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Zakres robót wykonywanych przez PPI, w ramach konsor-
cjum zawartego z firmą Stalmont sp. z o.o., objął realizację 

robót przewiertowych rurami stalowymi oraz rurami z żeliwa 
sferoidalnego, kielichowymi z uszczelkami i połączeniami blo-
kowanymi.

Łącznie wykonano 3 przewierty rurami stalowymi 
φ813/16,0 mm – pod torami PKP linii kolejowej nr 273 o długo-
ści 96 m, pod ogródkami działkowymi o długości 23 m oraz pod 
ul. Bystrzycką o długości 20 m.

Przewiert pod torami kolejowymi (fot. 2) wykonywaliśmy 
w technologii mikrotunelowania z zastosowaniem głowicy Her-
renknechta, a pozostałe dwa krótsze odcinki zrealizowano przy 
użyciu wiertnicy PERFORATOR. Dla najdłuższego z tych prze-
wiertów na czas wiercenia pod torami zabudowano 4 komplety 
konstrukcji odciążających.

Przewierty te jednakże nie były dla nas szczególnym wyzwa-
niem, w przeciwieństwie do przewiertów sterowanych, ponie-
waż PPI Gerhard Chrobok po raz pierwszy w swojej działalności 
wykonało przewierty w technologii HDD przy użyciu rur z że-
liwa sferoidalnego typu UNIVERSAL STANDARD Ve TT PN10, 
posiadających wewnętrzną wykładzinę cementową i zewnętrzną 
powłokę zabezpieczającą z warstwą wykończeniową polietyle-
nu o średnicy φ500 mm. Przewierty sterowane wymagały zasto-
sowania wiertnicy Vermeer Navigator D50x100. Przekonaliśmy 
się w praktyce, że rury te, dzięki charakterystycznym złączom 
kielichowym wciskanym (push-in), charakteryzują się wysoką 
wytrzymałością na siły osiowe, występujące podczas wciągania 
rur, ale wymuszają szczególnie precyzyjne wykonanie przewier-
tów pilotażowych ze względu na dopuszczalny kąt gięcia złączy 
(możliwość odchyleń kątowych na każdym złączu, tzn. co 6 m). 
Podczas wykonywania pierwszego otworu pilotażowego po-
twierdziły się warunki geologiczne, tj. występowanie glin zwało-
wych oraz piasków wodno-lodowcowych i iłów, co umożliwiło 
nam przygotowywanie odpowiedniej płuczki wiertniczej.

W ciągu ulicy Bystrzyckiej nasze przedsiębiorstwo zrealizowa-
ło 5 odcinków w technologii HDD rurami z żeliwa sferoidalne-
go o łącznej długości 238 m, pokonując bezkolizyjnie istniejące 
podziemne uzbrojenie terenu.

Nasza firma bardzo rzadko ma możliwość zaprezentowania 
przy realizacji jednej inwestycji całego profilu działalności, tym 
razem natomiast wykonywaliśmy zarówno obudowy z grodzic 
stalowych, jak i mikrotunelowanie, a także przewierty poziome, 
metodą tradycyjną oraz w technologii HDD. 
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Budowa magistrali wodociągowej 
w ulicach Bystrzyckiej i Puckiej 
we Wrocławiu

W czerwcu 2009 r. Prywatne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Gerhard Chrobok sp.j. 
po rozstrzygnięciu przez MPWiK sp. z o.o. we Wrocławiu przetargu pod 
nazwą: „Budowa magistrali wodociągowej φ500 mm w ul. Bystrzyckiej 
i ul. Puckiej”, rozpoczęło wykonywanie  robót  na ww. zadaniu inwestycyjnym

Roman Bizan
Prywatne Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjne Gerhard Chrobok sp.j.

Fot. 1.  | Wyjście przecisku do komory odbiorczej

Fot. 2.  | Głowica Herrenknechta

Fot. 3.  | Rura z żeliwa sferoidalnego
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