Przewiert HDD rur DN 400
w ul.Becka-Marynarskiej w Krakowie

W ramach projektu „Budowa miejskiej
sieci wodociągowej w ul. Becka Marynarskiej w Krakowie”:
- wykonano 1 422 mb rurociągu
metodą HDD
- rury z żeliwa sferoidalnego DN 400,
produkcji Duktus Rohrsysteme
Wetzlar GmbH, z połączeniem
blokowanym BLS
- odcinki były wciągane po ok. 128 m.
- maszyna o uciągu 16 t.
- termin realizacji: lipiec/sierpień 2013

Ponad 30-letnie doświadczenie
Rozwój bezwykopowych technik układania rur jest nierozerwalnie związany z rurami z
żeliwa sferoidalnego, ich połączeniami i rodzajami izolacji zewnętrznej.
W toku pojawiania się pierwszych bezwykopowych technik układania rurociągów poznano
potencjał kielichów z zabezpieczeniem przed wysunięciem bosego końca z rury,
opracowanych jako technologia zastępcza dla bloków oporowych. Odtąd rury z żeliwa
sferoidalnego systemu BLS firmy Duktus stanowią wzorzec pod względem niezawodności i
rentowności w zakresie bezwykopowych metod montażu.
Wraz z pierwszymi próbami bezwykopowego układania rurociągów w latach 70-ych
rozpoczął się dynamiczny rozwój tej branży. Na rynku pojawiały się ciągle kolejne, nowe
metody, wymagano coraz większych średnic i długości sieci wodno-kanalizacyjnych.

Na początku lipca ruszyła inwestycja budowy nowego wodociągu w Krakowie. Rurociąg układany był bezwykopowo metodą HDD - wciągano odcinki 128 m.

POŁĄCZENIE SYSTEMU BLS
Rury z żeliwa sferoidalnego w większości bezwykopowych metodach montażu są wciągane.
Jedynym wyjątkiem jest relining długorurowy, w którym to rury są wpychane. Przy wciąganiu rur
konieczne jest więc połączenie kielichowe „odporne na rozciąganie“. Zasadniczo powinno ono
bazować na połączeniu segmentów ryglujących w kielichu z napawanym garbem na bosym
końcu rury jak to ma miejsce w połączeniu typu BLS firmy DUKTUS
®

Połączenie BLS stanowi dzisiaj obowiązujący standard dla rur z żeliwa sferoidalnego, przede

wszystkim ze względu na możliwość połączenia dużej elastyczności, możliwości odchyleń w
kielichu z maksymalną siłą ciągu, a jednocześnie z najprostszym i szybkim montażem.

METODA HORYZONTALNEGO PRZEWIERTU STEROWANEGO
Metoda ta zdobyła sobie w poprzednich latach stałe miejsce w branży. Wywodzi się ona z USA,
gdzie w latach 70-ych wyewoluowała z techniki wiertniczej. Odtąd ugruntowała swoją pozycje
przy budowie rurociągów jako technika bezwykopowa. Technika wiertnicza pozioma
doświadczyła błyskawicznego rozwoju. Układanie rur odbywa się bezwykopowo dzięki
zastosowaniu systemu wiertniczego. Zamiast kosztownego transportu ziemi przeprowadza się
najpierw odwiert pilotujący. Dzięki wyposażeniu wierzchołka głowicy wiercącej w sondę
sterowaną drogą radiową zmiany kierunku nie stanowią problemu.
Umożliwia to precyzyjne śledzenie, kontrolowanie i sterowanie przebiegiem odwiertu. Następnie
odbywa się bezwykopowe wciągniecie rury żeliwnej. W metodzie tej wykonuje sie jedynie wykop
początkowy i końcowy. Duktus jest światowym rekordzistą w zastosowaniu horyzontalnego
przewiertu sterowanego dla największego rurociągu z żeliwa sferoidalnego. W roku 2007 w
Walencji (Hiszpania) ułożono dwa rurociągi, każdy o średnicy nominalnej DN 900 z połączeniem
kielichowym BLS® i osłoną z polimerobetonu (płaszcz ZMU) długości prawie 0,5 km.

Rurociąg DN 900 w Walencji - Hiszpania
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