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Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i Kanalizacji w Ko-
ninie w obronie obszarów Natura 2000 oraz obszaru 
zasobowego komunalnego ujęcia wód podziemnych dla 
miasta Konina postawiło na trwałe rozwiązanie o 100% 
szczelności - system rur i kształtek z żeliwa sferoidalne-
go TOPAZ dla kanalizacji ciśnieniowej. Dodatkowym ar-
gumentem przemawiającym za wyborem tego materiału 
do budowy kanalizacji  były trudne warunki gruntowo
-wodne. W rejonie planowanej inwestycji – dolina rzeki 
Warty - występują grunty nasypowe, których główną 
masę stanowią gliny zwałowe przewarstwione namuła-
mi gliniastymi oraz nienośne torfy z wysokim poziomem 
wód gruntowych, który był wyższy niż poziom posado-
wienia kanału. Wykonanie szczelnej i długowiecznej 
kanalizacji sanitarnej w strefie ochronnej Ujęcia Wody 
pozwala na eliminację skażenia bakteriologicznego wód 
podziemnych i powierzchniowych, co w przypadku ob-
szarów chronionych odgrywa ogromną rolę. 

Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Osada w  Koninie  rozpo-
częto w sierpniu 2017 roku w ramach projektu realizowanego ze 
środków Funduszu Spójności „Rozbudowa i modernizacja systemu 
kanalizacyjnego miasta Konina – etap III”.  Ze względu na ukształ-
towanie terenu, warunki gruntowo-wodne oraz istniejące zago-
spodarowanie,  zaprojektowano system kanalizacji grawitacyjno
-ciśnieniowy z odprowadzeniem  do kolektora w ul. Żwirki-Wigury, 
który dalej grawitacyjnie prowadzi  ścieki  do oczyszczalni ścieków 
– Konin Lewy Brzeg. W związku z rozproszeniem zabudowy (zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna) i niewielkim zróżnicowaniem 
wysokościowym terenu w rejonie ulicy Osada zaprojektowano 
system kanalizacji ciśnieniowej. Pod względem fizjograficznym za-
planowana inwestycja znajduje się na terenie Doliny Konińskiej na-
leżącej do Doliny Środkowopolskiej. Pod względem hydrograficz-
nym teren, na którym zrealizowano inwestycję, leży w zlewni rzeki 
Warty. Obszar ten podlega ochronie przyrody, tj. obszar specjalnej 
ochrony ptaków – Dolina Środkowej Warty i należy do obszarów 

–  NATURA 2000.  Budowa kanalizacji sanitarnej rozpoczęła się 
jesienią 2017 po okresie lęgowym ptaków – NATURA 2000  i  zo-
stała zrealizowana dla właściwego funkcjonowania osiedla Osada 
oraz dla ochrony obszaru głównego zbiornika wód podziemnych 
(GZWP), a także obszaru  zasobowego  komunalnego ujęcia wód 
podziemnych dla miasta Konina -  w strefie ochronnej ujęcia wód 
podziemnych „Kurów” w Koninie.  

Do budowy kanalizacji  sanitarnej ciśnieniowej zastosowano  
rury i kształtki  kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego systemu TO-
PAZ Saint-Gobain PAM, które gwarantują szczelność układu, długi 
okres użytkowania i możliwość utrzymania właściwego stanu tech-
nicznego.  

Wybudowane zostały dwa rurociągi tłoczne ścieków w jednym 
wykopie  z rur i kształtek TOPAZ  o średnicy DN/OD110 (średnica 
zewnętrzna Dz 110 mm) o długości 3420 m  oraz rurociąg o średni-
cy DN/OD 75 (średnica zewnętrzna Dz 75 mm) o długości 400 m .  

O jego wyborze zadecydowało wiele zalet systemu TOPAZ 
Saint-Gobain PAM. Docenionym atutem rurociągów z żeliwa sfe-
roidalnego jest żywotność określana na minimum 100 lat, która 
pozwala wydłużyć na ten sam czas okres amortyzacji inwestycji 
oraz obniżyć wpływ jej kosztów na cenę jednostkową opłat za 
ścieki. Dla porównania przy rurach z tworzywa sztucznego okres 
ten jest o połowę krótszy. System TOPAZ to system rur i kształtek 
do budowy ciśnieniowych rurociągów kanalizacyjnych, który łamie 
wszelkie stereotypy o rurach z żeliwa sferoidalnego. System jest 
lekki, łatwy i szybki w montażu oraz w pełni kompatybilny z rurami 
PE i PVC. Największą jego zaletą jest jednak jego 100% szczelność, 
trwałość, a dzięki zwiększonej średnicy wewnętrznej zmniejsza się 
koszty pompowania. Wykonanie szczelnej, niezawodnej  i długo-
wiecznej kanalizacji sanitarnej w strefie ochronnej Ujęcia Wody 
pozwala na eliminację skażenia bakteriologicznego wód podziem-
nych i powierzchniowych.
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Do najważniejszych zalet na pewno warto zaliczyć możliwość 
pracy rurociągu przy wysokim ciśnieniu roboczym 25 bar, bardzo 
wysoką wytrzymałość żeliwa sferoidalnego na rozciąganie >420 
MPa, wysoką odporność na uderzenia = 300-400 MPa, wysoką  
i niezmienną w czasie wytrzymałość mechaniczną materiału, bardzo 
wysoką sztywność obwodową rur: 103 000 N/m² – 656 000 N/m².  
Ponadto system jest odporny na ścieranie (abrazję), uderzenia hy-
drauliczne, podciśnienia, podwyższoną temperaturę ścieków czy 
korozję poprzez zastosowanie wewnątrz rur powłoki DUCTAN® 
zapewniającą odporność na kwaśne i alkaliczne ścieki w zakresie 
pH 1 – 10 oraz przyjaznej dla środowiska powłoki zewnętrznej Bio-
Zinalium® wydłużającą trzykrotnie żywotność w stosunku do  in-
nych rur żeliwnych bez tej powłoki. 

Korzyścią eksploatacyjną zastosowania systemu TOPAZ jest 
zwiększony przekrój hydrauliczny rur oraz wyższe ciśnienia robo-
cze. Zwiększona średnica wewnętrzna (większy przekrój hydrau-
liczny) w stosunku do rur z tworzyw sztucznych o tej samej śred-
nicy zewnętrznej, znacznie redukuje straty ciśnienia na długich 
odcinkach rurociągów tłocznych zmniejszając koszty pompowania. 

Dla danego natężenia przepływu, każde dodatkowe powięk-
szenie średnicy wewnętrznej o 1% oznacza mniejszy spadek ci-
śnienia o 5%, a to oznacza zmniejszenie zużycia energii, a tym sa-
mym mniejszą emisję dwutlenku węgla do atmosfery. 

Straty ciśnienia w rurach z żeliwa sferoidalnego TOPAZ  zre-
dukowano poprzez kombinację dwóch czynników, jakimi są duży 
przekrój hydrauliczny oraz perfekcyjnie gładka powierzchnia we-
wnętrznej wykładziny DUCTAN ®  rur TOPAZ® (do k=0,01mm). 
Cechy te pomagają obniżyć koszty tłoczenia ścieków.

Natomiast możliwość pracy przy wysokim ciśnieniu roboczym 
25 bar daje gwarancję bezpieczeństwa pracy rurociągu bez obawy 
o jego rozszczelnienie.

Na obniżenie kosztów inwestycji miały wpływ duże odchyłki 
kątowe na złączach kielichowych rur oraz uproszczona zabudo-
wa rurociągu bez wymiany gruntu. Możliwość odgięcia do 6⁰ na 
każdym kielichu pozwala zmniejszyć ilość kształtek zmieniających 
przebieg rurociągu. Natomiast zasypka rurociągu z żeliwa sfero-
idalnego gruntem rodzimym wpłynęła nie tylko na oszczędność 
kosztów budowy, ale także na ochronę środowiska.

System TOPAZ Saint-Gobain PAM spełnia najwyższe wyma-
gania inwestora dotyczące szczelności, wytrzymałości, trwałości, 
szybkiego i taniego montażu rurociągu oraz niskich kosztów eks-
ploatacji ciśnieniowej kanalizacji. 

Ewa Szymańska
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