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W 2013 r. przed tego typu wyzwaniem stanęła firma PPI 
CHROBOK S.A. realizując drugi etap budowy magistrali wo-
dociągowej we Wrocławiu. W ramach pierwszego zadania 
wykonano prawie 3 km mikrotunelu i 300 mb przewiertu 
w technologii HDD (więcej o tym w czasopiśmie „Inżynieria 
Bezwykopowa” w numerze 3/2013), w drugim nieco ponad po-
łowa prac wykonywana była w otwartym wykopie. W techno-
logii bezwykopowej zaprojektowano dwa równoległe rurociągi 
o długości ponad 630 m (fot. 1.), oddalone od siebie 6 m w osi. 
Inwestycję wyróżnia rodzaj materiału zastosowanego do prac 
przewiertowych, czyli żeliwa sferoidalnego produkcji Saint-Go-
bain PAM. Do tej pory jest to najdłuższy przewiert w Polsce 
wykonany z użyciem tego typu materiału.

Budowa magistrali wodociągowej ma na celu poprawę ja-
kości wody dostarczanej mieszkańcom poprzez zastosowanie 
szczelnego systemu rurociągów i armatury. Zakres zadania 1a 
obejmował wykonanie prac na terenie gminy Święta Katarzy-
na i osiedla Opatowice we Wrocławiu. Ponad połowa prac – 
1613,1 mb – została wykonana w wykopie otwartym. Przewiert 
był jednym z ostatnich etapów realizacji przedsięwzięcia, opra-

cowanego przez biuro projektów Biprowod sp. z o.o. z Wrocła-
wia. Inwestorem było wrocławskie MPWiK S.A. Zadanie przewi-
dywało przekroczenie rzeki Oława łącznie z przyległymi do niej 
obszernymi terenami zalewowymi i wyjście rurociągami poza 
wały przeciwpowodziowe rzeki.

Rurociągi przewodowe do przesyłu wody przeznaczone do 
technologii bezwykopowych zostały zbudowane z rur UNI-
VERSAL STANDARD Ve TT PE z żeliwa sferoidalnego produkcji 
Saint-Gobain PAM. Są to rury pokryte tradycyjnie wykładziną 
betonową z cementem hutniczym, a na zewnątrz cynkową po-
włoką nakładaną plazmowo o gramaturze 200 g/m2, pokrytą 
fabrycznie wzmocnioną powłoką polietylenową (rys. 1).

Połączenia rur to elastyczne blokowane złącza kielichowe 
dwukomorowe UNIVERSAL STANDARD Ve z uszczelką gumo-
wą EPDM i pierścieniem blokującym z żeliwa sferoidalnego 
opartym na garbie spawalniczym na bosym końcu rury (rys. 2).

Powłoka zewnętrzna rur zabezpiecza przed otarciami ich 
ścianek żeliwnych podczas wciągania do otworu wiertniczego, 
a złącza blokowane zabezpieczają przed ich rozłączeniem. Za-
stosowane połączenia blokowane posiadają bardzo wysoką wy-
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Fot. 1. Przewiert HDD rurami z żeliwa sferoidalnego
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trzymałość na rozciąganie i potrafią w średnicy DN600 przeno-
sić nawet 800 kN. Stanowiło to duży margines bezpieczeństwa, 
gdyż podczas instalacji spółka PPI CHROBOK S.A. notowała siły 
nie przekraczające 400 kN.

Prace wykonawcze realizowane były w oparciu o wytycz-
ne działu technicznego firmy Saint-Gobain PAM, sporządzone 
po analizie w zakresie zastosowania rur z żeliwa sferoidalne-
go w technologii przewiertów sterowanych. W trakcie realiza-
cji przedsięwzięcia wykorzystano doradztwo techniczne firm 
Robert Osikowicz Engineering oraz CETCO – Poland CETCO 
sp. z o.o. S.K.A. w zakresie technologii płynu wiertniczego oraz 
szczegółów technologicznych. Montaż rur poprzedziło szkole-
nie i dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i dobrej koordy-
nacji w ciągu 8 godz. pracy zamontowano około 20 rur, czyli 
120 m rurociągu (fot. 2.). Mimo prowadzenia prac w grudniu, 
nie wystąpiły opóźnienia w postępie robót, między innymi dla-
tego, iż rurociągi z żeliwa sferoidalnego można wykonywać 
w każdych warunkach atmosferycznych, bez stosowania dodat-

kowych środków ochron-
nych – termicznych czy 
przeciwdeszczowych.

Pierwotny projekt wy-
magał modyfikacji profilu 
przewiertu. Analiza tech-
niczna projektu wykazała, 
że najlepszym rozwiąza-
niem będzie zwiększenie 
promienia przewiertu. 
Tym samym odchylenia 

kątowe na złączach kieli-
chowych zostały zmniejszone do 0,5, przy dopuszczalnych 2. 
W najgłębszym punkcie trajektoria przewiertu przebiegała oko-
ło 10 m poniżej poziomu terenu.

Wykonanie przewiertu o tej długości i tak dużej średni-
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Rys. 1. Konstrukcja rury żeliwnej Rys. 2. Złącze UNIVERSAL STANDARD Ve

Fot. 2. Montaż rur z żeliwa sferoidalnego
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cy wymagało zastosowania odpowied-
niego sprzętu oraz zasobów ludzkich. 
Nowym nabytkiem w parku maszyno-
wym PPI CHROBOK S.A. była wiertnica 
Herrenknecht HK100C (fot. 3.). Podstawo-
we parametry techniczne tego urządzenia 
to moment obrotowy wynoszący 60 kNm 
oraz siła uciągu – 1000 kN, co jest niezwy-
kle istotną cechą, gdyż ciężar samej rury 
żeliwnej wynosił prawie 150 ton.

W ramach pierwszego etapu wykonano 
przewiert pilotowy przy użyciu wiertnicy 
Vermeer D50100. Po wykonaniu otworów 
pilotowych przystąpiono do ich poszerza-
nia przy użyciu narzędzi typu Hole Opener 
w dwóch etapach do średnicy końcowej 
1064 mm. Ostatnim etapem prowadzenia 
prac wiertniczych, przygotowujących do 
wprowadzenia rurociągu w otwór, było wykonanie marszu kon-
trolnego przy użyciu narzędzia baryłkowego o średnicy 750 mm. 
Kolejnym elementem projektu było zastosowanie balastowania 
rurociągu z wykorzystaniem szczelnie zamkniętej rury polietyle-
nowej z przestrzenią pierścieniową wypełnioną wodą (fot. 4.). 
Dzięki temu znacznie zredukowano siłę potrzebną do przepro-
wadzenia instalacji przez ograniczenie tarcia na styku elementów 
rurociągu z otworem. Właściwa analiza siły tarcia w każdym od-
cinku wprowadzanego rurociągu jest strategiczna przy pracach 
tego typu. Nie mniej istotne od utrzymywania właściwego rozkła-
du sił wewnątrz otworu jest zapewnienie ślizgu wzdłuż odcinka 
pozostającego na powierzchni. W ramach tego zadania rurociąg 
żeliwny znajdował się w rowie wypełnionym wodą (fot. 5). Roz-
wiercanie otworu do tak znacznej średnicy generowało duże ilo-
ści płuczki wiertniczej – w ostatnim etapie poszerzenia w otworze 
znajdowało się ponad 1000 m3, a po zakończeniu konieczne było 
zutylizowanie kilkuset m3. Podczas prac przewiertowych ważne 
jest zatem wcześniejsze uwzględnienie miejsca w obrębie prowa-
dzonych robót, gdzie można składować materiał.

Prace prowadzone były w systemie 24-godzinnym przy cią-
głym zaangażowaniu 3 brygad roboczych. Podczas wykonywa-
nia tak wymagającego zadania napotkano różne trudności, któ-
rych sprawne i szybkie rozwiązywanie było konieczne, aby nie 
powodować przestojów. Wstrzymanie robót, w tym cyrkulacji 
płuczki w otworze, mogłoby doprowadzić do pogorszenia się 
jego jakości i uniemożliwiłoby dokończenie prac z zastosowa-
niem maszyny o podanych parametrach. Całość robót obejmują-
cych wykonanie dwóch równoległych przewiertów wodociągu 

o łącznej długości 1260 m zrealizowana 
została w ciągu 3 miesięcy, natomiast pro-
ces samego wciągania rurociągu każdego 
z odcinków trwał mniej niż 12 godz.

To największa, jak do tej pory, inwe-
stycja w Polsce zrealizowana z wyko-
rzystaniem rur z żeliwa sferoidalnego 
w technologii horyzontalnego przewiertu 
sterowanego. Przedsięwzięcie to można 
rozpatrywać na tle podobnych instalacji 
w Europie, gdzie projekt ten plasuje się 
w ścisłej czołówce zestawienia. Stosowa-
nie rur z żeliwa sferoidalnego Saint-Goba-
in PAM w tej technologii nie jest jednak 
nowością – firma ma już ponad 20-letnie 
doświadczenie. W tym czasie z zastoso-
waniem tej metody powstało już około 
100 km rurociągów. Liczba ta z roku na 

rok się powiększa, m.in. dzięki takim projektom, jak ten we 
Wrocławiu, którego realizację doceniono podczas tegorocznej 
XII Międzynarodowej Konferencji, Wystawie i Pokazach Tech-
nologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. Firma PPI CHROBOK 
S.A. otrzymała statuetkę TYTAN 2014 w kategorii „nowy projekt 
– instalacja”, a MPWiK Wrocław nagrodzono Tytanowym Lau-
rem Inwestora. 
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Dane charakterystyczne

Materiał żeliwo sferoidalne

Średnica DN600

Złącze blokowane Universal Standard Ve

Odchylenie kątowe złącza 2°

Dopuszczalne ciśnienie 
robocze PFA

27 bar

Dopuszczalna siła ciągnięcia 800 kN

Długość 2 x 630 m

Maksymalna siła instalacyjna < 400 kN

Czas instalacji 12 + 10 godz.

Dane projektu

Lokalizacja Wrocław

Właściciel projektu MPWiK S.A. Wrocław

Projektant BIPROWOD sp. z o.o.

Generalny wykonawca PIB INFRA sp. z o.o.

Spółka wiertnicza PPI CHROBOK S.A.

Dostawca materiału Saint-Gobain PAM

Fot. 3. Wiertnica Herrenknecht HK100C Fot. 4. Instalacja rur do balastowania przewodu

Fot. 5. Ułożony rurociąg
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