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Kto mo¿e wytyczyæ budynek w terenie?
Tylko uprawniony geodeta, który musi równie¿ dokonaæ odpowiedniego wpisu
w dzienniku budowy. Oznakowanie wszystkich osi i punktów charakterysty-
cznych – to na tym polega wytyczenie obiektu. A oto krok po kroku procedura
wytyczania. Solidne paliki z poziomo przybitymi i wypoziomowanymi deskami
wbija siê mniej wiêcej 50 cm poza obrysem przysz³ych wykopów. Kolejn¹ czyn-
noœci¹ jest napiêcie drutu (lub sznura murarskiego) miêdzy palikami, który wyz-
naczy osie budynku. W ten sposób otrzymujemy tzw. ³awê drutow¹. Zwróæmy
uwagê, aby drut zosta³ precyzyjnie napiêty, gdy¿ dopuszczalna tolerancja wynosi
tylko 5 cm. Nastêpnie w deskach zwykle wykonuje siê naciêcie i opisuje oœ. Ta
czynnoœæ, na wypadek przypadkowego zerwania lub czasowego zdjêcia drutu, ma
u³atwiæ ponowne jego za³o¿enie w odpowiednim miejscu. Wszystkie wymiary
poziome – nawet w g³êbokich wykopach
– mo¿na wyznaczyæ i skontrolowaæ za
pomoc¹ pionu. £awy drutowe powinno
siê zdemontowaæ dopiero po ukoñczeniu
stanu „zero”, jednak czêsto zwija siê je
w trakcie prowadzenia robót (nie tylko
ziemnych, ale i murowych czy izola-
cyjnych). Nie powinny one
bowiem przeszkadzaæ w pracy
i poruszaniu siê po placu
budowy.
Uwaga! Zastêpowanie
drutu sznurkiem lub ¿y³k¹
jest b³êdem, poniewa¿ te mate-
ria³y s¹ elastyczne i nie gwarantu-
j¹ odpowiedniej precyzji pomiarów.

Chc¹c wyznaczyæ wymiary pionowe
(np. g³êbokoœæ posadowienia domu) trzeba
najpierw ustaliæ tzw. reper. Jest to sta³y
i trwale oznakowany punkt odniesienia,
znajduj¹cy siê poza obrêbem prowadzonych
robót, w miejscu nienara¿onym na osia-
danie. Jako repery mo¿na wykorzystaæ ele-
menty istniej¹cych budynków (np. schody,
coko³y) czy dróg (krawê¿niki, pokrywy
studzienek kanalizacyjnych, s³upy energety-
czne). Mo¿na te¿ u¿yæ s³upków drewnia-
nych, betonowych lub stalowych, które
wbija siê g³êboko w ziemiê – poni¿ej granicy
przemarzania.
Uwaga! Reperów nie wolno umieszczaæ na
drzewach.

Rusza budowa

Czym wyznacza siê
wymiary pionowe?

Technologia wykonania wykopu pod fun-
dament domu zale¿y od rodzaju gruntu,
wymaganej g³êbokoœci posadowienia
i rodzaju fundamentu.
Najprostsze fundamenty wylewane
bezpoœrednio w gruncie wymagaj¹
rêcznego wykopania rowów o projek-
towanej szerokoœci i g³êbokoœci wzd³u¿
zarysu œcian zewnêtrznych
i wewnêtrznych. Wykopy mo¿na
prowadziæ bez usuwania wierzchniej
warstwy gruntu, dziêki czemu zmniejszy
siê ryzyko obsypywania siê krawêdzi
wykopu. Wykopy pod fundamenty oparte
na ³awach wykonuje siê najczêœciej przy
u¿yciu koparko-spycharki. Po zdjêciu

wierzchniej warstwy gruntu usuwa siê
glebê na g³êbokoœæ górnego poziomu ³awy
i ewentualnie wywozi. Natomiast wykop
pod same ³awy wykonuje siê rêcznie
zwracaj¹c uwagê na wypoziomowanie
jego dna. 
Pamiêtajmy, ¿e ziemia z wykopu nie
powinna byæ sk³adowana bezpoœrednio
w jego s¹siedztwie, a tzw. rozkop, czyli
powiêkszenie wykopu w stosunku do
projektowanych fundamentów, powinien
wynosiæ przynajmniej 0,5 m wzd³u¿
ka¿dego boku. Przed przyst¹pieniem do
fundamentowania nale¿y dok³adnie
sprawdziæ wymiary, k¹ty w naro¿nikach
i poziom dna wykopu.

Wreszcie mamy za sob¹

rozmowy z projektantami

i bieganie po urzêdach.

Oto wiêc nadszed³ czas na

rozpoczêcie budowy i...

rozmowy z fachowcami. Na

„pierwszy ogieñ” id¹ roboty

ziemne i stawianie funda-

mentu lub piwnicy. Szczerze

mówi¹c, s¹ one chyba

najmniej ciekawe z ca³ej

budowy domu, ale za to

niezmiernie istotne. Od

tego bowiem, jakie funda-

menty bêdzie mia³ nasz

dom, zale¿y jego trwa³oœæ.

Dlatego warto mieæ na ten

temat chocia¿ „blade pojê-

cie”, aby kontrolowaæ

pracê wykonawców.

Jak wykonuje siê wykop w gruncie?
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ROBOTY ZZIEMNE II FFUNDAMENTY

Czy trzeba zbroiæ ³awy fundamentowe?
Domy jednorodzinne, a wiêc budynki stosunkowo ma³e i lekkie, najczêœciej posado-
wione s¹ na betonowych ³awach fundamentowych (ewentualnie ¿elbetowych stopach
fundamentowych). Oznacza to, ¿e w przypadku stabilnego, dobrze zagêszczonego
lub skonsolidowanego gruntu, ³awy fundamentowe mog³yby – teoretycznie
– nie mieæ ani jednego prêta. Jednak w praktyce zawsze stosuje siê zbrojenie niekon-
strukcyjne (gruboœci i liczby prêtów nie musi obliczaæ konstruktor). Nie dopuœci
ono do zniszczenia fundamentów, a tym samym budynku, w sytuacjach tak
ekstremalnych, jak: powódŸ, osuniêcie gruntu, wymycie gruntu spod czêœci funda-
mentu itp. Zbrojenie to pe³ni zatem podobn¹ funkcjê, co pasy bezpieczeñstwa
w samochodzie, które w codziennej eksploatacji nie s¹ potrzebne, ale podczas
wypadku mog¹ uratowaæ ¿ycie.

Na co zwróciæ uwagê
przy odbiorze zbrojenia?

£awy ffundamentowe wwarto zzbroiæ ww kka¿dej ssytuacji

deskowanie ³aw
fundamentowych

zbrojenie ³aw fundamentowych

Zbrojenie ³aw fundamentowych powinno
siê sk³adaæ z 4 prêtów œrednicy 12 mm,
po³¹czonych strzemionami œrednicy
4,5-6 mm. Prêty tworz¹ szkielet
przestrzenny ustawiony w osi ³awy funda-
mentowej lub bezpoœrednio pod œcian¹
noœn¹. Prêty i strzemiona musz¹ byæ szty-
wno po³¹czone drutem wi¹za³kowym,
przez spawanie lub zgrzewanie. 
Prêty g³ówne ³¹czy siê na zak³ad d³ugoœci

50 cm dla stali g³adkiej lub 40 cm dla stali
¿ebrowanej. W naro¿ach wszystkie prêty
g³ówne, wystêpuj¹ce w po³¹czeniu,
powinny byæ zagiête pod k¹tem prostym
na d³ugoœæ co najmniej 20 cm (a). Ewen-
tualnie, oddzielne szkielety zbrojeniowe
powinny byæ po³¹czone za pomoc¹ 2 lub 4
dodatkowych prêtów w kszta³cie litery L
o d³ugoœci ramion 1 m (b). Prêty g³adkie
powinny byæ zakoñczone hakami.

Obecnie s¹ to ³awy fundamentowe monolity-
czne, czyli wylewane z betonu lub ¿elbetowe.
£awy betonowe zbroi siê pod³u¿nie, cztere-
ma prêtami,  przy czym prêty te s¹ po³¹czo-
ne w kwadrat. Dodatkowo ³awy ¿elbetowe s¹
zbrojone poprzecznie prêtami tzw. g³ówny-
mi umieszczonymi pod zbrojeniem. Ten
rodzaj ³aw nadaje siê do wykonywania
w gruntach s³abych. Zbrojenie zwiêksza
wytrzyma³oœæ betonu i zmniejsza ryzyko
popêkania pod wp³ywem ruchów pod³o¿a.
£awy monolityczne wylewa siê w szalunku.
Wykonanie fundamentu w szalunku polega
na zrobieniu wykopu szerszego, ni¿
planowana ³awa. Wylewa siê w nim 10-cm
warstwê chudego betonu. Na niej ustawia siê
deskowanie, które mo¿e mieæ pe³n¹
wysokoœæ ³awy lub obejmowaæ jedynie jej
czêœæ wystaj¹c¹ ponad wykop. W szalunek
wlewa siê w³aœciwy beton fundamentu.
W budynkach lekkich fundamenty mog¹
byæ wykonywane bez ³awy, bezpoœrednio
w wykopie, do poziomu powierzchni terenu.
Wykop mo¿na wy³o¿yæ foli¹ hydroizola-
cyjn¹, co uchroni beton przed zanieczyszcze-
niem. Obecnie coraz czêœciej fundamenty
betonowe wylewa siê z betonu towarowego,
dostarczanego na plac budowy tzw. gruszk¹.

Jakie fundamenty
robi siê najczêœciej?

Przy tradycyjnym sposobie wykonywania fun-
damentów betonowych – w deskowaniu
– powinno siê u³o¿yæ warstwê podk³adow¹.
Wykonana mo¿e byæ ona z chudego betonu
(gruboœci 5-10 cm), mechanicznie zagêszczo-
nego ¿wiru, piasku lub piasku stabilizowanego
cementem (gruboœci 15-30 cm). To spowoduje
wzmocnienie i wyrównane go. U³atwi to te¿
ustawienie równego i stabilnego deskowania
oraz oczyœci pod³o¿e przed betonowaniem.

Z czego warstwa
podk³adowa?

Wylewanie bbetonu ddostarczonego „„gruszk¹”
(fot. aarchiwum BBD)

a) sszkielet zz pprêtami gg³ównymi oodgiêtymi
na mmin. 220 ccm

b) sszkielet ww kkszta³cie llitery LL

prêty g³ówne

szkielet
zbrojeniowy

szkielet
zbrojeniowy

zarys ³aw fundamentowych

zarys ³aw fundamentowych

zbrojenie w literê L

£¹czenie sszkieletów zzbrojeniowych w ³³awach ffundamentowych
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Utrzymuj¹c jego sta³¹ wilgotnoœæ, dziêki
czemu prawid³owo siê zwi¹¿e. Jego pielê-
gnacji sprzyja podk³ad z chudego betonu,
poniewa¿ woda z mieszanki nie wsi¹ka
w grunt. Natomiast jesli chcemy uchroniæ
beton przed nadmiernym wysuszeniem przez
s³oñce i wiatr, powinniœmy go przykryæ foli¹.
Dobrym rozwi¹zaniem jest wczeœniejsze
u³o¿enie w deskowaniu (koniecznie
w wykopie) rozciêtego rêkawa folii, który
zatrzyma w œwie¿ej mieszance ca³¹ wodê
u¿yt¹ do przygotowania betonu (tzw. zaro-
bow¹). Jednak to wci¹¿ za ma³o, aby beton
by³ „wypielêgnowany” jak trzeba. Dlatego po
up³ywie 24 h od zakoñczenia betonowania,
fundamenty nale¿y polaæ wod¹ i to jest
wystarczaj¹ce, je¿eli temperatura zewnêtrzna
w dzieñ jest ni¿sza ni¿ +5°C. Natomiast
je¿eli  wynosi ona ok. +15°C, to czynnoœæ tê
nale¿y powtarzaæ przez 3-4 dni, dwa do
trzech razy dziennie. Je¿eli temperatura jest
ni¿sza, nie trzeba polewaæ tak czêsto.

Jak pielêgnowaæ
beton?

Oto jest pytanie. To zale¿y od miejsca,
w którym chcemy wybudowaæ nasz dom.
Je¿eli na dzia³ce, gdzie poziom wód grun-
towych jest wysoki, to powinniœmy zrezyg-
nowaæ z piwnicy. Co innego, jeœli poziom wód
gruntowych jest niski, a nasza dzia³ka niewiel-
ka. W tym przypadku, warto rozwa¿yæ mo¿li-
woœæ podpiwniczenia. Pomieszczenia gospo-
darcze czy gara¿ bêdziemy mogli urz¹dziæ
w piwnicy. Je¿eli bowiem ich nie przeniesiemy
„pod ziemiê”, to trzeba je bêdzie zmieœciæ na
parterze i poddaszu. Konieczne wiêc bêdzie
zwiêkszenie wymiarów domu, co mo¿e siê
okazaæ niemo¿liwe, gdy¿ nie da siê zachowaæ
wymaganej odleg³oœci domu od granic dzia³ki.
A gdy nawet bêdziemy mogli zwiêkszyæ wy-
miary domu, to kosztem zmniejszenia ogrodu.
£atwoœæ doprowadzenia wszelkich instalacji
zewnêtrznych i rozprowadzenia do poszcze-
gólnych pionów, a tak¿e ich naprawa i moder-
nizacja – to kolejne zalety podpiwniczenia. 

Z piwnic¹ czy bez?

Z czego wykonuje siê
œciany fundamentowe?

Zak³adaj¹c, ¿e nie staæ nas na przeróbki i naprawy, nie powinniœmy ¿a³owaæ pieniêdzy
na materia³y, z których maj¹ byæ wykonane œciany fundamentowe i piwniczne. To na
nich bowiem „spoczywa ciê¿ar” ca³ego domu. Te najbardziej obci¹¿one elementy kon-
strukcyjne budynku, musz¹ byæ wykonane z materia³ów o du¿ej wytrzyma³oœci mecha-
nicznej, których trwa³oœæ powinna dorównywaæ trwa³oœci ca³ej budowli – przynajmniej
100 lat. 
Poniewa¿ œciany fundamentowe nara¿one s¹ na sta³y kontakt z gruntem, tym samym na
ci¹g³e zawilgocenie i dzia³anie niskiej temperatury, dlatego zastosowane materia³y
powinny byæ mrozoodporne, i jak najmniej nasi¹kliwe. Beton monolityczny, betonowe
pustaki zasypowe,  pe³ne bloczki betonowe i pe³ne ceg³y ceramiczne – spe³niaj¹
powy¿sze wymagania. Tak wiêc,  jeœli u¿yjemy tych w³aœnie materia³ów, mo¿emy spaæ
spokojnie. A co wa¿ne, s¹ one stosunkowo tanie i nie wymagaj¹ od wykonawców wyso-
kich kwalifikacji. Wprawdzie przepisy zezwalaj¹ na  zastosowanie materia³ów nasi¹kli-
wych, a nawet z elementów dr¹¿onych, ale nie jest to rozwi¹zanie optymalne.

Oczywiœcie, wykonuj¹c odpowiedni¹ izo-
lacjê. Rozró¿nia siê izolacjê pionow¹
i poziom¹. Pionowa chroni konstrukcjê
przed wod¹ gruntow¹ oraz opadow¹,
a pozioma zabezpiecza wy¿sze elementy
budynku przed zawilgoceniem na skutek
podci¹gania kapilarnego. Z kolei  izolacjê
pionow¹, w zale¿noœci od warunków grun-
towo-wodnych, dzielimy na typu:
lekkiego, œredniego i ciê¿kiego. 
Izolacja „lekka” stosowana jest w gruntach
przepuszczalnych, je¿eli zwierciad³o wody
gruntowej znajduje siê przynajmniej 1 m
poni¿ej poziomu posadowienia budynku.
Natomiast w gruntach przepuszczalnych,
w których mo¿liwe jest podnoszenie siê
poziomu wody gruntowej powy¿ej
poziomu posadowienia, stosuje siê izolacjê
typu œredniego. Wykonywana jest ona
równie¿ w gruntach spoistych, gdy zwier-
ciad³o wody gruntowej znajduje siê
poni¿ej fundamentów. Z kolei izolacja
typu ciê¿kiego obowi¹zkowa jest
w domach podpiwniczonych, gdy poziom
wody gruntowej znajduje siê powy¿ej fun-

damentów, niezale¿nie od rodzaju gruntu.
Wykonanie takiej izolacji w domach jed-
norodzinnych jest drogie i k³opotliwe.
Warto w takim przypadku zrezygnowaæ
z budowania piwnicy.
Masy asfaltowe i mineralne, papy oraz
folie – to materia³y z których mo¿na
wykonaæ  ka¿dy typ izolacji. W gestii pro-
jektanta jest wybór rodzaju materia³u.
Skuteczne, ³atwe do uk³adania oraz kon-
troli i... niezbyt tanie – takimi cechami
„legitymuj¹ siê” papy termozgrzewalne
i folie samoprzylepne. Kolejne materia³y
to: papy asfaltowe na lepiku, roztwory
i masy asfaltowe z dodatkiem kauczuku
(elastyczne i odporne na uszkodzenia) oraz
folie klejone lub mocowane mechanicznie,
które mog¹ byæ uk³adane na wilgotnym
pod³o¿u. I do wyboru mamy jeszcze lepiki
asfaltowe oraz modyfikowane zaprawy
mineralne, których skutecznoœæ w du¿ej
mierze zale¿y od g³adkoœci pod³o¿a.
St¹d te¿ œciany murowane powinny byæ
wczeœniej otynkowane tzw. rapówk¹, czyli
cienkim tynkiem II kategorii.

fot. PPrefabet

Jak ochroniæ
przed wilgoci¹ podziemne œciany?

Izolacja ttypu llekkiego ii œœredniego Izolacja ttypu cciê¿kiego
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Co to jest fundament grzewczy?
¯elbetowa p³yta fundamentowa z umieszczonymi wewn¹trz kana³ami, w których kr¹¿y
ciep³e powietrze. Fundament musi byæ postawiony na odpowiednio utwardzonej
powierzchni gruntu (nie wymagaj¹cej wykopu) i izolowany od spodu warstw¹ ociepla-
j¹c¹ ze styropianu. Dziêki izolacji i podgrzewaniu posadowienie domu na takim

fundamencie nie jest
nara¿one na skutki 
przemarzania gruntu,
nie musi wiêc on siêgaæ
poni¿ej strefy przemarza-
nia. Istotne jest równie¿
to, ¿e kana³y pe³ni¹
funkcjê ogrzewania pod³o-
gowego na parterze domu.

Chc¹c uchroniæ nasze œciany fundamen-
towe, piwniczne oraz pod³ogi przed zawil-
goceniem, gniciem, dzia³aniem grzybów
i pleœni, uszkodzeniami mechanicznymi
a przede wszystkim ucieczk¹ ciep³a, nale¿y
ociepliæ je odpowiednim materia³em, który
sprosta powy¿szym wyzwaniom, a przy

tym nie da siê zgnieœæ podczas zasypywania
gruntem. Do wyboru mamy: szk³o
piankowe, piankê poliuretanow¹,
polistyren ekstrudowany i styropian. 
Idealne niemal pod ka¿dym wzglêdem
(niepalne, odporne na gryzonie, owady,
wiele substancji chemicznych), ale jed-
noczeœnie drogie i trudno dostêpne – jest
szk³o piankowe. Równie¿ pianka poliure-
tanowa w postaci sztywnych p³yt jest
bardzo dobrym, ale drogim materia³em ter-
moizolacyjnym. Natryskiwana bezpoœred-
nio na przegrodê mo¿e byæ niezast¹piona,
zw³aszcza przy ocieplaniu przegród
o skomplikowanym kszta³cie. Polistyren
ekstrudowany i styropian – to dla odmiany
materia³y stosunkowo tanie, dobre i ³atwo
dostêpne. Po zabezpieczeniu ich
powierzchni izolacj¹ przeciwwilgociow¹
lub siatk¹ z w³ókna szklanego wtopion¹
w zaprawê klejow¹ – s¹ prawie bez wad
i dlatego czêsto siê je stosuje.
c Zobacz te¿ – „Jak ociepliæ œciany

piwnicy” str. XXX

Izolacja termiczna œcian fundamentowych

Styropian tto jjeden zz mmateria³ów sstosowanych ddo
ocieplania œœcian ((fot. TTermo OOrganika)

fot. LLegalett

Je¿eli dom ma czêœciowe podpiwniczenie, racjonalne jedynie przy
bardzo du¿ej powierzchni, wtedy wykonywany jest fundament
schodkowy. W takim przypadku œciany piwnicy fundamentowane
s¹ na wiêkszej g³êbokoœci, ni¿ pozosta³a czêœæ budynku. I w³aœnie
³awy schodkowe powoduj¹, ¿e przejœcie z jednego poziomu posado-
wienia do drugiego jest p³ynne. Sposób wykonania ³aw schod-
kowych jest podobny, jak pozosta³ej czêœci fundamentów. Ró¿nica
polega na tym, ¿e ³awa betonowana jest na skoœnie ukszta³towanym
pod³o¿u o k¹cie nachylenia nie wiêkszym ni¿ 30°. Wysokoœæ stopni

utworzonych na jej powierzchni nie jest wy¿sza ni¿ 30 cm, nato-
miast wysokoœæ ³awy (mierzona prostopadle do podstawy)  nie
mniejsza ni¿ pozosta³ej czêœci fundamentu. Wykonanie fundamen-
tu schodkowego, nie jest jednak jedynym rozwi¹zaniem dla
budynku czêœciowo podpiwniczonego. Mo¿na bowiem wykonaæ
zwyk³y fundament pod ca³ym budynkiem na g³êbokoœci posado-
wienia piwnicy. Wtedy jednak musimy liczyæ siê z wiêkszymi kosz-
tami, gdy¿ konieczne bêdzie zbudowanie wy¿szych œcian funda-
mentowych w czêœci niepodpiwniczonej.

Kiedy i jak wykonaæ fundament schodkowy?

Jeœli nasz dom budujemy na gruncie
s³abo przepuszczalnym lub terenie, gdzie
wody gruntowe siêgaj¹ do poziomu
wy¿szego ni¿ 1 m od podstawy funda-
mentu. Drena¿ odwadniaj¹cy s³u¿y
bowiem do obni¿ania poziomu wód
gruntowych, który okresowo mo¿e siêgaæ
powy¿ej ³aw fundamentowych.
Odprowadza on równie¿ wody opadowe.
Drena¿ uk³adamy wokó³ fundamentów,
jednak jego u³o¿enie bêdzie uzale¿nione
od mo¿liwoœci odprowadzenia zbiera-
j¹cej siê w nim wody. Rowy odwadnia-
j¹ce, kanalizacja deszczowa czy studnia
ch³onna wykopana w pewnej odleg³oœci
od domu – to miejsca, gdzie mo¿na
odprowadzaæ wodê. A póŸniej mo¿emy
j¹ rozprowadziæ po dzia³ce lub wyko-
rzystaæ do podlewania ogrodu.

Kiedy wykonaæ
drena¿?

Drena¿ ww ggruntach oo ddobrej pprzepuszczalnoœci

Drena¿ ww ggruntach oo ss³abej pprzepuszczalnoœci
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Z jakich materia³ów
budowaæ œciany piwnicy?

Do budowy œcian piwnicy wykorzystuje siê g³ównie bloczki betonowe, betonowe pustaki
zasypowe lub beton wylewany w deskowaniu. Œciany z bloczków betonowych s¹
najpopularniejsze ze wzglêdu na stosunkowo nisk¹ cenê i nieskomplikowane wykonanie.
Ich gruboœæ mo¿e wynosiæ  24 lub 28 cm w uk³adzie jednowarstwowym i wiêcej, gdy
œciana stawiana bêdzie z dwóch rzêdów bloczków. Betonowe pustaki zasypowe stosuje
siê przewa¿nie wtedy, gdy œciany wymagaj¹ zbrojenia  lub chcemy uzyskaæ mo¿liwie
cienk¹ œcianê o dobrej izolacji cieplnej. Po wymurowaniu pustaków w œcianie powstaj¹
pionowe kana³y, w które mo¿na wstawiæ zbrojenie. Nastêpnie kana³y wype³nia siê
betonem lub keramzytem. Monolityczne œciany piwnic warto postawiæ, gdy mamy
mo¿liwoœæ wypo¿yczenia deskowania wielokrotnego u¿ycia. Jego monta¿ przebiega
bardzo szybko, a uzyskana powierzchnia œciany jest równa i g³adka. W przeciêtnym
domu jednorodzinnym monta¿ takiego deskowania i wype³nienie go betonem zajmuje
najwy¿ej dwa dni, a ju¿ po kolejnych 3-4 dobach deskowanie mo¿na rozebraæ. Nie op³a-
ca siê natomiast wykonywaæ œcian monolitycznych w tradycyjnym deskowaniu. Przygo-
towanie szalunków jest bardzo pracoch³onne, a niedostateczne usztywnienie czêsto
prowadzi do nieprzewidzianego zdeformowania muru. Œciany piwnicy mo¿na równie¿
wykonaæ z pustaków
betonowych ocieplonych
wewn¹trz styropianem lub
bloczków keramzyto-
betonowych. Jednak s¹ to
rozwi¹zania znacznie
dro¿sze ni¿ przy zastosowa-
niu innych materia³ów.

Jak grube powinny byæ œciany piwnicy? 
Gruboœæ œcian piwnicy (fundamentowych) zale¿y przede wszystkim od tego, jakie bêd¹
œciany nadziemia – nie mog¹ byæ one w warstwie noœnej wê¿sze ni¿ czêœæ wy¿ej
po³o¿ona. Dopuszcza siê niewielkie – do 5 cm  – nadwieszenie wy¿szej czêœci œciany pod
warunkiem, ¿e nie przekroczy ono 1/3 szerokoœci elementów, z których stawiana jest
œciana. W praktyce, dla œcian nadziemia
budowanych w technologii dwuwarstwowej
(warstwa noœna ocieplona styropianem i tynk na
siatce) – na fundamencie opiera siê tylko warstwa
noœna. Pod œciany jednowarstwowe z regu³y
wystarczy gruboœæ 38 cm – niezale¿nie od rodzaju
u¿ytego materia³u œciennego (bloczki z betonu
komórkowego lub pustaki z ceramiki pory-
zowanej). Grubsze œciany piwnicy bêd¹ wymagane
wówczas, gdy czêœæ nadziemna budowana bêdzie
w technologii trójwarstwowej. Najczêœciej wynosi
ona wtedy ok. 45 cm, ale przy grubej izolacji
cieplnej mo¿e przekraczaæ nawet 50 cm. Trzeba
pamiêtaæ, ¿e gruboœæ konstrukcyjn¹ œciany piwni-
cy wyznacza jedynie jej warstwa noœna, ewentu-
alne ocieplenie nie jest uwzglêdniane. Istotne jest
równie¿ symetryczne obci¹¿enie ³awy fundamen-
towej – oœ œciany noœnej piwnicy powinna znaj-
dowaæ siê nad œrodkiem ³awy fundamentowej.

Pod³ogê w piwnicy najlepiej wykonaæ na
etapie prac fundamentowych, gdy¿
utwardzona pod³oga u³atwia prowadzenie
dalszych robót. Jeœli na tym etapie nie
zdecydujemy siê jednak na wykonanie
wszystkich warstw pod³ogowych, to przy-
najmniej powinniœmy u³o¿yæ warstwê
podk³adow¹ z chudego betonu (B 10).
Zapobiegnie to rozmywaniu pod³o¿a
w czasie opadów i zapewni stabilne opar-
cie dla podpór montowanych przy
wykonywaniu stropu nad piwnic¹.
Betonowy podk³ad gruboœci ok. 10 cm
najlepiej przygotowaæ z suchej mieszanki
betonowej zagêszczonej wibratorem
powierzchniowym. Potrzebn¹ do wi¹zania
cementu wodê bêdzie on bowiem ch³on¹³
z gruntu. Przy suchej i s³onecznej
pogodzie  powierzchniê wylewki nale¿y
dodatkowo zraszaæ wod¹. Poziom pod-
k³adu powinien siêgaæ ok. 5-7 cm poni¿ej
powierzchni ³awy fundamentowej.
Kolejn¹ warstw¹ pod³ogow¹ jest beton
wyrównuj¹cy (klasy B 15-B 20) gruboœci
5 cm, który musi zostaæ dok³adnie wyrów-
nany i zatarty na g³adko. Na takim
pod³o¿u mo¿na ju¿ u³o¿yæ przewidziane
izolacje przeciwwodne, a nastêpnie
ocieplenie z p³yt styropianowych gruboœci
5 cm (w piwnicach nieogrzewanych nie
jest to konieczne). Izolacje te przykrywa
jastrych (szlichta) pod³ogowy gruboœci
min. 4 cm, zbrojony siatk¹ przeciwprê¿n¹.
Bêdzie on pod³o¿em dla ostatecznych
pokryæ pod³ogowych.
Przy wykonywaniu pod³ogi w piwnicy
warto utworzyæ w jednym miejscu zag³ê-
bienie, gdzie bêdzie mog³a sp³ywaæ woda
pojawiaj¹ca siê  w przypadku awarii insta-
lacji wodoci¹gowej czy wyst¹pienia prze-
cieków z zewn¹trz.
Przed u³o¿eniem warstw pod³ogowych
mo¿na zakopaæ np. beczkê plastikow¹
o pojemnoœci ok. 100 l, której krawêdŸ
znajdzie siê na poziomie wykoñczonej
pod³ogi. Umo¿liwi to wygodne
umieszczenie w niej pompy p³ywakowej,
automatycznie odprowadzaj¹cej na
zewn¹trz wodê, której poziom podniesie
siê. Przy pod³¹czeniu domu do sieci
kanalizacyjnej, zamiast profilowania
zag³êbienia, instaluje siê wpust
pod³ogowy po³¹czony z instalacj¹
odprowadzaj¹c¹ œcieki.

Jak wykonaæ pod³ogê
w piwnicy?

Œciany ppiwnicy cczêsto mmuruje ssiê
z betonowych bbloczków

zasypowych ((fot. TTechbud)

³awa fundamentowa

pod³oga na gruncie

strop

œciana piwniczna

izolacja
przeciwwilgociowa
pionowa

izolacja termiczna

Gruboœæ œœciany ppiwnicy nnie ppowinna bbyæ
mniejsza nni¿ oopartej nna nniej œœciany
zewnêtrznej; nna rrysunku ppokazano tte¿
ocieplenie œœciany ddwuwarstwowej
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Czy œciany piwnicy
wymagaj¹ zbrojenia? 

Grunt otaczaj¹cy budynek wywiera nacisk
boczny na œciany piwnicy, a parcie jest tym
wiêksze, im g³êbiej znajduje siê piwnica.
Murowane œciany piwnicy nie zawsze maj¹
dostateczn¹ wytrzyma³oœæ na takie
„œciskanie” i po zasypaniu wykopu mog¹ ulec
odkszta³ceniu. Projektant powinien wiêc
przewidzieæ wykonanie odpowiednich
wzmocnieñ zw³aszcza, gdy œciany maj¹
gruboœæ 25 cm i nie s¹ usztywnione
poprzecznymi œciankami. Wzmocnienie œcian
piwnicy mo¿na wykonaæ na dwa sposoby –
wykonuj¹c ¿elbetowe s³upy w odstêpach co
2-2,5 m, zakotwione w ³awie fundamentowej
lub uk³adaj¹c zbrojenie w spoinach
poziomych (tzw. wzmocnienie spoinowe).
Wykonanie s³upów wzmacniaj¹cych wymaga,
ju¿ na etapie zalewania ³awy fundamentowej,
wyprowadzenia z niej zbrojenia w odpowied-
nich miejscach. Najczêœciej s¹ to odcinki
prêtów zbrojeniowych d³ugoœci ok. 1 m,
po³¹czone ze zbrojeniem wzd³u¿nym ³awy.
Dalsze zbrojenie s³upów wykonuje siê ju¿
po wylaniu ³awy, ³¹cz¹c je z wystaj¹cymi
prêtami.
Wzmocnienia spoinowe uk³ada siê
z gotowych odcinków zbrojenia w postaci
p³askiej kratownicy, o szerokoœci dos-
tosowanej do gruboœci muru piwnicy.
Zbrojenie to umieszcza siê w ka¿dej spoinie
do 3-4 warstwy œciany, a powy¿ej mo¿na
uk³adaæ je w co drugiej spoinie.

Przepisy wymagaj¹, by œciana piwnicy styka-
j¹ca siê z gruntem, do g³êbokoœci 1 m poni¿ej
terenu, mia³a opór cieplny nie mniejszy ni¿ –
1 (m2•K/W) w piwnicach ogrzewanych lub –
0,8 (m2•K/W) w piwnicach nieogrzewanych.
Wartoœci te odpowiadaj¹ wspó³czynnikowi
przenikania ciep³a U odpowiednio:
1 W/(m2K) oraz 1,25 W/(m2K). Izolacyjnoœæ
tak¹ zapewnia ju¿ warstwa styropianu gruboœ-
ci  3-4 cm, ale w praktyce uk³ada siê grubsze
p³yty, najczêœciej 5-6 cm i to na ca³ej wysokoœ-
ci podziemnej czêœci œciany piwnicy. Z takiej
izolacji mo¿na zrezygnowaæ, o ile do budowy
wykorzystane zostan¹ bloczki o dobrej
ciep³ochronnoœci lub œciana budowana bêdzie
jako warstwowa. 
Do izolacji cieplnej œciany uk³adanej na
zewn¹trz muru najlepiej u¿yæ styropianu typu
PSN  (wodoodpornego) lub p³yt polistyrenu

ekstrudowanego. Materia³y te nie wymagaj¹
dodatkowej ochrony przed zawilgoceniem
i mog¹ stykaæ siê bezpoœrednio z gruntem.
Przyklejane s¹ bezrozpuszczalnikowym lepi-
kiem bezpoœrednio na warstwie izolacji prze-
ciwwodnej (przy okazji zapewniaj¹
dodatkow¹ ochronê hydroizolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi). Œciany
piwnicy mo¿na ociepliæ równie¿ od œrodka.
Bêdzie to szczególnie korzystne, gdy
w podziemiu zaplanowano  pomieszczenia
wymagaj¹ce dobrego ogrzewania, ale bêd¹
wykorzystywane przez krótki czas (np. si³ow-
nia, sauna). Zaizolowanie od wewn¹trz poz-
woli na szybkie ich ogrzewanie do po¿¹danej
temperatury, a w pozosta³ym czasie mo¿e byæ
w nich znacznie ch³odniej. Do ocieplenia
u¿ywa siê p³yt styropianowych  EPS 70 
(FS 15), które przykleja siê do pod³o¿a lub

uk³ada miêdzy profilami rusztu metalowego.
Wykoñczenie powierzchni wykonuje siê
w formie tynku na siatce zbrojeniowej lub
ok³adziny z p³yt gipsowo-kartonowych, 
boazerii, czy paneli.

Jak ociepliæ œciany piwnicy?

Materia³y ddo oocieplenia œœcian ppiwnic mmusz¹ bbyæ oodporne
na zzawilgocenia, oobci¹¿enia mmechaniczne, aa tak¿e zzmia-
ny ttemperatury ((fot. EExiba/Basf)

Jak izolowaæ œciany przed wilgoci¹?
W praktyce wyró¿nia siê dwie najczêœciej stosowane metody hydroizolacji œcian  piwnicy
– pow³okow¹ z lepików i emulsji bitumicznych oraz przy u¿yciu papy lub folii.
W ka¿dym przypadku konieczne jest wyrównanie powierzchni œciany przez
zaszpachlowanie wg³êbieñ, a przy wiêkszych nierównoœciach dodatkowo konieczna jest
obrzutka cementowa lub z zaprawy wyrównuj¹cej. 
Kolejnym etapem bêdzie zagruntowanie pod³o¿a rzadk¹ emulsj¹ asfaltow¹, któr¹ mo¿na
nak³adaæ nawet na wilgotne pod³o¿e. Na gruntach o du¿ej przepuszczalnoœci wody
i niskim poziomie wód gruntowych – jeœli œciana nie bêdzie ocieplana styropianem lub
polistyrenem ekstrudowanym – wystarczy na³o¿enie w 3-4 warstwach gêstej emulsji
asfaltowo-kauczukowej lub lepiku na zimno. Dodatkowe wzmocnienie pow³oki mo¿na
osi¹gn¹æ, wtapiaj¹c w izolacjê siatkê z w³ókna szklanego. Na gruntach, gdzie mo¿e wys-
têpowaæ d³u¿sze zaleganie wody, lepsz¹ ochronê daj¹ izolacje z papy podk³adowej pro-
dukowanej na welonie z w³ókna szklanego lub poliestru. Nie musz¹ to byæ odmiany ter-
mozgrzewalne – wystarczy przykleiæ je do pod³o¿a lepikiem, ³¹cz¹c na zak³ady szerokoœ-
ci co najmniej 10 cm. Na dole œciany papa powinna byæ wywiniêta i przyklejona do izo-
lacji u³o¿onej na ³awie fundamentowej. ¯eby nie zaginaæ papy pod k¹tem prostym,
miejsce styku œciany z ³aw¹ nale¿y uformowaæ w kszta³cie zaokr¹glenia lub klina. 
W przypadku u³o¿enia drena¿u, izolacjê przeciwwodn¹ œciany wykonuje siê jako
dwuwarstwow¹. Pierwsza warstwa pow³okowa (z emulsji lub
lepiku bitumicznego) pokrywana jest nastêpnie foli¹ t³o-
czon¹. Foliê t³oczon¹ mocuje siê do pod³o¿a ko³kami
z grzybkami, a ³¹czenia poszczególnych pasów
uszczelnia siê dodatkowo bitumiczn¹ taœm¹
samoprzylepn¹. W dolnej czêœci izolacji – do
wysokoœci ok. 0,5 m – warto,
oprócz izolacji pow³okowej,
przykleiæ pas papy u³atwiaj¹cy
sp³yw wody do drena¿u. Na
górze izolacji z folii t³oczonej
nale¿y zamocowaæ listwy
os³onowe, które bêd¹ zapobie-
ga³y bezpoœredniemu wnikaniu
pod tê foliê wody w czasie
opadów.

Kiedy ppoziom wwód ggruntowych jjest wwysoki iizolacjê wwykonuje ssiê
jako sszczeln¹ wwannê. PPodra¿a tto zznacznie kkoszt ppiwnicy
– wwarto ww ttakim pprzypadku rrozwa¿yæ kkoniecznoœæ jjej bbudowy

izolacja
pionowa
œcian

izolacja
pozioma pod³ogi
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