
L.p. Lokalizacja Materiał/ Ø [mm]/wiek [lata] Przyczyny awarii Konsekwencje awarii Działania naprawcze

1. Fort Worth, USA Żelbet/1828,8; 2133,6/ 33 8 Z powodu korozji zbrojenia rur i jedna z 
powodu kruchości wodorowej

Dużych rozmiarów perforacje przewodów i duże straty 
wody

Inspekcja rurociągu; naprawa lub wymiana, 
najbardziej uszkodzonych odcinków

2. Fort Worth, USA Żelbet/2286,0; 2743,2 / 17
4 Usterki na złączach rur, 6 z spowodowanych 
korozją, 1 kruchością wodorową, 1 pęknięciem 
końca bosego rury i 1 wynikła z błędu operatora

Dużych rozmiarów perforacje przewodów i duże straty 
wody

Inspekcja rurociągu; naprawa lub wymiana, 
najbardziej uszkodzonych odcinków

3. Hrabstwo Fairfax, USA – / 152,4 / 94 Wiek magistrali Lokalna powódź Odcięcie dopływu wody, wymiana 
przewodu

4. Boston, USA Stal/ 3000 / 8 Użycie nieodpowiedniej wielkości śrub 
dwustronnych o słabej jakości do skręcenia złącza

Brak wody pitnej u prawie 2 mln mieszkańców na ponad 
dwa dni; koszt naprawy około 5 mln dolarów Wymiana uszkodzonej obejmy

5. Florencja, Włochy – / 600 / – Pęknięcie rury i podziemny wyciek wody Zapadnięcie się fragmentu nadbrzeżnej ulicy; osunięcie 
się 20 pojazdów do zapadliska z wodą;

Odpompowanie wody; wyciąganie 
samochodów

6. Nashville, USA – / 914 / – Kolizja z magistralą w trakcie instalacji sieci 
światłowodowej metodą hdd

Zalanie ulic oraz piwnic pobliskich domów; niskie 
ciśnienie wody w sieci lub jej niedobory Wymiana fragmentu wodociągu

7. Huyton, Anglia – / 1066,7 / > 100 Pęknięte złącze na wodociągu
Wyciek wody na wysokość około 12 metrów ponad 
powierzchnie ziemi; ewakuacja mieszkańców z zalanej 
dzielnicy

Inspekcja, odnowienie i uszczelnienie złącza

8. Kopenhaga, Dania „Bonna” / 1100 / 60 Przedziurawienie przewodu podczas wykonywania 
przewiertu hdd

Konieczność uruchomienia stacji uzdatniania wód pow., 
koszt naprawy ok 2 mln koron duńskich

Wycięcie uszkodzonego odcinka, wymiana 
na rurę żelbetową

9. San Diego, USA Żeliwo / 200 / > 50 Korozja przewodu Odcięcie 16 domów od dostaw wody; zamknięcie ruchu 
pieszego i samochodowego na obszarze awarii Odcięcie dopływu wody, prace naprawcze

10. Los Angeles, USA – / 762 / 92 Korozja przewodu Zalanie terenu kampusu; zalanie dwóch podziemnych 
garaży i poważne uszkodzenie ponad 300 samochodów Naprawa uszkodzonych przewodów

11. Melbourne, Australia – / – / >50 Uszkodzony zawór kulowy lub zawór regulujący 
ciśnienie na rurociągu Zalanie osiedla oraz zniszczenie Dachu jednego z domów Odcięcie dopływu wody; naprawa 

uszkodzonego przewodu
12. Londyn, UK – / 304,8 / – Pęknięcie złącza Lokalne podtopienia Naprawa wodociągu

13. Baoji, ChRL – / – / 10 Użycie do budowy sieci wodociągowej rur 
niespełniających norm

Ponad 500 000 mieszkańców pozostało bez dostępu do 
bieżącej wody; zniszczenie nawierzchni drogowej

Odcięcie przepływu wody i naprawę 
przewodu

14. Warszawa, Polska – / 250 / – Naruszenie przewodu podczas wykonywania 
wykopu podstropowego pod budowę metra

Podmycie konstrukcji stacji metra i pobliskich budynków 
oraz zapadnięcie się ulicy; utrudnienia komunikacyjne

Wzmocnienie gruntu betonem; 
zabezpieczanie osuwiska

15. Scranton, USA – / 304,8/ 10 Uszkodzony zawór przed hydrantem Ewakuacja mieszkańców; pokrycie domów, budynków 
mieszkalnych oraz samochodów grubą warstwą lodu

Odcięcie przepływu na okolicznych 
zaworach

16. Bethel, USA – / – / – Uszkodzone złącze Brak wody w domach; opróżnienie zbiornika wody Naprawa złącza

17. San Diego, USA – / 457,2 / 64 Korozja rurociągu Brak dostępu do bieżącej wody; zalanie garaży Zamknięcie ruchu ulicznego; prace 
naprawcze

18. Chicago, USA – / 914 / – Uszkodzona rura lub zawór Zalanie piwnic; zatopienie samochodów Czyszczenie wpustów ulicznych w celu 
ułatwienia spływu wody


