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Charakterystyka

Zastosowanie

Wavin PACDRAIN może być stosowany wzdłuż drogi obustron-
nie lub w pasie dzielącym w przypadku budowy nowych, jak i 

modernizacji starych dróg. Instalacja następuje po wykonaniu 
podbudowy i poboczy, ale przed położeniem warstwy ścieralnej.

Wavin PACDRAIN jest półsztywnym grzebieniem drenującym, 
zagłębionym wzdłuż pobocza drogi lub w razie konieczności 
w pasie dzielącym. Składa się z rdzenia o strukturze kubełko-
wej wykonanego z polietylenu wysokiej gęstości, owiniętego 
obustronnie geowłókniną z uformowaną na dole kieszenią 
umożliwiającą wprowadzenie do niej rury drenarskiej.

Wavin PACDRAIN podobnie jak tradycyjny dren francuski (rura 
drenarska, kruszywo, geowłóknina) jest systemem drenażo-
wym wykonywanym na miejscu, a do zasypywania wykopu 
po instalacji można użyć materiału rodzimego. 

W przypadku zastosowania maszynowego układania geo-
kompozytu Wavin PACDRAIN nie ma konieczności wykony-
wania wykopu, dowozu żwiru czy wywozu urobku – tak jak 
ma to miejsce w przypadku stosowania drenażu francuskiego.

Zadaniem produktu jest zebranie wody i odprowadzenie jej do 
odpływu którym może być kolektor lub rów odwadniający sys-
temu melioracyjnego drogi. Zbieranie wody drenowanej przez 

Wavin PACDRAIN obywa się za pomocą rury drenarskiej 
umieszczonej w kieszeni na dole geokompozytu drenażowe-

go. Rozmiar kieszeni zgodny jest ze standardowym zakresem 
średnic rur drenarskich od 90 do 300 mm. Ponadto dzięki 
zastosowaniu nieprzepuszczalnego rdzenia, Wavin PACDRAIN 
stanowi barierę przed migracją wody z poboczy do warstw 
konstrukcji drogi.

montaż ręcznymontaż maszynowy

HE

HD

geowłóknina

rdzeń kubełkowy PEHD

rura drenarska PVC-u

Zwiększenie nośności i trwałości drogi  związane jest z redukcją ilości wody w warstwach wchodzących 
w skład konstrukcji drogi. Dlatego bardzo istotne jest zbieranie i odprowadzanie płytkich wód gruntowych 
w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się wody do warstw podbudowy. Idealnym rozwiązaniem jest 
Wavin PACDRAIN geokompozyt drenażowy.
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Wavin Pacdrain

Wymiary:

 wysokość (HD): standardowa wysokość: 0,30 - 1,00 m. 
Inne wymiary z tego zakresu są dostępne na zamówienie.

 średnica rury drenarskiej (ØD) – standardowy zakres śred-
nic rur od 92/80 do 200/180 mm.

 długość – 48 m lub inna na zamówienie.

Własności hydrauliczne geokompozytu 
Wavin PACDRAIN:

Maksymalny przepływ wody zebranej przez geokompo-
zyt drenażowy pod obciążeniem 100 kPa na metr bieżący to 
1,2l/s lub 4320l/h. Nominalny przepływ na metr bieżący całe-
go systemy zależy od średnicy rury drenarskiej.

Ocena zachowania się produktu w czasie:

Badaniu poddano 16 odcinków próbnych o łącznej długości 
200.000 mb geokompozytu Wavin PACDRAIN. 8 z nich pod-
legało stałemu monitoringowi przez okres 6 lat i nie stwier-
dzono żadnych nieprawidłowości.

Zadania Wavin PACDRAIN to:

 przejęcie i odprowadzanie wód gruntowych 
i przesiąkających 

 drenaż warstw podbudowy, drenaż warstw drogowych 
w wykopie 

 zabezpieczanie konstrukcji drogowych przed wysadzinami 
w wyniku zamarzania i odmarzania wody

 odprowadzenie nadmiaru wody z pasa dzielącego na dro-
gach dwujezdniowych 

 odprowadzanie nadmiaru wody przy dużym napływie wo-
dy infiltracyjnej

 odprowadzanie nadmiaru wody przy wysokim zwierciadle 
wody gruntowej w stosunku do spodu warstw konstruk-
cyjnych nawierzchni

 stworzenie bariery przed migracją wody z poboczy do 
warstw konstrukcyji drogi

Ponadto Wavin PACDRAIN:

 Zbiera i odprowadza wodę przesiąkającą z jezdni.

 Zbiera z pasa dzielącego przez to uniemożliwia lub redu-
kuje przesiąkanie wody do warstw konstrukcji drogi. 

 Chroni przed poziomymi ruchami wody dzięki nie-
przepuszczalnemu rdzeniowi o kubełkowej strukturze 
(geospacer).

 Częściowo separuje grunty, w celu zabezpieczenia przed 
przesiąkaniem wody z gruntów bardziej nasączonych do 
mniej wilgotnych

Dane techniczne

Zalety Wavin PACDRAIN

  ekonomiczny zamiennik dla tradycyjnych drenów 
francuskich

 brak konieczności odwożenia urobku i dowozu zasypki. 

 łatwy i szybki w montaż

 ograniczona lub zbędna konieczność wykonywania szero-
kich rowów 

 zwiększenie trwałości konstrukcji drogi

 polepszenie warunków pracy konstrukcji drogi

 nieprzepuszczalny rdzeń - stanowi barierę przed na-
pływem wód z poboczy do warstw podbudowy drogi 
(migracja)

 chroni przed wysychaniem konstrukcji i zmniejsza jej czu-
łość na okresy suszy.

 Kieszeń, w której umieszczona jest rura drenarska za-
mknięta jest przez szew  co zapobiega przesuwaniu się 
rury podczas instalacji systemu.

 Elastyczność - testy elastyczności potwierdzają to, że 
produkt adaptuje się do nierówności gruntu (testy zawala-
nia się ścian rowu podczas kopania).

GEOKOMPOZYTY WAVIN – stały rozwój tech-
niczny od 1992 roku

Wavin PACDRAIN – stosowany od 1996 roku 
w Europie

ØD

HD

He

HD = wysokość drenująca = wysokość rdzenia
He = wysokość całkowita
ØD = średnica drenarskiej rury kolektorowej
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Wavin dostarcza skuteczne rozwiązania pozwalające zaspokajać kluczowe 
potrzeby życia codziennego: bezpieczną dystrybucję wody pitnej, przyjazne 
środowisku zagospodarowanie wody deszczowej i ścieków, energooszczędne 
ogrzewanie i chłodzenie budynków.
Pozycja lidera  w Europie, jak i obecność na rynkach lokalnych, zobowiązanie 
do innowacyjności oraz wsparcie techniczne – wszystko to daje wymierne 
korzyści naszym klientom. Nieustannie spełniamy najwyższe standardy 
zrównoważonego rozwoju oraz gwarantujemy niezawodną logistykę, aby 
wspierać naszych klientów w osiąganiu ich celów.

Wavin Metalplast-Buk ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, 
stąd rezerwuje sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji 
swoich wyrobów bez powiadamiania. Wszystkie informacje 
zawarte w tej publikacji przygotowane zostały w dobrej wierze i w 
przeświadczeniu, że na dzień przekazania materiałów do druku są 
one aktualne i nie budzą zastrzeżeń. Niniejszy katalog nie stanowi 
oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz informację 
o produktach Wavin Metalplast-Buk.

Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.
ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk
tel.: 61 891 10 00, fax: 61 891 10 11
infolinia: 800 161 555
e-mail: kontakt_pl@wavin.pl

www.wavin.pl

Wavin PACDRAIN stanowi uzupełnienie oferty Wavin 
dla drogownictwa, w ramach której znajduje się: 

 system grawitacyjnej kanalizacji deszczowej z rur dwuściennych Wavin 
X-Stream,

 system kanalizacji grawitacyjnej gładkościennej PVC-U,
 studnie kanalizacyjne,
 separatory,
 system zagospodarowania wód deszczowych Wavin Q-Bic i Azura,
 system odwodnień wiaduktów i mostów HD-PE.

Wavin PACDRAIN Geokompozyt 
drenażowy


