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Przewiert sterowany
w trójkącie trzech cesarzy

Fot. 1. |

Wykonywanie przewiertu
sterowanego HDD wiertnicą
Vermeer 80x100

Udrożnienie przepływu rurociągu
poprzez wykonanie przewiertu
sterowanego HDD rurą HDPE
PE100 SDR17 Dz710 x 42 długości
114 mb na wodociągu DN800
z przekroczeniem rzeki Przemszy

P

rzemsza to rzeka znajdująca się w południowej części Polski, stanowi połączenie dwóch innych – Przemszy Białej i Przemszy Czarnej. Miejsce, w którym dochodzi do ich
spotkania, nazywane jest trójkątem trzech cesarzy i wynika
z faktu, że było ono w przeszłości punktem łączącym granice terytorialne państw zaborowych, które w latach 1772–1795
dokonały rozbioru Polski. Obecnie jest to teren należący do
Sosnowca, jednego z wielu miast zlokalizowanych na trasie
przebiegu rzeki, przez które przepływa, znajdując wreszcie
swoje ujście w miejscowości Gorzów, gdzie wpada do Wisły.
Jej długość wynosi 88 km i mierzona jest od źródła jednego
z jej dopływów, czyli Przemszy Czarnej. Bieg rzeki wytycza
granice między województwem śląskim i małopolskim oraz
miastami Mysłowice i Sosnowiec, na granicy których pod rzeką Przemszą miał być wykonany przewiert sterowany HDD
rurą HDPE PE100 SDR17 Dz710 x 42 długości 114 mb.
Zleceniodawcą zadania inwestycyjnego, polegającego na
udrożnieniu przepływu rurociągu poprzez wykonanie przewiertu na wodociągu DN800 z przekroczeniem rzeki Przemszy
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Fot. 2. |

Balastowanie rury osłonowej wodą, doprowadzaną do jej
wnętrza rurą o średnicy φ160 mm
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w ramach nitki mysłowickiej, było
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA z siedzibą w Katowicach. 3 kwietnia 2008 r. Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na wniosek inwestora wyraził
zgodę na wejście w teren i zajęcie
koniecznego do wykonania ww.
prac terenu. Uzyskanie zielonego
światła na rozpoczęcie robót wiązało się jednocześnie ze znalezieniem
rzetelnego i doświadczonego wykonawcy, który podjąłby się realizacji
tego typu zadania. Zaufaniem GPW
S.A. został obdarzony Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok
i Hubert Chrobok Sp. J. z Bojszów
Nowych, rozpoczynając tym samym
19 marca 2010 r. prace związane
z instalacją pod dnem rzeki Przemszy
rury ochronnej HDPE PE 100 SDR 17 Fot. 3. | Przygotowana do wciągnięcia rury przewodowej HDPE PE 100 SDR 11 RC
Dz 560 x 50,8 mm długości 129,0 mb
RC Dz 710 x 42 mm długości 114 m.
Całość prac związanych z poszerzeniem otworu do rozPrzeprowadzone badania geologiczne nie wskazywały na to, że
miarów, które pozwoliły na bezproblemowe wciągnięcie rury
podczas planowanego przewiertu wystąpią jakiekolwiek trudnoochronnej trwały 4 dni, natomiast sama instalacja rury prześci z jego realizacją. Profil geotechniczny składał się ze średnio
wodowej o długości 129 mb zajęła zaledwie pięć godzin przy
zagęszczonych piasków występujących do głębokości 10 m p.p.t.
minimalnych siłach obrotu i ciągu wiertnicy.
oraz glin zwięzłych twardoplastycznych i półzwartych iłów pylaZadanie inwestycyjne powiązane było również z wykonastych zlokalizowanych poniżej. Przystąpienie do realizacji prac
niem docelowych połączeń rurowych, studni odwodnieniopolegało na wykonaniu w pierwszej kolejności przewiertu pilowych i kontrolnych z kręgów betonowych DN1200 i DN1600
tażowego, którego drążenie nie przysporzyło wykonawcy żada także przepustnicy DN600 PN16, Zasów DN200 PN16 oraz
nych kłopotów. Problem pojawił się jednak w momencie tzw.
PAF DN600. Montaż wymienionych wcześniej elementów odkalibracji otworu, którego średnica dla przewiertów sterowanych
bywał się podczas wyłączenia istniejącego rurociągu tranzytotej długości powinna wynosić nominalnie 30% więcej niż średwego GPW S.A. pomiędzy Mysłowicami a Sosnowcem. Zgodnica zewnętrzna rury osłonowej i związany był z napotkaniem
nie z założeniami operacja dwustronnego wyłączenia miała się
warstw kamiennych, zlokalizowanych na trasie przewiertu mięzmieścić w czasie 24 godz., jednak dzięki wykwalifikowanej
dzy 8 a 10 m p.p.t. Z tego powodu dokonano trzech przejść
kadrze oraz odpowiedniemu przygotowaniu ZRI Chrobok, zorozwiertakiem ostatecznym o średnicy 1100 mm w celu zapewstało to osiągnięte w zaledwie 18 godz.
nienia odpowiedniej stabilności ścian otworu. Podczas łączenia
Dodatkowym atutem pozwalającym na sprawny przebieg
głowicy rozwiercającej z rurą osłonową przygotowano dodatkocałości powierzonych nam prac była specjalistyczna baza
wy odcinek rury o średnicy 160 mm zlokalizowany wewnątrz
sprzętowa w postaci m.in. wiertnicy Vermeer 80 x 100. Mamy
rury osłonowej i służący do transportu wody, a tym samym jej
nadzieję, że wspólny trud włożony w realizację tego przedbalastowania. Rozwiązanie to pozwoliło na zrównoważenie oposięwzięcia zaowocuje przyszłą współpracą z Górnośląskim
rów związanych z przeciąganiem rury instalowanej, co w efekcie
Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A.
znacząco zmniejszyło siły ciągu maszyny.

Fot. 4. |
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Przeciągnięta pod dnem rzeki rura osłonowa HDPE PE100
SDR17 Dz710 x 42 długości 114,0 mb
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Fot. 5. |

Rozwiertak ostateczny średnicy φ1100 mm oraz rura
osłonowa Dz710 x 50,8
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