
MONTAŻ GWC GEOSTRONG

POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ



Montaż GWC pod płyta fundamentową

 Obecnie coraz częściej w budownictwie stosowane są zamiast tradycyjnych fundamentów 

zbrojone płyty fundamentowe. Lokalizacja budynku na płycie fundamentowej w wielu 

przypadkach musi być realizowana z tytułu nienośnych gruntów, szkód górniczych lub 

gruntów nasypowych. Wielokrotnie inwestor chce aby wymiennik gruntowy był 

zamontowany pod płyta fundamentową. System GWC GEOSTRONG był zaprojektowany do 

takich ekstremalnych warunków. Jego wytrzymałość po zabetonowaniu wynosi aż 434 

tony/m2. Tak ogromnej wytrzymałości nie posiada żaden z gruntowych wymienników ciepła 
obecnie stosowanych na rynku. Istnieje możliwość zwiększenia tej wytrzymałości poprzez 

zastosowanie dodatkowego zbrojenia w postaci siatki zbrojeniowej lub zbrojenia 

rozproszonego.

 Betonowanie nie wymaga dużych nakładów finansowych. Dla najczęściej wykonywanych 

GWC GEOSTRONG dla domów jednorodzinnych o wielkości przepływu do 600 m3/h to koszt 

około 300 zł. Na tak wykonane GWC GEOSTRONG firma PHU GLOBAL-TECH daje gwarancję 

10 lat od daty uruchomienia instalacji.                                                                                             

PAMIĘTAJ !!!                                                                                                                 

Dom buduje się na kilka pokoleń a naprawy pod płytą fundamentową są 

niemożliwe.



Realizacje pod płytą fundamentową

więcej zdjęć na www.gruntowe-wymienniki.pl



Płyta fundamentowa a wody gruntowe

 Podczas realizacji montażu GWC GEOSTRONG napotykamy często 

warunki gdzie wody gruntowe są na wysokim poziomie, nawet 0,3 m ppt. 
Nikt rozsądny nie będzie posadowił fundamentów lub płyty 

fundamentowej w wodzie. Spotykamy jednak tak zaprojektowane płyty 

fundamentowe, że płyta betonowa dotyka od dołu lustra wody, a 

wszelkie poniżej wymagane warstwy tłucznia i piasku znajdują się już w 

wodzie. Jaka jest nośność takiej warstwy umieszczonej w wodach 

gruntowych trudno ocenić, ale jako inwestor nie zgodziłbym się na takie 

ryzykowne rozwiązanie.



 Jeden z Inwestorów gdzie wody gruntowe były na poziomie 0,8 m ppt 

zlecił wykonanie projektu płyty fundamentowej według jego wytycznych 
a następnie montaż tej płyty. Pod tą projektowaną płytą należało 

zgodnie z życzeniem Inwestora zamontować GWC GEOSTRONG. Każdy 

do tej pory projekt płyty fundamentowej w tych warunkach eliminował 

możliwość zamontowania GWC bezprzeponowego.                                       

Z uwagi na proste, ale doskonałe oraz bezpieczne na wody gruntowe 

rozmieszczenie wszystkich warstw nośnych polecamy to rozwiązanie 

kiedy mamy zagrożenie wodami gruntowymi.

Płyta fundamentowa a wody gruntowe



Kolejność prac:

1.Wybranie gruntu rodzimego do  głębokości najwyższego poziomu wody gruntowej

2. Wykonanie na tej wybranej przestrzeni systemu drenaży wraz ze studzienkami

3. Zasypanie kruszywem o uziarnieniu grubym, warstwa 20 cm

4. Zasypanie klińcem drobnym, warstwa 20 cm

5. Wyrównanie oraz zagęszczenie całej przestrzeni

6. Wykonanie podbudowy pod GWC GEOSTRONG (50 cm nad poziomem wód gruntowych)

7. Ułożenie GWC GEOSTRONG

8. Zabetonowanie ułożonego GWC GEOSTRONG (uzyskana wytrzymałość 434 tony/m2)

9. Zasypanie pospółką piaskową całej przestrzeni, warstwa 30 cm

10. Wylanie chudego betonu, warstwa 10 cm

11. Ułożenie styropianu XPS, warstwa 20cm

12. Wykonanie płyty fundamentowej o grubości 25 cm



Omówienie poszczególnych etapów prac:

 Wybranie gruntu 

rodzimego do 

głębokości 

najwyższego poziomu 

występowania wody 

gruntowej czyli tj. 0,8 m 

ppt.



Omówienie poszczególnych etapów prac:

 Wykonanie na tej 

wybranej przestrzeni 

systemu drenaży wraz ze 

studzienkami. Drenaże 

znajdują się na 

wysokości powyżej 

poziomu wód 

gruntowych. Celem 

drenażu jest ochrona 

warstw nośnych.



Omówienie poszczególnych etapów prac:

 Zasypanie kruszywem o uziarnieniu grubym, warstwa 20 cm.



Omówienie poszczególnych etapów prac:

 Zasypanie klińcem drobnym, warstwa 20 cm.



Omówienie poszczególnych etapów prac:

 Wyrównanie oraz zagęszczenie całej przestrzeni.



Omówienie poszczególnych etapów prac:

 Wykonanie podbudowy pod GWC GEOSTRONG (posadowienie 

GWC jest 50 cm nad najwyższym zbadanym poziomem wód 

gruntowych)



Omówienie poszczególnych etapów prac:

 Ułożenie GWC GEOSTRONG.



Omówienie poszczególnych etapów prac:

 Zabetonowanie ułożonego GWC GEOSTRONG, co daje 

wytrzymałość 434 tony/m2. Badania wytrzymałościowe 

prowadzone były przez GIG Katowice i są udostępnione na naszej 

stronie internetowej www.gruntowe-wymienniki.pl



Omówienie poszczególnych etapów prac:

 Zasypanie pospółką piaskową całej przestrzeni, warstwa 30 cm.



Omówienie poszczególnych etapów prac:

 Wylanie chudego betonu, warstwa 10 cm.



Omówienie poszczególnych etapów prac:

 Ułożenie styropianu XPS 20 cm.



Omówienie poszczególnych etapów prac:

 Wykonanie płyty fundamentowej o grubości 25 cm



Omówienie poszczególnych etapów prac:

 Wykonanie płyty fundamentowej o grubości 25 cm



Podsumowanie:

 Taka realizacja ma tą zaletę, że wszelkie warstwy nośne pod płytą 

fundamentową są zdecydowanie powyżej najwyższego zbadanego 

poziomu wód gruntowych. Jest to bezpieczne rozwiązanie zarówno 
dla zamontowanego GWC GEOSTRONG, a co najważniejsze , 

poszczególne projektowane warstwy nie znajdują się w wodzie, co z 

pewnością mogłoby spowodować utratę ich właściwości nośnych.

 Wykonanie GWC GEOSTRONG pod płytą fundamentową w 
warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych jest zawsze 

ryzykowne, nawet w przypadku wykonania drenaży pod 

wymiennikiem. Drenaż wtedy będzie skuteczny jeśli grawitacyjnie 

można z danego rejonu odebrać wodę gruntową. Natomiast jeżeli 
teren jest płaski to jest problem z odprowadzeniem grawitacyjnym 

wody, a ciągłe korzystanie z pomp jest finansowo chłonne.



Dziękujemy za uwagę

Adres: Armii Krajowej 1C

42-520 Dąbrowa Górnicza

Tel.: 32 264 86 86

696 065 202

602 268 307

E-mail: 

biuro@globaltech.com.pl

www.gruntowe-wymienniki.pl

www.globaltech.com.pl


