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Świat Technologie bezwykopowe

Mikrotunelowanie z użyciem rur HOBAS®CC-GRP w Rzy-

mie

Farnesina to jedyna z centralnych dzielnic Rzymu po o ona 
na prawym brzegu Tybru. Mie ci si  tu centrala w oskiego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tutaj równie  znajduje si  
zabytkowy most Milvio (109 r. p.n.e.) oraz dwa wa ne obiekty 
sportowe – stadion olimpijski i Foro Italico. Tak e tu przeci-

naj  si  dwa najwa niejsze szlaki komunikacyjne: Cassia oraz 
Flaminia.

W adze Rzymu zdecydowa y o powstaniu w Farnesinie, 
w celu odprowadzania cieków komunalnych, obej cia kana-
lizacji, które biegnie pomi dzy dwoma istniej cymi ju  be-
tonowymi kolektorami o rednicy DN 3500. czna d ugo  
ruroci gu wynosi 320 m, a planowana rednica nominalna 
1400 mm. Spraw  priorytetow  by o, by podczas prac zak óce-
nia w funkcjonowaniu tej okolicy by y na tyle minimalne, aby 
ten g sto zaludniony obszar móg  nadal t tni  yciem, zw aszcza 
podczas rozmaitych imprez sportowych, kiedy przyje d aj  tu 
tysi ce kibiców.

W zwi zku z tym wybrano bezwykopow  metod  instalacji 
rur – mikrotunelowanie. Poza jedynie minimalnym zak óceniem 
normalnego stanu rzeczy, mikrotunelowanie pozwala tak e na 
znaczne ograniczenie obszaru robót.

Do wykonania instalacji wybrano SAFAB S.p.A., uznanego 
w oskiego wykonawc , specjalizuj cego si  w robotach hy-
draulicznych. Podczas realizacji projektu  rma ci le wspó -
pracowa a ze spó k  La Falce S.p.A., posiadaj c  50-letnie 
do wiadczenie w zakresie technologii bezwykopowych.

Kana  wykonano za pomoc  rur do p uczkowego urobku oraz 
tzw. maszyny MTBM (g owica z tarcz  do mikrotunelowania), 
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Techniki bezwykopowe sprawdzają się w trudnych warunkach terenowych. Najskuteczniej umożliwiają przeprowadzenie renowacji sieci 
kanalizacyjnych w zabytkowych i ciasnych centrach miast. Poniżej przedstawiamy imponujące przykłady zastosowania metod bezwykopo-
wych z użyciem produktów HOBAS.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Rok budowy: 2008 

Długość rurociągu: 320 m 

Klasa ciśnienia: PN 1 

Klasa sztywności: SN 32000 

Średnica: DN 1400 

Metoda instalacji: mikrotunelowanie 

Zastosowanie: SewerLiner ®

Klient: SAFAB S.p.A. 

Główny wykonawca: ACEA ATO 2 

Zalety: optymalne właściwości hydrauliczne, niskie koszty eksploatacji, mniejsza 

ilość urobku, szybka instalacja, szczelne złącza, praktyczna standardowa długość rur, 

niewielki ciężar, lekki materiał.
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wyposa onej w laserowe systemy kontroli trasy. Tunel dr ono 
w ró nych warstwach gruntu, m.in. glinie, piasku i wirze. 
Dziennie wykonywano od 6 do 15 m tunelu.

Trasa ruroci gu przebiega a na dwóch prostych odcinkach 
(135 oraz 185 m), które czy y si  pod k tem 60º ze studzienk  
rewizyjn . W tym w le zbudowana zosta  stacja pchaj ca. 
Zaprojektowano j  z bloków betonowych o rednicy 9 m, co 
umo liwia wiercenie w dwóch wymaganych kierunkach z jed-
nej komory.

Pierwszy odcinek o d ugo ci 135 m zosta  wykonany przy 
u yciu si y z g ównej stacji pchaj cej, natomiast wykonania naj-
d u szego odcinka (185 m) trzeba by o u y  stacji po redniej.

W projekcie tym po o ono rury przeciskowe HOBAS CC-
GRP o rednicy DN 1400 ( rednica zewn trzna 1499 mm) 
i masie 415 kg/m. Maksymalna dopuszczalna si a przeciskowa 
wynosi a 3476 kN. Dzi ki g adkiej, zewn trznej powierzchni 
rur oraz relatywnie cienkim cianom mo liwe by o zmniejsze-
nie ilo ci urobku. Ponadto ograniczono zu ycie bentonitu na 
ko cowych odcinkach obu linii, znacznie przyspieszaj c w ten 
sposób proces instalacji. Takie zalety, jak standardowa d ugo  
rur HOBAS 6 m i ich niewielki ci ar, tak e przyczyni y si  do 
obni enia kosztów i skrócenia czasu monta u.

Forma i treść w Tilburgu (Holandia)

Kana  ciekowy na Sint Josephstraat w Holandii stanowi 
cz  g ównej kanalizacji ciekowej w gminie Tilburg, b d c 
jednocze nie wa nym ogniwem systemu cz cego oczysz-
czalni  cieków z przelewem wód deszczowych na Kanale 
Wilhelminy. Zaprojektowany w 1927 r. i wykonany rok pó niej, 
sk ada si  betonowego fundamentu i murowanego uku. Prze-
krój poprzeczny przypomina odwrócone jajo o maksymalnej 
szeroko ci 1,90 m i wysoko ci 2,15 m.

Pod koniec lat 90. XX w. poziom drogi nad kana em obni y  
si . Kontrola z u yciem sprz tu radarowego wykaza a, e sta o 
si  to na skutek zapadni cia si  ubytków przy kanale. Zapadli-
ska te powsta y w wyniku wymywania piasku przez szczeliny 
w podstawie konstrukcji. Zaistnia a konieczno  przeprowa-
dzenia prac naprawczych, by powstrzyma  wymywanie piasku, 
zastosowano wi c iniekcj  przy pomocy ywicy. Jednak to 
rozwi zanie okaza o si  nieskuteczne. Dlatego w adze gminy 
Tilburg stan y przed problemem rekonstrukcji kana u.

Problem rozwi zywano krok po kroku, korzystaj c ze wspar-
cia konsultantów zewn trznych. Swoj  pomoc i do wiadczenie 
zaoferowa  tak e HOBAS Benelux.

KROK 1 – BADANIA
Aby okre li  przyczyn  sp ka  kana u, za pomoc  widra 

pobrano próbki. Ka d  z nich poddano nast pnie badaniu 
wytrzyma o ci. Cz  murowana okaza a si  by  doskona ej 
jako ci: zmierzona wytrzyma o  przekracza a 60 N/m2. Jed-
nak jako  betonowej podstawy nie przekracza a klasy B10. 
Wykonane obliczenia dowiod y, e sp kania powsta y wskutek 
przeci enia konstrukcji.

KROK 2 – OCENA
Konieczne by o okre lenie zakresu i g boko ci uszkodze , 

by zadecydowa , jakie rodki podj  i jak ustawi  priorytety. 
Renowacje kana ów ciekowych cz sto wymagaj  indywidu-
alnie dopasowanych rozwi za  ze wzgl du na istotny wp yw 
czynników lokalnych. Poniewa  naprawy nie zlikwidowa y 
ród a problemu, konieczne by o rozwa enie wykonania reli-

ningu lub te  ca kowitej wymiany kana u. Wybór drugiej opcji 
wymaga by zburzenia istniej cej ju  linii (przeprowadzanego 
w otwartym wykopie), natomiast relining pozwoli by zacho-
wa  star  konstrukcj . Pomys  wymiany kana u zosta  szybko 
zarzucony z powodu trudno ci technicznych i realizacyjnych. 
Ponadto rozwi zanie to by o dro sze.

Na podstawie analiz do przeprowadzenia reliningu ca ego 
uszkodzonego odcinka kanalizacji w adze gminy Tilburg wy-
bra y prefabrykowane elementy rurowe wykonane z ywic po-
liestrowych wzmacnianych w óknem szklanym (GRP). Istotnym 
wymogiem w zakresie przekroju paneli by o, by dopuszczalne 
zmniejszenie wymiarów nie przekracza o 10 cm. Warunek ten 
ograniczy  liczb  mo liwych do zastosowania metod reliningu 
(wyk adanie ci g ymi lub pojedynczymi rurami). Kolejnym 
kryterium by a trasa uszkodzonego odcinka kanalizacji, która 
wymusi a zastosowanie metody umo liwiaj cej pokonanie 
odcinków ukowych.

Zastosowanie r kawa utwardzanego na miejscu nie by o 
mo liwe z kilku przyczyn. Najistotniejszym czynnikiem by  
nietypowy kszta t kana u oraz nierówno  jego u o enia, co 

INFORMACJE PODSTAWOWE

Rok budowy: 2008 

Czas budowy: 5 miesięcy 

Długość rurociągu: 860 m 

Klasa ciśnienia: PN1 

Średnica: 1250/1900 mm 

Metoda instalacji: reliningu 

Zastosowanie: SewerLiner® 

Klient: gmina Tilburg 

Wykonawca: Heijmans Infra techniek VB 

Zalety: profi le wykonane na miarę, całkowicie szczelny system, wysoka jakość, małe 

straty średnicy reliningu.
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spowodowa oby nierównomierne roz o enie obci e  oraz 
mo liwo  wyboczenia w zwi zku z wymagan  grubo ci  
cian, odchyleniami i k tami, wyst powa yby równie  trudno ci 

z nas czeniem r kawa oraz utwardzeniem ywicy. Ponadto 
wykonawca mia  stosunkowo niewielkie do wiadczenie w reli-
ningu du ych, nieko owych przekrojów. Dodatkowo metoda ta 
wi za aby si  z konieczno ci  ca kowitego zamkni cia dop ywu 
cieków i ich przepompowywania podczas prowadzenia robót. 

W zwi zku z powy szym lepszym rozwi zaniem okaza y si  
systemy rurowe HOBAS NC Line. W trakcie instalacji cz  
cieków kierowana by o do innego kana u. Jednak w przypadku 

silnych opadów istnia a mo liwo  tymczasowego wykorzysta-
nia paneli HOBAS NC Line lub w razie konieczno ci – wyci -
gni cia niezamontowanych segmentów w ci gu 10 minut.

KROK 3 – RODKI
Na rynku dzia a ograniczona liczba producentów oferuj cych 

gotowe nieko owe segmenty rurowe. W adze gminy Tilburg 
szybko zdecydowa y si  na relining z u yciem rur HOBAS 
NC Line. Rozstrzygaj ce okaza y si  takie czynniki, jak gwa-
rantowana jako  produktów, wsparcie techniczne podczas 
procesu instalacji, sprawdzony i certy  kowany materia , z któ-
rego wykonane s  panele, du a wytrzyma o  oraz stosunkowo 
niewielka rednica przekroju poprzecznego. Za projekt rur oraz 
metod  instalacji odpowiedzialni byli producent i wykonawca. 
W przetargu og oszonym przez gmin  w roku 2007 uwzgl d-
niono tak e szeroki asortyment dodatkowych elementów, ta-
kich jak studzienki, przykanaliki itp. Przetarg wygra a  rma 
Heijmans Infra techniek BV z Rosmalen.

KROK 4 – REALIZACJA
Podczas etapu przygotowa  do instalacji wykonawca musia  

wykaza , e projekt spe nia wszystkie podane wymogi. Wytrzy-

ma o  rur sklasy  kowano za pomoc  oblicze  FEM (metoda 
elementów sko czonych), bazuj cych na niemieckich wytycz-
nych ATV-DVWK-A-127, a w szczególno ci ATV-M-127-2.

Zgodnie z obliczeniami strukturalnymi grubo  cianek 
paneli wynosi a 26 mm. Do celów monta u skonstruowany 
zosta  specjalny wózek transportowy. Po u o eniu paneli NC 
Line przestrze  mi dzy nimi a istniej c  struktur  wype niona 
zosta a odpowiednim materia em, co zapobiega uniesieniu rur. 
Projekt ten to przyk ad imponuj cego zastosowania technik bez-
wykopowych, zrealizowany sprawnie dzi ki systemowi paneli 
HOBAS NC Line. Nic wi c dziwnego, e inwestycja zdoby a 
presti ow  nagrod  NSTT – NO-DIG Award 2009.

Współpraca: Hobas System Polska SP. z o.o.

3 czerwca 2009 r. w pałacu w Sieniawie odbyło się seminarium szkoleniowe Pro-
jektowanie przepustów w infrastrukturze komunikacyjnej z użyciem nowoczesnych 
materiałów i technologii CC-GRP®, zorganizowane przez fi rmy INFRASTRUKTURA 
KOMUNIKACYJNA Sp. z o.o. (dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ, mgr inż. Jerzy 
Howis) oraz HOBAS System Polska Sp. z o.o. (mgr Robert Kaszewski, mgr inż. Ro-
bert Strużyński). Seminarium było poświęcone prezentacji materiałów i technologii 
fi rmy HOBAS i zasadom projektowania przepustów, przedstawiono także Katalog 
konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej PPZ 
oraz specyfi kacje techniczne związane z zastosowaniem rur CC-GRP fi rmy HOBAS.
Przepusty stanowią istotny element infrastruktury komunikacyjnej. Są szeroko 
wprowadzane w drogach, liniach kolejowych i lotniskach. Mogą służyć do prze-
prowadzania cieków wodnych, jako przejścia dla pieszych, przejścia gospodarcze, 

przepusty techniczne, a ostatnio coraz częściej jako przejścia dla zwierząt.
Z uwagi na nowe inwestycje, a także podnoszenie standardów utrzymania 
infrastruktury komunikacyjnej, istnieje potrzeba budowy nowych przepustów 
oraz odtwarzania i wzmacniania już znajdujących się w eksploatacji. Na rynku 
pojawia się wiele nowych technologii i materiałów, które wychodzą naprzeciw tym 
potrzebom.
Istotnym zagadnieniem jest też sprawa optymalnego obliczania tych konstrukcji 
m.in. z uwagi na występującą współpracę rur osłonowych z gruntem. Wyniki obli-
czeń otrzymywanych z różnych metod różnią się często o rząd wielkości od siebie. 
Istnieje też duża liczba przepisów, czasami trudno dostępnych.
Wszystkie te zagadnienia zostały omówione podczas seminarium. Zarejestrowani 
uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe.






