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�Wybrane aspekty projektowania i eksploatacji ruroci¹gów z PE i PP w technologii UPONOR Infra� 

 
 
Dnia 31.03.2015r przez PZITS Oddziaù w 

Krakowie, Koùo 15 przy Spóùce z o.o. S¹deckie 

Wodoci¹gi w Nowym S¹czu zorganizowano 
seminarium szkoleniowe pn. �Wybrane aspekty 
projektowania i eksploatacji ruroci¹gów z PE 

i PP w technologii UPONOR Infra�.  

Seminarium prowadziù Pan Paweù 

Biernacki wraz z wspóùpracownikami firmy 

UPONOR Infra. W szkoleniu brali udziaù 
czùonkowie PZITS dziaùaj¹cy przy Kole nr 15 
przy Spóùce z o.o. S¹deckie Wodoci¹gi, 
projektanci oraz zaproszeni wykonawcy 
zewnêtrznych firm. 

Seminarium rozpoczêùo siê o godzinie 
13:00. Pan Marian Kulig powitaù 
zgromadzonych go�ci, przedstawiù temat 
seminarium oraz prowadz¹cych seminarium. 

Na wstêpie prowadz¹cy przedstawiù 

fabuùê prezentacji. W kolejnych czê�ciach 

prezentacji, zostaùa przedstawiona krótka historia 

spóùki, zakres dziaùalno�ci oraz produkty 

oferowane przez Spóùkê UPONOR Infra, która 

jest producentem systemów infrastrukturalnych � 
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych na potrzeby 

gospodarki komunalnej, drogownictwa oraz 
przemysùu 

Prowadz¹cy zwróciù uwagê na elastyczne 

dostosowanie do ró¿nych warunków i potrzeb, 

wysok¹ jako�ã oraz wyj¹tkow¹ trwaùo�ã 

systemów wodoci¹gowych i kanalizacyjnych 
wyprodukowanych z tworzy sztucznych. 
Wymieniù kilka zastosowañ systemów UPONOR 

Infra m.in. ruroci¹gi na obiektach tj. 

oczyszczalnia �cieków, przewierty horyzontalne, 

przepusty, kanalizacja sanitarna 
i ogólnospùawna, magistrale i sieci 

wodoci¹gowe, elektrownie (stacje uzdatniania 
wody), odwodnienia autostrad, parkingów, 

ruroci¹gi derywacyjne w elektrowniach 

wodnych. Nastêpnie Pan Paweù Biernacki 

omówiù system grawitacyjny, system 

ci�nieniowy oraz system renowacji ruroci¹gów 

tj.: 

 

 system grawitacyjny:  

 WEOLITE jest systemem 
wielko�rednicowym, wykonany z rur i ksztaùtek  
z polietyleny (PE), przeznaczony do budowy 
kompletnych systemów kanalizacji zewnêtrznej,  

 WEHOTRIPLA jest systemem rur 
i ksztaùtek wykonanych z polipropylenu (PP). 

System ten dziêki zakresom �rednic zgodnym 

z wymiarami ruroci¹gów z PCW da siê 
przyù¹czyã do studni betonowych 

z przej�ciem szczelnym PCW. 

 system ci�nieniowy:  

 WEHOPIPE jest to uniwersalny system 
peùno�cienny rur i ksztaùtek wykonanych  
z polietylenu (PE), przeznaczony do budowy 
nowych i renowacji starych sieci 
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych oraz instalacji 
technologicznych.  

 WEHOPIPIE RC/RC+ jest systemem rur 
i ksztaùtek z polietylenu o podwy¿szonej 

odporno�ci na pêkniêcia, naciski punktowe 

oraz skutki zarysowañ (PE100 RC). Stosuje 

siê w nowych oraz renowacji istniej¹cych 

ruroci¹gów. 

 system renowacji ruroci¹gów:  

 RELINING rurami polega na wci¹gniêciu 

ruroci¹gu PE do starego, zniszczonego 

przewodu. W czasie trwania prac mo¿liwe 

jest normalne funkcjonowanie systemu 
wodno-kanalizacyjnego i na ogóù nie jest 

wymagane odwodnienie. 

Ogóln¹ zalet¹ wszystkich 

przedstawionych systemów jest wysoka 

odporno�ã  
na �cieranie, korozjê, niewielki ciê¿ar 

elementów oraz szybki i ùatwy monta¿. 

Po zakoñczeniu prezentacji Pan 

Marian Kulig podziêkowaù Panu Pawùowi 

Biernackiemu i jego wspóùpracownikom za 

prowadzenie szkolenia oraz wszystkim 
zebranym za uczestnictwo w seminarium.  
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