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Firma PPI CHROBOK S.A. podj!"a si! realizacji 
przekroczenia doliny rzeki #upawa metod$ hory-
zontalnego wiercenia kierunkowego. Inwestycja 
zosta"a wykonana w zwi$zku z budow$ gazoci$-
gu wysokiego ci%nienia DN700 na trasie Szczecin–
Gda&sk. Przekroczenie zlokalizowane w rejonie 
L!borka by"o jedn$ z ostatnich instalacji HDD w ra-
mach wspomnianego projektu. Zaplanowana d"u-
go%' otworu wynios"a 1113 m. Jak wynika z anali-
zy dost!pnych statystyk wiertniczych, jest to trzeci 
co do d"ugo%ci otwór dla instalacji gazoci$gu o tej 
%rednicy w naszym kraju.

Przygotowania do realizacji tego projektu rozpo-
cz!to na miesi$c przed przyst$pieniem do robót 
zasadniczych. Prace wiertnicze poprzedzone zo-
sta"y zapoznaniem si! z istniej$c$ dokumentacj$. 
Na jej podstawie przeprowadzono z"o(on$, wie-
loparametrow$ analiz!, maj$c$ na celu opracowa-
nie strategii post!powania. W ramach tej analizy 
wytypowano narz!dzia wiertnicze, opracowano 
program technologiczny i wybrano partnerów do 
jego realizacji. Równolegle wykonywano roboty 
pomocnicze, czyli zbudowano drogi dojazdowe 
i place monta(owe oraz przygotowano zaplecze 
sprz!towe. Ze wzgl!du na znaczn$ ró(nic! wyso-
ko%ci terenu (ponad 20 m pomi!dzy punktem wej-
%cia a terenem doliny rzecznej), a tak(e z uwagi na 
spodziewane skomplikowane warunki geologicz-

ne, zdecydowano o przeprowadzeniu rozpocz!cia 
wiercenia pilotowego od strony rurowej, w od-
wrotnym do pierwotnie za"o(onego kierunku. 
Strona ta by"a po"o(ona o 11 m ni(ej, co pozwoli"o 
na znacz$c$ redukcj! ci%nienia dennego. Podczas 
wiercenia otworu pilotowego spó"ka wiertnicza 
odnotowa"a szereg komplikacji wynikaj$cych z pa-
rametrów przewiercanego pod"o(a. Zmienne wa-
runki geologiczne obejmowa"y silnie nawodnione 
piaski %rednie i grube, pospó"ki, (wiry, zwarte 
gliny z du($ zawarto%ci$ frakcji ilastej. Wi!kszo%' 
mi$(szo%ci nadk"adu w obr!bie doliny rzecznej 
budowa"y bardzo s"abe sedymenty o niskiej g!sto-
%ci i takiej te( wytrzyma"o%ci mechanicznej. Rodzi-
"o to ryzyko wyst$pienia zjawiska szczelinowania 
hydraulicznego w %rodkowej strefie przewiertu. 
Z kolei w obr!bie wyniesienia, znacznie s"abiej 
rozpoznanego, spodziewano si! napotka' bardziej 
mi$(sze warstwy kohezyjne, wykszta"cone w po-
staci glin i i"ów. Spó"ka nie mia"a na etapie wst!p-
nego rozpoznania informacji o zalegaj$cej na g"!-
boko%ci oko"o 20 m warstwie pot!(nych kamieni 
i g"azów o wymiarach liniowych przekraczaj$cych 
w kilku przypadkach 1 m. Zosta"o to udokumen-
towane w dalszej fazie robót. Ale o tym pó)niej.

Podczas wiercenia otworu pilotowego napo-
tkano warstw! wodono%n$, powoduj$c$ nieprze-
rwany przep"yw wody przez stref! przyotworow$. 
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Zanotowano wydajno%' )ród"a na poziomie przekraczaj$cym 
500 l/min. Zdarzenie to wstrzyma"o prace wiertnicze na 24 
godz. Dodatkowymi problemami na tym etapie by"y obserwo-
wane punktowe wybicia p"uczki wiertniczej na powierzchni!, 
spowodowane nisk$ wytrzyma"o%ci$ struktury gruntu. Gradient 
szczelinowania nadk"adu oceniono na 1,95 bar/10 m. Wdro(ony 
program naprawczy obejmowa" prace cementacyjne realizowa-
ne od strony otworu. W pierwszej cz!%ci na d"ugo%ci ponad 1,1 
km do przekroczenia wykorzystano %wider trójgryzowy o %red-
nicy 12 1/4” (311 mm), który po natrafieniu na sekcj! kamieni-
sto-(wirow$ zosta" zast$piony narz!dziem podobnej konstrukcji 
o %rednicy 9 7/8” (251 mm). T! faz! robót uko&czono w pierw-
szej po"owie lipca.

Po osi$gni!ciu punktu wyj%cia przewieziono wiertnic!, pom-

p! wysokoci%nieniow$ i system przygotowania p"uczki na prze-
ciwn$ stron! przekroczenia. System separacji pozosta" do ko&ca 
realizacji projektu po stronie rurowej. Oczyszczona p"uczka by"a 
transferowana napowierzchniowym ruroci$giem do aktywnego 
systemu p"uczkowego po stronie maszynowej. 19 lipca rozpo-
cz!to faz! poszerzania otworu. W pierwszym kroku wykonano 
marsz hole openerem 26” (660 mm). Na tym etapie równie( nie-
zb!dne okaza"y si! prace uszczelniaj$ce. Prowadzono je zarów-
no od strony otworu, t"ocz$c zaczyn cementowy przez dyszowe 
narz!dzie, jak i od strony powierzchni, stosuj$c metod! jet-gro-
uting do g"!boko%ci 18 m. Zabiegi te zaowocowa"y trwa"ym 
wzmocnieniem problematycznej strefy i przywróci"y pe"n$ kon-
trol! nad obiegiem p"uczkowym. W drugim marszu zastosowa-
no stabilizowany hole opener o %rednicy 42” (1066 mm). Zgod-
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nie ze standardami przemys"u i procedurami spó"ki wiertniczej, 
wykonano marsz kontrolny zestawem narz!dzi bary"kowych. 
Na tej podstawie dokonano oceny jako%ci otworu (9/10 – bar-
dzo dobra). Obci$(enia na tym etapie tylko na kilku odcinkach 
otworu przekracza"y 15 kNm przy post!pie kalibracji 3 m/min. 
Równolegle z pracami wiertniczymi nad poszerzeniem otwo-
ru prowadzono monta( komór wyporno%ciowych we wn!trzu 
gazoci$gu. Zastosowano w tym celu rury z HDPE o odpowied-
niej %rednicy oraz opracowano plan balastowania selektywnego 
w celu zmniejszenia si" trakcyjnych w trakcie instalacji.

18 wrze%nia przyst$piono do etapu finalizacji projektu. Po za-
instalowaniu oko"o 90% ca"kowitej d"ugo%ci ruroci$gu (1001 m), 
odnotowano nag"y spadek ci%nienia t"oczenia p"uczki wiertni-
czej, momentu obrotowego oraz si"y uci$gu wynosz$cej w danej 
chwili 400 kN (rekordowo niskiej jak dla przekrocze& podob-
nego typu). Dosz"o do przerwania ci$g"o%ci przewodu wiertni-
czego.

Po konsultacji z inwestorem oraz zamawiaj$cym podj!to dzia-
"ania naprawcze, polegaj$ce na wykonaniu dwustopniowej ko-
mory ratunkowej o g"!boko%ci 20 m p.p.t. Firma PPI CHROBOK 
S.A. posiada kilkana%cie zespo"ów zdolnych do zapuszczania 
%cianek szczelnych metod$ dynamiczn$ oraz statyczn$, dlate-
go szybka mobilizacja za"ogi i sprz!tu pozwoli"a na niemal na-
tychmiastowe przyst$pienie do realizacji uzgodnionych za"o(e& 
programu ratunkowego. Zdecydowano o wykonaniu komory 
w dwóch etapach. Pierwszy zak"ada" wykonanie komory wst!p-
nej o wi!kszej powierzchni, ale mniejszej g"!boko%ci. W drugim 
etapie przyst$piono do pogr$(ania grodzic z dna pierwszej ko-
mory. Ze wzgl!du na znaczn$ g"!boko%' wykopu oraz nieko-
rzystne warunki gruntowe (nawodnione grunty niespoiste gene-
ruj$ce znaczne parcie na obudow! wykopu) zastosowano dla 
wewn!trznej komory grodzice GU22N gat. S355GP o d"ugo%ci 
18 m, podparte po%rednio w czterech poziomach ram z kszta"-
townika HEB. Równolegle z prowadzonymi pracami rozpocz!to 
wiercenie studni odwadniaj$cych wykop o "$cznej wydajno%ci 
ponad 300 m3/godz. Obni(enie poziomu ZWG do rz!dnej dna 
wewn!trznej komory by"o konieczne ze wzgl!du na pó)niejsze 
prace monta(owe w komorze.

Po osi$gni!ciu ($danej g"!boko%ci zinwentaryzowano obec-
no%' kamieni w bezpo%rednim s$siedztwie narz!dzia bary"ko-
wego wykorzystywanego do instalacji. Po dog"!bnej analizie sta-
nu (erdzi wiertniczej oraz miejsca wyst$pienia awarii przewodu 
pod ziemi$ sformu"owano nast!puj$ce wnioski:
– do przerwania ci$g"o%ci dosz"o na skutek z"o(onych napr!(e& 

dzia"aj$cych na przewód wiertniczy podczas instalacji. Oprócz 

standardowo wyst!puj$cych napr!(e& rozci$gaj$cych oraz 
skr!caj$cych stwierdzono dodatkowo dzia"anie si"y zginaj$cej, 
co znacznie obni(y"o wytrzyma"o%' materia"u (erdzi wiertni-
czych;

– napr!(enie zginaj$ce pojawi"o si! wskutek obecno%ci wielu 
kamieni o wymiarach liniowych przekraczaj$cych 1 m;

– po z"o(eniu wspomnianych trzech typów napr!(e& (zw"asz-
cza pochodz$cych od momentów gn$cych) dosz"o do prze-
kroczenia wytrzyma"o%ci mechanicznej calizny (erdzi wiertni-
czej oraz przerwania jej ci$g"o%ci.

Osi$gni!cie planowanej g"!boko%ci w obszarze komory po-
zwoli"o na wdro(enie planu naprawczego, polegaj$cego na 
zmianie profilu przebiegu ruroci$gu oraz wyprowadzenie insta-
lacji gazowej z g"!boko%ci przewiertu na wysoko%' pozwalaj$c$ 
na u"o(enie ruroci$gu metod$ wykopu otwartego. Zastosowano 
w tym celu "uki o parametrach gwarantuj$cych przeprowadzenie 
inspekcji inteligentnymi t"okami.

Dzi!ki wspó"pracy zespo"u specjalistów z ró(nych spó"ek 
mo(liwe by"o wypracowanie planu pe"nej realizacji za"o(e& pro-
jektowych dla tego skomplikowanego przekroczenia. �
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Dane projektu
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Projektant ILF Consulting Engineers
Generalny wykonawca ZRUG Zabrze S.A.

Spóâka wiertnicza PPI CHROBOK S.A.
Rurociĉg stal 711 mm / 17,5 mm
DâugoŒý 1113,7 m

GâĘbokoŒý 55 / 44 m
Przykrycie w sekcji poziomej 33 m

Urzĉdzenie wiertnicze HK 100
Systemy pâuczkowe Normag
Serwis kierunkowy HDD Serwis

Serwis pâuczkowy i doradztwo 
techniczne Robert Osikowicz Engineering

Podstawowy materiaâ pâuczkowy Premium Gel R (Cetco)



652 / 2015 [58]kwiecieĽ - czerwiec

Inőynieria
Bezwykopowa

BEZWYKOPOWA BUDOWA


