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Zadanie C3 - Sieć wodociągowa - ul. Starodworska, 
Zagłębiowska, Leonarda da Vinci, Grota-Roweckiego. 
Renowacja magistrali wodociągowej – nitka południowa. 
Prace rozpoczęto na początku 2007 roku. Inwestycja 
obejmowała remont nitki południowej magistrali wodociągowej 
ø1200mm i ø1000mm we Wrocławiu i gminie Święta 
Katarzyna. Remontowana magistrala wodociągowa biegnie 
od Zakładu Produkcji Wody „Mokry Dwór” estakadą przez 
Polder Oławka i przez ulice: Starodworską, Zagłębiowską, 
Hajducką, Mościckiego, Topolową, Leonarda da Vinci, 
Wiaduktową, Konduktorską, Olgi Drahonowskiej, Poronińską, 
Grota-Roweckiego i Borowską do ul. Armii Krajowej. Metodę 
reliningu przy wykorzystaniu rury specjalnej PEHD d.1030mm 
zastosowano dla odcinka L = 2931 m od ul. Leonarda da 
Vinci do ul. Olgi Drahonowskiej. Dla potrzeb wprowadzenia 
urządzeń niezbędnych do wykonania czyszczenia i renowacji 
magistrali metodą reliningu wykonano tymczasowe komory 
robocze w postaci umocnionych wykopów pionowych. 

Zadanie C4 - Sieć wodociągowa - ul. Zagłębiowska, 
Krakowska, Armii Krajowej, Wiśniowa, Hallera. Renowacja 
magistrali wodociągowej – nitka północna. Renowacja nitki 
północnej magistrali wodociągowej ø1200mm odbyła się 

na odcinku od ul. Starodworskiej (osiedle Księże Wielkie), 
ulicami: Zagłębiowską , Krakowską, Al. Armii Krajowej, 
Wiśniową, Hallera do ul. Grabiszyńskiej. Metodę reliningu 
przy wykorzystaniu rury specjalnej PEHD d.1030mm 
zastosowano dla odcinka L =2298m od wieży ciśnień  
na ul. Wiśniowej, wzdłuż ul. Hallera do ul. Alei Pracy.  
W celu wprowadzenia urządzeń niezbędnych do wykonania 
czyszczenia i renowacji magistrali metodą reliningu 
wykonano umocnione i odwodnione wykopy.

Renowacja magistrali wodociągowej
Wrocław 2008
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Projekt: Renowacja wodociągu - ETAP II: Zadanie C3 i C4
Medium: Woda 
Zakres dostawy: Rura specjalna WehoPipe PEHD 
d.1030x74,3 (59,3+15,0) PE100 PN10 SDR17 – 5229 m
Inwestor: MPWiK Sp. z o.o.
Generalny wykonawca: Konsorcjum firm 
Diringer&Scheidel Polska Sp. z o.o. ((Lider konsorcjum)  
oraz Diringer&Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co. KG. 
Mannheim Niemcy (Partner konsorcjum).)
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Wodociąg Dąbrowa w Łodzi tłoczy wodę od Stacji Uzdatniania 
Wody w ul. Lodowej do Zbiorników Stoki przy ul. Pomorskiej. 
Woda jest tam gromadzona a następnie dostarczana do 
1/3 miasta. Remont magistrali został wykonany w ramach 
kontraktu „Wodociąg Dąbrowa – modernizacja systemu 
zasilania Łodzi w wodę” – Część 02C „Wodociąg Dąbrowa – 
Modernizacja rurociągu wody uzdatnionejˮ. Rurociąg poddano 
renowacji metodą swageliningu. 

Swagelining to metoda "ciasnopasowana", która polega na 
wprowadzeniu do wnętrza zniszczonego rurociągu rur PE 
o chwilowo zmniejszonej średnicy (dzieje się to poprzez 
podgrzanie rur i przyłożenie stałej siły ciągu). Po wciągnięciu 
przewodu siła ciągu zostaje zwolniona i rura PE rozprężając się 
dopasowuje swoją średnicę do wewnętrznej średnicy starego 
przewodu. 
Metoda swageliningu została zastosowana na pierwszym 
odcinku magistrali przy wyjściu ze Stacji Uzdatniania Wody, 
gdzie występują największe uderzenia hydrauliczne i gdzie 
rurociąg był najbardziej eksploatowany, przy przejściach 
pod bardzo ruchliwymi drogami (ul. Dąbrowskiego, 
Przybyszewskiego, Piłsudskiego), pod torami PKP  
i torami tramwajowymi.
Do realizacji zadania wykonawca użył początkowo rury PEHD
producenta X, ale próby wciągnięcia rurociągu zakończyły się 
niepowodzeniem. Podjęto natychmiastową decyzję o zmianie 
rur. Wybór padł na rury WehoPipe produkcji Uponor Infra, które 
dostarczono na plac budowy kilka dni później w 15-metrowych 
odcinkach. Zgrzewanie mimo warunków zimowych przebiegło 
bardzo sprawnie, a wciąganie pierwszego ponad 200-metrowe-
go odcinka trwało zaledwie 4 godziny. Wciąganie dwóch 
kolejnych odcinków odbyło się również bezproblemowo.

Renowacja żeliwnego wodociągu - swagelining 
Łódź 2009

Projekt: Renowacja Wodociągu Dąbrowa o średnicy 
DN750mm metodą swageliningu
Medium: Woda pitna
Zakres dostawy: Rury ciśnieniowe WehoPipe PE100 
DA800 SDR17 PN10 – około 600 m
Usługi dodatkowe: Konsultacje techniczne
Wykonawca: Konsorcjum firm: Infra SA  
(lider konsorcjum), PBG SA (partner konsorcjum),  
Wiertmar sp. z o.o. (partner konsorcjum)  
i Bud-Inż. sp. z o.o. (partner konsorcjum)
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Renowacja stalowego rurociągu
Warszawa 2010

Projekt dotyczył renowacji starej, skorodowanej magistrali 
wodociągowej w ul. Koszykowej  w centrum Warszawy. 
Renowacje wykonano metodą reliningu za pomocą rury 
WehoPipe z polietylenu PE100 RC o podwyższonej 
odporności na: propagację pęknięć, naciski punktowe i skutki 
zarysowań. Rury zostały dostarczone na budowę  
w 15-metrowych odcinkach i łączone w wykopie metodą 
zgrzewania doczołowego. Całość prac została wykonana  
bez konieczności zamykania drogi.

Projekt: Renowacja stalowego rurociągu metodą reliningu
Medium: woda pitna
Zakres dostawy: Rury WehoPipe PE100 RC dn800 mm 
PN10 SDR17 – 537,5 m
Usługi dodatkowe: Konsultacje techniczne, wykonanie 
połączeń rur metodą zgrzewania doczołowego
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 
Wykonawca: Marpol Technologie Bezwykopowe  
i Maszyny Budowlane
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Projekt dotyczył renowacji starej, nieszczelnej linii 
wodociągowej w rejonie miasta Bystrzyca. Renowacji podlegały 
uszkodzone rury żeliwne i betonowe o średnicy DN1000, 
DN800 i DN600. Po zapoznaniu się z projektem firma Uponor 
Infra zaproponowała relining rurami ciśnieniowymi  
o niestandardowych średnicach: DN920, DN740, DN540 tak, 
aby zapewnić jak najlepsze charakterystyki hydrauliczne przy 
zmniejszonym przekroju rury. Rurociąg zaprojektowany został  
w SDR21 (PN8) z myślą o rozrastającej się populacji miasta. 

Co więcej, zaprojektowane zostały specjalne kształtki  
(łuki i redukcje) umożliwiające podłączenie do istniejącej sieci.  
Z uwagi na konieczność wykonania prac  w najwyższym 
standardzie i spełnienia norm unijnych (projekt 
współfinansowany ze środków unijnych), Serwis Uponor 
Infra wykonywał usługę zgrzewania na części rurociągu 
oraz przeszkolił pracowników podwykonawcy w zakresie 
zgrzewania doczołowego. Prace rozpoczęto w kwietniu 2013 r. 
a zakończono w lutym 2015 r.

Renowacja magistrali wodociągowej 
Bystrzyca, Rumunia 2013-2015

Projekt: Renowacja magistrali wodociągowej metodą  
reliningu długiego
Medium: woda pitna
Zakres dostawy: Rury WehoPipe dn920 SDR21 - 
ok.1000m, dn740 SDR21 - ok. 5000m,  dn540 SDR21 - 
ok.2500m wraz z kształtkami wykonanymi specjalnie  
pod projekt (łuki, redukcje)
Usługi dodatkowe: Zgrzewanie na miejscu budowy  
w Bystrzycy przez Grupę Serwisową Uponor Infra,  
szkolenie firmy podwykonawczej w zakresie  
zgrzewania doczołowego
Inwestor: Aquabis
Wykonawca: Hidroconstructia SA
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Program „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  
w Gdyni i Redzie i Gminie Puck” ma na celu uregulowanie 
gospodarki wodno-kanalizacyjnej, zapewnienie w przyszłości 
odpowiedniej ilości i dobrej jakości wody pitnej na całym 
obszarze działania PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. oraz ochronę 
wód Zatoki Puckiej i zasobów Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 110. Jeden z problemów jaki należało 
rozwiązać dotyczył terenu od Grupowej Oczyszczalni 
Ścieków „Dębogórze” do wsi Kazimierz, gdzie odkrytym 
kanałem płynęły oczyszczone ścieki. Ponieważ w okresie 
jesienno-wiosennym woda wylewała na okoliczne łąki i pola, 
podjęto decyzję o uszczelnieniu kanału poprzez zarurowanie 
na odcinku od oczyszczalni do wlotu do kanału krytego  

przed wsią Kazimierz. Do zarurowania wykorzystano 
lekkie, trwałe i łatwe w montażu rury Weholite PE o klasie 
sztywności obwodowej SN8 i średnicach w zakresie od 
dn1400-1500mm a także łuki segmentowe i studzienki 
ekscentryczne Weho. Obecny na miejscu Serwis Uponor 
Infra wykonał połączenia 8-iu odcinków rurociągu (każdy 
o długości ok. 300-metrów) metodą spawania ekstruzyjnego, 
która gwarantuje 100% szczelność i jednorodność. Według 
wykonawcy robót montaż przebiegał sprawnie i bez zakłóceń 
mimo niesprzyjających warunków zimowych. Należy podkreślić, 
że zgodnie z założeniami projektu prace były prowadzone na 
czynnym kanale.

Uszczelnienie kanału odprowadzającego 
ścieki
Gdynia Dębogórze 2007-2008

Projekt: Uszczelnienie kanału odprowadzającego ścieki  
oczyszczone z GOŚ „Dębogórze” poprzez zarurowanie  
na odcinku od oczyszczalni do wlotu do kanału krytego  
przed wsią Kazimierz.
Medium: Ścieki oczyszczone
Zakres dostawy: Rury i kształtki Weholite SN8 
dn1400÷1500 – 2257 m, studzienki Weho dns1200 mm 
– 22 szt.
Usługi dodatkowe: Konsultacje techniczne,  
wykonanie połączeń przez Grupę Serwisową Uponor 
Infra. 
Inwestor: PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
Wykonawca: BUDIMEX DROMEX S.A. Oddział Olsztyn
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Kanał Konotopa (czyli ciek Żbikówka) to otwarty rów 
retencyjny, do którego spływają wody deszczowe i roztopowe 
z części dzielnicy Ursus. Ostatnio teren zaczęto intensywnie 
zagospodarowywać i w jego sąsiedztwie wybudowano 
osiedle z parkingami. W 2013 r. spływająca woda z deszczu 
nawalnego spowodowała osunięcie się fragmentu skarpy 
kanału.
Rozwiązanie zabezpieczenia i naprawy skarpy materacami 
gabionowymi ze stalową ścianką szczelną i drenażem 
gruntowym, okazało się bardzo kosztowne, dlatego inwestor 
podjął decyzję o zarurowaniu kanału na odcinku od granicy 
miasta do ulicy Magnackiej i zastosowaniu w tym celu 
technologii PEHD Weholite produkcji Uponor Infra. Za takim 
wyborem przemawiały m.in. lekkość rur w porównaniu  
z materiałami tradycyjnymi, jak stal, beton czy kamionka, 

brak korozji, wytrzymałość, szczelność połączeń, a przede 
wszystkim łatwość i szybkość montażu oraz prowadzenie 
prac na czynnym kanale bez konieczności stosowania 
bypassu lub wstrzymywania i podtapiania układu. Istotna 
była również możliwość układania na podsypce i rodzimym 
gruncie bez wylewania drogich i uciążliwych w wykonaniu 
ław fundamentowych, stosowanych przy rurach sztywnych 
i ciężkich. Na miejsce budowy dostarczono 165 m 
grawitacyjnych rur strukturalnych PEHD Weholite o średnicy 
DN 2000 i sztywności obwodowej SN4. Rury Weholite zostały 
połączone metodą automatycznego spawania ekstruzyjnego 
maszyną WLI-3000 przez grupę serwisową Uponor Infra.
tOstatnim etapem było połączenie z żelbetowym wlotem do 
kanału krytego i zasypanie gruntem. Prace zakończono  
w grudniu 2016 r.

Zarurowanie kanału Konotopa
Warszawa 2016

Projekt: Przebudowa kanału Konotopa na terenie  
m. st. Warszawy
Medium: Ścieki deszczowe
Zakres dostawy: Rury Weholite PEHD SN4 dn2000 mm 
– 165 m
Usługi dodatkowe:  Konsultacje techniczne na etapie 
projektowania, wsparcie techniczne na etapie realizacji 
zadania, spawanie ekstruzyjne rurociągu maszyną WLI 
-3000
Inwestor: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne 
TOLOS
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Budowa kolektorów deszczowych w ul. Przemkowskiej  
w Nowych Polkowicach to jeden z etapów dużej inwestycji 
polegającej na odwodnieniu dzielnicy. Firma Uponor Infra 
była dostawcą systemów rurowych PEHD Weholite SN8  
w zakresie średnic dn 500÷1600mm. Układ separacji 
ścieków deszczowych wykonany został we współpracy 
z firmą NavoTech Inżynieria Środowiska. Podczas realizacji 
zmieniono ciężkie i skomplikowane konstrukcje separatorów 
betonowych na nowoczesny system separacji  
i podczyszczania wód opadowych w technologii Weholite  
o średnicy dn 3000mm. Firma Uponor Infra wyprodukowała 
i dostarczyła również studzienki Weho, które stanowią 

uzupełnienie systemów rurowych. Zastosowanie unikalnej 
technologii rur  Weholite, a także łączenie elementów 
studzienek oraz rur poprzez spawanie ekstruzyjne, zapewnia 
ich wysoką jakość i 100% szczelność. Dzięki niewielkiej 
wadze studzienki Weho są łatwe w transporcie, rozładunku 
i w montażu. Dostarczane są na plac budowy jako monolity 
z wykonanymi fabrycznie przyłączami, co pozwala 
zaoszczędzić czas montażu na placu budowy, a tym samym 
obniża koszty budowy i zapewnia wyjątkową trwałość  
w eksploatacji. 
Układ uruchomiono i oddano do eksploatacji w lutym 2013 r.

Układ separacji ścieków 
Polkowice 2012-2013

Projekt: Budowa kanalizacji deszczowej wraz  
z układem podczyszczania wód deszczowych  
z wykorzystaniem systemów rurowych Weholite dn 
500÷1600mm i układu separacji ścieków dn 3000mm 
Medium: ścieki deszczowe
Zakres dostawy: Połączenia spawane, do DN600  
z połączeniami skręcanymi i spawami: rura Weholite SN8 
DN500÷1600 - 958m, studzienki ekscentryczne Weho 
dns1000÷1600 - 11 szt., studzienka z klapą zwrotną 
dns2400/1600, komora przelewowa z odstojnikiem  
szlamowym - zbiornik 14,8m, separator DN3000 7m
Usługi dodatkowe: Pomoc projektowa w zamianie  
betonowego układu separacji na układ separacji  
z rur Weholite
Inwestor: Urząd Miasta Polkowice
Wykonawca: EKO-BAU Jerzmanowa
Projektant: BIPROADAM Głogów
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Renowacja objęła odcinek kolektora z rur żelbetowych  
Ø 1000 o dł. 1291 mb od ul. Lubelskiej do przejścia  
pod rzeką Uherką oraz odcinek Ø 1200 o dł. 155 mb  
biegnący od rzeki do komory K1 oczyszczalni „Bieławin”.  
Renowację przeprowadzono metodą reliningu długiego  
rurami PE-HD Weholite, a odcinek kanału Ø 800  
przechodzący pod Uherką (2 nitki o łącznej dł. 108 m)  
metodą reliningu krótkiego z użyciem modułów  
PE VipLiner.
Prace rozpoczęto w styczniu 2013 r. od wykonania komór 
startowych oraz oczyszczenia wnętrza starego kolektora 
żelbetowego. Rury strukturalne PE-HD Weholite łączono  
w dłuższe sekcje metodą spawania ekstruzyjnego  
na powierzchni terenu i wciągano z komór startowych  

do docelowych miejsc montażowych. Gotowe do wciągnięcia 
sekcje miały od 20 m do 150 m długości. 
Instalacja prowadzona była w bardzo trudnych warunkach 
hydrogeologicznych (grząski grunt, wysoki poziom wód 
gruntowych i niekontrolowany dopływ wód opadowych), 
przy istniejącej zabudowie jednorodzinnej na trasie 
kolektora. Dzięki właściwościom rur Weholite takim jak 
elastyczność, wytrzymałość i jednorodność połączeń udało 
się ograniczyć ilość wykopów punktowych i zwiększyć długość 
wprowadzanych odcinków. Dzięki renowacji rurami Weholite 
i modułami VipLiner zachowano ciągłość w odbiorze ścieków 
(prace wykonywano na czynnym kolektorze). Ponadto możliwe 
było bezwykopowe pokonanie łuków o małych kątach  
na trasie rurociągu. 

Renowacja żelbetowego kolektora ściekowego
Chełm 2013

Projekt: Renowacja żelbetowego kolektora ściekowego 
metodą reliningu długiego za pomocą rur Weholite  
i reliningu krótkiego za pomocą modułów VipLiner
Medium: Ścieki deszczowe
Zakres dostawy: Rury Weholite SN8 dn800 - 1000 mm  
- 1419 m 
Moduły VipLiner SN8 dn560 mm - 216 szt.
Usługi dodatkowe: Szkolenie firmy wykonawczej  
w zakresie spawania ekstruzyjnego
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Bezwykopowej  
Renowacji Sieci Podziemnych Sp. z o.o. w Kielcach
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Pierwsze wdrożenie rozwiązania retencyjnego kanału 
ściekowego miało miejsce na terenie intensywnie rozwijającej 
się dzielnicy mieszkalnej Krakowska Południe w Rzeszowie. 
Zadaniem nowo wybudowanego kanału retencyjnego jest 
redukcja chwilowych odpływów ścieków deszczowych z nowej 
zlewni do istniejącego, otwartego systemu odwodnieniowego, 
posiadającego ograniczoną przepustowość hydrauliczną. 
Budowę retencyjnego kanału ściekowego przewidziano  
w dwóch etapach. Pierwszy etap inwestycji zakończony w 2015 
r. obejmował wykonanie kanału retencyjnego o łącznej długości 
prawie 140 m wraz ze zbieraczami odwaniającymi boczne drogi 
i chodniki.
Drugi etap zrealizowany w 2018 r. to budowa kanału 
retencyjnego o długości 160 m wraz z sieciami uzupełniającymi. 
Łączny zakres prac, to budowa sieci odwodnieniowej  
o długości około 1,5 km w zakresie średnic DN 200÷2400 mm  

i sztywności obwodowej SN 4÷12 kN/m² wraz z urządzeniami 
podczyszczającymi ścieki opadowe.
Retencyjny kanał ściekowy wykonano z rur strukturalnych 
dwupłaszczowych systemu WEHOLITE produkcji Uponor 
Infra z polietylenu wysokiej gęstości PEHD o średnicy DN 
2400 mm i sztywności obwodowej SN 8 kN/m². Konstrukcję 
kanału retencyjnego wykonano z polietylenu PEHD z warstwą 
zewnętrzną w kolorze czarnym, który gwarantuje pełną 
odporność na promienie UV. Korpus kanału wyposażono w 
kominy rewizyjne o średnicy DN 1000 i 1200 mm. W celu 
efektywnego regulowania przepływu, w kanale retencyjnym 
zaprojektowano system przegród piętrzących o określonych 
charakterystykach hydraulicznych. Kanał retencyjny został 
ułożony w trudnych warunkach terenowych o wysokim 
poziomie wód gruntowych, co stanowiło dodatkowe wyzwanie 
na etapie prac montażowych.

Retencyjny kanał ściekowy
Rzeszów 2015 i 2018

Projekt: Budowa systemów odprowadzających wodę 
opadową ze zlewni osiedla Krakowska Południe  
w Rzeszowie
Medium: Ścieki deszczowe
Zakres dostawy: Rury PEHD Weholite SN8 DN/ID 
2400 mm o długości 300 m
Usługi dodatkowe: Konsultacje w fazie projektowania,  
wykonanie połączeń spawaniem ekstruzyjnym  
przez Grupę Serwisową Uponor Infra
Projektant: Biuro Projektów Budownictwa  
Komunalnego w Rzeszowie przy współpracy  
naukowców Politechniki Rzeszowskiej:  
dr. hab. inż. Daniela Słysia, prof. PRz  
i prof. dr. hab. inż. Józefa Dziopaka z Katedry  
Infrastruktury i Ekorozwoju
Wykonawca:  etap I - Skanska S.A.,  

etap II - PRID Krosno



Projekty referencyjne - Kanalizacja deszczowa, odwodnienia |  1 3

Budziwój, którego większą część stanowi fragment terasy 
zalewowej rzeki Wisłok, został przyłączony do Rzeszowa  
w 2010 r. Były to głównie łąki, pastwiska i niewielkie lasy, więc 
woda z opadów atmosferycznych wsiąkała w grunt. Kłopoty 
pojawiły się po włączeniu nowych terenów do miasta, ponieważ 
efektem postępującej zabudowy jest powstawanie powierzchni 
nieprzepuszczalnych, ograniczających naturalną retencję wody, 
co z kolei jest przyczyną podtopień czy stagnowania wody. 
Podjęto zatem decyzję o budowie systemu odprowadzania 
i zagospodarowywania wód opadowych oraz roztopowych 
spływających z terenów osiedla o łącznej powierzchni zlewni 
ok. 632 ha. Zaplanowano budowę ponad 26 km kompletnej 
sieci kanalizacji deszczowej, 24 zbiorników retencyjnych – 18 
kanałowych o łącznej pojemności 7,5 tys. m3 oraz 6 bocznych 
o łącznej pojemności 1,7 tys. m3. Zostaną one wyposażone 

w inteligentny system zarządzania retencją, dzięki czemu na 
bieżąco będzie można obserwować poziom wody. Całość 
zostanie wykonana w technologii PEHD firmy Uponor Infra.
By zrealizować to zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie, 
Uponor Infra dostarczy do Rzeszowa ok. 26 km rur, prawie 700 
studzienek osadnikowych, kinetowych  i ekscentrycznych  
z przegrodami piętrzącymi. Konieczne będzie także 
zastosowanie wielkogabarytowych studzienek i komór rozdziału 
o średnicach od DN2200 do DN3000, kształtek specjalnych, 
trójników, łuków i innych elementów. 
Inwestycja, której wartość opiewa na kwotę ok. 70 mln zł, 
rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. Dostawy realizowane są 
na bieżąco w zależności od potrzeb wykonawcy. Zakończenie 
planowane jest na maj 2020 r.

Retencyjny kanał ściekowy
Rzeszów – Budziwój 2018-2020

Projekt: Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej 
drogi i tereny położone na os. Budziwój w Rzeszowie
Medium: Ścieki deszczowe
Zakres dostawy: Rury Weholite PE SN8 
DN500÷DN2400 – ok. 18 km, rury WehoTripla PP SN8 
DN200÷DN400 – ok. 7 km, ok. 300 szt. studzienek ki-
netowych  i ekscentrycznych z przegrodami piętrzącymi 
o średnicach DN1000-DN2200, ok. 400 szt. studzienek  
osadnikowych, studzienki wielkogabarytowe DN3000 – 
3 szt., 4 układy 3, 4 i 6 zbiorników
Usługi dodatkowe:  Konsultacje techniczne na etapie 
projektowania, wykonanie połączeń spawaniem ekstru-
zyjnym przez serwis Uponor Infra
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta 
Rzeszowa
Wykonawca: PRID Krosno – wykonawca cz. 1–3
Bogdan Duplaga Instalatorstwo – wykonawca cz. 4–5
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Specjalna Strefa Ekonomiczna Wrocław – Kobierzyce 
powstała głównie z myślą o stworzeniu możliwości dla 
inwestycji koreańskiej grupy „LG”. Jest to największa 
inwestycja w Europie Środkowej od 1998 roku. Swoją 
produkcję uruchamiają tu między innymi: LG Philips LCD,  
LG Electronics, HEESUNG i wiele innych. Planowana jest też 
inwestycja firmy TOSHIBA.
Pomimo, iż projekt pierwotny systemu kanalizacji deszczowej 
został zrealizowany w technologii betonowej, zdecydowano 
się na zmianę materiału na systemy PE Weholite firmy 
Uponor Infra.
Za podjęciem tej decyzji przemawiały następujące czynniki:
•  Niska waga rur i studzienek oraz łatwość układania
•  Systematyczność dostaw w ilościach i terminach 

określonych przez wykonawcę

System kanalizacji deszczowej dla fabryki LG
Wrocław – Kobierzyce 2006

•  Możliwość wykonania wszelkich elementów nietypowych
•  Doskonałe połączenia gwarantujące szczelność całego 

systemu
•  Wyjątkowa odporność rur na ścieranie
•  Wysoka jakość systemów Uponor Infra
•  Doradztwo techniczne Uponor Infra na każdym etapie 

inwestycji
Dzięki tym zaletom udało się zrealizować cały  
system kanalizacji deszczowej o długości ponad 7 km  
przy bardzo dużych średnicach rur (do dn1800 mm)  
w rekordowo szybkim tempie zaledwie kilku miesięcy!
W 2007 roku inwestycja została nagrodzona w kategorii  
„obiekt przemysłowy” w konkursie na Dolnośląską  
Budowę Roku.

Projekt: System kanalizacji deszczowej  
dla SSE Wrocław - Kobierzyce, odwodnienie terenu  
o powierzchni 260 ha
Medium: Ścieki deszczowe
Zakres dostawy: 7200m rur i kształtek Weholite  
o średnicach dn300÷1800mm oraz ponad 130  
studzienek Weho ekscentrycznych o średnicach  
dns1000 i 1200mm
Usługi dodatkowe: Konsultacje w fazie  
projektowania, szkolenia w zakresie montażu,  
wykonanie połączeń metodą spawania drutem  
polietylenowym
Wykonawca: SKANSKA S.A. Oddział Wrocław
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Kanalizacja deszczowa elektrociepłowni
Gdynia 2015-2016

Elektrociepłownia Gdyńska od wielu lat borykała się  
z problemem niedrożnych kanałów drenażowych  
i wynikającego z tego faktu podniesieniem się wód 
gruntowych, czego skutkiem było zalewanie podziemnych 
kondygnacji budynku elektrociepłowni. Wykonanie 
klasycznego drenażu metodą wykopową było poważnie 
utrudnione, a w wielu miejscach wręcz niemożliwe, ze 
względu na liczne kolizje z uzbrojeniem podziemnym  
i strefami ochronnymi napowietrznych linii energetycznych. 
W związku z tym podjęto decyzję o wykonaniu nowej sieci 
drenarskiej w technice bezwykopowej z zastosowaniem 
modułów przeciskowych typu drenarskiego VipLiner 
dn630mm produkcji Uponor Infra.
VipLiner typu drenarskiego to moduły wykonane  
z pełnościennych rur polietylenowych (PE), o gładkiej 
powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej.  
Dzięki swoim parametrom wytrzymałościowym oraz 
specjalnej technice i geometrii nacięć płaszcza  
zewnętrznego moduły te mogą być wykorzystane  
do wykonania techniką bezwykopową drenażu  
obniżającego poziom wód gruntowych.

VipLiner typu drenarskiego o długości 100cm posiada 
szczeliny, wykonane metodą precyzyjnego cięcia wodą pod 
wysokim ciśnieniem. Szczeliny w ilości 240 szt. o wymiarach 
150 mm x 1,5 mm są rozmieszczone prostopadle do osi 
modułu. Nacięcia uformowane zostały w taki sposób by 
ich szerokość zwężała się z górnej powierzchni ku wnętrzu 
modułu, nadając im kształt klina. Taka geometria przekroju, 
zapewnia powstanie naturalnego filtra odwrotnego wewnątrz 
nacięć, zabezpieczając grunt otaczający drenaż przed 
wymywaniem.
Zastosowana metoda jest innowacyjna, opatentowana  
i wykonana po raz pierwszy na świecie!

Projekt: Modernizacja gospodarki podziemnej  
i drenażowej wraz ze wzmocnieniem gruntów  
w Elektrociepłowni Gdyńskiej 
Medium: Ścieki deszczowe, wody gruntowe
Zakres dostawy: Moduł Vipliner przeciskowy typu 
drenarskiego VL-PD DN630mm L=1m ze szczelinami 
prostopadłymi do osi modułu (240 szczelin o wymiarach 
150mm x 1,5mm) - 895 modułów
Projektant: dr inż. Marcin Blockus (Ingeo Sp.z o.o, 
Gdynia)
Inwestor: EDF Polska S.A. Elektrociepłownia Gdyńska
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego  
i Robót Inżynieryjnych "INŻYNIERIA" Sp. z o.o. Płońsk
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W czerwcu 2013 r. Koleje Litewskie (Lithuanian Railways) 
podpisały kontrakt z firmą Fegda na budowę terminala 
intermodalnego Vilnius Freight Village. W ramach kontraktu 
przewidziano budowę całego zaplecza logistycznego (drogi 
kołowe, cztery linie kolejowe do przeładunku, 2 suwnice, 
miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych, 
krótkoterminowe obszary składowania kontenerów). 

Do budowy kanalizacji deszczowej wykonawca wybrał rury 
kielichowane Weholite SN8 o średnicach od dn 500÷1000. 
Rury (łącznie około 1860 m) dostarczono na plac budowy  
w 12,5-metrowych odcinkach. Firma Uponor Infra dostarczyła 
również studzienki Weho dn1000 i 1400mm. Inwestycja została 
ukończona w 2014 r.  

Kanalizacja deszczowa terminala  
kolejowego
Wilno, Litwa 2013

Projekt: Kanalizacja deszczowa terminala  
kolejowego w Wilnie
Medium: ścieki deszczowe
Zakres dostawy: Rury kielichowane Weholite SN8 dn 
500÷1000 - ok. 1860 m, studzienki Weho dn1000  
i 1400 (89szt.)
Inwestor: Lietuvos gelezinkeliai  
/ Lithuanian Railways
Wykonawca: Fegda
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Systemy kanalizacji deszczowej 
Szczecinek 2014

Szczecinek to jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających 
się miast w Polsce, posiadające  specjalną strefę 
ekonomiczną, zapewniającą dogodne warunki do prowadzenia 
różnego rodzaju działalności gospodarczej. Na terenie strefy 
ekonomicznej działa m.in. firma Kronospan - największy  
na świecie producent płyt MDF surowych oraz 
melaminowanych. W ramach rozbudowy zakładu 
produkcyjnego Kronospan przeprowadzono w 2014 r. budowę 
kolektora kanalizacji deszczowej o długości około 1000m 
doprowadzającego wody deszczowe z terenu zakładu do 
Wilczego Kanału wraz z urządzeniami podczyszczającymi  
przy wylocie. Uponor Infra dostarczyła na tą inwestycję 
systemy rur Weholite PP dn1400 SN8 oraz studnie 
ekscentryczne.

Druga inwestycja zrealizowana na terenie Szczecinka to 
budowa kolektora kanalizacji deszczowej o długości około 700m 
doprowadzającego wody deszczowe z terenów Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej przy ul. Waryńskiego do Wilczego Kanału 
wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy wylocie. 
Zakładano, że nowy kolektor zapewni odprowadzenie 
wody deszczowej z 24,5 ha gruntów inwestycyjnych 
zlokalizowanych w SSE oraz umożliwi uruchomienie 
kolejnych 16 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje 
przemysłowe oraz instalacje odnawialnych źródeł energii. 
Firma Uponor Infra oprócz rur Weholite PE dn1000 SN4 
oraz SN8 dostarczyła na tą inwestycję również studzienki 
i separatory. 

Projekt 1: Budowa kolektora deszczowego DN1400 
dla Kronospan Szczecinek Medium: Ścieki deszczowe
Zakres dostawy: Rury Weholite PP dn1400 SN8 – 
1000m, studzienki ekscentryczne 1200/1400 PP - 25szt.
Projektant: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska 
Zakład Technicznych Usług Komunalnych
Inwestor: Kronospan
Wykonawca: P.B.U.H "TERBUD" Szczecinek

Projekt 2: Budowa kolektora deszczowego na terenach 
inwestycyjnych przy ul. Waryńskiego
Medium: Ścieki deszczowe
Zakres dostawy: Rury Weholite PE dn1200 SN4 
- 122m; SN8 - 636m, separator DN2600 WSL-FOZP-
PE-140/1400 - 14 szt., studzienki ekscentryczne 
1200/1200 - 16szt., studzienki kinetowe 1600/1200, 
komora DN1800 z klapą zwrotną
Usługi dodatkowe: Wykonanie połączeń rur metodą 
spawania ekstruzyjnego
Projektant: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska 
Zakład Technicznych Usług Komunalnych
Inwestor: Miasto Szczecinek
Wykonawca: SPRI Mazur
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2000
Realizacja przedsięwzięcia poprzedzona została inspekcją 
kanałów znajdujących się na terenie lotniska wykonana 
przez firmę LOBBE AQUASEWER. Wytypowano wówczas 
odcinki, które powinny zostać poddane renowacji w pierwszej 
kolejności. Następnie przeprowadzono czyszczenie kanałów  
i wykonano niezbędne wykopy montażowe. Wszystkie 
te prace prowadzone były w godzinach nocnych przy 
praktycznie nieprzerwanej pracy lotniska. Właściwości 
rur polietylenowych WehoPipe i zalety systemu Weholite 
znacznie ułatwiły realizację tego trudnego zadania nie 
powodując utrudnień w ruchu samolotów.

2001
Wykonawcą tego zadania była firma INFRA. Rury Weholite 
połączono w 2 nitki o długości po 95 m każda a następnie 
przetransportowano w pobliże wykopu startowego. 
Wprowadzenie rurociągu Weholite nastąpiło poprzez otwór 
wycięty w komorze betonowej, usytuowanej na końcu kanału. 
Rura Weholite przeciągnięta została przez pierwszą część 
kolektora o średnicy 2000mm do miejsca posadowienia 
znajdującego się pod pasem startowym DS-3. Następnie 
wprowadzono drugi odcinek. Wszystkie prace prowadzone 
były w trudnych warunkach zimowych bez jakichkolwiek 
zakłóceń w pracy lotniska.

Renowacja kolektorów deszczowych  
lotniska
Warszawa - lotnisko Okęcie 2000 i 2001

Projekt: Renowacja kolektora deszczowych pod pasem  
startowym lotniska Okęcie metodą reliningu długiego  
i reliningu krótkiego
Medium: Ścieki deszczowe 
Zakres dostawy:
2000: Relining długi rurami PE WehoPipe dn355  
i 450 - 675 m, Relining krótki – modułami gwintowanymi  
Weholite SN8 dn500 - 220 m
2001: Rury Weholite dn1600 SN4 – 190 m
Usługi dodatkowe: Wykonanie połączeń rur metodą 
spawania ekstruzyjnego, spawanie modułów Weholite, 
oraz metodą zgrzewanie doczołowego
Wykonawca:
2000: LOBBE AOUASEWER Sp. z o.o. 
2001: INFRA Sp. z o.o.
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Odwodnienie lotniska Boryspil w Kijowie  
i lotniska w Doniecku
Kijów, Donieck, Ukraina 2008-2010

Odwodnienie płyty postojowej terminalu lotniska w Kijowie 
oraz odwodnienia pasów startowych, dróg kołowania i płyt 
postojowych lotniska w Doniecku  były częścią programu 
przygotowań Ukrainy do EURO 2012. Projektant obu 
inwestycji, firma Ukraeroprojekt, biorąc pod uwagę trudne 
warunki gruntowo-wodne, zdecydował się po raz pierwszy 
zastosować tworzywa sztuczne (rury polietylenowe  
i polipropylenowe). 
Rury z tworzyw sztucznych są trwałe i łatwe w montażu, 
charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną  
i wyjątkową odpornością na ścieranie. Podwójna (Weholite) 
i potrójna (WehoTripla) ścianka rur nadaje im wysoką 
odporność na obciążenia zewnętrzne oraz tworzy dodatkowo 
izolację termiczną.  
Firma Uponor Infra dostarczyła na oba projekty rury 
polietylenowe - Weholite i polipropylenowe - WehoTripla 
oraz studzienki o wysokości do 6m. Całość została 
wyprodukowana w fabryce Uponor Infra w Kleszczowie  
i przetransportowana na miejsce budowy. Pomimo bardzo 
trudnych warunków zimowych (około -20ºC) prace były 
sprawnie realizowane.
W 2014 r. w wyniku działań wojennych Międzynarodowy 
Port Lotniczy w Doniecku został niemal całkowicie 
zniszczony. Ocalała jedynie infrastruktura podziemna.

Projekt 1: Odwodnienie płyty postojowej terminalu Rządu 
Ukrainy na Międzynarodowym Lotnisku Boryspil (Kijów)
Medium: Ścieki deszczowe
Zakres dostawy: Rury Weholite SN8 dn 400mm -287m, 
dn 500mm - 927m, rury WehoTripla dn 200 i dn 400 mm - 
74m , studzienki Weho 1000mm – 18 szt.
Usługi dodatkowe: Konsultacje w fazie projektowani  
i szkolenie wykonawcy w zakresie spawania ekstruzyjnego 
Projektant: Ukraeroprojekt
Wykonawca: Altis Holding

Projekt 2: Odwodnienie pasów startowych, dróg 
kołowania, płyt postojowych na Międzynarodowym  
Lotnisku Donieck
Medium: Ścieki deszczowe
Zakres dostawy: Rury Weholite SN8 i SN10 dn 400- 
-1400mm, WehoTripla dn200mm, studzienki Weho 
dn1000 –1400mm – ponad 200 szt. Ogólna długość  
kolektorów – ok.10000m
Usługi dodatkowe: Konsultacje w fazie projektowania  
i szkolenie wykonawcy w zakresie spawania ekstruzyjnego 
Projektant: Ukraeroprojekt
Wykonawca: Altkom – Budownictwo Drogowe
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Budowa 3,4km trasy i 796m przeprawy mostowej  
na odcinku od Pułkowej do ul. Modlińskiej w Warszawie. 
Prace uwzględniały przebudowę całej infrastruktury 
podziemnej i dróg sąsiadujących z trasą (łącznie  
z ukształtowaniem nasypów, nawierzchni i infrastruktury 
naziemnej, palowania), zbudowanie jezdni północnej  
i południowej (po trzy pasy w każdym kierunku,  

wiadukty, estakady, tunele, kładki naziemne i in.),  
zbudowanie ustroju nośnego konstrukcji mostu oraz  
trasy tramwajowej wraz z ciągiem rowerowo-pieszym.
Wartość kontraktu to ponad 976 mln złotych brutto.  
Dostawy rozpoczęto w sierpniu 2009 r. Prace zakończono  
pod koniec 2011 r.

Kanalizacja deszczowa na Trasie Mostu 
Północnego
Warszawa 2009-2010

Projekt: Kanalizacja deszczowa na trasie Mostu 
Północnego
Medium: Ścieki deszczowe
Zakres dostawy: Rury Weholite PP dn800÷1200mm  
– ponad 3km Rury WehoDuo ID dn150÷400mm  
– ponad 20km Kształtki Weholite i WehoDuo ID.
Usługi dodatkowe: Łączenie rur Weholite metodą 
spawania ekstruzyjnego przez Grupę Serwisową  
Uponor Infra
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych  
POL-AQUA Piaseczno



Odwodnienie Trasy Średnicowej 
Zabrze 2012-2013

Trzypasmowa Drogowa Trasa Średnicowa to kluczowa arteria  
w aglomeracji katowickiej. Nosi oznaczenie drogi wojewódzkiej  
nr 902. Wykonawcą jednego z brakujących odcinków DTŚ  
w Zabrzu była firma Eurovia Polska. Umowa opiewa na 184,1 
mln zł. W ramach realizowanego kontraktu zbudowane zostały 
wielkośrednicowe polietylenowe, strukturalne zbiorniki retencyjne 
wód deszczowych połączone w baterie szeregowe i równolegle. 
Łączna pojemność retencjonowanej wody deszczowej wynosi 
ponad 1000 m3. 

Zbiorniki z uwagi na trudne warunki gruntowo – wodne 
instalowane były na stabilizowanym podłożu bez konieczności 
stosowania drogich płyt fundamentowych. Montaż 
poszczególnych segmentów odbywał się metodą spawania 
ekstruzyjnego (spawy wewnętrzne i zewnętrzne), wykonywanego 
przez Grupę Serwisową Uponor Infra, zapewniając jednorodność 
i szczelność konstrukcji. Układy retencyjne wyposażone 
były w kominy rewizyjne, drabiny złazowe, system króćców, 
przelewów, wentylacji.

Projekt: Odwodnienie i zagospodarowanie wód  
deszczowych z terenu budowanego odcinka Drogowej 
Trasy Średnicowej na terenie Zabrza na odcinku Z3 i Z4
Medium: woda deszczowa
Zakres dostawy: 
• Zbiornik Weho PEHD dn2000 mm L=48,5 m
• Zbiornik Weho PEHD dn2000 mm L=117,5 m
•  Zbiorniki Weho PEHD bateria równoległa 2xdn2200 

mm L=2x65 m
•  Zbiorniki Weho PEHD bateria szeregowa/kątowa  

dn1000 mm L=15 m+L=17 m
Usługi dodatkowe: Udział Grupy Serwisowej Uponor 
Infra w pracach montażowych – spawanie ekstruzyjne 
elementów składowych konstrukcji zbiorników PEHD.
Inwestor: Drogowa Trasa Średnicowa S.A.
Wykonawca: Eurovia Polska
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Projekt: Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi  
krajowej nr 73 w Kielcach - Budowa kanalizacji  
deszczowej wraz z podczyszczalniami
Medium: Ścieki deszczowe
Zakres dostawy: Rury Weholite SN8 dn300÷1000  
- ok. 6 km Rury WehoDuo OD SN8 dn200 - ok. 2,7 km 
Studzienki Weho kinetowe dn1000÷2000mm,  
przelewowe dn1800÷2600mm, kaskadowe 
dn1000÷2000mm - łącznie ok. 230 szt. a także łuki  
i trójniki redukcyjne, zbiornik SN8 dn2000mm 
Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Wykonawca: TRAKT Kielce

Inwestycja polegała na rozbudowie ul. Ściegiennego  
w Kielcach na odcinku od Al. Ks. J. Popiełuszki  
do granic miasta w ciągu drogi krajowej nr 73 poprzez 
poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni 
oraz budowę drugiej jezdni ul. Ściegiennego od skrzyżowania 
z Al. Ks. J. Popiełuszki do granic miasta. W ramach 
przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę skrzyżowania, 
budowę trzech obiektów mostowych, a w ramach robót 
sieciowych - budowę kanalizacji deszczowej wraz  
z podczyszczalniami.

Firma Uponor Infra dostarczyła na miejsce budowy  
ok. 6 kilometrów rur Weholite DN300÷1000mm SN8  
w odcinkach o długości 12,5 m. Dodatkowo zbiorniki, 
studzienki a także ponad 2,5 km rur WehoDuo OD  
DN200mm SN8 w sześciometrowych odcinkach.
Projekt został zakończony w 2015 r. Całkowita długość 
przebudowanych dróg krajowych wyniosła ok. 4,7 km.

Kanalizacja deszczowa drogi nr 73 
Kielce 2013-2014
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Rozbudowa ul. Dobrzyńskiej jest częścią większego projektu 
pt. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągach 
dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną 
infrastrukturą”. Zadanie realizowane przez Miasto Płock 
obejmuje rozbudowę infrastruktury drogowej, sanitarnej, 
deszczowej, wodociągowej, gazowej, energetycznej  
i telekomunikacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559.
W projekcie zastosowano polietylenowe rury Weholite SN10 
oraz studzienki Weho produkcji Uponor Infra łączone poprzez 

spawanie ekstruzyjne, uzyskując jednorodny rurociąg  
bez połączeń ze złączkami i uszczelkami. Dobrano bardzo 
bezpieczne rozwiązanie w obszarze trudnych i niestabilnych 
warunków montażowych – usytuowanie systemu kanalizacji 
deszczowej w  skarpie (Parowa rz. Brześnica). Studzienki  
z kaskadami z połączeniami spawanymi zapewniają 
szczelność przy wysokich prędkościach przepływu  
i zabudowie w skarpie z dużym nachyleniem terenu. 

Kanalizacja deszczowa drogi nr 559 
Płock 2015 

Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559  
(ul. Dobrzyńska)  w Płocku
Medium: Ścieki deszczowe
Zakres dostawy: 8 studzienek DN1400 i DN1500  
(w tym z połączeniami kaskadowymi DN800) i 62,5m  
rury PE Weholite SN10 DN800 
Inwestor: Prezydent Miasta Płocka
Wykonawca: Hydropol Gostynin
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Droga ekspresowa S3 stanowi fragment trasy 
międzynarodowej E65, leżącej w transeuropejskim korytarzu 
transportowym. Będzie przebiegać południkowo od zespołu 
portów morskich Świnoujście-Szczecin na północy, 
wzdłuż zachodniej granicy kraju do granicy z Czechami. 
Za pośrednictwem linii promowych zapewni najkrótsze 
bezpośrednie połączenie południowej Skandynawii 
z północnymi Czechami oraz Pragą. Docelowo na całej 
długości droga ekspresowa S3 będzie drogą dwujezdniową, 
której zakończenie realizacji planuje się na 2018 rok.
Podczas budowy odcinka Nowa Sól – Legnica wykorzystano 
rury i studzienki Uponor Infra. Dostawa obejmowała rury 
WehoTripla SN8 i SN12,5 dn200, rury Weholite (kielichowane 
i bose) SN8 w zakresie średnic od dn300 do 1200mm, oraz 
studzienki i wpusty uliczne. Do końca 2016 r. dostarczono 
prawie 20 km rur i ponad 1000 studzienek. Produkty Uponor 
Infra, dzięki szczelnym i trwałym połączeniom mogą być 
stosowane na obszarach objętych wpływem eksploatacji 
górniczej. Według wykonawcy montaż przebiegał szybko  
i sprawnie.

System kanalizacyjny drogi S3
Nowa Sól – Legnica 2015-2016

Projekt: Budowa drogi S3 Nowa Sól – Legnica (A4). 
Zadanie II od Węzła Gaworzyce do Węzła Kaźmierzów
Medium: Ścieki deszczowe
Zakres dostawy: Rury kielichowane WehoTripla PP 
SN8 i SN12,5 dn200 mm – 6409 m, rury kielichowane 
Weholite PE SN8 dn300÷600 mm – 12720 m, rury bose 
Weholite PE SN8 dn800÷1200 mm – 439 m, studzienki 
dn1000 i wpusty uliczne dn500 – łącznie 1077 szt.
Usługi dodatkowe:  Szkolenie pracowników  
z zakresie spawania ekstruzyjnego 
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad
Generalny Wykonawca: MIRBUD S.A.
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Budowa drogi ekspresowej S3 to jedna z największych  
i najważniejszych inwestycji drogowych GDDKiA w zachodniej 
części Polski. Z uwagi na wielkość (planowana długość to 
480,5 km) została podzielona na kilka etapów. W ramach 
projektu „Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 
na odcinku Sulechów – Nowa Sól – drugi i trzeci odcinek” 
o wartości 6,5 mln zł firma Uponor Infra dostarczyła rury, 
studzienki kanalizacyjne i zbiorniki retencyjne.
W ramach realizacji drugiego i trzeciego odcinka zaplanowano 
budowę kanalizacji deszczowej oraz modernizację istniejącej 
sieci odwodnieniowej. Kanalizacja deszczowa obejmowała 
rury wraz ze studniami kanalizacyjnymi, system studzienek 
wpustowych oraz urządzenia podczyszczające, pompownie, 
studnie rozprężne i studnie wpadowe. Firma Uponor Infra 
dostarczyła na ten projekt ok. 21 km rur PP i PE-HD, a także 
studzienki ekcentryczne.
W ramach modernizacji istniejącej sieci odwodnieniowej 
przewidziano likwidację większości zbiorników odparowujących 
i retencyjno–infiltracyjnych i zaprojektowano 4 osobne 
baterie zbiorników retencyjnych. Produkcję, dostawę a także 

łączenie tych zbiorników powierzono firmie Uponor Infra. 
Połączenia metodą spawania ekstruzyjnego wykonane zostały 
przez grupę serwisową Uponor Infra, która dodatkowo na 
zlecenie wykonawcy przeprowadziła próby szczelności za 
pomocą wtłaczanego powietrza dla wszystkich instalowanych 
zbiorników.
Prace montażowe zbiorników odbywały się w bardzo szybkim 
tempie od czerwca do września 2016 r. Dodatkowym 
wyzwaniem podczas instalacji  były trudne warunki terenowe 
- wysoki poziom wód gruntowych. Wykonawca bardzo 
pozytywnie ocenił współpracę z firmą Uponor Infra.

Systemy retencyjne dla drogi S3
Sulechów – Nowa Sól 2016

Projekt: Budowa drogi S-3 Sulechów – Nowa Sól – drugi 
i trzeci odcinek
Medium: Ścieki deszczowe
Zakres dostawy: 
Zadanie II 
- Rury PP WehoTripla SN10 DN 200 – 6 km, rury PE-
HD Weholite SN8 DN300-1400 – ok. 15 km, studzienki 
ekcentryczne 
- bateria 6 zbiorników PEHD DN1200 SN8 V=185 m3

Zadanie III 
- bateria 5 zbiorników PEHD DN/ID1800 SN8 V=310 m3 
- zbiornik PEHD DN/ID2600 SN8 o dł. 165,6m i V= 877 m3

- bateria 12 zbiorników PEHD DN/ID2600 SN8 V=3850 m3 
Usługi dodatkowe:  Wykonanie połączeń w zakresie 
spawania ekstruzyjnego oraz szkolenie wykonawców, 
próby szczelności zbiorników
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad
Wykonawca: GW - Konsorcjum: Budimex S.A. i Ferrovial 
Agroman S.A., PD – Firma Budowlana "ZABAWA" 
RAFAŁ ZABAWA
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Dziewiętnaście kilometrów rur polietylenowych o średnicach 
1000mm i 1400mm połączyło południową Warszawę  
z oczyszczalnią ścieków “Południe” i z Wisłą. Część tej 
skomplikowanej inwestycji była prowadzona metodą wykopu 
otwartego, a całość trasy pod ul. Czerniakowską i przejście 
pod ulicą Augustówka wykonano metodą mikrotunelingu.
Do nowej oczyszczalni odprowadzane są ścieki z kilku 
dzielnic południowej części lewobrzeżnej Warszawy. 
Aby oczyszczalnia ścieków Warszawa Południe mogła 
spełniać swoją funkcję, niezbędne było stworzenie systemu 
rurociągów dosyłowych i zrzutowych. Należało wybudować 
główne rurociągi ściekowe podłączające oczyszczalnię do 
systemu kanalizacji Warszawy oraz kolektory umożliwiające 
odprowadzenie oczyszczonych ścieków do Wisły.
Budowy kolektorów dosyłowych i odbiorczych podzielono 
na dwa równolegle realizowane zadania. Pierwsze  zadanie 
obejmowało budowę trzech równoległych rurociągów 
pomiędzy pompownią Wolicka i oczyszczalnią Warszawa 
Południe. Trasa rurociągów (3 x 5 340 metrów) przebiegała 

głównie przez tereny zielone i nieużytki, dlatego prace 
wykonywane były w większości metodą wykopów otwartych. 
Drugie zadanie - rurociąg o długości 3712 m, przebiega 
pod ulicą Czerniakowską. Całą tę część wykonano metodą 
mikrotunelingu. Dzięki przyjętej metodzie prac nie trzeba 
było wyłączać całości ulicy Czerniakowskiej z ruchu 
samochodowego. Rury polietylenowe umieszczono  
w ułożonych metodą mikrotunelingu rurach żelbetowych.
Firma Uponor Infra dostarczyła rury o łącznej długości 
19.641m. Rury wykonane z polietylenu mają bardzo dobre 
właściwości użytkowe. Są bezawaryjne, odporne na korozję 
i ścieranie. Rury PE łączone są poprzez dogrzewanie 
kolejnych odcinków, co zapewnia nie tylko absolutną 
szczelność, ale także wyjątkową trwałość całego rurociągu, 
z miejscami połączeń włącznie.
Warto dodać, że zastosowanie elastycznych rur 
polietylenowych pozwoliło także na zrezygnowanie z wielu 
kosztownych łuków i kształtek, dzięki możliwości wyginania 
rurociągu w wykopie. 

Budowa kolektorów dla oczyszczalni ścieków 
Warszawa 2005

Projekt: Budowa rurociągów dosyłowych i zrzutowych  
dla oczyszczalni ścieków Warszawa Południe
Medium: Ścieki sanitarne
Zakres dostawy:

•  rurociągi PE tłoczne dosyłowe: WehoPipe dn1000mm  
PN6 - 10578 m (2x 5289 m)

•  rurociąg PE tłoczny zrzutowy: WehoPipe dn1400mm  
PN6 - 9063 m (5340 m i 3723 m)

Usługi dodatkowe: Wykonanie połączeń rur 
Generalny wykonawca: Hydrobudowa 6 - Zadanie 1 
Hydrobudowa 9 - Zadanie 2
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Kanalizacja sanitarna i deszczowa 
Chorzów 2011-2012

Projekt zakładał likwidację istniejącej, zużytej technicznie 
sieci kanalizacyjnej w projektowanym obszarze i wykonanie 
nowej, głównej sieci kanalizacji rozdzielczej tj. kanalizacji 
sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z niezbędnymi 
podłączeniami kanalizacji istniejącej. Prace wykonawcze były 
prowadzone w niezwykle trudnym terenie na bardzo dużych 
głębokościach dochodzących do 10m. Niekorzystne warunki 
gruntowo – wodne, teren podlegający wpływom eksploatacji 
górniczej oraz w większości wąskoprzestrzenne wykopy 
wymagały zastosowania wysokiej jakości materiałów  
oraz dużego doświadczenia Wykonawcy.

Projekt: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie 
ulic Katowickiej, Okrężnej i Niedurnego w Chorzowie 
Medium: ścieki bytowo – gospodarcze, wody deszczowe
Zakres dostawy: Rury kielichowane PP WehoDuo ID  
SN8 od dn200÷250 mm - 1500 m; Rury kielichowane PEHD 
Weholite SN8 od dn300÷1000 mm - 2400 m; Rury  
z połączeniem zatrzaskowym PEHD Weholite SN8 dn1000 
mm - 50 m; Studzienki Weho ekscentryczne i kinetowe 
dn1000÷1200 mm - 130 szt.
Usługi dodatkowe: Pomoc Grupy Serwisowej Uponor  
Infra, konsultacje techniczne – opracowywanie kształtek 
przejściowych, połączeniowych umożliwiających montaż  
z istniejącymi systemami rurowymi
Inwestor: Chorzowsko – Świętochłowickie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne 
Telbud Sp. z o.o. Katowice
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Projekt dotyczył instalacji nowych połączeń dla rozbudowanej 
oczyszczalni ścieków przy największym w Czechach lotnisku 
międzynarodowym w Pradze. Uponor Infra dostarczył na 
tą inwestycję ponad 400 metrów rur Weholite o średnicach 
DN1600 i DN2000, SN8 oraz SN4. Realizacje poprzedziły 
konsultacje dotyczące właściwego przeprowadzenia 
ułożenia rur w wykopie z uwagi na bardzo kamienisty teren. 
Dodatkowo Grupa Serwisowa Uponor Infra zrealizowała 
zamówienie serwisowe połączeń, polegające na łączeniu 
rur metodą spawania ekstruzyjnego, które zapewnia 100% 
szczelność, jednorodność połączeń i niezawodność systemu. 
Pomimo niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych 
realizacja tego projektu przebiegała bez problemów i została 
ukończona w połowie 2015 r.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków
Praga, Czechy 2015

Projekt: Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
międzynarodowego portu lotniczego Vaclava Havla  
w Pradze – Ruzyne
Medium: Ścieki sanitarne i deszczowe
Zakres dostawy: Weholite DN1600 i DN2000,  
SN8 i SN4 – łącznie ponad 400 metrów
Usługi dodatkowe: Konsultacje w fazie projektowania, 
łączenie rur za pomocą spawania ekstruzyjnego 
Projektant: Mebikan
Inwestor: AeroHolding CZ
Wykonawca: Trace Group a.s.
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W lipcu 2003 roku rozpoczęto naprawę zniszczonego 
kolektora żelbetowego kanalizacji ogólnospławnej we 
Wrocławiu. Naprawiany kanał, zbudowany w latach 1970-74, 
jest jednym z głównych kolektorów przebiegających przez 
centrum miasta. Jego wewnętrzna średnica wynosi 2,5 m. 
Powodem przeprowadzenia renowacji był zły stan techniczny 
kolektora. Postępująca korozja betonu, sięgająca do 70 mm 
przekroju ścianki, a więc ponad jednej trzeciej jej grubości,  
była widoczna na całej długości kanału. Naprawie poddano 
odcinek o długości 231 m. Do renowacji wybrano technologię 
reliningu krótkiego, która polega na wprowadzaniu 
polietylenowych modułów Weholite do wnętrza  
zniszczonego kolektora. Rury Weholite dostarczono  
w odcinkach 6 m oraz 3 m. 
Pozwoliło to zminimalizować wymiary komory startowej  

i ograniczyło problemy związane z ruchem ulicznym. 
Zastosowanie w renowacji technologii Weholite pozwoliło 
zachować ciągłość w odbiorze ścieków. Prace montażowe 
były wykonywane na czynnym kolektorze. Relining w technologii 
Weholite daje gwarancję: 
• szczelności
• długowieczności
• braku korozji
•  łatwego i szybkiego wykonania prac
Łuki na kolektorze (9 i 16°) także pokonano bez robienia 
wykopów. Z dwóch stron wprowadzono specjalnie przycięte 
rury Weholite, spasowano je i zespawano wewnątrz kolektora. 
Pustą przestrzeń pomiędzy starym kolektorem a modułami 
Weholite wypełniono specjalną mieszaniną cementowo- 
-popiołową.

Renowacja zniszczonego kanału 
żelbetowego
Wrocław 2003

Projekt: Renowacja zniszczonego kanału żelbetowego  
– relining krótki rurami Weholite w odcinkach 3 i 6 m
Medium: Ścieki sanitarne 
Zakres dostawy: Rury Weholite dn2000 SN5 - 231 m
Inwestor: MPWiK Wrocław
Wykonawca: PRIS Wrocław
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Na terenie miasta Ruda Śląska Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji przeprowadziło samodzielnie 
renowację odcinków kanałów betonowych, których stan nie 
pozwalał na dalszą eksploatację. Renowacja odbywała się na 

częściowo czynnych kolektorach, w zróżnicowanym terenie, 
przy minimalnym nakładzie miejsca i sił. Zastosowanie 
sprawdzonej technologii bezwykopowej renowacji sieci 
pozwoliło na szybką i sprawną realizację zadania.

Renowacja sieci kanałów betonowych
Ruda Śląska 2012

Projekt: Renowacja bezwykopowa nieszczelnej kanali-
zacji deszczowej – reling krótki modułami VipLiner
Medium:  
ścieki sanitarne i deszczowe
Zakres dostawy:  
Moduły PE VipLiner L=0,5 m

• DN500 – 302 sztuki

• DN630 – 226 sztuk

• DN315 – 200 sztuk

• DN200 – 200 sztuk
Usługi dodatkowe:  
Wypożyczenie sprzętu do montażu modułów  
VIPLINER
Inwestor/Wykonawca:  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Ruda Śląska



Projekty referencyjne - Kanalizacja sanitarna i ogólnospławna |  3 1

W 2013 r. podjęto decyzję o przeprowadzeniu renowacji 
kanału kamionkowego o średnicy dn250mm i dn400mm. 
Kanał wykazywał liczne nieszczelności, także w miejscach 
łączenia ze studzienkami.
Po przeanalizowaniu różnych technik renowacji  
postanowiono naprawić kanał modułami VipLiner  
z polietylenu PE100 RC o podwyższonej odporności  
na propagację pęknięć, naciski punktowe i skutki  
zarysowań. Firma Blejkan zastosowała metodę krakingu 
statycznego, który polegał na kruszeniu starego kanału  
za pomocą głowicy połączonej stalowymi skręcanymi 
żerdziami z wciągarką o napędzie hydraulicznym  
i jednoczesnym wpychaniu za głowicą modułów VipLiner. 

Metoda ta pozwoliła uzyskać poprawę parametrów 
hydraulicznych sieci kanalizacyjnej.
Na potrzeby tej inwestycji firma Uponor Infra dostarczyła 
moduły o długości 0,5 m i średnicy odpowiednio większej  
niż poddany renowacji odcinek (dn355 i 450mm). 
Roboty przeprowadzano zimą na przełomie roku 2013  
i 2014. Rehabilitacji poddano 8 odcinków a najdłuższy 
odcinek pomiędzy studzienkami wynosił 60 m.  
Wykonawca chwalił łatwość i prostotę montażu modułów  
oraz szybkość prac przy wykorzystaniu VipLinerów  
(średni czas rehabilitacji odcinka to ok. 3 dni).

Renowacja zniszczonego kanału kamionkowego
Tomaszów Mazowiecki 2014

Projekt: Renowacja zniszczonego kanału kamionkowego  
- kraking/relining krótki modułami VipLiner
Medium: Ścieki sanitarne
Zakres dostawy: Moduły VipLiner 2RC+ dn355x20  
– 704 szt., dn450x25 – 100 szt.
Inwestor: Wodociągi Tomaszów Mazowiecki
Wykonawca: Blejkan
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Projekt: Przejście pod rzeką metodą przewiertu  
horyzontalnego
Medium: Ścieki
Zakres dostawy: Rury WehoPipe dn1200 PN6, 3 
SDR21 PE80 – 530 m
Usługi dodatkowe: Wykonanie połączeń rur metodą  
zgrzewania doczołowego, konsultacje na etapie  
projektu i montażu
Wykonawca: Beta S.A.

Piętnastometrowe odcinki rur PE o średnicy 1200 mm 
połączono metodą zgrzewania doczołowego w jedną nitkę  
o całkowitej długości 530 m.
W odpowiednio przygotowany, rozwiercony tunel pod dnem 
Martwej Wisły wprowadzono rurociąg PE. Otwór montażowy 
miał średnicę około 1,8 m. 
Analiza geologiczna wykazała bardzo trudne warunki 

montażowe. Wciąganie rurociągu wykonano  
w ciągu 18 godzin. Zamontowany pod dnem Martwej Wisły 
rurociąg został połączony z kolektorem lądowym za pomocą 
dwóch pompowni, wybudowanych po obu stronach  
Martwej Wisły.
Przewiert w Gdańsku jest europejskim rekordem w długości 
wciąganego rurociągu PE tak dużej średnicy.

Przewiert pod rzeką Martwa Wisła 
Gdańsk 2000
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Projekt: Budowa rurociągów tłocznych do oczyszczalni 
ścieków „Pomorzany”
Medium: Ścieki sanitarne i deszczowe
Zakres dostawy: Rury PE-HD WehoPipe dzxe 
1033,2x75,9 SDR 13,6 MOP 12,5 – 3101m, rury PE-HD 
WehoPipe PN 10 SDR 17 dn630÷1000 mm – 8916m
Usługi dodatkowe: Konsultacje techniczne, wykonanie 
połączeń przez Grupę Serwisową Uponor Infra
Wykonawca: Hydrobudowa 9 P.I.B. S.A. z Poznania

W 2007 roku w Szczecinie wykonano serię rekordowych na 
skalę europejską przekroczeń rurociągiem wielkośrednicowym 
pod przeszkodą wodną wykonywanych metodą przewiertu 
sterowanego. Prace inżynierskie, zrealizowano w ramach 
programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”. Wykonawca 
zaplanował wykorzystanie 3 różnych technologii posadowienia  
rurociągów: wykopu otwartego, mikrotunelingu oraz 
sterowanego wiercenia horyzontalnego, w której wykonano  
6 największych przekroczeń bezwykopowych pod 
przeszkodami wodnymi o łącznej długości ponad 3 km.  
W technologii wykopu otwartego i mikrotunelingu wykorzystano  
standardowe rury PE-HD WehoPipe o średnicy dn1000x59,3 
mm PN 10 SDR 17. W tunelach wykonanych metodą 
przewiertu horyzontalnego ze względu na bardzo trudne 
warunki geologiczne i posadowienie na głębokości około 20m, 
zastosowano rury o pogrubionych ściankach zewnętrznych 
(dzxe1033,2x75,9 SDR 13,6 MOP 12,5). Rury wyprodukowano 
i dostarczono na miejsce instalacji w 15-metrowych odcinkach, 
w celu zminimalizowania ilości zgrzewów na trasie rurociągu. 

W grudniu 2006 r. po wykonaniu przewiertów pilotażowych 
dokonano pierwszego właściwego przewiertu przy Urzędzie 
Celnym. W otwór pod Odrą wciągnięto 460 i 465-metrowy 
odcinek rurociągu. Odcinki rurociągu pod Kanałem Parnickim 
- 360 i 570-metrowy, zostały posadowione w lutym 2007 r. 
Z uwagi na brak miejsca do montażu rurociągów w okolicy 
przekroczenia zostały one zgrzane na Wyspie Puckiej  
a następnie zwodowane i przetransportowane na miejsce 
wciągania przez holowniki. W przypadku krótszego odcinka 
całą rurę wyciągnięto z wody i ustawiono na rolkach.  
Dłuższy odcinek wciągano niemal w całości z kanału.  
Warto odnotować, że był to pierwszy w Polsce  
montaż tak dużej rury polietylenowej przetransportowanej 
i wciągniętej niemal w całości z wody. Posadowienie 
rurociągów na wysokości Wyspy Puckiej przeprowadzono  
na przełomie marca i kwietnia 2007 r. Rury o długości 620m i 
626 m zainstalowano ustanawiając nowy europejski rekord w 
długości rurociągu wielkośrednicowego wciąganego  
do przewiertu HDD. 

Przewierty pod rzeką Odrą
Szczecin 2006-2008
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Wydobycie węgla brunatnego skoncentrowane jest  
w czterech zagłębiach górniczo-energetycznych: 
adamowskim, bełchatowskim, konińskim i turoszowskim. 
Największy udział w całkowitym wydobyciu posiada 
Kopalnia Bełchatów, która jest jedną z największych 
kopalni odkrywkowych w Europie. Pozycja bełchatowskiej 
Kopalni jest efektem zastosowania najnowszych rozwiązań 
technicznych oraz zaangażowania w ochronę środowiska.  
To właśnie Kopalnia Bełchatów wiele lat temu jako  
pierwsza do odwodnień odkrywki zdecydowała się  
na zamianę rurociągów stalowych na systemy  

polietylenowe. Firma Uponor Infra od kilkunastu lat dostarcza 
systemy PEHD instalowane w obrębie wyrobiska do 
odwodnienia powierzchniowego, którego zadaniem jest 
przejęcie wód opadowych, wycieków ze skarp oraz wód 
pompowanych przez system odwodnienia pomocniczego.  
Jak podkreśla inwestor decydującą o wyborze systemów 
PEHD jest jednorodność połączeń i związana z tym zdolność 
do przenoszenia sił wzdłużnych. Ma to szczególne znaczenie 
przy instalacji w tak trudnych warunkach gdzie występują 
procesy osuwiskowe. 

Systemy odwodnień kopalni węgla  
brunatnego
KWB Bełchatów, KWB Turów, KWB Konin, KWB Adamów 2000-2018

Projekt: Systemy odwodnień kopalni węgla brunatnego
Medium: Wody kopalniane 
Zakres dostawy: 

• rury ciśnieniowe WehoPipe – łącznie 130 km, 
•  rury grawitacyjne Weholite, WehoDuo, WehoTripla  

– łącznie 92 km,
•  rury grawitacyjne Weholite do instalacji  

napowierzchniowych - 8 km

• kształtki PE i PP – łącznie 6052 szt.

• studzienki Weho – łącznie 171 szt.
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Systemy drenażowe wokół składowiska 
Żelazny Most 
KGHM Polska Miedź S.A. 1997-2018

Składowisko „Żelazny Most” jest obecnie jedynym miejscem 
deponowania odpadu z flotacji dla wszystkich kopalń KGHM 
Polska Miedź S.A., co powoduje, że stanowi ono kluczowe 
ogniwo technologiczne. 
Woda cyrkuluje stale w obiegu pomiędzy ZWR-ami  
i składowiskiem.
Obecnie łączna długość zapór otaczających składowisko 
wynosi 14,3 km, a powierzchnia całkowita obiektu - 1394 ha. 
Roczna wielkość deponowanych odpadów z flotacji waha się  
od 20 do 26 mln ton. Obok podstawowej funkcji, jaką jest 
utylizacja odpadów, akwen utworzony w centralnej części 
składowiska „Żelazny Most” pełni jednocześnie funkcję 
osadnika klarującego wody nadosadowe użytkowane  
w obiegu flotacji, a ze względu na dużą pojemność  
również zbiornika retencyjno-dozującego nadmiar wody 
kopalniano-technologicznej w obiegu.

W strefie zapory i na jej przedpolu wprowadzono systemy 
drenażowe, rowy opaskowe wzdłuż zapory, które łącznie 
przechwytują ok. 80% infiltrującej wody. 
W tak rozbudowanym i złożonym obiekcie przemysłowym 
bardzo duże znaczenie ma zastosowanie rurociągów  
z materiałów o najlepszych parametrach (odporność 
chemiczna, odporność na ścieranie, jednorodność  
połączeń, szybkość układania). 

Rurociągi PEHD produkcji Uponor Infra (dawniej KWH Pipe)
idealnie sprawdziły się w tych warunkach. Firma Uponor Infra 
oprócz rurociągów była dostawcą studni.

Projekt: Systemy drenażowe w strefie zapory  
i na jej przedpolu
Medium: Wody kopalniane
Zakres dostawy: 
WehoPipe DN 110- 450 ponad 24 km 
Weholite DN 500-1200 około 5 km 
WehoDuo około 25 km  
Studzienki Weho, sejsmiczne i inne
Usługi dodatkowe:  
Konsultacje w fazie projektowania
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Transport odpadów poflotacyjnych  
– rurociągi technologiczne
KGHM Polska Miedź S.A. 2000-2018

KGHM Polska Miedź SA – jest liczącym się na świecie 
producentem miedzi i srebra. Bazą surowcową  
dla KGHM Polska Miedź S.A. jest największe w Europie  
i jedno z największych na świecie złoże rud miedzi.  
Do jego eksploatacji zostały utworzone obszary górnicze  
o powierzchni ok. 468 km2.
KGHM dysponuje własną zintegrowaną strukturą 
produkcyjną, w skład której wchodzą trzy kopalnie  
(ZG „Lubin”, ZG „Rudna”, ZG „Polkowice-Sieroszowice”),  
trzy huty miedzi („Głogów", „Legnica”, „Cedynia”),  
oraz oddziały wspomagające działalność podstawową 
(Zakłady Wzbogacania Rud, Zakład Hydrotechniczny).

Zakład Hydrotechniczny odpowiedzialny jest za składowanie 
i zagospodarowywanie odpadów powstałych w procesie 
produkcyjnym.
Podstawowe zadania Zakładu związane są z gospodarką 
wodno-szlamową trzech Zakładów Wzbogacania Rud,  
które prowadzą wzbogacanie urobku górniczego rud miedzi 
metodą flotacji. Odpady z flotacji są szlamem  
w stanie płynnym, który jest transportowany rurociągami 
na składowisko Żelazny Most. W składowisku następuje 
sedymentacja fazy stałej, a woda sklarowana jest ujmowana  
i ponownie kierowana do ZWR-ów.

Projekt: Rurociągi transportujące odpady poflotacyjne.
Medium: Szlam w stanie płynnym, w którym  
części stałe zajmują 6,5-8,7% objętości
Zakres dostawy: WehoPipe DN 710, 800, 900,  
1000, 1100, 1200, 1300, 1370 PN7,5 –PN16  
Łącznie około 24 km rurociągów
Usługi dodatkowe: Konsultacje w fazie projektowania. 
Współpraca przy realizacjach np. metodą zatapiania. 
Zgrzewanie rurociągów.
Wykonawca:
PBH ODRA 2
PeBeKa S.A. - Lubin
PPHU Zachód Sp. z o.o. – Polkowice
P.P.U. „MONT -INSTAL” Sp. z o.o. – Polkowice
Arkop Sp. z o.o. - Wrocław
P.B.M TOLOS Sp.J.- Żory
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Transport odpadów poflotacyjnych  
– rurociągi technologiczne
KGHM Polska Miedź S.A. 2000-2018

Pierwsze dostawy rurociągów PEHD do transportu szlamów 
- d.800 PN12,5 - firma Uponor Infra (dawniej KWH Pipe) 
zrealizowała w 2000 roku. Wykonawcą tej inwestycji była 
firma PBH Odra 2. Realizacja ta polegała na przejściu  
przez rzekę metodą zatopienia. Długość zatapianego  
odcinka wyniosła 168 m.
Kolejną ciekawą inwestycją realizowaną w Zakładzie 
Hydrotechnicznym była dostawa rurociągów d.710mm 
SDR17,6 dla firmy Pebeka S.A. Inwestycja ta polegała na 
renowacji rurociągu szlamowego stalowego d.813mm rurą 
PEHD metodą reliningu długiego.

Najdłuższy wciągany na raz odcinek rurociągu wyniósł 1000m. 
Był to rekord, dzięki któremu Wykonawca zdobył nagrodę 
Limbur w kategorii Projekt roku 2002 –Renowacja.

W kolejnych latach realizowane były inwestycje rurociągów 
szlamowych w technologii PEHD firmy Uponor Infra.  
Na uwagę zasługuje inwestycja zrealizowana w latach  
2008-2009 wspólnie z firmą PPU MONT-INSTAL z Polkowic,  
w której rurociągi PEHD d.900 PN10 zostały zainstalowane 

na istniejących, wysokich podporach. Całość tej inwestycji 
obejmowała ułożenie ok. 2,5km rurociągu.

Największą do tej pory inwestycją w Zakładzie 
Hydrotechnicznym była inwestycja zrealizowana wspólnie  
z firmą Tolos z Żor, która polegała na ułożeniu podwójnej nitki 
rurociągów PEHD o parametrach:
• d.1000 SDR11 PN16 - ok. 2,5km
• d.1000 SDR21 PN8 - ok. 1km
• d.1300 SDR17 PN10 - ok. 2km
• d.1370 SDR17 PN10 - ok. 1,4km
Kolejna inwestycja zrealizowana w latach 2014-2015 
obejmowała dostawę rurociągów d.1250 SDR17 PN10  
(ok. 1,5 km) i d.1290 SDR13,6 PN12,5 (ok. 3km).

Szerokie zastosowanie rurociągów PEHD do hydrotransportu 
szlamów wynika z wyjątkowo dużej ich odporności na 
ścieranie. W roku 2009 KGHM Polska Miedź dokonał 
oględzin rurociągów PEHD po ponad 10 latach eksploatacji. 
Okazało się, że wytarcie rurociągu było znikome, nie 
nastąpiło nawet wytarcie wewnętrznych wypływek rurociągu.
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Transport wód nadosadowych  
– rurociągi technologiczne 
KGHM Polska Miedź S.A. 2012-2018

Dotychczasowe pozytywne doświadczenia KGHM 
Polska Miedź S.A. z transportu odpadów poflotacyjnych 
zadecydowały o podjęciu decyzji o zastosowaniu systemów 
PEHD również do transportu wód nadosadowych ze zbiornika 
odpadów poflotacyjnych. Decydującą zaletą systemów 
PEHD jest niezawodność i zdolność przenoszenia obciążeń 
wzdłużnych, co ma szczególne znaczenie w przypadku 
rurociągów instalowanych w rejonie „Żelaznego Mostu.” 
Pierwszą tego typu instalacją była budowa rurociągu  
DN1500 PN10 długości 2310m, która pomimo trudnych 
warunków i instalacji w okresie zimowym została 
zrealizowana w okresie 4 miesięcy.

Projekt: Rurociągi transportujące wody nadosadowe  
ze zbiornika odpadów poflotacyjnych 
Medium: Wody kopalniane
Zakres dostawy: Rury i kształtki WehoPipe DN1500 
PN8 – 2310 m , DN1200 PN10 – 1200 m
Usługi dodatkowe: Wykonanie połączeń rur metodą  
zgrzewania doczołowego przez Grupę Serwisową  
Uponor Infra
Wykonawca: „Tolos” Piotr Walczak sp. k.
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Transport wód nadosadowych  
– rurociągi technologiczne 
KGHM Polska Miedź S.A. 2012-2018

Kolejną inwestycją była prototypowa instalacja związana  
z modernizacją ujęcia wód nadosadowych zlokalizowanego 
w czaszy zbiornika odpadów poflotacyjnych. Wieżowe ujęcie 
wody wyposażone jest w ujęcie lewarowe, które czerpie wodę 
bezpośrednio z akwenu. Ze względu na usytuowanie ujęcia 
w bliskim sąsiedztwie zrzutów i obwałowań ograniczających 
akwen, zaistniała potrzeba znalezienia rozwiązania,  
które umożliwi ujmowanie wód odpowiedniej czystości. 
Dla zapewnienia większej czystości wody pobieranej  
z osadnika przez ujęcie „E” zdecydowano się na przedłużenie 
odcinka ssącego rurociągiem PEHD DN1200 długości 600m  
w celu pobierania wody z obszaru o większej głębokości  

i odległości od namywów. Wlot jest podwieszony do pływaka  
z możliwością regulacji położenia krawędzi przelewowej 
poniżej zwierciadła wody w osadniku. Rurociąg pływający 
stabilizowany jest na powierzchni akwenu za pomocą kotwic.
Całość prac związanych z połączeniem rurociągu została 
zrealizowana w ciągu 14 dni, zaś sam proces zatopienia 
rurociągu - w 48 godzin. Powyższe rozwiązanie było 
prototypowe, ale ponieważ całkowicie spełniło oczekiwania 
Inwestora planowana jest podobna instalacja na kolejnych 
ujęciach. 
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Rurociąg transportujący ścieki poprocesowe z Zakładów 
Celulozowych do oczyszczalni biologicznej biegnie pod 
ulicami Ostrołęki. Od 1965 roku przesył ścieków odbywał się 
rurociągiem stalowym, jednak ze względu na agresywność 
ścieków szybko nastąpiła korozja. Część rurociągu poddano 
remontowi poprzez wykonanie otuliny żelbetowej. Pomimo 
tego następowała dalsza korozja, dochodziło do awarii  
i miejscowych wycieków do gruntu.
W 1996 roku inwestor zdecydował się na remont 1726 - 
metrowego odcinka końcowego metodą reliningu długiego 
rurami polietylenowym WehoPipe.  
Firma Uponor Infra (dawniej KWH Pipe) zaoferowała 
wykonanie całego projektu, włącznie z wykonawstwem  
„pod klucz". Prace naprawcze realizowane były z 8 wykopów 
montażowych. Długości wciąganych rur wynosiły od 160 do 
370 metrów w jednym odcinku.

W 2003 roku inwestor zdecydował o wykonaniu kolejnego 
etapu renowacji rurociągu stalowego o długości 3285m.  
Uponor Infra dostarczyła rury i zgrzewarki. Sytuacja w 
porównaniu z renowacją z 1996 roku była prostsza - na 
tym odcinku nie występowała otulina żelbetowa rurociągu 
stalowego. Dodatkowo zrezygnowano z wstawek i łączenia 
wciąganych rur na kołnierze – w wykopach zastosowano 
połączenia rur za pomocą muf elektrooporowych.
Do pokonania występujących łuków wykorzystano  
możliwość wyginania rury PE rezygnując z łuków 
segmentowych. Rurociąg został przetestowany próbami  
na 8 odcinkach oraz próbą końcową całego remontowanego 
rurociągu.
Naprawiony rurociąg działa bez najmniejszych problemów, 
transportując substancje chemiczne.

Renowacja rurociągu ściekowego z celulozowni 
Ostrołęka 1996 i 2003

Projekt: Renowacja stalowego rurociągu  
z celulozowni
Medium: Ścieki poprocesowe z celulozowni 
Zakres dostawy:
1996: Rury WehoPipe dn630 PN6 PE63 – 1726m
2003: Rury WehoPipe dn630 PN6,3 PE80 – 3285 m
Usługi dodatkowe: Projekt, wykonawstwo,  
konsultacje techniczne, próba ciśnieniowa, łączenie 
rurociągów.
Wykonawca: 
1996 - Uponor Infra (dawniej KWH Pipe) 
2003 - ZISBD Wrocław
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Projekt: Renowacja kolektora technologicznego GRP  
w Chmielowie metodą reliningu długiego
Medium: Kwas siarkowy
Zakres dostawy: Rura PEHD Weholite dn800mm SN8 – 
735m, studzienki ekscentryczne Weho dns1200/800 – 12 szt.
Usługi dodatkowe: Konsultacje w fazie projektowania,  
wykonanie wewnętrznych połączeń metodą spawania  
ekstruzyjnego drutem polietylenowym przez Grupę 
Serwisową Uponor Infra.
Inwestor: Panattoni Europe 
Generalny wykonawca: Depenbrock Polska 
Polimex Mostostal

W ramach budowy hali magazynowo-produkcyjnej dla 
Pilkington Polska konieczna była przekładka betonowych 
rurociągów kanalizacji deszczowej i technologicznej wraz 
z zamianą materiału na PEHD. Eksploatatorem kanalizacji 
technologicznej – awaryjnego rurociągu zrzutowego kwasu 
siarkowego - jest ZCH Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.  
W ramach tego projektu konieczna była renowacja nowo 
ułożonego kolektora technologicznego GRP  
o średnicy  dn1200m. Ze względu na koszty, trudne  
warunki techniczne (posadowienie rur na głębokości 6m)  
oraz prawne (kanalizacja biegnie na dwóch działkach  
na oddzielnych pozwoleniach na budowę) zdecydowano się 
na relining długi. 

Do renowacji wykorzystano rury Weholite dn800mm SN8 
łączone wewnątrz metodą spawania ekstruzyjnego poza 
komorą montażową. Kolejnym etapem prac było wciągnięcie 
całego rurociągu do wnętrza kolektora GRP. 
Po wykonaniu renowacji rurociągu GRP, układanie rurociągu 
przeprowadzono w wykopie otwartym. 

Renowacja rurociągu technologicznego GRP
Chmielów 2012
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Transport solanki – rurociągi technologiczne
PGNiG – Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo 2009

Rozbudowa podziemnych magazynów gazu jest ważna  
z punku widzenia bezpieczeństwa gazowego Polski stąd 
od kilku lat znajduje się na liście priorytetów inwestycyjnych 
PGNiG. 
KPMG Kosakowo jest pierwszym w północnej części 
kraju podziemnym magazynem gazu wysokometanowego 
wybudowanym w złożu soli kamiennej. 
Gaz będzie magazynowany w przystosowanych komorach 
solnych na głębokości od 1000 do 1200 m. Zakończenie całej 
inwestycji planowane jest na 2020 rok, a od roku 2014 będzie 
funkcjonowała pojemność na poziomie 100 mln m3.  
W trakcie wytworzenia planowanych docelowo dziesięciu 
komór magazynowych o łącznej pojemności 250 mln m3 
zostanie wydobytych 3,4 mln ton soli w postaci solanki  
o objętości około 18 mln m3.

Komory magazynowe tworzone są poprzez ługowanie soli 
za pomocą wody pompowanej do złoża soli. W wyniku tego 
procesu powstaje solanka, którą w sposób bezpieczny należy 
zagospodarować lub odprowadzić do odbiornika. 
Solanka ta od roku 2009 jest odprowadzana rurociągiem 
WehoPipe PE DN 355 do Zatoki Puckiej. W odległości  
2,3 km od brzegu na głębokości 8 m zainstalowano system 
dyfuzorów, umożliwiający kontrolowane rozprowadzenie 
solanki w wodach Zatoki Puckiej. 
Dotychczasowa bezawaryjna eksploatacja rurociągu 
solankowego potwierdza przydatność systemu PE do tak 
wymagających i odpowiedzialnych zastosowań.

Projekt: Rurociągi technologiczne transportujące solankę 
wypłukiwaną podczas budowy podziemnego magazynu 
gazu i dalszy jej zrzut do Zatoki Puckiej 
Medium: Solanka
Zakres dostawy: Rury WehoPipe PE100 SDR 11 PN16 
DN355 – łącznie 6 km, w tym część lądowa - 3,7 km, 
część morska - 2,3 km)
Inwestor: PGNiG S.A.
Generalny realizator: INVESTGAS (obecnie  
Operator Systemu Magazynowania Sp z o.o.)  
Q=300 m3/h Ciśnienie 10 bar
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Projekt: Modernizacja rurociągu solankowego  
na odcinku Przyjma-Janikowo pomiędzy studniami  
spustowymi S-5 a S-6
Medium: Solanka
Zakres dostawy: Rury WehoPipe PE100 PN23 670x84,3  
– 355m
Usługi dodatkowe: PGNiG S.A.
Inwestor: Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A.  
- Grupa PKN ORLEN S.A.

Transport solanki – rurociągi technologiczne
Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. – Grupa PKN ORLEN S.A. 2013

Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. koncentruje swoją  
działalność na podziemnym magazynowaniu ropy i paliw, 
wydobyciu solanki oraz konfekcjonowaniu soli.
Przedsiębiorstwo należące do Grupy Orlen S.A. jest 
największym producentem solanki w kraju, osiągając roczne 
wydobycie na poziomie 9 mln. m³. Solanka wydobywana jest 
w dwóch kopalniach zlokalizowanych w miejscowościach: 
Góra i Mogilno. Eksploatacja prowadzona jest z powierzchni 
tzw.  metodą otworową. Wydobyta solanka przesyłana jest 
rurociągami do największych w Polsce zakładów branży 
sodowej i chemicznej zlokalizowanych w regionie. 
Istniejące rurociągi stalowe ze względu na częstość 
występowania awarii mocno degradującymi środowisko 
wymagały modernizacji. Prace mogły być prowadzone  
w trakcie jedynej w roku, trwającej siedem dni przerwy 
remontowej.  
W roku 2013 IKS Solino ogłosiło przetarg na renowację 
rurociągu solankowego na odcinku Przyjma-Janikowo 

pomiędzy studniami spustowymi S-5 a S-6.  Dostawcą 
specjalistycznych wysokociśnieniowych rurociągów PEHD 
WehoPipe PE100 PN 23 670x84,3 na tą inwestycję była firma 
Uponor Infra. Dostawy zrealizowane były w trybie awaryjnym 
(ekspresowym) po wycofaniu z budowy wadliwych rur innego 
producenta. 
Pierwsza dostawa nastąpiła po 4 dniach od formalnego 
złożenia zamówienia. Całość dostaw zrealizowano w ciągu 
następnych 4 dni z uwzględnieniem dostaw w dni wolne 
od pracy. Modernizacja rurociągu na odcinku 355m była 
realizowana metodą crackingu statycznego. Czas dostaw 
rur miał kluczowy wpływ na powodzenie całej inwestycji. 
Dzięki błyskawicznej realizacji zamówienia  rzeczywisty czas 
ułożenia rurociągu został skrócony do 4 dni. Ekspresowe 
tempo dostaw umożliwiło planowane wznowienie produkcji. 
Wykonanie zadania w zaplanowanym czasie  i pozwoliło 
uniknąć wykonawcy olbrzymich kar z tytułu przekroczenia 
czasu realizacji.
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Ubocznym produktem spalania węgla brunatnego jest m.in. 
popiół, który jest składowany przez Elektrownię Bełchatów na 
składowisku Bagno Lubień. Do 2010 r. popiół składowany był  
w formie lotnej, jednak bardzo duże pylenie zmusiło elektrownię 
do zmiany metody składowania na mokry i hydrotransportu 
popiołów.
Popiół transportowany jest na składowisko w postaci suspensji, 
czyli mieszaniny popiołu i wody w stosunku 1:1. Problemem dla 
elektrowni stało się równomierne rozprowadzenie mieszanki 
na składowisku o powierzchni aż 416 ha ponieważ gęsta forma 
mieszanki po odprowadzeniu wody tworzy twardą skorupę.
Firma Uponor Infra uczestniczyła w rozmowach technicznych 
z inwestorem oraz wykonawcą i doradzała w rozwiązaniu 
problemu. Ostatecznie zdecydowano się na zastosowanie rur 
WehoSlurry z PE z dodatkową wewnętrzną warstwą slurry 
odporną na wycieranie przez medium. Rury PE okazały się 
najlepszym rozwiązaniem również z uwagi na swoją całkowitą 
odporność na korozję i promieniowanie UV oraz elastyczność 
pozwalającą na przystosowanie się do dynamicznego otoczenia 

również w niskich temperaturach. 
Wokół składowiska przygotowano 79 punktów wypływu z rur 
stalowych, do których podłączono rurociągi WehoSlurry. Metoda 
łączenia rurociągów została tak dobrana aby można było 
doprowadzać mieszaninę do środka składowiska, a następnie 
skracając długość odcinków rurociągów rozprowadzać 
równomiernie mieszaninę w stronę brzegu tworząc jednolitą 
warstwę. Następnie rurociągi ponownie połączyć i od środka 
wylać kolejną warstwę. Do instalacji 12-metrowych odcinków 
rurociągów wykorzystano system rurowo-kołnierzowy AVK 
Victaulic, który pozwala na szybki montaż i demontaż rur.  
W projekcie zastosowano 5,1 km rur WehoSlurry  
o średnicy DE/ID 250/203 mm. Po 2 latach ekspolatacji rury 
WehoSlurry zdały egzamin i planowane są kolejne dostawy.  
Do 2021 r. Uponor Infra dostarczy jeszcze 2,1 km rur.

Hydrotransport popiołów 
Elektrownia Bełchatów, składowisko Bagno Lubień 2016-2021

Projekt: Instalacja hydrotransportu popiołów
Medium: Woda + popiół – 1:1
Zakres dostawy: Rury WehoSlurry DE/ID 250/203 – 
7200 m 
Usługi dodatkowe:  Konsultacje techniczne 
Inwestor: PGE Elektrownia Bełchatów
Wykonawca: Ramb



Uponor. Systemy rurowe Uponor Infra |  4 5Projekty referencyjne - Rurociągi technologiczne i przemysłowe |  4 5

Projekt: Budowa rurociągów wody surowej dla bloku  
energetycznego 858 MW w BOT ELEKTROWNIA  
BEŁCHATÓW S.A.
Medium: woda surowa i podgrzana
Zakres dostawy: Rury WehoPipe dn900 SDR 17  
PN10 - 2335m, WehoPipe dn630  SDR13,6 PN12,5 - 
421m, WehoPipe dn630 SDR 17 PN10 - 71m  
oraz rury WehoPipe dn225÷560. Ponadto:  
łuki segmentowe, trójniki, redukcje, połączenia 
kołnierzowe, kształtki specjalne wg projektu.
Usługi dodatkowe: Zgrzewanie doczołowe rur
Generalny wykonawca: ALSTOM Power

Elektrownia Bełchatów to największa w Europie elektrownia 
cieplna i największa na świecie elektrownia wytwarzająca 
energię elektryczną z węgla brunatnego.  
Węgiel ten wydobywany jest w pobliskiej KWB Bełchatów 
SA. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię, 
koniecznością renowacji starych bloków oraz narzuconym 
Polsce po wejściu do Unii Europejskiej ograniczeniem  
emisji zanieczyszczeń do atmosfery, podjęto decyzję  
o modernizacji starych urządzeń i budowie nowego bloku 
energetycznego. Jest to największy i najnowocześniejszy  
w Polsce blok energetyczny o mocy znamionowej brutto  
858 MW.
W październiku 2006 r. ruszyła budowa, w której 
wykorzystane zostały najlepsze istniejące technologie  
i doświadczenia światowe w zakresie realizacji i wyposażenia 
dużych bloków energetycznych.

Realizowana w Elektrowni Bełchatów inwestycja oprócz bloku 
energetycznego objęła również budowę całego zaplecza  
w tym instalacji technologicznych:
•  rurociągu tłocznego wody surowej de900 ze zbiornika  

Biały Ług  do maszynowni,
•  rurociągu wody surowej de630 podawanej do budynku 

Elektrowni Bełchatów I,
•  rurociągu wody podgrzanej de630 z maszynowni  

do kanału technologicznego przy budynku wstępnego 
uzdatniania wody.

Firma Uponor Infra dostarczyła w ramach tego projektu rury 
ciśnieniowe PE WehoPipe o średnicach w zakresie  
od 225÷900mm i łącznej długości ok. 3km.

Budowa rurociągów wody surowej  
dla elektrowni 
Elektrownia Bełchatów 2008
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Projekt: Budowa rurociągów wody surowej dla bloku 
energetycznego 1075 MW w Elektrowni Kozienice
Medium: Woda surowa 
Zakres dostawy: rury Weholite DN1000 SN8 (ok. 70 m) 
i studzienki Weho DN1800, rury ciśnieniowe PE100 
PN7,5 SDR22 d. 800x36,4mm - 405 m oraz PE100 PN10 
SDR17 d. 800x47,4mm – 236m
Usługi dodatkowe:  Łączenie rurociągów grawitacyjnych 
metodą spawania ekstruzyjnego przez Grupę Serwisową 
Uponor Infra
Główny projektant: ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA
Inwestor: ENEA SA
Wykonawca: Konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power 
Systems Europe GmbH (MHPSE) i Polimex-Mostostal SA

Enea jest czołowym producentem, dystrybutorem i sprzedawcą 
energii elektrycznej oraz cieplnej, której udział w krajowym 
rynku sprzedaży energii elektrycznej wynosi 13%. Podmiotem 
odpowiedzialnym za cały obszar wytwarzania w Grupie 
Enea jest ENEA Wytwarzanie S.A., która jest największym 
wytwórcą energii elektrycznej na węgiel kamienny w Polsce. 
Spółka zarządza Elektrownią Kozienice posiadającą 10 
wysokosprawnych bloków energetycznych o łącznej mocy 
osiągalnej 2919 MW. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem 
na energię i koniecznością ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery podjęto decyzję o budowie  jedenastego bloku 
energetycznego w Elektrowni Kozienice o mocy 1075 MW 
brutto. Będzie to najnowocześniejszy w Polsce i w Europie 
blok opalany węglem, który będzie pracował na nadkrytyczne 
parametry pary, co pozwoli na uzyskanie tej samej ilości energii 
przy znacznie mniejszym zużyciu węgla.
Istotnym elementem nowego bloku energetycznego jest rurociąg 
wody surowej zaopatrujący stację przygotowania wody. 

Obiekt ten składać się będzie z kilku elementów: 
-   rurociągu grawitacyjnego doprowadzającego 

mechanicznie, wstępnie oczyszczoną wodę z ujęcia 
wody zimnej do pompowni wody surowej, do budowy 
którego wykorzystano rury Weholite DN1000 SN8 oraz 
studzienki rewizyjne Weho DN1800 wykonane dla potrzeb 
konserwacji rurociągu

-   dwóch wlotów ujęciowych wody surowej, pobieranej  
z istniejącego kanału doprowadzającego wodę chłodzącą 
z rzeki Wisły do pompowni bloków 500 MW,  do budowy 
których użyto rur ciśnieniowych.

Pierwsza sekcja rurociągu ciśnieniowego PE100 PN7,5 
SDR22 d.800x36,4mm o długości 405 m została ułożona  
w wykopie.  W przypadku montażu drugiej sekcji konieczne 
było wykorzystanie technologii bezwykopowej - metody 
sterowanego przewiertu horyzontalnego (HDD). Przewiert 
został wykonany z zastosowaniem rur PE100 PN10 SDR17 
d. 800x47,4mm.

Budowa rurociągów wody surowej  
dla elektrowni 
Elektrownia Kozienice 2015-2016
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Projekt: Układ doprowadzenia wody dla potrzeb budowy bloku 
energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno II
Medium: Woda surowa
Zakres dostawy: Rury ciśnieniowe:

• PE100 PN16 SDR11 d.980x88,9mm – 6025 m 
• PE100 PN10 SDR17 d.910x53,9mm – 3030 m

Usługi dodatkowe:  Konsultacje techniczne na etapie 
projektowania, zamiana z technologii GRP na PEHD  
– efekt dialogu technicznego, zgrzewanie rur oraz nadzór 
nad zgrzewaniem wykonawcy
Projektant: Uniserv S.A.
Inwestor: TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia 
Jaworzno III w Jaworznie
Wykonawca: Uniserv S.A.

Grupa TAURON jest jednym z największych holdingów 
energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, największym 
dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, drugim co 
do wielkości jej producentem i sprzedawcą w kraju oraz 
największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Holding 
działa we wszystkich obszarach rynku energetycznego – od 
wydobycia węgla, poprzez wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż 
energii elektrycznej i ciepła. Podmiotem odpowiedzialnym za 
wytwarzanie w holdingu jest TAURON Wytwarzanie S.A.,  
w skład której wchodzi 5 zakładów, w tym: Jaworzno III, Łaziska, 
Łagisza, Siersza i Stalowa Wola. Elektrownia Jaworzno III to 
dwa zakłady: Elektrownia II i Elektrownia III.
W związku z potrzebą rozszerzenia mocy produkcyjnych 
i budową nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW 
w Jaworznie pojawiła się konieczność instalacji rurociągu 

zasilającego na obszarze szkód górniczych (kategoria II-IV)  
z wymogiem zapewnienia ciągłości pracy bloku przy 
jednoprzewodowym zasilaniu. Kontrakt na budowę rurociągów 
wody surowej dla Elektrowni Jaworzno II dotyczył ponad 9 km 
rur ciśnieniowych PE100 od DN 910 do 980 i serwisu spawania. 
Początkowo rurociąg został zaprojektowany w technologii GRP, 
ale z uwagi na brak referencji z bezawaryjnego działania na 
terenie szkód górniczych został przeprojektowany w technologii 
PEHD. Uponor jako jedyny posiadał 5-letnie referencje  
z bezawaryjnego działania w podobnych warunkach, ponadto 
dostarczając rury wraz z serwisem dał gwarancję również 
na połączenia. W tak trudnych warunkach pracy technologia 
Uponor jest jedyną, która zapewnia rzeczywiste bezpieczeństwo 
operacyjne dla tego rurociągu.

Rurociągi technologiczne dla elektrowni 
Elektrownia Jaworzno 2018
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Projekt: Budowa systemu chłodniczego  
dla francuskiej elektrowni obiegu kombinowanego  
CombiGolfe
Medium: woda chłodząca i podgrzana 
Zakres dostawy: Rury Weholite  dn2200mm SN4  
– 420m, dn2400mm – 840m. Ponadto łuki  
i trójniki 45° i 90°. Komory inspekcyjne z rury  
WehoPipe dn1000mm – 5 szt.
Usługi dodatkowe: Konsultacje w fazie  
projektowania (obliczenia hydrauliczne  
i wytrzymałościowe), spawanie rur, wypełnianie  
profilu Weholite zaprawą oraz nadzór nad instalacją.
Inwestor: Electrabel France
Wykonawca Projektu: Electrabel France

Budowa systemu chłodniczego dla elektrowni
Fosur-Mer, Francja 2009

Elektrownia z obiegiem kombinowanym CombiGolfe  
o mocy 420 MW to już trzeci projekt zrealizowany przez firmę 
Alstom we współpracy z Uponor Infra.  
Do budowy systemu chłodzącego i zrzutu wody wykorzystano 
rury Weholite. Rury Weholite posiadają szereg zalet: są 
elastyczne i dobrze dostosowują się do dynamicznego 
otoczenia,  są lekkie i szybkie w montażu. Ponadto nie 
korodują co jest kluczowym czynnikiem przy instalowaniu  
w słonej wodzie, a ich profil może być wypełniony np. 
nietwardniejącą (płynną) zaprawą cementową.
Do poboru wody w systemie chłodzenia zostały użyte 
dwa 210-metrowe rurociągi z Weholite dn2200mm SN4, 
które dostarczono z fabryki w Kleszczowie w odcinakach 
o długości 13,3m. Rury zostały zespawane na lądzie 
a profil Weholite został wypełniony nietwardniejącą (płynną) 
zaprawą cementową. Całość prac, łącznie ze spawaniem 
i wypełnianiem profilu, trwała około 5 tygodni. Gotowe 

zespawane odcinki zostały zwodowane z pomocą żurawi 
samojezdnych i odholowane do elektrowni. Po wypełnieniu 
profilu zostały zatopione i umieszczone w przygotowanym 
wcześniej wykopie. Zewnętrzne końce rurociągu 
zainstalowano 16m pod powierzchnią wody.
Do zrzutu wody wykorzystano rurę Weholite dn2400mm  
o długości 840m a także łuki 45° i 90° i trójniki z rury Weholite 
dn2400 mm/1800 mm oraz komory inspekcyjne z rury 
WehoPipe dn1000mm. Rury zostały zespawane w 3 sekcje, 
które następnie umieszczono w przygotowanym wykopie 
wiodącym od elektrowni do morza.
Do przemieszczenia każdego z odcinków użyto 12-16 
dźwigów samojezdnych. Prace zakończono w maju 2009 r.



W październiku 2010 r. rozpoczęto budowę małej elektrowni 
wodnej w Cieszynie o mocy 0,56 MW wykorzystującej spadek 
rzeki Olzy. Rurociąg derywacyjny, przy pomocy którego woda 
z Olzy jest transportowana do elektrowni został wykonany  
w technologii Uponor Infra. Zastosowano niskociśnieniowe 
rury PEHD Weholite DN2200 o całkowitej długości 510 m. 
Zaletą przyjętego rozwiązania jest brak kosztów utrzymania 
kanału oraz wysoka niezawodność  
i efektywność energetyczna. Inne zalety to:
•  jednorodność połączeń odcinków rur i kształtek,
•  stuprocentowa szczelność całego układu,
•  łatwość montażu bez względu na warunki atmosferyczne  

(również w temp. ujemnych),
•  bardzo mała masa rur w porównaniu z materiałami tradycyjnymi,
•  niewielkie prędkości rozchodzenia się fali uderzeniowej dla 

uderzenia hydraulicznego (kilkakrotnie mniejsze niż dla stali, 
żeliwa, czy GRP).

Budowa rurociągów derywacyjnych dla MEW
Cieszyn 2011

Projekt: Budowa rurociągów derywacyjnych  
dla małej elektrowni wodnej na rzece Olzie
Medium: woda
Zakres dostawy:  
Rury Weholite PE DN2200 mm, SN4 - 510  
Kształtka specjalna tzw. „portkiˮ  
DN 2200/2xDN1600 mm
Usługi dodatkowe: Łączenie rur Weholite  
metodą automatycznego spawania ekstruzyjnego 
maszyną WLI 3000
Inwestor: MEW S.A. Warszawa

•  niskie koszty instalacji i eksploatacji w stosunku  
do innych technologii,

•  bardzo duża odporność na ścieranie,
•  całkowita odporność na prądy błądzące,
•  bardzo niski i długookresowy współczynnikiem 

chropowatości bezwzględnej k.
Pomimo ciężkich warunków atmosferycznych i trudnej 
dostępności terenu prace przebiegały bardzo sprawnie.  
Rury łączono metodą automatycznego spawania 
ekstruzyjnego (maszyną WLI 3000).  
Dzięki możliwości wyginania rurociągu można było 
zrezygnować z łuków segmentowych i bloków oporowych  
co znacznie uprościło i przyśpieszyło realizację.  
Technologia Uponor Infra umożliwia prefabrykowanie 
złożonych kształtek np. trójnika o wlocie DN 2200 i dwóch 
wylotach DN 1600 tzw. „portek”, których zadaniem jest 
rozdzielenie strumienia wody na dwie turbiny.
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Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży 
nawozowo-chemicznej w Europie. Jest drugim największym 
producentem nawozów mineralnych oraz trzecim – nawozów 
wieloskładnikowych w Unii Europejskiej. Ma też znaczącą 
pozycję na rynku tworzyw konstrukcyjnych, alkoholi OXO 
i plastyfikatorów. Do Grupy Azoty należą m.in. Zakłady 
Azotowe „Puławy”, z którymi Uponor Infra podpisała kontrakt. 
Dotyczy on modernizacji sieci obiegowej w Zakładzie 
Amoniaku i opiewa na ponad 1,1 mln euro. Przedmiotem 
umowy są rury ciśnieniowe PE 100 i PE 100 RC w zakresie 
średnic od DN280 do 1100mm wraz z kompletem kształtek 

oraz usługą zgrzewania. Realizacja polega częściowo 
na budowie nowych, ale również na modernizacji starych 
skorodowanych przewodów stalowych. Projekt jest 
realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj zgodnie  
z ustawą o zamówieniach publicznych.
Pierwotnie inwestor zakładał realizację inwestycji  
w technologii  GRP, jednakże po dialogu technicznym z firmą 
Uponor, zmienił technologię na PEHD. Inwestor, dla którego 
niezwykle ważna jest niezawodność modernizowanego 
układu chłodzenia, na etapie przetargu postawił wysokie 
wymogi jakościowe i referencyjne dla dostawców PEHD. 

Rurociągi technologiczne w zakładzie amoniaku 
Zakłady Azotowe „Puławy” 2017-2019

Projekt: Modernizacja sieci wody obiegowej  
w Zakładzie Amoniaku
Medium: woda chłodząca
Zakres dostawy: Rura WehoPipe PE 100 SDR 21 DN 
280÷1100 – 4225 m, WehoPipe PR 100 RC SDR 21 DN 
280÷400 – 1175 m wraz z kompletem kształtek
Usługi dodatkowe:  Konsultacje techniczne na etapie 
projektowania, zamiana z technologii GRP na PEHD – 
efekt dialogu technicznego, zgrzewanie rur oraz nadzór 
nad zgrzewaniem wykonawcy
Inwestor: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-
Melioracyjne „TOLOS”



Przejścia przez rzekę Odrę 
Krapkowice 1997, Brzeg nad Odrą 1998

Przejście przez rzekę lub jezioro odbywa się zwykle 
poprzez ułożenie na jego dnie odpowiednio dobranej rury 
(ciśnieniowej lub grawitacyjnej). Jest to ekonomiczne 
rozwiązanie pozwalające na zbudowanie bezawaryjnej 
instalacji przy minimalnej ingerencji w środowisko naturalne. 
W przeszłości rurociągi podwodne budowano ze stali, ale 
obecnie tego typu instalacje wykonuje się praktycznie tylko 
w technologii PE. Rurociąg zanurzony w wodzie musi być 
bowiem odporny na korozję oraz siły hydrodynamiczne 
występujące pod wodą. 

W 1997 r. wykonano pierwsze przejście przez rzekę Odrę 
rurociągiem ciśnieniowym metodą swobodnego zatapiania. 
Był to jeden z etapów modernizacji oczyszczalni ścieków 
w Krapkowicach. Rozważano wykonanie estakady lub 
podwieszenie rurociągu na moście kolejowym. Ostatecznie 
zdecydowano się na oryginalne rozwiązanie zaproponowane 

przez Uponor Infra (dawniej KWH Pipe). Zgrzewanie 
i zatopienie sekcji rurociągu w dnie nastąpiło wiosną 
1997 i trwało 2 dni. Uponor Infra dostarczyła również inne 
produkty niezbędne do budowy rurociągów technologicznych 
i połączeń między obiektami oczyszczalni ścieków. 
Trzy miesiące po zatapianiu rurociągu, zarówno most 
kolejowy, jak i estakada ciepłownicza zostały zniszczone 
podczas powodzi, a rurociąg bezpiecznie przetrwał w dnie 
rzeki. Także wszystkie inne instalacje wykonane z rur PE 
pozostały nienaruszone.

Rok później w 1998 r. rurociąg o długości 170 m, 
doprowadzający ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków 
w Brzegu, został zamontowany metodą swobodnego 
zatapiania. Uponor Infra dostarczyła wówczas rury 
grawitacyjne Weholite dn700 SN8.

Projekt 1: 
1.   Ciśnieniowy transport ścieków miejskich  

z Krapkowic do oczyszczalni ścieków Zakładów  
Papierniczych.

2.   Rurociągi technologiczne i międzyobiektowe  
do modernizowanej oczyszczalni ścieków  
o wydajności 21000 m3/24 h.

Medium: Ścieki
Zakres dostawy: 
1.   Rury ciśnieniowe PE WehoPipe dn400 PN6  

- 1500 m, dn400 PN10 - 1500 m, rury Weholite SN4 
dn800 - 900m 

2.   Rury ciśnieniowe PE WehoPipe dn200 ÷ 800 mm  
– 1500 m, kształtki i studzienki PE

Usługi dodatkowe: Doradztwo techniczne w fazie  
projektowania i instalacji; nadzór nad wykonaniem 
przejścia rurociągiem PE przez Odrę metodą swobodnego 
zatapiania rurociągu w dnie rzeki. Szkolenie wykonawców 
w zakresie wykonywania połączeń rurociągów.
Wykonawca: Odra

Projekt 2: Przejście rurociągiem PE przez Odrę metodą 
swobodnego zatapiania rurociągu
Medium: Ścieki sanitarne
Zakres dostawy: Rury Weholite SN8 dn700 - 300 m
Usługi dodatkowe: Instalacja wg metody Uponor Infra. 
Nadzór nad przebiegiem zatapiania

Projekty referencyjne - Rurociągi podwodne |  5 1



5 2  |  Projekty referencyjne - Rurociągi podwodne

Uponor Infra posiada bardzo duże doświadczenie 
w wykonywaniu wylotów morskich. Rurociąg podwodny  
- wylot morski jest częścią największej inwestycji ekologicznej 
w rejonie Morza Bałtyckiego, związanej z rozbudową 
oczyszczalni ścieków „Gdańsk Wschód“ i odprowadzeniem 
oczyszczonych ścieków do morza. Zbudowany rurociąg 
zrzutowy składa się z 2,5 km rur PE WehoPipe dn1600 
połączonych ze sobą metodą zgrzewania doczołowego. 
Łączenie rur wykonywano na nabrzeżu Martwej Wisły, 
spławiając połączone odcinki bezpośrednio do wody. 

W ten sposób wykonano trzy odcinki rurociągu,  
każdy o długości ok. 830 m. W celu zatopienia rurociągu 
zamontowano na nim obciążniki betonowe. Ciężar 
obciążników został dobrany w ten sposób, aby po napełnieniu 
wodą kolektor stabilnie osiadł na dnie. Trzy pływające 
odcinki rurociągu połączono w jedną całość. Zatopienie 
(ułożenie) rurociągu na dnie Zatoki Gdańskiej wykonano 
pod koniec 2001 r. Dzięki ścisłej współpracy wykonawców – 
Hydrobudowy i PRCiP z Gdańska – ze specjalistami z Uponor 
Infra cała operacja trwała zaledwie kilkanaście godzin.

Wylot morski oczyszczonych ścieków 
Gdańsk 2001

Projekt: Wylot morski 
Medium: Oczyszczone ścieki
Zakres dostawy: Rury PE WehoPipe dn1600mm  
SDR26 PN5 - 2500 m
Usługi dodatkowe: Uzgadnianie dokumentacji 
technicznej, wykonanie części obliczeń projektowych, 
szkolenie personelu wykonawcy w zakresie montażu 
rurociągu, zgrzewanie rur,  
nadzór nad procesem montażu metodą swobodnego  
zatapiania na dnie Zatoki Gdańskiej
Wykonawca: Hydrobudowa Gdańsk
Podwykonawca: PRCiP Gdańsk
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Wylot morski do Morza Czarnego
Cayeli, Turcja 2002

W 2002 roku zrealizowano budowę podwodnego  
rurociągu w morzu Czarnym, zatopionego na głębokości  
300 m p.p.m. 
Rurociąg o długości 3000 m służy do odprowadzania ścieków 
poprocesowych z kopalni miedzi i cynku w miejscowości 
CayelI na północnym wschodzie Turcji. Inwestor Cayeli Bakir 
Isletmeleri AS (CBI) do realizacji swojej inwestycji wybrał 
Uponor Infra (dawniej KWH Pipe), która kilka lat wcześniej 
dostarczyła i wybudowała tam pierwszy tego typu rurociąg. 
Uponor Infra jest światowym liderem w produkcji rur PE 
oraz doświadczonym specjalistą w realizacji projektów 
podwodnych. Ze względów ochrony środowiska wylot 
ścieków zatopiono na głębokości 300 m, czyli poniżej  
tak zwanej strefy życia biologicznego.

Rozwiązanie proponowane przez Uponor Infra zostało 
wybrane nie tylko ze względu na szerokie referencje firmy, 
lecz także ze względu na własności PE :
• 100% odporność na korozję
•  bardzo wysoka odporność na ścieranie
• długi okres eksploatacji
•  elastyczność i absolutna szczelność połączeń
Rurociąg składa się z rury głównej do przesyłu ścieków oraz 
rury pływakowej, która pełniła funkcje zbiornika wyporowego 
na czas montażu i zatapiania. Obie nitki rurociągów połączono 
ze sobą za pomocą specjalnie zaprojektowanych, zbrojonych 
obciążników betonowych rozmieszczonych co 6 m.
Rury wyprodukowano w fabryce w Kleszczowie i dostarczono 
do Turcji w 15-metrowych odcinkach. Łączenie rur wykonano 
za pomocą zgrzewarki Uponor Infra.

Projekt: Wylot morski do Morza Czarnego, Cayeli 
Turcja
Medium: ścieki poprocesowe z kopalni miedzi i cynku 
Zakres dostawy: 
Rury PE WehoPipe dn560 SDR9 PN20 - 4000 m,  
dn630 SDR 21 oraz dn315 SDR21 - 2000 m
Inwestor: Cayeli Bakir Isletmeleri- CBI, Turcja
Generalny wykonawca: Uponor Infra (dawniej KWH Pipe) 
& Oceana Advanced Industries  
Projekt, konsultacje techniczne: Uponor Infra
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2009
Inwestycja „Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb 
Zatoki Gdańskiej” stanowi część dwóch większych projektów.
Pierwszy z nich o nazwie „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej 
– budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód 
opadowych w Sopocie” zakładał m.in. ujęcie wód potoków 
w dwa oddzielne układy zbiorcze i wyprowadzenie dwóch 
podwójnych rurociągów zrzutowych "A" i "B" w głąb Zatoki 
Gdańskiej na odległość 345 ÷ 375m od komór wylotowych 
usytuowanych na plaży. W 2009 r. firma Uponor Infra 
dostarczyła na ten projekt rury PE WehoPipe dn1600mm PN6 
SDR26 dla rurociągów zrzutowych i dla rurociągów części 
lądowej rury WehoPipe o średnicy od 1200 ÷ 1600 mm.

2012
Drugi projekt o nazwie „Ochrona wód przybrzeżnych  
Bałtyku - NEFA BALT II" obejmował m.in. budowę układu 
wylotowego „C”, odprowadzającego wody z potoków sopockich 
w głąb Zatoki Gdańskiej i składającego się z rurociągu części 
lądowej o długości 407,5m i dwóch rurociągów zrzutowych  
o długości 375m każdy. W 2012 r. firma Uponor Infra 
dostarczyła na ten projekt rury PE WehoPipe dn1600mm 
PN6 SDR26. W ramach obu kontraktów firma wyprodukowała 
także szereg nietypowych studzienek rewizyjnych, studzienek 
osadnikowych i kształtek specjalnych.
Uponor Infra dostarczyła również zgrzewarki oraz ekipę 
serwisową, która wykonywała większość połączeń.

Wyprowadzenie wód potoków w głąb  
Zatoki Gdańskiej 
Sopot 2009 i 2012

Projekt: Wyprowadzenie wód potoków sopockich  
w głąb Zatoki Gdańskiej
Medium: woda z potoków, woda deszczowa
Zakres dostawy:  
2009: Rury WehoPipe dn1600 PE100 PN6 SDR26 SN4 
– 1900 m; dn1000÷1400 – 880 m, dn200÷500 – 138 
m, studzienki Weho dn1000÷1600 – 25 szt. i kształtki 
specjalne dn500÷1000 – 10 szt. 
2012: Rury WehoPipe dn1600 PE100 PN6 SDR26 
– 1158 m; dn800÷1000 - 47 m studzienki Weho 
dn1000÷1600 – 9szt. i kształtki specjalne -19 szt.
Usługi dodatkowe: Zgrzewanie rur
Inwestor: Gmina Miasta Sopot
Wykonawca: Konsorcjum firm Hydrobudowa S.A.  
Gdańsk/PRCIP Sp. z o.o. Gdańsk.
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Rurociąg podwodny - wylot morski jest częścią większego 
projektu ekologicznego w rejonie Morza Bałtyckiego 
pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w aglomeracji Puck”, związanej m. in. z rozbudową 
oczyszczalni ścieków i rozbudową kanalizacji sanitarnej 
w Swarzewie oraz z odprowadzeniem oczyszczonych 
ścieków do morza. Inwestycja ma na celu ochronę 
terenów i wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego poprzez 
kontrolowany zrzut ścieków o parametrach wymaganych 
przepisami prawa oraz podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej i turystycznej Pucka, Władysławowa i okolic. 
Firma Uponor Infra dostarczyła na ten projekt prawie  
1,2 km rur PE WehoPipe PE100 SDR22 o średnicy DN710. 
Rury dostarczono w 15-metrowych odcinkach a następne 
połączono ze sobą metodą zgrzewania doczołowego na 
nabrzeżu wykonawcy. Kolejnym etapem było zamontowanie 
na rurociągu obciążników betonowych. Ciężar obciążników 
został dobrany tak, aby po napełnieniu wodą kolektor 
stabilnie osiadł na dnie morza. Zbudowany rurociąg zrzutowy 
odholowano na miejsce instalacji i zatopiono.

Wylot morski oczyszczonych ścieków
Swarzewo 2014

Projekt: Wylot morski
Medium: Oczyszczone ścieki
Zakres dostawy: Rury PE WehoPipe dn710mm  
SDR22 - 1160 m
Usługi dodatkowe:  Zgrzewanie rur na nabrzeżu  
wykonawcy, zgrzewanie nietypowej kształtki (dyfuzor)
Projektant: AQUAPROJEKT Gdańsk
Inwestor: Spółka Wodno-Ściekowa Swarzewo
Wykonawca: PRCiP Sp. z o.o. Gdańsk



Projekt: Zbiorniki na wodę pitną i zbiornik  
ppoż. dla Wschodnioeuropejskiego Centrum  
Kongresowo-Sportowego w Arłamowie
Medium: Woda pitna
Zakres dostawy: 4 zbiorniki wyrównawcze Weho 
dn3000 mm  
SN6 o łącznej pojemności 300 m3 i 1 zbiornik  
ppoż. o pojemności 75 m3

Inwestor: Ośrodek Wypoczynkowy Arłamów S.A.
Generalny wykonawca: RESBEX Sp. z o.o.  
z Przeworska

Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowo-Sportowe  
w Arłamowie to pierwsza i największa tego typu inwestycja  
w południowo-wschodniej Polsce. Oprócz bazy rekreacyjno-
wypoczynkowej, na którą składają się hotel z zapleczem 
konferencyjnym zaplanowano wiele innych obiektów. 
Powstaną boiska, pływalnie, hala sportowa, pole golfowe,  
korty tenisowe, stadnina koni, centrum rozrywkowe,  
spa, nowoczesna baza techniczna, kotłownia  
na biomasę itd. Projekt współfinansowany jest przez  
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

Na 1 etap inwestycji firma Uponor Infra dostarczyła 
5 zbiorników Weho dn3000mm SN6 w tym:
•  4 zbiorniki wyrównawcze wody pitnej o łącznej  

pojemności 300m3,
•  1 zbiornik do zasilania instalacji tryskaczowej ppoż.  

o pojemności 75m3. Zbiorniki zostały zainstalowane  
w bryle budynku na rzędnej 

•  13,60m, bezpośrednio nad ławami fundamentowymi. 
Następnie zostały zasypane i przykryte stropem.  
Nad nimi zaprojektowano wentylatornię, a powyżej basen  
z tarasem widokowym.

Zbiorniki na wodę pitną
Arłamów 2012
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Projekt: Kompleksowa ochrona wód podziemnych 
aglomeracji kieleckiej
Medium: Ścieki bytowo-gospodarcze
Zakres dostawy: Zbiorniki Weho dn2000 SN8
Usługi dodatkowe: Montaż kominów  
oraz łączenie elementów korpusów zbiorników  
metodą spawania ekstruzyjnego przez Grupę 
Serwisową Uponor Infra
Inwestor: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o

Zbiorniki na ścieki bytowo-gospodarcze
Kielce 2013-2014

„Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji 
kieleckiej” to jedna z największych inwestycji ekologicznych 
z udziałem środków unijnych realizowana na teranie 
naszego kraju. Zakres projektu w samych Kielcach obejmuje: 
rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnic 
Gruchawka, Niewachlów i Dyminy, modernizację istniejącej 
sieci kanalizacyjnej na terenie Kielc oraz istniejącej sieci 
wodociągowej m.in. w centrum miasta. Na terenie  
Gmin Kielce i Sitkówka – Nowiny wybudowanych zostanie 
blisko 55 kilometrów nowej i zmodernizowane przeszło  
9 km istniejącej już kanalizacji sanitarnej. Ponadto 
modernizacji poddane zostanie blisko 6 kilometrów  
sieci wodociągowej. 

W ramach zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej  
w mieście Kielce oraz systemu kanalizacji sanitarnej  
i wodociągowej w Gminie Sitkówka-Nowiny” firma Uponor 
Infra dostarczyła zbiorniki Weho dn2000 SN8. Zbiorniki 
zostały zaprojektowane do awaryjnego retencjonowania 
ścieków sanitarnych w przypadku  
czasowej niesprawności pompowni P6 zlokalizowanej  
przy ul. Lisiej w Kielcach. Montaż poszczególnych elementów 
zbiorników odbywał się metodą spawania ekstruzyjnego, 
które zapewnia jednorodność i szczelność konstrukcji.  
Firma Uponor Infra dostarczyła również zbiorniki  
o różnych pojemnościach i średnicach (do dn3000)  
dla kilku innych pompowni. 
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Stacja techniczno-postojowa Kabaty (w skrócie STP Kabaty)  
to położona w południowej części osiedla Kabaty na Ursynowie 
stacja postojowa, techniczna i warsztatowa metra oraz główna 
siedziba spółki Metro Warszawskie sp. z o.o. Stacja, która 
została zaprojektowana w latach 70. XX wieku, rozpoczęła 
swoją działalność wraz z oddaniem do ruchu I linii metra  
w 1995 roku. Nie została jednak wybudowana w całości ze 
względów oszczędnościowych, jednak w kolejnych latach 
prowadzono jej rozbudowę według pierwotnych planów,  
zgodnie z rozwijającymi się potrzebami. 
Stacja Techniczno-Postojowa służy jako zaplecze techniczne 
warszawskiej linii metra. Dokonuje się tutaj napraw wagonów, 
przeglądów technicznych, mycia i czyszczenia składów.  
Na terenie stacji postojowej znajdują się m.in.: elektrowozownia, 

podstacja trakcyjno-energetyczna, nastawnia, garaże 
samochodowe i hala postojowa transportowych pojazdów 
szynowych, stacja paliw płynnych, magazyny gazów 
technicznych i materiałów łatwopalnych, oczyszczalnia ścieków 
przemysłowych, budynek administracyjny oraz odpowiednie 
układy torowe i drogowe. STP Kabaty posiada własną 
oczyszczalnię ścieków, więc dzięki zamkniętemu obiegowi 
wody żadne ścieki nie wydostają się poza jej teren. W związku 
z rozbudową stacji firma Uponor Infra dostarczyła zbiorniki 
retencyjne. Ze względu na usytuowanie zbiorników, w trakcie 
budowy występowały utrudnienia komunikacyjne (głębokie 
wykopy). Jednak dzięki technologii UPONOR instalacja 
przebiegła szybko i sprawnie.

Zbiorniki na wodę deszczową
Warszawa 2014

Projekt: Zbiorniki retencyjne – Stacja Techniczno-
Postojowa (STP) Kabaty – część wschodnia
Medium: Ścieki deszczowe
Zakres dostawy: Bateria zbiorników Weho 2 x DN3000 
SN4 Vc=169m3, 2xLc=24,12m
Usługi dodatkowe: Usługa serwisowa – łączenie 
na budowie elementów układu zbiorników (spawanie 
ekstruzyjne)
Projektant: BUDIMEX S.A.
Inwestor: Miasto Stołeczne reprezentowane przez 
Zarząd Transportu Miejskiego / Inwestor zastępczy : 
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonawca: BUDIMEX S.A.
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Zbiorniki ppoż.
Starogard Gdański 2014

Galeria Neptun zlokalizowana w miejscu dawnych zakładów 
obuwniczych Neptun w Starogardzie Gdańskim, jest 
nowoczesnym trójpoziomowym obiektem handlowym  
o powierzchni najmu ok. 25000m2. Oprócz lokali usługowych, 
supermarketów i restauracji, w obiekcie zaplanowano budowę 
kina i centrum fitness. 
Firma Uponor Infra dostarczyła 4 zbiorniki ppoż. Weho  
o średnicy dn3000mm, sztywności obwodowej  SN2, długości 
od 11,15-32,84m i łącznej pojemności  460m3. Zbiorniki mają 
służyć jako zapas wody dla systemu tryskaczowego  
w galerii i są napełniane z sieci miejskiej. 

Woda ze zbiorników podawana jest na pompownie. 
Wyposażenie zbiorników stanowią kosze ssawne, zawory 
pływakowe, czujniki poziomu cieczy oraz przelew awaryjny.   
Montaż poszczególnych segmentów zbiorników odbywał 
się metodą spawania ekstruzyjnego, które zapewnia 
jednorodność i szczelność konstrukcji.  
Galeria Neptun została otwarta zgodnie z planem  
w kwietniu 2015 r.

Projekt: Zbiorniki ppoż. dla Galerii Handlowej  
„Neptun”
Medium: Woda ppoż.
Zakres dostawy: 4 zbiorniki ppoż. Weho dn3000 SN2 
L=11,15-32,84m o łącznej pojemności 460m3 
Usługi dodatkowe: Udział Grupy Serwisowej Uponor 
Infra w pracach montażowych: połączenie zbiornika, 
mocowanie zaworu pływakowego i kosza ssawnego
Projektant: PHU Instal Projekt
Wykonawca: Dekpol Pinczyn
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Drogownictwo - Odciążenie konstrukcji 
wiaduktu
Grudziądz 2007, Białystok 2010 i 2012
Grudziądz 2007
Problemy komunikacyjne Grudziądza skłoniły władze miasta do 
budowy Trasy Średnicowej. Po raz pierwszy w celu odciążenia 
konstrukcji wiaduktu zastosowano rury PE. Wybór rur PE był 
nowatorskim posunięciem ze strony autorów projektu ponieważ 
dotychczas  
w konstrukcjach tego typu stosowano niemal wyłącznie rury 
stalowe, które ulegały korozji. Rury Weholite nie tylko umożliwiły 
odciążenie jego konstrukcji, ale również wyeliminowały problem 
korozji. Uponor Infra dostarczyła na miejsce budowy prawie 
900m rur Weholite SN2 w zakresie średnic od dn600-800mm, 
które jeszcze w fabryce zostały precyzyjnie dopasowane do 
wymiarów przęseł i systemu zbrojenia wiaduktu. Rury Weholite 
zadeklowano i umieszczono w konstrukcji wiaduktu między 
prętami zbrojeniowymi. Następnie zabezpieczono zbrojeniem 
zamykającym i zalano mieszanką betonową. 

Białystok 2010 i 2012
W Białymstoku podczas budowy Trasy Generalskiej stanowiącej 
część obwodnicy miasta wykonano 3 kolejne wiadukty (dwa 
w 2010 r. i jeden w 2012r.), w których zastosowano jako 
odciążenie konstrukcji rury PE. Uponor Infra dostarczyła na 
miejsce budowy ponad 6 km rur Weholite SN2 dn700mm w 
odcinkach, które w fabryce zostały dopasowane do wymiarów 
przęseł i systemu zbrojenia wiaduktu  
i zadeklowane.
Podobnie jak w Grudziądzu, po umieszczeniu rur w konstrukcji 
wiaduktu i zabezpieczeniu zbrojeniem zamykającym zalano je 
mieszanką betonową.

Projekt 1: Odciążenie konstrukcji wiaduktu Trasy 
Średnicowej w Grudziądzu
Medium: Szalunek tracony
Zakres dostawy: Rury Weholite SN2 dn600 - 800 mm  
- 886 m (rury w odcinkach)
Wykonawca: Mosty Łódź S.A
Inwestor: Miasto Grudziądz

Projekt 2: Odciążenie konstrukcji wiaduktu Trasy  
Generalskiej w Białymstoku
Medium: Szalunek tracony
Zakres dostawy: 2010: Rury Weholite SN2 dn700 mm  
- 4133 m (rury w odcinkach)
2012: Rury Weholite SN2 dn700 mm - 2124 m  
(rury w odcinkach)
Wykonawca: 2010 - Przedsiębiorstwo Robót  
Mostowych „MOSTY-ŁÓDŹ” / MarkBud Białystok 2012  
- EUROVIA S.A. Oddział Bud. Mostowego 
Inwestor: Miasto Białystok
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W ramach rozbudowy kopalni KWB Adamów S.A. 
zaprojektowano i wykonano odprowadzenie wód z odkrywki 
„Koźminˮ. Zaistniała także potrzeba budowy drogi dla ruchu 
ciężkiego sprzętu technologicznego nad otwartym kanałem 
odprowadzającym wody opadowe z kopalni, stąd konieczne 
było zastosowanie przepustów przenoszących znaczne 
obciążenia. Wybrano przepusty Uponor Infra, które wykonano 
z rur Weholite DN 1600 mm o długości 15 m ze skosami 
1:1. Dostarczono je na miejsce budowy jako gotowe do 
posadowienia elementy co znacznie skróciło czas realizacji.

Przepusty
Odkrywka "Koźmin" 2012

Projekt: Przepusty odprowadzanych wód z wyrobiska 
odkrywki „Koźminˮ
Medium: wody opadowe z kopalni
Zakres dostawy: Rury Weholite PE DN1600 mm,  
SN8 L - 15 m - 3 szt.
Inwestor: KWB Adamów S.A.
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Uponor Infra jest producentem nowatorskich rozwiązań 
technicznych, które spełniają indywidualne wymogi naszych 
klientów. Takie rozwiązania dobierane są indywidualnie  
do każdego projektu na podstawie wytycznych i konsultacji 
przeprowadzonych z zamawiającym w oparciu o panujące  
na budowie warunki gruntowo – wodne. W naszym  
zakładzie produkcyjnym w Kleszczowie zatrudniamy  
zespół doświadczonych specjalistów, którzy pomogą wybrać 
optymalne rozwiązanie do Państwa potrzeb.  
Dzięki rozbudowanemu Działowi Prefabrykacji jesteśmy 
w stanie szybko wykonać dowolne nietypowe kształtki, 
studzienki, zbiorniki i nie tylko.

Nasze rury zastosowane były w wielu nietypowych 
przedsięwzięciach np. stanowiły wypełnienie  
konstrukcji wiaduktu (szalunek tracony) w celu  
jego odciążenia. 
Wykorzystywane były jako przepusty, przejścia  
dla zwierząt, specjalistyczne elementy farm rybnych  
czy jako tunele wieloprzewodowe do umieszczenia kabli,  
rur i osprzętu. Klienci stosują nasze rury jako pływaki  
do jachtów lub osłony lin konstrukcyjnych mostu.  
Widzieliśmy także nasze rury użyte do zbudowania  
przeszkód w zawodach motocrossowych czy korytarzy  
dla małp w zoo.

Konstrukcje na zamówienie

Tunel wieloprzewodowy, Szwecja

Rurociągi deodoryzacyjne, Polska

Elementy oczyszczalni ścieków, Francja

Elementy farmy rybnej, Słowacja





Dział Sprzedaży
ul. Przemysłowa 5
97-410 Kleszczów
POLAND
T +48 44  731 34 00
F +48 44  731 34 10 www.uponor.pl/infra
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ul. Kolejowa 5/7
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