Inżynieria
Bezwykopowa
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Horyzontalne wiercenia kierunkowe

Jacek Janicki
ZRB Janicki

Przewiert u ujścia Świnnej
do Bałtyku
Rozwój infrastruktury portowej w naszym kraju
generuje ciekawe projekty dla branży bezwykopowej. Na przełomie czerwca i lipca 2013 r. firma ZRB
Janicki realizowała projekt w Świnoujściu, polegający na wykonaniu dwóch przekroczeń rzeki Świnnej o długości 500 m oraz 524 m, wraz z instalacją
rur osłonowych HDPE o średnicy 200 mm. Prace
wiertnicze realizowane były w ramach inwestycji
„Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu. Budowa stanowiska promowego nr 1”.
Projekt budowy stanowiska promowego nr 1 zakładał wykonanie nowego nabrzeża wraz z infrastrukturą techniczną oraz pogłębienie dna do głębokości 13,5 m n.p.m.
Dodatkowo nabrzeże
miało zostać zabezpieczone ścianką szczelną o długości 23 m
(zabita do rzędnej –
21,00 m n.p.m.) oraz
palami rurowymi. Prace
te wymagały usunięcia
kolizji z siecią teletechniczną
przebiegającą
pod dnem. W związku
z tym wymagane było
wykonanie przekroczeń
w technologii horyzontalnego przewiertu
sterowanego
(HDD)
i posadowienia rur osłonowych na głębokości
30 m poniżej poziomu
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Firma ZRB Janicki wykonała
metodą bezwykopową
2 przekroczenia rzeki
Świnnej, wraz z instalacją
rur osłonowych HDPE
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lustra wody (15 m poniżej dna toru wodnego portu
w Szczecinie).
Szerokość rzeki Świnnej w miejscu przekroczenia
wynosiła 340 m, a zakłócenia pola magnetycznego
spowodowane umocnieniami nabrzeży portowych
oraz przepływającymi statkami i promami, przyczyniły się do podjęcia decyzji o zastosowaniu dodatkowych generatorów pola magnetycznego AC Beacon
oraz Guidewire Magnetic Source, wspomagających
prace systemu nawigacji PARATRACK-2. Dzięki
zastosowaniu powyżej wymienionych systemów,
osiągnięto punkt końcowy z bardzo dużą precyzją
i to pomimo zastosowania dosyć wiotkiego przewodu wiertniczego o średnicy 71 mm.
Do wykonania otworu
pilotowego wykorzystano świder trójgryzowy
frezowany o średnicy
5,5” (140 mm), o kodzie
IADC 217. Świder został
zespolony z obciążnikiem niemagnetycznym
4,5” (114 mm) za pomocą łącznika o skrzywieniu 1,5.
Następnie
przystąpiono do operacji
poszerzania
otworu
przy użyciu narzędzia
skrawającego typu Fly
Cutter o średnicy 12”
(305 mm), z jednoczesnym dokręcaniem
żerdzi bezpośrednio za
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poszerzaczem. Cyrkulująca płuczka wiertnicza,
z uwagi na brak możliwości zatopienia rurociągu
transferowego w nurcie rzeki, była przewożona
samochodami z zabudową asenizacyjną o pojemności 20 m3. Brak stałego połączenia Świnoujścia z lądem miał istotny wpływ na harmonogram rozwiercania, ponieważ był on uzależniony
od kursowania przeprawy promowej Karsibór.
Transport 20 m3 płynu wiertniczego zajmował,
w zależności od ruchu turystycznego, od 1 do 4
godz. Odległość do pokonania drogami publicznymi wynosiła 16 km, natomiast w linii prostej
– zaledwie 500 m.
Po poszerzeniu otworu wiertniczego do średnicy 308 mm przystąpiono do instalacji rurociągu
HDPE o średnicy 200 mm SDR 11. Na tym etapie
rurociąg był sukcesywnie balastowany wodą. Finalne siły instalacyjne dla obu instalacji nie przekroczyły 70 kN, natomiast maksymalne siły instalacyjne wynosiły
100 kN.
Prace wiertnicze zostały zrealizowane przy użyciu zestawu
wiertniczego klasy 180 kN, w skład którego wchodziły:
– urządzenie wiertnicze Ditch Witch 4020 – o sile uciągu 180 kNn
wraz z pompą płuczkową 120 GPM;
– system pozycjonowania narzędzi wiertniczych Paratrack II
z modułem pomiaru ciśnienia wgłębnego PWD;
– system separacji fazy stałej HEADS RU 500 o wydajności do
500 l/min;
– system przygotowania płuczki wiertniczej ROE MU 1500 o pojemności 25 m3.
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Rys. 1. Rejestrowane siły instalacyjne w funkcji odległości

Długość

Rokada A

Rokada B

524 m

500 m

Instalowany rurociąg

HDPE 200*18.2

Głębokość instalacji

32 m

Czas wykonywania
operacji wiertniczych

16 dni

12 dni

Serwis kierunkowy

Prime Horizontal Holandia

Materiał płuczkowy

TEQGEL SPECIAL – Heads Kraków

Tab. 1. Zestawienie przekroczeń
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