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1. Płyta fundamentowa jako rodzaj posadonienia.

Płyta fundamentowa to rodzaj fundamentu, który
możemy zastosować praktycznie dla każdego
budynku.

Fundament taki charakteryzuje się większą
powierzchnią nacisku na grunt w porównaniu
z tradycyjnymi dobrze wszystkim znanymi ławami.
Dzięki temu, że obciążenia od budynku są
rozłożone na większej powierzchni, mają mniejszą
wartość.

Dlatego można płytę odizolować od gruntu
warstwą izolacji termicznej, która jest na tyle
wytrzymała aby przynieść obciążenia na grunt.

Płyta fundamentowa jest wykonana z żelbetu czyli
betonu zbrojonego prętami stalowymi. Dla
budynków jednorodzinnych przeważnie jest
o grubości od 20 do 35 cm.

Parametry płyty są każdorazowo dobierane przez
konstruktora w zależności od:
• materiałów z których zbudowany jest dom,
• rozstawu i układu ścian nośnych,
• rozpiętości stropów,
• układu płyty w planie,
• rodzaju gruntu,
• obciążeń zewnętrznych

Płytę fundamentową wykonuje się praktycznie na
powierzchni terenu na odpowiednio
ukształtowanej i zagęszczonej podbudowie
piaskowo-żwirowej.

W odróżnieniu od ław fundamentowych nie jest
ona tak narażona na działanie wód gruntowych
i opadowych.

Płyta jest wykonana z betonu wodoszczelnego W8
który uniemożliwia podciąganie kapilarne wody
do budynku.

Oprócz tego sam materiał izolacji termicznej XPS
(rodzaj styropianu) jest odporny na działanie
wody i nienasiąkliwy.
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- całkowita izolacja od gruntu – płyta jest
całkowicie odizolowana termicznie od
gruntu, nie powstają mostki termiczne co
ma miejsce w ławach fundamentowych.
Mamy dość istotne oszczędności na
ogrzewaniu.

- brak głębokich wykopów – ponieważ płyta jest
posadowiona bardzo płytko, odchodzi nam wykonanie
głębokich wykopów poniżej głębokości przemarzania
(bo tak się robi w przypadku ław). Jest to istotne w
przypadku występowania wysokiego poziomu wód
gruntowych.

Czasem pomimo bardzo dobrego i mocnego gruntu
woda bardzo utrudnia wykonanie posadowienia
tradycyjnego i wtedy płyta jest rozwiązaniem idealnym.

2. Nie tylko na słabe grunty.

Przyjęło się uważać, że płytę fundamentową wykonuje się jak mamy słabe grunty, wtedy kiedy nie można
zrobić fundamentu tradycyjnego. Faktycznie płyta nadaje się na słabe grunty tam, gdzie ławy by sobie nie
poradziły ale zalety fundamentu płytowego docenimy w każdych warunkach.

Do takich zalet możemy uznać:

- stabilność płyty, niezmienność wymiarowa –
ławy fundamentowe nie są tak sztywne jak płyta
i nawet przy dobrych warunkach gruntowych
może dochodzić do pewnych przemieszczeń
względem siebie krańców ław. Może to skutkować
pęknięciami na ścianach budynku.

- oszczędność czasu – płytę fundamentową wykonamy znacznie
szybciej niż ławy, całość zajmie nam 7-10 dni roboczych. Na uwagę
zasługuje też fakt, że płyta fundamentowa jest już gotowym
rozwiązaniem stanu „zero”, a w przypadku fundamentu
tradycyjnego brakuje jeszcze sporo elementów (o czym w dalszej
części ebooka).
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Mały nacisk na grunt ma bardzo duże znaczenie
dla izolacji termicznej którą układamy pod płytą.

Materiał izolacyjny musi być odpowiednio
dobrany, ale najczęściej wystarcza XPS o nośności
300 kPa.

W przypadku ław fundamentowych odizolowanie
ich całkowicie od gruntu byłoby trudne,
a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe.

Dla płyty która rozkłada obciążenia na dużej
powierzchni, naciski na grunt są niewielkie.
Praktycznie każdy grunt mineralny jest w stanie
przenieść obciążenia od budynku.

Płyta jest elementem o dużej sztywności, więc
nierównomierne osiadanie nie przeniesie się na
konstrukcje i nie spowoduje zarysowań ścian.

W przypadku ław, naciski na podłoże są na tyle
duże, że grunt musi być o odpowiedniej
wytrzymałości.

Niewłaściwe zaprojektowanie ław,
nieuwzględnienie słabego podłoża może
skutkować nierównomiernym osiadaniem
budynku co przy małej sztywności fundamentu
często powoduje pękanie ścian.

3. Jak pracuje płyta fundamentowa.

Główną różnicą jeśli chodzi o pracę fundamentu płytowego w porównaniu do ław fundamentowych jest
powierzchnia styku z gruntem. Ławy to pasma betonowe wylewane jedynie pod ścianami nośnymi.

Płyta jest pod całym obszarem budynku. W porównaniu do ław rozkłada obciążenia na większą
powierzchnię. Takie podejście sprawia, że obciążenia przekazywane na grunt są dużo mniejsze.



- izolacje przeciw-wilgociowe pionowe
i poziome – zazwyczaj z papy i mas
bitumicznych

- izolacja termiczna pionowa ścian
fundamentowych – z płyt styropianowych
wodoodpornych

- folia kubełkowa – zabezpieczenie przed
uszkodzeniem styropianu od naporu gruntu

Jak to wygląda w przypadku ław fundamentowych? Same ławy to tylko betonowe pasma zagłębione
ok. 1 m pod ziemią. Aby można było budować ściany parteru potrzebujemy wykonać jeszcze:

Płyta fundamentowa, w niektórych rozwiązaniach może być
również gotową posadzką, na którą bezpośrednio można
kłaść np. płytki ceramiczne.

Czyli jest to dużo więcej niż stan „zero”.
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4. Stan „zero” budynku.

Płyta fundamentowa ma jedną ważną przewagę
w porównaniu z innymi rodzajami posadowienia, mianowicie
jest już stanem „zero” budynku.

Stan „zero” jest to stan zaawansowania prac budowlanych,
które kończą prace ziemne i umożliwiają wznoszenie ścian
nośnych pierwszej kondygnacji.

- ściany fundamentowe – zazwyczaj z bloczków betonowych, przedłużenie ław do wysokości zera
parteru.

- zasyp fundamentu – pomiędzy ścianami z bloczków, zagęszczona podsypka piaskowa, aby zastąpić
glebę którą ściągnęliśmy podczas budowy ław

- podkład pod posadzki – z chudego betonu

Dopiero tak wykonane ławy fundamentowe stanowią stan „zero” budynku i dopiero wtedy można to
rozwiązanie porównywać cenowo do najprostszej płyty fundamentowej, która nie jest izolowana od
spodu.

Jak już wiemy, fundament płytowy z uwagi na rozkład obciążeń na grunt możemy zaizolować od spodu
eliminując ucieczkę ciepła z budynku do gruntu.



plateko.pl 6

5. Izolacja termiczna płyty fundamentowej.

Najlepszym materiałem do zastosowań przy płytach
fundamentowych jest XPS czyli polistyren ekstrudowany,
zwany też czasami „Styrodurem”. Jest to materiał o
składzie identycznym jak styropian (EPS) ale mający inną
strukturę.

Styropian składa się z oddzielnych „kulek” sklejonych ze
sobą a XPS ma jednolitą konsystencję.

Czasami stosuje się styropian jako izolacje cieplną
pod płytą fundamentową, jednak ten fakt
powinien być dobrze przemyślany przez
konstruktora projektującego płytę fundamentową.

Zwykły styropian ma znacznie mniejszą nośność
niż XPS, nie jest odporny na działanie wody,
szybciej ulega degradacji biologicznej.

Pamiętajmy, że spod płyty fundamentowej nie
możemy na późniejszym etapie wymienić izolacji,
tak jak ma to miejsce np. na elewacji.

Ogólnie parametry, które posiada XPS idealnie nadają się do zastosowań we wszelkich pracach
fundamentowych tam gdzie potrzebujemy odporności na działanie wilgoci oraz przenoszenia dużych
obciążeń.
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6. Zbrojenie płyty fundamentowej.

Standardowo do zbrojenia płyt fundamentowych
używa się stali w postaci prętów lub gotowych
siatek. Inne formy zbrojenia np. zbrojenie
rozproszone jak i materiały kompozytowe
wymagają każdorazowo wykonania nowego
projektu uwzględniającego inne parametry tych
materiałów.

Projekt płyty zakłada ilość i rodzaj potrzebnego
zbrojenia stalowego.

Zwykle jest to siatka górą, siatka dołem, wieńce
obwodowe lub obwodowe bigle „U”. Czasem są też
dodatkowe wzmocnienia lokalne jak również
startery pod słupy (wystające z płyty pręty, do
których dowiązuje się później zbrojenie słupów)

W płytach Plateko stosujemy siatki górą z prętów
fi8 o oczku 15x15 cm z ewentualnym
dozbrojeniem prętami prostymi w razie potrzeby.
Dookoła płyty biegnie wieniec z prętów fi10 lub
fi12 który jest także wzmacniany w przypadku
większych lokalnych obciążeń na krawędzi.

Siatka dolna jest stosowana tylko w razie
potrzeby, zwykle przy ścianach nośnych i słupach
stojących na środku płyty.

Każda nasza płyta fundamentowa jest
projektowana indywidualnie.

Na ilość zbrojenia wpływają:

• ciężar budynku,

• rozpiętość stropu i dachu,

• układ ścian nośnych,

• rodzaj gruntu.



Izolacja termiczna płyty STANDARD to 20 cm w miejscu instalacji grzewczej i 10 cm pod żebrami.
Płyta jest już docelową posadzką budynku, na której układamy bezpośrednio np. płytki ceramiczne.

Plateko EASY – klasyczna płyta
fundamentowa o stałej grubości.

Standardowe ocieplenie pod płytą
to 10 cm. Grubość ocieplenia można
zwiększyć lub zmniejszyć
w zależności od oczekiwań.

W płycie tej nie wykonujemy
ogrzewania zintegrowanego.

W przypadku izolacji od gruntu 10
cm, płyta EASY wymaga drugiej
warstwy ocieplenia na płycie oraz
posadzki.

Plateko STANDARD – jest to płyta
przygotowana specjalnie do współpracy
z ogrzewaniem wodnym zintegrowanym.

Charakterystycznym elementem są żebra
pod ścianami nośnymi, czyli pogrubienia
dla przeniesienia większych obciążeń od
ścian.

Pomiędzy żebrami płyta jest cieńsza do
max. 15 cm. Taka płyta sumarycznie ma
mniej betonu przez co, szybciej się
nagrzewa.

W naszej ofercie znajdują trzy rodzaje płyt fundamentowych, ale możemy oczywiście wprowadzać w nich
modyfikacje na życzenie klienta np. zmiana grubości izolacji termicznej.

Grubość płyty oraz ilość zbrojenia dobierane są indywidualnie do projektu i warunków gruntowych.
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7. Rodzaje płyt fundamentowych PLATEKO.

Plateko LIGHT – jest to po prostu płyta Plateko EASY bez
żadnej izolacji termicznej od spodu.

Posiada natomiast burty z XPS oraz opaskę anty-
wysadzinową w razie potrzeby.

Płyta ta wymaga pełnej izolacji termicznej na płycie oraz
posadzki.

Plateko LIGHT często wykonywana jest w budynkach
nieogrzewanych, np. garażach czy obiektach
gospodarczych.
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8. Ogrzewanie w płycie fundamentowej.

W płycie Plateko STANDARD można na etapie jej
budowy wykonać ogrzewanie wodne
zintegrowane.

Ogrzewanie takie działa podobnie jak klasyczna
„podłogówka”, z tą różnicą, że ogrzewana jest
większa objętość betonu. Zabieg taki powoduje
zwiększenie bezwładności płyty, czyli płyta dłużej
się nagrzewa, ale też dłużej trzyma ciepło.

Ogrzewanie układamy na drugiej warstwie ocieplenia,
dodatkowo stosując specjalną folię odbijającą ciepło.

Używamy giętkich rur firmy KAN-Therm Blue Floor które
zostały zaprojektowane specjalnie pod zastosowanie
w systemach niskotemperaturowego ogrzewania
podłogowego.

Głębokość zatopienia rur w betonie od powierzchni płyty
wynosi min. 13 cm, co zmniejsza niebezpieczeństwo
uszkodzenia obwodów na etapie eksploatacji budynku.

Pętle ogrzewania rozkładane są wg projektu,
który wykonujemy dzieląc powierzchnię płyty
na strefy, zwykle każde pomieszczenie jest
na oddzielnym obwodzie co pozwala
wysterować odpowiednią temperaturę.

Rury ogrzewania układamy bez łączeń w masie
betonowej, dodatkowo sprawdzamy ciągłość
instalacji wykonując test szczelności pod
ciśnieniem 4 bar.

Ogrzewanie zintegrowane w płycie działa jako
niskotemperaturowe o maksymalnej
temperaturze czynnika 55oC.

Idealnie nadaje się do nowoczesnych systemów
ogrzewania opartych na pompie ciepła bądź
kotłach kondensacyjnych.



Przepust wody do budynku robimy także z rur
kanalizacyjny o średnicy 110 mm tak, aby
można było bez problemu przeprowadzić
w niej rurę wodną na późniejszym etapie
budowy domu.

Przepust wody zakopany jest min. 120 cm pod
powierzchnią terenu przyległego do płyty co
przeciwdziała zamarznięciu wody w przyłączu.

Ponieważ płyta fundamentowa to kompletny stan „zero” budynku, więc muszą znajdować się w niej
wszelkie instalacje, takie jak kanalizacja, przyłącze wody do budynku, przepust prądu, wyjście uziemienia,
a w przypadku płyty Plateko STANDARD także instalacja wody użytkowej.
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9. Inne instalacje w płycie.

Kanalizację układamy pod płytą w podsypce
piaskowej według wcześniej przygotowanego
projektu. Wykonuje ją się zawsze z mocnych rur
„pomarańczowych” o symbolu SN4 przeznaczonych
do układania w ziemi. Wpusty w płycie wykonane są
poniżej posadzki i zabezpieczone rurą osłonową
o większej średnicy.

Przepust prądu a także innych instalacji np. teletechnicznych wykonywany jest
z arota o średnicy min. 75 mm. W środku znajduje się przepuszczony starter
z żyłki lub sznurka dla łatwiejszego przeciągnięcia kabli elektrycznych.

Razem z przepustem prądu musi być wykonane połączenie z uziomem, który
będzie znajdował się poza płytą w postaci szpilki uziomu lub uziomu otokowego.

Przepust do niego wykonujemy z bednarki ocynkowanej ogniowo
poprowadzonej pod płytą fundamentową.

W płycie STANDARD, tam gdzie jest ona już
ostateczną posadzką, należy w masie płyty
zatopić także wszelkie rury wodne: zimną,
ciepłą i cyrkulację.

Używamy do tego celu rur PEX
przystosowanych do wody pitnej, które
umieszczamy w otulinie z pianki.
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Działamy w przeważającej części kraju:
Zachodniopomorskie

Lubuskie
Dolnośląskie

Pomorskie
Wielkopolskie

Opolskie
Warmińsko-mazurskie

Kujawsko-pomorskie
Łódzkie
Śląskie

Mazowieckie
Świętokrzyski
Małopolskie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na
wykonanie płyt fundamentowych.

Nasza usługa jest kompleksowa i zawiera:

• projekt,

• wykonanie płyty,

• materiały potrzebne do jej montażu.

Płyta fundamentowa to bez wątpienia najlepszy sposób na wykonanie posadowienia budynku. Jej zalety
i przewaga w stosunku do rozwiązań tradycyjnych to:

10. Podsumowanie.

• lepsza stabilność całego budynku, brak
nierównomiernego osiadania,

• brak mostków termicznych, ciepło nie ucieka
przez ściany do gruntu,

• łatwiejsze roboty ziemne, płytkie
posadowienie,

• dobra izolacja od wilgoci w gruncie

• możliwość zrobienia ogrzewania na etapie
budowy płyty,

• szybkość wykonania, całość zajmuje od 7 do 10
dni roboczych

Już teraz wyślij zapytanie ofertowe.

WYCENA

https://plateko.pl/wycena/
https://plateko.pl/wycena/
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