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W czerwcu ubiegłego roku zarząd firmy 
PPI CHROBOK podjął decyzję o zakupie wiert-
nicy Herrenknecht HK 100C (fot. 6), która była 
w pełni zgodna z planem inwestycyjnym oraz 
strategią spółki. Charakteryzujące ją parametry to: 
siła ciągu wynosząca 1000 kN oraz moment ob-
rotowy na poziomie 60 000 Nm. Urządzenie prze-
widziane zostało przez producenta do realizacji 
przewiertów HDD w zakresie dużych średnic 
w każdych warunkach geologicznych. W celu uzy-
skania maksymalnych wydajności, dodatkowo do 
wiertnicy zakupiono system oczyszczania płucz-
ki wiertniczej ze zwiercin renomowanej firmy 
NORMAG (fot. 7).

Pierwszym zleceniem dla nowej wiertnicy, 
przyjętym do realizacji przez naszą firmę, było 
wykonanie czterech przewiertów rurami stalo-
wymi o średnicy 711 mm w ramach zadania in-
westycyjnego „Budowa gazociągu DN700 MOP 
8,4 MPa relacji Szczecin – Gdańsk”. Dwa pierw-
sze otwory miały długości 381 m oraz 396 m. Na 
nich przeprowadzony został proces wdrożenio-
wy urządzenia, podczas którego pracownicy pod 
okiem serwisantów byli szkoleni oraz poznawa-
li możliwości i ograniczenia nowego zestawu 
wiertniczego. Jednak dopiero trzecie przekrocze-
nie zlecone przez ZRUG Zabrze S.A., a wykony-
wane na rzecz inwestora – GAZ-SYSTEM S.A., 

potwierdziło słuszność wyboru i pozwoliło nam 
pobić nasze dotychczasowe rekordy w zakresie 
tego rodzaju robót.

Projekt przekroczenia obszaru Bukowy Las Górki 
realizowano w okresie od marca do maja 2014 r. 
Założono w nim wykonanie 1186-metrowego prze-
wiertu rurą stalową DN700 i cel ten został osiągnię-
ty. Było to wyzwaniem z wielu powodów. Trasa 
przewiertu przebiegała pod chronionym terenem 
Natura 2000, lasem, rzeką Dzierżęcinką, a także 
kolektorem kanalizacji o średnicy 1800 mm. Trajek-
toria przewiertu została zaprojektowana dla mak-
symalnej głębokości rzędu 25 mb. Wstępne prace 
dla realizacji tego przedsięwzięcia trwały niespełna 
miesiąc. Podczas tego okresu przygotowane zostały 
place montażowe, tymczasowe zbiorniki technolo-
giczne, drogi dojazdowe oraz zaplecze techniczne. 
Równocześnie czas ten został wykorzystany na 
dogłębną analizę dokumentacji projektu w celu 
odpowiedniego doboru narzędzi oraz materiałów 
w stosunku do warunków terenowych, w tym 
gruntowo-wodnych, promieni krzywizny i sta-
bilności otworu. Podłoże geologiczne, w którym 
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Fot. 1. Początek instalacji

Fot. 2. Strona rurowa podczas instalacji

Fot. 3. Overband

Fot. 4. Rurociąg podczas instalacji
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odbywały się prace, miało 
charakter gruntów sklasyfi-
kowanych do kategorii IV. 
Na odcinkach prostych dla 
wejścia i wyjścia przewiertu 
oraz na głównych zakre-
sach sekcji łukowych pod-
łoże gruntowe budowały 

nieskonsolidowane gliny pylaste i gliny piaszczyste z domieszką 
frakcji żwirów. Na głębokości do 10 m p.p.t. występowały lami-
nacje iłów, poniżej których zalegała warstwa piasków i żwirów, 
stanowiących oparcie dla otworu na głównej sekcji poziomej 
przekroczenia.

Przewiert zrealizowano poprzez wykonanie otworu pilotowe-
go, po którym do kolejnych poszerzeń użyto narzędzi typu hole 
opener do uzyskania kolejnych średnic – 660 mm oraz 1064 mm. 
Zastosowane specjalistyczne oprzyrządowanie wiertnicze pozwa-
lało na uzyskanie dziennych postępów rzędu 300 mb. Po etapie 
poszerzania wykonano marsz kontrolny i po uzyskaniu informa-
cji o wysokiej jakości otworu przeprowadzono instalację. Poprze-
dzającym ją etapem było ułożenie całego odcinka rury stalowej 
711 mm, pokrytej laminatem na odpowiednio przygotowanych 
stojakach rolkowych. Istotnym zadaniem stosowanych rolek była 
niwelacja krzywizn oraz obniżenie oporów w trakcie wciągania 
(fot. 5). Sama instalacja rurociągu stalowego na odcinku 1186 m 
trwała jedynie 20 godz., co oznacza, że otwór został doskonale 
przygotowany (fot. 1–4).

Przedstawiony przewiert jest jednym z najtrudniejszych spo-
śród projektów realizowanych na terenie naszego kraju. Aktual-
nie nasze przedsiębiorstwo wykonuje przejście dla skrzyżowania 
gazociągu z rzeką Łupawą, gdzie trwa realizacja przekroczenia 
z wykorzystaniem rur stalowych o średnicy 711 mm na długości 
wynoszącej ponad 1100 mb.

Zaletą opisanej w niniejszym artykule technologii bezwyko-
powej instalacji rurociągów jest możliwość realizowania projek-
tów, które do tej pory były nierealne do wykonania. Przewierty 
sterowane w technologii HDD są doskonałym rozwiązaniem dla 
wszystkich sieci ciśnieniowych, które umożliwiają niedostępne 

dla wykopów otwartych przejścia pod rzekami, drogami i in-
nymi przeszkodami terenowymi. Bardzo dobrze sprawdzają się 
też na obszarach chronionych, w szczególności objętych progra-
mem Natura 2000.

Projekty takie, jak opisany przewiert pod obszarem Buko-
wy Las Górki i nieustający rozwój zaplecza technologicznego 
PPI CHROBOK S.A., pozwalają na podejmowanie nowych, co-
raz to trudniejszych zadań. 
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Dane projektu

Metoda budowy HDD

Przeznaczenie instalacji
instalacja paliwowa DN700, 

gazociąg 8,4 MPa relacji 
Szczecin – Gdańsk

Rury stalowe, 711 mm

Długość przewiertu 1186 m

Wiertnica / dostawca
HK 100C o sile uciągu 1000 kN, 

momencie obrotowym 60 000 Nm 
Herrenknecht AG

Dostawca systemu oczyszcza-
nia płuczki wiertniczej

NORMAG

Wykonawca przewiertu
PPI Chrobok S.A. na zlecenie ZRUG 

Zabrze S.A.

Inwestor GAZ-SYSTEM S.A.

Okres realizacji marzec – maj 2014

Fot. 5. Rurociąg gotowy do 
wciągnięcia

Fot. 6. Wiertnica 
Herrenknecht 
HK100C

Fot. 7. System oczyszczania 
i pompowania płuczki 
wiertniczej
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