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BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

W ka dym projekcie domu 

jednorodzinnego okre lony 

jest sposób posadowienia 

budynku. Trzeba jednak 

pami ta , e wi kszo

z nich buduje si  na podstawie 

dokumentacji katalogowych, 

zak adaj cych bardzo 

korzystne warunki gruntowo-

-wodne. Oczywi cie sposób 

fundamentowania ka dorazowo 

powinien by  dostosowany 

do lokalnych warunków 

terenowych. Zawsze wi c

warto zastanowi  si , czy 

przedstawione rozwi zanie 

jest rzeczywi cie najbardziej 

korzystne.
Fundamenty

Tadeusz Lipski
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Fundamenty to podziemne elementy kon-

strukcyjne budynku, których zadaniem jest 

przekazanie na grunt wszelkich obci e

oddzia uj cych na dom. Nie chodzi tylko 

o ci ar budynku i jego wyposa enie, ale 

tak e o si y zewn trzne – g ównie wywo y-

wane porywami wiatru oraz ci arem nie-

gu, a tak e si ami powstaj cymi w wyniku 

zdarze  losowych, np. szkód górniczych, 

powodzi, obni enia zwierciad a wody 

gruntowej czy drga  gruntu. 

Od sposobu zaprojektowania i wykona-

nia fundamentów w du ej mierze zale y

wi c bezpiecze stwo ca ej budowli. Z tego 

wzgl du awy, ciany fundamentowe oraz 

p yty fundamentowe nale  do najwa -

niejszych konstrukcji i musz  by  solidnie 

wykonane. Mo e dlatego wielu projektan-

tów dokumentacji katalogowych po prostu 

przesadza z ich masywno ci . Nagminnie 

zdarzaj  si  projekty niewielkich domów 

jednorodzinnych z awami fundamentowy-

mi o wysoko ci 40–50 cm i szeroko ci 

80–100 cm posadowionymi na g boko ci 

120 cm poni ej poziomu terenu. A przecie

w bardzo wielu przypadkach wystarczaj -

ce by yby awy o wysoko ci 30 cm, szero-

ko ci zaledwie 40–50 cm posadowione na 

g boko ci 50 cm poni ej poziomu terenu. 

Oszcz dno ci s  oczywiste i dlatego nale-

y weryfikowa  rozwi zania przyj te przez 

architektów.   

Oceny powinien dokona  uprawniony 

konstruktor po zapoznaniu si  z wynikami 

bada  gruntowo-wodnych (dokumentacj

geotechniczn ).

Punkt odniesienia – stan zero
Ró ne sposoby posadowienia domu miesz-

kalnego wymagaj  ustalenia logicznych kry-

teriów umo liwiaj cych ich porównanie 

w zakresie kosztów, robocizny czy zu ycia 

materia ów. W przeciwnym razie nie b dzie 

to mia o sensu. W budynkach bez piwnic 

najlepszym takim momentem jest porów-

nanie robót doprowadzonych do tzw. sta-

nu zero. Oznacza to, e uko czone zosta-

n  wszystkie roboty ziemne, konstrukcyjne 

oraz izolacyjne zwi zane z elementami bu-

dynku zag bionymi w gruncie. To wa ne

równie  dlatego, e na tym etapie robót wy-

korzystuje si  materia y spe niaj ce odmien-

ne kryteria ni  stosowane w nadziemnych 

cz ciach budowli. Przede wszystkim wy-

trzyma e, trwa e i nienasi kliwe, poniewa

stale s  nara one na destrukcyjne dzia a-

nie wody deszczowej oraz gruntowej, a tak-

e mrozu.

Dla aw i cian fundamentowych oznacza 

to wykonanie nast puj cych prac:

 wykopów,

aw fundamentowych,

 izolacji przeciwwilgociowej aw funda-

mentowych, 

cian fundamentowych,

 izolacji termicznej i przeciwwilgociowej 

cian fundamentowych,

 zasypek wykopów,

warstw konstrukcyjnych pod ogi na grun-

cie, 

 izolacji przeciwwilgociowej i termicznej 

pod ogi na gruncie (zale y to od przyj tego 

rozwi zania).

Natomiast dla fundamentów p ytowych:

 usuni cie warstwy humusu,

 u o enie i zag szczenie warstwy podk a-

dowo–drena owej (ze wiru, pospó ki lub 

grubego piasku),

 wykonanie p yty fundamentowej (z ewen-

tualn  instalacj  grzewcz ),

 u o enie izolacji przeciwwilgociowej i ter-

micznej p yty fundamentowej (w zale no ci 

od rodzaju p yty i zaprojektowanego uk adu

warstw).

Oczywi cie przy porównywaniu ogrze-

wanych p yt fundamentowych ze stan-

dardowym sposobem fundamentowania 

powinno si  jeszcze uwzgl dni  koszty 

zwi zane z wykonaniem instalacji 

grzewczej. 

Strefy przemarzania gruntu w Polsce

 Przyk ad aw i cian fundamentowych z projektu budowlanego

 Na mapce podano 

g boko ci gruntu, do 

jakich zim  zamarza 

zawarta w nim 

woda. Ze wzgl du na 

ró nice klimatyczne 

Polsk  podzielono na 

nast puj ce strefy 

przemarzania gruntów:

I do 0,8 m,

II do 1 m,

III do 1,2 m 

IV do 1,4 m.

G boko  posadowienia 

budynku na gruntach 

wysadzinowych 

powinna przekracza

poziom przemarzania 

w danym regionie. 

W tego rodzaju gruntach 

zamarzaj ca woda 

zwi ksza swoj  obj to

i powoduje powstawanie 

tzw. wysadzin. Wypi trzaj cy si  grunt mo e spowodowa

uszkodzenie fundamentów. Posadowienie budynku poni ej

strefy przemarzania skutecznie temu zapobiega
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Tradycyjne posadowienie 
budynku

awy fundamentowe i ustawione na nich 

ciany fundamentowe to typowe, standar-

dowo projektowane i wykonywane elementy 

konstrukcyjne wi kszo ci budowli, nie tyl-

ko domów jednorodzinnych. Przy porówny-

waniu ich z p ytami fundamentowymi na-

le y jeszcze uwzgl dni  pod ogi na gruncie 

(nie tylko w przypadku stosowania ogrzewa-

nia pod ogowego). Trzeba o tym pami ta ,

bowiem w budynkach mieszkalnych bardzo 

cz sto wykonuje si  je znacznie pó niej – do-

piero po zako czeniu tzw. stanu surowego, 

czyli po zadaszeniu budynku. 

Monolityczne awy fundamentowe – to 

zwykle konstrukcje z betonu towarowego 

C12/15 (dawniej B–15) lub C16/20 (dawniej 

B–20) zbrojone 4 stalowymi  pr tami (gatunku 

St0, St3, 34GS) rednicy 12 mm, powi zanymi 

strzemionami rednicy 6 mm, w odst pach co 

30 cm. awy najcz ciej maj  przekrój prosto-

k ta o wysoko ci 30–50 cm i szeroko ci 

40–100 cm. W domach jednorodzinnych usy-

tuowane s  g ównie pod cianami no ny-

mi budynku, czyli zewn trznymi i niektóry-

mi wewn trznymi np. wydzielaj cymi klatk

schodow  lub stanowi cymi oparcie dla belek 

stropowych. Oczywi cie wymiary aw, g bo-

ko  posadowienia budynku, rodzaj betonu 

i stali  dobiera projektant w zale no ci od no-

no ci gruntu, strefy klimatycznej, poziomu 

wody gruntowej, liczby kondygnacji itd.

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

awa fundamentowa

humus

wykop

szalunek awy fundamentowej 
powinien by  wypoziomowany w celu

uzyskania g adkiej i równej 
powierzchni betonu

zbrojenie awy fundamentowej zwykle sk ada si  z 4 pr tów rednicy 
10 lub 12 mm powi zanych strzemionami rednicy 6 mm w rozstawie co 30 cm

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

Betonowe bloczki s  na tyle uniwersalne i wytrzyma e, e mo na z nich 

wykonywa  zarówno awy, jak i ciany fundamentowe. Oczywi cie ciany

z bloczków betonowych to rozwi zanie typowe i cz sto stosowane

ciany fundamentowe, a zw aszcza piwiczne, mo na murowa

z materia ów o mniejszej wytrzyma o ci, ale lepszej termoizolacyjno ci

np. z bloczków keramzytobetonowych

fo
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warstwa chudego betonu grubo ci 
5–10 cm przyczynia si  do lepszego

roz o enia napr e , ale przede 
wszystkim zabezpiecza 

mieszank  betonow
przed zanieczyszczeniem gruntem

izolacja termiczna cian fundamentowych powinna by
wykonana z materia ów o niewielkiej nasi kliwo ci i du ej
wytrzyma o ci – najlepiej z polistyrenu ekstrudowanego 

o grubo ci warstwy 10–15 cm

pionowa izolacja przeciwwilgociowa cian fundamentowych 
mo e by  wykonana z mas bitumicznych, pap asfaltowych 
lub folii hydroizolacyjnych; dobór odpowiedniego materia u

zale y od wielu parametrów
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Murowane awy fundamentowe – to 

konstrukcje obecnie ju  rzadko wykony-

wane g ównie z powodu du ej pracoch on-

no ci. Dawniej murowano je z kamieni lub 

pe nej ceg y ceramicznej. Materia y te by y

tanie i powszechnie dost pne. Przy tym ce-

chowa a je du a wytrzyma o , mrozood-

porno  i ma a nasi kliwo . Spe nia y

wi c podstawowe kryteria dla konstrukcji 

zag bionych w gruncie. Jednak obecnie do 

tego celu u ywa si  niemal wy cznie pe -

nych bloczków betonowych o wymiarach 

14 ´ 25 ´ 38 cm. Buduje si  z nich znacz-

nie szybciej. awy z bloczków betonowych 

najcz ciej maj  szeroko  64 cm. Muruje 

si  je z 2 lub 3 warstw, stosuj c zapraw  ce-

mentow  M3, M5 lub M8 i zasady wi za-

nia pospolitego (przesuni cie elementów 

o ½ d ugo ci). Oczywi cie awy muruje si

na podk adzie z chudego betonu grubo ci 

min. 5 cm.

awy i ciany fundamentowe z pustaków 

zasypowych – to konstrukcje przeznaczone 

g ównie dla inwestorów wznosz cych domy 

sposobem gospodarczym. Betonowe pusta-

ki o 2–3 du ych otworach maj  szeroko  20, 

25 lub 30 cm, wysoko  20 lub 25 cm i d u-

go  40, 50 lub 60 cm. Uk ada si  je na su-

cho (gdy maj  profilowane kraw dzie) lub 

muruje, pami taj c o przesuni ciu nast pnej 

warstwy o po ow  d ugo ci elementu. awy 

wykonuje si  z jednej lub dwóch warstw pu-

Fundamenty

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

podbudowa pod ogi na gruncie z warstwy 
betonu klasy min. C12/15 i grubo ci 
10–15 cm mo e by  dodatkowo zbrojona 
siatkami z cienkich pr tów (zalecane 
zw aszcza pod ciany dzia owe)

15–30 cm warstwa zag szczonego 
mechanicznie wiru stanowi
bardzo skuteczne zabezpieczenie pod ogi 
na gruncie przed wilgoci
(podci ganiem kapilarnym)

zasypka wykonana najcz ciej 
z ziemi z wykopów lub lepiej pospó ki
zag szczanej mechanicznie warstwami 
o grubo ci nie wi kszej ni  30 cm

Do wykonania zasypowych cian fundamentowych lub piwnicznych 

doskonale nadaj  si  kszta tki styropianowe systemu Thermomur. 

Taka ciana od razu jest ocieplona, a to przecie  spora oszcz dno  czasu

ciany fundamentowe z pustaków zasypowych to jedna z naj atwiejszych 

konstrukcji do murowania

fo
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izolacja przeciwwilgociowa aw fundamentowych z lepiku 
asfaltowego lub papy chroni ciany fundamentowe 

przed podci ganiem kapilarnym

murowana ciana fundamentowa najlepiej z materia ów litych
takich jak: ceg a pe na, kamie  czy bloczki betonowe
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staków na pod o u z chudego betonu. Na 

spodzie i wierzchu awy fundamentowej 

uk ada si  zbrojenie z dwóch pr tów red-

nicy 12 mm ze stali g adkiej lub ebrowa-

nej powi zane strzemionami rednicy 6 mm 

wygi tymi na kszta t litery C lub S (w roz-

stawie co 30 cm). Nast pnie otwory w pu-

stakach wype nia si  mieszank  betonow

klasy C12/15 lub C16/20 (w cianach cz sto 

keramzytobetonem). 

ciany fundamentowe – w domach bez 

piwnic to najcz ciej przegrody dwu– lub 

trójwarstwowe, w których element no ny to 

zwykle mur grubo ci 20–51 cm i wysoko ci 

50–150 cm (zale y od poziomu posadowienia 

budynku). Mo e by  wykonany z ró nych 

materia ów, jednak najkorzystniejsze jest 

u ycie bloczków betonowych, pustaków za-

sypowych, ewentualnie cegie  pe nych kla-

sy 10–25. 

ciany fundamentowe nale y ociepli

materia em odpornym na zawilgocenie, 

gnicie, dzia anie grzybów i ple ni, odpor-

nym na uszkodzenia mechaniczne. Do tego 

celu najlepiej nadaje si  polistyren ekstru-

dowany (ewentualnie styropian) o ci a-

rze min. 20 kg/m3. Uk adaj c go od strony 

zewn trznej, unika si  mostka termicz-

nego na styku z zewn trzn cian  parte-

ru. Zalecana grubo  termoizolacji to oko o

15 cm U<0,20 [W/(m2•K)]. Spe nia ona wy-

magania stawiane nowoczesnym budyn-

kom jednorodzinnym.

Integraln  cz ci cian fundamentowych 

jest oczywi cie warstwa hydroizolacji piono-

wej, która mo e by  uk adana na murze lub 

lepiej na warstwie termoizolacyjnej. 

Pod oga na gruncie – to element budyn-

ku, który warto wykona  przed murowaniem 

cian zewn trznych. Dzi ki temu uzyska si

sporo cennej, bo równej i utwardzonej po-

wierzchni roboczej, transportowej, magazy-

nowej itp. Wzro nie równie  bezpiecze stwo 

wykonywania kolejnych prac.

Pod oga na gruncie zwykle sk ada si  z na-

st puj cych warstw:

tzw. podbudowy z zag szczonego 

mechanicznie  wiru lub piasku 

(grubo ci 15–30 cm),

betonowej p yty no nej grubo ci min. 

10 cm (najcz ciej zbrojonej siatkami 

z cienkich pr tów),

izolacji przeciwwilgociowej z folii hydro-

izolacyjnej lub papy asfaltowej, 

izolacji termicznej z polistyrenu ekstru-

dowanego lub styropianu (grubo ci min. 

10 cm), 

tzw. szlichty, czyli podk adu z betonu gru-

bo ci 4–7 cm (cz sto ze zbrojeniem),

posadzki z materia ów dostosowanych do 

przeznaczenia i wystroju pomieszczenia. 

W zale no ci od projektu kolejno

warstw mo e by  ró na. Wa ne jest jed-

nak, aby prace przerwa  po wykonaniu 

p yty lub szlichty betonowej. Dzi ki temu 

warstwy izolacyjne nie ulegn  zniszcze-

niu w trakcie wykonywania kolejnych 

robót.

Sposoby hydroizolacji cian 
fundamentowych

ciany fundamentowe musz  by  zabezpie-

czone przed wod  znajduj c  si  w gruncie. 

Z tego wzgl du konieczne jest wykonanie 

2 rodzajów izolacji stanowi cych ci g  ba-

rier  dla wody i wilgoci:

poziomej uk adanej na wierzchu aw

i cian fundamentowych min. 20–30 cm 

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

ciany piwniczne musz  by  skutecznie zaizolowane pod wzgl dem termicznym 

i przeciwwilgociowym. Najlepszymi materia ami do tych celów s  polistyren 

ekstrudowany i papa asfaltowa

 Izolowanie cian fundamentowych lepikiem asfaltowym do 

dzi  jest najcz ciej stosowanym rozwi zaniem

 Pozioma przegroda przeciwwilgociowa z folii 

izolacyjnej jest naj atwiejsza do u o enia i najcz ciej 

stosowana

fo
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nad poziomem terenu. Wykonuje si  j

z dwóch warstw papy asfaltowej lub odpo-

wiedniej folii hydroizolacyjnej. Izolacja ta 

chroni ciany parteru przed podci ganiem 

kapilarnym,

pionowej zabezpieczaj cej zewn trzne po-

wierzchnie cian fundamentowych (chroni 

przed wodami opadowymi i gruntowymi). 

W zale no ci od rodzaju gruntu i poziomu 

wody gruntowej dobiera si  jeden z 3 rodza-

jów hydroizolacji pionowej:

 w gruntach przepuszczalnych, czyli 

piaszczystych, gdy zwierciad o wody grun-

towej znajduje si  poni ej poziomu posado-

wienia, stosuje si izolacje przeciwwilgo-

ciowe typu lekkiego. Zwykle wykonuje si

je z wszelkiego rodzaju pó p ynnych mas bi-

tumicznych – lepików, roztworów, emulsji, 

mas asfaltowych. To metoda tania i wystar-

czaj co skuteczna pod warunkiem staran-

nego wykonawstwa i w a ciwego przygoto-

wania pod o a (na o enia tynku II kategorii 

tzw. rapówki). Jest bardzo popularna, ponie-

wa  nie wymaga w a ciwie adnych kwali-

fikacji, a ju  dwie na o one warstwy bitumu 

po wyschni ciu tworz  na cianie elastycz-

n  i wodoszczeln  pow ok  przeciwwilgo-

ciow . Innym sposobem jest na o enie na 

cian  zaprawy modyfikowanej ywicami 

lub u o enie odpowiedniej folii hydroizola-

cyjnej.

w gruntach nieprzepuszczalnych, czy-

li gliniastych, gdy woda gruntowa znaj-

duje si  poni ej fundamentów, a tak e

przy okresowym podnoszeniu si  poziomu 

wody gruntowej powy ej poziomu posado-

wienia budynku stosuje si izolacje prze-

ciwwodne typu redniego. Mo na je wy-

kona  z 3–5 warstw odpowiednich mas 

asfaltowych, ale najcz ciej stosuje si

2 warstwy pap asfaltowych lub foli  hy-

droizolacyjn . Najlepsze s  papy termo-

zgrzewalne lub samoprzylepne na osno-

wie z tkaniny poliestrowej b d  w ókna 

szklanego, wype nione asfaltem modyfi-

kowanym o gramaturze min. 1400 g/m2.

Odpowiedniej grubo ci folie hydroizola-

cyjne wykonuje si  z polichlorku winy-

lu (PVC), polietylenu (PE) oraz polietyle-

nu o du ej g sto ci (PE–HD). Ich zalety 

to uk adanie tylko jednej warstwy, cz sto 

bez konieczno ci przyklejania do pod o a

– niezale nie od pory roku i panuj cej 

pogody. 

 w budynkach podpiwniczonych, gdy 

zwierciad o wody gruntowej znajduje si  po-

wy ej poziomu pod ogi piwnicy, wykonu-

je si izolacje przeciwwodne typu ci kie-

go – i to niezale nie od rodzaju gruntu. Maj

za zadanie chroni  budynek przed wod  na-

porow , czyli wywieraj c  parcie hydrosta-

tyczne. Jednak w domach jednorodzinnych 

nale y unika  takich rozwi za  z powodu 

wysokich kosztów oraz skomplikowanego 

wykonawstwa – 3 warstwy papy asfaltowej 

o gramaturze min. 3000 g/m2 zabezpieczone 

ceglan ciank  dociskow  grubo ci 12 cm. 

Trzeba jeszcze pami ta  o tym, e przy 

wykonywaniu izolacji typu redniego i ci -

kiego zwykle potrzebny jest drena  obwo-

dowy budynku. Oczywi cie nie pozostaje to 

bez wp ywu na koszty inwestycji.

Warto równie  zdawa  sobie spraw , e fo-

lie wyt aczane (tzw. kube kowe) nie mog

zast pi  nawet izolacji przeciwwilgociowej. 

S u  bowiem tylko do ochrony w a ciwej 

hydroizolacji przed uszkodzeniami mecha-

nicznymi.

 Samoprzylepne materia y hydroizolacyjne s  kosztowne, ale bardzo atwe 

w u yciu i skuteczne, mo na z nich wykona  izolacj  przeciwwodn  typu 

redniego

 Studzienki drena owe powinny by  ustawione na ka dym za amaniu 

instalacji. U atwia to okresow  inspekcj  dro no ci rur i ewentualne ich 

czyszczenie

 Izolowanie cian fundamentowych masami bitumicznymi jest 

skuteczniejsze ni  stosowanie lepiku

 Drena  opaskowy budynku jest konieczny w prawie ka dych gruntach 

gliniastych i to niezale nie od poziomu wody gruntowej

fo
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Fundamenty 
oszcz dno ciowe 
Nieprawd  jest, e ka dy budynek musi 

by  posadowiony poni ej granicy przema-

rzania gruntu. Warunek ten dotyczy aw

fundamentowych (ale ju  nie p yt funda-

mentowych) wykonywanych w gruntach 

wysadzinowych, czyli zawieraj cych wi -

cej ni  10% ziaren o rednicy do 0,02 mm. 

Po prostu grunty te zwi kszaj  swoj  ob-

j to  po zamarzni ciu zawartej w nich 

wody, co stanowi realne zagro enie dla 

konstrukcji budynku. Wystarczy zatem 

wykonanie bada  gruntowych, eby 

mo na by o du o zaoszcz dzi  na robotach 

stanu zero.

Fundamenty w domach jednorodzin-

nych mo na bowiem wykona  znacznie ta-

niej i to bez uszczerbku dla ich no no ci. 

Przede wszystkim budynek mo na posado-

wi  zaledwie 0,5 m poni ej poziomu terenu 

(a nie 0,8–1,4 m). Po usuni ciu warstwy hu-

musu, zwykle grubo ci 15–25 cm, wykonu-

je si  p ytkie wykopy o szeroko ci i wyso-

ko ci aw fundamentowych (23–35 ´

40–60 cm). Nast pnie zabezpiecza kra-

w d  wykopów wypoziomowanymi deska-

mi i uk ada rozci ty r kaw z folii budowla-

nej. Dzi ki temu mieszanka betonowa nie 

zostanie zanieczyszczona gruntem i b d

spe nione warunki dla w a ciwego wi za-

nia betonu (woda zarobowa nie wsi knie 

w grunt). Nast pnie trzeba jeszcze u o y

zbrojenie i zabetonowa  je.

Nowoczesny sposób 
fundamentowania
Stosunkowo nowym i w wielu przypad-

kach korzystnym sposobem posadowienia 

domów jednorodzinnych jest wykonanie 

p yty fundamentowej (najlepiej ogrzewa-

nej). Najlepszym przyk adem jest to, e sto-

suje si  je w domach energooszcz dnych 

i pasywnych.

Fundament ten sk ada si  z nast puj cych 

warstw:

podbudowy z zag szczonego mechanicz-

nie  wiru, pospó ki lub piasku (grubo ci 

15–30 cm), 

izolacji termicznej ze styropianu grubo ci 

15–30 cm (w tym integralnej izolacji kra-

w dziowej),

elbetowej p yty no nej grubo ci 

12–20 cm (zbrojonej gór  i do em zgodnie 

z projektem),

ewentualnej wylewki samopoziomuj cej,

posadzki z materia ów dostosowanych 

do przeznaczenia i wystroju pomieszcze-

nia.

Zalety i wady ró nych 
sposobów posadowienia 
budynku
O ewentualnej zmianie posadowienia bu-

dynku musi zadecydowa  projektant. Jednak 

ka dy inwestor powinien by  przekona-

ny o sensowno ci takiego dzia ania. Z tego 

wzgl du powinien zna  korzy ci wynikaj ce 

z konkretnych rozwi za .

Tradycyjne awy fundamentowe – to 

przede wszystkim najbardziej uniwersal-

ny sposób posadowienia budynku. Mo na je 

stosowa  w ka dych nadaj cych si  do fun-

damentowania warunkach gruntowo–wod-

nych, w dowolnym regionie Polski, w grun-

tach o ma ej i du ej no no ci, suchych lub 

nawodnionych, w terenie p askim b d  na 

zboczu wzgórza (tzw. awy schodkowe), 

w domach podpiwniczonych, parterowych 

itd. Poza tym s atwe do wykonania nawet 

dla osób niewykwalifikowanych (technolo-

gia znana od stuleci), wykonuje si  je z ta-

nich i powszechnie dost pnych materia ów. 

Wreszcie s  bardzo odporne na b dy, np. le

u o ony (niezawibrowany) lub zanieczysz-

czony gruntem beton czy nieprecyzyjnie 

zmontowane zbrojenie. 

Podstawowe mankamenty tej metody po-

sadowienia domu to konieczno  prze-

mieszczania stosunkowo du ych mas ziemi 

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

 Oszcz dno ciowa awa fundamentowa

warstwa humusu usuni ta spod ca ego budynku

gruba folia budowlana 
zabezpieczaj ca mieszank
betonow  przed zanieczyszczeniem 
gruntem oraz odp ywem wody 
zarobowej

wykop tylko o szeroko ci
i g boko ci aw fundamentowych

deski wbite w grunt pozwalaj ce na atwe 
wypoziomowanie wierzchu aw fundamentowych

zbrojenie awy 

fundamentowej 

sk adaj ce 

si  z 4 pr tów 

rednicy 

10 mm

i strzemion 

rednicy 6 mm 

w rozstawie co 

30 cm

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

izolacja przeciwwilgociowa aw
fundamentowych z lepiku asfaltowego 

lub papy

pionowa izolacja przeciwwilgociowa cian 
fundamentowych z mas

bitumicznych, pap asfaltowych
lub folii hydroizolacyjnych

izolacja termiczna cian 
– najlepiej z polistyrenu 

ekstrudowanego o grubo ci 
warstwy 10–15 cm

murowana ciana 
fundamentowa 

najcz ciej 
o wysoko ci 

zaledwie 50 cm

podbudowa pod ogi 
na gruncie z warstwy 

betonu klasy min. C12/15 
i grubo ci 
10–15 cm

warstwa zag szczonego 
mechanicznie wiru 
grubo ci 15–30 cm
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(wykopy i zasypki) oraz do  d ugi czas wy-

konywania robót stanu zero spowodowany 

konieczno ci  przestrzegania przerw tech-

nologicznych (wi zanie betonu, wysychanie 

zaprawy, uk adanie hydroizolacji itp.). Do 

tego cz sto dochodzi jeszcze wykonanie dre-

na u opaskowego budynku. 

Koszty tylko pozornie nie s  wysokie 

g ównie dlatego, e roz o one s  w do

d ugim okresie (mo e to stanowi  zalet ). 

Jednak po zsumowaniu wszystkich wydat-

ków zwi zanych z pracami ziemnymi, wy-

konaniem aw i cian fundamentowych oraz 

pod ogi na gruncie – zwykle okazuj  si  naj-

wy sze spo ród porównywanych metod fun-

damentowania.

Oszcz dno ciowe awy fundamentowe

– s  niemal tak uniwersalne jak tradycyj-

ne awy fundamentowe. Jedynym ich ogra-

niczeniem jest wyst powanie gruntów wy-

sadzinowych (co wcale nie jest tak cz ste, 

jakby si  mog o wydawa ). Z kolei ogrom-

n  zalet  jest mo liwo  bezproblemowe-

go stosowania na terenach z wysokim pozio-

mem wody gruntowej – wyst puj cej nawet 

0,5 m poni ej terenu. Poza tym nie mo na 

zapomina  o znacz cym ograniczeniu robót 

ziemnych czy praktycznym wyeliminowa-

niu zasypek. Ograniczenie wysoko ci cian 

fundamentowych do oko o 50 cm (skróce-

Opis robót

Oszcz dny

sposób

fundamentowania

Tradycyjny sposób fundamentowania

Grunt 

przepuszczalny

Grunt 

nieprzepuszczalny

Usuni cie 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

Podk ad z chudego betonu gr. 10 cm – 0,80 m2 0,80 m2

Szalunek z desek i drewna 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

Drena  opaskowy – – 1,00 m.b.

Zasypka drena u wirem i piaskiem – – 0,23 m2

Zasypka wykopu – 1,65 m2 1,00 m2

Tabela 1

 Schemat konstrukcji ogrzewanej p yty fundamentowej

elbetowa p yta fundamentowa pod ca  powierzchni  domu 
najlepiej o sta ej grubo ci, wykonywana jest praktycznie na 
powierzchni terenu (po usuni ciu humusu); podbudowa ze wiru 
oraz elastycznego styropianu skutecznie zabezpiecza j  przed 
wysadzinami

ogrzewanie p yty fundamentowej podobnie, jak 
ogrzewanie pod ogi na gruncie mo e by  realizowane 
ró nymi metodami; najcz ciej stosuje si  ogrzewanie 
powietrzne (w uk adzie zamkni tym) lub typowe 
ogrzewanie wodne; ród a zasilania mog
by  dowolne: energia elektryczna, 
pompa ciep a, piece na gaz, 
olej opa owy, pelety, 
a nawet kominek

w ogrzewanej p ycie fundamentowej grubo  izolacji termicznej 
powinna by  nie mniejsza ni  15 cm (zalecane 20 cm lub wi cej) 

warstwa mechanicznie zag szczonego wiru, pospó ki, a nawet grubego piasku, grubo ci 15–30 cm 
stanowi rodzaj poduszki amortyzuj cej wszelkie odkszta cenia pod o a, a tak e spe nia rol  drena u

zbrojenie p yty fundamentowej 
powinno by  indywidualnie 
zaprojektowane dla ka dego budynku, 
obliczenia musi wykona  uprawniony 
projektant

przy p ycie fundamentowej nie ma cian fundamentowych, 
bezpo rednio na tej konstrukcji stawia si ciany przyziemia
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nie o 30 do 90 cm) oznacza znaczne oszcz d-

no ci materia ów konstrukcyjnych oraz izo-

lacyjnych, mniejszy nak ad pracy i krótszy 

czas wykonania stanu zero. Na dodatek na-

wet w gruntach spoistych nie jest potrzebny 

drena  opaskowy. 

O zaletach i wymiernych korzy ciach 

finansowych ze stosowania fundamen-

tów oszcz dno ciowych atwo mo na si

przekona , analizuj c tabel  1. Porównano 

w niej zakresy robót oraz ilo ci materia ów

niezb dnych do wykonania 1 m oszcz d-

nych i typowych aw, cian fundamento-

wych.

P yty fundamentowe – ujawniaj  swo-

je zalety g ównie na bardzo niekorzystnym 

pod o u np. gruntach nasypowych, wiecznej 

zmarzlinie, terenach sejsmicznych ( l sk), 

przy bardzo wysokim poziomie wody grun-

towej, a tak e w przypadku stosowania 

ogrzewania pod ogowego. Ogromn  zale-

t  jest brak robót ziemnych (ograniczonych 

do usuni cia humusu) oraz wyeliminowa-

nie cian fundamentowych i wszystkich ro-

bót zwi zanych z ich murowaniem, izolo-

waniem, ocieplaniem itp. Wa na jest tak e

szybko  wykonania p yt fundamentowych 

– zaledwie 3–5 dni w porównaniu do 3–5 ty-

godni przy tradycyjnych awach i cianach 

fundamentowych oraz pod odze na grun-

cie. Przy p ytach ogrzewanych istotne jest 

równie  akumulowanie du ej ilo ci energii 

w grubej warstwie betonu, a tak e korzyst-

ny rozk ad temperatury w pomieszczeniach 

umo liwiaj cy obni enie temperatury po-

wietrza o 2–3°C bez utraty komfortu ciepl-

nego. 

Mankamentem przy wykonywaniu p yt 

fundamentowych jest konieczno  zatrud-

nienia wykwalifikowanych ekip budowla-

nych czy u ycia ci kiego sprz tu budow-

lanego, np. pomp do betonu, betonowozów 

(k opoty z dojazdem). 

Dla pewnej grupy inwestorów uci liwe 

mo e by  skumulowanie wszystkich 

kosztów stanu zero na samym pocz tku 

budowy. Jednak w rezultacie najcz ciej s

one ni sze ni  przy tradycyjnym sposobie

fundamentowania. Mo na si  o tym prze-

kona , analizuj c tabel  2, w której przed-

stawiono zakresy robót oraz ilo ci ma-

teria ów niezb dnych do posadowienia 

przyk adowego budynku o szeroko ci 9 m 

i d ugo ci 12 m.

Opis robót
P yta

fundamentowa

Tradycyjny sposób fundamentowania

Grunt 

przepuszczalny

Grunt 

nieprzepuszczalny

Usuni cie warstwy humusu gr. 20 cm 121 m2 201 m2 169 m2

Wykop pod fundament – 84,00 m3 63,36 m3

Podk ad 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 p yty gr. 15 cm 6,300 m3   –   –

P yta elbetowa 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 cian gr. 10 cm – 42,00 m2   42,00 m2

Drena  opaskowy –  – 46,00 m.b.

Zasypka drena u wirem i piaskiem –  – 10,23 m2

Zasypka wykopu – 69,30 m2 42,00 m2

profil idealny

grzejniki konwekcyjne usytuowane przy cianach zewn trznych

grzejniki konwekcyjne usytuowane przy cianach wewn trznych

ogrzewanie powietrzne

ogrzewanie pod ogowe

Rozk ad temperatury w pomieszczeniu w zale no ci od rodzaju ogrzewania

Tabela 2
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