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Odwodnienie 
a rodzaj terenu
W zabudowie jedno- i wielorodzin-

nej wody opadowe mog¹ byæ rozprowa-
dzane bezpoœrednio po terenie. Praktycz-
nie jest jednak to tylko mo¿liwe na tere-
nach z niewielkimi spadkami i z grunta-
mi odznaczaj¹cymi siê dobr¹ przepusz-
czalnoœci¹ (szybkim wsi¹kaniem wody 
w pod³o¿e). Dodatkowymi warunkami
jest wykonanie spadków od budynków,
aby nie dopuœciæ do gromadzenia siê wo-
dy przy œcianach piwnic oraz zapewnie-
nie odpowiednich powierzchni retencyj-
nych (np. trawników), gdzie mo¿e wsi¹-
kaæ woda sp³ywaj¹ca z dachu czy na-
wierzchni utwardzonych. Przy wystêpu-
j¹cej obecnie bardzo gêstej zabudowie
spe³nienie drugiego warunku jest czêsto
utrudnione. Na dzia³kach o terenie nie-
przepuszczalnym sytuacja jest jeszcze
bardziej skomplikowana. Woda opado-
wa gromadzi siê na powierzchni terenu
tworz¹c ka³u¿e, a w przypadku obfitych
opadów mo¿e dojœæ do powstawania sa-
moistnych cieków wody o du¿ej sile
niszcz¹cej, wzrastaj¹cej dodatkowo, jeœli
teren jest ze znacznym spadkiem. Do te-
renów nieprzepuszczalnych zaliczamy
pod³o¿a gliniaste, ilaste lub skaliste oraz
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Do niedawna wodê deszczow¹ z powierzchni 
dzia³ki odprowadzano wy³¹cznie tradycyjnymi 

studzienkami pracuj¹cymi jako odwodnienia 
punktowe. Dzisiaj coraz czêœciej stosowane s¹ 

odwodnienia liniowe do zbierania wody 
i odprowadzania jej do kanalizacji ogólnosp³awnej

lub deszczowej. Odwodnienia liniowe zwykle 
wykorzystywane s¹ do odbierania wody 

z powierzchni utwardzonych – chodników, 
podjazdów, zjazdów do gara¿y, z miejsc 
parkingowych. Szczególnie zalecane s¹ 

na dzia³kach, gdzie wystêpuj¹ trudne 
warunki glebowe, np. twarda glina. 

WODA
po deszczu

O d w o d n i e n i e  l i n i o w e

��Punktowy system odwodnienia

� Liniowy system odwodnienia

fot. Plastmo



wszelkie powierzchnie utwardzone, takie
jak ci¹gi piesze, jezdnie czy parkingi.
Praktycznie nieprzepuszczalna jest tak¿e
ka¿da zamarzniêta powierzchnia gruntu.
Na takich terenach odwodnienie staje siê
niezbêdne.

Odwodnienie 
terenów p³askich
Odprowadzenie wody z obszaru o nie-

wielkim spadku wymaga zaprojektowania
i wykonania odpowiedniej niwelacji tere-
nu, tzn. ukszta³towania odpowiednich
spadków terenu do umiejscowionych 
w najni¿szych punktach elementów odwad-
niaj¹cych. W odwodnieniu punktowym �
jest to doœæ skomplikowane i pracoch³onne
– wymaga znacznych prac ziemnych. Te-
ren nale¿y bowiem podzieliæ na prostok¹ty 
i wykonaæ spadki w kszta³cie koperty, aby
woda sp³ywa³a do po³o¿onej centralnie
studzienki (wpustu deszczowego). Ka¿d¹ 
z nich nale¿y pod³¹czyæ z u³o¿on¹ w ziemi
instalacj¹ kanalizacyjn¹. W odwodnieniu
liniowym �� teren powinien mieæ spadek
w kierunku kana³u zbiorczego wykonane-
go z korytek przykrytych rusztem znajdu-
j¹cym siê na poziomie terenu. Modelowa-
nie terenu i wykonanie instalacji jest wiêc
o wiele prostsze. Nawierzchnia terenu od-
znacza siê ³agodniejszym spadkiem i bra-
kiem muld (wystêpuj¹cych w odwodnie-
niu punktowym na styku kopert), które
utrudniaj¹ chodzenie i je¿d¿enie.

Odwodnienie terenów 
z du¿ym spadkiem
Powierzchnie utwardzone (jezdnie,

chodniki) maj¹ce du¿e nachylenie po-
wierzchni w czasie obfitych deszczów staj¹
siê korytem samoistnych potoków o du¿ej

sile niszcz¹cej. Wa¿ne jest wówczas zamon-
towanie instalacji charakteryzuj¹cej siê du-
¿¹ wydajnoœci¹, czyli mo¿liwoœci¹ odbiera-
nia du¿ych iloœci wody w krótkim czasie.
Najlepszym rozwi¹zaniem jest w tym przy-
padku odwodnienie liniowe, umieszczane
wzd³u¿nie lub poprzecznie do jezdni lub
traktu pieszego.

Elementy systemu
System odwodnieñ ma w swoim sk³a-

dzie nastêpuj¹ce elementy �:
n korytka – bêd¹ce podstawowym ele-

mentem systemu, gromadz¹cym wodê 
i odprowadzaj¹cym j¹ najpierw do stu-
dzienki zbiorczej, a nastêpnie do kanali-
zacji �; odpowiednio dobrany kszta³t
korytek i g³adka powierzchnia zwiêksza-
j¹ prêdkoœæ przep³ywu wody i umo¿li-
wiaj¹ samoczyszczenie uk³adu, korytka
najczêœciej maj¹ d³ugoœæ 50 lub 100 cm,
a szerokoœæ od 10 do 50 cm �, �.

n ruszty (zwane te¿ kratkami) – stanowi¹
przykrycie korytek i oprócz funkcji
drena¿owej (odbieraj¹ wodê z terenu)
chroni¹ instalacjê przed zanieczyszcze-
niami, umo¿liwiaj¹ bezpieczne u¿ytko-
wanie powierzchni. Monta¿ rusztów
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Korytka z rusztami – g³ówne elementy
odwodnienia – s¹ montowane równo z po-
wierzchni¹ terenu i nie utrudniaj¹ przecho-
dzenia i przejazdu, umo¿liwiaj¹ pe³ne wy-
korzystanie terenu. Dziêki ma³ej g³êboko-
œci wbudowania elementów prosty jest ich
monta¿. £atwa jest te¿ konserwacja i ewen-
tualna wymiana uszkodzonych elementów.
Korytka maj¹ zdolnoœæ do samoczyszczenia
dziêki du¿ej prêdkoœci wody, a przed dosta-
niem siê zanieczyszczeñ do instalacji zabez-
pieczaj¹ studzienki zbiorcze z osadnikami
lub piaskownikami. 

��Podstawowe elementy systemu odwodnieñ: korytko odwodnienia liniowego, wpust podwórzowy 
i wycieraczka

� Korytka z rusztami i typowa studzienka zbiorcza

� Korytko z polimerobetonu (fot. Plastmo)
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mo¿e odbywaæ siê w sposób zatrzasko-
wy, œrubowy lub ³¹cz¹cy w sobie obie te
metody. Dostêpne s¹ tak¿e tzw. ruszty
zintegrowane, czyli korytko po³¹czone
z przekryciem odpowiednio perforo-
wanym – koryta takie nazywane s¹
równie¿ bezrusztowymi; ich specyficz-
n¹ odmian¹ s¹ odwodnienia krawê¿ni-
kowe (wydr¹¿one w œrodku krawê¿niki
pe³ni¹ rolê korytek, a otwory usytu-
owane w górnej czêœci bocznej po-
wierzchni krawê¿nika pe³ni¹ funkcjê
drena¿ow¹);

n studzienki zbiorcze zwane tak¿e
skrzynkami odp³ywowymi lub kolekto-
rami piasku – s³u¿¹ do odbierania wody
p³yn¹cej ci¹giem korytek; zawieraj¹
osadniki zabezpieczaj¹ce przed zanie-
czyszczeniem i zatkaniem instalacji;

n wpust podwórzowy – s³u¿y do odwad-
niania w formie punktowej utwardzo-
nych podwórzy; umieszczany jest 
w najni¿szym punkcie odwadnianego
terenu; wykorzystywany te¿ czêsto ja-
ko studzienka odp³ywowa pod kran 
w ogrodzie lub do po³¹czenia z rur¹
spustow¹ dostarczaj¹c¹ wodê z rynien
dachowych �, 	; montowany we-
wn¹trz wpustu kosz osadczy (³atwy do
wyjmowania w celu oczyszczenia) za-
bezpiecza przed dostawaniem siê za-
nieczyszczeñ do instalacji;

n wpust podrynnowy (osadnik rynnowy)
– s³u¿y do odprowadzania wody z pio-
nów rynnowych; wyposa¿one s¹ zwykle
w specjalne klapy zwrotne zapobiegaj¹-
ce przedostawaniu siê zapachów z ka-
nalizacji i migracji szczurów; mog¹ byæ
z odp³ywem poziomym lub pionowym,
jak te¿ przegubowym umo¿liwiaj¹cym

doprowadzenie instalacji kanalizacyj-
nej pod ró¿nymi k¹tami;

n wycieraczka – montowana jest zwykle
przed wejœciem do budynku, aby u³a-
twia³a utrzymanie czystoœci przy
drzwiach wejœciowych; ma formê p³yt-
kiej skrzyni przykrytej rusztem 
i jest po³¹czona z rur¹ odprowadzaj¹c¹
wodê.

Zasady projektowania 
i doboru systemu
Projektuj¹c odwodnienie liniowe,

musimy braæ przede wszystkim pod
uwagê spadek terenu i wielkoœæ po-
wierzchni odwadnianej. W projekcie
musi byæ okreœlona trasa i d³ugoœæ ci¹gu
korytek, ich wielkoœæ (szerokoœæ i g³êbo-
koœæ) oraz rozmieszczenie wszystkich
elementów systemu. Liczba kana³ów
(ci¹gów korytek) i wielkoœæ korytek zale-
¿¹ od wielkoœci terenu, z którego bêdzie
zbierana woda deszczowa i przewidywa-

nego natê¿enia opadów na danym tere-
nie. Maksymalna szerokoœæ odwadnianej
powierzchni nie powinna przekraczaæ 
50 m, przy jej okreœlaniu nale¿y braæ pod
uwagê równie¿ wielkoœæ spadku i rodzaj
materia³u nawierzchni. Przy zbyt du¿ej
szerokoœci czas sp³ywu wody jest zbyt
d³ugi i mo¿e dojœæ do powstawania ka-
³u¿. Maksymalna d³ugoœæ kana³u zale¿y
od jego ukszta³towania i wydajnoœci
(wielkoœci korytka). D³ugoœæ kana³u, li-
cz¹c od najwy¿szego punktu do stu-
dzienki, teoretycznie mo¿e nawet docho-
dziæ do 30-50 m (w zale¿noœci od rodza-
ju korytek), ale jest zwykle mniejsza. Od-
czytuje siê j¹ z nomogramów (specjal-
nych wykresów) na podstawie przep³ywu
obliczeniowego i spadku terenu. Mo¿e
siê ona ró¿niæ w ró¿nych czêœciach Pol-
ski, w zale¿noœci od przewidywanych
opadów na danym terenie. Studzienki
zbiorcze odbieraj¹ce wodê z kana³ów
mog¹ byæ zasilane jedno-lub dwustron-
nie (wtedy ich rozstaw jest dwukrotnie
wiêkszy).

Wybieraj¹c korytka powinniœmy
zwróciæ uwagê na klasê obci¹¿enia i spa-
dek terenu. Na terenie p³askim wybiera-
my zwykle korytka ze spadkiem dna rzê-
du 0,5%, natomiast na terenie z du¿ym
spadkiem mo¿emy zastosowaæ koryta
bez spadku (z p³askim dnem), gdy¿ spa-
dek kana³u zapewni nam odpowiednio
nachylona nawierzchnia terenu. Wiel-
koœæ i kszta³t korytek okreœlamy na pod-
stawie wymaganej wydajnoœci odbioru
wody. Wiêkszoœæ firm prowadz¹cych
sprzeda¿ odwodnieñ liniowych zapewnia
inwestorom doradztwo w zakresie ich
projektowania.
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� Odprowadzenie wody z rynien do studzienki
odp³ywowej pod³¹czonej z kanalizacj¹ burzow¹
– wylot wody na ruszt

	 Po³¹czenie bezpoœrednie rury spustowej ze
studzienka odp³ywow¹

��Korytko z polipropylenu – ró¿ne mo¿liwoœci odprowadzenia wody



5
Dom 6 2 0 0 4budujemy

Materia³y na korytka 
i studzienki
Polimerobeton zwany tak¿e betonem

¿ywicznym 
 – to najbardziej obecnie po-
pularny materia³, z jakiego wykonuje siê
korytka i studzienki. Jest to beton zawie-
raj¹cy w swoim sk³adzie ¿ywicê poliestro-
w¹ i piasek kwarcowy. Korytka z polime-
robetonu charakteryzuj¹ siê dziêki temu
du¿¹ odpornoœci¹ na œcieranie i wysok¹
wytrzyma³oœci¹ mechaniczn¹. Wyroby z
polimerobetonu s¹ te¿ l¿ejsze i mniej na-
si¹kliwe od wykonanych ze zwyk³ego be-
tonu (maj¹ wiêc lepsz¹ wodoszczelnoœæ i
mrozoodpornoœæ). Wykazuj¹ te¿ du¿¹ od-
pornoœæ na roztwory soli, kwasów i zasad,
jak równie¿ na benzynê i oleje 

Beton tradycyjny – systemy produko-
wane ze zwyk³ego betonu maj¹ gorsze
w³asnoœci mechaniczne, wytrzyma³oœcio-
we i chemiczne. Wymagaj¹ impregnowa-
nia powierzchniowego, w celu zmniejsze-
nia nasi¹kliwoœci. Odznaczaj¹ siê jednak
stosunkowo nisk¹ cen¹. Poddany zwiêk-
szonemu zagêszczeniu i obróbce po-
wierzchni nosi te¿ nazwê betonu wibro-
prasowanego.

Beton w³óknisty – w wyniku dodawa-
nia w³ókien polipropylenowych lub stalo-
wych modyfikowane s¹ w³asnoœci betonu -
g³ównie zwiêksza siê wytrzyma³oœæ elemen-
tów, co pozwala na konstruowanie cieñ-
szych œcianek, a wiêc l¿ejszych wyrobów.
Beton mo¿e te¿ zawieraæ w swoim sk³adzie
polimery zmniejszaj¹ce nasi¹kliwoœæ, co za-
pewnia ich lepsz¹ mrozoodpornoœæ.

Tworzywa sztuczne – najczêœciej wy-
korzystywany jest polipropylen PP ��, ��,
polichlorek winylu PVC lub polietylen
HDPE. S¹ one trwa³e, wykazuj¹ du¿¹ od-
pornoœæ chemiczn¹ i wytrzyma³oœæ na ko-
rozjê. S¹ ponadto bardzo lekkie i ³atwe 
w monta¿u. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e
PVC w niskich temperaturach zmniejsza
swoj¹ odpornoœæ na uderzenia. Produko-
wane s¹ równie¿ korytka z ¿ywicy polie-
strowej wzmocnionej w³óknem szklanym,
o podobnych w³asnoœciach jak tworzywa
polimerobetonowe. 

Stal nierdzewna i stal ocynkowana
– korytka stalowe maj¹ cienkie œcianki,
odznaczaj¹ siê wiêc ma³¹ sztywnoœci¹, s¹
jednak bardzo lekkie i stosunkowo wy-
trzyma³e. Przeznaczone s¹ g³ównie do
odwadniania zielonych dachów, tarasów
lub loggi. W odró¿nieniu od innych ko-
rytka stalowe zbieraj¹ wodê nie tylko od
góry, ale równie¿ przez boczne otwory
drena¿owe. W trakcie monta¿u nie s¹
wiêc zalewane betonem, ale obsypywane
grubym ¿wirem lub innym materia³em
przepuszczalnym.

Materia³y na ruszty
PVC – ruszty te odznaczaj¹ siê lekko-

œci¹, odpornoœci¹ na korozjê i mo¿liwoœci¹
³atwego barwienia tworzywa sztucznego na
ró¿ne kolory. S¹ stosowane na mniej obci¹-
¿onych nawierzchniach, takich jak ci¹gi
piesze, œcie¿ki rowerowe oraz tereny zielo-
ne. Rzadziej stosowane s¹ do odwadniania
podjazdów dla samochodów osobowych
tylko w najni¿szej klasie A12 - musz¹ byæ
wtedy spe³nione warunki: obci¹¿enie nie
wiêksze ni¿ 15 kN, pojazdy poruszaj¹ siê 
z prêdkoœci¹ nie wiêksz¹ ni¿ 30 km/h i na
ko³ach nie maj¹ ³añcuchów przeciwœnie¿-
nych, które ³atwo mog³yby zniszczyæ po-
wierzchniê PVC. Ruszty te wystêpuj¹ 
w odmianie ¿eberkowej lub perforowanej.

Stal nierdzewna lub ocynkowana –
ruszty te odznaczaj¹ siê wiêksz¹ wytrzyma³o-
œci¹ i mog¹ byæ stosowane w klasach obci¹-
¿eñ od A15 do C250. Dostêpne s¹ w odmia-
nach ¿eberkowych i kratownicowych .
Stosowane s¹ przy odwadnianiu chodników,
œcie¿ek rowerowych podjazdów i parkingów.

¯eliwo sferoidalne – ruszty te cechu-
je najwy¿sza sztywnoœæ i wytrzyma³oœæ.
Przeznaczone s¹ dla odwodnieñ obszarów
najbardziej obci¹¿onych – klasy od C250
do F900. U¿ytkowane s¹ wiêc w syste-
mach odwodnieñ ulic, stacji benzyno-
wych, a nawet lotnisk. Wykonywane s¹
g³ównie w formie ¿eberkowej.


 Korytko z polimerobetonu z rusztem 
stalowym

��Korytka z polipropylenu w wersji niskiej 
i wysokiej wraz z ró¿nymi odmianami rusztu 
z PVC)

�Przyk³ady rusztów stalowych (fot. Wavin)

� Korytka z polipropylenu z rusztem stalowym i z rusztem z PVC (fot. Nicoll)
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Zasady monta¿u
Montowanie systemu odwodnienia li-

niowego nie jest trudne, jeœli zastosujemy
siê do wytycznych okreœlonych przez pro-
ducenta systemu. Najpierw nale¿y wyko-
naæ odpowiednie wykopy. Ich wielkoœæ
zale¿y od wymiarów korytek i klasy ob-
ci¹¿enia (z której wynika gruboœæ œcianek

betonu otaczaj¹cego korytka). Dla najni¿-
szej klasy A15 korytka uk³ada siê na fun-
damencie z betonu B15 gruboœci 
8 cm, beton o takiej samej gruboœci uk³a-
da siê po bokach korytka. W przypadku
nawierzchni w klasie B125 nale¿y zasto-
sowaæ beton B25 o gruboœci 10 cm, 
a przy nawierzchni C250 równie¿ beton

B25, ale o gruboœci 15 cm. Korytka uk³a-
damy zaczynaj¹c od najni¿ej po³o¿onego,
a wiêc obok studzienki zbiorczej. Stosuj¹c
korytka ze spadkiem musimy je odpo-
wiednio zainstalowaæ – u³atwiaj¹ to
strza³ki umieszczone na korytkach wska-
zuj¹ce kierunek przep³ywu wody. Wszyst-
kie otwory odp³ywowe nale¿y wykonaæ
przed u³o¿eniem betonu, a w przypadku
korytek z tworzyw wskazane jest wstawie-
nie na czas betonowania rozpórek stabili-
zuj¹cych œcianki korytek, aby nie dopu-
œciæ do ich odkszta³cenia. Po stwardnie-
niu betonu montuje siê ruszty. Wykonu-
j¹c nawierzchniê wokó³ korytek nale¿y
pamiêtaæ, aby poziom rusztu by³ oko³o 
5 mm ni¿szy od poziomu nawierzchni. 

Zasady konserwacji
Odwodnienia liniowe wymagaj¹ okre-

sowej konserwacji. Czyszczenie korytek,
studzienek i wycieraczek � powinno
przeprowadzaæ siê co najmniej dwa razy w
roku – po sezonie zimowym i póŸn¹ jesie-
ni¹. Nale¿y zdemontowaæ ruszty i oczyœciæ
kana³y z nagromadzonych liœci i piasku.
W przypadku studzienek – ich czyszcze-
nie polega zwykle na wyci¹gniêciu kosza
osadnika i usuniêciu nagromadzonego
osadu. Przy usuwaniu twardych mocno
przylegaj¹cych osadów zalecana jest myj-
ka ciœnieniowa typu KÄRCHER. n

Adresy firm produkuj¹cych elementy do
drena¿u i odwodnienia oraz ceny wyrobów
podajemy w rubryce Info Rynek.
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Klasa obci¹¿enia Maks. obci¹¿enie Zastosowanie
[kN]; [tony]

A15 15; 1,5 Obszary komunikacyjne dla ruchu pieszego

i rowerowego, tereny zielone

B125 125; 12,5 Chodniki i ci¹gi piesze o du¿ym natê¿eniu ruchu, 

wjazdy do gara¿y, parkingi

C250 250; 25 Odwodnienia brzegowe przy ulicach i chodnikach, 

pobocza dróg

D400 400; 40 Drogi i ulice o du¿ym natê¿eniu ruchu

E600 600; 60 Odwodnienia poprzeczne na autostradach, 

place manewrowe
F900 900; 90 Nawierzchnie lotnisk

� Wycieraczka – przed i po zamontowaniu (fot. Plastmo)

O d w o d n i e n i e  l i n i o w e

reklama
BRAK REKLAMY




