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FOT. 1. Przekroczenie w technologii mikrotunelowania 
z instalacją rury osłonowej DN1200

Na trasie gazociągu DN1000 Czeszów–Kiełczów o długości 33 km 
realizowanych jest w sumie 30 przekroczeń bezwykopowych. 

Do tego celu wykorzystywane są cztery technologie

Przekroczenia bezwykopowe
na trasie gazociągu DN1000 
Czeszów–Kiełczów
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RYS. 1. Przebieg gazociągu DN1000 relacji Czeszów–Kiełczów [1]

RYS. 2. Dynamika wzrostu sił na „zerwaniu” w zależności od użytego środka wiertniczego 
– przekroczenie drogi ekspresowej S8 metodą mikrotunelowania

RYS. 3. Wzrost sił instalacyjnych na długości przewiertu – przekroczenie drogi ekspresowej S8 
metodą mikrotunelowania

W Polsce trwa rozbudowa systemu przesyło-
wego gazu ziemnego. Budowane są gazociągi 
wpisujące się w  tzw. gazowy Korytarz Północ–
Południe, a  także połączenia z  państwami są-
siadującymi. W  ramach realizowanego przez 
Gaz-System S.A. programu inwestycyjnego za-
łożono wybudowanie 2000 km gazociągów do 
2025 r. Plany rozbudowy infrastruktury w sekto-
rze energetycznym mają na celu dywersyfi kację 
dostaw oraz poprawę bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju.

PPI CHROBOK S.A., biorąc udział w budowie 
33-kilometrowego odcinka gazociągu wysokie-
go ciśnienia DN1000, wykonuje kompleksowo 
30 przekroczeń bezwykopowych z  zastosowa-
niem czterech technologii. Przedsięwzięcie, 
które stanowi część rozbudowy systemu prze-
syłowego na Dolnym Śląsku oraz założonego 
programu inwestycyjnego związanego z  uru-
chomieniem terminalu LNG w Świnoujściu, zlo-
kalizowane jest w woj. dolnośląskim na terenie 
gmin: Zawonia i  Długołęka – jest to gazociąg 
relacji Czeszów–Kiełczów. 

Teren, przez który prowadzi trasa gazociągu, 
charakteryzuje się znacznym zurbanizowa-
niem, a ponadto występują na nim liczne prze-
szkody w  postaci dróg, cieków wodnych, linii 
energetycznych czy torów kolejowych. Z  tego 
względu ułożenie rurociągu metodą wykopu 
otwartego byłoby niemożliwe lub stanowiłoby 
poważne utrudnienie dla mieszkańców. Ponad-
to w  dużym stopniu obciążyłoby środowisko 
naturalne. Inwestor wspólnie z  projektantem 
oraz wykonawcą, w  trosce o  stan środowiska 
oraz komfort mieszkańców, przewidział w  ra-
mach tego przedsięwzięcia liczne przekrocze-
nia przeszkód z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii bezwykopowych.

Do wykonania powierzonego zakresu prac 
fi rma przewiertowa wykorzystała cztery do-
stępne technologie: mikrotunelowanie, prze-
wiert poziomy sterowany, przewiert poziomy 
niesterowany oraz przecisk. W ramach realiza-
cji tych przekroczeń wykorzystywane były rury 
o  trzech średnicach: rury stalowe przesyłowe 
DN1000, rury osłonowe stalowe DN1200 oraz 
rury DN1400 z GRP. 

W  celu przyspieszenia tempa prac oraz 
ograniczenia wykonanych spoin na rurach 
stalowych PPI CHROBOK S.A. zaangażowała 
wszystkie urządzenia umożliwiające wiercenie 
i instalację rur w odcinkach o długości ponad 12 
mb, również dla technologii mikrotunelowania, 
w  przypadku której standardowy moduł prasy 

hydraulicznej producent przewidział dla rur 
o długościach 2–3 m. 

Długie przerwy przy instalacji rurociągu 
związane z  wykonaniem spoin montażowych, 
badań odbiorowych oraz uzupełnienia warstw 
izolacji i  laminatu wiążą się zazwyczaj ze 
znacznymi przyrostami sił (około 200–300%) 
przy tzw. „zerwaniu”. Zjawisko uwidacznia się 
szczególnie w gruntach o dużym współczynni-
ku fi ltracji, w  których następuje odpływ wody 

płuczki wiertniczej z przestrzeni pierścieniowej. 
Wielkości sił zrywających obniżają swoją war-
tość wraz z  postępem wiercenia oraz poprawą 
iniekcji „świeżego” lubrykantu. W  celu ograni-
czenia tego zjawiska oraz ograniczenia osiada-
nia gruntu po wykonaniu mikrotunelu, przed-
siębiorstwo zleciło fi rmie Certech opracowanie 
środka wiertniczego (nazwa handlowa Drill-
bet), który zachowuje swoje właściwości reolo-
giczne w  trakcie wiercenia, a  po zakończeniu 
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montażu rury rozpoczyna wiązanie struktural-
ne, uzyskując zwartą bryłę o nieco większej wy-
trzymałości niż otaczający ośrodek gruntowy.

 Zakres prac powierzonych PPI CHROBOK 
S.A. obejmował również kompleksowe wyko-
nanie komór przewiertowych zabezpieczonych 
ścianką z grodzic stalowych dla każdej techno-
logii. Trudnością na tym etapie realizacji robót 
była konieczność instalacji grodzic metodą 
statyczną poprzez ich wciskanie w  grunt bez 
wytwarzania wibracji, które mogły negatywnie 
wpłynąć na pobliski czynny gazociąg. Wyko-
nawca prac wiertniczych, jako doświadczona 
fi rma geotechniczna, zaangażował do tego celu 
dwa zestawy urządzeń, umożliwiające bezwi-
bracyjny montaż grodzic, pracujące w systemie 
dwuzmianowym. Część komór zlokalizowana 
była w  miejscach, gdzie występują trudne wa-
runki geologiczne i  konieczne było wykonanie 
wstępnego rozluźniania gruntu przed monta-
żem zabezpieczenia komór. Wykonawca robót 
zmobilizował do tego celu wiertnicę umożli-
wiającą wykonanie wstępnego rozluźniania 
gruntu. Kolejną przeszkodą okazały się trudne 
warunki gruntowo-wodne. Konieczne okazało 
się prowadzenie stałego odwodnienia części 
komór. Firma dla każdego przekroczenia wyko-
nała osobny projekt z optymalizacją wymiarów 
i rozwiązania zabezpieczenia oraz systemu roz-
parcia komór przewiertowych, dostosowanych 
gabarytami do posiadanych urządzeń prze-
wiertowych.

Aktualnie trwają prace nad ostatnim prze-
kroczeniem w  technologii mikrotunelowania 
na odcinku o długości 80 mb pod torami kolejo-
wymi w celu instalacji rur przewiertowych GRP 
o średnicy DN1400. Do nich zostanie wprowa-
dzona rura osłonowa DN1200 oraz gazociąg 
przesyłowy DN1000.

Wykonanie kompleksowej realizacji prze-
kroczeń bezwykopowych było możliwe dzięki 
szerokiej gamie technologii, jakimi dysponuje 
fi rma PPI CHROBOK S.A. 

Doświadczona załoga, rozbudowany park 

maszynowy oraz własne biuro projektowe 
sprawia, że spółka ta może podejmować nowe, 
coraz to trudniejsze zadania polegające na bez-
wykopowym przekraczaniu przeszkód tereno-
wych. �
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Dane techniczne gazociągu DN1000 Czeszów–Kiełczów

Nazwa gazociąg MOP 8,4MPa DN1000

Lokalizacja Czeszów–Kiełczów (woj. dolnośląskie)

Właściciel projektu Gaz-System S.A.

Projektant Tractebel Engineering S.A.

Wykonawca robót wiertniczych PPI CHROBOK S.A.

Długość całkowita gazociągu 33 km

Średnica zewnętrzna 1016mm (40’’)

Zestawienie przekroczeń bezwykopowych

Całkowita długość przekroczeń bezwykopowych 1088,0 mb

Ilość mikrotuneli 8 szt.

Długość całkowita gazociągu zainstalowanego w technologii mikrotunelowania 512,0 mb

Ilość przewiertów poziomych sterowanych 5 szt.

Długość całkowita gazociągu zainstalowanego 
w technologii przewiertu poziomego sterowanego 185,0 mb

Ilość przewiertów poziomych niesterowanych 1 szt.

Długość całkowita gazociągu zainstalowanego 
w technologii przewiertu poziomego niesterowanego 38,0 mb

Ilość przecisków 14 szt.

Długość całkowita gazociągu zainstalowanego w technologii przecisku 353,0 mb
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FOT. 2. Wykonywanie przekroczenia w tech-
nologii przewiertu poziomego niesterowane-
go z zastosowaniem rury osłonowej stalowej 
DN1200

FOT. 3. Wykonywanie przekroczenia 
w technologii przecisku z zastosowaniem rury 
osłonowej stalowej DN1200
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