂci 10-15 cm

warstwy podïogowe

strop
obróbka blacharska

izolacja termiczna
z frezowanych pïyt
polistyrenu
ekstrudowanego lub
styropianu gruboĂci
8-12 cm

izolacja
przeciwwilgociowa
pionowa na rapówce

tynk cienkowarstwowy
na siatce z wïókna szklanego

Ăciana piwniczna

podïoga na gruncie
pas siatki z wïókna szklanego

ïawa fundamentowa

skos z zaprawy lub betonu

a) Przykïad ocieplenia Ăcian piwnicznych od strony zewnÚtrznej

b) Przykïad ocieplenia Ăcian piwnicznych od strony wewnÚtrznej
ocieplenie wnÚki okiennej warstwÈ termoizolacji
(styropian lub weïna)
gruboĂci przynajmniej 4-5 cm

Ăciana parteru

kapinos
strop

ocieplenie wieñca stropowego
oraz nadproĝa
styropianem gruboĂci
co najmniej 5 cm

naĂwietle okna piwnicznego

paroizolacja

ruszt dystansowy

drewniane ïaty
Ăciana piwniczna
izolacja termiczna z dwóch
warstw weïny mineralnej lub
styropianu o ïÈcznej gruboĂci
8-10 cm

pïyty
gipsowo-kartonowe

podïoga na gruncie

ïawa fundamentowa
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TEMAT NUMERU
POWI}KSZANIE OKIEN PIWNICZNYCH
PRZED REMONTEM

PO REMONCIE

warstwy podïogi parteru

Ăciana parteru

strop nad piwnicÈ

kapinos

20

20

nadproĝe, np. z belek
prefabrykowanych typu L

tynk
wewnÚtrzny
60

wÚgarek okienny
wykonany w izolacji termicznej

nowe okno
o wymiarach 120x120 cm

160

15

250

240

120

okno o wysokoĂci 60 cm
i szerokoĂci 120 cm

izolacja przeciwwilgociowa pionowa

izolacja termiczna Ăcian zewnÚtrznych
np. ze styropianu gruboĂci 10 cm wraz
z tynkiem cienkowarstwowym na
siatce z wïókna szklanego

110

podïoga na
legarach
Ăciana piwnicy

ïawa fundamentowa

wykïadzina dywanowa na wylewce
samopoziomujÈcej gruboĂci 1 cm

grunt

izolacja przeciwwilgociowa pozioma

chudy beton

pïyta betonowa
lub ĝelbetowa
szlichta cementowa

a) PowiÚkszanie okien w pïytko zagïÚbionych piwnicach
b) PowiÚkszanie okien w gïÚboko zagïÚbionych piwnicach

PRZED REMONTEM

PO REMONCIE
warstwy podïogi parteru

strop nad piwnicÈ

Ăciana parteru, np. z pustaków
ceramicznych gruboĂci 44 cm

nowe okno o wymiarach 120x120 cm

10

10

nadproĝe, np. ukryte w wieñcu styropowym
naĂwietle piwniczne (studzienka) z tworzywa sztucznego,
betonu lub cegïy peïnej

30

okno, np. o wysokoĂci 30 cm
i szerokoĂci 120 cm

podïoga
np. z desek

Ăciana piwnicy, np. z cegïy peïnej
gruboĂci 38 cm

120

15

190

250

230

izolacja przeciwwilgociowa
pionowa, np. lepik na rapówce

120

tynk
wewnÚtrzny
np. cementowo-wapienny
III kategorii

kanalizacja deszczowa
taĂmy brzegowe
z pianki polietylenowej
(gruboĂci 1 cm)

ïawa fundamentowa ĝelbetowa
o przekroju np. 40x60 cm

grunt
szlichta cementowa
gruboĂci np. 5 cm

pïyta betonowa
gruboĂci np. 10 cm

beton klasy min. B10 (lepiej B15) gruboĂci 10 cm
izolacja przeciwwilgociowa
pozioma, np. z papy asfaltowej
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szlichta cementowa
zbrojona gruboĂci 7 cm
izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy
asfaltowej termozgrzewalnej
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Przy adaptacji piwnic na cele mieszkalne zwykle konieczne jest powiÚkszenie starych lub
wykucie nowych otworów okiennych. Najïatwiej to zrobiÊ w piwnicach pïytko zagïÚbionych. Wtedy doĂÊ czÚsto moĝna dobraÊ takie
okna, ĝeby ich wielkoĂÊ byïa zadowalajÈca
(min. 120 cm), a parapet znajdowaï siÚ
15-20 cm nad poziomem terenu (a). DziÚki temu unika siÚ wielu problemów eksploatacyjnych zwiÈzanych z opadami deszczu i Ăniegu.
W gïÚbokich piwnicach trzeba niestety zagïÚbiÊ okna poniĝej poziomu terenu. OczywiĂcie,
wiÈĝe siÚ to z koniecznoĂciÈ wykonania studzienek okiennych (b). Moĝna je wymurowaÊ
z cegïy peïnej, wykonaÊ jako ĝelbetowe lub
kupiÊ gotowe – z tworzyw sztucznych. Waĝne
jest, aby dna studzienek znajdowaïy siÚ przynajmniej 15 cm poniĝej parapetów okien
i miaïy duĝy spadek (min. 5%). Poza tym, kaĝda studzienka powinna mieÊ odpïyw kanalizacji deszczowej z ujĂciem np. do studni chïonnej czy rowu melioracyjnego. Wskazane jest
równieĝ zainstalowanie kabli grzewczych lub
ogrzewanych wpustów. Trzeba bowiem zrobiÊ
wszystko, co zapewni swobodny odpïyw wody.
Wierzch studzienek warto osïoniÊ metalowÈ
siatkÈ nie tylko ze wzglÚdów bezpieczeñstwa,
ale teĝ chroniÊ przed wpadajÈcymi liĂÊmi
i Ămieciami.

Nadproĝe
Przed wykuciem lub poszerzeniem otworu
okiennego konieczne jest wykonanie nowego
lub wzmocnienie starego nadproĝa (c). To
waĝne elementy konstrukcyjne, których noĂnoĂÊ zaleĝy od wielu czynników takich, jak
rodzaj Ăcian, liczba kondygnacji, kÈt nachylenia dachu, region kraju, w którym postawiony
jest budynek itp. Zatem muszÈ byÊ zaprojektowane (obliczone) przez konstruktora. Jako
elementy noĂne najlepiej nadajÈ siÚ profile
stalowe (ceowniki, kÈtowniki). Po prostu
umieszcza siÚ je we wczeĂniej wykutych bruzdach i caïoĂÊ skrÚca Ărubami. OczywiĂcie, do
wykucia lub poszerzenia otworu moĝna przystÈpiÊ dopiero po wykonaniu nadproĝa. Prace
te nie sÈ zbyt skomplikowane w Ăcianie jednowarstwowej, ale w trójwarstwowej mogÈ
przysporzyÊ wielu problemów. Trzeba przecieĝ
wykonaÊ dwa niezaleĝne nadproĝa.

Prace budowlane w piwnicy – z pozwoleniem czy bez?
Jeĝeli adaptacja piwnicy polegaÊ bÚdzie tylko na niewielkim remoncie i nie bÚdzie tam pomieszczeñ mieszkalnych, remont jest naszÈ indywidualnÈ sprawÈ.
Inaczej ma siÚ juĝ sprawa w przypadku adaptacji piwnicy na pomieszczenia mieszkalne i to
niezaleĝnie od tego, czy oznaczaÊ to bÚdzie drobne prace wykoñczeniowe czy powaĝnÈ przebudowÚ domu (np. powiÚkszanie okien, nowe nadproĝa, podciÈgi i sïupy, które konieczne bÚdÈ
z powodu wyburzania fragmentów Ăcian noĂnych lub stropów) – w obu sytuacjach niezbÚdne
jest uzyskanie pozwolenia na zmianÚ sposobu uĝytkowania pomieszczeñ. Z kolei zakres planowanych prac wpïynie na to, czy wystarczy tylko oficjalne zgïoszenie zamiaru prowadzenia prac
remontowych (i jeĝeli po dwóch tygodniach nie zostanie ono zakwestionowane moĝna ruszaÊ),
czy konieczne bÚdzie uzyskanie pozwolenia na budowÚ. Bez pozwolenia na budowÚ nie obejdzie
siÚ na pewno w przypadku zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych budynku, modernizacji instalacji gazowej oraz remontu obiektów zabytkowych.

fot. ACO

c) Przykïad wzmocnienia Ăciany w miejscu nadproĝa okiennego

strop

siatka stalowa

zaprawa cementowa
tynk

Ăruba stalowa okreĂlona przez
projektanta – Ărednica,
dïugoĂÊ, rozstaw (max 50 cm)

ceownik stalowy o wymiarach
okreĂlonych przez projektanta

wypeïnienie z cegieï lub betonu komórkowego
(na zaprawie)

Ăciana noĂna

strefa podporowa
15-30 cm
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TEMAT NUMERU
POG}BIANIE PIWNIC
Adaptacja pomieszczeñ piwnicznych na dodatkowe pokoje zwykle wiÈĝe siÚ z koniecznoĂciÈ zwiÚkszenia ich wysokoĂci do 250 cm.
Wybór najkorzystniejszego rozwiÈzania zaleĝy od wielu czynników takich, jak rodzaj
gruntu, gïÚbokoĂÊ posadowienia budynku,
szerokoĂÊ i wysokoĂÊ ïaw fundamentowych,
poziom wody gruntowej, rodzaju materiaïów,
z których wykonano podïogÚ i Ăciany piwnic
itd. DecydujÈce zdanie powinien mieÊ zatem
projektant.
Najïatwiejszy i najbezpieczniejszy sposób polega na usuniÚciu wierzchnich warstw podïogowych i pogïÚbieniu piwnicy najwyĝej do
wierzchu ïaw fundamentowych (a). Wtedy
nie naruszy siÚ skonsolidowanego gruntu
znajdujÈcego siÚ pomiÚdzy fundamentami,
który jest rodzajem rozpory zabezpieczajÈcej
Ăciany przed przesuniÚciem do wnÚtrza budynku. Poza tym, uzyska siÚ równÈ podïogÚ
na caïej powierzchni pomieszczenia. Jednak
w niewielu domach takie rozwiÈzanie jest
moĝliwe.
Znacznie czÚĂciej wykop trzeba pogïÚbiÊ do
spodu ïaw fundamentowych, czyli do poziomu
posadowienia budynku (b). To o wiele bar-

dziej skomplikowane zadanie, poniewaĝ
w pierwszej kolejnoĂci trzeba zaprojektowaÊ
i wykonaÊ rozpory przenoszÈce obciÈĝenia
pochodzÈce od naporu gruntu na Ăciany i ïawy fundamentowe. Metod jest wiele. Moĝe to
byÊ na przykïad pïyta ĝelbetowa wylana pomiÚdzy ïawami lub odpowiednio sztywna i
wytrzymaïa konstrukcja stalowa. Pewnym
mankamentem jest to, ĝe wtedy posadzka nie
bÚdzie miaïa jednej pïaszczyzny – wzdïuĝ
Ăcian fundamentowych powstanie bowiem
uskok. Jednak dostosowujÈc jego szerokoĂÊ
do ustawianych mebli (regaïów, szaf, ïóĝek,
biurek) nie powinno byÊ kïopotów z urzÈdzeniem takich pomieszczeñ.
OdrÚbnym problemem jest gïÚbokie obniĝenie poziomu posadzki, ale na stosunkowo
maïej powierzchni np. pod duĝÈ wannÚ z hydromasaĝem lub maïy basenik przy saunie
(c). Wtedy doĂÊ czÚsto chcemy, by wierzch
urzÈdzeñ znajdowaï siÚ na równi z posadzkÈ.
Trzeba jednak rozsÈdnie wybraÊ miejsce usytuowania sprzÚtu. OczywiĂcie, im dalej od
Ăcian noĂnych, tym bezpieczniej. Naleĝy bowiem pamiÚtaÊ, ĝe wykonujÈc wykop nie wolno naruszyÊ strefy najwiÚkszych naprÚĝeñ

przekazywanych przez fundamenty na grunt,
poniewaĝ mogïoby to doprowadziÊ do uszkodzenia budynku (pÚkania ïaw lub Ăcian). Wtedy równieĝ potrzebne sÈ wzmocnienia obwodowe takiego lokalnego zagïÚbienia. Sposób
wykonania dodatkowego zabezpieczenia moĝe byÊ za kaĝdym razem inny, ale zawsze powinien to okreĂliÊ konstruktor.
W zaleĝnoĂci od metody pogïÚbienia piwnicy
oraz warunków gruntowo-wodnych konieczne
bÚdzie wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej. Do tego zwykle
wykorzystuje siÚ papÚ termozgrzewalnÈ, poniewaĝ ïatwo jÈ poïÈczyÊ z izolacjÈ poziomÈ
pod Ăcianami fundamentowymi, którÈ najczÚĂciej stanowi papa asfaltowa. Przy okazji
warto jeszcze uïoĝyÊ izolacjÚ termicznÈ podïogi na gruncie.

a) Podïoga równo z wierzchem ïaw fundamentowych

PO REMONCIE

PRZED REMONTEM
szlichta cementowa, czyli warstwa
wyrównawcza gruboĂci np. 5 cm

izolacja przeciwwilgociowa,
np. z papy asfaltowej
podïoga np. z desek
papa asfaltowa
termozgrzewalna
(bez wypeïniaczy
mineralnych)

szlichta cementowa
zbrojona gruboĂci 7 cm

35

izolacja
przeciwwilgociowa
pionowa, np. lepik
na rapówce, czyli
na tynku II kategorii

tynk wewnÚtrzny, np. cementowo-wapienny III kategorii

styropian
gruboĂci 5 cm

Ăciana piwnicy

ïawa fundamentowa

piasek – warstwa
gruboĂci np. 15 cm

grunt
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beton – warstwa gruboĂci
np. 10 cm

beton klasy min. B10
(lepiej B15) gruboĂci 7 cm

taĂmy brzegowe z pianki
polietylenowej (gruboĂci 1 cm)
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PRZED REMONTEM

PO REMONCIE

szlichta cementowa
gruboĂci np. 5 cm

podïoga np. z desek

szlichta cementowa
gruboĂci 4 cm

pïyta betonowa lub
ĝelbetowa np.
gruboĂci 12 cm

izolacja
przeciwwilgociowa
pionowa, np. lepik
na rapówce

legar
drewniany
Ăciana piwnicy

30

w celu zapewnienia jak najlepszej wspóïpracy pomiÚdzy
poszczególnymi elementami
budynku, powierzchnia ïaw
fundamentowych powinna
byÊ skuta na caïej dïugoĂci
poïÈczenia

ïawa fundamentowa

grunt

izolacja przeciwwilgociowa,
chudy beton
np. z papy asfaltowej
gruboĂci np. 5 cm

papa asfaltowa
termozgrzewalna

pïyta ĝelbetowa
gruboĂci min. 10 cm

poduszka betonowa o wymiarach
dostosowanych do przewidywanej
aranĝacji wnÚtrza

b) Podïoga poniĝej wierzchu ïaw fundamentowych
c) Lokalne zagïÚbienie w podïodze piwnicy – przykïad bezpiecznego usytuowania

pïyta betonowa lub ĝelbetowa
gruboĂci np.12 cm

izolacja przeciwwilgociowa
pionowa, np. lepik na rapówce
izolacja przeciwwilgociowa
pozioma np. z papy
asfaltowej

szlichta cementowa gruboĂci np. 3 cm

posadzka z terakoty
Ăciana
piwnicy

obrzeĝe wanny lub basenu

ïawa
fundamentowa

projektowana
niecka wanny
lub basenu

grunt

chudy beton gruboĂci np. 5 cm
30° gwarantuje peïne bezpieczeñstwo konstrukcji, bo to praktycznie kÈt stoku naturalnego suchego piasku,
45° moĝna zastosowaÊ w gruntach sypkich (np. piaskach, ĝwirach), ale wczeĂniej nienaruszonych, dobrze skonsolidowanych i o odpowiedniej wilgotnoĂci, bo przyjmuje siÚ, ĝe pod takim kÈtem rozkïadajÈ siÚ naprÚĝenia,
60° w gruntach spoistych i zwiÚzïych o niezbyt duĝej wilgotnoĂci (np. glinach), ale o tym powinien decydowaÊ projektant po wykonaniu odpowiednich badañ
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