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1 Wstęp
Opinię przygotowano na zlecenie przedsiębiorstwa Izodom 2000 Polska Sp. z o.o.,
ul. Ceramiczna 2A, 98-220 Zduńska Wola. Opracowanie dotyczy warunków posada-
wiania budynków w technologii płyt fundamentowych Izodom, a w szczególności:

• wymaganej przez obowiązujące przepisy głębokości posadowienia z uwagi na
przemarzanie, zarówno na gruntach niewysadzinowych, jak i wysadzinowych;

• sposobów ustalania współczynników podatności podłoża w oparciu o badania
geotechniczne, w tym określenie rodzaju i zakresu koniecznych badań;

• konieczności wykonania drenażu opaskowego wokół budynku oraz ewentual-
nych sposobów odprowadzenia wód gruntowych.

W opracowaniu omówiono w pierwszej kolejności aktualne przepisy dotyczące istot-
nych warunków posadawiania oraz wskazano na wynikające z tych przepisów kon-
sekwencje dla projektowania płyt fundamentowych w systemie Izodom. Następ-
nie skoncentrowano się na numerycznej analizie zjawisk termicznych występują-
cych w cyklu rocznym w otoczeniu nieogrzewanej płyty, tak aby wykazać możliwość
bardzo płytkiego posadowienia fundamentu Izodom przy niekorzystnych warunkach
eksploatacji obiektu (lub czasowym braku jego eksploatacji). W obliczeniach ograni-
czono się do terenu Polski. W dalszej kolejności przedstawiono ogólne metody usta-
lania współczynników podatności podłoża oraz, opierając się na wynikach obliczeń
numerycznych 3D, zaproponowano sposób postępowania dla przypadku płyt Izodom
w tym zakresie. Opinia kończy się ogólnymi wnioskami wypływającymi z przedsta-
wionych rozważań.

2 Obowiązujące przepisy
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym regulującym kwestie dotyczące geotech-
nicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych jest rozporządzenie [6].
Rozporządzenie to wprowadza do obiegu prawnego normę Eurokod 7 [4, 5] do pro-
jektowania geotechnicznego. Zgodnie z opiniami środowiska geotechnicznego norma
ta powinna być obligatoryjnie stosowana przez projektantów fundamentów. Szcze-
góły dotyczące statusu prawnego Eurokodu 7 można znaleźć na przykład w pu-
blikacji [11]. Eurokod 7 zastąpił szereg norm branżowych związanych z projekto-
waniem fundamentów, w tym między innymi bardzo popularną normę PN-81/B-
03020 [2] do projektowania fundamentów bezpośrednich. Z uwagi na brak zgodności
podstawowych założeń obecnych w wymienionych normach nie powinny być one
stosowane razem. W szczególności chodzi tutaj o filozofię stosowania oraz wartości
współczynników bezpieczeństwa (tzw. podejścia obliczeniowe) oraz metodykę wy-
znaczania i stosowania parametrów wytrzymałościowych gruntu (patrz np. [15, 22]).
W zakresie ustalania parametrów odkształceniowych podłoża oraz szacowania osia-
dań fundamentów bezpośrednich można przyjąć, że normy te wykazują zgodność, o
ile warunki posadowienia są proste. W opracowaniu niniejszym przyjęto jako obo-
wiązujący standard normę Eurokod 7.
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2.1 Zakres koniecznych badań podłoża

Jednym z najistotniejszych elementów wprowadzonych przez rozporządzenie [6] oraz
Eurokod 7 jest konieczność wykonywania dokumentacji badań podłoża gruntowego
oraz projektu geotechnicznego dla każdego obiektu budowlanego. Dokumenty te re-
gulują także kwestie klasyfikacji podłoża gruntowego i kategoryzacji uwarunkowań
geotechnicznych oraz wskazują zakres koniecznych do wykonania badań terenowych.

Cytując rozporządzenie [6] warunki gruntowe w zależności od stopnia ich skom-
plikowania dzieli się na:

• proste - występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycz-
nie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych grun-
tów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

• złożone - występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, niecią-
głych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty
słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód
gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu
oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

• skomplikowane - występujące w przypadku warstw gruntów objętych występo-
waniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form kraso-
wych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntów
ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych
nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na
obszarach morskich.

Z uwagi na skomplikowanie warunków gruntowych oraz gabaryty i znaczenie
wznoszonej budowli, wyróżnia się natomiast następujące kategorie geotechniczne:

• pierwsza kategoria geotechniczna, która obejmuje posadawianie niewielkich
obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapew-
nienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań
geotechnicznych, takich jak między innymi 1- lub 2-kondygnacyjne budynki
mieszkalne i gospodarcze;

• druga kategoria geotechniczna, która obejmuje obiekty budowlane posadawiane
w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jako-
ściowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak, między innymi,
fundamenty bezpośrednie lub głębokie;

• trzecia kategoria geotechniczna, która obejmuje obiekty budowlane posada-
wiane w skomplikowanych warunkach gruntowych oraz nietypowe obiekty bu-
dowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych.

Zakres badań geotechnicznych gruntu ustala się w zależności od kategorii geo-
technicznej obiektu budowlanego. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii
geotechnicznej zakres badań może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz
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określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parame-
trów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności ko-
relacyjnych. Dla obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej
zakres badań należy wzbogacić, w miarę potrzeb, o fizyczne i mechaniczne parame-
try gruntu takie jak: kąt tarcia wewnętrznego, spójność, wytrzymałość na ścinanie
bez odpływu, moduł ściśliwości lub odkształcenia, współczynnik filtracji. Parametry
te powinny zostać ustalone w badaniach laboratoryjnych lub w terenie za pomocą ta-
kich metod jak: sondowania statyczne i dynamiczne, badania presjometryczne i dyla-
tometryczne, badania sondą krzyżakową, badania próbnych obciążeń gruntu, próbne
pompowania. Dla obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej zakres ba-
dań należy dodatkowo uzupełnić badaniami niezbędnymi do przeprowadzenia obli-
czeń analitycznych i numerycznych dla przyjętego modelu geotechnicznego podłoża,
w uzgodnieniu z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.

Kategorię geotechniczną określa projektant na podstawie tzw. opinii geotech-
nicznej, czyli opracowania wstępnego wykonywanego przez inwestora. Kwalifikując
obiekt do pierwszej kategorii projektant jednocześnie stwierdza, że do jego zapro-
jektowania dalsze badania nie są potrzebne. Przyjęcie wyższej kategorii skutkuje
koniecznością wykonania tzw. dokumentacji badań podłoża gruntowego, a w niektó-
rych przypadkach również dokumetacji geologiczno-inżynierskiej.

W przypadku projektowania posadowienia na płycie o dużej powierzchni i stosun-
kowo niewielkim obciążeniu, tak jak ma to miejsce w przypadku systemu Izodom
kluczowe znaczenie ma informacja o odkształcaności podłoża, która determinuje
deformacje płyty oraz występujące w niej siły przekrojowe. W terminologii Euro-
kodu 7 decydującym stanem granicznym jest tutaj stan graniczny STR związany
z nośnością elementów konstrukcyjnych, czyli płyty fundamentowej, natomiast stan
graniczny GEO, związany z nośnością gruntu ma drugorzędne znaczenie1. Do zapro-
jektowania płyty fundamentowej, opinia geotechniczna powinna zatem zawierać co
najmniej:

• informację o układzie warstw podłoża i poziomu wód gruntowych do głębokości
zależnej od rozmiaru płyty;

• wartości pierwotnych modułów odkształcenia E0 dla wszystkich warstw.

W przypadku prostych warunków gruntowych dopuszcza się, aby moduły E0 zostały
ustalone za pomocą korelacji zawartych w normie PN-81/B-03020 [2]. Bardziej wia-
rygodne wartości modułów można uzyskać za pomocą badań edometrycznych lub
sondowań dylatomtrycznych lub presjometrycznych. Nie zaleca się wykorzystywania
do obliczeń modułów ustalonych za pomocą płyt sztywnych VSS, ze względu na zbyt
lokalny (przypowierzchniowy) charakter tego badania. Konieczna głębokość rozpo-
znania w typowych sytuacjach nie powinna przekraczać 4÷ 5 m (patrz punkty 4.4,
4.5), zawsze jednak powinien zostać osiągnięty strop warstw o małej odkształcalno-
ści. W sytuacjach gdy odkształcenia plastyczne podłoża mogą odgrywać istotną rolę,
tj. przy dużych obciążeniach płyty lub przy bardzo słabym podłożu, konieczna może
być także znajomość parametrów wytrzymałościowych, tj. kąta tarcia wewnętrznego
i spójności. Dla bardzo słabego podłoża, np. dla gruntów organicznych, gdy rozwa-
żane jest jego wzmocnienie poprzez konsolidację statyczną, dodatkowym istotnym

1Dokładnie odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku sztywnych, silnie obciążonych funda-
mentów takich jak stopy i ławy fundamentowe, gdzie projektant zwykle sprawdza tylko nośność
graniczną podłoża (GEO).
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parametrem może być również współczynnik filtracji, który pozwala na oszacowanie
czasu konsolidacji.

Powyższe informacje pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

• jeżeli dostępna opinia geotechniczna wskazuje na występowanie prostych wa-
runków gruntowych i zawiera wiarygodne informacje dotyczące układu warstw
gruntu, poziomów wód gruntowych oraz modułów odkształcenia, to dom jed-
norodzinny posadowiony na płycie fundamentowej Izodom można zakwalifiko-
wać do pierwszej kategorii geotechnicznej;

• w pozostałych przypadkach należy zakwalifikować obiekt do drugiej lub trzeciej
kategorii geotechnicznej oraz zalecić wykonanie dodatkowych badań podłoża.

2.2 Głębokość posadowienia

Eurokod 7 [4] w punkcie 6.4 wskazuje, że przy ustalaniu głębokości posadowienia
fundamentu bezpośredniego należy uwzględnić między innymi:

• osiągnięcie odpowiednio nośnej warstwy podłoża;

• poziom zwierciadła wód gruntowych oraz trudności jakie mogą się pojawić, jeśli
wykop pod fundament należy wykonać poniżej zwierciadła wody gruntowej;

• możliwość przemieszczeń podłoża oraz zmniejszenie wytrzymałości warstwy
nośnej na skutek filtracji wody, czynników klimatycznych lub procesów bu-
dowlanych;

• wpływ wykopów na sąsiednie fundamenty i konstrukcje;

• głębokość, powyżej której mogą wystąpić szkody spowodowane przemarzaniem
gruntu.

W tym samym punkcie stwierdza się ponadto, że uszkodzenia spowodowane mrozem
nie wystąpią, jeżeli:

• grunt nie jest wrażliwy na przemarzanie;

• spód fundamentu znajduje się poniżej głębokości przemarzania;

• stosuje się izolacje zapobiegające przemarzaniu.

Z punktu widzenia nośności i odkształcalności podłoża posadowienie płyty funda-
mentowej Izodom może wypadać nawet na rzędnej odpowiadającej powierzchni te-
renu i wyżej, o ile tylko prawidłowo wykonane zostaną nasypowe warstwy podbu-
dowy oraz zapewniona zostanie odpowiednia izolacja termiczna fundamentu. Po-
nadto poziom posadowienia powinien wypadać powyżej zwierciadła wód grunto-
wych. Należy również brać pod uwagę możliwy wpływ projektowanego posadowienia
na pobliskie, istniejące już obiekty. W szczególności, fundamenty budynków bezpo-
średnio sąsiadujących powinny być posadawiane na tym samym poziomie.

Kluczowym kryterium ustalania głębokości posadowienia pozostaje kryterium
przemarzania gruntów. W przypadku gruntów niewrażliwych na przemarzanie, do
których zaliczają się nienawodnione piaski i żwiry, problem ten nie występuje i posa-
dowienie może wypadać na dowolnym poziomie, ograniczonym ewentualnie innymi
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kryteriami. W przypadku gruntów mogących zwiększać swoją objętość przy ujem-
nych temperaturach, do których należą wszystkie gliny i pyły oraz również nawod-
nione piaski w warunkach ograniczonego odpływu wody, należy:

a) posadowić obiekt poniżej głębokości przemarzania lub;

b) zastosować izolację zapobiegającą przemarzaniu.

System szalowania płyt fundamentowych Izodom z założenia ma pełnić funkcję izola-
cji zapobiegającej przemarzaniu. W zakresie kształtowania izolacji przciwmrozowych
fundamentów i ścian podziemnych budynków Eurokod 7 powołuje się na normę PN-
EN ISO 13793:2002 [3]. Zgodnie z załącznikiem B tej normy, obliczenia dotyczące
skuteczności izolacji mogą być przeprowadzone jako numeryczna analiza niestacjo-
narnego przepływu ciepła, przy czym powinny zostać uwzględnione wszystkie istotne
warunki brzegowe zagadnienia. Jeżeli wykaże się, że zakładana forma izolacji fak-
tycznie spełnia swoje zadanie, to nie ma przeszkód by poziom posadowienia wypadał
powyżej teoretycznego poziomu przemarzania gruntu bez izolacji. Temu zagadnie-
niu poświęcony jest rozdział 3, w którym wykazuje się możliwość bardzo płytkiego
posadawiania fundamentów Izodom.

Należy dodać, że norma PN-81/B-03020 [2] nie podejmowała zagadnienia izola-
cji przeciwmrozowych. Dopuszczano jedynie możliwość posadowienia na głębokości
0.5 m dla gruntów niewrażliwych na przemarzanie i zalecano posadowienie poniżej
normowo ustalonej głębokości przemarzania w pozostałych przypadkach. Stąd wielu
projektantów może być nadal przekonanych o konieczności zastosowania większej
głębokości posadowienia aniżeli jest to wymagane aktualnie obowiązującymi prze-
pisami.

2.3 Drenaż opaskowy

Drenaż opaskowy stosowany jest w celu zabezpieczenia fundamentów oraz ścian
podziemnych przed zawilgoceniem i przenikaniem wody do wnętrza budynku. Wy-
konanie drenażu zalecane jest gdy:

• budynek jest podpiwniczony;

• w gruncie stwierdzono wysokie poziomy wód gruntowych lub opinia geotech-
niczna sygnalizuje możliwość ich podniesienia się w przyszłości do poziomu
posadowienia i wyżej;

• budynek posadowiono w gruncie nieprzepuszczalnym, a zasypki fundamentów
oraz ścian podziemnych wykonano z materiału przepuszczalnego;

• grunt nieprzepuszczalny wokół budynku zawiera przewarstwienia, z których
może sączyć się woda;

• budynek zlokalizowany jest na zboczu, wówczas drenaż pełni funkcję zabez-
pieczenia fundamentów przed podmywaniem.

W przypadku konieczności wykonania drenażu zbierającą się w nim wodę można
odprowadzić na kilka sposobów:
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• gdy grunt na jest przepuszczalny a poziom wód gruntowych niski, zbieraną
przez drenaż wodę można rozsączyć na działce lub odprowadzić do oczka wod-
nego; rury rozsączające należy umieszczać w gruncie poniżej studzienki zbior-
czej systemu drenarskiego ze spadkiem rzędu 2-3 promile;

• gdy grunt jest nieprzepuszczalny można zalecić wykonanie studni chłonnej
z dnem usytuowanym w niżej położonej warstwie gruntów przepuszczalnych,
jednak pod warunkiem, że nie ma w niej wody pod ciśnieniem;

• jeśli powyższe sposoby zawiodą, konieczne może być odprowadzenie wody poza
działkę, co wiąże się niestety z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń admini-
stracyjnych; odbiornikiem może być system kanalizacji deszczowej, rów me-
lioracyjny, pobliskie jezioro, staw, itp., najlepiej usytuowane poniżej systemu
drenarskiego, w przeciwnym przypadku konieczne jest dodatkowo przepompo-
wywanie wody.

W przypadku płyt Izodom położenie drenażu powinno wypadać co najmniej
na poziomie dna wykopu, tak by umożliwić odprowadzenie wody z konstrukcyjnych
warstw podbudowy fundamentu. W przypadku braku stosowania dodatkowej izolacji
przeciwmrozowej wokół budynku, przy ustalaniu głębokości drenażu należy wziąć
dodatkowo pod uwagę głębokość przemarzania podłoża.

Posadowienie w systemie Izodom zasadniczo nie wprowadza dodatkowych czyn-
ników determinujących wykonanie drenażu. Zwykle poziom posadowienia projekto-
wany jest możliwie wysoko, tak aby ograniczyć ilość robót ziemnych, nie ma ścian
podziemnych, a płyta fundamentowa jest zabezpieczona przed zawilgoceniem i prze-
marzaniem szalunkiem z periporu o grubości 25 cm wyposażonym w dwie warstwy
folii budowlanej PE o grubości 0.3 mm. Ewentualnym wskazaniem do wykonywa-
nia drenażu mogłoby być pogorszenie pracy izolacji przeciwmrozowej przy silnym
zawilgoceniu warstw podbudowy. Jak wykazały obliczenia wykonane w rozdziale 3
zagrożenie takie nie występuje. Niemniej jednak, aby zabezpieczyć się przed ewentu-
alną możliwością podmywania podbudowy fundamentu przez wody opadowe (np. w
przypadku pozostawienia płyty niezabudowanej i narażonej na oddziaływanie nie-
korzystnych warunków atmosferycznych przez dłuższy okres czasu) zaleca się wyko-
nywanie podbudowy w postaci materaca geosyntetycznego. Materac ten może mieć
charakter otwarty, tj. wystarczające jest wywinięcie gowłókniny separacyjnej pod
szalunek z periporu z zakładem ok. 1 m.

3 Przemarzanie podłoża

3.1 Wstęp

W opracowaniu [14] wykazano, że przy założeniu stałej temperatury 20 ◦C na po-
wierzchni płyty fundamentowej oraz −20 ◦C na powierzchni otaczającego gruntu
oraz w warunkach stacjonarnego przepływu ciepła przemarzanie gruntu pod płytko
posadowioną płytą fundamentową Izodom z dodatkowym zabezpieczeniem w po-
staci wysuniętego kołnierza nie wystąpi. Analizy w niniejszym rozdziale mają na
celu wykazanie w jakich warunkach możliwe jest pozostawienie płyty fundamento-
wej na okres zimowy bez rozpoczęcia budowy parteru. Dalej płyta taka nazywana
będzie płytą nieogrzewaną.
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materiał piasek piasek peripor płyta
mokry suchy betonowa

wsp. przew. ciepła [W/(m K)] 2,43 1,25 0,037 1,7
ciepło właściwe [J/(kg K)] - - 1460 840

gęstość [kg/m3] - - 30 2400
pojemność cieplna [J/(m3 K)] 2 193 230 1 694 250 - -

Tablica 1: Właściwości cieplne materiałów stosowane w obliczeniach numerycznych

Przyjęto, iż pojawienie się frontu przemarzania (temperatury gruntu o wartości
0 ◦C) na granicy izolacji głównej (warstwa o grubości 25 cm) jest niekorzystne ze
względu na pęcznienie mrozowe gruntu i wywołane tym pękanie i odspajanie się
izolacji od płyty żelbetowej. Powstałe uszkodzenia mogą prowadzić do dalszej de-
gradacji płyty w trakcie jej użytkowania. Zabezpieczenie przeciwmrozowe powinno
zatem eliminować możliwość wnikania ujemnych temperatur pod szalunek główny.

3.2 Model obliczeniowy

Obliczenia przeprowadzono w stanie nieustalonym, ze względu na zmieniające się
w czasie warunki środowiskowe, przy pomocy programu komputerowego Elmer [12]
z zaimplementowanym numerycznym rozwiązaniem równania przewodnictwa ciepła.
Na powierzchni gruntu i płyty fundamentowej przyjęto strumień ciepła uwzględnia-
jący wymianę ciepła przez konwekcję, promieniowanie do nieboskłonu oraz promie-
niowanie słoneczne bezpośrednie i rozproszone, np. [19]. Na głębokości 15m założono
brak przepływu ciepła (warunki adiabatyczne), [3].

Dane klimatyczne (temperaturę powietrza, prędkość wiatru, promieniowanie cał-
kowite i temperaturę nieboskłonu) zaczerpnięto z ogólnodostępnych danych typo-
wego roku meteorologicznego. Dane te umieszczone są na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) i podane są dla każdej godziny
typowego roku meteorologicznego, [13]. Do analiz wybrano najmniej korzystną lo-
kalizację ze względu na średnią roczną temperaturę powietrza. Pomijając Śnieżkę
i Kasprowy Wierch najniższe średnie roczne temperatury odnotowywane są w Za-
kopanym i wynoszą ok. 5, 4 ◦C.

Przyjęto, iż początkowy rozkład temperatury w gruncie, w momencie wykonania
wiosennego fundamentowania, jest pierwszym dniem, w którym w gruncie występują
nieujemne temperatury, a dalsze ochłodzenia nie powodują przemarzania gruntu
głębiej niż na 55 cm (przybliżona głębokość prac związanych z wykonaniem funda-
mentu). Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dzień ten w Zakopanym wypadał
w pierwszej połowie marca. Wykonanie fundamentowania w tym terminie jest za-
tem najmniej korzystnym wariantem, ze względu na stosunkowo niskie temperatury
panujące jeszcze w gruncie oraz powoduje niekorzystne ograniczenie nagrzewania się
gruntu latem.

Przyjęto początkową temperaturę periporu i płyty betonowej równą 7 ◦C, a za-
tem nieznacznie niższą od średniej temperatury wody kranowej (10 ◦C).

Wymiary geometryczne zastosowanego modelu pokazano na rysunkach 1 i 2.
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Rysunek 1: Schemat obliczeniowy - widok ogólny
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Rysunek 2: Schemat obliczeniowy - widok płyty fundamentowej

Rysunek 3: Średnie temperatury roczne w gruncie do głębokości −5m w zależności
od rodzaju gruntu i stanu jego zawilgocenia
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3.3 Dane materiałowe

Właściwości materiałowe przyjęto na podstawie literatury, [1, 20], i danych dostar-
czonych przez przedsiębiorstwo Izodom. Dane te pokazano w tabeli 1. Dane mate-
riałowe gruntu odpowiadają piaskowi o wilgotności objętościowej 15%V i spośród
rozważanych materiałów dały najniższe średnie temperatury w gruncie, rys. 3. Za-
grożenie wysadzinami w piaskach jest niewielkie, lecz przewarstwienia, które mogą
tworzyć te piaski (na skutek chociażby stosowania warstw wyrównujących i drena-
żowych) mogą prowadzić do wystąpienia niskich temperatur w sąsiednich gruntach
typowo wysadzinowych.

3.4 Miarodajność obliczeń

Zjawiska cieplne zachodzące w gruncie, który jest materiałem niejednorodnym, są
skomplikowane i w dużej mierze zależne od jego wilgotności i warstwy pokrywają-
cej teren, [7, 20, 10, 8]. Czynniki te z kolei zależą między innymi od intensywności
i rodzaju opadów (deszcz/śnieg) oraz sposobu zagospodarowania warstwy przypo-
wierzchniowej gruntu (roślinność stała/okresowa, utwardzenia, ...). Zatem właści-
wości gruntu zmieniają się wraz z porą roku i lokalizacją inwestycji. W niniejszych
obliczeniach, ze względu na brak odpowiednich danych klimatycznych o opadach, po-
minięto wpływ wilgoci na zjawiska cieplne gruntu przyjmując materiał o najmniej
korzystnych właściwościach ze względu na zawilgocenie.

Dostępne dane klimatyczne, tj. typowy rok meteorologiczny, zbliżone są do war-
tości średnich wieloletnich obliczonych na podstawie pomiarów z lat 1971 ÷ 2000.
Należy zatem oczekiwać, że mogą wystąpić zimy bardziej mroźne niż te opisane
danymi klimatycznymi. W literaturze przedmiotu podaje się jednak, iż od drugiej
połowy lat ’70 na terenie Polski obserwowany jest sukcesywny wzrost temperatury
powietrza i gruntu na skutek ocieplania się klimatu, [9]. Zatem zastosowane dane
mogą w tej chwili być bardziej surowe niż wartości średnie spodziewane w najbliż-
szych latach.

Ze względu na brak danych nie jest możliwe porównanie wyników otrzymanych
z modelu matematycznego wprost z wynikami pomiarów w gruncie i tym samym
dokonanie bezpośredniej oceny wiarygodności uzyskanych rozkładów temperatury.
Należy tu nadmienić jednak, iż otrzymana głębokość przemarzania w Zakopanym
(1, 6m) jest większa od głębokości podanej w normie (1, 4m) [2], co daje bezpieczny
zapas. Wyniki obliczeń dla Białegostoku, [8], gdzie znano orientacyjne właściwości
cieplne gruntu, pokazały, że model przewiduje temperatury niższe o ok. 2÷ 3 ◦C niż
wynikało to z pomiarów w latach 2000÷2005. Wyniki obliczeń numerycznych są za-
tem również w tej sytuacji po stronie bezpiecznej. Sprawdzono również, iż obliczenia
komputerowe nie przewidują ani nagrzewania ani wychładzania się głębszych partii
gruntu (> 15m), zatem zastosowane warunki brzegowe prowadzą do, znanego z do-
świadczenia, bilansowania się ciepła napływającego w cyklu rocznym/wieloletnim
do gruntu.

3.5 Wyniki obliczeń

Na podstawie wyników obliczeń można powiedzieć, że w ciągu zimy w gruncie obser-
wuje się kilka okresów gdy ujemne temperatury wnikają głęboko w grunt i pod płytę
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a)

b)

c)

Rysunek 4: Rozkład temperatur ujemnych w piasku mokrym i płycie fundamentowej
w 339-tym dniu po zabetonowaniu w przypadku różnych grubości kołnierza: a) brak
kołnierza, b) 6cm, c) 12cm

Rysunek 5: Rozkład temperatur ujemnych w piasku mokrym i płycie fundamentowej
podczas drugiej zimy po wykonaniu płyty w przypadku kołnierza o grubości 6cm
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a)

b)

c)

Rysunek 6: Porównanie rozkładu temperatur ujemnych w piasku suchym (linie
grube) i piasku mokrym (linie cienkie) w 339-tym dniu po zabetonowaniu w przy-
padku różnych grubości kołnierza: a) brak kołnierza, b) 6cm, c) 12cm;
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Rysunek 7: Położenie izopowierzchni o wartości 0 ◦C w narożu budynku w 340-tym
dniu po zabetonowaniu płyty z kołnierzem o grubości 6 cm

fundamentową (lub kołnierz utworzony z warstwy dodatkowej periporu). W przy-
padku Zakopanego okresy te wystąpiły po około 295, 325 i 340 dniach od zabetono-
wania. Na rysunku 4a pokazano rozkład temperatur ujemnych w gruncie dla jednego
z tych okresów w przypadku braku warstwy dodatkowej periporu (kołnierza). Wi-
dać, że temperatury ujemne występują na krawędzi płyty co może prowadzić do
uszkodzenia izolacji i samej płyty w tym obszarze. W tym samym okresie, w przy-
padku zastosowania kołnierza z izolacji termicznej o grubości 6 cm, front ujemnych
temperatur jest odsunięty od krawędzi płyty o około dwie trzecie wysięgu tego koł-
nierza, rys. 4b. Zastosowanie kołnierza o grubości 12 cm prowadzi do zmniejszenia
zasięgu wnikania temperatur ujemnych do około jednej czwartej wysięgu tego koł-
nierza. Skutkuje również odsunięciem frontu niskich temperatur w samym kołnierzu
od granicy z gruntem (temperatura 0 ◦C występuje o kilka centymetrów dalej od
gruntu będącego pod kołnierzem), rys. 4c.

Obliczenia wskazują, iż w przypadku pozostawienia płyty fundamentowej bez
ogrzewania na kolejną zimę, przy grubości kołnierza 6 cm, front przemarzania nie
ulega istotnemu przesunięciu w kierunku płyty fundamentowej, rys. 5.

W narożach płyt fundamentowych, ze względu na dwukierunkowy odpływ cie-
pła, należy się spodziewać głębszego wnikania ujemnych temperatur w kierunku
płyty. Wyniki obliczeń pokazują, że w przypadku cieńszego kołnierza, temperatury
sięgają krawędzi głównej izolacji płyty (rys. 7), natomiast w przypadku grubszej
izolacji, ujemne temperatury odsunięte są od naroża głównej izolacji o kilkanaście
centymetrów.

Dotychczas prezentowano wyniki w piasku mokrym, w którym wnikanie ujem-
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Rysunek 8: Położenie izopowierzchni o wartości 0 ◦C w narożu budynku w 340-tym
dniu po zabetonowaniu płyty z kołnierzem o grubości 12 cm
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nych temperatur sięga najgłębiej. Jednak zastosowanie drenażu (w pewnej mierze
również lokalne warunki gruntowe) może prowadzić do spadku zawilgocenia piasku.
Z obliczeń wynika, iż w piasku suchym, mimo mniejszego zasięgu ujemnych tempe-
ratur w kierunku pionowym, następuje głębsze, w stosunku do piasku mokrego, wni-
kanie frontu przemarzania w kierunku płyty fundamentowej, rys. 6. Spowodowane
jest to mniejszą pojemnością cieplną piasku zgromadzonego pod płytą, prowadzące
do jego szybszego wychładzania.

3.6 Analizy dodatkowe

Wyniki obliczeń prezentowane w punkcie 3.5 są miarodajne dla warunków w ja-
kich został dokonany pomiar wielkości zawartych w danych klimatycznych (patrz p.
3.2). Przyjmując, że dane ze stacji pogodowych reprezentują przeciętne warunki na
danym terenie, łatwo sobie wyobrazić, że mogą zaistnieć warunki terenowe istotnie
odbiegające od tych występujących na terenie stacji pogodowych. Przykładowo, plac
budowy może być zacieniony przez otaczający go las, sąsiedztwo wysokiego budynku
lub w wyniku lokalizacji budowy na północnym stoku wzniesienia. Ponadto, ukształ-
towanie terenu i okoliczna zabudowa, mogą wpływać na prędkość wiatru. Zacienienie
terenu powoduje zmniejszenie lub wyeliminowanie bezpośredniego promieniowania
słonecznego, przez co nagrzewanie się gruntu jest mniejsze niż w terenie otwartym.
Natomiast występowanie dużych prędkości wiatru, np. w wąskich kotlinach, prze-
cinkach lasu lub pasmowej, niezróżnicowanej zabudowie, prowadzi do intensyfikacji
wymiany konwekcyjnej, a przy tym do dodatkowego oziębiania płyty i gruntu w mie-
siącach chłodnych. Z powyższego wynika, iż za każdym razem należy zwrócić uwagę
czy lokalizacja budowy nie jest w jakiś sposób wyjątkowo niekorzystna, tj. odbiega
od warunków przeciętnych.

Rozkład temperatury w gruncie w przypadku wyeliminowania bezpośredniego
promieniowania słonecznego pokazano na rys. 9. Wynika z niego, iż w takiej sytuacji
front przemarzania przesuwa się znacznie dalej pod płytę żelbetową, a w przypadku
kołnierza o grubości 6 cm izoterma 0 ◦C występuje przy krawędzi gruntu. Bezpieczne
zimowanie może zapewnić dopiero dodatkowy kołnierz o grubości 12 cm.

Średnie roczne temperatury powietrza na terenie Polski wahają się w zakresie
5, 4÷ 9, 1 ◦C (pomijając Śnieżkę i Kasprowy Wierch), przy czym tylko cztery stacje
odnotowują średnie poniżej 7 ◦C (w tym rozpatrywane wcześniej Zakopane). W celu
oceny bezpieczeństwa zimowania nieogrzewanej płyty w miejscowościach o cieplej-
szym klimacie wykonano dodatkowe analizy w Chojnicach, w których średnia roczna
temperatura powietrza wynosi 7, 1 ◦C, oraz w Koszalinie, w którym temperatura
średnia jest medianą z pomiarów ze wszystkich stacji meteorologicznych dostępnych
na stronie MIiB i wynosi 8, 0 ◦C.

W Chojnicach, podobnie jak w Zakopanym, w okresie zimowym występuje kilka
okresów o niekorzystnym, ze względu na mrozowe odkształcenia gruntu, rozkła-
dzie temperatur w gruncie przy nieogrzewanej płycie fundamentowej. Wypadają one
około 300, 335 i 350 dnia po zabetonowaniu płyty. Stosując to samo kryterium co
w przypadku Zakopanego, betonowanie przyjęto w drugiej połowie lutego. W okresie
przypadającym około 350-siąt dni po zabetonowaniu głębokość przemarzania (zasięg
pionowy przemarzania) jest wyraźnie większa niż w pozostałych okresach i zasięgiem
równa jest tej w Zakopanym, tj. 1, 6m. Rozkład temperatur przy płycie fundamen-
towej w tym okresie pokazano na rys. 10. Można stwierdzić, iż poziomy zasięg frontu
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a)

b)

c)

Rysunek 9: Rozkład temperatur ujemnych w piasku mokrym i płycie fundamentowej
zlokalizowanych w Zakopanym w 360-tym dniu po wykonaniu betonowania; oblicze-
nia przeprowadzone bez uwzględniania bezpośredniego promieniowania słonecznego:
a) brak kołnierza, b) 6cm, c) 12cm
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a)

b)

c)

Rysunek 10: Rozkład temperatur ujemnych w piasku mokrym i płycie fundamento-
wej zlokalizowanych w Chojnicach w 348-mym dniu po zabetonowaniu w przypadku
różnych grubości kołnierza: a) brak kołnierza, b) 6cm, c) 12cm
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a)

b)

c)

Rysunek 11: Rozkład temperatur ujemnych w piasku mokrym i płycie fundamento-
wej zlokalizowanych w Koszalinie w 360-tym dniu po zabetonowaniu w przypadku
różnych grubości kołnierza: a) brak kołnierza, b) 6cm, c) 12cm
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przemarzania pod kołnierzem płyty jest nawet nieco większy niż w Zakopanym, co
spowodowane jest wyjątkowo zimnym lutym występującym w tej lokalizacji.

Niekorzystne rozkłady temperatur otrzymane z obliczeń dla płyty wykonanej
w styczniu w Koszalinie pokazano na rys. 11. Wynika z nich, iż mimo wczesnego
fundamentowania, zasięg frontu przemarzania w kołnierzu o grubości 6 cm jest nie-
wielki, wyraźnie mniejszy niż w Zakopanym i Chojnicach.

3.6.1 Płyta fundamentowa z przylegającym kołnierzem

Sprawdzono ponadto przemarzanie wokół płyty fundamentowej wykonanej bez po-
mocniczej warstwy periporu, lecz jedynie z przylegającym dodatkowym kołnierzem,
którego spód pokrywa się ze spodem szalunku wypadającym na poziomie −20 cm
poniżej poziomu terenu (w poprzednich analizach, uwzględniając warstwę dodat-
kową, poziom spodu izolacji wynosił −26 i − 32 cm odpowiednio do grubości war-
stwy dodatkowej). Przyjęto najbardziej niekorzystną lokalizację i warunki gruntowe:
lokalizacja budowy w Zakopanym, brak promieniowania bezpośredniego na płytę
fundamentową i otaczający ją teren oraz występowanie piasków suchych pod płytą.
Jak wynika z rysunku 12a, w przypadku braku kołnierza, front przemarzania wnika
na 20 ÷ 30 cm pod płytę żelbetową. W przypadku zastosowania kołnierza o gru-
bości 6 cm front przemarzania jest na krawędzi kształtki brzegowej izolacji głównej,
natomiast w przypadku kołnierza o grubości 12 cm jest od niej odsunięty o ok. 10cm.

3.7 Wnioski

Uwzględniając niekorzystne zjawiska takie jak: wychładzanie naroży płyt, niesto-
sowanie dodatkowej warstwy periporu, możliwość niekorzystnej lokalizacji budowy,
małą pojemność cieplną gruntów lekkich, występowanie krótkich wyjątkowo mroź-
nych okresów czasu (przypadek Chojnic) oraz prowadzenie obliczeń na podstawie
danych typowego roku meteorologicznego, należy stwierdzić:

• na terenie Polski uniwersalną metodą bezpiecznego zimowania nieogrzewanej
płyty fundamentowej Izodom jest stosowanie kołnierza z dodatkowej warstwy
periporu o grubości 12 cm.

Ponadto, na podstawie przeprowadzonych analiz, można stwierdzić:

• w przypadku zastosowania jedynie podstawowej warstwy izolacji cieplnej o gru-
bości 25 cm bez kołnierza przeciwmrozowego może dochodzić do uszkadzania
nieogrzewanej płyty fundamentowej w okresie zimowym; zaleca się w takim
przypadku, aby spód szalunku z periporu wypadał co najmniej na głębokości
równej głębokości przemarzania podłoża na danym terenie,

• stosowanie dodatkowej, pomocniczej warstwy periporu tworzącej kołnierz o gru-
bości 6 cm lub 12 cm przyczynia się do znacznego odsunięcia frontu przemarza-
nia od krawędzi nieogrzewanej płyty fundamentowej; w przypadku kołnierza
o grubości 12 cm otrzymujemy również znaczny zapas odległości izotermy 0 ◦C,
zlokalizowanej w kołnierzu, od warstw gruntowych,

• stosowanie warstwy drenażowej, którą zaprojektowano tak aby skutecznie ob-
niżyć wilgotność gruntu, nie przyczynia się do poprawy warunków zimowania
nieogrzewanej płyty,
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a)

b)

c)

Rysunek 12: Rozkład temperatur ujemnych w piasku suchym w terenie osłoniętym
(obliczenia bez promieniowania słonecznego bezpośredniego) w Zakopanym około
340 dni po zabetonowaniu w przypadku braku warstwy dodatkowej periporu i gru-
bości kołnierza: a) brak kołnierza, b) 6cm, c) 12cm
.
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• w przypadku znacznego zacieniania lub „wietrzenia"miejsca budowy, zaleca się
stosowanie grubszej warstwy izolacji dodatkowej,

• w cieplejszych regionach Polski, przy braku niekorzystnych czynników, możliwe
jest zimowanie płyty nieogrzewanej z kołnierzem o grubości 6 cm,

• istnieje możliwość zastosowania cieńszej warstwy dodatkowego periporu w nie-
korzystnych sytuacjach, jeśli wysięg kołnierza w obrębie naroży zostanie zwięk-
szony,

• w przypadku wykonania betonowania w porze letniej, gdy grunt uległ już
nagrzaniu nie tylko w warstwach przypowierzchniowych, można spodziewać się
lepszych warunków zimowania nieogrzewanej płyty (więcej ciepła zgromadzone
będzie pod płytą),

• jeżeli nieogrzewana płyta fundamentowa zostanie dodatkowo osłonięta na okres
zimowy lub jeżeli wykonany zostanie budynek w stanie surowym zamkniętym,
to wystarczającym zabezpieczeniem z uwagi na przemarzanie może być koł-
nierz o grubości 6 cm, lecz w strefach narożnych należy zwiększyć jego wysięg,
co najmniej o 50cm,

• w przypadku płyt wykonywanych bez pomocniczej warstwy periporu, a jedynie
z kołnierzem przylegającym do głównego szalunku mają zastosowanie powyż-
sze uwagi łagodzące wymagania co do grubości kołnierza, jednak konieczne
jest również zwiększenie jego wysięgu w narożach,

• na podstawie obliczeń rozkładów temperatury w gruncie pod płytą fundamen-
tową wykonaną w cieplejszych regionach Polski należy stwierdzić, iż istnieje
możliwość optymalizacji wysięgu i grubości kołnierza w zależności od lokaliza-
cji inwestycji.

4 Podatność podłoża

4.1 Wstęp

Jak stwierdza Eurokod 7 [4] w punkcie 6.8, rozkład nacisków kontaktowych fun-
damentów podatnych można wyznaczać, przyjmując model fundamentu jako belki
lub płyty opartej na odkształcalnej półprzestrzeni lub na podłożu sprężystym (np.
winklerowskim), o odpowiedniej sztywności i wytrzymałości. Modele reakcji podłoża
często nie są właściwe do takich obliczeń. Gdy decydujące znaczenie ma wzajemne
oddziaływanie podłoża i konstrukcji zaleca się wykorzystywać bardziej dokładne me-
tody, takie jak metoda elementów skończonych (MES). Analizy MES 2D są obecnie
standardowo stosowane przy obliczaniu płyt fundamentowych.

Do celów oszacowania współczynników podatności2 podłoża można przyjąć, że
grunt, podobnie jak sama płyta fundamentowa wykonana w technologii Izodom
oraz warstwy wyrównujące i drenażowe, jest ośrodkiem sprężystym. Założenie to

2W opracowaniu stosuje się wymiennie terminy współczynnik sprężystości, współczynnik po-
datności i współczynnik Winklera do określenia wielkości k = q/s [kPa/m] gdzie q jest obciążeniem
na powierzchni, zaś s osiadaniem.
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jest uzasadnione, ponieważ płyty fundamentowe Izodom przewidywane są do sto-
sowania w lekkim budownictwie jednorodzinnym przekazując na grunt stosunkowo
niewielkie obciążenia. Odkształcenia zachodzą zatem w tej fazie pracy gruntu, gdzie
relacja pomiędzy odkształceniem a naprężeniem jest zbliżona do liniowej, a napręże-
nia ścinające są odległe od wytrzymałości gruntu. Efekty związane z uplastycznie-
niem podłoża mogą więc zostać pominięte. Wyjątek od tej reguły stanowią bardzo
słabe, ściśliwe grunty, dla których konieczne mogą być specjalne wstępne zabiegi
wzmacniające, np. konsolidacja statyczna.

Półprzestrzeń gruntowa jest ośrodkiem trójwymiarowym. Ustalenie współczyn-
ników podatności występujących pod dwuwymiarowym obciążeniem powierzchnio-
wym wymaga zredukowania wymiaru związanego z głębokością i wiąże się z uśred-
nianiem własności podłoża. Zagadnienie to jest przedmiotem dalszej części rozdziału.

4.2 Moduł i współczynnik podatności

Niech rozkład naprężeń pionowych w ośrodku gruntowym pod wybranym punktem
płyty dany będzie za pomocą relacji:

σ(z) = qη(z) (1)

gdzie q jest wartością obciążenia w poziomie posadowienia, tj. dla z = 0 m, zaś
η(z) jest pewną funkcją rozkładu naprężenia przy czym przyjmuje się, że η(0) = 1.
Przyjmijmy dalej, że prawdziwa jest relacja:

σ(z) = E(z)ε(z) (2)

gdzie E(z) jest modułem podatności gruntu3 - zmiennym na głębokości, zaś ε(z)
odkształceniem pionowym. Dla ośrodka ujednorodnionego zakłada się natomiast ist-
nienie takiego modułu Ẽ, że: ∫

σ(z)dz = Ẽ

∫
ε(z)dz (3)

Z równań 1, 2 i 3 otrzymujemy uśredniony moduł podatności:

Ẽ =

∫
η(z)dz∫
η(z)

E(z)
dz

(4)

Współczynnik Winklera dany jest natomiast relacją:

k =
q

s
(5)

gdzie s jest osiadaniem, które ustala się z ogólnego wzoru:

s =

∫
σ(z)

E(z)
dz. (6)

3Moduł podatności związany jest z pierwotnym modułem odkształcenia E0 relacją E = E0/(1−
v2), gdzie v jest współczynnikiem Poissona gruntu.
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Przywołując wzór (1) osiadanie dane jest jako:

s = q

∫
η(z)

E(z)
dz (7)

W rezultacie z wzorów (3), (5) oraz (7) otrzymujemy relację pomiędzy współczyn-
nikiem a modułem podatności:

k =

[∫
η(z)

E(z)
dz

]−1

=
Ẽ∫
η(z)dz

(8)

W praktyce, aby ustalić wartości Ẽ oraz k, stosuje się podział obszaru pod ob-
ciążeniem na warstwy obliczeniowe. Załóżmy więc, że pod płytą występuje n warstw
oznaczonych indeksami i = 1, . . . , n, dla których określono moduły podatności Ei
oraz położenie stropu oraz spągu tych warstw (zi−1, zi), przy czym z0 = 0 m odnosi
się do poziomu posadowienia płyty, zaś zn = H jest założoną głębokością całkowa-
nia. Miąższość każdej warstwy wynosi hi = zi − zi−1, zaś położenie jej środka dane
jest jako: zsri = (zi−1 + zi)/2. W każdej warstwie można też ustalić średnią wartość
funkcji rozkładu ηi = ηsri = [η(zi−1) + η(zi)]/2. Przy tych oznaczeniach wzory na Ẽ
oraz k można zapisać jako:

Ẽ =

∫ H

0

η(z)dz

∑
i

∫ zi
zi−1

η(z)dz

Ei

≈

∑
i

ηihi∑
i

ηihi
Ei

(9)

k =

[∑
i

∫ zi
zi−1

η(z)dz

Ei

]−1

≈

[∑
i

ηihi
Ei

]−1

=
Ẽ∑
i ηihi

(10)

4.3 Rozkład naprężeń pionowych w gruncie

Ustalenie współczynnika podatności podłoża wymaga znajomości rozkładu naprężeń
pionowych w gruncie. W sytuacji ogólnej wymaga to z kolei znajomości rozwiązania
trójwymiarowego zadania obciążenia przestrzeni gruntowej na powierzchni. Jednak
uzyskanie takiego rozwiązania jest czasochłonne, poza tym jego znajomość eliminuje
właściwie konieczność wykonania dwuwymiarowych obliczeń płyty. Wystarczającą
dokładność można często uzyskać przy przyjęciu uproszczonych rozkładów naprężeń
w podłożu.

4.3.1 Rozkład stały

Stały rozkład naprężenia dany jest jako:

η(z) = 1 (11)

Uśredniony moduł oraz współczynnik podatności wyniosą wówczas:

Ẽ =
H∑
i

hi
Ei

(12)
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k =

[∑
i

hi
Ei

]−1

(13)

gdzie H =
∑

i hi. W szczególnie prostym przypadku, przy stałym module podatno-
ści, tj. gdy E(z) = Ei = E = Ẽ otrzymamy k = E

H
.

Stały rozkład naprężenia pionowego w gruncie jest przypadkiem granicznym.
Z pewnym przybliżeniem może zostać przyjęty, gdy szacowana jest podatność pod
dużym obszarem obciążonym, tj. na przykład w przypadku płyt fundamentowych
Izodom.

4.3.2 Rozkład wykładniczy

Rozkład wykładniczy zdefiniowany jest jako:

η(z) = a
z
H (14)

Rozkład ten oznacza, że naprężenie pionowe w gruncie zanika wykładniczo od war-
tości q na powierzchni do aq na głębokości H i dalej do 0 gdy z →∞. Współczynnik
a ∈ (0, 1) jest zatem interpretowany jako stosunek wartości naprężenia na głębokości
H do obciążenia na powierzchni czyli inaczej a = η(H). Uśredniony moduł podatno-
ści oraz współczynnik podatności przy założonej głębokości całkowania H wyniosą
wówczas:

Ẽ =
a− 1∑

i

a
zi
H − a

zi−1
H

Ei

(15)

k =

[
H

ln a

∑
i

a
zi
H − a

zi−1
H

Ei

]−1

(16)

Z uwagi na fakt, że rozkład wykładniczy jest nieliniowy prawidłowe wyniki uzy-
skuje się przy założeniu niewielkich grubości warstw hi (nawet jeżeli w kolejnych
warstwach będzie występował ten sam moduł podatności). Zaleca się przyjmować
hi ≤ 0.5 m. Przyjmując ponownie E(z) = Ei = E = Ẽ otrzymuje się współczyn-
nik k = ln a

a−1
E
H
. Rozkład wykładniczy może dawać dobre przybliżenia rzeczywistych

rozkładów naprężeń pionowych w gruncie dla różnych powierzchni obciążonych pod
warunkiem prawidłowego doboru współczynnika a. Przy ustalonej głębokości całko-
wania H można przyjmować a = ηm(H) - patrz rysunek 13.

4.3.3 Rozkłady dla obciążenia prostokątnego

Przywołajmy rozwiązania znane z teorii sprężystości i bazujące na podstawowym
rozwiązaniu Boussinesq’a4. Na rysunku 13 przedstawiono rozkłady naprężeń pod
środkiem oraz narożem prostokątnego obszaru obciążonego równomiernie. Bardzo
podobne wykresy znaleźć można w wielu opracowaniach, w tym np. w normie PN-
81/B-03020 [2], gdzie proponuje się wykorzystanie ich do szacowania osiadań pod-
łoża gruntowego. Jak łatwo zauważyć rozkłady te zależą, oprócz głębokości z, rów-
nież od wymiarów obszaru L i B. W szczególności prędkość zaniku naprężeń wraz

4Rozwiązanie Boussinesq’a opisuje rozkład naprężeń w półprzestrzeni sprężystej obciążonej po-
jedynczą siłą skupioną
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Rysunek 13: Wykresy rozkładów naprężenia pod środkiem ηm(z) (z lewej) i narożem
ηn(z) (z prawej) obszaru prostokątnego.

z głębokością jest odwrotnie proporcjonalna do szerokości obszaru B (naprężenia
tym wolniej zanikają im większe jest B). Ponadto rozkłady naprężeń nie są stałe
w obrębie obszaru ale zależą od położenia w płaszczyźnie obciążenia x, y (pomimo
równomiernego obciążenia powierzchni). Pod środkiem obszaru występują najwięk-
sze naprężenia, pod narożem są one kilkukrotnie mniejsze, zaś na pozostałym ob-
szarze przyjmują wartości pośrednie. Na rysunku 14 przedstawiono przykładowe
rozkłady współczynnika η(x, y) pod obciążeniem prostokątnym dla wybranych głę-
bokości względnych z/B.
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Rysunek 14: Rozkład η(x, y) naprężeń pod prostokątnym obszarem równomiernie
obciążonym (jedna ćwiartka) dla wybranych głębokości względnych.

Aby ustalić wartości współczynnika podatności k dla takich rozkładów naprężeń
najłatwiej dokonać podziału na warstwy obliczeniowe o małych miąższościach hi,
w każdej warstwie ustalić ηi i skorzystać bezpośrednio z zależności (10). Zadanie
jest o tyle złożone, że pod każdym punktem obszaru obciążonego (x, y) rozkład
naprężenia pionowego jest inny. Jest to prawdą również wtedy gdy moduł podatności
podłoża jest stały, tj. gdy E(z) = Ei = E = Ẽ.

Zobrazujmy zatem rozkład k pod obciążeniem prostokątnym. Po przekształceniu
wzorów (8) i (10) oraz po uwzględnieniu faktu, że rozkład naprężenia jest funkcją
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wszystkich trzech kierunków kartezjańskich możemy zapisać:

k(x, y) = α(x, y) · Ẽ (17)

gdzie:

α(x, y) =
k(x, y)

Ẽ
=

[∫
η(x, y, z)dz

]−1

≈

[∑
i

ηi(x, y)hi

]−1

(18)

Na rysunku 15 pokazano mapy rozkładu współczynnika α(x, y) dla wybranych wy-
miarów powierzchni obciążenia L × B oraz głębokości H całkowania (sumowania)
rozkładów naprężeń pionowych. Można zaobserwować następujące tendencje zmien-
ności współczynnika α(x, y) (czyli również współczynnika k(x, y) przy ustalonym
Ẽ):

• współczynnik ten jest mniejszy wewnątrz obszaru obciążonego i zwiększa się
w miarę zbliżania się do krawędzi;

• współczynnik maleje przy zwiększaniu wymiarów powierzchni obciążonej;

• współczynnik maleje przy zwiększeniu głębokości całkowania zmierzając do
pewnej ustalonej wartości (przy stałych wymiarach powierzchni obciążonej.)
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Rysunek 15: Rozkłady α(x, y) pod prostokątnym obszarem L × B przy różnych
głębokościach całkowania H. Na wykresach podano również średnią wartość współ-
czynnika αsr dla całego obszaru obciążonego.
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4.4 Głębokość całkowania

Jak wynika z poprzedniego podrozdziału kluczową rolę przy ustalaniu współczyn-
nika k odgrywa przyjęta głębokość całkowania naprężeń. Teoretyczne rozwiązania
sprężyste sugerują, że całkowanie to powinno odbywać się przy założeniu H → ∞.
Należy jednak wskazać, że dokładny rozkład naprężeń pionowych w gruncie nigdy
nie jest znany. W rzeczywistości zależy on od konkretnej konfiguracji odkształcalno-
ści gruntu i elementów przekazujących obciążenie, gabarytów obciążanej powierzchni
oraz samej wartości obciążenia. Założenie nieskończonej granicy całkowania jest za-
tem po pierwsze niepraktyczne z inżynierskiego punktu widzenia, a po drugie nie
daje gwarancji uzyskania wyników pokrywających się z rzeczywistością pomiarową,
nawet przy przyjęciu „dokładnych” rozkładów naprężeń z rozwiązań sprężystych.
Dlatego zwykle założeniom dotyczącym rozkładowi naprężeń w gruncie towarzyszą
założenia dotyczące głębokości całkowania.

W literaturze przedmiotu i w normach branżowych głębokość całkowania okre-
ślana jest również mianem strefy aktywnej. Jedną z metod ustalania zasięgu tej
strefy jest ograniczenie jej do wielokrotności charakterystycznego wymiaru obciąże-
nia na powierzchni (np. szerokości obszaru prostokątnego B lub średnicy obszaru
kołowego D). Jak wskazują rozwiązania dokładne w ramach teorii sprężystości, na-
prężenia w gruncie wywołane obciążeniem powierzchniowym zanikają wraz z głębo-
kością, przyjmując na głębokości rzędu B wartości nie większe niż 30% obciążenia
powierzchniowego q, zaś na głębokości 2B wartości nie większe niż 20% q. Dokładnie
w taki sposób zanikają funkcje rozkładu η(z) na rysunku 13. Innym kryterium usta-
lenia głębokości całkowania jest kryterium naprężeniowe. Eurokod 7 [4] zaleca aby
sumowanie przeprowadzać do głębokości, na której naprężenia efektywne wywołane
obciążeniem zewnętrznym są mniejsze aniżeli 20% efektywnych naprężeń pierwot-
nych wywołanych ciężarem własnym gruntu σγ, tj. spełniony musi być warunek:

σ(H) ≤ βσγ(H) (19)

gdzie β = 0.2. Warto dodać, że bardzo podobny warunek znajdował się w normie
PN-81/B-03020 [2] z tą różnicą, że przyjmowano β = 0.3. W ogólnym przypadku
mamy:

σγ(H) =

∫ H

0

γ(z)dz ≈
∑

γihi (20)

gdzie γ(z) jest ciężarem objętościowym gruntu. Jeśli przyjmiemy stałą wartość cię-
żaru objętościowego gruntu (co jest uzasadnione, bo zwykle zmienność γ jest rela-
tywnie niewielka), to naprężenie pierwotne na głębokości H wyniesie σγ(H) = γH.
Korzystając z wzorów (19) i (1) można wtedy zapisać:

H =
η(H)

β

q

γ
(21)

Wzór ten ma postać uwikłaną z uwagi na H i w ogólnym przypadku wymaga roz-
wiązania drogą iteracyjną. Wartość η(H) w powyższym wzorze można ustalać za po-
mocą nomogramu na wartość ηm dla obszarów prostokątnych (patrz rysunek 13). Dla
nieregularnych obszarów, bez wyróżnionego dominującego kierunku, można przyj-
mować L = B =

√
A/π, gdzie A jest powierzchnią obciążenia. W szczególnym

przypadku, gdy można założyć w przybliżeniu stały rozkład naprężeń pionowych
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pod obciążeniem, czyli η(H) ≈ 1, otrzymuje się:

H =
q

βγ
(22)

Jest to wartość graniczna, gdyż dla skończonych wymiarów obciążenia mamy zawsze
η(H) < 1. Warto zauważyć, że w takim przypadku, otrzymuje się również, zgodnie
z opisem w punkcie 4.3.1, współczynnik sprężystości k dla jednorodnego podłoża
równy:

k =
βγ

q
E (23)

Obliczone w ten sposób k ma pewną wartość porównawczą. Dla skończonych wy-
miarów płyt fundamentowych przy tym samym obciążeniu i warunkach gruntowych
powinno się uzyskiwać większe wartości współczynnika k.

Warto dodać, że w przypadku płyt fundamentowych przekazujących na podłoże
relatywnie niewielkie obciążenia (tak jak to jest w przypadku płyt Izodom) kry-
terium (21) prowadzi do niewielkich wymaganych głębokości całkowania naprężeń,
a co za tym idzie, również stosunkowo niewielkich niezbędnych głębokości rozpozna-
nia geotechnicznego. Przyjmując na przykład q = 25kPa, γ = 20 kN

m3 oraz zakładając
η(H) = 0.8 i β = 0.2 uzyskuje się głębokość całkowania H = 5 m. Dla β = 0.3
otrzymuje się natomiast H = 4 m. Uzasadnione wydaje się więc twierdzenie, że
w większości przypadków zastosowań płyt Izodom wystarczające jest rozpoznanie
podłoża geotechnicznego do głębokości rzędu 4÷ 5 m poniżej powierzchni terenu.

4.5 Model 3D płyty fundamentowej Izodom

W celu weryfikacji przedstawionych powyżej rozważań5, zdecydowano się na przepro-
wadzenie obliczeń dla trójwymiarowego modelu płyty za pomocą metody elementów
skończonych. Metoda ta pozwala na zbadanie rzeczywistej odpowiedzi półprzestrzeni
sprężystej na zadane obciążenie uwzględniając przy tym sztywność samej płyty oraz
szalunku z periporu i warstw dodatkowych. Wszystkie obliczenia w tym rozdziale
wykonane zostały za pomocą oprogramowania fempy [21].

4.5.1 Model bazowy

Półprzestrzeń gruntowa modelowana była za pomocą kostki o wymiarach X × Y ×
Z = 60 × 60 × 100 m. Z uwagi na porównawczy charakter obliczeń płytę Izodom
modelowano jako prostokątną o wysokości 0.25 m w szalunku z periporu o wysokości
również 0.25 m. Spód szalunku przyjęto na poziomie 0.2 m poniżej powierzchni
terenu. Pod szalunkiem przyjęto płytę dodatkową o grubości 0.06 m oraz warstwę
podbudowy o grubości 0.2 m. W modelu bazowym płyta betonowa ma wymiary
B × L = 10× 15 m.

Przyjęto dalej, że dodatkowe naprężenia w gruncie generowane są przez ciężar
własny płyty betonowej - przyjęto γb = 25 kN

m3 - oraz obciążenia na jej powierzchni.
Jako bazowe obciążenie przyjęto q = 25 kPa. Moduł odkształcenia (Younga) dla
betonu przyjęto jako E0,b = 30000 MPa, a współczynnik Poissona vb = 0.166.
Dla periporu natomiast moduł odkształcenia przyjęto za opracowaniami [17, 16]

5dotyczących w istocie redukcji trójwymiarowego modelu półprzestrzeni sprężystej obciążonej
płytą do zadania dwuwymiarowego
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Rysunek 16: Model bazowy MES płyty Izodom po wykonaniu obliczeń (jedna
ćwiartka, powiększenie deformacji siatki 200×). Kolorami oznaczono rozkład pio-
nowych przemieszczeń układu.

jako E0,p = 20 MPa, zaś współczynnik Poissona jako vp = 0.3. W rozwiązaniu
podstawowym do celów porównań przyjęto również dla całej przestrzeni gruntowej
E0,g = 20 MPa oraz vb = 0.3.

Fragment zdeformowanej siatki MES modelu bazowego, po wykonaniu obliczeń,
zaprezentowano na rysunku 16. Na rysunku 17 przedstawiono natomiast rozkład
współczynnika α(x, y), zdefiniowanego wzorem (18), w miejscu przylegania płyty
żelbetowej do szalunku z periporu. Współczynnik sprężystości może być ustalony
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Rysunek 17: Rozkład współczynnika α(x, y) pod płytą żelbetową w modelu bazowym
(opis w tekście). Nieregularności wykresu wynikają z przyjętej dyskretyzacji MES.

jako:

k(x, y) = α(x, y)
E0,b

1− v2b
(24)

Wartość średnia przy danych przyjętych w modelu bazowym wyniesie zatem:

ksr = αsr
E0,g

1− v2g
= 0.2

20

1− 0.32
≈ 4.4

MPa

m
(25)
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W kolejnych punktach przedstawiono wyniki obrazujące wpływ istotnych para-
metrów układu na rozkład współczynnika α(x, y).

4.5.2 Zmiana sztywności płyty

W zadaniu tym przetestowano wpływ zmiany sztywności płyty w modelu bazo-
wym na generowane wyniki. Rozważono dwa przypadki: bardzo dużą oraz znikomą
sztywność płyty. Jak widać na rysunku 18 rozkład α(x, y) jest bardziej równomierny
w przypadku wiotkiej płyty, jednak wartość średnia αsr jest w obu przypadkach taka
sama. Warto zwrócić uwagę na dobrą zgodność rozkładu uzyskanego dla wiotkiej
płyty z rozkładem pokazanym na rysunku 15 dla obszaru B × L = 10× 15 m oraz
głębokości całkowania H = 8 m.
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Rysunek 18: Rozkład współczynnika α(x, y) pod płytą żelbetową przy bardzo dużej
i znikomej sztywności płyty.

4.5.3 Zmiana sposobu obciążenia płyty

W rozważanym modelu zmiana wartości obciążenia równomiernie rozłożonego na
powierzchni nie wpływa w żaden sposób na rozkład wartości współczynnika α(x, y).
Jest to immanentna cecha modelu liniowo sprężystego. Wykonano natomiast ob-
liczenia dla kilku innych wariantów obciążenia płyty - różniących się od jednoli-
tego obciążenia ciągłego. Warianty te zestawiono na rysunku 19. Uzyskane rozkłady

Rysunek 19: Warianty obciążenia na powierzchni płyty. Kolor jasnoszary - obciążenie
rozłożone p, kolor ciemnoszary - obciążenie od ścian 20p, kolor czarny - obciążenie
od słupów 60p. Przyjęto grubość ścian i bok słupów kwadratowych 0.5 m.
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współczynnika α(x, y) przedstawiono natomiast na rysunku 20. W stosunku do roz-
wiązania bazowego widoczne jest wyraźnie zwiększenie tego współczynnika w stre-
fach bardziej obciążonych i jego redukcja w strefach o mniejszym obciążeniu. Wynika
to z faktu, że osiadania płyty, pomimo różnic w intensywności obciążenia na jej po-
wierzchni, są wyrównywane dzięki jej sztywności własnej. Warto zwrócić uwagę, że
αsr pozostaje na tym samym poziomie niezależnie od sposobu obciążania.
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Rysunek 20: Rozkład współczynnika α(x, y) pod płytą żelbetową dla różnych wa-
riantów obciążenia.

4.5.4 Zmiana odkształcalności podłoża

W zadaniu tym modyfikowano moduł odkształcenia podłoża E0,g modelu bazowego.
Moduły odkształcenia warstw podsypki, periporu oraz płyty betonowej pozostały
bez zmian. Nie rozważano gruntu uwarstwionego zakładając, że przyjęte E0,g jest
już modułem uśrednionym na głębokości zgodnie ze wzorem (9).

Na rysunku 21 przedstawiono ustalone rozkłady α(x, y). Największa zmienność
tego współczynnika występuje przy najmniejszej wartości modułu odkształcenia
podłoża. Najwyraźniejszy jest tutaj brzegowy efekt ”wzmocnienia” płyty przez sza-
lunek z periporu. Efekty brzegowe redukują się w miarę zwiększania modułu od-
kształcenia. Należy również zauważyć, że przy dużych wartościach E0,g maleje war-
tość αsr. Oznacza to, że współczynniki k(x, y) rosną nieco wolniej aniżeli moduły
odkształcenia, co związane jest z faktem, że przy dużych modułach odkształcenia
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Rysunek 21: Rozkład współczynnika α(x, y) pod płytą żelbetową dla różnych mo-
dułów odkształcenia podłoża.

podłoża decydujące znaczenie mają parametry szalunku i podsypki, które nie były
modyfikowane.

4.5.5 Zmiana wymiarów płyty

Kształt płyty fundamentowej może być bardzo różny, niemniej jednak na współ-
czynniki podatności wpływ ma przede wszystkim charakterystyczny wymiar płyty.
Przeanalizowano kilka rozmiarów płyt typowych dla budownictwa jednorodzinnego
w którym funkcjonuje system Izodom, bez zmiany pozostałych warunków modelu ba-
zowego. Na rysunku 22 przedstawiono wyniki otrzymane dla płyt kwadratowych, zaś
na rysunku 23 dla płyt prostokątnych. Można stwierdzić, że przy zmianie wymiarów
płyty charakter rozkładu α(x, y) nie zmienia się, zmieniają się natomiast wartości
średnie αsr. Średnie podatności są zatem większe przy mniejszych rozmiarach płyty
i spadają przy jej powiększaniu. Jest to wynik zgodny z wynikami otrzymanymi
w poprzednich rozdziałach (patrz np. rysunek 15).

Dodatkowo na rysunku 24 przedstawiono uogólnioną zależność pomiędzy wymia-
rami płyty a współczynnikiem αsr.

4.5.6 Podsumowanie analiz numerycznych

Z przeprowadzonych obliczeń wynika co następuje:
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Rysunek 22: Rozkład współczynnika α(x, y) dla różnych wymiarów płyt kwadrato-
wych.

• rozkład współczynnika α(x, y) wiążącego moduł podatności podłoża Ẽ ze
współczynnikiem sprężystości podłoża k(x, y) zależy od: wymiarów płyty, sztyw-
ności płyty, sposobu obciążenia płyty i odkształcalności podłoża;

• wartość średnią αsr można uważać za stałą przy stałych wymiarach płyty;
niewielkie zmniejszenie tej wartości obserwowane jest przy zwiększaniu modu-
łów odkształcenia podłoża; można przyjąć prędkość redukcji jako 5% wartości
bazowej na każde 40 MPa przyrostu modułu odkształcenia.

• współczynnik α(x, y) przyjmuje wartości większe w pobliżu krawędzi płyty zaś
mniejsze wewnątrz płyty; różnice mogą być kilkukrotne, zależnie od warunków
pracy płyty, jednak wartość średnia pozostaje stała;

• przyrost wartości α(x, y) jest widoczny w szczególności w rejonach obciąże-
nia płyty ścianami zewnętrznymi, ściany wewnętrzne i słupy wywołują mniej
istotne efekty;

• dla dużych płyt średnia αsr może być traktowana w przybliżeniu jako odwrot-
ność miąższości strefy aktywnej (wymaganej głębokości całkowania) H.

4.6 Wnioski i zalecenia projektowe

Wykonane analizy pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
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Rysunek 23: Rozkład współczynnika α(x, y) dla różnych wymiarów płyt prostokąt-
nych.

• zagadnienie obciążenia płyty fundamentowej spoczywającej na podłożu grun-
towym jest zagadnieniem trójwymiarowym;

• analiza zagadnienia jako dwuwymiarowego wymaga uśrednienia własności pod-
łoża na głębokości aby ustalić współczynniki podatności, co wiąże się z koniecz-
nością całkowania naprężeń i odkształceń w gruncie;

• rozkłady naprężeń i odkształceń w gruncie zależą nie tylko od parametrów
podłoża, ale również od indywidualnych cech projektowanego obiektu (sztyw-
ności, gabarytów, charakteru obciążeń);

• rozkład podatności podłoża α(x, y) pod płytą ma zatem również charakter
indywidualny;

• wymagana głębokość całkowania H (strefa aktywna) jest kluczowym parame-
trem, pozwalającym oszacować podatność i dalej osiadania płyty;

• wartość średnia podatności αsr może zostać wiarygodnie oszacowana przy zna-
jomości jedynie uogólnionych gabarytów płyty fundamentowej;

• dla dużych płyt αsr może być rozumiane jako odwrotność koniecznej głębokości
całkowania;
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Rysunek 24: Współczynnik αsr w zależności od wymiarów płyty.

• głębokości całkowania oraz w konsekwencji współczynniki podatności, ustalane
według zaleceń normowych (wzór 21), uzależniają tę wartość od obciążeń płyty
i ciężaru własnego gruntu; w ramach teorii sprężystości taka zależność nie
występuje co potwierdzają analizy numeryczne;

• z punktu widzenia statyki płyty obliczanej jako element sprężysty bardziej
istotne są rozkłady podatności (czyli proporcje współczynników przyjętych
pod poszczególnymi fragmentami płyty) aniżeli jej dokładne wartości.

Wnioski te pozwalają na sformułowanie następującego uproszczonego sposobu
postępowania przy ustalaniu współczynników podatności do projektowania płyt fun-
damentowych Izodom w prostych warunkach gruntowych:

1. Ustalić charakterystyczne wymiary płyty L, B. Przy nieregularnym kształcie
płyty należy przyjąć prostokąt lub kwadrat o równoważnej powierzchni.

2. Ustalić wartość αsr według rysunku 24.

3. Ustalić wartość uśrednionego pierwotnego modułu odkształcenia podłoża Ẽ
korzystając ze średniej harmonicznej (wzór 12) i przyjmując H = 1/αsr. Na-
leży pamiętać, że Ei = E0i/(1 − v2i ) gdzie E0i jest pierwotnym modułem od-
kształcenia w warstwie i, a vi jest współczynnikiem Poissona w tej warstwie.
Celem dokładniejszego ustalenia wartości Ẽ można posłużyć się rozkładem wy-
kładniczym naprężeń lub rozkładami dokładnymi opisanymi w tym rozdziale.

4. Ustalić średnią wartość współczynnika sprężystości jako:

ksr = αsrẼ (26)

Jeżeli obciążenie płyty jest zbliżone do równomiernego można przyjąć k(x, y) =
ksr.

5. Przyjąć rozkład k(x, y) zgodnie z indywidualnym charakterem obciążeń płyty.
Wskazówki w tym zakresie znajdują się na rysunku 20. Można w dużym przy-
bliżeniu zalecić zastosowanie pod ścianami zewnętrznymi w strefie do 2÷ 3h,
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gdzie h jest grubością ściany, współczynnik sprężystości o wartości k1 = 1.5ksr,
dla ścian nośnych wewnętrznych6 w strefie do 2h współczynnik k2 = ksr, zaś
dla pozostałego obszaru wartość współczynnika k3, taką, żeby zachowana zo-
stała wartość średnia dla całego obszaru, tj. powinno być spełnione:

ksr =
k1A1 + k2A2 + k3(A− A1 − A2)

A
(27)

gdzie A jest powierzchnią płyty. Wpływ obciążenia słupami wewnętrznymi
można pominąć, słupy na krawędziach zewnętrznych płyty można potraktować
jak krótkie odcinki ścian.

5 Wnioski końcowe
Celem niniejszego opracowania było określenie istotnych warunków posadowienia
płyt fundamentowych Izodom. Na podstawie przeprowadzonych analiz ustalono co
następuje:

1. Poziom posadowienia płyt fundamentowych Izodom, przy odpowiednim zabez-
pieczeniu przed przemarzaniem, może zostać przyjęty bardzo płytko, nawet na
poziomie rzędnej powierzchni terenu. Jest to dopuszczane przez obowiązujące
przepisy i zostało zweryfikowane za pomocą obliczeń numerycznych w roz-
dziale 3.

2. Uniwersalną metodą zabezpieczania fundamentów Izodom przed niekorzyst-
nym wpływem przemarzania gruntu jest wykonanie kołnierza przeciwmrozo-
wego o grubości 12 cm. W punkcie 3.7 wskazano na możliwe odstępstwa od
tej reguły.

3. Minimalny zakres badań gruntowych powinien obejmować ustalenie układu
warstw podłoża, poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz modułów odkształ-
cenia do głębokości ok. 4 ÷ 5 m poniżej powierzchni terenu. W prostych wa-
runkach gruntowych charakterystyczne wartości modułów odkształcenia mogą
być przyjmowane według zaleceń normy PN-81/B-03020 [2], tj. z wykorzy-
staniem korelacji ze stopniem zagęszczenia (dla gruntów sypkich) i stopniem
plastyczności (dla gruntów spoistych). W przypadku złożonych i skompliko-
wanych warunków gruntowych konieczne są dodatkowe badania określające
w sposób bezpośredni wartości modułów, np. badania edometryczne na prób-
kach o nienaruszonej strukturze.

4. Ustalanie współczynników podatności podłoża jest zagadnieniem, które nie
daje się uogólnić do uniwersalnej metody. Rozkłady podatności zależą od wielu
czynników w tym od indywidualnych cech wznoszonych obiektów takich jak
np. charakter obciążeń na powierzchni płyty. W punkcie 4.6 zaprezentowano
sposób postępowania dostosowany do przypadku płyt fundamentowych Izo-
dom. Należy jednak pamiętać, że może się on nie sprawdzić w złożonych wa-
runkach gruntowych (np. gdy układ warstw podłoża jest daleki od poziomego)

6Ściany zewnętrzne zbiegające się w narożnikach wewnętrznych płyty (np. płyta w kształcie
litery L) powinny zostać potraktować jak ściany wewnętrzne.

37



lub w nietypowych warunkach obciążeniowych (np. w przypadku bardzo du-
żej koncentracji obciążeń na fragmencie płyty). W przypadku gruntów bardzo
słabych (organicznych, mineralnych miękkoplastycznych) zaleca się wykona-
nie wzmocnienia podłoża, np. konsolidacji statycznej, przed przystąpieniem
do właściwych robót fundamentowych [18].

5. Posadowienie w systemie Izodom nie wprowadza dodatkowych czynników,
które mogłyby skutkować zaleceniem wykonania drenażu opaskowego. Tym
samym w zakresie wykonania drenażu należy stosować ogólnie przyjęte za-
lecenia. Niemniej jednak, aby zabezpieczyć się przed możliwością podmywa-
nia fundamentu przez wody opadowe (np. w przypadku pozostawienia płyty
niezabudowanej i narażonej na oddziaływanie niekorzystnych warunków at-
mosferycznych przez dłuższy okres czasu) zaleca się wykonanie podbudowy w
postaci materaca geosyntetycznego.
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