
Regeneracja magistral wielkośrednicowych 

– spuścizna minionych dekad 

i wyzwanie na przyszłość.

Jerzy MUSZER

Dyrektor Pionu Sieci i Dystrybucji

Krynica, 21 października 2022 r.

Hydroprezentacje XXIV



• Wprowadzenie. Rys historyczny

• Obecny układ systemu i stan głównych magistral

• Dobór technologii renowacji. Uwarunkowania techniczne 

i terenowe wpływające na planowanie i realizację zadań 

na takich obiektach liniowych

• Zrealizowane zadania 

• Plany na najbliższe lata w zakresie regeneracji magistral



Wprowadzenie. Rys historyczny

Od 140 lat na Śląsku istnieje zbiorowy system zaopatrzenia w wodę, który dostarcza wodę dla

ludności i przemysłu regionu. Wiodącym producentem i hurtowym dostawcą wody

przeznaczonej do spożycia jest obecnie Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka

Akcyjna.

Woda jest produkowana w ośmiu Stacjach Uzdatniania Wody i dwóch Zakładach Uzdatniania

Wody a następnie transportowana siecią rurociągów magistralnych do sieciowych zbiorników

wyrównawczych. Woda wychodząca ze zbiorników wyrównawczych dalej jest transportowana

rurociągami magistralnymi do klientów.

System powstawał etapami, w miarę rozwoju regionu i rosnącego zapotrzebowania na wodę.

Pierwsze duże inwestycje to okres powojenny i związane były one z budową systemu

zaopatrzenia opartego na zasobach rzeki Wisły i powstałego zbiornika goczałkowickiego. Obok

budowy zbiorników i ujęć, a tych w latach 1949 - 1956 powstało sporo, wybudowano dziesiątki

kilometrów wodociągów, w tym żelbetowy wodociąg z Goczałkowic o średnicy 1480 mm.

Wydajność jego była największą wówczas w kraju i wynosiła 1,8 m3/sek. tj. 155 tys. m3/d.

W wyniku rosnącego deficytu na wodę w latach 1960-1980 powstały kolejne stacje uzdatniania

wody oraz rozbudowano system sieci magistralnej, tworząc na terenie Śląska tzw. układ

pierścieniowy.

Wówczas powstało przeszło 150 km wodociągów w średnicach od 1200 do 1800 mm.



Obecny układ systemu

Obecnie Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna zaopatruje w wodę obszar

o powierzchni około 4 300 km2 na terenie przeszło 60 gmin województwa. Obszar ten

zamieszkiwany jest przez 3 500 tyś. mieszkańców. Z uwagi na to, że część gmin posiada własne

źródła wody, ilość mieszkańców, którzy zaopatrywani są w wodę z systemu wodociągowego

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna wynosi 85 % populacji miast

i gmin Górnego Śląska.

Cały system dystrybucji jest tak ukształtowany by dostarczać do naszych Odbiorców wodę

z 10 zakładów/stacji uzdatniania wody, bazujących na zasobach wód powierzchniowych, bądź

głębinowych, zlokalizowanych na obrzeżach systemu.

System dystrybucji obejmuje wodociągi o średnicach nawet do 1600 mm, a ich długość wynosi

prawie 860 km.





Główną zaletą tak ukształtowanego systemu wodociągowego jest jego duża elastyczność

i bezpieczeństwo, zarówno wydajnościowe, jak i przerzutowe. System zdaje egzamin mimo

dużej zmienności zapotrzebowania na wodę na przestrzeni pór roku, dni tygodnia, jak

i godzin w ciągu doby. Szczególnie widoczne to było w ostatnich latach (głównie rok 2015

i 2019), kiedy fale upałów przyczyniły się do drastycznego zwiększenia zapotrzebowania na

wodę. Mimo, iż zużycie wody chwilami osiągało 180% przeciętnych wartości (średnio

14.100 m3/godzinę, maksymalnie 24.400 m3/godzinę) wody z naszego systemu nie zabrakło.

Z uwagi na intensywność rozbudowy systemu w poszczególnych dekadach największy

udział czynnej sieci (42%) przypada na okres budowy w latach 1956-1985.

Lata budowy miały także wpływ na dobór materiału z jakiego wykonane są poszczególne

obszary systemu. Tym samym materiałem zdecydowanie dominującym jest stal, która

stanowi 64% długości całej sieci wodociągowej w Spółce.

Jednak od początku lat 1990. do dziś znaczący udział w strukturze materiałowej sieci

wodociągowej zaczęły zyskiwać polietylen (17,5%) oraz żeliwo sferoidalne (10,0%)



Dobór technologii renowacji. Uwarunkowania techniczne i terenowe wpływające na planowanie

i realizację zadań na takich obiektach liniowych

Rozwijany przez dekady system wodociągowy Spółki wymaga dostosowania do obecnych

potrzeb i wymagań. Od początku lat 1990. nie ma potrzeby budowy nowych sieci dla likwidacji

deficytu wody. Znacznym problemem eksploatacyjnym – szczególnie istotnym przy

rozpatrywaniu transportu wody – stała się zła izolacja wewnętrzna przewodów wodociągowych

lub jej całkowity brak. Dodatkowo zmniejszające się prędkości i wielkości przepływu wody

w rurociągach powodują wytrącanie osadów i zwiększenie inkrustacji rur, co często jest główną

przyczyna wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci. W ramach stworzonego w 2001 r.

długofalowego programu modernizacyjno-remontowego sieci do roku 2015 przewidziano

wyłożenie wnętrza przewodów wodociągowych wykładziną cementową. Cementowanie

stosowano w celu ochrony rur przed wewnętrzną korozją, dla zapobieżenia odkładaniu się

w nich osadów, zabezpieczenia przewodów przed drobnymi przeciekami i poprawy ich

własności hydraulicznych. W ramach przedsięwzięcia poddano cementyzacji 171 km stalowej

sieci magistralnej w średnicach od 600 do 1600 mm.

Biorąc pod uwagę, iż proces cementyzacji wymaga dobrego stanu rur stalowych równolegle

po roku 2010 rozpoczęto proces regeneracji magistral wodociągowych z wykorzystaniem

innych metod bezwykopowych. Właściwy dobór technologii budowy, przebudowy bądź

remontu zdeterminowany jest uwarunkowaniami obiektywnymi, ściśle powiązanymi

z przedmiotowym odcinkiem, występującymi problemami, ekonomią rozwiązań, celami oraz

ograniczeniami związanymi z lokalizacją usytuowania przewodów.



Strategia doboru odpowiedniej technologii przeprowadzona jest pod kątem właściwej identyfikacji

problemu i właściwego określenia uwarunkowań nadrzędnych, na podstawie przeprowadzonych

analiz jak niżej:

✓ ciśnienia w rurociągu (określenie wartości roboczych),

✓ przepustowości rurociągu (czy jest wystarczająca do aktualnych i perspektywicznych potrzeb),

✓ stanu technicznego, w tym występujących awarii na rurociągu istniejącym (ich częstotliwość

oraz charakter jak np. spadek jakości wody, straty wody czy zmniejszenie wydajności

hydraulicznej),

✓ analiza wpływu innych planowanych przedsięwzięć w sąsiedztwie rurociągu (modernizacje

i przebudowy układów drogowych i związane z tym zmiany w zakresie naziomu rurociągu,

budowa lub przebudowa innego uzbrojenia, zabudowa kubaturowa),

✓ możliwych do zastosowania technologii,

✓ uwarunkowań terenowo - prawnych pozwalających na realizację inwestycji na danej

nieruchomości,

✓ ekonomicznej opłacalności poszczególnych rozwiązań,

✓ oceny spodziewanego rezultatu końcowego.



Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania zasadniczo wykorzystywane były do tej pory

w naszej Spółce następujące technologie:

• sliplining / relining długi - wprowadzeniu do uszkodzonego rurociągu nowej samonośnej rury,

najczęściej z polietylenu PEHD

• burstlining, zwany także crackingiem (krakingiem) statycznym, jest technologią umożliwiającą

wymianę rurociągów poprzez wciąganie przy użyciu wysokiej mocy wciągarek oraz specjalnych

głowic tnących, nowych rur tworzywowych w miejsce niszczonych i rozpychanych rur starych

(kawałki starej rury są wciskane w grunt)

• Uliner/Compact pipe – wprowadzenie do istniejącego przewodu rury polietylenowej

o przekroju poprzecznym w kształcie litery "C" oraz dokonaniu termicznego procesu rewersji,

po którym dzięki „pamięci kształtu” rura powraca do pierwotnego kształtu kołowego. Zastosowanie

sprężonego powietrza w fazie chłodzenia sprawia, że rura rozszerza się, stykając się z wewnętrzną

powierzchnią starego rurociągu na całym jego obwodzie (ciasne pasowanie).

• swagelining - technologia polega na ciasnym osadzeniu wykładziny (rurociągu) PEHD we wnętrzu

rurociągu poddawanego renowacji. W odróżnieniu od technologii uliner wykładzinę w metodzie

swagelining stanowi standardowa rura polietylenowa. Podstawową cechą w tej technologii jest

odkształcenie wykładziny polegające na czasowym zmniejszeniu średnicy z jej jednoczesnym

wydłużeniem, co ma na celu umożliwienie wprowadzenia przygotowanego odcinka wykładziny

do wnętrza starego rurociągu.

• CIPP (ang. Cured In Place Pipe – rur utwardzanych na miejscu), renowacje rurociągów

z zastosowaniem technologii tzw. „rękawów”



Do podstawowych zalet przebudowy rurociągów przy zastosowaniu technologii sliplining można

zaliczyć:

• uzyskanie 100% szczelności przewodu,

• poprawa parametrów hydraulicznych remontowanego rurociągu,

• krótki czas realizacji inwestycji,

• poprawa parametrów nośności rurociągu,

• ograniczona ingerencja w środowisko naturalne,

• małe prawdopodobieństwo uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej.

Natomiast minusami regeneracji rurociągów przy zastosowaniu technologii slipliningu są:

• redukcja przekroju poprzecznego remontowanego rurociągu,

• znaczna wielkość wykopu montażowego oraz zajęcia terenu na potrzeby przygotowania

(zgrzania) wciąganego rurociągu.

Burstlining, jest to jedyna technologia, która pozwala na wymianę lub wydatne zwiększenie

średnicy rurociągu (o jedną lub dwie dymensje) i która nie wymaga często kłopotliwego

czyszczenia istniejącego przewodu.

Technologia CIPP sprawdza się najlepiej w miejscach, gdzie konieczne jest podniesienie

nośności rurociągu przy jednoczesnym braku możliwości zmniejszenia średnicy (włókno szklane

posiada bardzo dobre parametry konstrukcyjne).



Zrealizowane zadania

Mimo wielu uwarunkowań, które należało wziąć pod uwagę podczas realizacji poszczególnych zadań

w minionych latach zrealizowano między innymi następujące regeneracje magistral

wielkośrednicowych:

➢ Dn1000/Dz630 Czarny Las – Bytom (ok. 10,0 kilometrów)

➢ Dn1600/Dz1400/1300 Katowice Murcki (ok. 1,9 kilometra)

➢ Dn1400/Dz1200 Katowice Gospodarcza (ok. 2,0 kilometry)

➢ Dn1400/Dz630 Sosnowiec Zuzanny – Długosza (ok. 3,0 kilometry)

➢ Dn1200/Dz1000 Katowice Owsiana (ok. 0,8 kilometra)

➢ Dn1000/Dz630 Dąbrowa Górnicza Tworzeń – Łosień (ok. 7,8 kilometra)

➢ Dn1200/Dz800 Chorzów – Góra Wyzwolenia (ok. 2,4 kilometra)

Podczas realizacji tych zadań głównie stosowany był relining długi. Czasem uwarunkowania

techniczne, a także terenowo-prawne powodowały, iż odcinkowo konieczne było zastosowanie

technologii alternatywnej, np. technologii CIPP w postaci tzw. rękawa. Warunkiem jednak zawsze

było spełnienie wymagań ciśnieniowych „rękawa” oraz hydraulicznych (w sytuacji, gdy założeniem

głównym było znaczne zmniejszenie średnicy wewnętrznej rury przewodowej). W ramach regeneracji

rurociągów stalowych dokonano reliningu rurami PE100 na długości 150 km oraz wyłożono

„rękawem” przeszło 20 km sieci.



Innym ważnym aspektem w obszarze działania naszej Spółki jest uwzględnienie minionej,

obecnej lub planowanej eksploatacji górniczej. Rury, a także ich połączenia stosowane

na terenach podlegających wpływom oddziaływania górniczego muszą posiadać pozytywną

Opinię Techniczną GIG ze wskazaniem dedykowanych klas sztywności i sposobów połączeń

stosowanych na tych terenach w odniesieniu do określonych kategorii szkód górniczych. Przy

wykonywaniu sieci wodociągowej z rur stalowych na etapie sporządzania projektu należy

dobrać kompensatory. Natomiast przy regeneracji rurociągów stalowych, w zależności

od doboru technologii należy kompensatory odpowiednio zabezpieczyć. Jednocześnie należy

określić zdolność samokompesacyjności materiału rury przewidzianego do wprowadzenia

do istniejącej przewodu wodociągowego, czyli możliwości przejęcia obciążeń poprzez

odkształcenia sprężysto-plastyczne materiału rur.

Szczególnymi elementami, które finalizują proces regeneracji przewodu są kształtki i łączniki,

których rolą jest połączenie istniejącego przewodu (na ogół stalowego) z nową rurą

polietylenową. Każdorazowo takie rozwiązanie należy dostosować do konkretnej sytuacji.

Sporą część wskazanych realizacji, a także wiele innych, jest wykonywanych własnymi siłami

naszej Grupy Kapitałowej poprzez GPW Inżynieria Sp. z o.o. Dzięki posiadaniu zgrzewarek

do średnic 1200 mm i 1600 mm wykonują renowacje sieci głównie poprzez relining długi.

We własnych warsztatach produkcją kołnierze, kompensatory oraz elementy rurociągów

o średnicy do 2000 mm.



Renowacja wodociągu

stalowego Dn1000

Czarny Las – Bytom

poprzez relining

rurami PE100 Dz630

PN10 SDR17



Renowacja wodociągu rurociągu stalowego Dn1600 

Katowice Murcki rurami: 719 m rur PE100 DN1400 x 53,5 

PN6,3 SDR26 oraz 1172 m rur PE100 DN1300 x 77 PN10 

SDR17



Renowacja wodociągu stalowego 

Dn1400 Katowice ul. Gospodarcza 

rurami  PE100 Dz1200 PN10 SDR 17





Renowacja wodociągu 

stalowego Dn1200 

Katowice ul. Owsiana 

rurami  PE100 Dz1000 

PN10 SDR 17



Katowice Giszowiec, połączenie 

rurociągu z rur PE100 Dz1200 

PN10 SDR17 wprowadzonymi do 

rurociągu stalowego Dn1400 z 

rurociągiem z żeliwa sferoidalnego 

Dn1200.



Tychy, ul. Św. Józefa –

wprowadzanie do rurociągu 

stalowego Dn1600 rury PE100 

Dz1400 PN16 SDR11



Plany na najbliższe lata w zakresie regeneracji magistral

Ilość magistral wodociągowych i czas ich budowy to ogromne wyzwanie dla naszej Spółki.

Wyzwanie to ma wymiar przede wszystkim finansowy. Jednak realizacja planów wymaga też

olbrzymiego zaangażowania w zakresie działań formalno-prawnych poprzedzających realizację, jak

i techniczno-logistycznych podczas prowadzenia procesu.

Główne plany na najbliższe lata:

➢ Dn1480/Dz1300 Goczałkowice – Studzienice (ok. 7,3 kilometra)

➢ Dn1600/Dz1400 Paprocany – Murcki (ok. 9,4 kilometra)

➢ Dn1400/Dz1200 Murcki – Dąb (ok. 12,9 kilometrów)

➢ Dn1400/Dz1200 Urbanowice – Mikołów (ok. 6,2 kilometra)

➢ Dn800/Dz800 Bibiela – Piekary Śląskie (ok. 19,3 kilometra)

➢ Dn1500/Dz1200 Czaniec – Urbanowice (ok. 32 kilometry)

Już teraz rozpoczynają się procedury regulowania stanu prawnego na działkach, poprzez które

przebiega trasa magistral przewidzianych do modernizacji za kilka lat. Nie rzadko, aby uzyskać

prawo dysponowania gruntem do prowadzenia działań regeneracyjnych konieczne jest

przeprowadzenia postępowania sądowego. Bywa, że postępowania takie trwają dwa lub nawet trzy

lata. Mając uregulowany stan prawny (lub prawie uregulowany) można skutecznie prowadzić proces

projektowy i realizacyjny.



Dziękuję za uwagę


