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OCENA  MOZLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 

TECHNOLOGII BEZWYKOPOWYCH 

DO RENOWACJI, WYMIANY SIECI 

WODOCIĄGOWYCH



Wskaźnik awaryjności 

Wskaźnikiem do oceny stanu technicznego przewodów, 
wyrażającym się liczbą uszkodzeń przypadających na kilometr 
sieci w ciągu roku,

jest intensywność uszkodzeń sieci wodociągowej. (wskaźnikiem 
awaryjności) : 

λL = N /  t L 



Korozja – stal 



Żeliwo szare 



Azbestocement 

tylko do 2032



PVC 



PEHD





Awarie w sieci wodociągowej 
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Przyczyny awarii w sieci wodociągowej
punktowa korozja na zewnątrz punktowa korozja wewnątrz wada materiałowa 

brak danych niewyspecyfikowane wada montażowa



Wskaźniki awaryjności 

Materiał Długość 

sieci

Liczba 

awarii

Wskaźnik intensywności 

uszkodzeń

Żeliwo 30,91 25 0,81

Żeliwo sferoidalne 6,87 1 0,15

PE 137,39 20 0,15

PVC 24,04 14 0,58

Stal 130,52 191 1,46

Stal ocynkowana 10,3 27 2,62

Brak danych 3,44 27 7,87

Razem 343,47 304 0,89



2012



Ogólna klasyfikacja bezwykopowych metod 

renowacji   sieci podziemnych

Renowacja przewodu obejmuje bezwykopowe
mechaniczne oczyszczenie go z osadów, inkrustacji 
oraz resztek starej izolacji, a następnie wykonanie 
w nim powłoki lub wykładziny izolacyjno –
wzmacniającej wraz z wymianą hydrantów, zasuw
i przyłączy domowych. 

Obecnie znanych jest kilkanaście metod renowacji -
różniących się technologią wykonania wykładzin oraz 
rodzajem materiału. 

Wykonanie odnowy uszkodzonych i zniszczonych 
przewodów ma na celu wydłużenie żywotności 
eksploatacyjnej zgodnie z wymaganiami technicznymi.
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Mniejsze utrudnienia dla społeczeństwa

(np. w ruchu ulicznym, handlu itd.)

Uproszczona dokumentacja i proces projektowania 

Niezależność organizacyjna (nie jest potrzebna współpraca 

z innymi służbami technicznymi) 

Mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia kabli lub innych 

rurociągów

Mniejsze zniszczenia (zmiany) w środowisku naturalnym 

(drzewa, cieki wodne itp.)

Niższe koszty, oszczędność czasu



Renowacja

Renowacja to działania wykorzystujące w 

części lub w całości oryginalne elementy 

rurociągu, efektem których jest poprawa

właściwości eksploatacyjnych sieci wodociągowej 

Każda z metod renowacji sieci wodociągowej 

polega na umieszczeniu we wnętrzu starego 

rurociągu wykładziny, dzięki czemu poprawia 

się jego właściwości.



Rodzaje wykładzin renowacyjnych

Spośród metod renowacyjnych wykorzystujących wykładziny (zawsze są to 

komponenty lub rury tworzywowe) największą popularnością cieszą się:

• renowacja rurą metodami natryskowymi,

• renowacja rurą utwardzaną na miejscu, nazywaną popularnie „rękawem”,

• renowacja rurą ciągłą, (nazywana też slipliningiem lub reliningiem)

• renowacja rurą ciasno pasowaną.
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Renowacja natryskiem

Renowacje - techniki ciasnopasowane
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Grubości warstw cementu nanoszonych na wewnętrzną powierzchnię

ścianki odnawianego przewodu wg PN 92/H-74108

Materiał Średnica nominalna Minimalna grubość 

warstwy

Tolerancja grubości 

warstwy

Żeliwo

DN [mm] [mm]

≤ 250 3,0 ± 1,5

> 250 - 900 5,0 ± 2

> 900 6,0 ± 2,5

Stal

≤ 150 3,0 ± 2,0

> 150 - 300 4,0 ± 2,5

> 300 - 600 5,0 ± 2,5

> 600 -1 000 6,0 ± 3,0

≥ 1000 - 1500 8,0 ± 3,0

> 1500 10,0 ± 3,0
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Renowacja natryskiem

POLIMOCZNIK 



Wykop



Obudowa i 

Odwodnienie 

Wykopu 



Cięcie



Water Jetting pod 

wysokim 

ciśnieniem 



26.10.2022 36



26.10.2022 37



Skrobaki i 

czyszczaki 



Inspekcja 

CCTV



Zestaw do 

aplikacji 



Głowica 

Natryskowa 



Zajęcie pasa 

terenu



Głowica 

natryskowa 





Wyciągnięcie 

głowicy
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Inspekcja CCTV 

po renowacji



Inspekcja CCTV 

po renowacji
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Inspekcja 

CCTV 
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Przywrócenie 

połączenia



Odbudowa

asfaltu 



Hybrydowy kompozyt natryskowy 

Coverlan

Hybrydowy kompozyt natryskowy Coverlan to 

szybkoutwardzalna powłoka na bazie żywic 

polimocznikowych wzmacniana mikrowłóknami

ze skał bazaltowych. 

Elastyczność polimocznika w połączeniu z 

mikrozbrojeniem bazaltowym tworzy sztywny 

kompozyt posiadający 25% rozciągliwości przy 

zerwaniu, ściśle współpracujący z rurociągiem.





Natrysk wykonuje się poprzez przeciągnięcie dedykowanego wózka 

natryskowego wewnątrz rurociągu. Rozprowadza on materiał na 

uprzednio wyczyszczony rurociąg poprzez natrysk wirowy 

wykorzystujący tylko siłę odśrodkową (bez atomizacji), co pozwala 

uzyskać pełną nienapowietrzoną powłokę. 

Grubość powłoki jest każdorazowo dobierana w zależności od średnicy 

oraz stanu wodociągu w stosunku do celu jaki trzeba osiągnąć.

W celu uzyskania najwyższej jakości powłoki oraz zachowania 

całkowitego bezpieczeństwa wody spożywczej, natrysk wykonuje się 

specjalistyczną maszyną, która na żywo monitoruje oraz zapisuje 

wszystkie parametry.

Zakres średnic  DN150 – DN1400 

Długość instalacji do 170m  do 300 m powyżej średnicy DN800

Pokonywanie łuków podziemnych   od 15° do 90°







Natrysk odśrodkowy hybrydowym 

kompozytem Coverlan



Grubość powłoki w zależności od materiału, z którego została wykonana rura

Materiał rur Maksymalna grubość pojedynczej warstwy Maksymalna grubość powłoki

azbestocement
do 8,5 mm do 11,0 mm

PVC
do 8,5 mm do 11,0 mm

Żeliwo szare lub sferoidalne 

z wewnętrzną powłoką na 

bazie zaprawy cementowej 

lub też bez. 

do 2,75 mm 

(maksymalnie można nałożyć 

4 warstwy; całkowita grubość powłoki do 

11,0 mm)

do 11,0 mm 

przy założeniu 4 warstw.
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Renowacja metodą 

utwardzonego rękawa CIPP 
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Metoda utwardzalnego rękawa
wyhartowanie za pomocą : 

pary,

podgrzanej wody 

promieni UV,

.

Możliwość pokonywania łuków powyżej 90°

Grubość rękawa z klejem ok. 3mm

Odcinki poddane renowacji od 150 do 300m.







Rękaw elastyczny 



Wzmacniana folia światło-ochronna 
zabezpieczająca przed:

- Promieniowaniem UV

- Uszkodzeniami mechanicznymi

Powłoka zewnętrzna

- Zintegrowana bariera 

Wykładzina GRP (włókno szklane + żywica) 

- Przejmowanie zewnętrznych i wewnętrznych 
obciążeń

Powłoka wewnętrzna

- Zintegrowana bariera 





stosuje się aktualnie w naprawach 
rurociągów o średnicy nominalnej DN 
200 – DN 1500 mm (8 - 60'') .



Renowacja rurą luźno pasowaną 

(sliplining,  długie rury)
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Wavin TS ø560 SDR17 0,5 km Płock Sliplining
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Sliplining

Wavin TS ø450 SDR11 0,5 km 

Warszawa – PLL LOT

HDD



Relining Ostrołęka DN630 PE63 PN6  1996 rok                                  

DN630 PE80 PN6   2003 rok
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- Rury zdeformowane podczas 

procesu produkcji ( 35% 

mniejszy przekrój poprzeczny ).

Relining ciasnopasowany
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Rury PE wstępnie zdeformowane na placu budowy

Zastosowanie rur niezdolnych do przenoszenia 

obciążeń statycznych.

-Deformacja rury PE bez potrzeby podgrzewania.

-Możliwość renowacji odcinka do 1000m.

-Szybkość, poprawa własności hydraulicznych.



Metoda Swageliningu



Swagelining : PE100 SDR17 DN800 PN10 Łódź (2009) 

85
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Wykładziny interaktywne

Renowacje rurociągów od Ø75 do Ø300 mm.

Długość odcinka ogranicza jedynie długość rury zawiniętej na bęben wózka.

Użycie rur klasy PE 80, PE 100 zwiększających hydraulikę odcinka.

Niskie ciśnienie potrzebne do rozprężenia rury 2,5 bara. 

Szybka instalacja V wciągania do 20m/minutę

Projektowana trwałość wodociągu po renowacji - 50 lat.



Technologia Subline







Wymiana 

Metoda „Kraking”









Wymiana wodociągu z AC 200 mm na PEHD 160 mm



Dziękuję za uwagę


