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INFRASTRUKTURA WODNO-ŚCIEKOWA

BYPASS W WARSZAWIE 
MÓGŁBY DZIAŁAĆ NAWET 100 LAT
TYMCZASOWY RUROCIĄG ZATRZYMAŁ SPUST ŚCIEKÓW DO WISŁY

W okresie ponad dwóch miesięcy, kiedy w Warszawie funkcjonował 
tymczasowy rurociąg, służący do przesyłu ścieków z lewobrzeżnej części 
miasta do oczyszczalni ścieków Czajka, średnio przepływało przez niego 
3 m3 ścieków na sekundę. Gdyby nie ten bypass, zbudowany w trybie 
ekspresowym i poprowadzony przez Wisłę mostem pontonowym, do Wisły 
dostałoby się ponad 20 mln ton nieczystości



Potrzeba zbudowania tego nietypowego 
bypassu pojawiła się w  następstwie awa-
rii dwóch kolektorów GRP znajdujących 
się w  tunelu pod dnem Wisły i  będących 
częścią systemu przesyłowego ścieków 
z  siedmiu dzielnic lewobrzeżnej Warszawy 
do oczyszczalni Czajka. Zdarzenie to miało 
miejsce pod koniec sierpnia br. i skutkowa-
ło zrzutem nieoczyszczonych ścieków do 
rzeki. Ze względów środowiskowych taka 
sytuacja nie mogła się utrzymywać zbyt 
długo, dlatego należało w  trybie pilnym 
znaleźć rozwiązanie, by nie generować dal-
szego zanieczyszczenia wód. Zdecydowano 
więc o  budowie tymczasowego rurociągu 
z  rur PE-HD DN1000 wyprodukowanych 
przez fi rmę Uponor Infra sp. z o.o. Łącz-
nie na potrzeby tej instalacji dostarczono 

2200 m rur, z których zbudowano dwie nitki 
po 1100 m każda.

RUROCIĄGIEM PRZEZ LĄD I WODĘ

Początek tymczasowych rurociągów 
(od połączenia kołnierzowego z  rozdziela-
czami, do których dochodziły rury DN630 
od pomp) zlokalizowano na lewym brzegu 
Wisły, na terenie Młocin. Stąd, przecina-
jąc Wisłę, biegły aż na Białołękę, na prawy 
brzeg Wisły, do miejsca, w którym wykona-
no połączenie kołnierzowe z kolanami sta-
lowymi sprowadzającymi ścieki do komory 
rozprężnej znajdującej się przy ul. Świder-
skiej. Część rurociągu (2 x około 250 m) 
ułożono na wybudowanym przez wojsko 
moście pontonowym, który umożliwił w tak 
krótkim czasie przeprowadzenie instala-
cji przez rzekę. Lądowy fragment bypassu 
powstał przy wykorzystaniu przewodów 
z rur SDR17, a wodny z rur SDR11. Część lą-
dową ułożono bezpośrednio na wyrówna-
nym gruncie rodzimym, po wcześniejszym 
oczyszczeniu podłoża z materiałów obcych 
(gruz, kamienie, śmieci itp.). Natomiast na 
moście pontonowym rurociąg posadowio-
no na rolkach, dodatkowo podpierając go 
drewnianymi kantówkami z klinami boczny-
mi. Bardzo ważne było zapewnienie stabil-
ności przesyłu ścieków obiema rurami, tak 

aby obciążenia konstrukcji mostu rozkła-
dały się równomiernie.

Rury PE-HD DN1000 były przewożone 
do Warszawy z  różnych lokalizacji, m.in. 
z  terenu inwestycji koncernu KGHM Polska 
Miedź S.A. z Polkowic czy nawet z Finlandii, 
gdzie klient zgodził się na przeniesienie 
terminu dostawy. Konieczne było również 
uruchomienie produkcji na dwóch liniach 
w  zakładzie Uponor Infra w  Kleszczowie. 
Na plac montażowy nad Wisłą przywożono 
rury o  różnych długościach – 12, 15 i  18 m, 
a operacja załadunków i rozładunków była 
prowadzona 24 godz. na dobę. Podczas 
transportu ładunków ponadnormatywnych 
pomagały służby mundurowe, które za-
bezpieczały skrzyżowania na drodze do-
jazdowej na teren budowy. Cała operacja 
dostarczania rur trwała od 1 do 5 września. 
Na placu budowy pracowało sześć zgrze-
warek obsługiwanych przez grupy serwi-
sowe Uponor Infra. Rury łączono metodą 
zgrzewania doczołowego, które gwaran-
tuje 100% szczelność i  zapewnia jednolitą 
wytrzymałość na obciążenia rurociągu na 
całej długości, w  tym także, co szczegól-
nie istotne – w  miejscach łączenia. Jed-
norodne połączenia umożliwiły przecią-
ganie sekcji o  długościach ponad 700 m. 
Samo zgrzewanie trwało sześć i  pół dnia 
– w  tym czasie wykonano 146 zgrzewów. 
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Dzięki temu, że szkolimy naszych pracow-
ników i  stawiamy na model multikompeten-
cyjny, mogliśmy w  krótkim czasie stworzyć 
12–14 zespołów odpowiedzialnych za zgrze-
wanie rurociągów. W swoich szeregach mamy 
inżynierów i  specjalistów dysponujących 
ogromną wiedzą techniczną. To pozwoliło 
nam na przejęcie odpowiedzialności za część 
robót związanych z wykonaniem rurociągów 
DN1000 – wyjaśnia Edyta Zalewska, dyrektor 
sprzedaży w fi rmie Uponor Infra. I  dodaje: 
działaliśmy pod ogromną presją czasu – ter-
min dostaw i wykonania połączeń był bardzo 
krótki – wynosił zaledwie osiem dni. Jako 
jedyni w Polsce byliśmy w  stanie rozpocząć 
dostawy dzień po otrzymaniu zlecenia.

DŁUGOWIECZNE INSTALACJE

Zanim w Warszawie zbudowano instala-
cję, której celem było ograniczenie skutków 
awarii pod Wisłą, przez blisko dwa tygodnie 
do rzeki każdego dnia trafi ało 260 tys. ton 
nieoczyszczonych ścieków, w  tym 13 ton 
biogenów, azotu, fosforu i metali ciężkich. 
Wybór rur PE-HD nie był przypadkowy, 
ponieważ charakteryzują się one wysoką 
odpornością chemiczną oraz odpornością 
na ścieranie (równocześnie też są w pełni 
odporne na promieniowanie UV). Świet-
nie sprawdzają się w  szerokim zakresie 
temperatur. Ich zastosowanie pozwoliło na 
budowę rurociągu w czasie niemożliwym do 
uzyskania w  przypadku innych technologii. 
Nasze rurociągi gwarantują 100% szczel-
ność, a  jakość pozwala na bezproblemową 
pracę nawet przez 100 lat. Nie mają nega-
tywnego wpływu na środowisko, a zjawiska 
takie jak kwaśne deszcze, wiatr, zmienne 
temperatury, promieniowanie słoneczne nie 
mają wpływu na ich wytrzymałość – mówi 
Paweł Pill, project manager – doradca tech-
niczny w Uponor Infra.

Cechą charakterystyczną przewodów 
PE-HD jest też możliwość ich łagodnego 
wyginania. Właśnie z  uwagi na tę właści-
wość bardzo często stosuje się je w obsza-
rach sejsmicznych i na terenach górniczych 
do IV kategorii szkód – dodaje. Tego typu 
rurociągi można układać w wykopach, bez-
pośrednio w terenie lub na podporach. Ide-
alnie sprawdzają się także w  instalacjach 

realizowanych bezwykopowo (np. relining 
czy przewierty horyzontalne), jak również 
przy użyciu metody zatapiania (przekrocze-
nia rzek i innych akwenów, wyloty morskie). 
Te wszystkie cechy, łącznie z długowiecz-
nością, sprawiają, że po rozbiórce elemen-
ty rurociągu będzie można eksploatować 
w  ramach innych projektów. Dlatego Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Pol-
skie, jako inwestor przedsięwzięcia w War-

szawie, zamierza część z  rur wykorzystać 
ponownie w  ramach swoich obiektów hy-
drotechnicznych, a część odsprzedać.

Są to rury wykonane z  bardzo dobrego 
surowca i mogą być użyte do kolejnych od-
powiedzialnych zadań jako rurociągi ciśnie-
niowe, zarówno do transportu ścieków, jak 
i melioracji, odwodnienia kopalń czy hydro-
transportu szlamów, solanki itp. – podsumo-
wuje Edyta Zalewska. |

26

IN
FR

AS
TR

UK
TU

RA
 W

OD
NO

-Ś
CI

EK
OW

A

INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA ∙ [76] 4/2019

27    SIERPNIA

28    SIERPNIA

 1    

30    SIERPNIA

 3   

 9    

2    

 5    

 13/14    

16    

awaria kolektora A

decyzja premiera Mateusza 
Morawieckiego o budowie 

pontonowego przez wojsko

awaria kolektora B,

nieoczyszczonych

dostawa pierwszych 

na plac budowy 

mostu pontonowego

tymczasowa instalacja 
od czerpni do oczyszczalni 

zawarcie umowy dot. naprawy 

RYS. 1. | Kluczowe wydarzenia związane z budową rurociągu tymczasowego przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej 
Warszawy do oczyszczalni Czajka 
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