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BUDUJ na SOLIDNYM 
fundamencie

Fundament to jeden z najwa¿niejszych elementów budynku. Od jego poprawnego
zaprojektowania i wykonania w du¿ej mierze zale¿y trwa³oœæ konstrukcji domu.

Zadaniem fundamentu jest bowiem bezpieczne przekazanie na pod³o¿e gruntowe
wszystkich obci¹¿eñ i oddzia³ywañ pochodz¹cych od elementów noœnych budowli.

Solidnie i precyzyjnie zrobiony, zazwyczaj w wystarczaj¹cym stopniu zabezpiecza
konstrukcjê budynku przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, takimi jak powodzie, ob-

ni¿enie poziomu wody gruntowej, czy drgania gruntu (np. spowodowane
wzmo¿onym ruchem samochodowym). Fundament wykonany niestarannie,

w niesprzyjaj¹cych warunkach zapewne ulegnie zniszczeniu w poœredni sposób
przyczyniaj¹c siê do pêkania œcian i stropów. 
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Wnaszym kraju wiêkszoœæ inwestorów
buduje domy na podstawie projek-

tów katalogowych, inaczej nazywanych po-
wtarzalnymi lub typowymi. Jednak nale¿y
pamiêtaæ, ¿e dokumentacje te opracowane
s¹ przy za³o¿eniu bardzo korzystnych wa-
runków gruntowo-wodnych, które nie wy-
stêpuj¹ tak czêsto, jak chcieliby architekci
(teren p³aski, grunt jednorodny i przepusz-
czalny, poziom  wody gruntowej przynajm-
niej 1 m poni¿ej fundamentów). Poza tym
poziom posadowienia budynku zwykle
przyjêty jest na umownej granicy przemar-
zania gruntu – najczêœciej na g³êbokoœci
1,0 m �. To zaœ za³o¿enie w przybli¿eniu
dotyczy tylko po³owy powierzchni kraju,
na dodatek z wy³¹czeniem Œl¹ska, ponie-
wa¿ na tym terenie, ze wzglêdu na wystê-
powanie szkód górniczych, fundamenty
projektowane s¹ wed³ug  odrêbnych wyma-
gañ. Do tego dochodzi jeszcze doœæ po-
wszechna sk³onnoœæ inwestorów do wpro-
wadzania zmian w projekcie. Zast¹pienie
œcian trójwarstwowych, jednowarstwowy-
mi to zazwyczaj nic groŸnego, ale zmiana
rozpiêtoœci stropu (bo wyrzucono lub prze-
suniêto œcianê wewnêtrzn¹), adaptowanie
nieu¿ytkowego poddasza na pomieszczenia
mieszkalne (wybudowanie œcianki kolan-
kowej, zmiana konstrukcji wiêŸby dacho-
wej lub stropu), czy czêœciowe podpiwni-
czenie budynku to ju¿ powa¿ne przeróbki,
które maj¹ du¿y wp³yw na fundamenty do-
mu – ich wielkoœæ i rodzaj. W zwi¹zku
z powy¿szym w wielu przypadkach powin-
no siê dokonaæ adaptacji projektu katalo-
gowego, co najczêœciej oznacza zmianê spo-
sobu posadowienia budynku. Problemów
takich nie maj¹ inwestorzy buduj¹cy dom
wed³ug projektów wykonanych na indywi-
dualne zamówienie, poniewa¿ z za³o¿enia
uwzglêdnione s¹ wszystkie ich wymagania
oraz konkretne warunki terenowe.

Warunki gruntowo-wodne
Informacje dotycz¹ce rodzaju gruntu

oraz otaczaj¹cego terenu wielu osobom
wydaj¹ siê tak oczywiste, ¿e gdy sami nie
wprowadzaj¹ zmian w projekcie (katalo-
gowym) uwa¿aj¹ dokumentacjê za kom-
pletn¹ i gotow¹ do realizacji. Jednak
w odniesieniu do fundamentów czêsto
jest to b³¹d. Dlaczego? Przyczyn jest wie-
le, a poni¿ej wymieniamy kilka z nich:
� w przypadku pod³o¿a uwarstwionego
(gdy wystêpuj¹ przewarstwienia gruntów
organicznych czyli zawieraj¹cych spore
iloœci roœlin lub grunty o ma³ej noœnoœci)

konieczne mo¿e byæ zwiêkszenie szeroko-
œci ³aw fundamentowych, g³êbokoœci po-
sadowienia, a nawet zmiana sposobu fun-
damentowania na pale lub p³ytê;
� przy wystêpowaniu gruntów przepusz-
czalnych mo¿na sporo zaoszczêdziæ na ro-
botach ziemnych, murowych i izolacyj-
nych wykonuj¹c fundamenty tylko 50 cm
poni¿ej poziomu terenu, a nie poni¿ej
granicy przemarzania; 
� w przypadku gruntów o noœnoœci (wy-
trzyma³oœci) wiêkszej od za³o¿onej w pro-
jekcie (zwykle 150 kN/m2 czyli 15 ton/m2,
a w rzeczywistoœci mo¿e to byæ ponad
250 kN/m2), mo¿na oszczêdziæ sporo beto-
nu wykonuj¹c wê¿sze ³awy fundamentowe;
� przy posadowieniu domu na gruntach
spoistych czêsto potrzebne jest wykona-
nie drena¿u opaskowego nawet wtedy,
gdy poziom wody gruntowej znajduje siê
poni¿ej spodu ³aw fundamentowych;
� w terenie pochy³ym najczêœciej op³acal-
ne jest wykonanie fundamentów schod-
kowych, a nie na jednym poziomie (jak
w projekcie katalogowym);
� wysoki poziom wody gruntowej zwykle
wymusza zmianê sposobu izolowania
(szczególnie œcian fundamentowych) lub
sposobu wykonywania fundamentów.

Wynika st¹d, ¿e doœæ powszechnie
praktykowany sposób wypytywania s¹sia-

dów o to, jaki na dzia³ce jest grunt i jak
wysoko znajduje siê woda gruntowa
w wielu przypadkach mo¿e byæ niewy-
starczaj¹cy. 

Badania geotechniczne – ogólnie
polegaj¹ na okreœleniu parametrów tech-
nicznych pod³o¿a gruntowego. W tym ce-
lu na miejscu budowy domu jednoro-
dzinnego wykonuje siê kilka odwiertów
(zwykle 3-5) o g³êbokoœci 4-6 m lub kopie
dó³ próbny o g³êbokoœci do 3 m. Dziêki
uzyskanym próbkom okreœla siê rodzaj
wystêpuj¹cych gruntów, ich wilgotnoœæ,
stopieñ zagêszczenia b¹dŸ plastycznoœci
oraz noœnoœæ. Ponadto ustala siê rzeczy-
wisty poziom wody gruntowej (w chwili
wykonywania badañ) oraz maksymalny,
który nale¿y przyj¹æ do projektowania
(na podstawie wieloletnich badañ prowa-
dzonych w ró¿nych okresach roku). Efek-
tem graficznym tych prac s¹ przekroje
geotechniczne przedstawiaj¹ce uk³ad
warstw gruntu w miejscu przysz³ego do-
mu oraz wahania zwierciad³a wody grun-
towej. Ale dla inwestora najwa¿niejsze s¹
wnioski, bo tam w przystêpny sposób po-
winny byæ podane najbardziej istotne in-
formacje dotycz¹ce mo¿liwoœci posado-
wienia domu – na jakiej g³êbokoœci znaj-
duje siê grunt noœny i jak wysoko wy-
stêpuje zwierciad³o wody gruntowej.
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� Mapa g³êbokoœci przemarzania gruntu dla Polski



Dziêki temu bêdzie wiedzia³, czy budowa
piwnic ma sens, czy wystarcz¹ typowe ³a-
wy fundamentowe, czy te¿ konieczna bê-
dzie kosztowna wymiana gruntu lub wy-
konywanie pali, a mo¿e wystarcz¹ p³ytkie
fundamenty pozwalaj¹ce zaoszczêdziæ
sporo czasu, pracy i pieniêdzy. W prakty-
ce p³ytkie fundamenty wykonuje siê pod
budynkami o lekkiej konstrukcji (szkiele-

towymi, parterowymi) i pod warunkiem,
¿e nie wyst¹pi wypieranie gruntu przez
fundament. Z badañ powinno równie¿
wynikaæ, czy w opisywanym terenie wy-
stêpuj¹ tzw. grunty wysadzinowe, czyli
takie, które po zamarzniêciu zawartej
w nich wody zwiêkszaj¹ swoj¹ objêtoœæ,
poniewa¿ zawieraj¹ wiêcej ni¿ 10% cz¹-
stek o œrednicy mniejszej ni¿ 0,02 mm.

To bardzo wa¿ne, bo wtedy poziom posa-
dowienia powinien siê znajdowaæ poni¿ej
umownej granicy przemarzania, mierzo-
nej od poziomu terenu (ju¿ po zagospo-
darowaniu otoczenia budynku) lub od
poziomu posadzki piwnic w budynkach
nieogrzewanych. Mo¿e to mieæ istotne
znaczenie szczególnie dla kosztów inwe-
stycji  �.
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Grunt budowlany to po prostu pod³o¿e, na
którym posadowiony jest dom. Grunt mo-
¿e byæ naturalny (inaczej rodzimy), po-
wsta³y w wyniku procesów geologicznych
– np. ska³a, grunt mineralny lub organicz-
ny – oraz nasypowy utworzony w wyniku
dzia³alnoœci cz³owieka. Do posadowienia
budynku najlepiej nadaj¹ siê grunty mi-
neralne rodzime, które ze wzglêdu na
w³aœciwoœci dzieli siê na niespoiste i spo-
iste.
Grunty niespoiste – czyli sypkie, to ¿wiry
(w projektach i na mapach oznaczane
symbolem ¯), pospó³ki (Po), piaski grubo,
œrednio- i drobnoziarniste (Pr, Ps, Pd)
oraz piaski pylaste (Pπ). Taki podzia³ ze
wzglêdu na wielkoœæ uziarnienia ma sens,
poniewa¿ najczêœciej, im grubsza frakcja,
tym wiêksza noœnoœæ (wytrzyma³oœæ)
gruntu. Drug¹ istotn¹ dla projektanta ce-
ch¹ gruntów jest tzw. stopieñ zagêszcze-
nia ID – im jego wartoœæ wy¿sza, tym
grunt lepiej nadaje siê do celów budowla-
nych, bo mniej jest pustych przestrzeni
pomiêdzy poszczególnymi ziarnami. £a-
two to zaobserwowaæ np. na pla¿y: w cie-
p³y, s³oneczny dzieñ nogi na pewno bêd¹
siê zapada³y w piasku (czyli gruncie), ale
po sztormie ten sam piasek bêdzie tak
twardy ¿e mo¿na po nim jeŸdziæ zwyk³ym
samochodem (a nie tylko terenowym). 
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce stany gruntu:
� luŸny ID ≤ 0,33;
� œrednio zagêszczony 0, 33 < ID ≤ 0, 67;
� zagêszczony 0,67 < ID ≤ 0,80;
� bardzo zagêszczony ID > 0,80.
Trzecim wa¿nym parametrem gruntów
niespoistych jest stopieñ wilgotnoœci
oznaczany symbolem Sr – okreœla stosu-
nek objêtoœci wody w gruncie do objêtoœci
porów. Do fundamentowania najlepsze s¹
grunty wilgotne (0,4 < Sr ≤ 0,8). To doœæ
oczywiste, bo chyba ka¿dy stawia³ babki
lub zamki z piasku i wie, ¿e dopóki piasek

(czyli grunt) by³ mokry, to te budowle za-
chowywa³y swój kszta³t, a gdy wysech³ zo-
sta³y zniszczone przez wiatr. Natomiast
grunty nawodnione (0,8 < Sr ≤ 1) nie s¹
korzystne, poniewa¿ maj¹ ma³¹ noœnoœæ
(skrajnym przypadkiem jest tzw. kurzaw-
ka), a w przypadku zamarzniêcia wody
mog¹ zwiêkszaæ swoj¹ objêtoœæ.
Grunty spoiste – to i³ (I), i³ piaszczysty
(Ip) i pylasty (Iπ), glina (G), glina piaszczy-
sta (Gp), pylasta (Gπ), zwiêz³a (Gz), piasz-
czysta zwiêz³a (Gpz), pylasta zwiêz³a (Gπz),
piasek gliniasty (Pg), py³ (π) oraz py³ piasz-
czysty (πp). Podstawowy parametr okreœla-
j¹cy przydatnoœæ gruntu do celów budowla-
nych to tzw. stopieñ plastycznoœci IL –
najlepiej, ¿eby jego wartoœæ by³a mniejsza
od 0,25, bo to oznacza stosunkowo niewiel-
k¹ zawartoœæ wody w gruncie. Pamiêtajmy
bowiem, ¿e z wysuszonych na s³oñcu gli-
nianych cegie³, Asyryjczycy zbudowali
wie¿ê w Babilonie (wtedy najwy¿sz¹ bu-
dowlê na œwiecie), a z plastycznej gliny (za-
wieraj¹cej du¿e iloœci wody) garncarz for-
muje naczynia – a na takiej na pewno nie
da siê niczego zbudowaæ. 
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce stany gruntów
spoistych:
� zwarty IL < 0;
� pó³zwarty IL ≤ 0;
� twardoplastyczny 0 < IL ≤ 0,25;
� plastyczny 0,25< IL ≤ 0,50;
� miêkkoplastyczny 0,50 < IL ≤ 1,00;
� p³ynny IL > 1.
Grunty te dzieli siê równie¿ wg wskaŸni-
ka plastycznoœci IP, wskazuj¹cego ile wo-
dy wch³onie grunt przy przejœciu ze stanu
pó³zwartego w p³ynny. Wskazane jest, ¿e-
by IP > 10, bo to oznacza grunt przynajm-
niej œrednio spoisty, czyli nadaj¹cy siê do
celów budowlanych. 
Oczywiœcie, projektantowi potrzebnych
jest znacznie wiêcej parametrów technicz-
nych, jak choæby wilgotnoœæ, spójnoœæ, czy

k¹t tarcia wewnêtrznego gruntu, ale inwe-
stor tej wiedzy i tak do niczego nie móg³-
by wykorzystaæ. 
Grunty organiczne rodzime – to g³ównie
torfy (powy¿ej 30% zawartoœci czêœci orga-
nicznych), namu³y (5-30% czêœci organicz-
nych) oraz piaski i py³y próchnicze (2-5%
czêœci organicznych). Do posadowienia
domu praktycznie siê nie nadaj¹, poniewa¿
nie maj¹ dostatecznej noœnoœci. Po prostu
czêœci organiczne mog¹ gniæ, a wtedy nie
tylko wydzielaj¹ nieprzyjemny zapach
i ciep³o, ale równie¿ zmieniaj¹ swoj¹ objê-
toœæ oraz mog¹ tworzyæ bardzo niebez-
pieczne powierzchnie poœlizgu. Miêdzy in-
nymi dlatego tak wa¿ne jest usuniêcie spod
fundamentów lub pod³ogi na gruncie
wierzchniej warstwy ziemi uprawnej, czyli
humusu. Poza tym tworz¹ce siê kwasy
sprzyja³yby korozji betonu i zbrojenia.
Grunty nasypowe – powsta³e w wyniku
dzia³alnoœci cz³owieka s¹ najbardziej niejed-
noznaczne pod wzglêdem budowlanym.
Z jednej strony mog¹ to byæ tzw. grunty
kwalifikowane, przeznaczone specjalnie do
posadowienia fundamentów lub jako pod³o-
¿e (podbudowa) dróg. G³ównie wykonywa-
ne z odpowiednio dobranych piasków i ¿wi-
rów uk³adanych warstwami oraz zagêszcza-
nych mechanicznie. Z drugiej jednak strony
mog¹ to byæ grunty (nasypy) niekontrolo-
wane, przede wszystkim z gruntów spoistych
lub organicznych, które w ogóle mog¹ nie
nadawaæ siê do posadowienia jakichkolwiek
budowli. Trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e grun-
ty spoiste a nawet gruz ceglany po odpo-
wiednim zagêszczeniu (np. pod wp³ywem
w³asnego ciê¿aru – w dostatecznie d³ugim
okresie czasu) mog¹ stanowiæ pod³o¿e dla
lekkich obiektów budowlanych. Dobrym
przyk³adem mo¿e tu byæ Stadion Dziesiê-
ciolecia w Warszawie wybudowany po
II Wojnie Œwiatowej na gruzach zwiezio-
nych z ca³ego zniszczonego miasta.

Rodzaje gruntów budowlanych – tylko dla wnikliwych
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Projektowanie fundamentów
Oczywiœcie, nikt nie wymaga od inwe-

stora, ¿eby samodzielnie adaptowa³ pro-
jekt budowlany. To wolno zrobiæ tylko
osobie posiadaj¹cej odpowiednie upraw-
nienia. Jednak zapoznanie siê z ogólnymi
zasadami projektowania fundamentów
pozwoli zrozumieæ, dlaczego zmiany
w projekcie katalogowym s¹ potrzebne
lub nie. 

Posadowienie bezpoœrednie – jest
mo¿liwe tylko wtedy, gdy grunt zalegaj¹-
cy bezpoœrednio pod fundamentami ma
wystarczaj¹c¹ noœnoœæ. Przy budowie do-
mów jednorodzinnych, czyli budynków
stosunkowo niedu¿ych i lekkich wyko-
rzystuje siê naj³atwiejsze do wykonania
oraz najtañsze rozwi¹zania, jak ³awy i sto-
py fundamentowe o przekroju prostok¹t-
nym, a czasami ruszty lub p³yty funda-
mentowe. S¹ to konstrukcje mo¿liwe do
realizacji przy pomocy najprostszych na-
rzêdzi (³opaty, taczki, betoniarki) przez
osoby niewykwalifikowane. 

Posadowienie poœrednie – stosuje
siê, gdy pod³o¿e tu¿ pod fundamentami
nie jest w stanie przenieœæ obci¹¿eñ od
budynku. Wtedy rozwa¿a siê kilka mo¿li-
woœci:
� wzmocnienie gruntu przez zagêszczenie
lub iniekcjê zaczynem cementowym;
� wymianê gruntu polegaj¹c¹ na usuniê-
ciu warstwy gruntu s³abego lub nasypo-
wego i zast¹pienie jej zagêszczanym me-
chanicznie gruntem noœnym (piaskiem,
¿wirem, pospó³k¹), piaskiem stabilizowa-
nym cementem, ewentualnie chudym be-
tonem;
� przekazanie obci¹¿eñ na g³êbiej po³o¿o-
n¹ warstwê noœn¹ za pomoc¹ pali, studni
lub œcian szczelinowych.

Jednak trzeba zdawaæ sobie sprawê, ¿e
te rozwi¹zania s¹ doœæ skomplikowane
i drogie, poniewa¿ wymagaj¹ zastosowa-
nia wykwalifikowanych ekip oraz specja-
listycznego (zwykle ciê¿kiego) sprzêtu.
Czêsto okazuje siê, ¿e koszty zwi¹zane tyl-
ko z posadowieniem budynku niewiele

siê ró¿ni¹ od ceny gotowego i wykoñczo-
nego domu. A na tak du¿y wydatek staæ
chyba bardzo niewielu indywidualnych
inwestorów. Dlatego ka¿dy przypadek po-
sadowienia poœredniego nale¿y rozpatry-
waæ indywidualnie. Wtedy bêdzie mo¿li-
woœæ dobrania metody optymalnej do da-
nych warunków terenowych oraz mo¿li-
woœci organizacyjnych i finansowych in-
westora. 

Standard w projektach – szczególnie
katalogowych – to ³awy fundamentowe
pod œcianami noœnymi oraz stopy funda-
mentowe pod kominami i s³upami noœ-
nymi. Wszystkie maj¹ przekroje prosto-
k¹tne i usytuowane s¹ na granicy przemar-
zania gruntu przyjêtej przez projektanta
(1 m). Równoczeœnie doœæ powszechnie
zak³ada siê, ¿e wystêpuj¹ grunty prze-
puszczalne o stosunkowo niewielkiej noœ-
noœci (najczêœciej piaski drobnoziarniste
œrednio zagêszczone). Oczywiœcie, te da-
ne wyjœciowe s¹ bezpieczne zarówno dla
autora opracowania jak i inwestora.
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Z tym, ¿e ten ostatni za wszystko bêdzie
musia³ zap³aciæ �. W przypadku wystê-
powania na jego dzia³ce gruntu przepusz-
czalnego o dobrej noœnoœci – za wykona-
nie, a póŸniej zasypanie szerszych i g³êb-
szych (ni¿ potrzeba) wykopów, za u¿ycie
wiêkszych (ni¿ niezbêdne) iloœci betonu,
za nadmierne iloœci materia³ów kon-
strukcyjnych i izolacyjnych œcian funda-
mentowych itp. Natomiast, gdy wystêpu-
j¹ grunty nieprzepuszczalne, prawdopo-
dobnie móg³by nieco zaoszczêdziæ na wy-
konaniu wê¿szych fundamentów i wyko-
pów. Ale jednoczeœnie powinien siê li-
czyæ z tym, ¿e w gruntach spoistych zwy-
kle drena¿ jest potrzebny nawet wtedy,
gdy woda gruntowa znajduje siê 1 m po-
ni¿ej poziomu posadowienia. A jak dre-
na¿, to potrzebna jest tak¿e nieco sku-
teczniejsza oraz trwalsza izolacja prze-
ciwwilgociowa (od przewidzianej w pro-
jekcie katalogowym). Wówczas wydatki
na pewno wzrosn¹ w stosunku do zak³a-
danych. Niewiele, jeœli dodatkowe prace
wykona siê w trakcie wznoszenia budyn-
ku, ale ca³kiem du¿o ju¿ po jego ukoñ-
czeniu, gdy œciany fundamentowe zawil-
gotniej¹ i trzeba je bêdzie odkopywaæ
i osuszaæ. 

Problemy, czyli fundamenty
w niestandardowym terenie
Co zrobiæ, jeœli zakupiony projekt

katalogowy trzeba realizowaæ w terenie
odbiegaj¹cym od za³o¿eñ przyjêtych
przez architekta? Oczywiœcie, nale¿y
zleciæ wykonanie adaptacji dokumenta-
cji, w wyniku której zostanie ona dosto-
sowana do istniej¹cych warunków. Jed-
nak wczeœniej warto wiedzieæ, czego
mo¿na siê spodziewaæ oraz jak zmiany
mog¹ wp³yn¹æ na wygl¹d i koszt budowy
domu.  

£awy fundamentowe schodkowe
– czyli z uskokami – najczêœciej stosuje
siê w sytuacji, gdy dzia³ka budowlana
usytuowana jest na zboczu wzniesienia
o spadku nawet do 30o (27o to inaczej
50% nachylenia terenu) lub zdecydowa-
no siê np. na czêœciowe podpiwniczenie
domu �. Jest to jedno z naj³atwiejszych
rozwi¹zañ, poniewa¿ nie wymaga prze-
prowadzania ¿adnych dodatkowych ob-
liczeñ. Wystarczy, ¿e uk³ad zbrojenia
zostanie nieco zmieniony oraz zostan¹
zachowane odpowiednie proporcje po-
miêdzy wymiarami. Nie zmienia siê
szerokoœci, ani wysokoœci ³aw funda-
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� Przyk³ad wp³ywu rzeczywistego pod³o¿a gruntowego na rozwi¹zania projektowe fundamentów, gdy
woda gruntowa znajduje siê przynajmniej 1 m poni¿ej poziomu posadowienia

ZGODNIE Z ZA£O¯ENIAMI PROJEKTU KATALOGOWEGO

humus œciana fundamentowa zasypka
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0

125 60 60 30 125

grunt rodzimy 
- np. piasek drobnoziarnisty

grunt rodzimy 
– np. zagêszczony piasek 
gruboziarnisty lub ¿wir

grunt rodzimy 
- np. glina

³awa 
fundamentowa 

³awa 
fundamentowa 

³awa 
fundamentowa 

drena¿

GRUNT PRZEPUSZCZALNY O DOBREJ NOŒNOŒCI

GRUNT NIEPRZEPUSZCZALNY

zarys wykopu 
szerokoprzestrzennego 

o nachyleniu skarp 1:1,25

humus œciana fundamentowa zasypka zarys wykopu – usuniêcie
humusu + w¹ski wykop

tylko pod ³awami 
fundamentowymi

humus œciana fundamentowa zasypka zarys wykopu 
szerokoprzestrzennego 

o nachyleniu 
skarp 1:0,6
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mentowych jak równie¿ œrednicy, iloœci
i rozstawu zbrojenia. Istotne jest jedy-
nie, aby k¹t nachylenia schodków nie
by³ wiêkszy ni¿ k¹t nachylenia terenu
oraz, ¿eby wysokoœæ pojedynczego
uskoku nie by³a wiêksza od podwojonej
wysokoœci ³awy fundamentowej. Jed-
nak, gdy budynek usytuowany jest na
stoku, wygl¹d zewnêtrzny domu mo¿e

ulec doœæ znacznej zmianie �. Trzeba
bowiem zdawaæ sobie sprawê, ¿e w tere-
nie o nachyleniu zaledwie 8o (14%),
przy szerokoœci budynku np. 9 m, ró¿-
nica poziomów na przeciwleg³ych œcia-
nach wyniesie a¿ 126 cm (wysokoœæ pa-
rapetów okien ponad terenem w projek-
cie katalogowym), a przy nachyleniu
17o (30%) bêdzie to ju¿ 270 cm (górna

krawêdŸ okien parteru). Znacznie
wzrosn¹ równie¿ koszty inwestycji, po-
niewa¿ zmianie ulegnie nie tylko wyso-
koœæ œcian fundamentowych, ale tak¿e
zakres robót ziemnych, koniecznoœæ za-
projektowania i wykonania schodów te-
renowych oraz drena¿u opaskowego ca-
³ego budynku (niezale¿nie od rodzaju
gruntu).

Dom 1−2 2 0 0 5budujemy
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� £awy schodkowe w domu czêœciowo podpiwniczonym

� Wp³yw nachylenia terenu na wygl¹d i konstrukcjê budynku 

³awa 
fundamentowa 

pod³oga 
na gruncie

œciana piwnicy

strop nad piwnic¹ 

œciana zewnêtrzna œciana wewnêtrzna

³awa schodkowa – umo¿liwia równomierne
osiadanie budynku, zapobiega powstawaniu

pêkniêæ, eliminuje dylatacje

zbrojenie ³awy schodkowej 
– prêty œrednicy min. Ø 12

strzemiona Ø 6 co 30 cm

900 cm – szerokoœæ domu

wysoka, murowana œciana fundamentowa
zwykle wymagaj¹ca dodatkowego zbrojenia  

schody 
zewnêtrzne

drena¿ 
opaskowy

drena¿ 
opaskowy

strop lub pod³oga na gruncie
strop lub pod³oga na gruncie

miejsce 
na dodatkowe 
pomieszczenie

W TERENIE O NACHYLENIU 17O 
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900 cm – szerokoœæ domu
³awy 

fundamentowe 
schodkowe

³awy 
fundamentowe 

schodkowe

strop

dach

strop

dach
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W TERENIE O NACHYLENIU 8O

schody 
zewnêtrzne

wysoka œciana fundamen-
towa lub oporowa, gdy
przestrzeñ podpod³ogowa
wype³niona jest gruntem 

Korzystaj z porad ekspertów redakcyjnych pod tel. (22) 568 99 12 lub na forum dyskusyjnym 
www.forum.budujemydom.pl
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Ruszt fundamentowy – stosuje siê
g³ównie w budynkach o konstrukcji s³upo-
wej posadowionych na pod³o¿u grunto-
wym o niewielkiej noœnoœci. W klasycznej
postaci s¹ to po prostu przecinaj¹ce siê ¿el-
betowe ³awy fundamentowe tworz¹ce wzór
siatki �. W domach jednorodzinnych to
rzadkoœæ, ale elementy rusztu, czyli belki
(³awy) obci¹¿one oddzia³ywaniem gruntu,
a nie œcian¹ lub s³upem, stosunkowo czê-
sto stosuje siê w celu usztywnienia ³aw
fundamentowych – zwykle na terenach
szkód górniczych oraz w budynkach o bar-
dzo rozcz³onkowanej formie �. Koszt ta-
kich wzmocnieñ nie jest wysoki, a poza
tym w³asne bezpieczeñstwo jest warte ka¿-
dej ceny.

P³yty fundamentowe – tego rodzaju
fundamentów nie znajdzie siê w rozwi¹-
zaniach projektów katalogowych, jednak
gdy konieczne jest posadowienie budyn-
ku na gruntach niejednorodnych, o ma³ej
noœnoœci lub przy wodzie gruntowej wy-
stêpuj¹cej tu¿ pod powierzchni¹ terenu
(np. 50 cm), zastosowanie p³yty funda-
mentowej mo¿e okazaæ siê najbardziej
ekonomicznym rozwi¹zaniem. Adaptacji
musi dokonaæ projektant, a mo¿e to zro-
biæ wybieraj¹c jeden z ni¿ej przedstawio-
nych sposobów:
� p³yta z ostrogami polega na wykona-
niu pod ca³ym budynkiem p³yty ¿elbe-
towej gruboœci przynajmniej 10 cm z od-
powiednimi wzmocnieniami pod œciana-

mi noœnymi �. Wskazane jest, ¿eby
ostrogi by³y zag³êbione 50 cm poni¿ej
poziomu terenu oraz izolowane termicz-
nie. W przypadku niekorzystnych wa-
runków gruntowo-wodnych zaleca siê
wykonanie pod ostrogami podk³adu
z zagêszczonego mechanicznie ¿wiru
gruboœci 15-30 cm, izolacji cieplnej po-
ziomej o szerokoœci przynajmniej 80 cm
wzd³u¿ ca³ego zewnêtrznego obwodu
budynku (np. z odpowiednio grubej
warstwy keramzytu) lub umieszczenie
w fundamencie kabli grzewczych.
Wszystkie te dzia³ania maj¹ za zadanie
zabezpieczenie fundamentów przed
skutkami wysadzin (czyli popêkaniem).
Jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e nie mniej

� Typowy ruszt fundamentowy  � Ruszt fundamentowy w budynku o rozbudowanym planie  

� Fundament w postaci p³yty ¿elbetowej

m
in

. 5
0 

cm 1:
3

1:1

min. 10 cm

chudy beton lub zagêszczony ¿wirostroga

p³yta ¿elbetowa wzmocnienie pod wewnêtrzn¹
œcian¹ noœn¹

izolacja termiczna œciana zewnêtrzna œciana wewnêtrzna noœna

warstwy pod³ogowe

izolacja przeciwwilgociowa

s³upy
³awy fundamentowe 

obci¹¿one œcianami zewnêtrznymi

wskazane usztywnienia
– nieobci¹¿one belki
rusztu fundamentowego

³awy, czyli belki rusztu 
fundamentowego

30 30
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W budownictwie jednorodzinnym stosuje siê je pod œciana-
mi noœnymi. Projektowane s¹ przede wszystkim jako betonowe,
monolityczne (wykonywane na placu budowy). Oczywiœcie, mo¿-
na murowaæ je z cegie³ lub kamieni, jak to czêsto robiono daw-
niej, jednak obecnie fundamenty tego typu wykonywane s¹ bar-
dzo rzadko (g³ównie w górach) 	. Przekrój ³aw betonowych naj-
czêœciej ma kszta³t prostok¹ta (a nie trapezu lub schodków), bo
jest to op³acalne jeszcze przy szerokoœci 120 cm i wysokoœci
50 cm. Poza tym w domach jednorodzinnych rzadko wystêpuj¹
obci¹¿enia, które wymaga³yby stosowania fundamentów o tak
du¿ych wymiarach lub obliczania i uk³adania dodatkowego zbro-
jenia poprzecznego (³awy ¿elbetowe). Jednoczeœnie ze wzglêdów
konstrukcyjnych nie powinno siê projektowaæ ³aw o wysokoœci
mniejszej ni¿ 30 cm. Istotne jest jeszcze, aby tzw. odsadzka, czy-
li odcinek ³awy wystaj¹cy poza obrys œciany fundamentowej nie
by³a wiêksza ni¿ 5/6 wysokoœci fundamentu. Inaczej konieczne
bêdzie zastosowanie zbrojenia poprzecznego czyli, zaprojektowa-
nie ³awy ¿elbetowej. Poza tym wa¿ne s¹ dwie rzeczy: 

� zbrojenie niekonstrukcyjne (czyli nie wymagaj¹ce obliczeñ),
które zabezpiecza ³awy betonowe przed ewentualnym zarysowa-
niem lub pêkaniem spowodowanym nierównomiernym osiada-
niem pod³o¿a. W tym celu, w obrysie œcian uk³ada siê po dwa prê-
ty gór¹ i do³em, ka¿dy o œrednicy min. 12 mm i ³¹czy je strzemio-
nami o œrednicy co najmniej 6 mm (w rozstawie co 30 cm). W za-
sadzie powinno siê stosowaæ stal g³adk¹ (klas A-0 i A-I) ze wzglê-
du na jej du¿¹ plastycznoœæ (wyd³u¿alnoœæ), ale w praktyce czêsto
u¿ywa siê bardzo wytrzyma³ej stali ¿ebrowanej (g³ównie klasy 
A-III). Wtedy nie trzeba wykonywaæ haków na koñcach ka¿dego
prêta g³ównego, a cena w obu przypadkach jest identyczna; 
� betonowa otulina zbrojenia zarówno prêtów g³ównych jak
i strzemion nie powinna byæ mniejsza ni¿ 7,5 cm, gdy ³awa spoczy-
wa bezpoœrednio na gruncie oraz 4 cm, jeœli jest u³o¿ona na war-
stwie chudego betonu gruboœci 10 cm. Po prostu mniejsz¹ otulinê
mo¿na stosowaæ, gdy przy uk³adaniu mieszanki wyeliminuje siê ry-
zyko zmieszania betonu z gruntem – np. za pomoc¹ folii budowla-
nej i zapobiegnie korozji zbrojenia w przypadku wyst¹pienia rys.

Ławy fundamentowe 


	 Sposób zbrojenia ³aw betonowych i ¿elbetowych  

Stosuje siê g³ównie jako fundamenty s³upów (np. podpieraj¹-
cych ganek lub wiatê) i kominów. W domach jednorodzinnych naj-
czêœciej wykonuje siê je w postaci obci¹¿onych osiowo masywnych
bloków betonowych o kszta³cie prostopad³oœcianu �. Wymiary
w planie, czyli mierzone w p³aszczyŸnie powinny byæ tak dobrane,
aby stopa wystawa³a poza obrys s³upa, czy komina przynajmniej po
15 cm z ka¿dej strony, a jednoczeœnie pomiêdzy krawêdzi¹ s³u-
pa, a doln¹ p³aszczyzn¹ podstawy stopy zachowany by³ k¹t 60o.

Wysokoœæ mo¿e byæ taka sama jak ³aw fundamentowych, ale
w praktyce wykonuje siê je nieco wy¿sze (np. 50 cm) za to doœæ czê-
sto bez ¿adnego zbrojenia – nawet np. niekonstrukcyjnego. Wyj¹-
tek stanowi¹ silnie obci¹¿one filary na których opieraj¹ siê inne od-
powiedzialne elementy konstrukcyjne jak np. podci¹gi lub s³upy
obci¹¿one mimoœrodowo. Wtedy konieczne jest przeprowadzenie
zarówno obliczeñ sprawdzaj¹cych jak i precyzyjne zaprojektowanie
wymiarów stóp oraz przekrojów zbrojenia. 

Stopy fundamentowe

� Sposób zbrojenia stóp fundamentowych  

chudy beton

chudy beton chudy beton

min. 15 cm

min. 5 cm

zbrojenie 
g³ówne min. Ø12

zbrojenie 
rozdzielcze 

Ø12

s³up murowany

s³up ¿elbetowy

STOPA BETONOWA 
OBCI¥¯ONA OSIOWO

STOPA ¯ELBETOWA 
OBCI¥¯ONA MIMOŒRODOWO 

kotwa np. 
w postaci szkieletu

zbrojeniowego 
z prêtów min. Ø12

60
o

60
o

zbrojenie 
4Ø12

otulina zbrojenia 
gruboœci min. 4 cm

strzemiona 
Ø6 co 30 cm

izolacja 
przeciwwilgociowa

œciana fundamentowa œciana fundamentowa
£AWA BETONOWA £AWA ¯ELBETOWA

chudy beton

zbrojenie
g³ówne 4Ø12

strzemiona rozdzielcze Ø6 
w rozstawie wg obliczeñ 

otulina zbrojenia
gruboœci min. 4 cm

izolacja 
przeciwwilgociowa

zbrojenie poprzeczne
wg obliczeñ min. Ø12

zbrojenie 
rozdzielcze 
Ø12

min. 15 cm

m
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. 3
0 

cm

kotwa – zbrojenie s³upa 
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istotne jest odpowiednie rozmieszczenie
(i wykonanie) szczelin dylatacyjnych np.
na styku pomieszczeñ ciep³ych (ogrzewa-
nych) i zimnych; 
� p³yta z ogrzewaniem powietrznym to
doœæ nowoczesny sposób wykonania fun-
damentów w najbardziej nawet niesprzy-
jaj¹cych warunkach gruntowo-wodnych
przy jednoczesnym zapewnieniu ogrzewa-
nia domu �. Fundament stanowi p³yta
¿elbetowa zwykle gruboœci 15-20 cm wyla-
na na warstwie zagêszczonego ¿wiru (min.
15 cm) i izolacji termicznej z kszta³tek sty-
ropianowych gruboœci 15-20 cm. Dziêki
elastycznoœci obu tych warstw w³aœciwie
¿adne odkszta³cenia gruntu nie stanowi¹
zagro¿enia dla fundamentu, dlatego mo¿-
na go wykonywaæ na powierzchni terenu. 

Fundament przy istniej¹cym
budynku
Zdarza siê, ¿e na w¹skich dzia³kach naj-

korzystniejsze by³oby usytuowanie domu na
granicy posesji. Jednak najczêœciej znajduje
siê tam ju¿ budynek s¹siada. Najlepszym
rozwi¹zaniem by³by projekt domu wykona-
ny na indywidualne zamówienie, ale
w praktyce zazwyczaj trzeba dostosowaæ do-
kumentacjê katalogow¹. Powstaje zatem py-
tanie: jak posadowiæ w³asny dom, ¿eby nie
spowodowaæ uszkodzeñ ju¿ istniej¹cego?
Koniecznie trzeba zadbaæ o dwie sprawy:

� fundamenty s¹siaduj¹cych œcian w obu
budynkach powinny byæ posadowione na
tym samym poziomie;
� w budowanym domu oœ œciany kon-
strukcyjnej fundamentowej lub piwnicz-
nej nie powinna znajdowaæ siê dalej od osi
fundamentu ni¿ 1/6 szerokoœci ³awy �.

Dziêki temu ³awy fundamentowe
z projektu katalogowego mog¹ pozostaæ
nie zmienione – ani ich wymiary, ani
zbrojenie (ewentualnie nale¿y przesu-
n¹æ szkielet zbrojeniowy wraz ze œcia-
n¹). Jednak doœæ czêsto poziomy posa-
dowienia budynku istniej¹cego i pro-
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� P³yta fundamentowa z ogrzewaniem powietrznym

� £awa betonowa przy istniej¹cym budynku

warstwa zagêszczonego mechanicznie ¿wiru gruboœci 15-30 cm izolacja termiczna z kszta³tek styropianowych gruboœci 15-20 cm 

B=60 cm

H
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projektowana ³awa betonowa

œciana fundamentowa

zarys istniej¹cego 
budynku

przesuniête 
zbrojenie 

dylatacja 
wype³niona 
styropianem

oœ ³awy fundamentowej

oœ œciany fundamentowej

d= 1/6 B=10 cm

2

p³yta ¿elbetowa gruboœci 15-20 cm

kana³y grzewcze

œciany parteru



jektowanego ró¿ni¹ siê (bywa, ¿e znacz-
nie). Wtedy, szczególnie w domach nie-
podpiwniczonych, naj³atwiejszym roz-
wi¹zaniem jest wykonanie ³aw prosto-
pad³ych do granicy dzia³ki jako schod-
kowych �. 

A co zrobiæ, gdy budynek ma byæ
g³êboko podpiwniczony? To zale¿y, czy
dom s¹siada te¿ ma piwnice. Jeœli nie,
mo¿na próbowaæ siê dogadaæ i podbijaæ
(czyli jednoczeœnie pog³êbiaæ i posze-
rzaæ) fundamenty istniej¹cego budynku,
ale jest to zadanie kosztowne, ryzykowne
i... ma³o prawdopodobne. Wtedy najle-
piej zrezygnowaæ z podpiwniczenia lub
wykonaæ je tylko pod czêœci¹ domu. Jed-
nak, jeœli poziom posadowienia s¹siadu-
j¹cego budynku znajduje siê na dosta-
tecznej g³êbokoœci, mo¿na rozwa¿yæ
dwie mo¿liwoœci:
� œcianê piwniczn¹ wykonaæ w osi ³awy
fundamentowej, a œcianê parteru (czêsto
wówczas dzia³ow¹, a nie noœn¹) na wspor-
niku stropowym �. Wtedy fundamenty
nie ulegn¹ zmianie, a przy okazji zyska siê
trochê powierzchni mieszkalnej na kon-
dygnacjach nadziemnych;
� œcianê piwniczn¹ wybudowaæ przy
œcianie s¹siada, ale wtedy trzeba siê li-
czyæ z tym, ¿e jej oœ wypadnie zbyt bli-

sko krawêdzi ³awy i fundamenty mog¹
odrywaæ siê od pod³o¿a – a to ju¿ grozi
katastrof¹. Jednym z najprostszych spo-
sobów zaradzenia temu by³oby po³¹cze-
nie ³awy biegn¹cej wzd³u¿ granicy
dzia³ki z ³aw¹ do niej równoleg³¹. Naj-
lepiej i naj³atwiej zrobiæ to za pomoc¹
rusztu fundamentowego, czyli belek
¿elbetowych usytuowanych w rozstawie
odpowiadaj¹cym 10-12 wysokoœciom
³aw �.
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� Schemat wykonania ³aw fundamentowych przy ró¿nych poziomach posadowienia budynków

� £awy fundamentowe domu podpiwniczonego
w s¹siedztwie istniej¹cego budynku

� Mimoœrodowo obci¹¿one ³awy fundamentowe domu podpiwniczonego w s¹siedztwie 
istniej¹cego budynku

zarys istniej¹cego budynku  

³awy fundamentowe schodkowe

projektowane œciany fundamentowe
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Uwaga: Wykonanie robót ziemnych
przy fundamentach istniej¹cego budyn-
ku stwarza szczególne zagro¿enie kata-
strof¹ budowlan¹. Odkopanie funda-
mentów na ca³ej d³ugoœci mo¿e spowo-
dowaæ zawalenie siê spoczywaj¹cej na
nim œciany, w wyniku wyparcia gruntu.
Dlatego roboty te nale¿y prowadziæ od-
cinkami lub po zastosowaniu odpowied-
nich wzmocnieñ.

Wykonywanie fundamentów
Wszystkie roboty fundamentowe po-

winny byæ wykonane zgodnie z projek-
tem i to dopiero po odbiorze pod³o¿a
gruntowego, czyli formalnym stwierdze-
niu jego przygotowania i przydatnoœci do
prowadzenia robót betonowych (potwier-
dzonym wpisem w dzienniku budowy).
Zalecenie to szczególnie dotyczy budyn-
ków podpiwniczonych lub wymagaj¹cych
zastosowania drena¿u. Wtedy ³awy i sto-
py najlepiej zrobiæ w tradycyjny sposób,
czyli w deskowaniu (dawniej zwanym sza-
lunkiem). Jednak w budynkach niepod-
piwniczonych i na gruntach przepusz-
czalnych zwykle bardziej op³aca siê wyko-
naæ p³ytkie fundamenty oszczêdnoœciowe
– tylko 50 cm poni¿ej poziomu terenu. 

Robót fundamentowych nie powinno
siê prowadziæ w okresie zimowym z uwagi
na wysoki koszt tych prac. Nale¿y równie¿
unikaæ wykonywania fundamentów na je-
sieni, jeœli nie zd¹¿y siê doprowadziæ budo-
wy do tzw. stanu zero (wykonane funda-
menty, œciany fundamentowe, a wykopy za-
sypane). Nie powinno siê te¿ pozostawiaæ
na zimê tylko piwnic. Ryzyko bowiem za-
marzniêcia gruntu pod ³awami fundamen-
towymi i ich uszkodzenia jest wtedy du¿e.

Na rysunkach przedstawione s¹ kolejne
etapy robót niezbêdne przy wykonywaniu
³aw fundamentowych obiema metodami
(przy za³o¿eniu, ¿e nie trzeba obni¿aæ zwier-
ciad³a wody gruntowej, a teren jest p³aski).

Wytyczenie fundamentów � – to
pierwsza czynnoœæ polegaj¹ca na wyznacze-
niu w terenie i trwa³ym oznakowaniu
wszystkich osi geometrycznych i punktów
charakterystycznych projektowanego bu-
dynku. Przy budowie domu jednorodzinne-
go zwykle wykonuje siê tzw. ³awy drutowe.
Oznacza to, ¿e w odleg³oœci min. 50 cm poza
krawêdziami skarp przysz³ych wykopów
wbija siê paliki, przybija do nich wypozio-
mowane deski, a nastêpnie wyznacza osie za
pomoc¹ mocno napiêtego stalowego drutu
(np. wi¹za³kowego). Nale¿y przy tym pamiê-
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zarys 
projektowanego 
wykopu

zarys projektowanych 
³aw fundamentowych zarys projektowanych 

œcian fundamentowych

naprê¿ony drut wi¹za³kowy

paliki wbite min. 50 cm 
poza krawêdzi¹ 
projektowanego wykopu

ko³ek drewniany 
pozostawiony 
przez geodetê

pion

� Wykonanie ³aw drutowych – mo¿na je robiæ równie¿ po wykonaniu wykopów

� Usuwanie warstwy humusu

humus

grunt 
rodzimy

zarys 
projektowanego 
wykopu

zarys projektowanych 
³aw fundamentowych

zarys projektowanych 
œcian fundamentowych

humus

³awy drutowe zwiniête na czas prowadzonych robót ziemnych

grunt 
rodzimy



taæ, ¿e nie wolno u¿ywaæ sznurka lub ¿y³ki.
£awy drutowe pozwalaj¹ doœæ precyzyjnie
odmierzaæ i kontrolowaæ wszystkie wymiary
na p³aszczyŸnie. Jednak do okreœlenia wyso-
koœci (np. posadowienia) potrzebny jeszcze
jest tzw. reper – trwale oznakowany punkt
odniesienia (mo¿e byæ specjalnie wyprofilo-
wana kszta³tka stalowa), od którego bêd¹ od-
mierzane wszystkie wymiary wysokoœciowe.
Musi znajdowaæ siê poza obrêbem prowa-
dzonych robót, w miejscu nienara¿onym na
osiadanie. Do tego celu wykorzystuje siê np.
s¹siaduj¹ce budynki murowane, s³upy elek-
tryczne czy w³azy studzienek kanalizacyj-
nych, czyli punkty sta³e, które ³atwo powi¹-
zaæ z terenow¹ osnow¹ geodezyjn¹. W osta-
tecznoœci instaluje siê specjalnie przygoto-
wane elementy drewniane lub betonowe po-
sadowione poni¿ej g³êbokoœci przemarza-
nia. Reperów nie wolno umieszczaæ na drze-
wach. Wytyczenie fundamentów powinien
przeprowadziæ kierownik budowy lub geo-
deta, ³¹cznie ze sporz¹dzeniem stosownego
szkicu i wpisem do dziennika budowy.

£awy drutowe nale¿y pozostawiæ, a¿ do
wymurowania œcian fundamentowych. Od-
mierzaj¹c odpowiednie odleg³oœci mo¿na
³atwo wyznaczyæ obrys œcian, a to umo¿liwi
w³aœciwe ustawienie deskowañ lub wyzna-
czenie naro¿ników œcian noœnych.  

Zdjêcie humusu � – czyli warstwy
ziemi uprawnej zwykle gruboœci 15-30 cm.
To prosta czynnoœæ, któr¹ mo¿na wykonaæ
rêcznie lub mechanicznie – najczêœciej ko-
parko-spychark¹. Istotne jest, ¿eby ziemia
by³a sk³adowana w pryzmach o wysokoœci
nie wiêkszej ni¿ 1,5 m, jak najdalej od kra-
wêdzi wykopu i jednoczeœnie jak najbli¿ej
miejsca przysz³ego zagospodarowania (naj-
czêœciej na terenie przysz³ego ogrodu).
Odleg³oœæ pomiêdzy skarp¹ nasypu, a kra-
wêdzi¹ wykopu powinna byæ równa przy-
najmniej podwójnej jego g³êbokoœci i jed-
noczeœnie nie mniejsza ni¿ 3 m w gruntach
przepuszczalnych oraz 5 m w gruntach
spoistych. W terenie o nachyleniu do 20%
pryzmy gruntu mo¿na umieszczaæ powy-
¿ej wykopu, a przy wiêkszym spadku – po-
ni¿ej. Trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e spulch-
niona ziemia zwiêksza swoj¹ objêtoœæ oko-
³o 15-25%. A to oznacza, ¿e humus zdjêty
np. z powierzchni 100 m2 (warstwa grubo-
œci 20 cm) zajmie nie 20 m3 lecz wiêcej 
o 3-5 m3. Trzeba zatem liczyæ siê z tym, ¿e
powierzchnia przeznaczona na jego sk³a-
dowanie musi byæ odpowiednio du¿a.

Wykopy � – pod fundamenty
oszczêdnoœciowe to rêcznie wykopane
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� Wykonanie wykopów pod ³awy fundamentowe 

zarys 
projektowanego 
wykopu

zarys projektowanych 
³aw fundamentowych

METODA TRADYCYJNA

METODA OSZCZÊDNOŒCIOWA

humus

min. 60 cm

min. 30 cm nachylenie skarp 
np. w stosunku 1:1

³awy drutowe

³awy drutowe

wykop wykonany
mechanicznie

wykop wykonywany rêcznie

pion wyznaczaj¹cy
punkt przeciêcia 

osi budynku

grunt rodzimy

zarys 
projektowanego 
wykopu zarys projektowanych 

³aw fundamentowych

humus

grunt rodzimy
min. 60 cm

wykop wykonywany rêcznie

Przy wytyczaniu fundamentów nie wolno używać sznurka lub żyłki tylko drut stalowy



rowki o wymiarach poprzecznych takich
samych, jak projektowane ³awy i stopy
fundamentowe. I to ju¿ praktycznie ko-
niec robót ziemnych. 

Inaczej jest w przypadku wykonywa-
nia fundamentów metod¹ tradycyjn¹.
Wtedy trzeba siê liczyæ z tym, ¿e do prze-
mieszczenia jest zwykle kilkadziesi¹t,
a w skrajnych przypadkach nawet kilka-
set metrów szeœciennych gruntu, który
nale¿y zmagazynowaæ na terenie dzia³ki lub
wywieŸæ na tzw. zwa³kê. Zasady sk³adowa-
nia gruntu s¹ w³aœciwie takie same, jak
w przypadku humusu z tym, ¿e nachylenie
skarp nie powinno byæ wiêksze ni¿ 1:1,5
(34o). Iloœæ ziemi do zagospodarowania zale-
¿y nie tylko od g³êbokoœci posadowienia,
ale tak¿e rodzaju gruntu i jego wilgotnoœci.
Po prostu w gruntach przepuszczalnych
skarpy wykopów powinny mieæ nachylenie
w stosunku 1:1,25 (max 1:1), a w gruntach
spoistych od 1:0,33 do 1:0,75 (zwykle
1:0,50-0,60), a to powoduje znaczn¹ ró¿nicê
objêtoœci. Do robót ziemnych najlepiej na-
daje siê koparko-spycharka, poniewa¿ jest
to sprzêt uniwersalny, stosunkowo lekki,
o du¿ej manewrowoœci i wydajnoœci. Wyko-
py mo¿na wykonaæ równie¿ rêcznie, ale zaj-
mie to zapewne kilka tygodni, a przy pomo-
cy maszyny tê sam¹ robotê wykona siê naj-
wy¿ej w dwa dni. Prace zmechanizowane
powinno siê zakoñczyæ na poziomie oko³o
20 cm powy¿ej rzêdnej posadowienia fun-
damentów. Resztê gruntu zaleca siê usun¹æ
rêcznie przed rozpoczêciem robót monta¿o-
wych. Dziêki temu uniknie siê rozmiêkcze-
nia gruntu przez deszcz, nieumyœlnego
spulchnienia b¹dŸ zasypania dna wykopu.
Jednak w praktyce wielu inwestorów decy-
duje siê na mechaniczne kopanie, a¿ do po-
ziomu posadowienia budynku. Licz¹ siê
z tym, ¿e w przypadku przeg³êbienia, wy-
kop zostanie wype³niony do w³aœciwego po-
ziomu chudym betonem lub piaskiem sta-
bilizowanym cementem. Trzeba przyznaæ,
¿e jeœli roboty fundamentowe prowadzone
s¹ sprawnie, szybko i w okresie bez opadów,
to powy¿sze rozwi¹zanie jest bardzo efek-
tywne (oszczêdzaj¹ce czas i pracê) oraz eko-
nomiczne. Na zakoñczenie powinno siê
jeszcze wykonaæ tymczasowe odwodnienie
wykopów, czyli uk³ad rowków z odpowied-
nimi spadkami doprowadzaj¹cymi wodê
opadow¹ do miejsca, z którego ³atwo bêdzie
j¹ odpompowaæ. Dopiero wtedy mo¿na do-
konaæ odbioru robót ziemnych, co powinno
byæ potwierdzone stosownym wpisem
w Dzienniku budowy. 
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METODA TRADYCYJNA

METODA OSZCZÊDNOŒCIOWA

zarys wykopu

warstwa chudego
betonu gruboœci 
5-10 cm

zarys projektowanych 
³aw fundamentowych

humus

grunt rodzimy

humus

grunt rodzimy

zarys projektowanych
³aw fundamentowych taœma samoprzylepna

uszczelniaj¹ca styki folii
budowlanej

wykop wy³o¿ony foli¹ 
budowlan¹ uk³adan¹
na zak³ad

	 Wykonanie warstw podk³adowych pod ³awy fundamentowe 



Warstwy podk³adowe 	 – w funda-
mentach oszczêdnoœciowych to folia bu-
dowlana gruboœci co najmniej 0,2 mm (im
grubsza, tym lepiej) u³o¿ona w wykopie
i wywiniêta z jego obu stron (po oko³o 20-
30 cm). Pasy lub rozciête rêkawy folii po-
winny byæ uk³adane na zak³ad szerokoœci
15-20 cm lub 5-10 cm, gdy dodatkowo zo-
stan¹ sklejone taœm¹ samoprzylepn¹.
Folia ta powinna byæ u³o¿ona bardzo sta-
rannie, poniewa¿ spe³nia kilka zadañ. Prze-
de wszystkim podczas uk³adania betonu
chroni mieszankê przed zanieczyszcze-
niem gruntem. Nie pozwala na odp³yniêcie
wody zarobowej z betonu w suchy grunt.
U³atwia jego pielêgnacjê, bo dziêki zawi-
niêtym na ³awê brzegom folii nie pozwala
na odparowanie wody ze œwie¿ego betonu.
Wreszcie stanowi ca³kiem skuteczn¹ izola-
cjê przeciwwilgociow¹ fundamentów.

W tradycyjnej metodzie fundamento-
wania warstwy podk³adowe pe³ni¹ nieco in-
n¹ rolê. Wykonane z warstwy chudego be-
tonu gruboœci 5-10 cm lub zgêszczonego
mechanicznie ¿wiru, piasku albo piasku
stabilizowanego cementem (15-30 cm)
przede wszystkim wyrównuj¹ i wzmacniaj¹
powierzchniê pod³o¿a gruntowego. Rów-
nie¿ chroni¹ mieszankê betonow¹ przed za-
nieczyszczeniem i mog¹ stanowiæ pod³o¿e
pod izolacjê przeciwwilgociow¹ (z folii, pa-
py lub mas bitumicznych). Poza tym dziêki
równej powierzchni wykonanie szalunków,
zarówno drewnianych jak i systemowych,
jest prac¹ wygodn¹, ³atw¹ i szybk¹.

Deskowanie 
 – w oszczêdnoœcio-
wym sposobie wykonywania ³aw mo¿e byæ
w³aœciwie pominiête, ale wtedy uzyskanie
równej powierzchni fundamentu bêdzie
bardzo trudne. Wobec tego, wskazane jest
wbicie w grunt desek ustawionych na
sztorc  i wypoziomowanie ich. Jednak naj-
lepiej by³oby zamocowaæ je do drewnia-
nych palików (o d³ugoœci równej podwojo-
nej wysokoœci ³aw) i tak przygotowany sza-
lunek wbiæ w dno wykopu. Dziêki temu
powierzchnia fundamentu bêdzie mia³a
równe krawêdzie i szerokoœæ dok³adnie ta-
k¹, jaka zosta³a zaprojektowana. Oczywi-
œcie, roboty te nale¿y wykonaæ jeszcze
przed u³o¿eniem folii w wykopie.

Szalunki tradycyjne o wysokoœci do
50 cm wykonuje siê z desek gruboœci
25 mm zbitych w tzw. blaty. Deskowanie
to usztywnia siê balami gruboœci 50 mm
lub krawêdziakami 80x100 mm. Same
blaty podpiera siê zastrza³ami co 1,5-
2,0 m i stabilizuje ko³kami wbitymi w zie-
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METODA OSZCZÊDNOŒCIOWA

zarys projektowanych 
³aw fundamentowych

krawêdzie wykopu zabezpieczone
deskami szalunkowymi 
– montowanymi przed wy³o¿eniem
wykopu foli¹ budowlan¹

humus

grunt rodzimy


 Przygotowanie deskowañ (szalunków)

METODA TRADYCYJNA

zarys wykopu

deskowanie (szalunek) 
³aw fundamentowych

konstrukcje wsporcze
z bali i zastrza³ów

tymczasowe rozpórki 
drewniane

³awy drutowe

pion wyznaczaj¹cy 
punkt przeciêcia 

osi budynku

grunt rodzimy

humus



miê. Jednoczeœnie górne deski szalunko-
we rozpiera siê tymczasowymi rozpórka-
mi drewnianymi (wyjmowanymi w trak-
cie betonowania). Jednak w praktyce na-
wet inwestorzy indywidualni doœæ czêsto
stosuj¹ deskowania systemowe – g³ównie
typu Acrow. Ich monta¿ musi przebiegaæ
zgodnie z zaleceniami i instrukcj¹ produ-
centa. 

Zbrojenie � – to najczêœciej szkielet
przestrzenny z³o¿ony z 4 prêtów œrednicy
12 mm po³¹czonych 6-mm strzemionami.
W projektach domów jednorodzinnych
bardzo rzadko siê zdarza, ¿eby wszystkie
potrzebne prêty by³y dok³adnie rozrysowa-
ne. Najczêœciej podana jest tylko d³ugoœæ
lub ciê¿ar prêtów g³ównych i strzemion.
Architekci zak³adaj¹ bowiem, ¿e wykonaw-
cy znaj¹ zasady prawid³owego ³¹czenia
zbrojenia. Mo¿e to i s³uszne, jednak zbyt ³a-
two mo¿na wmówiæ inwestorowi, ¿e robota
jest wykonana poprawnie. Trzeba zaœ zwró-
ciæ uwagê przynajmniej na dwa aspekty:
� ³¹czenie prêtów na d³ugoœci – powinno
byæ wykonywane na zak³ad o d³ugoœci
co najmniej 50 cm dla stali g³adkiej oraz
40 cm dla stali ¿ebrowanej;
� ³¹czenie prêtów w naro¿ach – mo¿e byæ
wykonywane na dwa sposoby. Pierwszy po-
lega na tym, ¿e proste prêty g³ówne (g³adkie
zakoñczone hakami) ³¹czy siê za pomoc¹
dodatkowych prêtów wygiêtych w kszta³cie
litery L, zwykle o ramionach d³ugoœci 1 m.
W drugim wszystkie prêty g³ówne wystêpu-
j¹ce w po³¹czeniu zagiête s¹ pod k¹tem pro-
stym na odleg³oœæ co najmniej 20 cm. 

Trzeba równie¿ zwróciæ uwagê, aby
prêty by³y oczyszczone z ziemi, smarów,
farb olejnych i ³uszcz¹cej siê rdzy. W tym
celu zwykle u¿ywa siê szczotek drucianych
lub lamp benzynowych (do wypalenia za-
nieczyszczeñ chemicznych). Nastêpnie po-
szczególne prêty ³¹czy siê w szkielety zbro-
jeniowe za pomoc¹ zgrzewania lub wi¹za-
nia wy¿arzonym drutem wi¹za³kowym
œrednicy 1 mm. W celu zapewnienia wy-
maganej gruboœci otuliny, na dolne prêty
zak³ada siê kr¹¿ki dystansowe wykonane
z tworzywa sztucznego, ewentualnie zbro-
jenie uk³ada siê w wykopie lub przygoto-
wanym szalunku na specjalnych podk³ad-
kach betonowych b¹dŸ ceg³ach. Po zakoñ-
czeniu prac monta¿owych dokonuje siê od-
bioru robót, czyli sprawdza jakoœæ wykona-
nia deskowañ oraz poprawnoœæ u³o¿enia
zbrojenia. Przygotowanie fundamentów do
betonowania musi byæ potwierdzone wpi-
sem w Dzienniku budowy.
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szkielet zbrojeniowy

deskowanie (szalunek) ³aw
fundamentowych

deskowanie (szalunek) 
³aw fundamentowychœwie¿o u³o¿ony

beton zagêszczany przez 
sztychowanie stalowym prêtem

szkielet 
zbrojeniowy

humus

grunt rodzimy

zarys wykopu

zarys wykopu

humus

grunt rodzimy

� Monta¿ zbrojenia

� Betonowanie ³aw fundamentowych

Mieszankę betonową powinno się zakupić w betoniarni, a nie przygotowywać na placu budowy



Betonowanie � fundamentów domu
jednorodzinnego wymaga zwykle u¿ycia
kilku, a czasami nawet kilkunastu metrów
szeœciennych betonu. Jednoczeœnie zaleca
siê wykonywaæ tê pracê bez przerw tech-
nologicznych, czyli w ci¹gu kilku godzin –
najwy¿ej jednego dnia. Warunki te w³aœci-
wie narzucaj¹ sposób przygotowania
mieszanki betonowej – powinno siê j¹
zakupiæ w betoniarni, a nie przygotowy-
waæ na placu budowy. W ten sposób osi¹-
gnie siê jeszcze jedn¹ korzyœæ, klasa betonu
bêdzie gwarantowana, co nie jest takie
oczywiste, gdy mieszankê wytwarza siê na
budowie. 

Przed samym betonowaniem desko-
wanie powinno siê obficie zlaæ wod¹,
a szalunki systemowe posmarowaæ prepa-
ratem adhezyjnym, który umo¿liwi ³atwe
ich zdemontowanie bez uszkodzenia po-
wierzchni betonu. Samo betonowanie jest
czynnoœci¹ prost¹ i w³aœciwie jedynym
problemem jest niedopuszczenie do roz-
dzielenia sk³adników mieszanki. Du¿e
znaczenie ma w tym przypadku konsy-
stencja betonu – np. jeœli mieszanka jest
ciek³a, to wolno j¹ zrzucaæ z wysokoœci nie
wiêkszej ni¿ 0,5 m, a jeœli gêstoplastyczna,
to nawet z wysokoœci 3,0 m. Drug¹ wa¿n¹
czynnoœci¹ jest odpowiednie zagêszczenie
u³o¿onej mieszanki. Beton o konsystencji
ciek³ej lub pó³ciek³ej mo¿na zagêszczaæ za
pomoc¹ sztychowania (nak³uwania prê-
tem stalowym, a czêsto po prostu szpa-
dlem) oraz lekkiego opukiwania szalunku.
Jednak przy konsystencji plastycznej lub
gêstoplastycznej nale¿y u¿yæ wibratorów.
Najbardziej dostêpny i naj³atwiejszy
w u¿yciu jest wibrator wg³êbny. Stosuj¹c
go trzeba jednak uwa¿aæ, aby bu³awa wi-
bracyjna zanurzana w mieszance betono-
wej nie dotyka³a zbrojenia, ani szalunku.
Wibrowanie lub sztychowanie nale¿y pro-
wadziæ do momentu, w którym z betonu
zostanie usuniête powietrze, czyli do cza-
su, a¿ ca³a powierzchnia mieszanki pokry-
je siê zaczynem cementowym. Po lekkim
zwi¹zaniu betonu jego powierzchniê nale-
¿y wyrównaæ, a jeszcze lepiej zatrzeæ na
g³adko.

Pielêgnacja betonu  – polega na
ochronie ods³oniêtych powierzchni funda-
mentów przed nadmiernym wysuszeniem
przez wiatr i s³oñce. Sprowadza siê do
utrzymywania sta³ej wilgotnoœci betonu
w okresie przynajmniej 7-14 dni od mo-
mentu wykonania ³aw fundamentowych
(g³ównie zale¿y to od rodzaju zastosowane-
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Potrzebny jest zawsze wtedy, gdy budynek usytuowany jest na zboczu wzgórza lub
w pobli¿u wysokiej skarpy. Tak¿e wówczas, gdy dom wymaga wykonania szerokich ³aw
fundamentowych na skutek wystêpowania du¿ych obci¹¿eñ lub pod³o¿a o niewielkiej no-
œnoœci �. Co prawda, drena¿ wymaga zamówienia odrêbnego projektu wykonanego przez
in¿yniera budownictwa wodnego, specjalistê od melioracji lub geotechnika, ale za to nie
wp³ywa na zasadniczy projekt domu (uk³ad warstw w przegrodach budowlanych pozosta-
je praktycznie bez zmian). W dokumentacji musz¹ byæ okreœlone nastêpuj¹ce dane:
� materia³, z jakiego nale¿y wykonaæ rury drenarskie i ich œrednica;
� uk³ad rur drenarskich z zaznaczonymi spadkami i poziomem posadowienia;
� liczba oraz wielkoœæ
(œrednica, g³êbokoœæ) stu-
dzienek kontrolnych;
� rodzaj materia³u, jakiego
nale¿y u¿yæ do obsypki fil-
tracyjnej (zwykle p³ukany
¿wir o odpowiedniej frak-
cji);
� rodzaj materia³u, z które-
go bêdzie wykonana zasyp-
ka wykopu (piasek, ¿wir,
pospó³ka, czy grunt z wyko-
pu);
� rodzaj materia³u filtracyj-
nego, który bêdzie uk³ada-
ny wzd³u¿ œcian (¿wir, p³yty
drenuj¹ce, folia wyt³aczana
z geow³óknin¹ itp.);
� sposób odprowadzenia i za-
gospodarowania wody z dre-
na¿u (kanalizacja deszczowa,
rzeka, rów melioracyjny,
studnia ch³onna itp.).

Drenaż opaskowy 

� Pielêgnowanie betonu

�� Drena¿ opaskowy 

deskowanie (szalunek) ³aw fundamentowych
œwie¿y beton
polewany wod¹

zarys wykopu

humus

grunt rodzimy

grunt wype³niaj¹cy wykop
np. piasek zagêszczony 
mechanicznie

izolacja 
przeciwwodna 

rura 
drenarska obsypka filtracyjna

np. ¿wir 
lub t³uczeñ

³awa fundamentowa 

œciana 
fundamentowa

folia wyt³aczana

geow³óknina

pod³oga 
na gruncie

izolacja 
termiczna



go cementu). Polewanie wod¹ nale¿y rozpo-
cz¹æ 24 godziny od chwili u³o¿enia mie-
szanki i czynnoœæ tê powtarzaæ co 3 godziny
w dzieñ i przynajmniej jeden raz w nocy
przez kolejne 3 dni. W nastêpnych dniach
co najmniej 3 razy na dobê, oczywiœcie przy
za³o¿eniu, ¿e temperatura powietrza
w dzieñ oscyluje oko³o +15oC (np. jeœli jest
ni¿sza ni¿ +5oC to betonu nie polewa siê).  

Teoretycznie deskowanie mo¿na usu-
n¹æ ju¿ po 2-3 dniach od chwili zakoñcze-
nia betonowania, jednak w praktyce nie
zdejmuje siê go przynajmniej przez ty-
dzieñ.   

Izolacja przeciwwilgociowa � –
nadal czêsto sprowadza siê do dwukrotne-
go posmarowania wierzchu ³aw lepikiem
asfaltowym. Jednak to rozwi¹zanie jest
wystarczaj¹ce tylko w domach niepod-
piwniczonych, posadowionych na grun-
tach przepuszczalnych. Przy gruntach
spoistych, wysoko wystêpuj¹cej wodzie
gruntowej lub w domach podpiwniczo-
nych nale¿y stosowaæ bardziej skuteczne
materia³y, np. papê asfaltow¹ (najlepiej
termozgrzewal¹) b¹dŸ odpowiednio grub¹
foliê hydroizolacyjn¹. Niektóre z tych
materia³ów mo¿na uk³adaæ na jeszcze wil-
gotnym betonie, czyli oko³o 2 tygodnie
po wykonaniu fundamentów, jednak naj-
lepiej by³oby poczekaæ, a¿ beton ca³kowi-
cie zwi¹¿e (min. 28 dni). W oszczêdno-
œciowej metodzie fundamentowania wy-
starczaj¹c¹ izolacj¹ mo¿e byæ wywiniêta
na ³awy folia budowlana, oczywiœcie pod
warunkiem, ¿e nie zosta³a wczeœniej
uszkodzona. 

Zasypywanie fundamentów � – po-
winno siê przeprowadziæ niezw³ocznie
po zakoñczeniu prac budowlanych, czyli
po usuniêciu deskowania oraz wykona-
niu izolacji przeciwwilgociowej (odrêbne
zagadnienie stanowi drena¿ opaskowy).
Do zasypania ³aw fundamentowych zwy-
kle mo¿na stosowaæ ziemiê z wykopów
(pozostawion¹ na odk³ad). Nale¿y jed-
nak pamiêtaæ, ¿e nie wolno u¿ywaæ grun-
tów zawieraj¹cych zanieczyszczenia or-
ganiczne, bo mog¹ spowodowaæ korozjê
betonu i zbrojenia. Poza tym trzeba za-
dbaæ, aby grunt by³ zagêszczany mecha-
nicznie, warstwami o gruboœci nie wiêk-
szej ni¿ 20 cm.

Fundamenty w gruntach 
nieprzepuszczalnych 
W gruntach spoistych wykonanie

szerokiego wykopu umo¿liwiaj¹cego
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³awa betonowa smarowana 
np. lepikiem asfaltowym

zarys wykopu

humus

grunt rodzimy

piasek (ewentualnie grunt z wykopów) 
zagêszczany mechanicznie warstwami

gruboœci do 20 cm

³awa betonowa

humus

grunt rodzimy

� Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej

� Zasypywanie wykopów



prawid³owe wykonanie ³aw i œcian fun-
damentowych, a tak¿e u³o¿enie izolacji
przeciwwodnej oraz termicznej wi¹¿e
siê z problemem odprowadzenia wody
deszczowej lub tzw. podskórnej, przes¹-
czaj¹cej siê przez naruszone warstwy
gruntu – w tym zasypkê �. Powszech-
nym rozwi¹zaniem jest wykonanie dre-
na¿u opaskowego dooko³a budynku.
Jednak nie zawsze istnieje mo¿liwoœæ
znalezienia sensownego i ekonomicz-
nego sposobu na odprowadzenie w ten
sposób zebranej wody (brak w pobli¿u
rzeczki, kana³u, rowu melioracyjnego
itp.). Wtedy warto zastanowiæ siê nad
zmian¹ fundamentów budynku. Idea
polega na tym, ¿eby wykonaæ ³awy sto-
sunkowo w¹skie (mniej wiêcej na szero-
koœæ œcian fundamentowych ³¹cznie
z ociepleniem), ale wysokie (praktycz-
nie a¿ do warstwy humusu), które wy-
pe³nia³yby ca³y wykop �. Bêd¹ nieco
podobne do opisywanych szczegó³wo
fundamentów oszczêdnoœciowych.
Dziêki temu grunt wokó³ ³aw bêdzie
nienaruszony, a to oznacza równie¿, ¿e
nie potrzebna bêdzie zasypka, ani tym
bardziej drena¿. Po prostu dla nap³ywa-
j¹cej wody nie bêdzie miejsca – nie bê-
dzie wiêc z ni¹ problemów. Poza tym
stosunkowo kosztowne œciany funda-
mentowe ulegn¹ skróceniu na rzecz ta-
nich ³aw betonowych. Co prawda nale-
¿y wykonaæ adaptacjê projektu i rzetel-
ne badania geotechniczne, aby mo¿na
by³o dobraæ optymaln¹ szerokoœæ fun-
damentów, ale to s¹ ma³e koszty w po-
równaniu z osi¹gniêtymi zyskami. Jed-
nak i ta metoda ma swoje ograniczenia
np. spadek terenu, grunt o niewielkiej
noœnoœci, du¿y ciê¿ar budynku o kilku
kondygnacjach, du¿a rozpiêtoœæ stro-
pów (i ich podpór) oraz to, ¿e nie da siê
jej zastosowaæ w budynkach podpiwni-
czonych.

Szczegó³y i detale 
wykonawcze
Wykonuj¹c fundamenty domu jed-

norodzinnego warto jeszcze pamiêtaæ
o kilku prostych rozwi¹zaniach, dziêki
którym jakoœæ i trwa³oœæ ³aw pozostan¹
na wysokim poziomie.  

Przerwa robocza – to tzw. z³o ko-
nieczne spowodowane np. awari¹ sprzê-
tu w trakcie wykonywania robót �.
Wtedy zazwyczaj nie udaje siê zachowaæ
ci¹g³oœci betonowania fundamentów.
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³awa fundamentowa

œciana fundamentowahumus

humus

grunt nieprzepuszczalny

folia budowlana

³awa fundamentowa
o wysokoœci od poziomu
przemarzania gruntu 
do warstwy humusu

folia 
budowlana

szkielet 
zbrojeniowy

pó³ka o d³ugoœci 
równej wysokoœci 
³awy

beton

nac
hyle

nie 
1:3

szkielet zbrojeniowy

œciana fundamentowa

warstwy pod³ogi 
na gruncie

œciana parteru

izolacja przeciwwilgociowa

grunt 
nieprzepuszczalny

zasypka wykonana
ziemi¹ z wykopów

woda z opadów 
atmosferycznych

� Zalewanie ³aw fundamentowych w gruntach nieprzepuszczalnych

� Wykonanie ³aw fundamentowych w gruntach nieprzepuszczalnych – sposób oszczêdnoœciowy

� Wykonanie przerwy roboczej podczas betonowania ³aw fundamentowych



Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e przy tempe-
raturze powietrza oko³o 20oC mieszanka
betonowa powinna byæ zu¿yta w czasie
nie d³u¿szym ni¿ 1,5 godziny, a jeœli za-
stosowano œrodki przyspieszaj¹ce wi¹za-
nie cementu czas ten siê zmniejsza do
zaledwie 0,5 godziny. W takim momen-
cie warto zadbaæ o to, ¿eby beton w ³a-
wach uformowaæ na wzór zamka ciesiel-
skiego – tzw. zak³adki prostej. P³aszczy-
zny skoœne powinny mieæ nachylenie
1:3 (18o), a pozioma pó³ka – d³ugoœæ
równ¹ wysokoœci ³awy fundamentowej.
Jednak to jeszcze nie wystarczy do pra-
wid³owego po³¹czenia stwardnia³ego
i œwie¿ego betonu. Przed wznowieniem
betonowania ca³¹ powierzchniê przerwy
roboczej nale¿y skuæ w celu usuniêcia
warstwy szkliwa betonowego (cienkiej,
ale œliskiej warstwy, która w czasie wi¹-
zania betonu mia³a kontakt z powie-
trzem), dok³adnie zamieœæ i obficie zlaæ
wod¹. Dopiero wtedy mo¿na kontynu-
owaæ betonowanie ³aw.

Bruzda w ³awie fundamentowej
– jest szczególnie zalecana w domach
p³ytko podpiwniczonych, bo dodatkowo
zabezpiecza œciany piwniczne przed
przesuniêciem (na skutek parcia grun-
tu). Najprostszym sposobem jej uformo-
wania jest wciœniêcie w œwie¿y beton de-
sek gruboœci 38 mm i szerokoœci co naj-
mniej 8 cm �. Boczne krawêdzie desek
powinny byæ wczeœniej lekko sfazowane,
aby ich wyjêcie nie stanowi³o problemu.
Poza tym krawêdzie betonowej bruzdy
pozostan¹ równe. W przypadku g³êbo-
kiego podpiwniczenia takie rozwi¹zanie
mo¿e byæ niewystarczaj¹ce. Wtedy lepiej
jest zabetonowaæ prêty w kszta³cie litery
L; bêd¹ wystawa³y ponad powierzchniê
³aw na co najmniej 40 cm (30 œrednic
w przypadku prêtów ¿ebrowanych i 40
œrednic dla prêtów g³adkich). Powinno
siê stosowaæ prêty o œrednicy 12-20 mm
w rozstawie dobranym przez projektan-
ta, a zale¿nym od g³êbokoœci posadowie-
nia, rodzaju œciany fundamentowej (mu-
rowana, betonowa), rodzaju posadzki
w piwnicy itp.

Po³¹czenie zbrojenia ³aw obwodo-
wych i wewnêtrznych – powinno byæ
wykonane w podobny sposób, jak w na-
ro¿u. Oznacza to, ¿e konieczne s¹ 20-cm
odgiêcia prêtów g³ównych (najczêœciej
stosowane w przypadku stali ¿ebrowa-
nej) lub dodatkowe prêty w kszta³cie li-
tery L � �
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� Wykonanie bruzdy w ³awie fundamentowej

� £¹czenie szkieletów zbrojeniowych w prostopad³ych ³awach fundamentowych 

³awa
fundamentowa

deska o fazowanych
krawêdziach

SPOSÓB 1

zarys zewnêtrznej 
³awy fundamentowej

zarys wewnêtrznej 
³awy fundamentowej

szkielet 
zbrojeniowy

prêty g³ówne odgiête 
na d³ugoœæ min. 20 cm

SPOSÓB 2

bruzda w ³awie 
fundamentowej

izolacja 
przeciwwilgociowa

murowana œciana 
fundamentowa

zaprawa w bruŸdzie 
zabezpiecza œcianê przed przesuniêciem

pod wp³ywem naporu gruntu

zarys zewnêtrznej 
³awy fundamentowej

zarys wewnêtrznej 
³awy fundamentowej

szkielet 
zbrojeniowy

dodatkowe zbrojenie w kszta³cie 
litery L o d³ugoœci boków min. 100 cm
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Dla wielu osób zamierzaj¹cych budowaæ
nowy dom jest to jedna z najwa¿niejszych
i jednoczeœnie najtrudniejszych decyzji,
bowiem w istotny sposób wp³ywa na kosz-
ty inwestycji. 
Obecnie doœæ powszechnie uwa¿a siê, ¿e
piwnica w domu jest niepotrzebna, ponie-
wa¿ znacznie zmieni³ siê styl naszego ¿ycia. 
To prawda, ale pod jednym warunkiem -
dom nie mo¿e byæ tylko mieszkaniem, mu-
si mieæ równie¿ odpowiedni¹ liczbê (i po-
wierzchniê) pomieszczeñ u¿ytkowych ta-
kich, jak: garderoba, pralnia, suszarnia,
hobby (np. warsztat majsterkowicza), sk³a-
dzik sprzêtu ogrodowego, czy gara¿. Do te-
go nale¿y jeszcze dodaæ pomieszczenia
zwi¹zane z indywidualnymi potrzebami
mieszkañców, jak sauna, basen, ogród zi-
mowy, pokój do æwiczeñ, czy bilardowy. 
S¹ równie¿ sytuacje, w których piwnice war-
to wybudowaæ np. gdy dzia³ka ma bardzo
ma³¹ powierzchniê lub jest zlokalizowana na
terenach o du¿ej g³êbokoœci przemarzania
gruntu (1,4 m). Budowê piwnic zaleca siê
tak¿e w domach usytuowanych na zboczach
wzniesieñ, bowiem wzrost kosztów inwesty-
cji jest stosunkowo niewielki przynajmniej
w porównaniu do trudnoœci zwi¹zanych
z zaprojektowaniem i wykonaniem wzmoc-
nionych ³aw i œcian fundamentowych. 
Decyduj¹c siê na piwnice trzeba byæ konse-
kwentnym. Dlatego projekt musi j¹
uwzglêdniaæ, jeszcze przed rozpoczêciem
budowy domu. Wtedy schody bêd¹ wygod-
ne i usytuowane w najdogodniejszym miej-

scu, izolacje bêd¹ ci¹g³e, a strop odpowied-
nio mocny. Nie ma bowiem nic gorszego,
jak zmiany wprowadzane w trakcie budowy
– wtedy na pewno o czymœ siê zapomni,
a naprawianie b³êdów zawsze du¿o kosztuje.
Buduj¹c piwnice trzeba rozwa¿yæ jeszcze
jeden problem – jak g³êboko ma byæ zag³ê-
biona? Jeœli bêdzie ca³kowicie schowana
w gruncie to budynek znajdzie siê bli¿ej
ziemi, czyli bêdzie lepiej powi¹zany z oto-
czeniem. £atwiejszy bêdzie kontakt z przy-
rod¹, a wejœcie do domu zarówno z ulicy
jak i ogrodu nie bêdzie wymaga³o pokona-
nia wysokich schodów. Jednak trudniej bê-
dzie odprowadziæ œcieki oraz oœwietliæ po-
mieszczenia piwniczne. Trzeba siê równie¿
liczyæ ze sporymi kosztami robót ziem-
nych, hydroizolacyjnych oraz konstrukcyj-
nych (œcian obci¹¿onych parciem gruntu).
Poza tym trzeba pamiêtaæ, ¿e w wielu przy-
padkach konieczne oka¿e siê wykonanie
drena¿u opaskowego. Natomiast wykonu-
j¹c piwnice p³ytko zag³êbione przede
wszystkim oszczêdza siê na kosztach robót
ziemnych, tym bardziej, ¿e wykopanego
gruntu nie trzeba wywoziæ tylko mo¿na
obsypaæ nim budynek. £atwo równie¿
oœwietliæ pomieszczenia (œwiat³em natural-
nym) i odprowadziæ œcieki. Natomiast brak
bêdzie bezpoœredniego po³¹czenia pomiê-
dzy czêœci¹ dzienn¹ (usytuowan¹ na wyso-
kim parterze), a ogrodem. Zwykle nieko-
rzystne s¹ równie¿ proporcje budynku,
przez co nie jest zbyt atrakcyjny pod wzglê-
dem architektonicznym. 

� Gdy dzia³ka jest bardzo ma³a. Piwnica
pozwala zwiêkszyæ powierzchniê u¿ytko-
w¹ domu, bez uszczuplania terenu ogrodu.
� Gdy teren dzia³ki jest nachylony. Wtedy
podpiwniczenie mo¿e okazaæ siê bardzo
udanym kompromisem pomiêdzy koszta-
mi, a osi¹gniêtymi korzyœciami – zwiêk-
szon¹ powierzchni¹ domu, ³atwiejszym
dostêpem do ogrodu lub ulicy, lepszym
oœwietleniem niektórych pomieszczeñ,
czy ciekawsz¹ architektur¹ budynku.
� Gdy chce siê uzyskaæ zwart¹ (energo-
oszczêdn¹) bry³ê budynku. Wtedy w ³a-
twy i tani sposób mo¿na zapewniæ w³a-
œciw¹ wentylacjê i ogrzewanie wszystkich
pomieszczeñ. Rozprowadzenie wszelkich
instalacji równie¿ nie spowoduje ¿ad-
nych trudnoœci, a minimalna powierzch-
nia przegród zewnêtrznych (zbli¿ona do
szeœcianu) zagwarantuje niskie koszty
eksploatacyjne.

� Gdy dzia³ka jest na tyle du¿a, ¿e zmieœci
siê na niej wygodny dom bez podpiwnicze-
nia. Warunkiem jest zaprojektowanie od-
powiedniej liczby schowków, magazynków,
pomieszczeñ technicznych i gospodar-
czych na terenie domu lub wokó³ niego.
� Gdy wystêpuj¹ niekorzystne warunki
gruntowo-wodne. Wysoki poziom zwier-
ciad³a wody gruntowej, grunty nieprze-
puszczalne lub tereny zalewowe.

Dom z piwnicą, czy bez? Kiedy warto 
budowaæ piwnice

Kiedy nie nale¿y 
budowaæ piwnic

Cement
CEMENT O¯ARÓW tel. (15) 839 11 00 www.ozarow.com.pl

GÓRA¯D¯E CEMENT tel. (77) 453 02 91 www.gorazdze.pl

LAFARGE CEMENT POLSKA tel. (41) 385 41 00 www.lafarge-cement.pl

Beton, domieszki do betonu
LAFARGE BETON tel. (22) 570 22 00 www.lafarge-beton.pl

LHOIST POLSKA (wapno) tel. (12) 629 16 20 www.lhoist.pl

MEEX (domieszki do betonu) tel. (32) 623 75 89 www.meex.biz

SIKA POLAND (domieszki do betonów)
tel. (22) 644 78 24 www.sika.pl

WAR REMEDIUM (domieszki do betonów)
tel. (22) 789 06 37 www.war-remedium.pl

Stal
BMF SIMPSON (z³¹cza do drewna)

tel. (22) 865 22 00 www.bmfsimpson.pl

HUTA POKÓJ (kszta³towniki formowane na zimno)

tel. (32) 772 11 11 www.hutapokój.com.pl

HUTA ZAWIERCIE  (wyroby stalowe walcowane na gor¹co)

tel. (32) 672 16 21 www.huta-zawiercie.com.pl

PERFOPOL (blacha perforowana, k¹towniki, profile, siatki)

tel. (41) 274 58 08

POLSKIE HUTY STALI (k¹towniki, blachy walcowane na zimno i gor¹co)

tel. (32) 731 55 58 www.phssa.pl

STAL-BUD (gotowe zbrojenia do betonu: prêty, maty zbrojeniowe)

tel. (32) 204 02 00 www.stal-bud.pl

STALPRODUKT (kszta³towniki giête na zimno)

tel. (14) 615 10 00 www.stalprodukt.com.pl

TECHNOLOGIE BUCZEK (rury i kszta³towniki stalowe ze szwem)

tel. (32) 731 03 33 www.technologiebuczek.com.pl

VOESTALPINE POLSKA (kszta³towniki stalowe zimnogiête)
tel. (71) 780 43 51 www.sadef.pl

Info Rynek – firmy


