abc w pytaniach i odpowiedziach

FUNDAMENTY

RAPORT

1

Jaki grunt jest najlepszy?

Dom jednorodzinny najlepiej wznosiæ na gruntach niespoistych – piasek i ¿wir
oraz spoistych – glina, i³. Nale¿y wystrzegaæ siê budowania na gruntach organicznych – torf, namu³. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e np. w wyniku wczeœniejszych dzia³añ
grunt zosta³ przemieszany. Tak¿e w takim przypadku budowa bêdzie utrudniona.
Zaleca siê wykonywanie badañ geotechnicznych. Polegaj¹ one na zrobieniu
kilku próbnych odwiertów i zbadaniu próbek gruntu. S¹ doœæ kosztowne i wiêkszoœæ inwestorów poprzestaje na wypytaniu s¹siadów, jak wysoko jest w okolicy
woda, jaki jest grunt i jakie fundamenty maj¹ w swoich domach. W wielu przypadkach uzyskana w ten sposób wiedza mo¿e okazaæ siê niewystarczaj¹ca.
Rowek drena¿owy odprowadza wodê
opadow¹ od wykopu

2 Wykopy
Jeœli budujemy na dzia³ce uzbrojonej, musimy dok³adnie znaæ przebieg znajduj¹cych siê w ziemi instalacji. W ich pobli¿u prace powinno siê wykonywaæ tylko rêcznie i w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 50 cm od przewodów.
Wykonuj¹c wykopy nale¿y pamiêtaæ o zachowaniu odpowiedniego nachylenia ich boków– osuwaj¹ca siê ziemia jest niebezpieczna. K¹t nachylenia skarpy
zale¿y od rodzaju gruntu – w piaszczystym powinien wynosiæ maks. 34°, w gliniastym mo¿e byæ bardziej stromy – 50-60°.
Po wytyczeniu fundamentów nale¿y zdj¹æ wierzchni¹ warstwê gleby, czyli humus – ma on zazwyczaj gruboœæ 10-30 cm. Jest to ¿yzna ziemia, któr¹ najlepiej
potem wykorzystaæ w ogrodzie. Aby do wykopu nie sp³ywa³a woda opadowa, nale¿y zrobiæ wokó³ niego rowek odwadniaj¹cy. Nie nale¿y robiæ wykopu g³êbszego ni¿ przewidziany w projekcie i pozostawiaæ go na zimê. Fundament
powinien zostaæ wylany najdalej w kilka dni po wykonaniu wykopu.

G³êbokoœæ posadowienia mierzy siê od
powierzchni terenu do dolnej poziomej
p³aszczyzny fundamentu








Izolacja œciany fundamentowej: 1. œciana,
2. izolacja przeciwwilgociowa, 3. folia kube³kowa, 4. drena¿ opaskowy, 5. zasypka
oddrenowuj¹ca (fot. Dorken Delta Folie)
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Czy przerabiaj¹c projekt gotowy trzeba zmieniaæ

3 fundamenty?

Tak. Projekt gotowy jest opracowywany dla korzystnych warunków gruntowowodnych (piasek lub ¿wir, poziom wody gruntowej – przynajmniej 1 m poni¿ej poziomu fundamentów). Trzeba go dostosowaæ do tych, jakie panuj¹ na naszej dzia³ce. Ponadto, zmiany s¹ potrzebne, jeœli w projekcie dokonano przeróbek istotnych
dla konstrukcji budynku, czyli wp³ywaj¹cych m.in. na obci¹¿enie fundamentów.
Dotyczy to takich sytuacji, jak np. zmiana konstrukcji wiêŸby dachowej, tak¿e konstrukcji lub rozpiêtoœci stropu, adaptacja poddasza na cele u¿ytkowe, wi¹¿¹ca siê
z wymurowaniem œcianki kolankowej, dodanie piwnic pod czêœci¹ budynku.

4 Jakie powinny byæ fundamenty?
Dom niepodpiwniczony posadawia siê najczêœciej na ³awach fundamentowych
zag³êbionych poni¿ej poziomu przemarzania gruntu – w Polsce jest to najczêœciej
1-1,5 m (zamarzanie gruntu pod ³aw¹ mog³oby spowodowaæ wysadzenie budynku i nastêpnie nierównomierne jego osiadanie, co doprowadzi³oby do uszkodzenia konstrukcji). W przypadku piasków, które nie zwiêkszaj¹ objêtoœci wskutek
zamarzania (taki grunt fachowcy nazywaj¹ niewysadzinowym), fundamenty mog¹
byæ p³ycej zag³êbione (min. na 50 cm).
Dom z piwnic¹ jest posadawiany g³êbiej – 2,5-3 m; przy p³ytkim posadowieniu wystaj¹ce wysoko ponad teren podpiwniczenie nie wygl¹da estetycznie, zaœ
posadowienie g³êbsze mo¿e byæ utrudnione z powodu poziomu wód gruntowych. Najczêœciej domy jednorodzinne wznosi siê na ³awach fundamentowych –
belkach o przekroju prostok¹ta, wysokoœci ok. 40 cm i szerokoœci ok. 40-80 cm. Belki mog¹ byæ betonowe (zbrojone wzd³u¿nie) lub ¿elbetowe (zbrojone tak¿e poprzecznie). Wylewa siê je w wykopach pod œciany noœne.

czyli To, co najważniejsze

12
izolacja cieplna
œciany
budynku

5 Czy

fundamenty nale¿y izolowaæ?

28,8 cm

pozioma izolacja
przeciwwodna na styku œciany budynku ze œcian¹ fundamentow¹

izolacja cieplna
œciany
fundamentowej

izolacja przeciwwilgociowa
stropu piwnicy
(opcjonalnie)

ok. 50 cm

izolacja min. 100 cm

Konieczne jest izolowanie fundamentów zarówno przed
wp³ywem wody i wilgoci (hydroizolacja), jak i przed ucieczk¹ ciep³a (termoizolacja).
strop piwnicy
Hydroizolacja. Izolacja pozioma oddziela wy¿sze czêœci
œcian od ni¿szych – ³aw, stóp, p³yty. U do³u œciany piwnicznej
œciana fundamentowa
(piwniczna)
lub fundamentowej uk³ada siê izolacjê doln¹, u góry – górn¹.
Izolacjê pionow¹ uk³ada siê na zewnêtrznej stronie œcian
piwnicznych b¹dŸ fundamentowych.
piwnica
Zale¿nie od stopnia zagro¿enia wod¹, izolacja mo¿e
byæ typu lekkiego (przeciwwilgociowa; stosowana na
warstwy
pionowa izolacja
podposadzkowe
gruntach przepuszczalnych, przy niskim poziomie wód
przeciwwodna œciany
fundamentowej
gruntowych i sprawnym drena¿u), œredniego (przeciwpozioma izolacja
pozioma izolacja
wodna; stosowana w przypadku gruntów s³abo przeprzeciwwodna
przeciwwodna na
puszczalnych, nanoszona na tynk wodoszczelny) i ciê¿posadzki piwnicy
stopie fundamentowej
12
25 cm
kiego (przeciwwodna; stosowana w miejscach, w których fundamenty trzeba ochroniæ przed wod¹ gruntow¹,
czêsto zabezpieczana ze strony zewnêtrznej œciank¹ doPrzyk³ad uk³adu izolacji w budynku
ciskow¹; izolacjê tê uk³ada siê do 50 cm powy¿ej lustra wody gruntowej).
podpiwniczonym
Termoizolacja. Ociepla siê œciany fundamentowe zarówno w przypadku domów podpiwniczonych jak i z pod³og¹ na gruncie. Jej zadaniem jest ograniczenie ucieczki ciep³a z wnêtrza budynku do gruntu.
W przypadku ocieplanej piwnicy konieczne jest zastosowanie termoizolacji na pod³odze i œcianach zewnêtrznych. W przypadku law fundamentowych
izolacjê ciepln¹ najlepiej umieœciæ pod pod³og¹, na warstwie izolacji wodochronnej.

6 Jakie s¹ materia³y hydroizolacyjne?
Izolacjê lekk¹ stanowi¹ pow³oki bitumiczne z lepików i emulsji asfaltowych,
mas bitumiczno-polimerowych, dyspersji asfaltowo-gumowych. Obecnie, coraz
czêœciej, stosuje siê folie hydroizolacyjne z PVC lub polietylenu o ma³ej gêstoœci (LPDE). Nadal tak¿e w u¿ytku s¹ papy izolacyjne. Izolacjê pionow¹ nale¿y
ochroniæ tzw. foli¹ kube³kow¹ – wyt³aczan¹ foli¹ z polietylenu o wysokiej gêstoœci, której nazwa pochodzi od kszta³tu wyt³oczeñ. Izolacje œrednie i ciê¿kie
wykonuje siê tak¿e z papy – uk³adanej w kilku warstwach oraz z folii. Te ostatnie to membrany z kauczuku syntetycznego (EVDM) lub folie kube³kowe.

Izolacja pozioma muru (fot. Dorken Delta Folie)

7 Jakie s¹ materia³y termoizolacyjne?
Do ocieplania œcian fundamentowych stosuje siê styropian gruboœci 5 cm
i polistyren ekstrudowany gruboœci 4 cm. S¹ te¿ materia³y ³¹cz¹ce funkcjê izolacji termicznej i przeciwwodnej, np. p³yty z twardej pianki polistyrenowej z rowkami odwadniaj¹cymi.

8 Po co jest drena¿?
Drena¿ s³u¿y do odprowadzenia wód opadowych od budynku posadowionego na gruncie nieprzepuszczalnym. Musi to byæ drena¿ opaskowy,
zbieraj¹cy wodê wokó³ ca³ego domu i odprowadzaj¹cy j¹ do kanalizacji lub
cieku wodnego. Jest niezbêdny, gdy dom stoi na pochy³oœci terenu. Natomiast nie spe³ni swego zadania w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych.

P³yta Steinodur ³¹cz¹ca zalety termo- i hydroizolacji (fot. Izoterm)
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