Przegląd inwestycji wod.-kan.
Prace przy kolejnym etapie budowy kolektora Wiślanego

MPWiK w m.st. Warszawie SA buduje kolejny odcinek największego kolektora tranzytowo-retencyjnego w stolicy – Wiślanego.
Cały kolektor powstaje wzdłuż Wisłostrady i będzie miał łączną
długość ponad 9 km. Prace na jego dwukilometrowym odcinku
od ul. Karowej do mostu Gdańskiego wykonawca, Inżynieria Rzeszów SA, rozpoczął w styczniu 2022 r., a ich zakończenie zostało
zaplanowane na pierwszy kwartał 2023 r. Kolektor jest budowany metodą bezwykopową w technologii mikrotunelingu, co
w istotny sposób ogranicza liczbę wykopów otwartych. Budowa
kolektora Wiślanego została podzielona na etapy: na odcinku
od mostu Gdańskiego do ulic Dewajtis / Pergaminów realizacja
zadania trwa od grudnia 2020 r. i ma się zakończyć w pierwszym
kwartale 2023 r. Umowa na ostatni odcinek kolektora – od
ulic Dewajtis / Pergaminów do Zakładu Farysa została zawarta
w listopadzie 2021 r., a obecnie trwają prace projektowe. Te
dwa etapy realizuje Budimex SA. Zadaniem kolektora Wiślanego
będzie zapewnienie odbioru i czasowej retencji ścieków oraz wód
opadowych dopływających z lewobrzeżnej części Warszawy,
tj. Mokotowa, Ochoty, Woli, Śródmieścia, Żoliborza i Bielan.
Nieczystości będą następnie kierowane przez zakłady Farysa
i Świderska do oczyszczalni ścieków „Czajka”. Dzięki możliwości
magazynowania nadmiaru wód opadowych podczas intensywnych deszczy nawalnych zostanie też ograniczona konieczność
uruchamiania zrzutów burzowych do Wisły. Budowa trzech
największych kolektorów – Wiślanego, Lindego Bis i Mokotowskiego Bis – łącznie z oddanym w 2020 r. zbiornikiem na ścieki
i wody opadowe (80 tys. m³) na terenie oczyszczalni „Czajka”
zwiększą pojemność retencyjną stołecznej sieci kanalizacyjnej
o ok. 140 tys. m³. Realizacja tych inwestycji jest wynikiem m.in.
obserwacji zmian klimatycznych – pozwoli na minimalizowanie
ryzyka powstawania takich zjawisk, jak zalewiska i podtopienia
w czasie gwałtownych opadów.
źródło: tekst i grafika MPWiK w m.st. Warszawie SA, www.mpwik.
com.pl

Małże na straży jakości łódzkiej wody

Nie tylko ludzie czuwają nad jakością łódzkiej wody. Od 12 lat
robią to również ryby i małże. Właśnie 56 małży zakończyło
trzymiesięczną „pracę” w siedmiu ujęciach wody. Wróciły do
swojego naturalnego środowiska – jednego z wielkopolskich
jezior. Pracę w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Łodzi podjęły kolejne „brygady” małży z gatunku skójka
zaostrzona. Żyją w akwariach, przez które przepływa woda ze
studni głębinowych oraz z ujęcia wody w Tomaszowie Mazowieckim. Małże to pierwsza linia kontroli jakości łódzkiej wody. Ich
„praca” polega na filtrowaniu wody, z której pobierają pokarm
i tlen. W ciągu godziny każdy małż może przefiltrować nawet
3 l wody. Reagują natychmiast na zmianę temperatury wody,
tempa jej przepływu lub wzrost poziomu zanieczyszczeń. Posiadają doskonały zmysł czucia. To żywe laboratoria chemiczne.
Ponadto w stu punktach miasta pracownicy laboratoriów ZWIK
i sanepidu pobierają próbki wody. Sprawdzanych jest blisko sto
parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych. Łódzka
woda w ponad 90% pochodzi z 48 studni głębinowych i jest
uznawana za jedną z najlepszych w kraju.
źródło: tekst i zdjęcie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Łodzi, www.zwik.lodz.pl

Budowa sieci wodociągowej w Libiążu
Trwają prace przy inwestycji wodociągowej na ul. Jazdówka w Libiążu. Roboty są tu realizowane metodą wykopu
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otwartego oraz przewiertem sterowanym w przejściach
poprzecznych pod jezdnią, które będą wykonane w rurach
ochronnych. W ramach inwestycji zostanie zabudowany rurociąg DN 110 o długości ok. 780 m, a także przyłącza wodociągowe rurociągiem DN 32 o łącznej długości ok. 65 m.
Ponadto zostanie wykonana armatura niezbędna do prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej (hydranty, zasuwy itp.).
Prace realizuje ekipa Wodociągów Chrzanowskich, a zostaną
zakończone do czerwca br.
źródło: tekst i zdjęcie Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.,
www.wodociagi.chrzanowskie.pl

straty hydrauliczne ciśnienia w sieci i pozwalają obniżyć koszty
pompowania. Wszystkie prace w ramach wieloletniego planu
rozwoju mają potrwać do końca br.
źródło: tekst Jacek Bondalski, Robert Gorol, zdjęcie Saint-Gobain PAM,
www.sgpam.pl

Kraking rurami TT ZMU DIREXIONAL DN 150

System BLUTOP w Nysie

Trwa realizacja inwestycji w ramach wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych spółki Wodociągi i Kanalizacja AKWA w Nysie na
lata 2019–2022. Plan obejmuje przedsięwzięcia związane
z usprawnieniem dostaw wody i odbioru ścieków na terenie
gminy Nysa przez rozbudowę i wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wprowadzenie nowych technologii oraz
modernizację obiektów. W 2021 r. w ramach tego planu została zrealizowana m.in. budowa sieci wodociągowej z żeliwa
sferoidalnego o małych średnicach 90, 110 i 160 mm. Do jej
budowy wykorzystano system rur i kształtek BLUTOP firmy
Saint-Gobain PAM. Zdecydowano się na system BLUTOP,
ponieważ to jedyny system z żeliwa sferoidalnego, który
jest w pełni kompatybilny z sieciami wodociągowymi z PE
i PCV. Bose końce rur z tworzyw sztucznych, wyprodukowane
zgodnie z normami, mogą być montowane z kielichami rur
i kształtek BLUTOP. Ponadto zaletą systemu BLUTOP jest jego
wydłużona żywotność dzięki zastosowaniu zaawansowanych
powłok ochronnych BioZinalium® i Ductan®. Za sprawą stosowania trwałych powłok i żeliwa sferoidalnego żywotność
systemu BLUTOP określana jest na ponad sto lat. Perfekcyjnie
gładka powierzchnia powłoki wewnętrznej Ductan® oraz
zwiększony przekrój hydrauliczny rury BLUTOP przekładają
się na większą pojemność sieci wodociągowej oraz mniejsze
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W grudniu 2020 r. realizowana była budowa wodociągu na
ul. Jana z Kolna w Szczecinie. Teren inwestycji położony jest
w reprezentacyjnej części wpisanych do rejestru zabytków
Wałów Chrobrego. Inwestor – miasto Szczecin oraz Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie – szukał takich rozwiązań, które pozwolą na długoletnie funkcjonowanie
wodociągu. Układany odcinek wodociągu miał długość 855 m.
Prawie 700 m rur o średnicy 150 mm ułożono w tradycyjnym
wykopie otwartym, natomiast ok. 80 m instalacji o średnicy
100 mm wykonano metodą krakingu. Do tej części projektu
zastosowano rury TT ZMU DIREXIONAL DN 150 Saint-Gobain
PAM. Powłoka zewnętrza rury TT ZMU DIREXIONAL aktywnie
chroni rury przed korozją i składa się z BioZinalium®, jednorodnego stopu cynku z glinem wzbogaconego miedzią o minimalnej gramaturze 400 g/m2, pokrytego jednoskładnikową farbą
akrylową Aquacoat® na bazie wody o średniej grubości 80 μm,
oraz warstwy wzmocnionej zaprawy cementowej z dodatkiem
polimerów. W przypadku bezwykopowego układania rur firma
Saint-Gobain PAM zaprojektowała szczególnie skuteczny system
kotwienia, który gwarantuje optymalne uszczelnienie i elastyczność, a jednocześnie wytrzymuje siły ciągnące. Do wykopowej
części projektu wykorzystano natomiast system NATURAL
Saint-Gobain PAM z powłoką BioZinalium® i farbą akrylową
Aquacoat®. Wykonana infrastruktura zapewni bezawaryjną
dostawę wody w tym rejonie Szczecina przez wiele lat.
źródło: tekst Katarzyna Drzyzga, zdjęcie Saint-Gobain PAM,
www.sgpam.pl
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