W kaĝdym projekcie domu
jednorodzinnego okreĂlony
jest sposób posadowienia
budynku. Trzeba jednak
pamiÚtaÊ, ĝe wiÚkszoĂÊ
z nich buduje siÚ na podstawie
dokumentacji katalogowych,
zakïadajÈcych bardzo
korzystne warunki gruntowo-wodne. OczywiĂcie sposób
fundamentowania kaĝdorazowo
powinien byÊ dostosowany
do lokalnych warunków
terenowych. Zawsze wiÚc
warto zastanowiÊ siÚ, czy
przedstawione rozwiÈzanie
jest rzeczywiĂcie najbardziej
korzystne.

fot. M. Szymanik
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Fundamenty

Fundamenty to podziemne elementy konstrukcyjne budynku, których zadaniem jest
przekazanie na grunt wszelkich obciÈĝeñ
oddziaïujÈcych na dom. Nie chodzi tylko
o ciÚĝar budynku i jego wyposaĝenie, ale
takĝe o siïy zewnÚtrzne – gïównie wywoïywane porywami wiatru oraz ciÚĝarem Ăniegu, a takĝe siïami powstajÈcymi w wyniku
zdarzeñ losowych, np. szkód górniczych,
powodzi, obniĝenia zwierciadïa wody
gruntowej czy drgañ gruntu.
Od sposobu zaprojektowania i wykonania fundamentów w duĝej mierze zaleĝy
wiÚc bezpieczeñstwo caïej budowli. Z tego
wzglÚdu ïawy, Ăciany fundamentowe oraz
pïyty fundamentowe naleĝÈ do najwaĝniejszych konstrukcji i muszÈ byÊ solidnie
wykonane. Moĝe dlatego wielu projektantów dokumentacji katalogowych po prostu
przesadza z ich masywnoĂciÈ. Nagminnie
zdarzajÈ siÚ projekty niewielkich domów
jednorodzinnych z ïawami fundamentowymi o wysokoĂci 40–50 cm i szerokoĂci
80–100 cm posadowionymi na gïÚbokoĂci
120 cm poniĝej poziomu terenu. A przecieĝ
w bardzo wielu przypadkach wystarczajÈce byïyby ïawy o wysokoĂci 30 cm, szerokoĂci zaledwie 40–50 cm posadowione na
gïÚbokoĂci 50 cm poniĝej poziomu terenu.
OszczÚdnoĂci sÈ oczywiste i dlatego naleĝy weryfikowaÊ rozwiÈzania przyjÚte przez
architektów.
Oceny powinien dokonaÊ uprawniony
konstruktor po zapoznaniu siÚ z wynikami
badañ gruntowo-wodnych (dokumentacjÈ
geotechnicznÈ).

Punkt odniesienia – stan zero
Róĝne sposoby posadowienia domu mieszkalnego wymagajÈ ustalenia logicznych kryteriów umoĝliwiajÈcych ich porównanie
w zakresie kosztów, robocizny czy zuĝycia
materiaïów. W przeciwnym razie nie bÚdzie
to miaïo sensu. W budynkach bez piwnic
najlepszym takim momentem jest porównanie robót doprowadzonych do tzw. stanu zero. Oznacza to, ĝe ukoñczone zostanÈ wszystkie roboty ziemne, konstrukcyjne
oraz izolacyjne zwiÈzane z elementami budynku zagïÚbionymi w gruncie. To waĝne
równieĝ dlatego, ĝe na tym etapie robót wykorzystuje siÚ materiaïy speïniajÈce odmienne kryteria niĝ stosowane w nadziemnych
czÚĂciach budowli. Przede wszystkim wytrzymaïe, trwaïe i nienasiÈkliwe, poniewaĝ
stale sÈ naraĝone na destrukcyjne dziaïanie wody deszczowej oraz gruntowej, a takĝe mrozu.

Strefy przemarzania gruntu w Polsce
Na mapce podano
gïÚbokoĂci gruntu, do
jakich zimÈ zamarza
zawarta w nim
woda. Ze wzglÚdu na
róĝnice klimatyczne
PolskÚ podzielono na
nastÚpujÈce strefy
przemarzania gruntów:
I do 0,8 m,
II do 1 m,
III do 1,2 m
IV do 1,4 m.
GïÚbokoĂÊ posadowienia
budynku na gruntach
wysadzinowych
powinna przekraczaÊ
poziom przemarzania
w danym regionie.
W tego rodzaju gruntach
zamarzajÈca woda
zwiÚksza swojÈ objÚtoĂÊ
i powoduje powstawanie
tzw. wysadzin. WypiÚtrzajÈcy siÚ grunt moĝe spowodowaÊ
uszkodzenie fundamentów. Posadowienie budynku poniĝej
strefy przemarzania skutecznie temu zapobiega

Dla ïaw i Ăcian fundamentowych oznacza
to wykonanie nastÚpujÈcych prac:
wykopów,
ïaw fundamentowych,
izolacji przeciwwilgociowej ïaw fundamentowych,
Ăcian fundamentowych,
izolacji termicznej i przeciwwilgociowej
Ăcian fundamentowych,
zasypek wykopów,
warstw konstrukcyjnych podïogi na gruncie,
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
podïogi na gruncie (zaleĝy to od przyjÚtego
rozwiÈzania).
Natomiast dla fundamentów pïytowych:

usuniÚcie warstwy humusu,
uïoĝenie i zagÚszczenie warstwy podkïadowo–drenaĝowej (ze ĝwiru, pospóïki lub
grubego piasku),
wykonanie pïyty fundamentowej (z ewentualnÈ instalacjÈ grzewczÈ),
uïoĝenie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej pïyty fundamentowej (w zaleĝnoĂci
od rodzaju pïyty i zaprojektowanego ukïadu
warstw).
OczywiĂcie przy porównywaniu ogrzewanych pïyt fundamentowych ze standardowym sposobem fundamentowania
powinno siÚ jeszcze uwzglÚdniÊ koszty
zwiÈzane z wykonaniem instalacji
grzewczej.

Przykïad ïaw i Ăcian fundamentowych z projektu budowlanego
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pionowa izolacja przeciwwilgociowa Ăcian fundamentowych
moĝe byÊ wykonana z mas bitumicznych, pap asfaltowych
WYBORÓW
lub folii hydroizolacyjnych; dobór odpowiedniego materiaïu
zaleĝy od wielu parametrów

izolacja termiczna Ăcian fundamentowych powinna byÊ
wykonana z materiaïów o niewielkiej nasiÈkliwoĂci i duĝej
wytrzymaïoĂci – najlepiej z polistyrenu ekstrudowanego
o gruboĂci warstwy 10–15 cm

humus

wykop

szalunek ïawy fundamentowej
powinien byÊ wypoziomowany w celu
uzyskania gïadkiej i równej
powierzchni betonu

warstwa chudego betonu gruboĂci
5–10 cm przyczynia siÚ do lepszego
rozïoĝenia naprÚĝeñ, ale przede
wszystkim zabezpiecza
mieszankÚ betonowÈ
przed zanieczyszczeniem gruntem

zbrojenie ïawy fundamentowej zwykle skïada siÚ z 4 prÚtów Ărednicy
10 lub 12 mm powiÈzanych strzemionami Ărednicy 6 mm w rozstawie co 30 cm

ïawa fundamentowa z wibrowanego betonu
klasy min. C12/15 (dawniej B 15)

awa fundamentowa

awy fundamentowe i ustawione na nich
Ăciany fundamentowe to typowe, standardowo projektowane i wykonywane elementy
konstrukcyjne wiÚkszoĂci budowli, nie tylko domów jednorodzinnych. Przy porównywaniu ich z pïytami fundamentowymi naleĝy jeszcze uwzglÚdniÊ podïogi na gruncie
(nie tylko w przypadku stosowania ogrzewania podïogowego). Trzeba o tym pamiÚtaÊ,

bowiem w budynkach mieszkalnych bardzo
czÚsto wykonuje siÚ je znacznie póěniej – dopiero po zakoñczeniu tzw. stanu surowego,
czyli po zadaszeniu budynku.
Monolityczne ïawy fundamentowe – to
zwykle konstrukcje z betonu towarowego
C12/15 (dawniej B–15) lub C16/20 (dawniej
B–20) zbrojone 4 stalowymi prÚtami (gatunku
St0, St3, 34GS) Ărednicy 12 mm, powiÈzanymi
strzemionami Ărednicy 6 mm, w odstÚpach co
30 cm. awy najczÚĂciej majÈ przekrój prosto-

Betonowe bloczki sÈ na tyle uniwersalne i wytrzymaïe, ĝe moĝna z nich
wykonywaÊ zarówno ïawy, jak i Ăciany fundamentowe. OczywiĂcie Ăciany
z bloczków betonowych to rozwiÈzanie typowe i czÚsto stosowane

¥ciany fundamentowe, a zwïaszcza piwiczne, moĝna murowaÊ
z materiaïów o mniejszej wytrzymaïoĂci, ale lepszej termoizolacyjnoĂci
np. z bloczków keramzytobetonowych

fot. Hydrostop
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kÈta o wysokoĂci 30–50 cm i szerokoĂci
40–100 cm. W domach jednorodzinnych usytuowane sÈ gïównie pod Ăcianami noĂnymi budynku, czyli zewnÚtrznymi i niektórymi wewnÚtrznymi np. wydzielajÈcymi klatkÚ
schodowÈ lub stanowiÈcymi oparcie dla belek
stropowych. OczywiĂcie wymiary ïaw, gïÚbokoĂÊ posadowienia budynku, rodzaj betonu
i stali dobiera projektant w zaleĝnoĂci od noĂnoĂci gruntu, strefy klimatycznej, poziomu
wody gruntowej, liczby kondygnacji itd.

fot. maxit

Tradycyjne posadowienie
budynku
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murowana Ăciana fundamentowa najlepiej z materiaïów litych
takich jak: cegïa peïna, kamieñ czy bloczki betonowe

Fundamenty

izolacja brzegowa gruboĂci 1–2 cm
z pasków styropianu lub pianki
polietylenowej

podbudowa podïogi na gruncie z warstwy
betonu klasy min. C12/15 i gruboĂci
10–15 cm moĝe byÊ dodatkowo zbrojona
siatkami z cienkich prÚtów (zalecane
zwïaszcza pod Ăciany dziaïowe)

15–30 cm warstwa zagÚszczonego
mechanicznie ĝwiru stanowi
bardzo skuteczne zabezpieczenie podïogi
na gruncie przed wilgociÈ
(podciÈganiem kapilarnym)

zasypka wykonana najczÚĂciej
z ziemi z wykopów lub lepiej pospóïki
zagÚszczanej mechanicznie warstwami
o gruboĂci nie wiÚkszej niĝ 30 cm

izolacja przeciwwilgociowa ïaw fundamentowych z lepiku
asfaltowego lub papy chroni Ăciany fundamentowe
przed podciÈganiem kapilarnym

Murowane ïawy fundamentowe – to
konstrukcje obecnie juĝ rzadko wykonywane gïównie z powodu duĝej pracochïonnoĂci. Dawniej murowano je z kamieni lub
peïnej cegïy ceramicznej. Materiaïy te byïy
tanie i powszechnie dostÚpne. Przy tym cechowaïa je duĝa wytrzymaïoĂÊ, mrozoodpornoĂÊ i maïa nasiÈkliwoĂÊ. Speïniaïy
wiÚc podstawowe kryteria dla konstrukcji
zagïÚbionych w gruncie. Jednak obecnie do
tego celu uĝywa siÚ niemal wyïÈcznie peï-

nych bloczków betonowych o wymiarach
14 ´ 25 ´ 38 cm. Buduje siÚ z nich znacznie szybciej. awy z bloczków betonowych
najczÚĂciej majÈ szerokoĂÊ 64 cm. Muruje
siÚ je z 2 lub 3 warstw, stosujÈc zaprawÚ cementowÈ M3, M5 lub M8 i zasady wiÈzania pospolitego (przesuniÚcie elementów
o ½ dïugoĂci). OczywiĂcie ïawy muruje siÚ
na podkïadzie z chudego betonu gruboĂci
min. 5 cm.

awy i Ăciany fundamentowe z pustaków
zasypowych – to konstrukcje przeznaczone
gïównie dla inwestorów wznoszÈcych domy
sposobem gospodarczym. Betonowe pustaki o 2–3 duĝych otworach majÈ szerokoĂÊ 20,
25 lub 30 cm, wysokoĂÊ 20 lub 25 cm i dïugoĂÊ 40, 50 lub 60 cm. Ukïada siÚ je na sucho (gdy majÈ profilowane krawÚdzie) lub
muruje, pamiÚtajÈc o przesuniÚciu nastÚpnej
warstwy o poïowÚ dïugoĂci elementu. awy
wykonuje siÚ z jednej lub dwóch warstw pu-

¥ciany fundamentowe z pustaków zasypowych to jedna z najïatwiejszych
konstrukcji do murowania

fot. Techbud

fot. Thermodom

Do wykonania zasypowych Ăcian fundamentowych lub piwnicznych
doskonale nadajÈ siÚ ksztaïtki styropianowe systemu Thermomur.
Taka Ăciana od razu jest ocieplona, a to przecieĝ spora oszczÚdnoĂÊ czasu
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fot. Gutta Polska
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¥ciany piwniczne muszÈ byÊ skutecznie zaizolowane pod wzglÚdem termicznym
i przeciwwilgociowym. Najlepszymi materiaïami do tych celów sÈ polistyren
ekstrudowany i papa asfaltowa

staków na podïoĝu z chudego betonu. Na
spodzie i wierzchu ïawy fundamentowej
ukïada siÚ zbrojenie z dwóch prÚtów Ărednicy 12 mm ze stali gïadkiej lub ĝebrowanej powiÈzane strzemionami Ărednicy 6 mm
wygiÚtymi na ksztaït litery C lub S (w rozstawie co 30 cm). NastÚpnie otwory w pustakach wypeïnia siÚ mieszankÈ betonowÈ
klasy C12/15 lub C16/20 (w Ăcianach czÚsto
keramzytobetonem).
¥ciany fundamentowe – w domach bez
piwnic to najczÚĂciej przegrody dwu– lub
trójwarstwowe, w których element noĂny to
zwykle mur gruboĂci 20–51 cm i wysokoĂci
50–150 cm (zaleĝy od poziomu posadowienia
budynku). Moĝe byÊ wykonany z róĝnych
materiaïów, jednak najkorzystniejsze jest
uĝycie bloczków betonowych, pustaków zasypowych, ewentualnie cegieï peïnych klasy 10–25.
¥ciany fundamentowe naleĝy ociepliÊ
materiaïem odpornym na zawilgocenie,
gnicie, dziaïanie grzybów i pleĂni, odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Do tego
celu najlepiej nadaje siÚ polistyren ekstrudowany (ewentualnie styropian) o ciÚĝa-
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fot. Ketz

fot. Austrotherm

Pozioma przegroda przeciwwilgociowa z folii
izolacyjnej jest najïatwiejsza do uïoĝenia i najczÚĂciej
stosowana

Izolowanie Ăcian fundamentowych lepikiem asfaltowym do
dziĂ jest najczÚĂciej stosowanym rozwiÈzaniem

rze min. 20 kg/m3. UkïadajÈc go od strony
zewnÚtrznej, unika siÚ mostka termicznego na styku z zewnÚtrznÈ ĂcianÈ parteru. Zalecana gruboĂÊ termoizolacji to okoïo
15 cm U<0,20 [W/(m2•K)]. Speïnia ona wymagania stawiane nowoczesnym budynkom jednorodzinnym.
IntegralnÈ czÚĂciÈ Ăcian fundamentowych
jest oczywiĂcie warstwa hydroizolacji pionowej, która moĝe byÊ ukïadana na murze lub
lepiej na warstwie termoizolacyjnej.
Podïoga na gruncie – to element budynku, który warto wykonaÊ przed murowaniem
Ăcian zewnÚtrznych. DziÚki temu uzyska siÚ
sporo cennej, bo równej i utwardzonej powierzchni roboczej, transportowej, magazynowej itp. WzroĂnie równieĝ bezpieczeñstwo
wykonywania kolejnych prac.
Podïoga na gruncie zwykle skïada siÚ z nastÚpujÈcych warstw:
tzw. podbudowy z zagÚszczonego
mechanicznie ĝwiru lub piasku
(gruboĂci 15–30 cm),
betonowej pïyty noĂnej gruboĂci min.
10 cm (najczÚĂciej zbrojonej siatkami
z cienkich prÚtów),

izolacji przeciwwilgociowej z folii hydroizolacyjnej lub papy asfaltowej,
izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego lub styropianu (gruboĂci min.
10 cm),
tzw. szlichty, czyli podkïadu z betonu gruboĂci 4–7 cm (czÚsto ze zbrojeniem),
posadzki z materiaïów dostosowanych do
przeznaczenia i wystroju pomieszczenia.
W zaleĝnoĂci od projektu kolejnoĂÊ
warstw moĝe byÊ róĝna. Waĝne jest jednak, aby prace przerwaÊ po wykonaniu
pïyty lub szlichty betonowej. DziÚki temu
warstwy izolacyjne nie ulegnÈ zniszczeniu w trakcie wykonywania kolejnych
robót.

Sposoby hydroizolacji Ăcian
fundamentowych
¥ciany fundamentowe muszÈ byÊ zabezpieczone przed wodÈ znajdujÈcÈ siÚ w gruncie.
Z tego wzglÚdu konieczne jest wykonanie
2 rodzajów izolacji stanowiÈcych ciÈgïÈ barierÚ dla wody i wilgoci:
poziomej ukïadanej na wierzchu ïaw
i Ăcian fundamentowych min. 20–30 cm
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fot. ACO

fot. Botament
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Drenaĝ opaskowy budynku jest konieczny w prawie kaĝdych gruntach
gliniastych i to niezaleĝnie od poziomu wody gruntowej

Samoprzylepne materiaïy hydroizolacyjne sÈ kosztowne, ale bardzo ïatwe
w uĝyciu i skuteczne, moĝna z nich wykonaÊ izolacjÚ przeciwwodnÈ typu
Ăredniego

nad poziomem terenu. Wykonuje siÚ jÈ
z dwóch warstw papy asfaltowej lub odpowiedniej folii hydroizolacyjnej. Izolacja ta
chroni Ăciany parteru przed podciÈganiem
kapilarnym,
pionowej zabezpieczajÈcej zewnÚtrzne powierzchnie Ăcian fundamentowych (chroni
przed wodami opadowymi i gruntowymi).
W zaleĝnoĂci od rodzaju gruntu i poziomu
wody gruntowej dobiera siÚ jeden z 3 rodzajów hydroizolacji pionowej:
w gruntach przepuszczalnych, czyli
piaszczystych, gdy zwierciadïo wody gruntowej znajduje siÚ poniĝej poziomu posadowienia, stosuje siÚ izolacje przeciwwilgociowe typu lekkiego. Zwykle wykonuje siÚ
je z wszelkiego rodzaju póïpïynnych mas bitumicznych – lepików, roztworów, emulsji,
mas asfaltowych. To metoda tania i wystarczajÈco skuteczna pod warunkiem starannego wykonawstwa i wïaĂciwego przygotowania podïoĝa (naïoĝenia tynku II kategorii
tzw. rapówki). Jest bardzo popularna, poniewaĝ nie wymaga wïaĂciwie ĝadnych kwalifikacji, a juĝ dwie naïoĝone warstwy bitumu
po wyschniÚciu tworzÈ na Ăcianie elastycz-

fot. ACO

fot. Terbud

Izolowanie Ăcian fundamentowych masami bitumicznymi jest
skuteczniejsze niĝ stosowanie lepiku

Studzienki drenaĝowe powinny byÊ ustawione na kaĝdym zaïamaniu
instalacji. Uïatwia to okresowÈ inspekcjÚ droĝnoĂci rur i ewentualne ich
czyszczenie

nÈ i wodoszczelnÈ powïokÚ przeciwwilgociowÈ. Innym sposobem jest naïoĝenie na
ĂcianÚ zaprawy modyfikowanej ĝywicami
lub uïoĝenie odpowiedniej folii hydroizolacyjnej.
w gruntach nieprzepuszczalnych, czyli gliniastych, gdy woda gruntowa znajduje siÚ poniĝej fundamentów, a takĝe
przy okresowym podnoszeniu siÚ poziomu
wody gruntowej powyĝej poziomu posadowienia budynku stosuje siÚ izolacje przeciwwodne typu Ăredniego. Moĝna je wykonaÊ z 3–5 warstw odpowiednich mas
asfaltowych, ale najczÚĂciej stosuje siÚ
2 warstwy pap asfaltowych lub foliÚ hydroizolacyjnÈ. Najlepsze sÈ papy termozgrzewalne lub samoprzylepne na osnowie z tkaniny poliestrowej bÈdě wïókna
szklanego, wypeïnione asfaltem modyfikowanym o gramaturze min. 1400 g/m2.
Odpowiedniej gruboĂci folie hydroizolacyjne wykonuje siÚ z polichlorku winylu (PVC), polietylenu (PE) oraz polietylenu o duĝej gÚstoĂci (PE–HD). Ich zalety
to ukïadanie tylko jednej warstwy, czÚsto
bez koniecznoĂci przyklejania do podïoĝa

– niezaleĝnie od pory roku i panujÈcej
pogody.
w budynkach podpiwniczonych, gdy
zwierciadïo wody gruntowej znajduje siÚ powyĝej poziomu podïogi piwnicy, wykonuje siÚ izolacje przeciwwodne typu ciÚĝkiego – i to niezaleĝnie od rodzaju gruntu. MajÈ
za zadanie chroniÊ budynek przed wodÈ naporowÈ, czyli wywierajÈcÈ parcie hydrostatyczne. Jednak w domach jednorodzinnych
naleĝy unikaÊ takich rozwiÈzañ z powodu
wysokich kosztów oraz skomplikowanego
wykonawstwa – 3 warstwy papy asfaltowej
o gramaturze min. 3000 g/m2 zabezpieczone
ceglanÈ ĂciankÈ dociskowÈ gruboĂci 12 cm.
Trzeba jeszcze pamiÚtaÊ o tym, ĝe przy
wykonywaniu izolacji typu Ăredniego i ciÚĝkiego zwykle potrzebny jest drenaĝ obwodowy budynku. OczywiĂcie nie pozostaje to
bez wpïywu na koszty inwestycji.
Warto równieĝ zdawaÊ sobie sprawÚ, ĝe folie wytïaczane (tzw. kubeïkowe) nie mogÈ
zastÈpiÊ nawet izolacji przeciwwilgociowej.
SïuĝÈ bowiem tylko do ochrony wïaĂciwej
hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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warstwa humusu usuniÚta spod caïego budynku
gruba folia budowlana
zabezpieczajÈca mieszankÚ
betonowÈ przed zanieczyszczeniem
gruntem oraz odpïywem wody
zarobowej

pionowa izolacja przeciwwilgociowa Ăcian
fundamentowych z mas
bitumicznych, pap asfaltowych
lub folii hydroizolacyjnych

izolacja termiczna Ăcian
– najlepiej z polistyrenu
ekstrudowanego o gruboĂci
warstwy 10–15 cm

murowana Ăciana
fundamentowa
najczÚĂciej
o wysokoĂci
zaledwie 50 cm
podbudowa podïogi
na gruncie z warstwy
betonu klasy min. C12/15
i gruboĂci
10–15 cm

wykop tylko o szerokoĂci
i gïÚbokoĂci ïaw fundamentowych

zbrojenie ïawy
fundamentowej
skïadajÈce
siÚ z 4 prÚtów
Ărednicy
10 mm
i strzemion
Ărednicy 6 mm
w rozstawie co
30 cm

deski wbite w grunt pozwalajÈce na ïatwe
wypoziomowanie wierzchu ïaw fundamentowych

izolacja przeciwwilgociowa ïaw
fundamentowych z lepiku asfaltowego
lub papy
ïawa fundamentowa z wibrowanego betonu
klasy min. C12/15 (dawniej B 15)

warstwa zagÚszczonego
mechanicznie ĝwiru
gruboĂci 15–30 cm

OszczÚdnoĂciowa ïawa fundamentowa

Fundamenty
oszczÚdnoĂciowe
NieprawdÈ jest, ĝe kaĝdy budynek musi
byÊ posadowiony poniĝej granicy przemarzania gruntu. Warunek ten dotyczy ïaw
fundamentowych (ale juĝ nie pïyt fundamentowych) wykonywanych w gruntach
wysadzinowych, czyli zawierajÈcych wiÚcej niĝ 10% ziaren o Ărednicy do 0,02 mm.
Po prostu grunty te zwiÚkszajÈ swojÈ objÚtoĂÊ po zamarzniÚciu zawartej w nich
wody, co stanowi realne zagroĝenie dla
konstrukcji budynku. Wystarczy zatem
wykonanie badañ gruntowych, ĝeby
moĝna byïo duĝo zaoszczÚdziÊ na robotach
stanu zero.
Fundamenty w domach jednorodzinnych moĝna bowiem wykonaÊ znacznie taniej i to bez uszczerbku dla ich noĂnoĂci.
Przede wszystkim budynek moĝna posadowiÊ zaledwie 0,5 m poniĝej poziomu terenu
(a nie 0,8–1,4 m). Po usuniÚciu warstwy humusu, zwykle gruboĂci 15–25 cm, wykonuje siÚ pïytkie wykopy o szerokoĂci i wysokoĂci ïaw fundamentowych (23–35 ´
40–60 cm). NastÚpnie zabezpiecza krawÚdě wykopów wypoziomowanymi deskami i ukïada rozciÚty rÚkaw z folii budowlanej. DziÚki temu mieszanka betonowa nie
zostanie zanieczyszczona gruntem i bÚdÈ
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speïnione warunki dla wïaĂciwego wiÈzania betonu (woda zarobowa nie wsiÈknie
w grunt). NastÚpnie trzeba jeszcze uïoĝyÊ
zbrojenie i zabetonowaÊ je.

Nowoczesny sposób
fundamentowania
Stosunkowo nowym i w wielu przypadkach korzystnym sposobem posadowienia
domów jednorodzinnych jest wykonanie
pïyty fundamentowej (najlepiej ogrzewanej). Najlepszym przykïadem jest to, ĝe stosuje siÚ je w domach energooszczÚdnych
i pasywnych.
Fundament ten skïada siÚ z nastÚpujÈcych
warstw:
podbudowy z zagÚszczonego mechanicznie ĝwiru, pospóïki lub piasku (gruboĂci
15–30 cm),
izolacji termicznej ze styropianu gruboĂci
15–30 cm (w tym integralnej izolacji krawÚdziowej),
ĝelbetowej pïyty noĂnej gruboĂci
12–20 cm (zbrojonej górÈ i doïem zgodnie
z projektem),
ewentualnej wylewki samopoziomujÈcej,
posadzki z materiaïów dostosowanych
do przeznaczenia i wystroju pomieszczenia.

Zalety i wady róĝnych
sposobów posadowienia
budynku
O ewentualnej zmianie posadowienia budynku musi zadecydowaÊ projektant. Jednak
kaĝdy inwestor powinien byÊ przekonany o sensownoĂci takiego dziaïania. Z tego
wzglÚdu powinien znaÊ korzyĂci wynikajÈce
z konkretnych rozwiÈzañ.
Tradycyjne ïawy fundamentowe – to
przede wszystkim najbardziej uniwersalny sposób posadowienia budynku. Moĝna je
stosowaÊ w kaĝdych nadajÈcych siÚ do fundamentowania warunkach gruntowo–wodnych, w dowolnym regionie Polski, w gruntach o maïej i duĝej noĂnoĂci, suchych lub
nawodnionych, w terenie pïaskim bÈdě na
zboczu wzgórza (tzw. ïawy schodkowe),
w domach podpiwniczonych, parterowych
itd. Poza tym sÈ ïatwe do wykonania nawet
dla osób niewykwalifikowanych (technologia znana od stuleci), wykonuje siÚ je z tanich i powszechnie dostÚpnych materiaïów.
Wreszcie sÈ bardzo odporne na bïÚdy, np. ěle
uïoĝony (niezawibrowany) lub zanieczyszczony gruntem beton czy nieprecyzyjnie
zmontowane zbrojenie.
Podstawowe mankamenty tej metody posadowienia domu to koniecznoĂÊ przemieszczania stosunkowo duĝych mas ziemi
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Fundamenty

przy pïycie fundamentowej nie ma Ăcian fundamentowych,
bezpoĂrednio na tej konstrukcji stawia siÚ Ăciany przyziemia
ĝelbetowa pïyta fundamentowa pod caïÈ powierzchniÈ domu
najlepiej o staïej gruboĂci, wykonywana jest praktycznie na
powierzchni terenu (po usuniÚciu humusu); podbudowa ze ĝwiru
oraz elastycznego styropianu skutecznie zabezpiecza jÈ przed
wysadzinami
ogrzewanie pïyty fundamentowej podobnie, jak
ogrzewanie podïogi na gruncie moĝe byÊ realizowane
róĝnymi metodami; najczÚĂciej stosuje siÚ ogrzewanie
powietrzne (w ukïadzie zamkniÚtym) lub typowe
ogrzewanie wodne; ěródïa zasilania mogÈ
byÊ dowolne: energia elektryczna,
pompa ciepïa, piece na gaz,
olej opaïowy, pelety,
a nawet kominek

zbrojenie pïyty fundamentowej
powinno byÊ indywidualnie
zaprojektowane dla kaĝdego budynku,
obliczenia musi wykonaÊ uprawniony
projektant
w ogrzewanej pïycie fundamentowej gruboĂÊ izolacji termicznej
powinna byÊ nie mniejsza niĝ 15 cm (zalecane 20 cm lub wiÚcej)
warstwa mechanicznie zagÚszczonego ĝwiru, pospóïki, a nawet grubego piasku, gruboĂci 15–30 cm
stanowi rodzaj poduszki amortyzujÈcej wszelkie odksztaïcenia podïoĝa, a takĝe speïnia rolÚ drenaĝu
Schemat konstrukcji ogrzewanej pïyty fundamentowej

(wykopy i zasypki) oraz doĂÊ dïugi czas wykonywania robót stanu zero spowodowany
koniecznoĂciÈ przestrzegania przerw technologicznych (wiÈzanie betonu, wysychanie
zaprawy, ukïadanie hydroizolacji itp.). Do
tego czÚsto dochodzi jeszcze wykonanie drenaĝu opaskowego budynku.
Koszty tylko pozornie nie sÈ wysokie
gïównie dlatego, ĝe rozïoĝone sÈ w doĂÊ
dïugim okresie (moĝe to stanowiÊ zaletÚ).
Jednak po zsumowaniu wszystkich wydatków zwiÈzanych z pracami ziemnymi, wykonaniem ïaw i Ăcian fundamentowych oraz
podïogi na gruncie – zwykle okazujÈ siÚ najwyĝsze spoĂród porównywanych metod fundamentowania.
OszczÚdnoĂciowe ïawy fundamentowe
– sÈ niemal tak uniwersalne jak tradycyjne ïawy fundamentowe. Jedynym ich ograniczeniem jest wystÚpowanie gruntów wysadzinowych (co wcale nie jest tak czÚste,
jakby siÚ mogïo wydawaÊ). Z kolei ogromnÈ zaletÈ jest moĝliwoĂÊ bezproblemowego stosowania na terenach z wysokim poziomem wody gruntowej – wystÚpujÈcej nawet
0,5 m poniĝej terenu. Poza tym nie moĝna
zapominaÊ o znaczÈcym ograniczeniu robót
ziemnych czy praktycznym wyeliminowaniu zasypek. Ograniczenie wysokoĂci Ăcian
fundamentowych do okoïo 50 cm (skróce-

Tabela 1
Opis robót

OszczÚdny
sposób
fundamentowania

Tradycyjny sposób fundamentowania
Grunt
przepuszczalny

Grunt
nieprzepuszczalny

UsuniÚcie warstwy humusu gr. 20 cm

1,40 m2

3,75 m2

2,58 m2

Wykop pod fundament

0,12 m3

2,00 m3

1,58 m3

–

0,80 m2

0,80 m2

0,008 m3

0,022 m3

0,022 m3

Folia budowlana gr. 0,2–0,3 mm

1,50 m2

–

–

awy z betonu klasy C12/15 (B-15)

0,12 m3

0,18 m3

0,18 m3

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma

0,40 m2

0,60 m2

0,60 m2

¥ciana fundamentowa gr. 24 cm

0,50 m2

1,00 m2

1,00 m2

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa

0,60 m2

1,20 m2

1,20 m2

Izolacja termiczna gr. 10 cm

0,50 m2

1,00 m2

1,00 m2

Drenaĝ opaskowy

–

–

1,00 m.b.

Zasypka drenaĝu ĝwirem i piaskiem

–

–

0,23 m2

Zasypka wykopu

–

1,65 m2

1,00 m2

Podkïad z chudego betonu gr. 10 cm
Szalunek z desek i drewna
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profil idealny
grzejniki konwekcyjne usytuowane przy Ăcianach zewnÚtrznych
grzejniki konwekcyjne usytuowane przy Ăcianach wewnÚtrznych
ogrzewanie powietrzne
ogrzewanie podïogowe

Rozkïad temperatury w pomieszczeniu w zaleĝnoĂci od rodzaju ogrzewania

Tabela 2
Tradycyjny sposób fundamentowania

Pïyta

Opis robót

Grunt
przepuszczalny

fundamentowa

Grunt
nieprzepuszczalny

121 m2

201 m2

169 m2

Wykop pod fundament

–

84,00 m3

63,36 m3

Podkïad z chudego betonu gr. 10 cm

–

33,60 m2

33,60 m2

Szalunek z desek i drewna

–

0,924 m3

0,924 m3

awy z betonu klasy C12/15 (B-15)

–

0,18 m3

0,18 m3

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma

–

0,60 m2

0,60 m2

Izolacja termiczna obwodowa gr. 15 cm

2,210 m3

–

–

Izolacja termiczna pïyty gr. 15 cm

6,300 m3

–

–

Pïyta ĝelbetowa gr. 20 cm

8,400 m3

–

–

¥ciana fundamentowa gr. 24 cm

–

42,00 m2

42,00 m2

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa

–

50,40 m2

50,40 m2

Izolacja termiczna Ăcian gr. 10 cm

–

42,00 m2

42,00 m2

Drenaĝ opaskowy

–

–

46,00 m.b.

Zasypka drenaĝu ĝwirem i piaskiem

–

–

10,23 m2

Zasypka wykopu

–

69,30 m2

42,00 m2

UsuniÚcie warstwy humusu gr. 20 cm
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nie o 30 do 90 cm) oznacza znaczne oszczÚdnoĂci materiaïów konstrukcyjnych oraz izolacyjnych, mniejszy nakïad pracy i krótszy
czas wykonania stanu zero. Na dodatek nawet w gruntach spoistych nie jest potrzebny
drenaĝ opaskowy.
O zaletach i wymiernych korzyĂciach
finansowych ze stosowania fundamentów oszczÚdnoĂciowych ïatwo moĝna siÚ
przekonaÊ, analizujÈc tabelÚ 1. Porównano
w niej zakresy robót oraz iloĂci materiaïów
niezbÚdnych do wykonania 1 m oszczÚdnych i typowych ïaw, Ăcian fundamentowych.
Pïyty fundamentowe – ujawniajÈ swoje zalety gïównie na bardzo niekorzystnym
podïoĝu np. gruntach nasypowych, wiecznej
zmarzlinie, terenach sejsmicznych (¥lÈsk),
przy bardzo wysokim poziomie wody gruntowej, a takĝe w przypadku stosowania
ogrzewania podïogowego. OgromnÈ zaletÈ jest brak robót ziemnych (ograniczonych
do usuniÚcia humusu) oraz wyeliminowanie Ăcian fundamentowych i wszystkich robót zwiÈzanych z ich murowaniem, izolowaniem, ocieplaniem itp. Waĝna jest takĝe
szybkoĂÊ wykonania pïyt fundamentowych
– zaledwie 3–5 dni w porównaniu do 3–5 tygodni przy tradycyjnych ïawach i Ăcianach
fundamentowych oraz podïodze na gruncie. Przy pïytach ogrzewanych istotne jest
równieĝ akumulowanie duĝej iloĂci energii
w grubej warstwie betonu, a takĝe korzystny rozkïad temperatury w pomieszczeniach
umoĝliwiajÈcy obniĝenie temperatury powietrza o 2–3°C bez utraty komfortu cieplnego.
Mankamentem przy wykonywaniu pïyt
fundamentowych jest koniecznoĂÊ zatrudnienia wykwalifikowanych ekip budowlanych czy uĝycia ciÚĝkiego sprzÚtu budowlanego, np. pomp do betonu, betonowozów
(kïopoty z dojazdem).
Dla pewnej grupy inwestorów uciÈĝliwe
moĝe byÊ skumulowanie wszystkich
kosztów stanu zero na samym poczÈtku
budowy. Jednak w rezultacie najczÚĂciej sÈ
one niĝsze niĝ przy tradycyjnym sposobie
fundamentowania. Moĝna siÚ o tym przekonaÊ, analizujÈc tabelÚ 2, w której przedstawiono zakresy robót oraz iloĂci materiaïów niezbÚdnych do posadowienia
przykïadowego budynku o szerokoĂci 9 m
i dïugoĂci 12 m.
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