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S t r e s z c z e n i e

W świetle nowych regulacji prawnych (Dyrektywa PE i RE 2010/31/EU) oraz ciągłego wzrostu 
cen energii konwencjonalnej projektowanie budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię 
stanie się koniecznością oraz jednym z głównych nurtów kształtowania architektury obiektów. 
W artykule przedstawiono metody rozwiązania przyziemia oraz posadowienia budynków 
energooszczędnych. Przeanalizowano rozwiązania detali konstrukcyjnych z uwagi na ich 
właściwości ciepłochronne.
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A b s t r a c t

In live of the new legal regulations and constant increase of the prices of the conventional energy 
sources, energy-saving construction and reduction of energy loss from buildings have become 
the imperative in design and construction processes. The paper summarizes the methods of 
designing foundations of the energy-saving buildings.
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1. Wstęp

W świetle nowych regulacji prawnych (Dyrektywa PE i RE 2010/31/EU), zaostrzających 
się przepisów dotyczących izolacyjności termicznej przegród budowlanych oraz ciągłego 
wzrostu cen energii konwencjonalnej, projektowanie budynków o niskim zapotrzebowa-
niu na energię jest koniecznością oraz jednym z głównych nurtów kształtowania architek-
tury obiektów. W świetle obowiązujących przepisów budynki nowo wznoszone powinny 
charakteryzować się odpowiednim wskaźnikiem EP (ograniczonym zapotrzebowaniem 
na energię pierwotną) oraz określonym maksymalnym współczynnikiem przenikania cie-
pła przez przegrody zewnętrzne budynków – U. Zadaniem przegród zewnętrznych budyn-
ków powinno być nie tylko ograniczanie strat ciepła przez przegrody poprzez odpowiednie 
kształtowanie detalu architektonicznego – minimalizację wpływu mostków cieplnych oraz 
zastosowanie odpowiedniej termoizolacji, lecz również pozyskiwanie ciepła ze źródeł nie-
konwencjonalnych. 

Tradycyjne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe detali przyziemia budynków po-
wodują straty ciepła na skutek przerwania ciągłości termoizolacji – powstania mostków ter-
micznych. W budynkach energooszczędnych stosuje się rozwiązania detali charakteryzu-
jące się ciągłością izolacji termicznej, co skutkuje ograniczeniem strat ciepła. Wprowadza 
się również nowatorskie rozwiązania wykorzystywania gruntu pod budynkiem, jak również 
wokół niego, jako długoterminowego magazynu energii cieplnej. 

2. Tradycyjne rozwiązania detali posadowienia oraz przyziemia budynków

W tradycyjnych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych na styku ściany zewnętrz-
nej i podłogi na gruncie powstaje mostek termiczny wynikający z przerwania ciągłości izo-
lacji termicznej (rys. 1). Takie rozwiązanie detalu architektonicznego może powodować ob-
niżenie temperatury ściany, a w konsekwencji jej przebarwienie, zawilgocenie, pojawienie 
się pleśni, pęknięć i korozji. Uszkodzenia w strefie cokołowej budynku wpływają następnie 
na kondycję techniczną konstrukcji całego obiektu. W celu minimalizacji mostka termicz-
nego można zastosować izolację termiczną poniżej poziomu gruntu, od strony wewnętrz-
nej ściany, a także dodatkową izolację krawędziową podłogi na gruncie. Takie rozwiązanie 
przyczynia się jednak do nieznacznej poprawy warunków cieplnych (tabela 1.). 

Materiał izolacyjny stosowany na styku z gruntem jest narażony na działanie wody oraz 
urazy mechaniczne. Powinien zatem być odporny na działanie tych czynników, a więc cha-
rakteryzować się [1]:
 – zamkniętą strukturą komorową – niewrażliwą na działanie wody i zamarzanie oraz roz-

marzanie gruntu,
 – dużą wytrzymałością i sprężystością – odporność na działanie czynników mechanicznych .

Jako izolację termiczną ścian fundamentowych wykorzystuje się ekstrudowaną piankę 
polistyrenową XPS, EPS w postaci płyt oraz hydrofobizowaną wełnę skalną. Grubość war-
stwy termoizolacji podłóg na gruncie oraz ścian fundamentowych powinna zostać dobrana 
na podstawie szczegółowych obliczeń. W przypadku budynków energooszczędnych nie jest 
możliwe uogólnienie rozwiązań ze względu na możliwość wystąpienia różnorodnych wa-
runków zewnętrznych. 
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T a b e l a  1

Wyniki obliczeń termicznych dla poszczególnych detali 
połączenia ściany zewnętrznej z podłogą na gruncie [3]

Detal mostka 
termicznego 

Opis.
Grubość 

warstwy izolacji 
termicznej 
= 12 [cm]

Brak ciągłości 
izolacji termicznej 

ściany zewnętrznej i 
podłogi na gruncie

Dodatkowa izolacja 
termiczna ściany 

zewnętrznej 
oraz izolacja 

krawędziowa podłogi 
na gruncie

Zastosowanie 
pustaka 

izolacyjnego na 
styku izolacji 

termicznej ściany 
zewnętrznej oraz 

podłogi na gruncie

Ciągłość izolacji 
termicznej ściany 

zewnętrznej 
i podłogi na 

gruncie. Przypadek 
teoretyczny.

Straty ciepła 
% [3] 100 [%] 90 [%] 82 [%] 67 [%]

Rys. 1. Tradycyjne rozwiązania detali przyziemia oraz posadowienia budynków [2]

Fig. 1. Traditional details of the foundations of the buildings
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3. Energooszczędne metody kształtowania przyziemia oraz posadowienia budynku

Eliminację mostków cieplnych przy zachowaniu nośności ściany umożliwia zastoso-
wanie pustaków izolacyjnych. Pustaki te umieszcza się na styku izolacji termicznej pod-
łogi na gruncie oraz ściany zewnętrznej budynku, a także pod wewnętrznymi ścianami 
nośnymi oraz działowymi (ryc. 2.). Wykonane są one z nośnego szkieletu z włókno beto-
nu oraz wkładki z polistyrenu. Charakteryzują się brakiem nasiąkliwości, niskim współ-
czynnikiem przewodniości cieplnej (w kierunku poziomym λ = 0,19 W/mK, w kierunku 
pionowym λ = 0,07 W/mK), odpowiednią nośnością (w zależności od rodzaju i szerokości 
pustaka – do 20 MPa) [4]. 

Analiza skuteczności zastosowania izolacji termicznej w poszczególnych detalach po-
łączenia ściany zewnętrznej z podłogą na gruncie wskazuje (tabela 1), iż każde z rozwią-
zań powoduje poprawę właściwości termicznych, lecz nie skutkuje całkowitym wyelimino-
waniem mostka cieplnego. Obliczenia mostków cieplnych podano na podstawie wyników 
otrzymanych dla grubości izolacji wynoszącej 12 cm (izolacja ściany oraz podłogi). Ścianę 
nośną o grubości 25 cm przyjęto z cegły ceramicznej pełnej [3]. Nawet rozwiązanie czysto 
teoretyczne: umieszczenie izolacji termicznej pod ścianą nośną, nie wyeliminowało całko-
wicie mostka termicznego. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem dla domu energoosz-
czędnego wydaje się być odpowiednio wyizolowana płyta fundamentowa – ze względu na 
ciągłość izolacji termicznej [5].

Płyta fundamentowa jest odizolowana od gruntu warstwą izolacji termicznej (rys. 3). 
Izolacja termiczna pełni jednocześnie rolę szalunku, w którym układa się zbrojenie pły-
ty. Płyta fundamentowa poprzez własność akumulowania ciepła zabezpiecza jednocześnie 
budynek przed wilgocią. Płyty fundamentowe mają zastosowanie we wszelkich typach bu-
downictwa: jednorodzinnego, wielorodzinnego, użyteczności publicznej. Pełnią funkcję 
nośną w przypadku zastosowania w obiekcie zarówno ścian jednowarstwowych, jak i dwu-
warstwowych czy trójwarstwowych. Poziom posadowienia płyty fundamentowej zazwy-
czaj znajduje się powyżej poziomu przemarzania gruntu. Grunt pod płytą fundamentową 
jest odpowiednio przygotowywany zgodnie z zaleceniami producenta (ściągnięta warstwa 
humusu, zagęszczenie bądź zastosowanie żwirowej podsypki). Możliwe jest zatopienie 
w konstrukcji płyty przewodów z ogrzanym powietrzem bądź z wodnym ogrzewaniem 
podłogowym. Przewody te tworzą obieg zamknięty pod całą powierzchnią budynku. Koszt 
wykonania płyty fundamentowej nie odbiega zasadniczo od kosztów tradycyjnych funda-
mentów na ławach fundamentowych. 

Materiał termoizolacyjny użyty pod płytę fundamentową powinien posiadać odpowied-
nią wytrzymałością na ściskanie oraz być nienasiąkliwy, nie podciągać kapilarnie wody. 
Wykorzystuje się do tego celu ekstrudowaną piankę polistyrenową XPS, EPS, granulat 
szkła piankowego. Szkło piankowe, w porównaniu do płyt XPS oraz EPS, charakteryzuje 
się większą nośnością lecz gorszymi właściwościami termoizolacyjnymi (konieczne staje 
się zastosowanie grubszej warstwy materiału). 

Nie bez znaczenia dla budynków pasywnych jest fakt, iż płyta fundamentowa odizolo-
wana termicznie od gruntu, charakteryzuje się możliwością akumulacji uzyskanego w cią-
gu dnia ciepła z promieniowania słonecznego. Ciepło to nie przenika do gruntu. Jest odda-
wane w ciągu nocy do pomieszczeń. Zaprojektowana w ten sposób płyta fundamentowa 
może działać jak krótkoterminowy magazyn ciepła (rys. 4). 
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Rys. 2. Oparcie ściany zewnętrznej oraz wewnętrznej nośnej budynku 
na ławach fundamentowych przy pomocy pustaków izolacyjnych 

Fig. 2. Thermal insulation element for wall bases

Rys. 3. Posadowienie budynku przy pomocy płyty fundamentowej izolowanej termicznie

Fig. 3. Shallow foundation with a thermal insulation
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4. Wnioski

Analiza poszczególnych detali rozwiązań posadowienia budynków wykazuje, iż rozwią-
zania tradycyjne charakteryzują się występowaniem mostków cieplnych nie spełniając pod-
stawowego wymogu stawianego budownictwu energooszczędnemu – maksymalnej szczelno-
ści termoizolacyjnej przegród zewnętrznych. Zastosowanie pustaków ISOMUR ogranicza, 
lecz nie eliminuje całkowicie mostków termicznych na styku ściany i podłogi na gruncie. 
Rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe płyty fundamentowej odizolowanej termicznie 
od warstw gruntu ogranicza znacznie, a wręcz wyklucza możliwość strat ciepła do gruntu, 
w konsekwencji stając się najkorzystniejszym rozwiązaniem posadowienia dla budynku ener-
gooszczędnego. Umożliwia poza tym krótkoterminowe magazynowanie ciepła uzyskanego 
w ciągu dnia z promieniowania słonecznego i oddawanie go do pomieszczeń w ciągu nocy. 
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Rys. 4. Zasada działania płyty fundamentowej jako krótkoterminowego magazynu ciepła

Fig. 4. Shallow foundation as a short-term heat storage

Noc: oddawanie zmagazynowanego ciepłaDzień: absorpcja promieniowania słonecznego


