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Z
nadmiarem wody na dzia³ce mo¿-
na walczyæ w dwojaki sposób. Je-
¿eli problem dotyczy zbyt wyso-

kiego poziomu wód gruntowych, nieko-
rzystnego dla fundamentów budynku,
do obni¿enia go stosujemy drena¿ opa-
skowy, czyli wkopany w ziemiê system

rur drenarskich okalaj¹cych budynek.
Dziêki temu, ¿e rury s¹ perforowane,

woda wp³ywa do œrodka i zostaje odpro-
wadzona na bezpieczn¹ dla domu odle-
g³oœæ. Inaczej rozwi¹zuje siê problem
wody zalegaj¹cej na powierzchni tere-
nu. Stosuje siê wtedy systemy odwod-

nieñ liniowych. S¹ to korytka z ruszta-
mi, umieszczane na równi z nawierzch-
ni¹. Sp³ywaj¹ca do nich woda zostaje
usuniêta poza odwadniany teren.

DRENA¯ OPASKOWY 
Nie ka¿dy dom nara¿ony jest na uszko-
dzenie spowodowane przez wodê grunto-
w¹. Gdy grunt jest przepuszczalny (piasz-
czysty lub ¿wirowy), a nieprzepuszczalna
warstwa gruntu znajduje siê znacznie po-
ni¿ej fundamentów, drena¿ nie bêdzie po-
trzebny: problemem bêdzie wtedy na-
wadnianie zbyt suchego ogródka. Ale na
dzia³ce, na której jest grunt nieprzepusz-
czalny – glina lub i³ – a tak¿e na dzia³kach
z wysokim poziomem wód gruntowych
odwodnienie jest niezbêdne.
Drena¿ opaskowy wykonuje siê wokó³
fundamentów budynku, aby zbieraæ nad-
miar wody deszczowej sp³ywaj¹cej w g³¹b
ziemi oraz obni¿yæ poziom wód grunto-
wych wokó³ budynku poni¿ej poziomu
posadzki w piwnicy. Drena¿ mo¿e byæ
niezbêdny zarówno wokó³ budynku
z piwnicami, jak i wokó³ budynku nie-
podpiwniczonego, jeœli tego wymagaj¹
warunki gruntowe i wodne.

KIEDY DRENA¯ JEST NIEZBÊDNY...
Woda gruntowa to ta, która znajduje siê
p³ytko, nawet 50 cm od powierzchni tere-
nu. To, czy zagra¿a budynkowi, zale¿y
z jednej strony od jej poziomu, a z drugiej
– od g³êbokoœci, na jakiej znajduj¹ siê ³a-
wy fundamentowe domu. Je¿eli dom nie
jest podpiwniczony, woda na g³êbokoœci
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Wysoki poziom wód gruntowych, gliniasta gleba lub
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2 metrów raczej mu nie zaszkodzi. Jeœli
jednak dom ma piwnice, których 2/3 wy-
sokoœci zag³êbione jest w gruncie, wtedy,
w przeciwieñstwie do poprzedniej sytu-
acji, woda stanowi zagro¿enie – mo¿e za-
lewaæ piwnice, podmyæ fundamenty, za-
wilgociæ œciany…, i na pewno nale¿y wy-
konaæ drena¿.
Poziom wód gruntowych mo¿e siê zmie-
niaæ w ci¹gu roku – latem jest niski, wio-
sn¹ bardzo siê podnosi i jeœli dochodzi do
wysokoœci ³aw fundamentowych, mo¿e
zaszkodziæ budynkowi.
Je¿eli dom stoi na gruncie nieprzepusz-
czalnym (np. glinie), a my zasypiemy wy-
kop piaskiem, ¿wirem lub innym mate-
ria³em bardziej przepuszczalnym od gli-
ny, w utworzonej wokó³ domu wannie bê-
dzie zbieraæ siê woda, która nie mo¿e od-
p³yn¹æ do g³êbszych warstw gruntu. W ta-

kiej sytuacji równie¿ konieczny jest
drena¿.
Drena¿ wokó³ budynku jest potrzebny
tak¿e wtedy, gdy grunt jest niejednorod-
ny, np. warstwy nieprzepuszczalne, po-
przedzielane s¹ niewielkimi warstwami
gruntu bardziej przepuszczalnego. 
Szczególnie wa¿ne jest wykonanie drena-
¿u wokó³ ³aw fundamentowych, gdy bu-
dynek ma stan¹æ na zboczu, skarpie albo
w jej pobli¿u, i to niezale¿nie od rodzaju
gruntu – w przeciwnym razie woda sp³y-
waj¹ca po zboczu mog³aby zatrzymywaæ
siê wzd³u¿ fundamentów budynku i spo-
wodowaæ rozmiêkanie gruntu, a wskutek
tego – nawet osuniêcie siê œciany budyn-
ku. Drena¿ wystarczy zamontowaæ po
stronie wzniesienia – zabezpieczy on dom
w wystarczaj¹cym stopniu przed wod¹
p³yn¹c¹ zboczem. 
Nawet gdy problem drena¿u obecnie nas
nie dotyczy, nie znaczy to, ¿e w przysz³o-
œci siê nie pojawi. Warunki hydrogeolo-
giczne na naszym terenie mog¹ siê zmie-
niæ np. wskutek zmian klimatycznych
i zwiêkszonych opadów. 

KIEDY DRENA¯U
NIE UDA SIÊ WYKONAÆ?
Przed wykonaniem drena¿u trzeba zdecy-
dowaæ o sposobie zagospodarowania ze-
branej w nim wody. Mo¿e siê bowiem
okazaæ, ¿e chocia¿ drena¿ jest bardzo po-
trzebny, nie mamy gdzie jej odprowadziæ.
Najwiêksze problemy z odprowadzaniem
wody dotycz¹ dzia³ek, w pobli¿u których
nie ma ¿adnego odbiornika, a one same
po³o¿one s¹ na gruntach nieprzepuszczal-
nych, na których rozs¹czanie nie jest
mo¿liwe. W takiej  sytuacji wykonywanie

NIECH FFACHOWIEC
OKREŒLI PPOZIOM WWÓD
GRUNTOWYCH!

Najlepiej, je¿eli warunki gruntowo-wodne

zbada profesjonalna firma hydrogeologicz-

na. W tym celu wykona ona na dzia³ce kilka

odwiertów i okreœli, jaka jest struktura

gruntu i jaki poziom wód gruntowych. Wtedy

dowiemy siê, czy pod³o¿e jest przepuszczal-

ne czy nie, ewentualnie na jakiej g³êbokoœci

siê to zmienia. Byæ mo¿e oka¿e siê, ¿e bada-

nia trzeba powtarzaæ co kilka miesiêcy, aby

okreœliæ, jak zmienia siê poziom wód grunto-

wych w ci¹gu roku i jaki by³ najwy¿szy. Wy-

nik zadecyduje o tym, czy mo¿emy wybudo-

waæ piwnice, czy poziom wód gruntowych

jest tak wysoki, ¿e stawia pod znakiem za-

pytania nawet kupno dzia³ki.

Co zzrobiæ, ggdy nnie mmo¿emy pprzez dd³u¿szy

czas oobserwowaæ ppoziomu wwód ggrunto-

wych? Musimy wtedy przeprowadziæ wy-

wiad wœród s¹siadów - czy maj¹ piwnice,

a jeœli tak, to czy s¹ one okresowo zalewa-

ne. Je¿eli oka¿e siê, ¿e w naszej okolicy

wszystkie domy s¹ niepodpiwniczone, to

mo¿e to oznaczaæ wysoki poziom wód grun-

towych. A wtedy plany budowy domu z piw-

nic¹ stoj¹ pod wielkim znakiem zapytania. 

O poziomie tych wód i rodzaju gruntu œwiad-

czyæ te¿ mo¿e rodzaj roœlinnoœci na naszym

terenie. Je¿eli w pobli¿u roœnie lasek sosno-

wy, nie powinno u nas wyst¹piæ zalewanie

piwnic. Ale widoczne w pobli¿u stawy lub

nawet tylko typowa roœlinnoœæ wodna (trzci-

na, sitowie itp.) œwiadcz¹ o tym, ¿e nasza

dzia³ka le¿y na terenie podmok³ym.

Skutki nniew³aœciwego wwype³nienia wwykopu wwokó³
budynku pposadowionego nna ggruncie sspoistym ((gli-
nie). WW wwarstwie ppiasku, wwsypanej ddo „„wanny”
utworzonej ww nnieprzepuszczalnym ggruncie rrodzi-
mym, zzbiera ssiê wwoda, kktóra bbêdzie zzagra¿aæ ffun-
damentom ii ppiwnicom

Drena¿ oopaskowy wwokó³ ddomu

wejœcie
do domu

taras

kierunek sp³ywu
wód gruntowychspadek rur drenarskich 0,5-3%

dach

rura kanalizacyjna

piasek

opaska
¿wirowa

izolacja

³awa fundamentowa

woda w piasku

glina

rura drenarska

studzienka studzienka

Drena¿ wwykonany wwzd³u¿ œœciany ffundamentowej.
Na kkoñcu wwidoczna jjest sstudzienka ddrenarska
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drena¿u nie jest celowe: zamiast tego
trzeba wykop wokó³ domu wype³niæ nie-
przepuszczalnym gruntem rodzimym,
starannie go ubijaj¹c, ¿eby nie zostawiæ
przestrzeni, w których mog³aby siê zbie-
raæ woda.
Drena¿u opaskowego nie wykonujemy
równie¿ wówczas, gdy woda gruntowa jest
pod ciœnieniem – jest to tzw. woda napo-
rowa. Tu potrzebna jest równie¿ eksperty-
za specjalisty geotechnika. Lustra takiej
wody nie da siê obni¿yæ,  pozostaje wy-
konaæ izolacjê przeciwwodn¹ wokó³
œcian fundamentowych budynku. Nie-
stety, mo¿e to oznaczaæ znacz¹cy wzrost
kosztów ca³ej budowy.

GDZIE ODPROWADZIÆ
WODÊ Z DRENA¯U
Gdy grunt na dzia³ce jest przepuszczalny,
a poziom wód gruntowych niski, zbieran¹
przez drena¿ wodê mo¿emy rozs¹czyæ
w ogrodzie, zachowuj¹c przy tym odle-
g³oœæ min. 20 m od domu. Rury rozs¹cza-
j¹ce zakopuje siê w ziemi poni¿ej stu-
dzienki zbiorczej systemu drenarskiego.
Mo¿na dodatkowo wykonaæ oczko wod-
ne, do którego bêdzie sp³ywaæ czêœæ ze-
branej wody: z oczka bêdzie ona stopnio-
wo odparowywaæ. Innym rozwi¹zaniem
jest wykonanie studni ch³onnej z dnem
usytuowanym w ni¿ej po³o¿onej warstwie
gruntów przepuszczalnych, jednak pod
warunkiem, ¿e nie ma w nich wody pod
ciœnieniem.
Zebran¹ wodê mo¿emy tak¿e odprowa-
dziæ poza dzia³kê. Odbiornikiem mo¿e
byæ system kanalizacji deszczowej lub
ogólnosp³awnej (nie bytowo-gospodar-
czej!), rów melioracyjny, pobliskie jezio-

ro, staw lub p³yn¹ca nieopodal rzeczka.
Najlepiej oczywiœcie, by odbiornik by³
po³o¿ony poni¿ej systemu drenarskiego,
ale jeœli jest inaczej, mo¿na przepompo-
wywaæ wodê specjaln¹ pomp¹ do wody za-
nieczyszczonej, choæ oznaczaæ to bêdzie
dodatkowe koszty ze wzglêdu na zu¿ycie
pr¹du.
Korzystaæ z takich odbiorników mo¿emy
jedynie pod warunkiem uzyskania odpo-
wiednich zezwoleñ. Dodatkowym proble-
mem mo¿e okazaæ siê uzyskanie zgody od
s¹siadów, przez których dzia³kê by³aby
poprowadzona rura.

Z CZEGO WYKONANY JEST DRENA¯?
Rury drenarskie s¹ to, najproœciej mó-
wi¹c, rury z otworami na ca³ym obwo-
dzie, przez które do œrodka wp³ywa woda.
Poniewa¿ u³o¿one s¹ ze spadkiem, woda
nimi sp³ywa i dziêki temu mo¿na j¹ od-
prowadziæ poza obrêb budynku. 
Rury te wykonane s¹ zazwyczaj z tworzyw
sztucznych – PVC lub PE albo z cerami-
ki, np. z kamionki. Najpopularniejsze s¹
rury z tworzyw, bo s¹ lekkie i ³atwe
w transporcie, odporne na uszkodzenia. 
Drena¿em otacza siê zewnêtrzne œciany
fundamentowe, a rury umieszcza mniej
wiêcej w po³owie wysokoœci ³awy funda-
mentowej. Spód rury powinien znajdo-
waæ siê minimum 20 cm poni¿ej górnej
krawêdzi ³awy, ale nie mo¿e znaleŸæ siê
poni¿ej jej dolnej krawêdzi – woda mo-
g³aby siê wtedy dostawaæ pod fundament
i podmywaæ go. 
Je¿eli wykonanie drena¿u by³o przewi-
dziane w czasie prac budowlanych, rury
uk³ada siê obok œcian fundamentowych.
Je¿eli drena¿ wykonujemy wokó³ gotowe-
go ju¿ budynku, musimy go wykonaæ
w odleg³oœci 2-3 m od œcian.
Otulina rur. Do drena¿u mo¿na zastoso-
waæ rury owiniête otulin¹, czyli filtrem,
który zabezpieczy ich otwory przed zaty-
kaniem przez cz¹stki gruntu.  Mo¿e byæ
wykonana z w³ókien
kokosowych (do
stosowa-

nia w gruntach gliniastych) lub z two-
rzyw sztucznych – w gruntach grubo-
i drobnoziarnistych (¿wirowych i piasko-
wych).
Studzienki rewizyjne. To elementy dre-
na¿u, które trzeba umieœciæ w miejscach
za³amañ trasy rur, czyli na ka¿dym rogu
budynku. W przysz³oœci umo¿liwi¹ one
przep³ukanie rur wod¹ i usuniêcie w ten
sposób osadzonego w nich szlamu i cz¹-
steczek piasku. Studzienki rewizyjne
przykrywa siê zdejmowanymi pokrywa-
mi. Mo¿na kupiæ gotowe, prefabrykowa-
ne elementy lub wykonaæ je samemu z rur
kanalizacyjnych.
Rury musz¹ byæ u³o¿one ze spadkiem –
najlepiej 2-3% – bo zapewnia on samo-
oczyszczanie siê rur. Dopuszczalny jest
mniejszy spadek, nawet do wartoœci 0,5%,
ale wtedy nale¿y liczyæ siê z ewentualnym
zatykaniem siê rur i koniecznoœci¹ czêst-
szego przep³ukiwania ich wod¹. W prakty-
ce najczêœciej uk³ada siê rury w³aœnie z ta-
kim ma³ym lub niewiele wiêkszym spad-
kiem.
Studzienka zbiorcza. Montuje siê j¹ na

koñcu systemu i ³¹czy z nim rur¹ ka-
nalizacyjn¹. Jej zadaniem jest od-
prowadzenie zebranej wody z rejo-
nu budynku.

Najwy¿szy punkt systemu, od które-
go zaczyna siê zbieranie wody, zale¿y od

kierunku sp³ywu wód gruntowych. Bêdzie
to pierwszy róg budynku, na który napo-
tyka p³yn¹ca woda. Po przeciwleg³ej stro-
nie znajduje siê punkt najni¿szy, w któ-
rym umieszczamy studzienkê zbiorcz¹.
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JAK WYKONAÆ DRENA¯?
Sposób wykonania drena¿u zale¿y od
przepuszczalnoœci gruntu. 
Je¿eli jest on przepuszczalny, wykona-
nie systemu jest proste – na poziomie
³awy fundamentowej uk³ada siê obsyp-
kê drenarsk¹, na niej rury, które zasypu-
jemy wokó³ obsypk¹. Ca³oœæ przykrywa-
my gruntem rodzimym.
Bardziej skomplikowane jest wykona-
nie drena¿u w gruncie nieprzepuszczal-

nym. Wzd³u¿ œciany fundamentowej
trzeba najpierw wykonaæ tzw. drena¿
p³aszczyznowy. W tym celu montuje siê
na œcianie fundamentowej izolacjê prze-
ciwwilgociow¹ lub przeciwwodn¹, po-
tem warstwê izolacji ze styropianu
i warstwê drena¿ow¹, która u³atwi sp³ywa-
nie wody wzd³u¿ œciany i przyspieszy jej
osuszanie. Ca³oœæ zabezpiecza siê tkanin¹
filtracyjn¹, czyli zazwyczaj geow³óknin¹,
któr¹ uk³ada siê równie¿ na dnie wykopu.

Stanowi ona filtr zatrzymuj¹cy p³yn¹ce
z wod¹ drobinki gruntu, które mog³yby
zatkaæ rury drenarskie. Na niej, w wars-
twie obsypki filtracyjnej, umieszcza siê
rurê drenarsk¹ i zabezpiecza j¹ geo-
w³óknin¹.
Obsypkê filtracyjn¹ wykonujemy z ma-
teria³u œrednicy minimum 16 mm, któ-
ry zapewni swobodny przep³yw wody.
Mo¿e to byæ ¿wir rzeczny, otoczaki albo
keramzyt.

GDY DDRENA¯U NNIE DDA SSIÊ WWYKONAÆ...
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e drena¿ jest potrzebny, ale nie mo¿emy go wykonaæ

wzd³u¿ zewnêtrznych œcian budynku, bo dom jest na przyk³ad po³ówk¹

bliŸniaka lub stoi w zabudowie szeregowej. Mo¿e te¿ byæ zalewany tylko

kawa³ek pod³ogi w piwnicy, albo wrêcz przeciwnie – dom jest tak du¿y, ¿e

istnieje ryzyko podciekania wody pod posadzkê w piwnicy mimo drena¿u

zewnêtrznego.

W opisanych sytuacjach mo¿emy wykonaæ drena¿ powierzchniowy we-

wn¹trz budynku. Rury uk³ada siê w piwnicy wzd³u¿ œcian zewnêtrznych

i wewnêtrznych, a gdy dom ma du¿¹ powierzchniê – dodatkowo w kilku

odcinkach wzd³u¿ krótszego boku piwnicy.

Najprostsz¹ metod¹ jest u³o¿enie rur drenarskich na starej posadzce

i przykrycie ich now¹. Je¿eli jednak mia³oby to nadmiernie zmniejszyæ wy-

sokoœæ pomieszczenia, lepiej jest wykuæ w pod³odze bruzdy do wysokoœci

³awy fundamentowej i w nich zamontowaæ rury.

Drena¿ ww ggruncie nnieprzepuszczalnym Drena¿ ww ggruncie pprzepuszczalnym Odwodnienia lliniowe
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¯eby do drena¿u mog³a dop³yn¹æ woda
opadowa, nale¿y na powierzchni terenu
wykonaæ opaskê ¿wirow¹ wokó³ ca³ego
budynku i tu¿ przy jego œcianach.

ODWODNIENIE
POWIERZCHNI
Nie jest inwestycj¹ niezbêdn¹, ale czê-
sto warto je wykonaæ. Gdy dzia³ka jest
na gruncie nieprzepuszczalnym, pod-
czas deszczów uwolni otoczenie domu
od wielkich ka³u¿, b³ota i usunie nad-
miar wody z powierzchni utwardzo-
nych.

KIEDY WARTO
WYKONAÆ ODWODNIENIE? 
Przede wszystkim warto zastosowaæ je
tam, gdzie grunt jest nieprzepuszczalny
– bez wzglêdu na to, czy bêdziemy od-

wadniaæ teren utwardzony, czy nie-
utwardzony. Po prostu odwodnienie
przyda siê wszêdzie  tam, gdzie woda
z deszczu lub roztopów bardzo powoli
wsi¹ka w ziemiê.
Zamiast czekaæ, a¿ woda odparuje z ka-
³u¿, mo¿na j¹ odprowadziæ systemem
odwodnienia. Dotyczy to zw³aszcza
dzia³ek niewielkich i w zabudowie sze-
regowej.
Korzystnie jest zastosowaæ odwodnie-
nie przy wjeŸdzie na teren posesji i do
gara¿u, a nawet w samym gara¿u. Warto
te¿ je zastosowaæ w miejscu ewentualne-
go mycia samochodu.

JAK DZIA£A SYSTEM ODWODNIENIA?
Najpopularniejszym sposobem odpro-
wadzania wody z powierzchni terenu
jest odwodnienie liniowe. Podstawo-
wymi jego elementami s¹ korytka
i ruszty.
Korytka. Wkopuje siê je w grunt tak,
¿eby ruszt znalaz³ siê 3-5 mm poni¿ej
powierzchni terenu. £¹czy siê je ze sob¹
w d³ugie ci¹gi na przyk³ad wzd³u¿
chodnika prowadz¹cego do domu lub
na ca³ej d³ugoœci podjazdu. 
Korytka do domów jednorodzinnych
wykonane s¹ najczêœciej z polimerobe-
tonu, czyli betonu z domieszk¹ ¿ywicy
i ziarnistego kwarcu. S¹ one lekkie i od-
porne na dzia³anie niskiej temperatury.
Produkuje siê te¿ korytka z betonu

144
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geow³ókniny

fo
t.

 GG
RI

LT
EX

b)

Zasada ddzia³ania cci¹gu oodwadniaj¹cego. GGdy
powierzchnia tterenu jjest llekko nnachylona ww kkierunku
odwodnienia lliniowego, nnie ggromadzi ssiê nna nniej wwo-
da, ttylko ssp³ywa ddo kkorytek nna cca³ej iich dd³ugoœci ii ood-
prowadzana jjest ddo kkanalizacji. DDziêki ttemu nnie mmamy
problemu zz zzalegaj¹cymi nna ddzia³ce kka³u¿ami

wycieraczka

odwodnienie
liniowe

odwodnienie
liniowe

nachylenie
powierzchni

furtka brama

rura
kanalizacyjna

kostka brukowa odwodnienie

piasek

warstwa
betonu
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DRENA¯ I ODWODNIENIA

w³óknistego z dodatkiem polimerów,
z PP lub PVC.
Projektuj¹c odwodnienie liniowe po-
winniœmy zadbaæ o utrzymanie odpo-
wiedniego spadku dna odwodnienia.
Zapewnimy wtedy sp³yw wody i samo-
oczyszczanie siê korytek. Wymagany
spadek dna wynosi zazwyczaj 0,5%. 
Korytka mog¹ mieæ dno p³askie lub ze
spadkiem. Te z p³askim dnem stosuje-
my na dzia³kach o lekko nachylonej na-
wierzchni, na których jest zapewniony
grawitacyjny sp³yw wody opadowej. Ta-
kie same korytka z p³askim dnem mo¿-
na te¿ stosowaæ na krótkich odcinkach
odwodnieñ (d³ugoœci maksimum 10 m).
Mo¿emy te¿ uk³adaæ z nich d³ugie ci¹gi
odwadniaj¹ce, na których trudno jest
utrzymaæ równomierny spadek: p³askie
odcinki odwodnieñ ³¹czymy wtedy ze
sob¹ kaskadowo.
Godn¹ polecenia metod¹ uk³adania ci¹-
gów odwadniaj¹cych jest zastosowanie
kana³ów ze spadkiem dna na pierw-
szych 10 m ci¹gu, a nastêpnie kana³u
bezspadkowego. Dziêki temu, ¿e na po-
cz¹tku zapewniliœmy wodzie odpowied-
ni spadek, nabiera ona prêdkoœci, z któ-
r¹ p³ynie przez ca³¹ pozosta³¹ d³ugoœæ
odwodnienia.
Ruszty. Przykrywa siê nimi korytka,
a wiêc stanowi¹ one jedyny widoczny
element systemu, dlatego rodzaj rusz-
tów wybiera siê czêsto ze wzglêdu na ich
wygl¹d. Mog¹ byæ wykonane z stali nie-
rdzewnej, stali ocynkowanej, z polime-

robetonu, ¿eliwa i PVC. Do korytek
mocuje siê je na œruby lub zatrzaski (ten
drugi sposób umo¿liwia ich szybszy
monta¿ i demonta¿ np. do czyszczenia).
Ruszty zatrzymuj¹ wiêksze zanieczysz-
czenia, np. liœcie, które dziêki temu nie
blokuj¹ przep³ywu wody.
¯eby odwodnienie spe³nia³o swoj¹
funkcjê i woda sp³ywa³a do korytek,
musimy zachowaæ pewien spadek tere-
nu w kierunku ci¹gu odwadniaj¹cego.
Od wielkoœci spadku i rodzaju materia-
³u nawierzchni zale¿y maksymalna sze-
rokoœæ odwadnianej powierzchni. Im
spadek jest mniejszy, tym mniejsza mo-
¿e byæ powierzchnia terenu, z której

woda sp³ynie grawitacyjnie do odwod-
nienia. Nale¿y o tym pamiêtaæ przed
przyst¹pieniem do prac wykoñczenio-
wych przed domem, bo potem mo¿e byæ
ju¿ za póŸno na wykonanie sprawnie
dzia³aj¹cego systemu. Wiêkszoœæ firm
oferuj¹cych odwodnienia liniowe za-
pewnia fachow¹ pomoc w zaprojektowa-
niu prawid³owo dzia³aj¹cego systemu.
Trzeba uwzglêdniæ, jakim obci¹¿eniom bê-
d¹ poddawane ci¹gi odwodnieñ, gdy¿ od te-
go zale¿y klasa korytek i ich cena. Najtañ-
szym i najczêœciej stosowanym rozwi¹za-
niem s¹ korytka klasy A15 – wytrzymuj¹
one obci¹¿enie do 15 kN, czyli 1500 kG.
Mo¿na je umieœciæ na wjeŸdzie do gara¿u

A MMO¯E OODWODNIENIA
PUNKTOWE?
S¹ alternatyw¹ dla systemu odwodnieñ liniowych.

Sk³adaj¹ siê z po³¹czonej ze sob¹ sieci studzienek,

z których ka¿da znajduje siê w œrodku prostok¹t-

nego terenu nachylonego z ka¿dej strony w kie-

runku studzienki. Po tych nachylonych p³aszczy-

znach woda sp³ywa do studzienki i jest z niej od-

prowadzana rurami kanalizacyjnymi. Rozwi¹zanie

takie warto stosowaæ na  niewielkich utwardzo-

nych powierzchniach, które ³atwiej jest odwodniæ

za pomoc¹ jednej czy dwóch studzienek ani¿eli

wykonuj¹c d³ugie odwodnienia liniowe. 

Na wiêkszych powierzchniach wybudowanie takie-

go odwodnienia by³oby zbyt pracoch³onne, a w ra-

zie du¿ego deszczu – niewystarczaj¹ce. Schemat oodwodnienia ppunktowego

REKLAMA

studzienka

taras
na gruncie

rura
kanalizacyjna
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i w wiêkszoœci miejsc na dzia³ce. Jedy-
nie w miejscach, po których mog¹ prze-
je¿d¿aæ ciê¿sze pojazdy takie jak wóz
asenizacyjny lub samochód dostawczy,
warto zastosowaæ korytka o wy¿szej kla-
sie obci¹¿eñ, np. B125, które wytrzymu-
j¹ nacisk 12,5 tony. Sprawdzi siê on
œwietnie np. na wjeŸdzie na teren pose-
sji lub w pobli¿u szamba.
Studzienka zbiorcza. Na koñcu ci¹gu
odwadniaj¹cego, czyli w jego najni¿-
szym punkcie montuje siê studzienkê
zbiorcz¹ i ³¹czy j¹ z systemem kanaliza-
cji lub innym odbiornikiem wody opa-
dowej. Pe³ni ona dodatkowo funkcjê
osadnika piasku i w ten sposób chroni
instalacjê przed zanieczyszczeniami czy
nawet zatkaniem. Studzienki mog¹ byæ
prefabrykowane lub sk³adane z krêgów
betonowych.
Akcesoria. Do wygodnych i czêsto sto-
sowanych elementów systemu odwod-
nieñ nale¿¹ wycieraczki, wpusty podwó-
rzowe i rynnowe. Wycieraczki zbieraj¹
wodê spod wejœcia do domu. Wpusty

rynnowe rozwi¹zuj¹ problem deszczu
zalewaj¹cego okolice rynny, a wpusty

podwórzowe stosuje siê na przyk³ad
przy kranach ogrodowych.

MONTA¯ SYSTEMU
Korytka umieszcza siê w wykopie na
takiej g³êbokoœci, ¿eby ich brzeg
znajdowa³ siê 3-5 mm poni¿ej na-
wierzchni. Najpierw nale¿y wykonaæ
betonowy fundament wysokoœci 10-15
cm, na nim umieœciæ korytko i zalaæ po
bokach odpowiedniej wysokoœci war-
stw¹ betonu tak, ¿eby u³o¿ona na nim
nawierzchnia wystawa³a 3-5 mm nad
poziom rusztów.

CO ZROBIÆ Z ZEBRAN¥ WOD¥?
Chocia¿ odprowadzanie wody z systemu
odwodnieñ nie jest takim problemem jak
odprowadzanie wody z drena¿y, mo¿e

sprawiaæ k³opoty w³aœcicielowi posesji,
a nawet – choæ to bardzo rzadkie – unie-
mo¿liwiæ wykonanie odwodnienia.
Zebran¹ wodê najlepiej odprowadzaæ do
sieci kanalizacji deszczowej lub ogólno-
sp³awnej, na co nale¿y uzyskaæ odpo-
wiednie zezwolenie. Jako odbiornik
mo¿na te¿ wykorzystaæ pobliski staw,
rów melioracyjny albo wodê zagospoda-
rowaæ na dzia³ce, rozs¹czaj¹c j¹ lub od-
prowadzaj¹c do g³êbszych, przepusz-
czalnych warstw gruntu przez studniê
ch³onn¹.
Jedynie w sytuacji, gdy nie mo¿na od-
prowadziæ wody do kanalizacji, w pobli-
¿u nie ma ¿adnego odbiornika, a my nie
mamy odpowiedniego kawa³ka nie-
utwardzonej powierzchni, z wykonania
odwodnienia musimy zrezygnowaæ. n

NAJWA¯NIEJSZE

mit Drena¿ ii oodwodnienie mmo¿na wwykonaæ nna kka¿dej ddzia³ce.

Niestety, nie jest to prawda. Je¿eli nie mamy ¿adnego zewnêtrznego odbiornika zbieranej wody (ta-

kiego jak sieæ kanalizacji ogólnosp³awnej lub deszczowej, staw, jezioro itp.), teren wokó³ domu jest

nieprzepuszczalny, a studnia ch³onna nie odprowadzi zebranej wody, musimy zrezygnowaæ z wyko-

nania drena¿u lub odwodnienia.

mit System ddrena¿u jjest ttak pprosty, ¿¿e kka¿dy mmo¿e ggo wwykonaæ ssamodzielnie.

Rzeczywiœcie, pozornie jest on ³atwy do wykonania. Je¿eli jednak zale¿y nam na bezawaryjnej jego

pracy przez d³ugie lata, na niewysokich kosztach wykonania i przede wszystkim – na jego skutecz-

noœci, do wykonania projektu warto zatrudniæ specjalistê (melioranta albo geotechnika). Wykona on

badania gruntowo-wodne i przygotuje projekt drena¿u ³¹cznie z rozwi¹zaniem problemu usuwania

zebranej wody.

mit Deszczówkê mmo¿na oodprowadzaæ ssystemem ddrenarskim ddo wwspólnej sstudni cch³onnej.

Nie nale¿y ³¹czyæ wody deszczowej i z drena¿y. Z deszczu mamy ogromne iloœci wody w krótkim

czasie. Wiêkszoœæ tej wody sp³ynie po powierzchni dzia³ki, jedynie niewielka jej czêœæ wsi¹knie

w grunt bezpoœrednio przy budynku. Je¿eli jednak wodê deszczow¹ wprowadzilibyœmy do drena¿u,

sytuacja zmieni³aby siê ca³kowicie. Woda wype³ni ca³e dreny wokó³ ³aw fundamentowych i bêdzie

próbowa³a siê rozs¹czaæ, rozmiêkczaj¹c przy tym grunt pod budynkiem i zagra¿aj¹c w ten sposób

stabilnoœci jego fundamentów

PRZEGL¥D RYNKU

Studzienka zzbiorcza
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t.
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Wycieraczka pprzed wwejœciem ddo ddomu mmo¿e sstanowiæ eelement ssystemu oodwodnieñ Ramki ddo wwycieraczki wwy-
konane zz ttworzywa zz pod-
³¹czeniem ddo rrury kkanali-
zacyjnej ooraz rró¿ne wwk³ady
do wwycieraczek. MMog¹ bbyæ
gumowe, ggumowo-aalumi-
niowe llub mmetalowe
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Ruszty mmaj¹ rró¿ny kkszta³t ii wwielkoœæ ootworów
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Odwodnienia lliniowe
ACO EELEMENTY BBUDOWLANE

022 767 05 00 www.aco.pl

ASPOL FFV 042 654 91 69 www.aspol.com.pl

BISAN 022 885 63 80 www.bisan.com.pl

BUDMECH 022 841 98 21 www.budmech.com.pl

FERROPLAST 094 365 24 56 www.ferroplast.pl

GALECO 0 801 623 626 www.galeco.pl

GENERIK EEKOLOGIA

022 788 92 25 www.generik.com.pl

HAURATON 061 662 54 44 www.hauraton.com

MARBET WWIL 033 812 71 00 www.marbetwil.com.pl

MARLEY 022 329 79 00 www.marley.com.pl

MAXPOL 017 863 04 47 www.zmm-maxpol.pl

MEA MMEISINGER 022 717 71 11 www.mea.com.pl

PIAS-KKAN 022 837 40 60 www.piaskan.pl

POLIPLAST 071 314 26 74 www.poliplast.pl

WAVIN MMETALPLAST-BBUK

061 891 16 69 www.wavin.pl

Drena¿ oopaskowy
BUDMECH 022 841 98 21 www.budmech.com.pl

PRZEDSIÊBIORSTWO BBARBARA KKACZMAREK

065 572 35 55 www.kaczmarek2.pl

WAVIN MMETALPLAST-BBUK

061 891 16 69 www.wavin.pl

PRZYDATNE ADRESY

GRUNT PPRZEPUSZCZALNY

rura drenarska karbowana PVC φ 80 mm, ok. 50 m...........216 z³

studzienka drenarska rewizyjna φ 315 mm, 

wysokoœæ: 1,25 m (przy³¹cza 80 mm), 1 szt. .................ok. 143 z³

studzienka drenarska zbiorcza φ 315 mm, 

wysokoœæ: 1,75 m (przy³¹cze 110 mm), 1 szt ................ok. 367 z³

do³¹cznik drenarski 110/80, 2 szt. ..................................ok. 22 z³ 

sto¿ek betonowy φ 315 mm, 2 szt. ..................................ok. 88 z³

pokrywa betonowa φ 315 mm, 2 szt. ..............................ok. 60 z³

materia³y rrazem .......................................896 zz³ ((1093 zz³ bbrutto*)

robocizna**

GRUNT NNIEPRZEPUSZCZALNY np. gglina, ii³

rura drenarska karbowana PVC z filtrem z w³ókna

kokosowego φ 80 mm, ok. 50 m ..........................................620 z³

studzienka drenarska rewizyjna φ 315 mm, wysokoœæ: 1,25 m

(przy³¹cza 80 mm), 1 szt.................................................ok. 143 z³

studzienka drenarska zbiorcza φ 315 mm, wysokoœæ: 1,75 m 

(przy³¹cze 110), 1 szt......................................................ok. 367 z³

do³¹cznik drenarski 110/80, 2 szt. ..................................ok. 22 z³

sto¿ek betonowy φ 315 mm, 2 szt. ..................................ok. 88 z³

pokrywa betonowa φ 315 mm, 2 szt................................ok. 60 z³

materia³y rrazem....................................1 3300 zz³ ((1586 zz³ bbrutto*)

robocizna**

przyk³adowa wycena wg firmy Wavin Metalplast-Buk

budynek 115 xx 110 mm

Wiêcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku³y. Kliknij na www.budujemydom.plplpl

Ile kkosztuje oodwodnienie lliniowe?

INFO RYNEK

Element ssystemu Iloœæ ((szt.) D³ugoœæ ((mm) Wysokoœæ ((mm) Szerokoœæ ((mm) Cena jjednostkowa nnetto WWartoœæ zzakupowa nnetto

Korytko RECYFIX-Top z rusztem szczelinowym, 
zaciskowym, ocynkowanym, przejezdne 
dla samochodów osobowych 14 1000 134 95 49,20 z³ 688,80 z³
Wyposa¿enie dodatkowe: króciec do pod³¹czenia 
do kanalizacji, ³¹czenie ze œrubami oraz 2 œcianki czo³owe 1 - - - 26,24 z³ 26,24 z³
Korytko FASERFIX-Standard 100 E, bez spadku, typ 01 4 1000 140 160 72,16 z³ 288,64 z³
Ruszt FASERFIX-Standard 100 E, przejezdny 
dla samochodów osobowych, szczelinowy,
zaciskowy SW 75/9, ocynkowany 4 1000 21 158 36,90 z³ 147,60 z³
Studzienka FASERFIX-Standard 100 E, 
z osadnikiem z tworzywa 1 500 480 160 200,08 z³ 200,08 z³
Ruszt FASERFIX-Standard 100 E, 
przejezdny dla samochodów osobowych, 
szczelinowy, zaciskowy SW 75/9, ocynkowany 1 500 21 158 25,42 z³ 25,42 z³
Korytko FASERFIX-Standard 100 E, bez spadku, typ 01 6 1000 140 160 72,16 z³ 432,96 z³
Ruszt FASERFIX-Standard 100 E, klasy C 250, 
¿eliwny, kratowy GUGI, MW 20/30, czarny 12 500 14 158 49,20 z³ 590,40 z³
Blokada do rusztów ¿eliwnych 12 - - - 9,02 z³ 108,24 z³
Studzienka FASERFIX-Standard 100 E, 
z osadnikiem z tworzywa 1 500 480 160 200,08 z³ 200,08 z³
Ruszt FASERFIX-Standard 100 E, klasy C 250, 
¿eliwny, kratowy GUGI, MW 20/30, czarny 1 500 14 158 49,20 z³ 49,20 z³
Blokada do rusztów ¿eliwnych 1 - - - 9,02 z³ 9,02 z³
Œcianka czo³owa FASERFIX-Standard 100 E, 
pe³na, ocynkowana typ 01 2 - 140 160 11,48 z³ 22,96 z³
Materia³y rrazem: 2789,64 zz³ ((ok. 33403 zz³ bbrutto*)
Robocizna: ok. 5500-8800 zz³

* koszty nie uwzglêdniaj¹ pod³¹czenia budynku do g³ównej sieci kanalizacyjnej

taras –– 114 mm.b.; ggara¿ –– 44,5 mm.b.; wwjazd nna pposesjê –– 66,5 mm.b.

Ile kkosztuje ddrena¿ oopaskowy?

1-3 – rura drenarska PVC

4 – studzienka drenarska rewizyjna

5 – studzienka drenarska zbiorcza

6 – rura kanalizacyjna PVC

* Koszty nie uwzglêdniaj¹ pod³¹czenia budynku do g³ównej

sieci kanalizacyjnej

** Koszt robocizny przy uk³adaniu drena¿u zale¿y od g³êbo-

koœci jego u³o¿enia i rodzaju gruntu. Koszt wykonania wyko-

pów mo¿na przyj¹æ na poziomie 20-25 z³/m3, co przy g³êboko-

œci umieszczenia drena¿u na 1,5 m odpowiada

ok. 0,8 m3/m.b.  czyli 16-20 z³/m.b. Koszt wykonania podsypki

u³o¿enia rur i ich obsypania wynosi 8-12 z³/m.b. £¹czny koszt

robocizny drena¿u d³ugoœci 50 m wyniesie wiêc 1200-11600 zz³.

przyk³adowa wycena wg firmy Hauraton
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