
Plan rozwoju: Fundamenty dla lekkich konstrukcji stalowych 

SS025a-EN-EU 

  Strona 1 

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalow ych 

Konspekty wykorzystania płyt betonowych, ław fundamentowych i lekkich fundamentów 
palowych jako fundamentów pod budynki o lekkiej konstrukcji stalowej 

 

Spis treści 

 

1. Wprowadzenie 2 

2. MoŜliwości 2 

 

 



Plan rozwoju: Fundamenty dla lekkich konstrukcji stalowych 

SS025a-EN-EU 

  Strona 2 

1. Wprowadzenie 

Ogólnie rzecz biorąc fundamenty muszą być zaprojektowane w celu wsparcia nośnych ścian, 
a takŜe mają zapobiegać podnoszeniu lub wywróceniu budynku spowodowanego działaniem 
wiatru. Lekkie konstrukcje stalowe są najlŜejszą postacią konstrukcji budynków 
mieszkalnych, co moŜe zapewnić znaczne korzyści w projektowaniu fundamentów. 
Sześciokondygnacyjny budynek o lekkiej konstrukcji stalowej ma masę około połowę 
mniejszą od masy tradycyjnej konstrukcji szkieletowej i dwie trzecie masy drewnianej 
konstrukcji ramowej. Potencjalne oszczędności w projektowaniu fundamentów mogą być 
znaczne, a jest uzaleŜnione od rzeczywistych warunków gruntowych. 

2. MoŜliwo ści 

Istnieją trzy główne rodzaje fundamentów pod lekkie konstrukcje stalowe, są to: 

� Płyta betonowa 

� Ława fundamentowa (belka i stopa) i 

� Lekkie fundamenty palowe 

Lekkie stalowe konstrukcje ramowe są zazwyczaj wsparte na poziomie parteru. Parter moŜe 
być zawieszony (belka i blok) lub oparty na fundamentowej płycie betonowej. Zawieszona 
kondygnacja moŜe mieć ławy fundamentowe lub na słabszych gruntach lekkie fundamenty 
palowe. 

Płyta betonowa na terenie nachylonym ma zazwyczaj ławy fundamentowe wspierające 
ściany nośne. 

Na Rys. 2.1 pokazana jest Ŝelbetowa płyta jako najprostsza forma fundamentów dla 
większości budynków o lekkiej konstrukcji stalowej. Gdy wylana jest na płasko z poziomą 
dokładnością plus minus 6 mm, to ta forma konstrukcji stanowi najlepszy punkt wyjścia dla 
zamocowania lekkiej stalowej ramy. UŜywając tego rodzaju fundamentów, wewnętrzne 
ściany nośne mogą być wsparte na pogrubionym fragmencie płyty, a zmiany poziomu terenu 
mogą być łatwo kompensowane. Połączenia przenoszące odrywanie są stosunkowo proste 
i zwykle mają formę kotew rozporowych lub kotew wklejanych (normą jest średnica od 10 
mm do 12 mm) przenoszących siły wyrywające. 
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Legenda::  
1. Kotew z nierdzewnej stali 
2. Warstwa zewnętrzna: mur ceglany 

lub mur z bloczków 
3. 50 mm pustki powietrznej 
4. Izolacja przeciwwilgociowa 150 

mm nad poziomem terenu 

5. Cieplna osłona przeciwwilgociowa 
z paroprzepuszczalną błoną na 
powierzchni  

6. Izolacja o grubości 100mm między 
słupkami 

7. Prowadnik dolny 
8. Listwa 

9. Betonowa płyta podłogowa 
10. Izolacja przeciwwilgociowa 
11. Izolacja pod płytą  
12. Podsypka z piasku 
13. Lekkie bloczki termiczne 
14. Betonowy fundament 

 
Rys. 2.1 Betonowa płyta i fundament liniowy 

Fundamentowanie liniowe: System fundamentów ławowych z podłogowym układem 
gęstoŜebrowym (belki i bloczki), zapewnia alternatywny system dla niskich konstrukcji 
mieszkalnych i jest preferowany przez niektórych wykonawców. JednakŜe połączenia 
przenoszące odrywanie mogą okazać się trudniejsze do wykonania, a do łączenia ramy 
z fundamentem powinno uŜywać się taśm ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. 

Budynki o funkcji mieszanej: W kontekście miejskim, budynki o mieszanych funkcjach tzn. 
składających się z handlowego parteru i mieszkalnych wyŜszych kondygnacji, są często 
poŜądane zarówno z przyczyn komercyjnych jak i społecznych. W przykładzie pokazanym na 
Rys. 2.2 konstrukcja przejściowa, na poziomie pierwszej kondygnacji staje się fundamentem 
dla lekkiej konstrukcji stalowej wyŜszych kondygnacji. Przejściowa konstrukcja moŜe być 
zbudowana ze stali lub betonu i staje się wsparciem dla lekkiej konstrukcji stalowej wyŜszych 
kondygnacji. 
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 Rys. 2.2 Budynek o funkcji mieszanej, z lekkim szkieletem stalowym opartym na betonowej 

konstrukcji przejściowej. 

System lekkich fundamentów palowych: Gdy warunki gruntowe nie pozwalają na uŜycie 
betonowych płyt czy ław fundamentowych, mogą zostać wykorzystane lekkie fundamenty 
palowe. Mogą one łączyć wyroby kilku producentów i systemy prefabrykowane. Pale są 
wsparciem dla konstrukcyjnej płyty betonowej, i połączenia lekkiej konstrukcji stalowej z tą 
płytą są podobne jak w przypadku zwykłego fundamentu płytowego. 

Indywidualne rozwiązania producentów: Oprócz trzech podstawowych rodzajów 
fundamentów dla lekkich konstrukcji stalowych są stosowane indywidualne systemy firmowe 
wykorzystujące prefabrykowane betonowe belki wieńcowe, jak pokazano na Rys. 2.3. Belki 
wieńcowe ułatwiają dokładne przymocowanie wyŜszych poziomów budynku i neutralizują 
ewentualne błędy wykonawcze fundamentów. 

 

 
 

Rys. 2.3 Prefabrykowane betonowe belki fundamentowe i pale jako wsparcie dla lekkiej stalowej 
konstrukcji szkieletowej. 
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