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MÓJ PIERWSZY DOM

Budowa domu
do stanu „zero”
Koniec projektowania
i biegania po urzÚdach,
pora na konkretne
prace. Roboty ziemne
i postawienie fundamentu
lub piwnicy, wydajÈ siÚ
najmniej ciekawÈ, ale
bardzo waĝnÈ czÚĂciÈ
budowy. Od tego, jakie
fundamenty ma nasz
dom, zaleĝy jego
trwaïoĂÊ. Dlatego warto,
abyĂmy mieli na ten
temat chociaĝ podstawowÈ wiedzÚ, która pozwoli
nam kontrolowaÊ
wykonawców.

Ile miejsca potrzeba
na skïadowanie
humusu?
oboty ziemne rozpoczyna siÚ od
zdjÚcia humusu, czyli wierzchniej
warstwy ziemi. Humus trzeba gdzieĂ
„odïoĝyÊ”. Jego gruboĂÊ zwykle wynosi
15-30 cm. Co oznacza, ĝe z kaĝdych
100 m2 powierzchni bÚdzie do zagospodarowania w pryzmach 17-38 m3 gleby
(objÚtoĂÊ spulchnionej ziemi jest wiÚksza
o okoïo 15-25 proc.). Pryzmy nie powinny byÊ wyĝsze niĝ 150 cm, ani usytuowane zbyt blisko wykopu, lecz w odlegïoĂci
równej co najmniej podwójnej jego gïÚbokoĂci.
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Co to jest stan zerowy?
tan zerowy oznacza doprowadzenie
robót budowlanych do poziomu terenu. NajczÚĂciej jest to wykonanie
fundamentów, Ăcian fundamentowych
lub piwnicznych (jeĝeli jest piwnica),
stropu nad piwnicÈ i zasypanie wykopów. Takĝe wykonanie warstw podkïadowych podïogi na gruncie (w przypadku kiedy dom nie ma piwnicy) oraz
przepustów pod instalacje. Domy jednorodzinne, a wiÚc budynki stosunkowo maïe i lekkie, najczÚĂciej posadowione sÈ na betonowych ïawach funda-

S

mentowych (rzadziej ĝelbetowych stopach fundamentowych).
fot. archiwum KBD

Kto moĝe wytyczyÊ budynek w terenie?
ytyczyÊ budynek, czyli wyznaczyÊ
jego obrys na dziaïce wedïug planu zagospodarowania,
moĝe tylko
uprawniony geodeta. Musi on takĝe dokonaÊ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Wytyczenie budynku polega
na trwaïym oznakowaniu wszystkich osi
i punktów charakterystycznych. W kaĝdym naroĝu okoïo 50 cm poza obrysem
przyszïych wykopów, wbija siÚ solidne
paliki z poziomo przybitymi i wypoziomowanymi deskami. NastÚpnie bardzo
precyzyjnie – dopuszczalna jest tolerancja do 5 cm – napina siÚ pomiÚdzy nimi
drut (lub sznur murarski) wyznaczajÈcy
osie budynku. Jest to tzw. ïawa drutowa.
W deskach zwykle wykonuje siÚ naciÚcia
i opisuje oĂ, aby po przypadkowym zerwaniu lub czasowym zdjÚciu drutu, ïatwo byïo go ponownie zaïoĝyÊ w odpowiednim miejscu. UĝywajÈc pionu moĝna wyznaczyÊ i skontrolowaÊ wszystkie
wymiary poziome, nawet w gïÚbokich
wykopach. awy drutowe powinno siÚ
demontowaÊ dopiero po ukoñczeniu stanu „zero”. Jednak czÚsto zwija siÚ je

W

w trakcie prowadzenia robót – nie tylko
ziemnych, ale i murowych czy izolacyjnych. Nie powinny bowiem przeszkadzaÊ w pracy i poruszaniu siÚ po placu
budowy.
Uwaga! ZastÚpowanie drutu sznurkiem
lub ĝyïkÈ jest bïÚdem, poniewaĝ te materiaïy sÈ elastyczne i nie gwarantujÈ odpowiedniej precyzji pomiarów.
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Do czego
potrzebny jest
reper?
by móc wyznaczaÊ wymiary pionowe (np. gïÚbokoĂÊ posadowienia domu) trzeba najpierw ustaliÊ
tzw. reper. Jest to staïy i trwale oznakowany punkt odniesienia, znajdujÈcy siÚ poza obrÚbem prowadzonych
robót, w miejscu nienaraĝonym na
osiadanie. Jako repery moĝna wykorzystaÊ elementy istniejÈcych budynków (np. schody, cokoïy) czy dróg
(krawÚĝniki, pokrywy studzienek kanalizacyjnych, sïupy energetyczne).
Moĝna teĝ uĝyÊ sïupków drewnianych, betonowych lub stalowych, które wbija siÚ gïÚboko w ziemiÚ – poniĝej granicy przemarzania (patrz: „Wybór dziaïki”). Uwaga! Reperów nie
wolno umieszczaÊ na drzewach.

A

Jakie powinno byÊ nachylenie skarp?

Z czego warstwa
podkïadowa?

achylenie skarp zaleĝy od rodzaju
gruntu, w którym wykonujemy wykop. W gruntach przepuszczalnych
(piaszczystych) szerokie wykopy muszÈ
mieÊ doĂÊ ïagodnie nachylone skarpy –
zwykle pod kÈtem 40°. W gruntach suchych i sïabo zagÚszczonych nachylenie
wyniesie 35°, zaĂ w gruntach wilgotnych
i dobrze skonsolidowanych – 45°.
W gruntach spoistych (gliniastych) skarpy wykopów mogÈ byÊ o wiele bardziej
strome. W zwiÚzïym i niezbyt wilgotnym gruncie oraz przy bardzo sprawnej
organizacji robót mogÈ byÊ nawet pionowe, choÊ obarczone jest to pewnÈ dozÈ
ryzyka. W przypadku niespodziewanych
opadów deszczu strome skarpy mogÈ
osunÈÊ siÚ do wykopu.
Zwykle przyjmuje siÚ, ĝe kÈt nachylenia
skarp zawiera siÚ w przedziale 50°-70°
(najczÚĂciej okoïo 60°).

eĝeli wykonujemy tradycyjne fundamenty betonowe – w deskowaniu – musimy najpierw uïoĝyÊ warstwÚ podkïadowÈ. Moĝe byÊ wykonana z chudego betonu (gruboĂci
5-10 cm) albo z mechanicznie zagÚszczonego ĝwiru, piasku lub piasku stabilizowanego cementem (gruboĂci 15-30 cm). DziÚki temu podïoĝe gruntowe zostanie wzmocnione
oraz wyrównane i nie bÚdzie wraĝliwe na opady atmosferyczne. atwiej
teĝ ustawi siÚ równe i stabilne deskowanie oraz oczyĂci podïoĝe przed betonowaniem. NajwiÚkszÈ korzyĂciÈ
bÚdzie dobra jakoĂÊ betonu, nie zanieczyszczonego gruntem.

N

Kiedy nastÚpuje odbiór robót ziemnych?
ykopy i fundamenty powinny
byÊ wykonane w jak najkrótszym
czasie. Minimalizuje to ryzyko osuniÚcia, zamarzniÚcia czy rozluěnienia ziemi, a tym samym oszczÚdza pracÚ i pieniÈdze. Na wiÚkszoĂci budów wykorzystuje siÚ koparko-spycharkÚ – sprzÚt
lekki, uniwersalny, o duĝej manewrowoĂci i wydajnoĂci. Wówczas zrobienie
wykopów pod budynek niepodpiwniczony Ăredniej wielkoĂci trwa 1 dzieñ.
Wykop powinien byÊ o 20 cm pïytszy

W

niĝ poziom posadowienia budynku.
Wtedy nawet rozluěnienie dna wykopu
nie jest groěne, poniewaĝ resztÚ gruntu
i tak wybierze siÚ rÚcznie tuĝ przed robotami montaĝowymi oraz betoniarskimi. Poza tym, szczególnie w gruntach
spoistych, trzeba odwadniaÊ wykopy –
odprowadzajÈc wodÚ do zagïÚbienia,
z którego moĝna jÈ wypompowaÊ. Dopiero wtedy moĝna dokonaÊ odbioru
robót ziemnych i potwierdziÊ to stosownym wpisem do dziennika budowy.

Jak naleĝy pielÚgnowaÊ beton?
ielÚgnacja polega na utrzymaniu staïej wilgotnoĂci, dziÚki czemu beton prawidïowo
zwiÈĝe. Sprzyja temu takĝe podkïad z chudego betonu, poniewaĝ woda z mieszanki
nie wsiÈka w grunt. awy warto przykrywaÊ foliÈ, która chroni beton przed nadmiernym wysuszeniem przez sïoñce i wiatr. Dobrym rozwiÈzaniem jest wczeĂniejsze uïoĝenie w deskowaniu (koniecznie w wykopie) rozciÚtego rÚkawa folii, który zatrzyma
w Ăwieĝej mieszance caïÈ wodÚ zarobowÈ (uĝytÈ do przygotowania betonu). Jednak to
wszystko jest wciÈĝ niewystarczajÈce. Po upïywie 24 godzin od zakoñczenia betonowania, fundamenty naleĝy polaÊ wodÈ i czynnoĂÊ tÚ powtarzaÊ przez 3-4 dni, dwa do
trzech razy dziennie – jeĝeli temperatura zewnÚtrzna w dzieñ wynosi okoïo +15°C. Gdy
bÚdzie niĝsza moĝna polewaÊ rzadziej, poniĝej +5°C – w ogóle.

P
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Jakie fundamenty?
ajczÚĂciej sÈ to ïawy fundamentowe
monolityczne, czyli wylewane z betonu lub ĝelbetowe. awy betonowe
zbroi siÚ podïuĝnie, czterema prÚtami
poïÈczonymi w kwadrat. awy ĝelbetowe dodatkowo zbrojone sÈ poprzecznie
prÚtami, tzw. gïównymi, umieszczonymi
pod zbrojeniem. Ten rodzaj ïaw wykonuje siÚ w gruntach sïabych. Zbrojenie
zwiÚksza wytrzymaïoĂÊ betonu i zmniejsza ryzyko popÚkania pod wpïywem ruchów podïoĝa.
awy monolityczne wylewa siÚ w szalunku. Robi siÚ wykop szerszy niĝ planowana ïawa. Wylewa siÚ w nim 10-cm warstwÚ chudego betonu. Na niej ustawia siÚ
deskowanie, które moĝe mieÊ peïnÈ wysokoĂÊ ïawy lub obejmowaÊ jedynie jej
czÚĂÊ wystajÈcÈ ponad wykop. W szalunek wlewa siÚ wïaĂciwy beton fundamentu.
W budynkach lekkich fundamenty mogÈ byÊ wykonywane bez ïawy, bezpoĂrednio w wykopie, do poziomu powierzchni
terenu. Wykop moĝna wyïoĝyÊ foliÈ hydroizolacyjnÈ, co uchroni beton przed
zanieczyszczeniem.
Obecnie coraz czÚĂciej fundamenty betonowe wylewa siÚ z betonu towarowego,
dostarczanego na plac budowy tzw.
gruszkÈ.

N
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Czy trzeba zbroiÊ ïawy fundamentowe?
(gruboĂci i iloĂci prÚtów nie musi obliczaÊ konstruktor). Nie dopuĂci ono do
zniszczenia fundamentów, a tym samym
budynku, w sytuacjach ekstremalnych,
jak powódě, osuniÚcie gruntu, wymycie
gruntu spod czÚĂci fundamentu itp.
Zbrojenie to peïni zatem podobnÈ funkcjÚ, co pasy bezpieczeñstwa w samochodzie, które w codziennej eksploatacji nie
sÈ potrzebne, ale podczas wypadku mogÈ uratowaÊ ĝycie.

omy jednorodzinne, a wiÚc budynki
stosunkowo maïe i lekkie, najczÚĂciej posadowione sÈ na betonowych ïawach fundamentowych (ewentualnie
ĝelbetowych stopach fundamentowych).
Oznacza to, ĝe w przypadku stabilnego,
dobrze zagÚszczonego lub skonsolidowanego gruntu, ïawy fundamentowe
mogïyby – teoretycznie – nie mieÊ ani
jednego prÚta. Jednak w praktyce zawsze
stosuje siÚ zbrojenie niekonstrukcyjne

D

zbrojenie ïaw fundamentowych

deskowanie ïaw
fundamentowych

awy fundamentowe warto zbroiÊ w kaĝdej sytuacji

Kiedy ukïada siÚ
izolacjÚ?
odzaj izolacji przeciwwilgociowej
lub przeciwwodnej fundamentu
powinien byÊ okreĂlony w projekcie,
poniewaĝ zaleĝy od przepuszczalnoĂci gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz gïÚbokoĂci posadowienia. NajczÚĂciej stosuje siÚ dwie warstwy lepiku asfaltowego lub papy asfaltowej
na lepiku. Niektóre materiaïy, takie
jak folie hydroizolacyjne lub papy
termozgrzewalne, moĝna ukïadaÊ na
jeszcze wilgotnym betonie.
W budynkach niepodpiwniczonych
nie ma potrzeby ukïadania w czÚĂci
podziemnej izolacji pionowej. Jedynie w celu ochrony fundamentów
przed korozjÈ (co jest istotne na
gruntach zawierajÈcych kwasy humusowe) impregnuje siÚ Ăciany fundamentowe emulsjÈ asfaltowo-kauczukowÈ. Ten niepozorny moment
budowy jest bardzo waĝny, poniewaĝ
od tego, czy dom bÚdzie prawidïowo
zabezpieczony przez wilgociÈ z ziemi, zaleĝy jego trwaïoĂÊ.

R

Kiedy zbrojenie bÚdzie dobrze uïoĝone?
brojenie ïaw fundamentowych powinno skïadaÊ siÚ z 4 prÚtów Ărednicy 12 mm, poïÈczonych strzemionami
Ărednicy 4,5-6 mm. PrÚty tworzÈ szkielet przestrzenny ustawiony w osi ïawy
fundamentowej lub bezpoĂrednio pod
ĂcianÈ noĂnÈ. PrÚty i strzemiona muszÈ

Z

byÊ sztywno poïÈczone drutem wiÈzaïkowym, przez spawanie lub zgrzewanie.
PrÚty gïówne ïÈczy siÚ na zakïad dïugoĂci 50 cm dla stali gïadkiej lub 40 cm dla
stali ĝebrowanej. W naroĝach wszystkie
prÚty gïówne, wystÚpujÈce w poïÈczeniu, powinny byÊ zagiÚte pod kÈtem

a) szkielet z prÚtami gïównymi odgiÚtymi na min. 20 cm

prostym na dïugoĂÊ co najmniej 20 cm (a).
Ewentualnie, oddzielne szkielety zbrojeniowe powinny byÊ poïÈczone za pomocÈ 2 (lub 4) dodatkowych prÚtów
w ksztaïcie litery L o dïugoĂci ramion
1 m (b). PrÚty gïadkie powinny byÊ zakoñczone hakami.

b) szkielet w ksztaïcie litery L

prÚty gïówne
zarys ïaw fundamentowych
szkielet
zbrojeniowy

zarys ïaw fundamentowych
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szkielet
zbrojeniowy

zbrojenie w literÚ L
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Kiedy potrzebny
jest drenaĝ?

Jaki jest najlepszy
materiaï na Ăciany fundamentowe?

renaĝ opaskowy to system odwodnienia wykonany dookoïa domu,
a majÈcy za zadanie zebranie wody
gruntowej (i gromadzÈcej siÚ wody opadowej), odprowadzenie jej poza obrys
budynku i rozsÈczenie na terenie dziaïki. Powinien zostaÊ wykonany, gdy dom
usytuowany jest na zboczu wzgórza (nawet o maïym kÈcie nachylenia) lub
w pobliĝu wysokiej skarpy. W zaleĝnoĂci od rodzaju podïoĝa – na skaïach drenaĝ bÚdzie zbÚdny, w gruntach dobrze
przepuszczalnych moĝe byÊ pominiÚty,
a w spoistych musi byÊ zawsze. Naleĝy
go wykonaÊ równieĝ w przypadku podïoĝa o sïabej noĂnoĂci lub przy mocno
obciÈĝonych fundamentach. W gruntach nieprzepuszczalnych, w terenie
pïaskim, gdy woda gruntowa znajduje
siÚ poniĝej poziomu posadowienia, wykonanie drenaĝu jest wskazane nawet
dla budynków niepodpiwniczonych.

¥

D

Jak ochroniÊ
przed wilgociÈ
podziemne Ăciany?
czywiĂcie, wykonujÈc odpowiedniÈ
izolacjÚ. Rozróĝnia siÚ izolacjÚ pionowÈ – chroni konstrukcjÚ przed wodÈ
gruntowÈ oraz opadowÈ i izolacjÚ poziomÈ – zabezpiecza wyĝsze elementy budynku przed zawilgoceniem na skutek
podciÈgania kapilarnego. W zaleĝnoĂci
od warunków gruntowo-wodnych izolacjÚ pionowÈ dzielimy na:
Q typu lekkiego – stosowana w gruntach przepuszczalnych, gdy zwierciadïo
wody gruntowej znajduje siÚ przynajmniej 1 m poniĝej poziomu posadowienia
budynku;
Q typu Ăredniego – wykonywana gïównie w gruntach spoistych, gdy zwierciadïo wody gruntowej znajduje siÚ poniĝej
fundamentów oraz w gruntach przepuszczalnych, jeĂli wystÚpuje niebezpieczeñstwo podnoszenia siÚ poziomu wody gruntowej powyĝej poziomu posadowienia;

ciany fundamentowe i piwniczne to
najbardziej odciÈĝone elementy konstrukcyjne budynku. MuszÈ byÊ zatem
wykonane z materiaïów o duĝej wytrzymaïoĂci mechanicznej. Ewentualny koszt
naprawy lub przeróbki tych Ăcian zawsze
jest wysoki, dlatego trwaïoĂÊ uĝytych materiaïów powinna dorównywaÊ trwaïoĂci
caïej budowli – przynajmniej 100 lat.
¥ciany fundamentowe naraĝone sÈ na
staïy kontakt z gruntem, tym samym na
ciÈgïe zawilgocenie i dziaïanie niskiej
temperatury. Zastosowane materiaïy po-

Szczególy uïoĝenia izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej
w Ăcianie fundamentowej
zaprojektowanej z bloczków
betonowych

izolacja przeciwwilgociowa
pionowa wywiniÚta na wierzch
Ăciany fundamentowej

winny wiÚc byÊ mrozoodporne i jak najmniej nasiÈkliwe.
Najlepsze sÈ:
Q beton monolityczny;
Q betonowe pustaki zasypowe;
Q peïne bloczki betonowe;
Q peïne cegïy ceramiczne;
Te materiaïy na dodatek sÈ stosunkowo tanie i nie wymagajÈ od wykonawców wysokich kwalifikacji. Przepisy dopuszczajÈ co
prawda uĝycie materiaïów nasiÈkliwych,
a nawet z elementów drÈĝonych, ale na
pewno nie jest to rozwiÈzanie optymalne.

zewnÚtrzna Ăciana noĂna

izolacja przeciwwilgociowa
pozioma podïogi na gruncie
powinna byÊ wywiniÚta na ĂcianÚ
co najmniej do poziomu posadzki
izolacja przeciwwilgociowa
pozioma na Ăcianie fundamentowej
od strony zewnÚtrznej domu musi
przykrywaÊ grzbiet izolacji
termicznej, a od strony wewnÚtrznej wystawaÊ poza obrys Ăciany co
najmniej 20 cm; wraz z wywiniÚtÈ
izolacjÈ pionowÈ tworzy dwie
warstwy hydroizolacji

Ăciana fundamentowa

O

izolacja przeciwwilgociowa pionowa
Ăciany fundamentowej powinna siÚ
zwieszaÊ poza krawÚdě ïawy
fundamentowej

Q typu ciÚĝkiego – obowiÈzkowa w domach podpiwniczonych, gdy poziom
wody gruntowej znajduje siÚ powyĝej
fundamentów, niezaleĝnie od rodzaju
gruntu.
Kaĝdy typ izolacji wykonuje siÚ z mas
asfaltowych lub mineralne, pap, foli.
Wybór metody oraz rodzaj materiaïów
powinien byÊ okreĂlony przez projektanta. Najwygodniejsze sÈ papy i folie
samoprzylepne oraz zgrzewalne. Moĝe
nie sÈ to materiaïy tanie, ale za to skuteczne, ïatwe do ukïadania i kontroli.

izolacja przeciwwilgociowa
pozioma na caïej szerokoĂci ïawy
fundamentowej

ïawa fundamentowa

NastÚpnie papy asfaltowe na lepiku,
roztwory i masy asfaltowe z dodatkiem
kauczuku (elastyczne i odporne na
uszkodzenia) oraz folie klejone lub mocowane mechanicznie, które mogÈ byÊ
ukïadane na wilgotnym podïoĝu.
W koñcu lepiki asfaltowe oraz modyfikowane zaprawy mineralne, których
skutecznoĂÊ w duĝej mierze zaleĝy od
gïadkoĂci podïoĝa (Ăciany murowane
powinny byÊ wczeĂniej otynkowane
tzw. rapówkÈ, czyli cienkim tynkiem
II kategorii).
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Na co zwróciÊ uwagÚ
przy zasypywaniu
Ăcian fundamentowych?

Z jakiego materiaïu
izolacja termiczna?

¥

ciany fundamentowe oraz piwniczne
i podïogi na gruncie majÈ bezpoĂredni kontakt z gruntem. Dlatego
trzeba je ocieplaÊ materiaïem odpornym na zawilgocenie, gnicie, dziaïanie
grzybów i pleĂni, jak równieĝ uszkodzenia mechaniczne. Materiaï nie moĝe
teĝ ulec zgnieceniu podczas zasypywania gruntem.
Do takich materiaïów naleĝÈ:
Q szkïo piankowe – idealne niemal pod
kaĝdym wzglÚdem, niepalne, odporne na
gryzonie i owady oraz na wiele substancji
chemicznych, jednak drogie i trudno dostÚpne;

Q pianka poliuretanowa – w postaci
sztywnych pïyt jest bardzo dobrym, ale
drogim materiaïem termoizolacyjnym, natomiast natryskiwana bezpoĂrednio na
przegrodÚ moĝe byÊ niezastÈpiona, zwïaszcza przy ocieplaniu przegród o skomplikowanym ksztaïcie;
Q polistyren ekstrudowany i styropian –
to materiaïy speïniajÈce stawiane im wymagania, przy tym dostÚpne i stosunkowo
tanie, po zabezpieczeniu ich powierzchni
izolacjÈ przeciwwilgociowÈ lub siatkÈ
z wïókna szklanego wtopionÈ w zaprawÚ
klejowÈ – sÈ prawie bez wad i dlatego czÚsto siÚ je stosuje.

Jak zrobiÊ fundament w niekorzystnych
warunkach gruntowo-wodnych?
rzed podjÚciem decyzji dotyczÈcej
fundamentów specjalista geotechnik musi oceniÊ grunt. Badaniu poddaje siÚ powierzchniowe, ale i gïÚbsze
warstwy (pod warstwÈ noĂnego piasku
mogÈ wystÈpiÊ grunty sïabe, które po
obciÈĝeniu budowlÈ zacznÈ osiadaÊ).
W takiej sytuacji trzeba wymieniÊ
grunt lub posadowiÊ dom na fundamentach poĂrednich.
Wymiana gruntu pod fundamentami
jest moĝliwa wtedy, gdy warstwa sïabo
noĂna zalega pïytko, do gïÚbokoĂci
2-3 m. Z wykopu naleĝy wybraÊ nienoĂny grunt i wypeïniÊ go róĝnoziarnistym piaskiem zagÚszczanym warstwami. Gdy gruboĂÊ wymienianej warstwy
nie siÚga gïÚbiej niĝ 1m, zamiast piasku
moĝna poïoĝyÊ chudy beton. Moĝna
takĝe uĝyÊ piasku stabilizowanego cementem. WymianÚ gruntu zleca siÚ firmie wykonujÈcej roboty ziemne.
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JeĂli z powodu znajdujÈcych siÚ pïytko
wód gruntowych wymiana gruntu nie
jest moĝliwa, trzeba zastosowaÊ fundamenty poĂrednie, czyli studnie kopane
lub pale.
Q Pale ĝelbetowe powinny mieÊ ĂrednicÚ co najmniej 20 cm, umieszcza siÚ
je w rozstawie 50-100 cm. DziÚki dïugoĂci 6-10 m, mogÈ siÚ opieraÊ na naprawdÚ gïÚboko posadowionej warstwie noĂnej. Aby wykonaÊ pale trzeba
wywierciÊ otwory w ziemi, wïoĝyÊ
w nie zbrojenie i wypeïniÊ betonem.
Q Studnia – tak jak pale – moĝe siÚgaÊ
6-10 m w gïÈb ziemi. Wykop robiony
jest tak, jak pod studniÚ na wodÚ, a dno
trzeba zabetonowaÊ.
DziĂ popularniejszym rozwiÈzaniem
jest pïyta fundamentowa – przenosi
obciÈĝenia z budynku na grunt caïÈ
swojÈ powierzchniÈ. DziÚki pïytkiemu
posadowieniu sprawdza siÚ, kiedy wody gruntowe sÈ blisko poziomu terenu.

o wybudowaniu Ăcian fundamentowych trzeba je zasypaÊ (uzupeïniÊ
wykop ziemiÈ). Uwaga! Róĝnica poziomów gruntu po obu stronach muru nie
moĝe przekraczaÊ 50 cm – inaczej mogÈ
popÚkaÊ!). ¥ciany piwnic wolno zasypywaÊ dopiero po wykonaniu stropu.
W przypadku stropów ĝelbetowych
(w tym gÚstoĝebrowych) najwczeĂniej
w 2 tygodnie po zakoñczeniu betonowania. JeĂli na dziaïce wystÚpuje grunt
piaszczysty, bez obawy moĝna go uĝyÊ do
zasypywania wykopów. Z tym, ĝe musi
byÊ ukïadany warstwami nie grubszymi
niĝ 20 cm i zagÚszczany mechanicznie.
W przeciwnym razie moĝe osiadaÊ,
a chodniki, tarasy lub schody zewnÚtrzne bÚdÈ naraĝone na uszkodzenie.
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Co to jest
fundament
grzejÈcy?
est to fundament pïytowy, w którym
zainstalowano system grzewczy. Po
zdjÚciu humusu i zastÈpieniu go warstwÈ zagÚszczonego mechanicznie ĝwiru lub pospóïki, na podïoĝu ukïada siÚ
ksztaïtki styropianowe gruboĂci 1520 cm. NastÚpnie wykonuje siÚ pïytÚ
ĝelbetowÈ gruboĂci 15-20 cm, z zatopionÈ w niej instalacjÈ grzewczÈ. Montaĝ
pïyty trwa krótko, bo zaledwie kilka dni
i jest koñcem prac nad poziomem
„zero”. Na tak przygotowanym fundamencie montuje siÚ dom. Nagrzana pïyta dziaïa jak akumulator ciepïa.
Uwaga! System wymaga uïoĝenia wokóï budynku drenaĝu opaskowego, by
stojÈcy na powierzchni budynek nie
„spïynÈï” po namokniÚtym gruncie.
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fot. Legalett

Kiedy stosujemy fundamenty uproszczone?
undamenty uproszczone polegajÈ na oparciu Ăciany fundamentowej bezpoĂrednio na gruncie. RozwiÈzanie to moĝna stosowaÊ pod lekkimi budynkami o konstrukcji drewnianej. DecyzjÚ takÈ podejmuje projektant.
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