Z piwnicÈ
czy bez?
WiÚkszoĂÊ inwestorów, kierujÈc siÚ gïównie
ograniczeniem kosztów, buduje domy
niepodpiwniczone. Jednak na maïej dziaïce
lub skarpie budowa piwnicy moĝe okazaÊ
siÚ konieczna. Warto wiÚc wiedzieÊ z czego
i w jaki sposób jÈ zbudowaÊ.
Kiedy warto budowaÊ
dom podpiwniczony?
O piwnicy warto pomyĂleÊ, budujÈc dom na maïej dziaïce. Moĝna tam bÚdzie urzÈdziÊ
nie tylko pomieszczenia gospodarcze, jak kotïowniÚ, pralniÚ, spiĝarkÚ, schowek ale równieĝ pokój rekreacyjny, hobbistyczny warsztat czy garaĝ. Jeĝeli nie przeniesiemy czÚĂci
techniczno-rekreacyjnej „pod ziemiÚ”, bÚdziemy musieli zmieĂciÊ jÈ na parterze i poddaszu, co znacznie powiÚkszy powierzchniÚ rzutu budynku. ZaletÈ podpiwniczenia jest
równieĝ ïatwoĂÊ doprowadzenia wszelkich instalacji zewnÚtrznych i rozprowadzenia
do poszczególnych pionów, a takĝe ich naprawa bÈdě modernizacja. CzÚsto podnoszony argument, ĝe piwnica znaczÈco wpïywa na podwyĝszenie kosztów budowy, w rzeczywistoĂci nie ma uzasadnienia, poniewaĝ w praktyce koszty wybudowania piwnicy
sÈ przynajmniej o 50 proc. mniejsze niĝ postawienie oddzielnego budynku gospodarczego czy garaĝu. Istotnym przeciwwskazaniem dla budowy piwnicy moĝe byÊ wysoki poziom wód gruntowych.

JakÈ gruboĂÊ
powinny mieÊ
Ăciany piwnicy?
GruboĂÊ Ăcian zewnÚtrznych piwnicy
jest z reguïy podana w projekcie, a dobiera siÚ jÈ zgodnie z zasadÈ, ĝe gruboĂÊ Ăciany podziemnej nie moĝe byÊ
mniejsza niĝ gruboĂÊ Ăciany nadziemnej.
W projektach domów jednorodzinnych
dopuszcza siÚ zmniejszenie gruboĂci
Ăcian fundamentowych o 5 cm w stosunku do gruboĂci Ăcian nadziemnych:
w praktyce pod Ăciany jednowarstwowe – bez wzglÚdu na materiaï – najczÚĂciej stosuje siÚ Ăciany fundamentowe
gruboĂci okoïo 38 cm. Problem pojawia
siÚ wtedy, gdy Ăciany nadziemne majÈ
byÊ wykonane w technologii trójwarstwowej. Ich gruboĂÊ wynosi wtedy najczÚĂciej ok. 45 cm, ale z grubÈ izolacjÈ
cieplnÈ moĝe przekraczaÊ nawet 50 cm.
Trzeba pamiÚtaÊ, ĝe gruboĂÊ konstrukcyjnÈ Ăciany piwnicy wyznacza jedynie
jej warstwa noĂna, ewentualne ocieplenie nie jest uwzglÚdniane.
GruboĂÊ Ăciany piwnicy nie powinna
byÊ mniejsza niĝ opartej na niej Ăciany
zewnÚtrznej

strop

izolacja
termiczna

Dom podpiwniczony jest koniecznoĂciÈ, jeĂli decydujemy
siÚ na budowÚ domu na skarpie
izolacja
przeciwwilgociowa
pionowa

Ăciana piwniczna

podïoga
na gruncie

fot. Metrotile

ïawa
fundamentowa
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¥ciany piwnic

Kiedy i jak wykonaÊ
fundament schodkowy?
Jeĝeli zdecydujemy siÚ na czÚĂciowe podpiwniczenie domu (w przypadku domu o duĝej powierzchni) wówczas wykonuje siÚ fundament schodkowy. ¥ciany fundamentowe piwnicy sÈ wtedy na
wiÚkszej gïÚbokoĂci niĝ pozostaïa czÚĂÊ fundamentów budynku.
DziÚki ïawom schodkowym przejĂcie z jednego poziomu posadowienia do drugiego jest pïynne. awy schodkowe wykonuje siÚ podobnie jak pozostaïÈ czÚĂÊ fundamentów, z tym, ĝe ïawÚ betonuĂciana zewnÚtrzna

je siÚ na skoĂnie uksztaïtowanym podïoĝu o kÈcie nachylenia nie
wiÚkszym niĝ 30°. WysokoĂÊ stopni tworzonych na jej powierzchni nie powinna byÊ wyĝsza niĝ 30 cm, a wysokoĂÊ ïawy (mierzona
prostopadle do podstawy) – nie powinna byÊ mniejsza niĝ pozostaïej czÚĂci fundamentu. Pod budynek czÚĂciowo podpiwniczony moĝna teĝ wykonaÊ zwykïy fundament – na gïÚbokoĂci posadowienia piwnicy, co jednak znacznie podnosi koszty.

Ăciana wewnÚtrzna
Fundament schodkowy
w domu czÚĂciowo
podpiwniczonym

strop nad
piwnicÈ
Ăciana
piwnicy

ïawa fundamentowa

podïoga na gruncie

strzemiona
Φ 6 co 30 cm

zbrojenie ïawy schodkowej –
prÚty Ărednicy min. Φ 12 mm

ïawa schodkowa – umoĝliwia równomierne osiadanie budynku,
zapobiega powstawaniu pÚkniÚÊ, eliminuje dylatacje

Pustaki z wkïadkÈ styropianowÈ

fot. Techbud

Na Ăciany piwniczne powinno siÚ uĝywaÊ materiaïów o takich samych cechach jak na Ăciany fundamentowe, to znaczy mrozoodpornych i nienasiÈkliwych.
Do budowy Ăcian piwnicy wykorzystuje siÚ gïównie bloczki betonowe, betonowe pustaki zasypowe lub beton wylewany w deskowaniu. ¥ciany z bloczków betonowych sÈ najpopularniejsze ze wzglÚdu na stosunkowo niskÈ cenÚ
i nieskomplikowane wykonanie. Ich gruboĂÊ moĝe wynosiÊ 24 lub 38 cm w
ukïadzie jednowarstwowym i wiÚcej, gdy Ăciana stawiana bÚdzie z dwóch
rzÚdów bloczków. Betonowe pustaki zasypowe stosuje siÚ przede wszystkim
wtedy, gdy Ăciany wymagajÈ zbrojenia lub chcemy uzyskaÊ moĝliwie cienkÈ
ĂcianÚ o dobrej izolacji cieplnej. Po wymurowaniu pustaków w Ăcianie powstajÈ pionowe kanaïy, w które moĝna wstawiÊ zbrojenie. NastÚpnie kanaïy
wypeïnia siÚ betonem lub keramzytobetonem. Monolityczne Ăciany piwnic
warto postawiÊ wówczas, gdy mamy moĝliwoĂÊ wypoĝyczenia deskowania
wielokrotnego uĝycia. Jego montaĝ przebiega bardzo szybko, a uzyskana powierzchnia Ăciany jest równa i gïadka. W przeciÚtnym domu jednorodzinnym montaĝ takiego deskowania i wypeïnienie go betonem zajmuje najwyĝej dwa dni, a juĝ po kolejnych 3–4 dobach deskowanie moĝna rozebraÊ.
Nie opïaca siÚ wykonywaÊ Ăcian monolitycznych w tradycyjnym deskowaniu. Przygotowanie szalunków jest bardzo pracochïonne, a niedostateczne usztywnienie czÚsto prowadzi do zdeformowania muru. ¥ciany piwnicy moĝna równieĝ wykonaÊ z pustaków betonowych ocieplonych wewnÈtrz
styropianem lub bloczków keramzytobetonowych (co jest droĝsze).

fot. Leier Malbork

Z czego budowaÊ
Ăciany piwnic?

¥ciany piwnic moĝna budowaÊ np. z betonowych bloczków
zasypowych lub z pustaków z wkïadkÈ styropianowÈ
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Czy dom moĝe byÊ
podpiwniczony
czÚĂciowo?
Piwnica moĝe zajmowaÊ tylko czÚĂÊ powierzchni pod budynkiem, ale w niewielkich domach jednorodzinnych nie
jest to dobre rozwiÈzanie. Przy peïnym
podpiwniczeniu uzyskuje siÚ dodatkowÈ powierzchniÚ do zagospodarowania,
koszt budowy bÚdzie podobny i na dodatek ïatwiej jÈ wybudowaÊ. CzÚĂciowe
podpiwniczenie przysparza wiele problemów wykonawczych – kïopotliwe jest
zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci przez ĂcianÚ oddzielajÈcÈ piwnicÚ od
czÚĂci niepodpiwniczonej. W rezultacie,
na gruntach sïabo przepuszczalnych konieczne bÚdzie zaizolowanie Ăcian nie
tylko po zewnÚtrznym obrysie, ale równieĝ Ăciany oddzielajÈcej piwnicÚ od
czÚĂci niepodpiwniczonej. Zakres robót
ziemnych bÚdzie podobny jak w domu
z peïnÈ piwnicÈ, przy czym w domu czÚĂciowo podpiwniczonym konieczne bÚdzie dodatkowo wypeïnienie piaskiem
przestrzeni pod podïogÚ na gruncie.
Wniosek – czÚĂciowe podpiwniczenie
nie jest rozwiÈzaniem, które moglibyĂmy poleciÊ.

Kiedy wykonaÊ drenaĝ?
JeĂli nasz dom budujemy na gruncie sïabo przepuszczalnym lub terenie, gdzie wody
gruntowe siÚgajÈ do poziomu wyĝszego niĝ 1 m od podstawy fundamentu. Drenaĝ odwadniajÈcy sïuĝy bowiem do obniĝania poziomu wód gruntowych, który okresowo moĝe
siÚgaÊ powyĝej ïaw fundamentowych. Odprowadza on równieĝ wody opadowe. Drenaĝ
ukïadamy wokóï fundamentów, jednak jego uïoĝenie bÚdzie uzaleĝnione od moĝliwoĂci odprowadzenia zbierajÈcej siÚ w nim wody. Rowy odwadniajÈce, kanalizacja deszczowa czy studnia chïonna wykopana w pewnej odlegïoĂci od domu – to miejsca, gdzie
moĝna odprowadzaÊ wodÚ. A póěniej moĝemy jÈ rozprowadziÊ po dziaïce lub wykorzystaÊ do podlewania ogrodu.
studzienka
Elementy drenaĝu opaskowego

Drenaĝ opaskowy
wokóï fundamentu

izolacja
przeciwwodna

zbiorcza
w najniĝszym
miejscu drenaĝu
odpïyw

grunt wypeïniajÈcy wykop
0,4–0,5 %

folia wytïaczana
Ăciana
fundamentowa
izolacja
termiczna
podïoga
na gruncie

ïawa
fundamentowa

geowïóknina

rura
drenarska

obsybka
filtracyjna

studzienka kontrolna w najwyĝszym
miejscu drenaĝu

Jak doĂwietliÊ piwnicÚ
caïkowicie zagïÚbionÈ
w gruncie?
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Wygodniejszym
rozwiÈzaniem jest
zamontowanie
gotowego doĂwietlacza,
dostÚpnego
w kilku wymiarach
dostosowanych
do wielkoĂci okien
piwnicznych

fot. ACO

Nie ma formalnych wymogów doĂwietlania piwnicy Ăwiatïem
naturalnym, wiÚc okno nie jest konieczne. Jeĝeli jednak chcemy je mieÊ, to otwór w Ăcianie piwnicy najlepiej wykonaÊ na
etapie wznoszenia fundamentów Ăcian umieszczajÈc nad nim
odpowiednio zaprojektowane nadproĝe. Samo okno oczywiĂcie nie wystarczy – trzeba jeszcze wykonaÊ studzienkÚ doĂwietlajÈcÈ. Przy otworze pozostawia siÚ zagïÚbienie w gruncie, obudowane betonem zbrojonym. ¥cianka naprzeciwko
okna powinna byÊ ustawiona skoĂnie, poniewaĝ zapewnia to
lepszy dopïyw Ăwiatïa i zmniejsza obciÈĝenie obudowy doĂwietlenia. Na dnie zagïÚbienia trzeba wykonaÊ odwodnienie w postaci drenu wprowadzonego na wiÚkszÈ gïÚbokoĂÊ
lub podïÈczonego do odwodnienia opaskowego budynku.
Na wierzchu doĂwietlenia montuje siÚ kratÚ zabezpieczajÈcÈ przed wpadniÚciem kogoĂ do zagïÚbienia. WewnÚtrzne
Ăciany naĂwietla naleĝy pomalowaÊ na biaïo, moĝna teĝ zainstalowaÊ specjalne panele odbijajÈce Ăwiatïo.

¥ciany piwnic

Jak wykonaÊ podïogÚ w piwnicy?
PodïogÚ w piwnicy najlepiej wykonaÊ na etapie prac fundamentowych, gdyĝ utwardzona uïatwia prowadzenie dalszych robót.
JeĂli na tym etapie nie zdecydujemy siÚ na wykonanie wszystkich
warstw podïogowych, to powinniĂmy uïoĝyÊ przynajmniej warstwÚ
podkïadowÈ z chudego betonu (B10) – zapobiegnie to rozmywaniu
podïoĝa w czasie opadów i zapewni stabilne oparcie dla podpór
montowanych przy wykonywaniu stropu nad piwnicÈ. Betonowy
podkïad gruboĂci ok. 10 cm najlepiej przygotowaÊ z suchej mieszanki betonowej, którÈ zagÚszcza siÚ wibratorem powierzchniowym. Moĝna dodaÊ niewielkÈ iloĂÊ wody, ĝeby zapobiec pyleniu
cementu. PotrzebnÈ do wiÈzania cementu wilgoÊ bÚdzie on bowiem
chïonÈï z gruntu. Podczas suchej i sïonecznej pogody powierzchnie wylewki naleĝy dodatkowo zraszaÊ wodÈ. Poziom podkïadu
powinien siÚgaÊ ok. 5–7 cm poniĝej górnej powierzchni ïawy fundamentowej. KolejnÈ warstwÈ podïogowÈ jest beton wyrównujÈcy
(klasy B15–B20) gruboĂci 5 cm, który musi zostaÊ dokïadnie wyrównany i zatarty na gïadko. Na takim podïoĝu moĝna juĝ uïoĝyÊ
przewidziane izolacje przeciwwodne, a nastÚpnie ocieplenie z pïyt
styropianowych. Izolacje te pokrywa siÚ wylewkÈ podïogowÈ gruboĂci min. 4 cm, zbrojonÈ siatkÈ przeciwskurczowÈ. Wylewka bÚdzie podïoĝem pod uïoĝenie posadzki. W jednym miejscu podïogi w piwnicy warto utworzyÊ zagïÚbienie, gdzie w razie awarii
instalacji wodociÈgowej czy przecieków z zewnÈtrz bÚdzie mogïa

spïywaÊ woda. Wymaga to jednak zamontowania samoczynnego
zaworu zwrotnego, aby w razie awarii systemu kanalizacyjnego
Ăcieki nie zalaïy piwnicy.

tynk wewnÚtrzny np.
cementowo-wapienny
III kategorii
podïoga np. z desek
szlicha cementowa zbrojona gruboĂci 7 cm
styropian gruboĂci 5 cm
papa asfaltowa termozgrzewalna
(bez wypeïniaczy mineralnych)

beton klasy min.
B15 gruboĂci 7 cm
taĂmy brzegowe
z pianki
polietylenowej
(gruboĂci 1 cm)

Podïoga w piwnicy
musi skïadaÊ siÚ
z okreĂlonych
warstw

Jak izolowaÊ Ăciany piwnic
przed wilgociÈ?
wa (z emulsji lub lepiku bitumicznego) pokrywana jest nastÚpnie foliÈ tïoczonÈ. FoliÚ tïoczonÈ mocuje siÚ do podïoĝa koïkami
z grzybkami, a ïÈczenia poszczególnych pasów uszczelnia siÚ dodatkowo bitumicznÈ taĂmÈ samoprzylepnÈ. W dolnej czÚĂci izolacji – do wysokoĂci ok. 0,5 m – warto, oprócz izolacji powïokowej, przykleiÊ pas papy uïatwiajÈcy spïyw wody do drenaĝu. Na
górze izolacji z folii tïoczonej naleĝy zamocowaÊ listwy osïonowe, które bÚdÈ zapobiegaïy bezpoĂredniemu wnikaniu pod tÚ foliÚ wody w czasie opadów.

Zamiast folii tïoczonej
mocowanej do Ăcian
piwnic koïkami,
moĝna zastosowaÊ
samoprzylepnÈ foliÚ na
podkïadzie z mieszanki
kauczukowo-bitumicznej

fot. Terbud

W praktyce wyróĝnia siÚ dwie najczÚĂciej stosowane metody hydroizolacji Ăcian piwnicy – powïokowÈ z lepików i emulsji bitumicznych oraz przy uĝyciu papy lub folii. W kaĝdym przypadku
konieczne jest wyrównanie powierzchni Ăciany przez zaszpachlowanie wgïÚbieñ, a przy wiÚkszych nierównoĂciach dodatkowo konieczna jest obrzutka cementowa lub z zaprawy wyrównujÈcej.
Kolejnym etapem jest zagruntowanie podïoĝa rzadkÈ emulsjÈ asfaltowÈ, którÈ moĝna nakïadaÊ nawet na wilgotne podïoĝe. Na
gruntach o duĝej przepuszczalnoĂci wody i niskim poziomie wód
gruntowych – jeĂli Ăciana nie bÚdzie ocieplana styropianem lub
polistyrenem ekstrudowanym – wystarczy naïoĝenie w 3–4 warstwach gÚstej emulsji asfaltowo-kauczukowej lub lepiku na zimno.
Dodatkowe wzmocnienie powïoki moĝna osiÈgnÈÊ, wtapiajÈc w izolacjÚ siatkÚ z wïókna szklanego. Na gruntach, gdzie moĝe wystÚpowaÊ dïuĝsze zaleganie wody, lepszÈ ochronÚ dajÈ izolacje z papy podkïadowej produkowanej na welonie z wïókna szklanego lub
poliestru. Nie muszÈ to byÊ odmiany termozgrzewalne – wystarczy przykleiÊ je do podïoĝa lepikiem, ïÈczÈc na zakïady szerokoĂci
co najmniej 10 cm. Na dole Ăciany papa powinna byÊ wywiniÚta
i przyklejona do izolacji uïoĝonej na ïawie fundamentowej. ¿eby
nie zaginaÊ papy pod kÈtem prostym, miejsce styku Ăciany z ïawÈ
naleĝy uformowaÊ w ksztaïcie zaokrÈglenia lub klina.
W przypadku uïoĝenia drenaĝu, izolacjÚ przeciwwodnÈ Ăciany
wykonuje siÚ jako dwuwarstwowÈ. Pierwsza warstwa powïoko-
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Czy Ăciany piwnicy
wymagajÈ zbrojenia?

zbrojenie gïówne sïupów
sïupów zwykle stanowiÈ
4 prÚty ø 12

Grunt otaczajÈcy budynek wywiera parcie boczne na Ăciany piwnicy, a jest ono tym wiÚksze, im gïÚbsza jest piwnica. Murowane
Ăciany piwnicy nie zawsze majÈ dostatecznÈ wytrzymaïoĂÊ na takie obciÈĝenia, dlatego po zasypaniu wykopu gruntem mogïyby
ulec odksztaïceniu, a nawet zniszczeniu. Projektant powinien wiÚc
przewidzieÊ wykonanie odpowiednich usztywnieñ tych Ăcian lub
podaÊ wytyczne ich zbrojenia zwïaszcza, gdy Ăciany sÈ niewielkiej
gruboĂci (25 cm) i nie sÈ usztywnione Ăciankami poprzecznymi.
PrzewidujÈc parcie boczne gruntu Ăciany piwnic moĝna: usztywniÊ sïupami ĝelbetowymi w odstÚpach co 2–2,5 m, ze zbrojeniem
zakotwionym w ïawie fundamentowej lub zastosowaÊ zbrojenie
w spoinach poziomych. Wykonanie sïupów wymaga wyprowadzenia zbrojenia w odpowiednich miejscach ïaw fundamentowych juĝ
na etapie ich betonowania. NajczÚĂciej sÈ to odcinki prÚtów zbrojeniowych dïugoĂci ok. 1 m, poïÈczone ze zbrojeniem podïuĝnym
lawy. Dalsze zbrojenie sïupów wykonuje siÚ juĝ po wylaniu ïawy,
ïÈczÈc je z wystajÈcymi prÚtami. Zbrojenie w spoinach muru ukïada siÚ z gotowych odcinków zbrojenia w postaci pïaskich kratownic o szerokoĂci dostosowanej do gruboĂci muru piwnicy.

strzemiona
najczÚĂciej ø 6
w rozstawie
nieprzekraczajÈcym
20 cm

otwory
wypeïnione
betonem

rozstaw
sïupów
zawsze musi
okreĂliÊ
konstruktor

Ăciana
z pustaków
zasypowych
ïawa
fundamentowa

¿elbetowe zbrojenie Ăcian piwnic wykonanych z pustaków zasypowych

Jak ociepliÊ Ăciany piwnic?

fot. Austrotherm

Do ocieplania Ăcian
piwnic stosuje siÚ
pïyty z polistyrenu
ekstrudowanego XPS
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poĂrednio na warstwie izolacji przeciwwodnej (zapewniajÈcÈ dodatkowa ochronÚ hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi). Dopuszczalne w piwnicy ocieplenie od Ărodka moĝe okazaÊ
siÚ szczególnie korzystne, gdy w podziemiu zaplanowano pomieszczenia wymagajÈce dobrego ogrzewania przez krótki czas, jak np.
siïownia czy sauna. Zaizolowanie od wewnÈtrz umoĝliwi szybkie
ich ogrzanie do poĝÈdanej temperatury tylko na czas uĝytkowania. W pozostaïym czasie moĝe byÊ w nich znacznie chïodniej. Na
takie ocieplenie uĝywa siÚ pïyt styropianowych EPS 70 (FS 15),
które przykleja siÚ do podïoĝa lub ukïada miedzy profilami rusztu metalowego. Ocieplone powierzchnie wykañcza siÚ tynkiem na
siatce zbrojÈcej lub okïadzinÈ z pïyt gipsowo-kartonowych, ewentualnie boazeriÈ czy panelami Ăciennymi z materiaïów drewnopochodnych lub z PVC.
fot. Austrotherm

JeĂli piwnica bÚdzie ogrzewana, to konieczne bÚdzie ocieplenie
Ăcian; moĝna je uïoĝyÊ zarówno od strony wewnÚtrznej, jak i zewnÚtrznej, a takĝe w przekroju Ăciany. Ocieplenie na powierzchni Ăcian ukïada siÚ po ich wymurowaniu, natomiast usytuowane
w przekroju Ăciany – podczas jej wznoszenia. IzolacjÚ wewnÚtrznÈ moĝna uzyskaÊ wykorzystujÈc do budowy bloczki fundamentowe z wkïadka izolacyjnÈ, betonowe pustaki zasypowe wypeïniane materiaïem izolacyjnym lub stawiajÈc Ăciany jako warstwowe
(izolacja miÚdzy dwiema warstwami noĂnymi). W tych ostatnich
pïyty ze styropianu trzeba umieszczaÊ tak, aby zapewniaÊ równomierne obciÈĝenie caïego przekroju muru. W tym celu pïyty styropianowe umieszcza siÚ w poszczególnych warstwach naprzemiennie: raz bliĝej a raz dalej od zewnÚtrznego lica Ăciany.
Do izolacji cieplnej Ăciany ukïadanej na zewnÈtrz muru najlepiej
uĝyÊ styropianu typu PSN (wodoodpornego) lub pïyt polistyrenu ekstrudowanego XPS. Materiaïy te nie wymagajÈ dodatkowej
ochrony przed zawilgoceniem i mogÈ stykaÊ siÚ bezpoĂrednio
z gruntem. Przykleja siÚ je bezrozpuszczalnikowym lepikiem bez-

¥ciany piwnic

Czy Ăciany
piwnic mogÈ byÊ
budowane jako
trójwarstwowe?
¥cian piwnicy nie naleĝy wykonywaÊ w typowym
ukïadzie warstw – gruba warstwa noĂna, ocieplenie
i cienka warstwa osïonowa. WïaĂnie ze wzglÚdu na
maïÈ sztywnoĂÊ warstwy osïonowej, która pod naciskiem gruntu moĝe ulec odksztaïceniu, taki ukïad
jest niewïaĂciwy. Odksztaïcenie Ăciany powoduje
z reguïy uszkodzenie izolacji przeciwwodnej, co
prowadzi do wnikania w niÈ wilgoci.
Przy typowych wymiarach bloczków fundamentowych 24×12×38 cm moĝna wymurowaÊ trójwarstwowÈ ĂcianÚ piwnicy gruboĂci 42 cm z izolacjÈ
gruboĂci 6 cm. Bloczki te ukïadane sÈ naprzemiennie w kolejnych warstwach w taki sposób, aby izolacja cieplna znajdowaïa siÚ raz bliĝej a raz dalej od
powierzchni zewnÚtrznej. RozwiÈzanie to zapewnia
równieĝ symetryczne obciÈĝenie ïawy fundamentowej oraz zwiÚksza sztywnoĂÊ caïej Ăciany, dziÚki
czemu moĝna ograniczyÊ, a nawet wyeliminowaÊ,
ukïadanie zbrojenia wzmacniajÈcego.

Porównanie kosztów stanu zerowego
(do powierzchni podïogi parteru)
dla budynków podpiwniczonych
i niepodpiwniczonych o powierzchni
parteru ok. 120 m2
(Ărednie koszty materiaïów
i robocizny).
Budynek
z piwnicÈ

Budynek bez
piwnicy

Roboty ziemne

8 000 zï

3 000 zï

awy fundamentowe

7 000 zï

7 000 zï

–

8 000 zï

¥ciany piwnicy gr 24 cm

19 000 zï

–

Podkïady podïogowe podïogi na gruncie

4 000 zï

7 000 zï

Strop

15 000 zï

–

Izolacje przeciwwodne

3 000 zï

500 zï

Drenaĝ

2 500 zï

–

Ocieplenie Ăcian

3500 zï

1 500 zï

62 000 zï

27 000 zï

Rodzaje robót

¥ciany fundamentowe 24 cm

Èczne koszty

Jak wynika z zestawienia kosztów, budowa domu z piwnicÈ bÚdzie droĝsza
o ok. 35 000 zï ale zyskujemy dodatkowo powierzchnie 120 m2, czyli w przeliczeniu na 1 m2 zapïacimy poniĝej 300 zï/m2.

fot. Grupa Prefabet

Czy moĝna taniej?
MoĝliwoĂci obniĝenia kosztów przy budowie piwnicy sÈ bardzo ograniczone,
gdyĝ wybór nadajÈcych siÚ do tego celu materiaïu jest niewielki, a parametry
Ăcian, izolacji muszÈ byÊ dostosowane do nadziemnej czÚĂci domu jak i warunków wodno-gruntowych. W zdecydowanej wiÚkszoĂci budynków Ăciany piwnicy
stawia siÚ z betonowych bloczków fundamentowych jako materiaïu optymalnego pod wzglÚdem kosztów jak i wïasnoĂci. Natomiast wykonanie ich z betonu
wylewanego w deskowaniu wielokrotnego uĝycia zaleĝy przede wszystkim od
moĝliwoĂci wypoĝyczenia szalunków systemowych oraz zwiÈzanych z tym kosztów. Znacznie mniej popularne uĝycie do tego celu bloczków keramzytobetonowych czy z wkïadkÈ ociepleniowÈ moĝe byÊ uzasadnione, jeĂli piwnica bÚdzie
stale ogrzewana, a wiÚc Ăciany powinny charakteryzowaÊ siÚ wysokÈ termoizolacyjnoĂciÈ. Spowoduje to jednak prawie trzykrotny wzrost kosztu materiaïu
(ok. 180 zï/m2 w porównaniu z 70 zï/m2), a tañszym rozwiÈzanie bÚdzie np. ocieplenie Ăcian grubszÈ warstwÈ polistyrenu ekstrudowanego.
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