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SOLIDNA
PODSTAWA
Bez solidnych fundamentów nie da siê wybudowaæ
domu. Pe³ni¹ one bardzo wa¿n¹ rolê, poniewa¿
przekazuj¹ wszystkie obci¹¿enia ze stropów i œcian
budynku na grunt. Zaprojektowanie i wykonanie fundamentów musi byæ szczególnie staranne.
Opracowanie: Iwona Król
odzaj i wymiary fundamentów
zale¿¹ od wielu czynników: wielkoœci obci¹¿eñ, rodzaju i stanu pod³o¿a
gruntowego, poziomu wystêpowania wody gruntowej. Szczególnie rodzaj gruntu
wystêpuj¹cego w poziomie posadowienia
ma bardzo du¿e znaczenie, poniewa¿ od
tego zale¿y, jakie obci¹¿enie jednostkowe
ten grunt wytrzymuje, a wiêc na jak¹ po-
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1 Sposób okreœlania g³êbokoœci posadowienia

wierzchniê ³awy czy stopy fundamentowej
trzeba bêdzie to obci¹¿enie roz³o¿yæ.
Przed wykonaniem projektu konieczne
jest wiêc zgromadzenie niezbêdnych informacji dotycz¹cych gruntu.

Jakie informacje o gruncie
s¹ potrzebne
Przede wszystkim s¹ to przekroje geotechniczne. Przedstawiaj¹ one uk³ad
warstw gruntu na terenie, na którym
chcemy postawiæ dom. Okreœla siê rodzaj
gruntu, jego gêstoœæ objêtoœciow¹ oraz
stan, w jakim siê znajduje.
Przekroje geotechniczne dostarczaj¹
nam dwóch podstawowych informacji:
■ na jakiej g³êbokoœci poni¿ej poziomu terenu wystêpuje tzw. grunt noœny, czyli taki, na którym mo¿na posadowiæ fundament;
■ na jakiej g³êbokoœci wystêpuje woda
gruntowa i jakie s¹ przewidywane wahania jej poziomu.
Pierwsza informacja decyduje o tym,
jaka ma byæ konstrukcja fundamentów,
druga – czy i jakie trzeba bêdzie wykonaæ
izolacje.
Od tego, jaki rodzaj gruntu wystêpuje
w miejscu budowy zale¿y dopuszczalne
obci¹¿enie jednostkowe. Ma to wp³yw na
konieczn¹ powierzchniê fundamentu – im
jest ona wiêksza, tym mniejsze jest obci¹¿enie jednostkowe. Dlatego przy s³abych gruntach potrzebne s¹ fundamenty o
du¿ej powierzchni (szerokie ³awy a nawet
p³yty).
Poziom wystêpowania wody gruntowej mo¿e ulegaæ znacznym wahaniom (zale¿y to od pory roku, wielkoœci opadów na
danym terenie, warunków atmosferycznych). Poziom maksymalny jest podstaw¹
do podjêcia decyzji o zastosowaniu ewentualnych izolacji wodochronnych oraz
o tym, czy budynek mo¿e byæ podpiwniczony. Niekorzystne jest budowanie w zag³êbieniach terenu, przy rzekach i potokach oraz na zboczach. Pod uwagê nale¿y
braæ te¿ w³aœciwoœci wody gruntowej,
szczególnie jej agresywnoœæ w stosunku
do betonu.

G³êbokoœæ posadowienia
fundamentów

2 Mapa g³êbokoœci przemarzania dla Polski
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G³êbokoœæ posadowienia mierzy siê
od powierzchni terenu do dolnej podstawy fundamentu 1. G³êbokoœæ posadowienia zale¿y g³ównie od g³êbokoœci wystêpo-

wania gruntów noœnych, poziomu wystêpowania wody gruntowej i g³êbokoœci
przemarzania. Czasami trzeba te¿
uwzglêdniæ warunki posadowienia s¹siednich budynków oraz sposób podpiwniczenia.
Teren Polski podzielony jest na kilka
stref; dla ka¿dej z nich okreœlona jest tak
zwana umowna g³êbokoœæ przemarzania 2, która zale¿y przede wszystkim od
tego, jak d³ugo na danym terenie utrzymuj¹ siê mrozy (przyk³adowo dla województwa mazowieckiego g³êbokoœæ przemarzania wynosi 1 m). G³êbokoœæ przemarzania ma najwiêksze znaczenie
w przypadku, gdy na poziomie posadowienia fundamentów wystêpuj¹ tak zwane grunty wysadzinowe, czyli spoiste (i³y,
gliny, piaski pylaste lub gliniaste).
W gruntach tych zamarzaj¹ca woda zamienia siê w lód, towarzyszy temu wzrost
jej objêtoœci. Wskutek tego powstaj¹
w gruncie du¿e si³y, które oddzia³uj¹ na
fundament i powoduj¹ jego podniesienie.
Z kolei w okresie wiosennym grunt odmarza, a wtedy nastêpuje zjawisko odwrotne – woda w gruncie zmniejsza swoj¹ objêtoœæ. To prowadzi do osiadania budynku. Co mo¿emy zrobiæ, ¿eby zapobiec
tym niekorzystnym zjawiskom? Wystarczy posadowiæ fundamenty budynków
stoj¹cych na gruntach wysadzinowych
poni¿ej g³êbokoœci przemarzania.
W gruntach niewysadzinowych (piasek,
¿wir) posadowienie poni¿ej g³êbokoœci
przemarzania nie jest konieczne ale, g³êbokoœæ posadowienia fundamentów nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 0,5 m.
Je¿eli projektowany budynek ma
przylegaæ do ju¿ istniej¹cego lub znajdowaæ siê w niewielkiej od niego odleg³oœci,
g³êbokoœæ posadowienia bêdzie zale¿eæ
od g³êbokoœci posadowienia fundamentów budynku ju¿ stoj¹cego. Wykonywanie fundamentów w takim przypadku wyGrunty dzielimy na:
niespoiste: mineralne (¿wiry i pospó³ki,
piaski grube, œrednie, drobne i pylaste)
i organiczne (piaski próchnicze) – ich stan
mo¿e byæ zagêszczony, œrednio zagêszczony lub luŸny;
■ spoiste: ¿wiry i pospó³ki gliniaste, piaski
gliniaste, py³y piaszczyste, gliny piaszczyste i pylaste, i³y – ich stan mo¿e byæ pó³zwarty, twardoplastyczny, plastyczny lub
miêkkoplastyczny.
■

S³owniczek
grunty noœne – grunty maj¹ce dostateczn¹
wytrzyma³oœæ, aby mo¿na by³o oprzeæ na
nich fundament;
przemarzanie gruntów – zjawisko polegaj¹ce na zamarzaniu wody w gruncie i w konsekwencji zwiêkszaniu jego objêtoœci, co
mo¿e mieæ szkodliwy wp³yw na fundament;
umowna g³êbokoœæ przemarzania – okreœlona dla danej strefy kraju g³êbokoœæ, do
której wystêpuje niebezpieczeñstwo przemarzania gruntów;
g³êbokoœæ posadowienia – g³êbokoœæ mierzona od powierzchni terenu do dolnej podstawy fundamentu.

maga szczególnej ostro¿noœci, poniewa¿
podczas prac ³atwo naruszyæ grunt pod
fundamentem s¹siedniego budynku
i w konsekwencji doprowadziæ do jego
uszkodzenia. Wykonanie projektu powinno byæ poprzedzone ekspertyz¹, a warunki wykonania fundamentów oraz ewentualnie piwnic nowego budynku powinny
byæ szczegó³owo okreœlone w projekcie.

Sposoby posadowienia
Posadowienie budynku mo¿e byæ
bezpoœrednie (p³ytkie) lub poœrednie
(g³êbokie). Z posadowieniem bezpoœrednim mamy do czynienia, gdy w poziomie
podstawy fundamentu znajduje siê grunt
o odpowiednich w³aœciwoœciach, na którym mo¿na bezpoœrednio oprzeæ fundament. Fundamenty takie projektuje siê
w postaci ³aw fundamentowych (pod
œcianami) lub stóp fundamentowych
(pod s³upami). W przypadku s³abych
gruntów, dla których wymiary ³aw lub
stóp musia³yby byæ bardzo du¿e, stosuje
siê p³yty fundamentowe pod ca³ym budynkiem. Fundamenty p³ytowe nie tylko rozk³adaj¹ obci¹¿enie od budynku na
du¿¹ powierzchniê gruntu, ale tak¿e
usztywniaj¹ budynek i zmniejszaj¹ jego
osiadanie. Co jednak zrobiæ w przypadku, gdy grunt o wymaganej noœnoœci
znajduje siê du¿o poni¿ej projektowanego poziomu posadowienia? Czêsto najprostszym rozwi¹zaniem jest wymiana
gruntu. S³aby grunt usuwa siê do okreœlonej g³êbokoœci i zastêpuje grubym
piaskiem lub pospó³k¹, które uk³ada siê
warstwami, ka¿d¹ warstwê zagêszczaj¹c.
Je¿eli wymiana gruntu nie wchodzi
w grê, stosuje siê posadowienie poœred-

c)

3 Przyk³ady ³aw: a) pod œcianê, b) pod s³upy,
c) ³awa trapezowa pod dwa s³upy

nie w postaci fundamentów, które przechodz¹ przez warstwê gruntów s³abych,
docieraj¹c do gruntów noœnych i przekazuj¹c na ni¹ obci¹¿enie. Do takich fundamentów zaliczamy pale i studnie.
£awy fundamentowe
£awy fundamentowe wykonuje siê
pod œcianami lub szeregami s³upów ustawionych w niewielkiej odleg³oœci od siebie 3a-c. £awy projektuje siê najczêœciej
jako betonowe lub ¿elbetowe. Mog¹ byæ
wylewane na budowie lub wykonane
z prefabrykowanych bloczków betonowych. Przy mniejszych obci¹¿eniach

4 £awa betonowa
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i mniejszych wymiarach wykonuje siê ³awy betonowe. Zbroi siê je przynajmniej
czterema prêtami pod³u¿nymi œr. 1020 mm, aby zapobiec ich nierównomiernemu osiadaniu wzd³u¿ œciany 4. Przekrój poprzeczny ³aw jest najczêœciej prostok¹tny. Dla ³aw o wiêkszej wysokoœci
(40-50 cm) ze wzglêdów oszczêdnoœciowych stosuje siê przekroje trapezowe lub
schodkowe 5. W przypadku wykonywania ³aw fundamentowych na terenie nachylonym projektuje siê ³awy schodkowe.
Przy du¿ych obci¹¿eniach konieczna wysokoœæ ³awy betonowej mog³aby byæ tak
du¿a, ¿e sta³oby siê to nieekonomiczne.
W takich przypadkach projektuje siê ³awy ¿elbetowe, to znaczy takie, które
oprócz zbrojenia pod³u¿nego maj¹ tak¿e
zbrojenie poprzeczne 6. Pod ka¿dym
fundamentem powinna byæ u³o¿ona warstwa gruzu, t³ucznia lub chudego betonu
o gruboœci 5-10 cm, która zabezpiecza
prêty zbrojenia przed zanieczyszczeniem
ziemi¹ oraz zapobiega mieszaniu siê betonu z gruntem.
Czasami projektuje siê ³awy z ceg³y
pe³nej ceramicznej 7. Takie rozwi¹zanie
jest mo¿liwe przy posadowieniu budynku
powy¿ej zwierciad³a wody gruntowej.
Grunt musi byæ stosunkowo jednolity,
aby osiadanie by³o równomierne. Klasa
ceg³y nie powinna byæ ni¿sza ni¿ 7,5. Je¿eli przewiduje siê trwa³e zawilgocenie
fundamentów, powinna byæ zastosowana

a)

b)

5 Przekroje ³aw: a) prostok¹tny schodkowy,
b) trapezowy
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ceg³a klasy przynajmniej 15 lub ceg³a
klinkierowa. W przekroju pionowym ³awy z ceg³y maj¹ zwykle kszta³t schodkowy.
Stopy fundamentowe
Stopy fundamentowe wykonuje siê
pod s³upami. Maj¹ one za zadanie przejêcie obci¹¿eñ od s³upów i roz³o¿enie ich na
wiêksz¹ powierzchniê. Najczêœciej mamy
do czynienia z przypadkiem, gdy jedna
stopa jest obci¹¿ona jednym s³upem
8a,b. Ze wzglêdu na oszczêdnoœæ betonu
stopy o wiêkszej wysokoœci projektuje siê
jako schodkowe, z tak zwanymi odsadzkami, lub o kszta³cie ostros³upa œciêtego,
tzw. trapezowe. Stopy takie s¹ co prawda
bardziej ekonomiczne, ale ich wykonanie
jest trudniejsze ze wzglêdu na skomplikowane deskowanie. Dlatego w domach jednorodzinnych najczêœciej wykonuje siê
stopy o przekroju prostok¹tnym. Podobnie jak ³awy, stopy mog¹ byæ betonowe
lub ¿elbetowe. Stopy ¿elbetowe projektuje siê w przypadku, gdy otrzymana z
obliczeñ wysokoœæ stóp betonowych by³aby zbyt du¿a.
Stopy z ceg³y mo¿na stosowaæ tylko
pod s³upami nieobci¹¿onymi dynamicznie. Podobnie jak ³awy, stopy z ceg³y maj¹ w przekroju pionowym najczêœciej
kszta³t schodkowy.
P³yty fundamentowe
Fundamenty p³ytowe projektuje siê
w przypadkach, gdy:
■ ze wzglêdu na s³aby grunt lub bardzo
du¿e obci¹¿enie szerokoœæ ³aw lub stóp
fundamentowych musia³aby byæ tak du¿a, ¿e sta³oby siê to ekonomicznie nieuzasadnione;
■ ze wzglêdu na rodzaj gruntu istnieje
niebezpieczeñstwo nierównomiernego
osiadania fundamentów pod budynkiem.
P³yta fundamentowa mo¿e byæ p³aska
lub mieæ ¿ebra skierowane do do³u lub
do góry 9. ¯ebra skierowane do do³u
mo¿na wykonaæ tylko wtedy, gdy daj¹ siê
one uformowaæ bezpoœrednio w gruncie.
Przy ¿ebrach skierowanych ku górze posadzka w piwnicy wymaga wyrównania.
Pale
Fundamenty na palach wykonuje siê
w przypadku, gdy grunt o odpowiedniej
wytrzyma³oœci znajduje siê tak g³êboko,
¿e bezpoœrednie oparcie na nim funda-

6 £awa ¿elbetowa

7 £awa ceglana

a)

b)

8 Stopy fundamentowe: a) trapezowa,
b) schodkowa

tu pod fundamentem, wytrzyma³oœci samych fundamentów i dopuszczalnej wielkoœci osiadania.

Wykopy fundamentowe

9 Typy p³yt fundamentowych

mentów nie jest mo¿liwe. Sposób ten wykorzystywany jest przy budowie du¿ych
obiektów, w domach jednorodzinnych raczej niespotykany.
Studnie
Studnie wykonuje siê z krêgów betonowych. Umieszcza siê je w naro¿nikach
budynku i na skrzy¿owaniach œcian,
ewentualnie dodatkowo wzd³u¿ œcian co
4-5 m. Zwykle ustawia siê jeden na drugim kilka krêgów. Po opuszczeniu studni
do projektowanej g³êbokoœci, wewn¹trz
krêgów umieszcza siê zbrojenie, a nastêpnie zalewa siê studniê betonem.
Sposób rzadko stosowany – powodem
jest pracoch³onnoœæ i du¿e zu¿ycie materia³ów (betonu).
Wymiary fundamentów
Wymiary fundamentów zale¿¹ od
przekazywanych na nie obci¹¿eñ. Œciany
budynku dziel¹ siê na noœne i nienoœne.
Œciany noœne przejmuj¹ obci¹¿enia od
stropów i za poœrednictwem fundamentów przekazuj¹ je na grunt. Œciany nienoœne przenosz¹ na fundamenty jedynie
swój w³asny ciê¿ar. £awy fundamentowe
pod œcianami noœnymi maj¹ wiêc zawsze
wymiary wiêksze ni¿ ³awy pod œcianami
nienoœnymi.
Wymiary fundamentów okreœla siê
w projekcie w taki sposób, aby nie nast¹pi³o przekroczenie: wytrzyma³oœci grun-

Przed przyst¹pieniem do wykonania
fundamentów musimy rozpoznaæ w gruncie przebieg instalacji podziemnych,
szczególnie gazowych i elektrycznych.
Prowadz¹c prace ziemne w bezpoœrednim
s¹siedztwie przewodów musimy zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ. W odleg³oœci
mniejszej ni¿ 0,5 m wszystkie prace wykonuje siê rêcznie, bez wykorzystywania
sprzêtu mechanicznego, a u¿ywane narzêdzia powinny dla bezpieczeñstwa mieæ
drewniane trzonki.
Pracê zaczynamy od wytyczenia fundamentów na dzia³ce budowlanej – zgodnie z projektem budynku. Najpierw ustalamy orientacyjne punkty kontrolne. Ich
oznaczenie mo¿e byæ trwa³e (s³upkami
betonowymi, rurkami metalowymi, ko³kami) lub prowizoryczne (tyczkami mierniczymi). Krótsze odcinki wytyczamy
przy pomocy dwóch punktów, przy odcinkach d³u¿szych wprowadzamy dodatkowe punkty poœrednie. Do pomiarów
d³ugoœci odcinków u¿ywamy tzw. ruletki
lub taœmy stalowej. K¹ty proste mo¿na
wytyczaæ sposobem uproszczonym, przy
pomocy taœmy (przy tej metodzie korzysta siê z prostych zale¿noœci geometrycznych), przy pomocy drewnianych szablonów o kszta³cie trójk¹tów prostok¹tnych
lub tzw. wêgielnic¹ (szklanym pryzmatem). Wyznacza siê równie¿ punkt wysokoœciowy (rzêdn¹ zerow¹, reper), od którego bêdzie siê potem odmierzaæ odleg³oœci w pionie, np. zag³êbienie wykopu. Mo¿e to byæ np. poziom posadzki przysz³ego
parteru. Reper musi byæ naniesiony na
sta³y element na dzia³ce, np. na niezbyt
odleg³y budynek, s³up energetyczny.
Z braku takiego obiektu mo¿na zaznaczyæ
reper na solidnie osadzonym, wy¿szym
paliku.
Po wytyczeniu fundamentów przystêpujemy do wykonania wykopów. Mo¿na
kopaæ rêcznie lub sprzêtem mechanicznym. Najpierw jednak zdejmuje siê
wierzchni¹ warstwê humusu o gruboœci
10-30 cm (usuniêt¹ ziemiê mo¿na potem
wykorzystaæ w ogrodzie). Grunt wydobywany podczas kopania uk³ada siê w s¹siedztwie wykopu, gdzie tworzy skarpy.
Skarpy te musz¹ byæ zabezpieczone przed

osuwaniem siê. Dlatego trzeba zachowaæ
odpowiedni k¹t nachylenia skarpy. Nie
ma on sta³ej wartoœci – zale¿y od rodzaju
gruntu i od g³êbokoœci wykopu. Przy
gruntach spoistych, które nie maj¹ tendencji do usuwania siê, k¹t nachylenia
mo¿e byæ wiêkszy. Natomiast dla gruntów
sypkich k¹t gwarantuj¹cy nieosuwanie siê
skarpy jest niewielki. Najmniejszy k¹t
jest dla piasku (od 34°), wiêkszy dla gruntów piaszczysto-gliniastych, które s¹ bardziej spoiste (45-63°), najwiêkszy dla gliny (56-72°). Przy mniejszej wysokoœci
skarpy mo¿na przyj¹æ wiêkszy k¹t nachylenia, czyli skarpa mo¿e byæ bardziej stroma. Dok³adne wartoœci mo¿na znaleŸæ
w poradnikach budowlanych. ¯eby unikn¹æ problemu osuwania siê skarpy, mo¿na
sk³adowaæ usuniêty grunt w pewnej odleg³oœci od wykopu.
Zastanówmy siê z odpowiednim wyprzedzeniem, co zamierzamy zrobiæ z t¹ czêœci¹ gruntu z wykopu, której nie zu¿yjemy
do zasypania fundamentów i nie wykorzystamy w ¿aden inny sposób. Byæ mo¿e ziemiê trzeba bêdzie wywieŸæ. Szacuj¹c iloœæ
gruntu do wywiezienia weŸmy pod uwagê,
¿e objêtoœæ wykopanego gruntu bêdzie
wiêksza ni¿ objêtoœæ wykopu o – zale¿nie
od rodzaju gruntu – od 20 do 40%. Najwiêkszy przyrost objêtoœci wykazuj¹ grunty o du¿ych ziarnach, które w pod³o¿u by³y zagêszczone, czyli ¿wiry.

Grunt w poziomie posadowienia – to
znaczy tê jego warstwê, na której bezpoœrednio bêdzie opieraæ siê fundament –
trzeba chroniæ przed uszkodzeniami,
które mog³yby naruszyæ strukturê gruntu
i spowodowaæ pogorszenie jego w³aœciwoœci. Dlatego je¿eli do wykonania wykopu u¿ywamy mechanicznego sprzêtu,
wykopujemy grunt tylko do g³êbokoœci
oko³o 20 cm powy¿ej projektowanego poziomu posadowienia, a pozosta³¹ warstwê
usuwamy rêcznie bezpoœrednio przed
rozpoczêciem robót fundamentowych.
Je¿eli niechc¹cy zrobimy zbyt g³êboki
wykop, nie mo¿emy go tak po prostu zasypaæ, poniewa¿ wsypany z powrotem
grunt nie bêdzie mia³ tych samych parametrów, co ca³e pod³o¿e. Zbyt g³êbok¹
czêœæ wykopu trzeba wtedy wype³niæ
chudym betonem, albo piaskiem stabilizowanym cementem.

budujemy

Dom

1−2 2 0 0 4

37

Fundamenty

FUNDAMENTY I PRZYZIEMIA

RAPORT 3
Wykopy fundamentowe musz¹ byæ
chronione przed zalaniem wod¹. Musimy
wiêc zadbaæ o odprowadzanie wód opadowych z terenu budowy. Najczêœciej wykonuje siê system odwodnienia przy pomocy rowków, wykorzystuj¹c naturalny spadek terenu -. Je¿eli teren nie jest nachylony, wykonuje siê studnie zbiorcze,
z których odpompowuje siê wodê.
Wykopy powinny byæ wykonane w jak
najkrótszym czasie, a potem trzeba jak najszybciej zabetonowaæ fundamenty, ¿eby
unikn¹æ osuwania siê œcian wykopu. Fundamenty powinny byæ betonowane najdalej w kilka dni po wykonaniu wykopu.

Gotowe fundamenty powinny byæ jak
najszybciej zasypane gruntem z wykopów, który musimy odpowiednio zagêœciæ
– rêcznie lub mechanicznie. Przy zagêszczaniu rêcznym zasypujemy fundamenty
warstwami gruntu o gruboœci 20 cm,
a przy zagêszczaniu mechanicznym –
50 cm.
Wszystkie roboty ziemne musz¹ byæ
prowadzone zgodnie z dokumentacj¹
techniczn¹, z zachowaniem podstawowych zasad bhp, pod nadzorem budowlanym.

Wykonanie fundamentu
Po wykonaniu wykopu i wylaniu warstwy chudego betonu ustawiamy deskowanie (szalunek). Deskowanie powinno
wystawaæ przynajmniej 15 cm ponad krawêdŸ wykopu, aby kamienie i inne przedmioty nie wpada³y do œrodka. Szalunek
³aw i stóp fundamentowych wykonuje siê
ze zbitych ze sob¹ desek. Kszta³t deskowania zale¿y od kszta³tu fundamentów.
Poniewa¿ po zalaniu fundamentów
twardniej¹cy beton wywiera parcie na
pionowe p³aszczyzny deskowania, pomiêdzy nimi a œcian¹ wykopu umieszczamy –
w zale¿noœci od wysokoœci ³awy – podpórki lub rozpórki, albo zastrza³y. Pomiêdzy
deskowaniem umieszczamy tymczasowe
rozpórki wewnêtrzne. Wewn¹trz deskowania uk³adamy przygotowane uprzednio
(przyciête do odpowiedniej d³ugoœci,
z ukszta³towanymi hakami) prêty zbrojeniowe, wi¹¿¹c je ze sob¹ miêkkim drutem
wi¹za³kowym. Betonowanie wykonuje siê
po sprawdzeniu prawid³owoœci wykonania deskowania i u³o¿enia zbrojenia (oba
te fakty powinny byæ odnotowane
w dzienniku budowy). Bezpoœrednio
przed betonowaniem zbrojenie i deskowanie powinno byæ oczyszczone z brudu
oraz œmieci. Dojrzewaj¹cy beton wymaga
pielêgnacji, która polega przede wszystkim na zapewnieniu dostatecznej wilgotnoœci (zbyt niska wilgotnoœæ mog³aby
wp³yn¹æ na os³abienie wytrzyma³oœci betonu, a nawet powstanie rys i pêkniêæ
fundamentu). Dlatego œwie¿y beton polewa siê wod¹. Aby utrzymaæ wilgotnoœæ
przez d³u¿szy czas, mo¿na przykrywaæ beton matami s³omianymi lub foli¹. Podobnie postêpujemy w dnie s³oneczne, ¿eby
zapobiec wysychaniu betonu.
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- Rowek odprowadzaj¹cy wodê od wykopu
pod fundament

Fundamentowanie zim¹
Otwartego wykopu nie powinno siê
zostawiaæ na zimê, poniewa¿ wskutek
dzia³ania mrozu grunt mo¿e utraciæ swoj¹ wytrzyma³oœæ. Je¿eli wiadomo, ¿e nie
zd¹¿ymy zabetonowaæ fundamentów
przed zim¹, najlepiej pozostawiæ do wiosny równie¿ wykonanie wykopu fundamentowego. Je¿eli jednak z jakichœ przy-

czyn konieczne jest prowadzenie robót
fundamentowych zim¹, musimy zabezpieczyæ grunt przed zamarzaniem. Mo¿na
to zrobiæ kilkoma sposobami:
■ przykryæ teren prac warstwami materia³u izolacyjnego – mog¹ to byæ maty s³omiane, trociny, torf, wióry, liœcie, suchy
popió³, ¿u¿el i mia³ wêglowy;
■ nasyciæ grunt œrodkami chemicznymi,
opóŸniaj¹cymi zamarzanie, takimi jak
chlorki magnezu, wapnia, sodu, ³ug posulfitowy;
■ wykonaæ os³ony typu namiotowego
z nadmuchem ciep³ego powietrza.
Harmonogram betonowania powinien byæ tak ustalony, ¿eby mo¿liwe by³o
zakoñczenie betonowania, zanim temperatura spadnie poni¿ej zera. Jednak temperatura poni¿ej +10° C tak¿e wymaga
podjêcia specjalnych œrodków przy betonowaniu. Przede wszystkim trzeba zadbaæ o w³aœciw¹ temperaturê mieszanki
betonowej (25-45° C). Wysokoœæ temperatury zale¿y od rodzaju u¿ytego cementu.
Aby otrzymaæ mieszankê betonow¹ o odpowiedniej temperaturze, podgrzewa siê
wodê i kruszywo do betonu.
W okresie zimowym nie powinno siê
stosowaæ cementu hutniczego. Mo¿na
stosowaæ domieszki przeciwmrozowe do
betonu, które powoduj¹ obni¿enie temperatury zamarzania betonu i przyœpieszaj¹
jego twardnienie.
I

Info Rynek
Firmy
Betard – spoiwa, kruszywa, bloczki fundamentowe
Tel. (71) 315 20 09
www.betard.com.pl
Dorken Delta Folie – hydroizolacje
Tel. (22) 664 00 05
www.ddf.pl
Griltex Polska – hydroizolacje i geosyntetyki
Tel. (61) 868 12 01
Keramzyt – bloczki fundamentowe
Tel. (46) 857 17 14
www.keramzyt.pl
Meex – domieszki i dodatki do betonów
Tel. (32) 623 75 89
www.meex.com.pl
Remmers Polska – hydroizolacje
Tel. (61) 816 81 23
www.remmers.com.pl
Wibex – hydroizolacje
Tel. (29) 745 38 52
www.wibex.pl

Ceny
Na rynku polskim brak jest ogólnopolskich firm specjalizuj¹cych siê wy³¹cznie w przygotowywaniu fundamentów. W budownictwie jednorodzinnym rynek ten
opanowa³y ma³e firmy budowlane. Zajmuj¹ siê przewa¿nie wykonaniem ca³ego budynku, do stanu surowego zamkniêtego lub otwartego. Wykonanie fundamentów jest jednym z etapów prac, po którym nastêpuje czêœciowe rozliczenie w³aœciciel-wykonawca. Warto wiêc znaæ przybli¿one koszty zwi¹zane z t¹ czêœci¹
budynku.
Roboty ziemne wykonywane kopark¹ o pojemnoœci
³y¿ki 0,15 m3 – w zale¿noœci od spoistoœci gruntów 1015 z³/m3
Roboty ziemne wykonywane rêcznie – w zale¿noœci od
spoistoœci gruntów 20-80 z³/m3
Beton przygotowywany rêcznie na placu budowy, w zale¿noœci od klasy – od 220 z³/m3
Beton towarowy, w zale¿noœci od klasy – 130-190 z³/m3
Przygotowanie i zalanie szalunków z drewna – od
12 z³/m2
Izolacje przeciwwilgociowe, bitumiczne – od 6 z³/m2
Izolacje przeciwwodne, bitumiczne, z dodatkowymi
warstwami folii i/lub papy – od 12 z³/m2

