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Warszawa jest jedn¹ z niewielu stolic europejskich nie posiadaj¹cych nowoczesnej oczyszczalni cieków. Jedynie trzecia czêæ warszawskich cieków trafia do przestarza³ej
oczyszczalni mechanicznej. Pozosta³a czêæ wp³ywa bez
oczyszczenia bezporednio do rzeki Wis³y.
Kilkadziesi¹t lat temu podjêto decyzjê o budowie nowej
oczyszczalni Po³udnie. Realizacja tej inwestycji by³a jednak odk³adana w czasie, g³ównie ze wzglêdu braku rodków na jej sfinansowanie. Dziêki funduszom przedakcesyjnym, przed wst¹pieniem Polski do UE, mo¿liwe sta³o siê
rozpoczêcie budowy nowej oczyszczalni oraz ruroci¹gów doprowadzaj¹cych do niej cieki.
Dziêki wybudowaniu nowej oczyszczalni i ruroci¹gów
doprowadzaj¹cych, sytuacja poprawi siê ju¿ w roku 2005.
Nowa oczyszczalnia Po³udnie rozwi¹¿e problem oczyszczania cieków dla po³udnia lewobrze¿nej Warszawy, czyli
g³ównej czêci miasta. W tym czasie istniej¹ca oczyszczalnia Pó³nocna bêdzie unowoczeniana, tak aby za siedem
lat warszawskie cieki by³y oczyszczane w 100%.
Bardzo wa¿nym elementem nowej struktury kanalizacyjnej miasta s¹ ruroci¹gi cinieniowe, odprowadzaj¹ce
i doprowadzaj¹ce cieki do nowej oczyszczalni Warszawa
Po³udnie.
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Dostawy rur
oraz sposób monta¿u

Ruroci¹gi doprowadzaj¹ce cieki z czêci po³udniowej Warszawy montowane by³y w dwóch nitkach, ka¿da o d³ugoci
5234 m. Rury PE DN1000mm dostarczano na miejsce budowy w odcinkach 15 m.
Ruroci¹gi odprowadzaj¹ce cieki po procesie oczyszczania sk³adaj¹ siê z dwóch czêci: pierwsza czêæ mon-

towana metod¹ wykopu otwartego rury PE DN1400
o d³ugoci 5340 m oraz druga czêæ PE DN1400mm
montowana metod¹ mikrotunellingu w rurach betonowych o d³ugoci 3700 m.
Wszystkie rury ³¹czono metod¹ zgrzewania doczo³owego (patrz zdj.). W czêci ruroci¹gów montowanych
technik¹ mikrotunelow¹ rury ³¹czono na dnie specjalnie
wykonanych komór monta¿owych o g³êbokoci ponad
10 m (patrz zdj.).
Na trasie montowanych ruroci¹gów, zarówno DN1000
oraz DN1400, pokonywano wiele przeszkód w postaci
przejæ pod torami oraz zmiany trasy bez u¿ywania
kszta³tek (patrz zdj.).
G³ównym powodem wyboru do tego projektu rur PE by³y
ich bardzo dobre w³aciwoci u¿ytkowe:
n bardzo niski wspó³czynnik awaryjnoci,
n odpornoæ PE na korozjê,
n du¿a odpornoæ na zwi¹zki chemiczne zawarte w ciekach,
n niskie straty hydrauliczne,
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jednorodne po³¹czenia (zgrzewane doczo³owo),
n elastycznoæ (pokonywanie ³agodnych ³uków bez stosowania kszta³tek).
Ze wzglêdu na swoje walory, rury PE stanowi¹ czêsto jedyn¹ alternatywê pod wzglêdem ekonomicznym i technicznym budowy tego typu ruroci¹gów.
Zakoñczenie budowy ruroci¹gów przewidziano na po³owê 2005 roku.
Szczegó³owe dane na temat sposobu wykonania projektu s¹ w posiadaniu firmy KWH PIPE Poland.
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Ur z¹d Miasta Warszawa

Finansowanie

Fundusz Europejski, bud¿et miasta sto³ecznego
Warszawy

Projekt

Ruroci¹gi pr zesy³owe cieków od i do nowej
Oczyszczalni "Po³udnie" dla miasta Warszawy

Dostarczone r ur y

Rur y cinieniowe PE100:
DN 1000mm SDR27,6 PN6 PE100 L=10578m
DN 1400mm SDR27,6 PN6 PE100 L=5340mD
N 1000mm SDR27,6 PN6 PE100 L=3700m
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