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Budowa płyty fundamentowej to praca zespołowa. Ważna jest dobra organizacja.

rys. K
 atalog Murator PROJEKTY
DOMÓW

zbrojenia górą i dołem.
Ta płyta daje inwestorowi wymierne korzyści podczas jej budowy i użytkowania. Do jej wykonania zużywa się
mniej betonu i stali niż do zrobienia płyty o jednolitym przekroju. Mniejsza ilość
betonu ogranicza też bezwładność cieplną płyty, co ma znaczenie w przypadku
podłogi ogrzewanej. Koszt wykoanania
płyty wraz z materiałmi wyniós mniej
więcej 40 tys. zł.

Warstwy pod domem

MURATOR M 141 – SZUM MORZA

R

fot. Piotr Mastalerz

elacjonujemy przebieg budowy domu
według projektu z kolekcji Projektów
Gotowych Muratora. Dom o powierzchni
użytkowej. 81,6 m2 parterowy z poddaszem
do adaptacji. powstaje w Skubiance (niedaleko Zalewu Zegrzyńskiego) na Mazowszu.
Buduje go firma deweloperska
TWOJE DOMY.PL sp. z o.o. Projektantem
domu jest architekt Ewa Dziewiątkowska.

Fundamenty
w cztery dni

Płyta pod mały dom

Budowa płyty fundamentowej trwa krócej niż tradycyjnych fundamentów. Ta płyta
pod niewielkim domem powstała w cztery dni. Pokazujemy, jak ją zrobiono.

Tekst Zuzanna Podwysocka
Konsultacja Paweł Ślemieński
Zdjęcia Piotr Mastalerz

W

wersji podstawowej projektu dom ma tradycyjne fundamenty. W tym przypadku inwestor chciał posadowić go na płycie fundamentowej z wodną instalacją
ogrzewania podłogowego. Wymagało to
przygotowania dokumentacji zamiennej. Wykonuje się ją, dostosowując projekt do warunków gruntowych panują-
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cych na danej działce. Dla tego domu
konstruktor zaprojektował nieczęsto stosowaną płytę z przegłębieniami, czyli belkami. Znajdują się one pod wszystkimi grubymi ścianami – nośnymi oraz
zewnętrznymi osłonowymi. Belki są
grubsze niż płyta i obniżone w stosunku
do jej spodu o 15 cm. Przenoszą większość obciążeń ze ścian. Dzięki temu
sama płyta może być cieńsza niż się to
robi zazwyczaj. Ma tylko 15 cm, podczas
gdy taka o jednolitym przekroju musiałaby mieć grubość mniej więcej 25 cm.

Płyta na prawie całej powierzchni jest
zbrojona wyłącznie górą. Pod kominkiem, kanałami spalinowymi oraz miejscem, gdzie będą oparte schody, jest
pogrubiona do 30 cm i zbrojona również
dołem. To także jest rozwiązanie nietypowe, gdyż zazwyczaj zbrojenie płyty układa się zarówno na górze, jak i na
dole. Taki sposób rozłożenia zbrojenia
był możliwy, ponieważ dom jest stosunkowo mały i lekki, a grunt, na którym
jest budowany, ma dobrą nośność. Gorszy grunt wymagałby zaprojektowania

nica w grubości izolacji pod płytą i pod
belkami jest tak dobrana, aby po wybetonowaniu całości płyta miała 15 cm
grubości, a belki oraz przegłębienia pod
nią – 30 cm. Styropian EPS jest zabezpieczony folią budowlaną przed podciąganiem wilgoci z gleby. Nad warstwą styropianu rozprowadzono rury
z wodą. Znajdują się one pod zbroje-

Budowa płyty

Podbudowę pod płytę wykonano z ubijanego piasku (można ją też zrobić z granulatu szkła piankowego lub keramzytu, jest wtedy dodatkowo warstwą izolującą). Ułożono w niej rury osłonowe.
W szerszej będzie instalacja wyprowadzająca kanalizację do przyłącza,
w węższej będą umieszczone przewody
elektryczne.
Pod belkami oraz w miejscach, gdzie
płyta jest grubsza (czyli tam, gdzie są
potrzebne wzmocnienia pod przyszłe
schody oraz kominek), znajduje się
10 cm polistyrenu ekstrudowanego
(XPS). Na pozostałej powierzchni izolacja jest grubsza. Na 5-centymetrowej
warstwie podkładowej z płyt XPS ułożono 20 cm twardego styropianu EPS 150.
Krawędzie płyty są ograniczone specjalnymi kształtkami z XPS o wysokości
40 i grubości 10 cm. Skleja się je
ze sobą. Kształtki i płyty izolacji termicznej tworzą odpowiednio uformowaną
nieckę, w której układa się beton. Róż-

kształtka boczna
z polistyrenu

niem głównym płyty, czyli stalową siatką. Z kolei nad prętami siatki ułożono rury grzewcze. Do betonowania płyty użyto wodoszczelnego betonu klasy
C16/20. Ekipa tak wypoziomowała płytę,
aby na całości różnica na jej powierzchni nie przekraczała 5 mm. Jest idealnie
równa i można ją wykorzystać jako podkład pod posadzkę. r

płyta żelbetowa
grubości 15 cm

wzmocnienie pod
schody – płyta
grubości 30 cm
zbrojona górą i dołem

zbrojenie wzmacniające
w narożnikach płyty

płyta grubości 15 cm
zbrojona górą siatką
z prętów Æ 8 mm

podstawa komina
spalinowego – płyta
grubości 30 cm
zbrojona górą i dołem

belki wysokości 30 cm pod ścianami nośnymi
i osłonowymi zbrojone prętami Æ 12 mm

1Rzut. Projekt płyty: PS-Systemy Fundamentowe
25-milimetrowe
otulenie zbrojenia

folia PE

izolacja ze styropianu EPS 150
umieszczona
20 cm pod płytą

izolacja
z polistyrenu
ekstrudowanego
XPS F50 grubości
5 cm pod
przegłębieniami
płyty (belkami
i wzmocnieniami)

podkład
z polistyrenu
ekstrudowanego
XPS F50
grubości 5 cm

2 Przekrój. Projekt: PS-Systemy Fundamentowe

podbudowa
– gruby piasek
zagęszczany
warstwami
grubości 40 cm
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Dzień 2 – budowa szalunków i podkładu z polistyrenu

DLACZEGO PŁYTA FUNDAMENTOWA

o niezastąpione rozwiązanie w przypadku budynków o skomplikowanych rzutach posadowionych na słabych gruntach,
a także na szkodach górniczych. Ale decydują się na nie również osoby budujące mniejsze
domy zlokalizowane w miejscach, gdzie podłoże jest nośne i sprawdziłoby się też fundamentowanie tradycyjne. Co jest przyczyną

rosnącej popularności płyty? To przede
wszystkim oszczędność czasu. Stosując fundament płytowy, można skrócić budowę o mniej więcej trzy tygodnie. Na dobrze
wykonanej, równo wybetonowanej płycie
nie trzeba też robić żadnej wylewki – można bezpośrednio do niej przykleić posadzkę.
Natomiast w przypadku fundamentów tra-

dycyjnych należy jeszcze wybudować podłogę na gruncie. Wiele osób decyduje się też na
umieszczenie w płycie ogrzewania i wykorzystanie masy betonu jako elementu akumulującego ciepło. Jest to szczególnie polecane
w domach energooszczędnych z wentylacją
mechaniczną. Koszt jwykonania płyty wraz
z materiałami wyniósł mniej więcej 40 tys. zł.

Układanie izolacji rozpoczęto

Poszczególne elementy kształtek połączono

Aby kształtki się nie rozsunęły pod naciskiem

{ od kształtek brzegowych. Ich elementy

{ dodatkowo fragmentami polistyrenu

{ mieszanki betonowej, ustabilizowano je
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sklejono ze sobą

o grubości 5 cm. Pas brzegowy będzie formą
do zabetonowania belki obwodowej

ściskiem. Szczeliny między elementami
wypełniono pianą niskoprężną

Dzień 1 – prace ziemne i zbrojarskie
Najpierw usunięto humus, czyli warstwę wierzchnią ziemi,

Następnie ułożono podbudowę. W tym wypadku było to 40-50 cm piasku

{ i spryzmowano ją na działce do późniejszego wykorzystania

{ gruboziarnistego. Potrzebnych było kilkanaście wywrotek. Przy gorszych

1

2

gruntach taka piaskowa poduszka może mieć nawet 1 m grubości

trzeba dostawić numerki na fotach

3

}

P odbudowę należy starannie ubijać warstwami. Tu używano
500-kilowego ubijaka

}
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C zęść ekipy budowlanej
przygotowała w tym czasie
zbrojenie belek
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 arstwy trzeba poziomować. W tym celu w podkładzie ułożono listwy.
W
Poziomowanie jest niezwykle istotną czynnością, konieczną na każdym
etapie budowy płyty

}
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P ierwszą warstwę izolacji termicznej
ułożono z płyt grubości 5 cm z polistyrenu
ekstrudowanego

}
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W polistyrenie wycięto otwory na rury
osłonowe do prowadzenia instalacji.
Przejścia uszczelniono pianą

Podkład z polistyrenu oddzielono

} folią budowlaną

<

W warstwie już ubitego
piasku zrobiono szczeliny,
w których układa się
rury osłonowe do
przeprowadzenia w nich
instalacji kanalizacyjnej
oraz elektrycznej.
Zastosowanie twardych
osłon jest bezpieczniejsze
niż układanie gotowych
rur, szczególnie
w sytuacji, gdy nie ma
jeszcze przyłącza. Są
one bardzo wytrzymałe
i odporne na nacisk
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W narożnikach zamontowano tymczasowe
szalunki z płyt OSB. Mają one za zadanie
przytrzymanie kształtek brzegowych z XPS
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Przy krawędziach folię sklejono

W miejscu, gdzie są zaplanowane przegłębienia

} płyty, do folii przyklejono paski polistyrenu
o grubości 5 cm
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Dzień 3 – układanie styropianu, zbrojenia i rozmieszczanie instalacji grzewczej
Na podkładzie z polistyrenu umieszczono zbrojenie belek

Dzień 4 – betonowanie płyty

Rozłożono pierwszą warstwę styropianu. Na niej układa się rurę

{ oraz przegłębień pod kominami i schodami

{ osłonową doprowadzającą powietrze do kominka
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}
Następnie przyszedł czas na drugą

Na styropianie rozprowadzono instalację

{ warstwę styropianu. Zamocowano ją

{ wody zimnej i ciepłej
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klejem do pierwszej
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P rzed betonowaniem wykonano jeszcze
drobne poprawki. Wyrównano polistyren.
Na instalacjach ułożono listwy ułatwiające
poziomowanie i kontrolowanie ilości
mieszanki podczas betonowania

Do wymiarów płyty dopasowano siatkę

We wklęsłych narożnikach przycięto ją
i powiązano ze zbrojeniem belek

20

}

21

Zbrojenie musi znaleźć się w górnej

} części płyty. Pod siatką umieszczono

więc odpowiednie podkładki dystansowe
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Do zabetonowania płyty o powierzchni
2
było potrzeba 24 m3 betonu.
Mieszankę podawano pompą do betonu
tak, aby nie spadała ze zbyt dużej
wysokości, i ostrożnie ją rozgarniano

} 137 m

{ będącą głównym zbrojeniem.
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K ońcówki wyprowadzonych rur
zabezpieczono zaślepkami

23

Na siatce ułożono rury instalacji

 sunięto listwy, które wyznaczały
U
poziom płyty, i uzupełniono betonem
pozostawione szczeliny

}
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A by mieszanka dobrze wypełniła
wolne przestrzenie między zbrojeniem
i przewodami instalacji, zostało zwibrowane
za pomocą listwy wibracyjnej. Następnie
płytę ostatecznie wypoziomowano

Usunięto też osłony wokół miejsc,

} gdzie przechodzą instalacje, i ręcznie
uzupełniono ubytki betonu

30

Wyprowadzenia rur zabezpieczono

} grzewczej. Całość zostanie zabetonowana } osłonami, aby nie zostały zniszczone
podczas betonowania

31

Powierzchnię betonu zacierano,

} żeby uzyskać płaszczyznę nadającą
się do przyklejenia posadzki

Na koniec usunięto pomocnicze szalunki z OSB i zabezpieczono płytę folią. Następnie potrzebna
była dwutygodniowa przerwa technologiczna, aby beton osiągnął wymaganą wytrzymałość
i można było murować ściany. W tym czasie powinno się go pielęgnować, czyli polewać wodą
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