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O d 2010 r. pracowano na Litwie
nad koncepcją kompleksowe-
go systemu zarządzania wo-
dami opadowymi i oczysz-

czania ścieków. 5 kwietnia 2017 r. pod-
pisana została umowa o finansowaniu
z Funduszu Spójności wieloetapowego,
wieloletniego programu dostosowania
kanalizacji miejskiej w Wilnie do aktu-
alnych i przyszłych potrzeb miasta. Jed-
ną ze składowych projektu była zapla-
nowana do realizacji w latach 2019 –
2020 „Rekonstrukcja sieci kanaliza-
cyjnych w rejonie ulicy Narbuto
w dzielnicy Saltoniski”. Do realizacji
tej inwestycji wybrano rury CC – GRP
Hobas średnicy OD 1638 (klasa ciśnie-
nia PN01, klasa sztywności SN50 000)
o łącznej długości 1210 m (fotografia 1).

Inwestorem jest UAB Grinda, a wyko-
nawcą Sanimet Sp. z o.o. Podczas prze-
budowy kanalizacji deszczowej naj-
więcej uwagi poświęcono odcinkowi
w rejonie ulic Narbuto-Upes, gdyż jest
to nie tylko główna arteria komunika-

cyjna Wilna, ale również tam właśnie
występowały największe szkody wy-
nikające z podtopień spowodowanych
deszczami nawalnymi.

Realizacja inwestycji tej wielkości
na obszarze zurbanizowanym była
niezwykle skomplikowana ze względu
na zlokalizowane w przestrzeni pod-
ziemnej sieci elektryczne, gazowe
i wodno-kanalizacyjne. Dodatkowe
utrudnienie stanowiło duże natężenie
ruchu ulicznego. To wszystko spowo-
dowało, iż nowy burzowiec mógł zo-
stać wykonany jedynie metodą bezwy-
kopową. Wybrano technologię mi-
krotunelowania z zastosowaniem
rur przeciskowych GRP Hobas (fo-
tografia 2). Jest to największa dotych-
czas na Litwie inwestycja wykonywana

metodą mikrotunelowania. W ramach
realizacji tego etapu projektu powstała
również w mieście nowoczesna pod-
ziemna oczyszczalnia ścieków zlokalizo-
wana między ul. Malonioji i rzeką Wilią.
Zgodnie z projektem deszczówka po

oczyszczeniu ma być odprowa-
dzana do Wilii. W tym celu zbu-
dowano odprowadzenia z rur
GRP Hobas, które utworzyły
specjalne komory zwalniające
prędkość przepływu (fotogra-
fia 3), a następnie – wylot do
rzeki.

Dzięki realizacji będącego na
ukończeniu projektu „Przebu-
dowa kanalizacji deszczowej
ul. T. Narbuto” zostanie wyeli-
minowane podtapianie ulic mia-
sta. Przy okazji ścieki wody
deszczowej będą oczyszczane
przed odprowadzeniem do rzeki,
a więc znaczna część problemów
środowiskowych Wilna również
zostanie rozwiązana.
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Rury GRP wybrane do pierwszego
dużego projektu mikrotunelowego na Litwie

Pipes designed for generations

Fot. 1. Rury przeciskowe GRP Hobas na
miejscu budowy przy ul. Narbuto w Wilnie

Fot. 2. Przeciskanie rury GRP Hobas przy
ul. Narbuto, Wilno, Litwa. 2020 r.

Fot. 3. Komora zwalniająca z rur GRP
w technologii Hobas
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