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Celem zadań inwestycyjnych ujętych w kontrakcie Renowacja sieci 

kanalizacyjnej z zastosowaniem metody bezwykopowej i realizo-

wanych w ramach projektu Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie 

ścieków w Warszawie – faza III, objętych dofi nansowaniem ze 

środków Funduszu Spójności na podstawie decyzji Komisji Wspól-

not Europejskich z 9 grudnia 2005 r. (nr 2005 PL 16 C PE 003), 

było zaprojektowanie i wykonanie renowacji sieci kanalizacyjnej 

metodą bezwykopową na terenie miasta Warszawy, Pruszkowa 

i Piastowa.

Prowadzone kontrakty, o łącznej wartości prawie 4,8 mln euro, 

były realizowane w okresie od grudnia 2006 do września 2008 r. 

na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-

lizacji w m. st. Warszawie SA, które jako jedne z pierwszych 

w kraju (obok Wrocławia) zainwestowało w technologię rękawa 

utwardzanego termicznie.

Celem inwestycji była poprawa bieżącego funkcjonowania 

systemu sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie 

aglomeracji warszawskiej, a w szczególności: poprawa parametrów 

hydraulicznych sieci, poprawa parametrów wytrzymałościowych 

rur, zmniejszenie liczby awarii sieci kanalizacyjnej, eliminacja 

zjawiska eksfi ltracji i infi ltracji ścieków do środowiska, obniżenie 

kosztów eksploatacji systemu kanalizacyjnego.

Łączny zakres prac obejmował renowację ponad 32 km sieci 

rozdzielczej, ok. 1100 studni rewizyjnych i 1200 włączeń kana-

lizacyjnych.

Renowacja sieci kanalizacyjnej odbywała się w technologii 

rękawa utwardzanego wodą lub parą wodną. Decyzja o wyborze 

medium hartującego (nasączonego żywicami poliestrowego 

wkładu) była dobierana w zależności od warunków gruntowo-

wodnych, parametrów naprawianego przewodu (optymalizacja 

długości i średnicy) oraz dostępności do wnętrza przewodu.

Instalacje przy pomocy wody pozwalają na wykonanie jednora-

zowego odcinka rękawa do ponad 300 m długości przy średnicach 

do 1200 mm, wymagają jednak stosunkowo dużej powierzchni 
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manewrowej dla zestawu grzewczego, co w warunkach ciasnej 

zabudowy jednorodzinnej lub szeregowej jest utrudnione. 

Alternatywą jest wówczas zestaw parowy. Instalacje parowe 

prowadzone są przy pomocy samojezdnego robota inwer-

syjnego, przy użyciu którego nie tylko czas wygrzewania 

jest bardzo krótki, ale i organizacja prac wymaga zajęcia 

jedynie niewielkiej powierzchni przy początkowej i końcowej 

studni.

Prawdziwymi wyzwaniami dla wykonawcy były jednak 

warunki realizacyjne dla remontu studni i instalacji tzw. 

kształtek kapeluszowych. Remont studni zakładał uszczelnie-

nie i strukturalne wzmocnienie wnętrza studni na wysokość 

nie mniejszą niż 30 cm ponad najwyżej zlokalizowane w niej 

włączenie. W związku z tym naprawy były wykonywane na 

wysokość od 70 cm do 4 m ponad dno kinety. Wybranym przez 

MPWiK w m. st. Warszawie SA rozwiązaniem technicznym 

była instalacja wkładów z rur GRP wraz z wypełnieniem 

przestrzeni pomiędzy wkładem i studnią. Instalacja profi li 

kapeluszowych zapewniała natomiast uszczelnienie miejsca 

włączenia przyłącza kanalizacyjnego lub wpustu deszczowego, 

na ostro lub przez trójnik do kanału, poza studnią rewizyjną. 

Wykonawca kontraktu, Per Aarsleff  Polska Sp. z o.o., zainstalo-

wał kształtki kapeluszowe o długości ok. 0,5 m. Dodatkowymi 

ograniczeniami, oprócz lokalizacji i długości kształtek kape-

luszowych, były instalacje w trójnikach równoprzelotowych. 

Wykonawca wykorzystał do rozwiązania tego problemu 

specjalnie zaprojektowany zestaw naprawczy, który zgodnie 

z wymogami kontraktu, bez szkody dla światła kanału, umoż-

liwił uszczelnianie przyłączy kanalizacyjnych włączonych do 

kanału zarówno pod kątem 45, jak i 90 stopni.
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