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le istot ne, że to wła śnie w oko li cach łą czeń do -
cho dzi do naj więk szej licz by wy cie ków.

Praw dzi wym te stem dla nie rdzew nej sie ci
wo do cią go wej w To kio oka za ło się naj więk sze
od 140 lat trzę sie nie zie mi, któ re na wie dzi ło
Ja po nię w mar cu 2011 r. Je go epi cen trum
znaj do wa ło się na pół noc od To kio, zaś ka ta -
klizm po chło nął pra wie 16 tys. osób, głów nie
w wy ni ku fa li tsu na mi. 

Trzę sie nie spo wo do wa ło m.in. po ża ry
i znisz cze nia bu dyn ków w sa mym To kio. Ka -
ta klizm w prak ty ce oszczę dził wo do cią gi. Za -
no to wa no je dy nie 331 awa rii sie ci wo do cią go -
wej, z cze go więk szość do ty czy ła rur z PVC.
Wy stą pi ło za le d wie… 15 awa rii rur wy ko na -
nych ze sta li nie rdzew nej.

Ak tu al nie w To kio 100 proc. rur ser wi so -
wych sta no wią cych pod sta wę sys te mu wo do -
cią go we go wy ko na nych jest ze sta li nie rdzew -
nej. Dłu go przed tym, kie dy Ja poń czy cy za sy -
pa li ostat ni wy kop, za ich przy kła dem po sta -
no wi li pójść Ko re ań czy cy. 

W 1984 r. kom plet ną mo der ni za cję wo do -
cią gów roz po czął Seul. In we sty cję o łącz nej
war to ści 2,8 mld dol. zre ali zo wa no już nie -
mal w ca ło ści, do 2013 r. wy da no 2,5 mld
dol., zaś ca ły pro gram ma się za koń czyć
w tym ro ku. Pro gram prze wi dy wał wy mia nę
łącz nie pra wie 13,7 tys. km, z cze go do tych -
czas plan zre ali zo wa no w nie mal 96 proc. Po -
za ogra ni cze niem wy cie ków ce lem in we sty -
cji w Seu lu by ła tak że po pra wa ja ko ści wo dy.
Ko re ań czy cy po cząt ko wo – rów no le gle ze
sta lą nie rdzew ną – eks pe ry men to wa li tak że
z ru ra mi mie dzia ny mi oraz po li ety le no wy mi.
Osta tecz nie za prze sta li jed nak ich sto so wa -
nia, sku pia jąc się na ru rach ze sta li nie -
rdzew nej. Od 2001 r., po dob nie jak w To kio,
w Seu lu mon to wa ne są ru ry nie rdzew ne czę -
ścio wo kar bo wa ne. Ma ją 4 m dłu go ści. Ich
za le tą jest m.in. zmniej sze nie licz by złą czy,
bo wiem frag men ty kar bo wa ne moż na do wol -

nie za gi nać. Są też bar dziej od por ne na na -
prę że nia, np. w trak cie trzę sień zie mi. Opra -
co wa no na wet spe cjal ną tech no lo gię kar bo -
wa nia frag men tów rur.

Z po wo du ce ny Seul mon tu je ru ry ze sta li ga -
tun ku STS 304. Ko re ań czy cy po sta no wi li tak że
instalować ru ry ze sta li nie rdzew nej również w
pry wat nych bu dyn kach. Stwo rzo no sys tem do -
płat dla miesz kań ców chcą cych wy mie nić ta kie
in sta la cje. Skąd ta ki po mysł? Od po wie dzią jest
ka pry śmy kli mat Seu lu. La ta by wa ją tam go rą -
ce z tem pe ra tu rą +35 st. C., pod czas gdy zi mą
spa da ona czę sto do –10 st. C.

To się opła ca
ISSF przed sta wi ło m.in. ana li zę kosz tów za sto -
so wa nia sta li nie rdzew nej w wo do cią gach
w po rów na niu z za sto so wa niem rur z PVC
oraz po li ety le no wych (PE). Przy ję to po cząt ko -
wy koszt 4-me tro wej ru ry kar bo wa nej ze sta li
ga tun ku 316 z do dat ko wy mi ele men ta mi (np.

złą cza) na 297 dol. Koszt od po wied ni ka ta kiej
ru ry wy ko na nej z PVC to 89 dol., zaś ru ry po -
li ety le no wej 67 dol., czy li za le d wie mniej
niż 23 proc. ce ny ru ry nie rdzew nej.

Na tym jed nak koń czy się prze wa ga rur
z PVC i PE. Kosz ty ich po ło że nia w zie mi są
prak tycz nie iden tycz ne. Bar dzo zbli żo ne
do sie bie są też kosz ty wy mia ny rur na no we.
Trze ba ją wy ko pać, wy mie nić i za sy pać. Ty le
że cykl użyt ko wa nia rur z PVC i PE po łu dnio -
wi Ko re ań czy cy okre śli li na 20 lat, pod czas
gdy ży wot ność rur ze sta li nie rdzew nej
na 100 lat. Przy za ło że niu ko niecz no ści czte -
ro krot nej wy mia ny rur z PVC lub PE w cią gu
stu lat łącz ne kosz ty po nie sio ne przez in we -
sto ra by ły by trzy krot nie wyż sze od kosz tów
eks plo ata cji wo do cią gu ze sta li nie rdzew nej
(w tym przy pad ku uwzględ nio no koszt wy -
mia ny ru ry po stu la tach). Do dat ko wym be -
ne fi tem w przy pad ku sta li nie rdzew nych jest
re cy kling – stal nie rdzew ną moż na prak tycz -
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gło rocz nej wi zy ty w Pol sce przy oka zji Dnia
Sta li Nie rdzew nych w Po zna niu.

Azja tyc ki eks pe ry ment 
Z wo do cią gów wy cie ka na wet do 40 proc.
wtło czo nej uzdat nio nej już wo dy. Po ziom strat
za le ży od wie lu czyn ni ków. Po za ja ko ścią sa -
mej in fra struk tu ry wpły wa ją nań też czyn ni ki
nie za leż ne od wy ko naw ców. Na wy cie ki na ra -
żo ne są szcze gól nie wo do cią gi w re gio nach
o pod wyż szo nej ak tyw no ści sej smicz nej.

Już w la tach 70. XX w. pro blem do strze gły
wła dze sa mo rzą do we To kio. Z sys te mu wo do -
cią go we go ja poń skiej sto li cy wy cie ka ło wów -
czas po nad 15 proc. wo dy. W 1980 r. w zie mię
wsiąk nę ło aż 260 mln m sześc. wo dy. To nie -
mal do kład nie trzy ra zy ty le, ile w ubie głym
ro ku zu ży ły wszyst kie go spo dar stwa do mo we
w War sza wie!

Nie zwa ża jąc na kosz ty, sa mo rząd To kio za -
ry zy ko wał i po sta no wił wy mie nić ca ły sys tem
rur prze sy ło wych na ru ry ze sta li nie rdzew -
nych. Cho dzi ło o tzw. ru ry ser wi so we, któ ry mi
tło czy się wo dę z rur ma gi stral nych. Te ostat -
nie, po dob nie jak ru ry koń co we do pro wa dza -
ją ce wo dę do miesz kań, są na dal wy ko na ne
z tra dy cyj nych ma te ria łów.

Pro gram zo stał za ini cjo wa ny w 1980 r. i za -
koń czył się w 2012 r. Pro jekt skła dał się
z trzech czę ści. Po za wy mia ną rur prze sy ło -
wych na ru ry kar bo wa ne ze sta li nie rdzew nej
(na pod sta wie wcze śniej szych ana liz za sto so -
wa no stal ga tun ku SUS 316L) wdro żo no rów -
nież za awan so wa ny sys tem mo ni to rin gu wy -
kry wa nia prze cie ków. Ostat nim ele men tem
pla nu by ło opra co wa nie sys te mu na tych mia -
sto wej re ak cji na pro ble my.

Efek ty to kij skie go eks pe ry men tu są im po -
nu ją ce. W 2013 r. współ czyn nik strat wo dy
w sie ci zmniej szył się do 2,2 proc., co ozna cza,
że z wo do cią gów uby wa ło 33 mln m sześc.
wo dy. Więk sza szczel ność rur po zwo li ła
na zmniej sze nie pro duk cji wo dy przez To kio
z 1,95 mld m sześc. do 1,56 mld m sześc.

Rów nie im po nu ją ce są oszczęd no ści prze li -
czo ne na pie nią dze. Na sa mym ogra ni cze niu
wy cie ków wo dy i zmniej sze niu jej pro duk cji To -
kio zy sku je 200 mln dol. rocz nie. Dru gie ty le to
oszczęd ność na re mon tach i na pra wach sie ci.
W 1980 r. w To kio od no to wa no pra wie 58 tys.
na praw wo do cią gów. W 2012 r. już tyl ko nie ca -
łe 9,8 tys. To jesz cze nie wszyst ko. Ja poń czy cy
wy li czy li, iż za sto so wa nie nie rdzew nych rur da -
je rocz nie w To kio do dat ko we sy ner gie
i oszczęd no ści rzę du 45 mln dol. Po nad to sza -
cu je się, że dzię ki wy mia nie rur na nie rdzew ne
w To kio rocz na emi sja dwu tlen ku wę gla zo sta -
ła ogra ni czo na o 700 tys. ton.

Pro ble ma tycz ne za wo ry
Kom plet ne prze kształ ce nie sys te mu wo do cią -
gów w To kio nie oby ło się bez pro ble mów. Kło -
po ty spra wia ły przede wszyst kim za wo ry. Po -
cząt ko wo razem z ru rami ze sta li nie rdzew nej
montowano za wo ry wy ko na ne z brą zu. Po nie -
waż po pew nym cza sie prze cie ka ły, za stą pio no
je za wo ra mi ze sta li nie rdzew nych. By ło to o ty -

W y ko rzy sta nie sta li nie rdzew nej w wo -
do cią gach w pol skich wa run kach wy -

da je się pie śnią przy szło ści. Pod sta wo wą
prze szko dą znie chę ca ją cą do uży cia te go ma -
te ria łu są kosz ty. Ru ry ze sta li nie rdzew nej
są kil ka krot nie droż sze od wy ko na nych
z two rzyw sztucz nych, np. po li chlor ku wi ny -
lu (PVC) czy po li etyl enu (PE). Wy so ki po cząt -
ko wy koszt bu do wy wo do cią gu z rur i złą czy
ze sta li nie rdzew nych sku tecz nie znie chę ca
wła dze sa mo rzą do we. Trud no się te mu dzi -
wić. Dzia ła ją one w krót ko ter mi no wej per -
spek ty wie, od wy bo rów do wy bo rów, w opar -
ciu o na pię te bu dże ty.

Mi mo to wpro wa dze nie sta li nie rdzew nych
do wo do cią gów jest jed ną z naj więk szych
szans sto ją cych przed bran żą. Po zwo li ło by bo -
wiem na sko ko we zwięk sze nie zu ży cia, a tym
sa mym pro duk cji sta li nie rdzew nych. Mó wił
o tym m.in. dy rek tor ge ne ral ny In ter na tio nal
Sta in less Ste el Fo rum John Ro we pod czas ubie -

Azjatycki sukces nierdzewnych wodociągów 

Kilka metropolii w Azji zastosowało stal nierdzewną w swoich systemach
wodociągowych. Efektem inwestycji jest już znaczące ograniczenie strat wody.
Największe oszczędności nastąpią dopiero w przyszłości, bo rury ze stali nierdzewnych
mają wytrzymać nawet 100 lat.

400
mln dol.

tyle zyskuje rocznie Tokio 
na ograniczeniu produkcji wody 

i kosztów remontów wodociągów. 
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reklama

Zastosowanie w wodociągach rur ze stali nierdzewnych

dało dwóm azjatyckim metropoliom, Tokio i Seulowi,

gigantyczne oszczędności. 
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W efek cie współ czyn nik stra ty wo dy spadł
z 53 proc. do za le d wie 4,7 proc., a wo lu men
wy cie ka ją cej wo dy zmniej szył się z 92 mln
m sześc. rocz nie do 13 mln m sześc. rocz nie.

We wrze śniu 2017 r. za koń czo no tak że pro -
gram mo der ni za cji sys te mu wo do cią go we go
w sto li cy Taj wa nu, Taj pei. Ru ry ze sta li nie -
rdzew nej za stą pi ły tam m.in. wy słu żo ne ru ry
wy ko na ne z oło wiu in sta lo wa ne czę sto jesz cze
przez ja poń skich oku pan tów w cza sie II woj ny
świa to wej. 

Za przy kła dem Azji chcą pójść też Ame ry -
ka nie. Za wy mia ną wo do cią gów na nie rdzew -
ne lob bu je m.in. Nic kel In sti tu te oraz In ter na -
tio nal Mo lyb de num As so cia tion. 

Czy takie rozwiązanie opłacałoby się w
Polsce? Jak wy ni ka z ra por tu war szaw skie go

Miej skie go Przed się bior stwa Wo do cią gów
i Ka na li za cji (MPWiK SA), w 2017 r. wy pro du -
ko wa no w sto li cy 123,1 mln m sześc. wo dy.
Klien tom sprze da no zaś 108,8 mln m sześc.
Ozna cza to, że 14,3 mln m sześc. wy pro du ko -
wa nej w War sza wie wo dy nie do tar ło do od -
bior ców. Gdy by przyjąć, że wo da ta w ca ło ści
wy cie kła z rur, ozna cza to 11,6 proc. strat.
Przy za ło że niu, że war szaw ski od bior ca in dy -
wi du al ny pła ci za metr sze ścien ny 
wo dy 4,54 zł brut to, sprze daż utra co nej wo dy
da wa ła by do dat ko wo 65 mln zł wpły wów
rocz nie.

Dzię ki in we sty cjom i prze glą dom MPWiK
ogra ni cza stra ty wo dy w sie ci wo do cią go wej.
W 2017 r. przed się bior stwo od no to wa ło
1389 awa rii, o po nad 400 mniej niż w 2016 r.
Spół ka nie po da je szcze gó ło wych kosz tów do -
ty czą cych na praw sie ci wo do cią go wej, choć
moż na ostroż nie za ło żyć, że sa me kosz ty bez -
po śred nie i li kwi da cji awa rii, od bu do wy in fra -
struk tu ry dro go wej sięgają przy naj mniej dzie -
siąt ek mi lio nów zło tych. Do te go do li czyć
moż na trud niej wy mie rzal ne stra ty miesz kań -
ców mia sta (np. do dat ko we kor ki, utra ta przy -
cho dów przez wła ści cie li firm itd.). GB

nie w ca ło ści od zy skać i jesz cze na tym za ro -
bić, pod czas gdy war tość zu ży tych rur pla sti -
ko wych jest ze ro wa.

Oczy wi ście jest to za ło że nie moc no pre fe -
ru ją ce stal nie rdzew ną. Hi sto ria nie rdzew -
nych wo do cią gów w To kio czy Seu lu jest
dość krót ka – choć moż na przy jąć, iż za ło -
że nie stu let nie go okre su eks plo ata cji nie
jest prze sa dzo ne. Jed no cze śnie ży wot ność
in sta la cji z two rzyw sztucz nych mo że być
du żo dłuż sza od za kła da nych 20 lat. Na wet
jed nak ko niecz ność wy mia ny pla sti ko wych
rur po 50 la tach spra wia, iż łącz ny koszt in -
we sty cji w trak cie eks plo ata cji bę dzie nie -
mal dwu krot nie wyż szy niż w przy pad ku
wo do cią gów wy ko na nych ze sta li nie rdzew -
nych. 

Oprócz Seu lu Ko re ań czy cy po sta no wi li
zamontować ru ry ze sta li nie rdzew nych
w wo do cią gach czte rech in nych mia stach
swojego kra ju: Da egu, In czon, Da eje on oraz
Ul san. Naj więk szy suk ces od nie sio no w li -
czą cym pra wie 2,5 mln miesz kań ców Da -
egu. W 2014 r. 95 proc. sie ci wo do cią go wej
w tym mie ście wy ko na nych by ło ze sta li nie -
rdzew nej. 

reklama

79
mln metrów sześc.

wody rocznie oszczędza miasto 
Daegu w Korei Południowej dzięki

modernizacji wodociągów.


