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Żeliwo sferoidalne jest niezawodną i korzystną alternatywą dla materiałów zwykle 
stosowanych w horyzontalnych przewiertach sterowanych. Ponadprzeciętna 
wytrzymałość, modułowość oraz trwałość rur z żeliwa sferoidalnego w połączeniu ze 
sprawdzoną technologią, dają pełną elastyczność budowanemu rurociągowi.

Rys historyczny
Technika horyzontalnych przewiertów sterowanych pojawiła się na początku XX wieku. Zaczęto ją stosować pod 
koniec lat 20-tych zeszłego wieku, początkowo jedynie w przemyśle naftowym. Dopiero po wprowadzeniu wielu 
ulepszeń i usprawnień, w szczególności do systemu prowadzenia wiercenia oraz sprzętu wiertniczego, doprowadziło 
w latach 30-tych XX wieku do przełomu w wierceniach kierunkowych. Był to okres narodzin nowoczesnej techniki 
wiercenia sterowanego z możliwością śledzenia i korygowania toru drążenia otworu po łuku.

W latach 70-tych wprowadzenie udoskonaleń w zakresie hydrauliki, pozwoliło na nieprzerwane prowadzenie wierceń 
i wciąganie za pomocą żerdzi według z góry zaplanowanego profilu. Wraz z rozwojem narzędzi lokalizacyjnych, 
horyzontalne przewierty sterowane stały się prawdziwie efektywną metodą budowy rurociągów. 

3 metody budowy
Dynamiczny rozwój metod blokowania połączeń kielichowych stosowanych w rurociągach z żeliwa sferoidalnego 
pozwolił zaoferować firmie PAM kompletne rozwiązania przy układaniu rur metodami bezwykopowymi.

Bazując na wytrzymałości mechanicznej i możliwości odchyleń kątowych połączeń blokowanych Universal Ve, PAM 
wybrał 3 metody bezwykopowego układania rurociągów:

Sterowany przewiert horyzontalny, cracking oraz przeciąganie przez rurę osłonową.
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Układanie rurociągów 
metodami bezwykopowymi

«Są takie miejsca gdzie dyskrecja jest najważniejsza»
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Wiertnica zlokalizowana w punkcie wyjścia przeprowadzi głowicę pilotażową do punktu startowego. Elektroniczna sonda zabu-
dowana w głowicy połączona z systemem detekcji umożliwi podążanie za wyznaczoną ścieżką przewiertu z dużą dokładnością 
(+/- 5 centymetrów).
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Przewiert pilotażowy

Horyzontalny przewiert sterowany (HDD) Faza 1



Horyzontalny przewiert sterowany umożliwia układanie 
rurociągu pod przeszkodami takimi jak: kanały, rzeki lub 
drogi. W przeciwieństwie do techniki wiercenia poziome-
go, która wymaga głębokich wykopów po obu końcach 
przewiertu, horyzontalny przewiert sterowany można 
wykonać z poziomu gruntu, dzięki zakrzywianiu trajekto-
rii przebiegu przewiertu.

Parametry wykonania horyzontalnego przewiertu stero-
wanego uzależnione są od szeregu czynników, takich jak:

 Rodzaj gruntu
 Stratygrafia
 Kąt wiercenia
 Regularność profilu
 Rodzaj rurociągu
 Zakresu instalacji…

Każda sytuacja ma swoje własne rozwiązanie!

Tylko niektóre rodzaje gruntów są nieodpowiednie do 
metody przewiertu HDD (głównie upłynniona forma gliny 
i żwirów), a głowice wiertnicze dobierane są ściśle do ro-
dzaju gruntu, poczynając od miękkich, kończąc na bardzo 
twardych skałach graniowych lub nawet bazaltowych.

Wiercenie za pomocą 3 urządzeń
Głowica wiertnicza wyposażona jest w głowicę roz-
wiercającą odpowiednią do danego rodzaju gruntu, dy-
sze wytryskowe i sondę. Całość napędzana jest przez ze-
staw skręconych ze sobą stalowych elementów: żerdzi.

 Żerdzie używane są do:
  pchania głowicy wiertniczej
  obracania głowicy wiertniczej i jej elementów
  sterowania krzywizną przewiertu w pionie i/lub 

w poziomie
  transportowania płynów wiertniczych
  wyciągania urządzeń wiertniczych 
  ostatecznego instalowania rurociągu

Sonda transmisyjna znajdująca się w głowicy wiertniczej 
stale przekazuje dane altymetryczne i planimetryczne 
dotyczące jej pozycji. To pozwala operatorowi prowadzić 
precyzyjnie wiercenie na podstawie informacji wyświetla-
nych na ekranie komputera.

Głowica wiertnicza może być asymetryczna lub wyposa-
żona w niezależne rolki. Dzięki temu przebieg jej trajekto-
rii może być modyfikowany w trakcie wiercenia.

Istnieją różnego typu narzędzia wiertnicze stosowane 
w zależności od rodzaju napotkanych utrudnień, wynika-
jących ze właściwości gruntu (głowica wiertnicza, stożek 
rozwiercający, diamentowa końcówka itp.).
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Zabudowa rur w technologii HDD* do średnicy DN 1000
Rury PAM, proste i łatwe w użyciu, dostarczane w odcinkach 6 i 7 metrowych, wyposażone 
w zewnętrzną powłokę ochronną TT (wszystkie grunty), są odpowiednie do stosowania 
w horyzontalnych przewiertach sterowanych.

(*) Horizontal Direction Drilling (Horyzontalny przewiert sterowany)

Otwór przewiertowy z łańcuchem żerdzi i wypełniony bentonitem

Strefa montażu  
oraz składowa rur

ZESTAW WIERTNICZY 
Samochód z zestawem hydraulicznym, pompami 
wysokociśnieniowymi i pompami do bentonitu
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W momencie kiedy głowica wiertnicza znajduje się po drugiej stronie otworu wiertniczego, zastępowana jest przez głowicę 
rozwiercającą, która zostanie przeciągnięta w przeciwnym kierunku przez zespół wiertniczy.
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Powiększanie otworu pilotażowego 

Horyzontalny przewiert sterowany Faza 2



Czy wiedziałeś

Bentonit jest to mieszanina iłu drobnoziarnistego 
i wody, tworząca płuczkę wiertniczą. Substancja 
ta, umożliwia chłodzenie elementów wiertni-
czych i rozwiercających, konsoliduje ścianki tu-
nelu. Wprowadzana pod wysokim ciśnieniem, 
wspomaga proces wiercenia. Przyczynia się rów-
nież do usuwania urobku z otworu wiertniczego 
przed wciągnięciem rurociągu. W trakcie prowa-
dzonych prac, możliwa jest niewielka regulacja 
gęstości bentonitu w celu usprawnienia wierce-
nia i wciągania. Płuczka wiertnicza jest na ogół 
recyklingowana i ponownie stosowana w obiegu 
zamkniętym.

Średnica otworu wiertniczego zależy od średnicy insta-
lowanego rurociągu, jak również od długości przewiertu, 
rodzaju gruntu, promienia łuku itp. Może zajść koniecz-
ność przeprowadzenia dodatkowych rozwiertów, stosu-
jąc coraz większe głowice rozwiercające, w celu uzyskania 
optymalnej wielkości otworu, którego średnica musi za-
wierać się pomiędzy 1.2 - 1.5 średnicy rurociągu.

Głowica rozwiercająca wyposażona jest w dysze wytry-
skowe, podobnie jak głowica wiertnicza. Dysze wytrysku-
ją bentonit, który redukuje efekt nagrzewania i tarcia.

REKOMENDACJE:
Powszechną praktyką przy wyborze docelowej średnicy 
otworu przewiertu jest stosowanie poniższych danych.

Długość lub rodzaj 
przewiertu

Docelowa średnica 
otworu

mniej niż 50 metrów D 1.2 X D

od 50 do 100 metrów D 1.3 X D

od 100 do 300 metrów D 1.4 X D

więcej niż 300 metrów D 1.5 X D

wiercenie przez skałę D 1.5 X D

D = średnica zewnętrzna kielicha rury 
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Innowacja połączona z oszczędnościami 
Technologie horyzontalnych przewiertów sterowanych są innowacyjne, zwłaszcza w dziedzinie oszczęd-
ności energii, materiałów oraz recyklingu. Nie uwzględniając kosztów związanych z obróbką bentonitu dla 
jego powtórnego użycia, horyzontalny przewiert sterowany pozwala na czterokrotną redukcję emisji gazów 
cieplarnianych w porównaniu do metod tradycyjnych. (np. ułożenie metra bieżącego rurociągu o średnicy 
DN 150 metodą HDD powoduje wyemitowania ok. 30 kg CO

2
, gdzie przy metodzie wykopu otwartego jest 

to już 119 kg CO
2
/metr bieżący)

Otwór przewiertowy z łańcuchem żerdzi i wypełniony bentonitem

Strefa montażu  
oraz składowa rur

ZESTAW WIERTNICZY
Samochód z zestawem hydraulicznym, pompami 
wysokociśnieniowymi i pompami do bentonitu
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Rury Universal Standard Ve są odporne na bardzo duże siły ciągnięcia co powoduje, że są optymalnym rozwiązaniem dla rurociągów 
układanych metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego.
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Wciąganie zakotwionego zestawu rur 

Horyzontalny przewiert sterowany Faza 3



Czy wiedziałeś
Modułowość
Rury kielichowe przed wciągnięciem mogą być 
uprzednio zmontowane do pełnej długości wy-
maganego odcinka, jako sekcje składające się 
z 3 rur lub, jeśli sytuacja tego wymaga, instalo-
wane pojedynczo – rura za rurą. Modułowość 
ta rozwiązuje problemy związane z ogranicze-
niami placu budowy. Rury z żeliwa sferoidalnego 
mogą być zabudowywane w sekcjach – w tym 
przypadku jest to ich główna zaleta.

Kiedy operacja rozwiercania zostanie zakończona, po-
wstały tunel pozostaje wypełniony bentonitem. Działa 
on jak doskonały środek smarujący, ułatwiając wciąganie 
zestawu rur poprzez redukcję sił tarcia oraz zmniejszając 
obciążenia działające na złącza.

Aby zredukować siłę ciągnięcia zmontowanego na po-
wierzchni zestawu rur, może być konieczne wyposażenie 
systemu naprowadzania w rolki wspomagające. Ponadto, 
na rurociągi większe niż 300 mm zanurzone w bentonicie 
działają siły wyporu hydrostatycznego, które równoważy 
się poprzez stosowanie balastowania. Wykonuje się je po-
przez wsunięcie w główny rurociąg tymczasowego ela-
stycznego przewodu.

Balastowanie polega na wprowadzeniu tymczasowego 
balastu w główny rurociąg stosując drugi przewód, tak 
aby przeciągany rurociąg znalazł się w osi otworu prze-
wiertowego, wypełnionego bentonitem. W ten sposób 
unika się obcierania przewodu o górną część sklepienia 
otworu. W zależności od potrzeb, przewód balastujący lub 
przestrzeń pomiędzy rurami zostaną wypełnione wodą.

Woda balastowa

321

Bentonit Otwór przewiertowy

Rura 
balastowa

Etapy balastowania
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Archimedes wiedział o tym dawno temu!
Na ciało zanurzone w cieczy działa pionowa, skierowana ku górze siła wyporu. Wartość siły jest równa 
ciężarowi wypartej cieczy. 

Bez balastowania, rury żeliwne o średnicy powyżej DN 300 byłyby dociskane do sklepienia otworu 
przewiertowego przez siłę wyporu.

PAM zaprojektowało i wyprodukowało głowice ciągnące 
w średnicach do DN 1000 włącznie
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Cracking stosowany jest przy wymianie uszkodzonego rurociągu na inny, o tej samej lub nieco większej średnicy. Stary rurociąg jest 
rozrywany i pozostawiany w gruncie lub jego popękane elementy usuwane są kawałek po kawałku poprzez wypchnięcie z tunelu.
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Cracking / Burstlining

Jedna technika, dwa procesy 



Przykład Crackingu 
statycznego

Technika ta przeznaczona jest do wymiany starego rurociągu 
poprzez jego zniszczenie i zastąpienie przez nowo zmonto-
wany przewód z rur z żeliwa sferoidalnego Universal Ve o tej 
samej lub nieco większej średnicy, w zależności od rodzaju 
starego rurociągu. Zastosowanie tej technologii również 
znacząco redukuje negatywne oddziaływanie na otoczenie.

Rury montowane są jedna za drugą w komorze startowej. 
Komora końcowa musi być w stanie pomieścić maszynę 
ekstrakcyjną. Urządzenia hydrauliczne wpychają w istnie-
jący rurociąg żerdzie, a następnie wciągają je z powrotem 
z wcześniej zamontowaną głowicą niszczącą. Wciągana 
głowica rozbijając stary rurociąg na kawałki, które pozo-
stają w miejscu zniszczenia, równocześnie wciąga nowy 
rurociąg.

Powyższa procedura wymiany może być prowadzona tyl-
ko na prostych odcinkach. Wymagane jest wstępne roz-
poznanie, w szczególności poprzez wprowadzenie kamer 
wideo do wymienianego rurociągu w celu upewnienia 
się, że nie ma w nim żadnych przeszkód, które mogłyby 
utrudniać proces ekstrakcji lub destrukcji. W sytuacji gdy 
istnieją przyłącza domowe zasilane z tego rurociągu, po-
winny być one od niego odseparowane, zabezpieczone 
i tymczasowo zasilone, tak aby dostęp do wody nie był 
zakłócony.
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Wymiana rurociągu 
metodą Crackingu 
statycznego

Komora startowa

Stożek kruszący i głowica ciągnąca Odłamki Stożek kruszący Żerdzie

Nowy przewód z żeliwa sferoidalnego Stary przewód z żeliwa szarego

Komory pośrednie Komora końcowa
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Metoda ta polega na przeciąganiu rur przewodowych (transportujących wodę pitną, ścieki, wodę deszczową itp.) przez istniejące 
przepusty lub rury osłonowe wbudowane specjalnie do tego zadania. Rury z żeliwa sferoidalnego doskonale nadają się do tego 
procesu, odkąd zostały wyposażone w połączenia blokowane mogące przenosić znaczące siły ciągnięcia, równocześnie zachowując 
elastyczność złącza, którą gwarantuje elastomerowa uszczelka.
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Przeciąganie przez rury osłonowe



Czy wiedziałeś
Dla rur o nominalnej średnicy większej niż 
DN 800 lub gdy istnieją inne szczególne trud-
ności, konieczne jest zastosowanie specjalnych 
płóz ślizgowych i wsporników. W zależności od 
specyfiki projektu, PAM może przeanalizować 
możliwość stworzenia specjalnych podpór, zlecić 
ich wykonanie oraz dostawę na miejsce budowy. 
Możliwe jest nawet wykonanie konstrukcji po-
zwalających wprowadzać dwa rurociągi w poje-
dynczą rurę ochronną.

Metoda ta może zostać użyta w specyficznych technikach 
odbudowy rurociągów (wciągnięcie w istniejący zniszczo-
ny rurociąg) lub budowa nowego rurociągu przebiegają-
cego przez naturalne przeszkody lub w przypadku potrze-
by zastosowania technik bezwykopowych.

W przypadku wciągania rur w rurę osłonowa, należy 
wpierw zdefiniować:

 sposób centrowania i prowadzenia każdego ele-
mentu znajdującego się w rurze osłonowej

 metodę kotwienia ze sobą każdego z elementów, 
gwarantującej integralność instalowanej sekcji

 metodę połączenia przeciąganej sekcji z istniejącą 
siecią

 najlepszą metodę przeciągania pod względem 
technicznym i ekonomicznym

Wybór średnicy przeciąganego rurociągu będzie de-
terminowany albo przez wymaganą przepustowość 

hydrauliczną w przypadku nowego rurociągu, albo 
przez wewnętrzną średnicę istniejącego rurociągu 
lub rury osłonowej. Jednocześnie należy upewnić się, 
że przestrzeń pomiędzy przeciąganą sekcją rur a rurą 
osłonową jest na tyle duża, aby było możliwe zain-
stalowanie na przeciąganych rurach płóz ślizgowych, 
wymaganych do prawidłowego wykonania operacji 
przeciągania. Ustalona średnica nominalna wraz z wy-
maganą wytrzymałością na ciśnienie oraz siły ciągnię-
cia, umożliwia wybór najbardziej odpowiedniego ro-
dzaju rur i złączy blokowanych z gamy produktów PAM 
od średnicy DN 60 do DN 1200.

Na wstępie należy stworzyć komorę startową, w której 
będą prowadzone prace związane z montażem mecha-
nizmu ciągnącego i łączenie rur. Każda rura wyposaża-
na jest w płozy poślizgowe, których ilość uzależniona 
jest od materiału z jakiego są wykonane (tworzywo 
sztuczne lub metal) oraz od ich nośności. Tak przygo-
towane rury pozycjonowane są w osi rury osłonowej 
na drewnianych lub betonowych wspornikach.

Mechanizm ciągnący instaluje się na pierwszej rurze, 
która następnie zostaje wciągnięta do rury osłonowej, 
tak aby jej koniec nieznacznie wystawał. Mogą być za-
stosowane różne rodzaje mechanizmów ciągnącym 
w zależności od typu instalowanych rur, jak również 
od długości wciąganego odcinka. Druga rura układana 
jest na wspornikach i łączona za pomocą połączenia 
blokowanego z końcówką pierwszej, częściowo wcią-
gniętej rury. Proces montażu i wciągania rur kontynu-
uje się aż do uzyskania wymaganej długości odcinka. 
Po wciągnięciu ostatniej rury, elementy ciągnące zo-
stają zdemontowane. Następnie, przed połączeniem 
z istniejąca siecią, przeprowadza się ciśnieniową próbę 
szczelności nowego odcinka.
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Przeciąganie przez rurę osłonową

Bardzo Ważne: Instalowany tą metodą rurociąg musi być ciągnięty, nigdy pchany.

Rura osłonowaRura osłonowa

Pierścień centrujący/
Płoza ślizgowa Napawany garb

Wciągarka ręczna do montażu
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Żeliwo sferoidalne to materiał, który coraz częściej stosowany jest w horyzontalnych przewiertach sterowanych z powodu korzyści 
ekonomicznych, technicznych i środowiskowych.
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Korzyści płynące z bezwykopowego 
układania rurociągów

Rozwiązanie ekonomiczne, trwałe, a przede wszystkim dyskretne



Mniejsze koszty społeczne
 brak zakłóceń w ruchu drogowym

 krótki czas przerw w dostawach wody

 mniejsze ingerencja w środowisko

 bardzo małe lub żadne ryzyko wypadku

 bardzo małe lub żadne ryzyko konsekwencji 
ekonomicznych dla lokalnego biznesu

 mniejszy hałas i zanieczyszczenie powietrza dla 
mieszkańców

Idealne rozwiązanie dla stref ochronnych oraz 
obszarów wysoko zurbanizowanych

Niższe koszty pośrednie
 mniejsza ilość niezbędnych oznakowań

 mniej wymaganych zabezpieczeń 

 mniejsze koszty dostaw

 brak potrzeby przesuwania wyposażenia drogi

Oszczędności w porównaniu do metod 
tradycyjnych.

Niższe koszty bezpośrednie
 więcej materiałów zaawansowanych technicznie

 minimalny zakres robót ziemnych, brak potrzeby 
naprawiania dróg i chodników itp.

 mniejsze koszty sprzętu oraz transportu

 wyspecjalizowana kadra pracowników

 mniejsza liczba pracowników

 skrócenie czasu realizacji

Znaczne oszczędności w porównaniu do metod 
tradycyjnych.
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Korzyści płynące z bezwykopowego 
układania rurociągów

Bonus: bezwykopowe układania rurociągów  
znacząco obniża emisję gazów cieplarnianych.
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Od dziesięcioleci reputacja żeliwa sferoidalnego produkcji PAM, którego główne cechy to wytrzymałość, trwałość i niezawodność, 
pozostaje cenionym i uznanym materiałem na całym świecie.
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Oferta PAM

Żeliwo sferoidalne



Czy wiedziałeś
Rurociągi PAM posiadają bardzo istotną cechę, 
a mianowicie, po zakończeniu swojego „cyklu 
życiowego”, mogą być całkowicie poddane re-
cyklingowi i to nieskończoną ilość razy. Odzysk 
surowca odbywa się poprzez lokalne systemy 
odzysku metali. Żeliwo sferoidalne produkowane 
jest w większości z surowców wtórnych, pocho-
dzących z recyklingu, a sam materiał może być 
przetwarzany w 100% nie tracąc swoich właści-
wości mechanicznych. Taka optymalizacja po-
nownego wykorzystania materiałów sprawia, że 
zasoby surowców są niewyczerpalne.

 

Ponadto, żeliwo sferoidalne produkowane jest 
z surowców mineralnych, które są całkowicie 
obojętne i nietoksyczne. 

Rozwiązania systemowe – 
a la carte
PAM oferuje gamę rur wodociągowych i kanalizacyjnych 
Universal Ve, wyposażonych w odpowiednie powłoki ze-
wnętrzne, dostosowane do różnych warunków gruntowych:

 Gruba powłoka z polietylenu do średnicy DN 700

 Wzmocniona powłoka poliuretanowa od DN 800 
do DN 1000

 ZMU powłoka z zaprawy cementowej do średnicy 
DN 700 dla gruntów skalistych

Opaska ochronna

Gniazdo uszczelki
Komora blokowania
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Połączenia blokowane Universal Ve: „sprawdzona technologia 
dająca dostęp do technik bezwykopowych”.
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Do budowy rurociągów metodami bezwykopowymi, PAM opracowało szczególnie efektywny system blokowania połączeń, który 
gwarantuje optymalną szczelność oraz elastyczność przy jednoczesnej możliwości przenoszenia sił ciągnących, które dochodzą do 
100 ton w największych średnicach.
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Technologia wysokiego bezpieczeństwa

Technologie połączeń blokowanych



Czy 
wiedziałeś
Do ukształtowania łuku 30°, 
wystarczy użyć tylko 10 rur!

Odchylenia kątowe  
oraz promień łuku

DN Złącze
Odchylenie 

kątowe
PFA (bar)

Dopuszczalny 
promień łuku (m)

100 Uni Ve 3° 64 115
150 Uni Ve 3° 55 115
200 Uni Ve 3° 50 115
250 Uni Ve 3° 45 115
300 Uni Ve 3° 40 115
350 Uni Ve 3° 38 115
400 Uni Ve 3° 35 115
450 Uni Ve 3° 32 115
500 Uni Ve 3° 30 115
600 Uni Ve 2° 27 172
700 Uni Ve 2° 25 172
800 Uni Ve 2° 25 364
900 Uni Ve 1.5° 25 445

1000 Uni Ve 1.2° 25 572

Dopuszczalne siły ciągnięcia (kN)
Długość wciąganego odcinka (km)

DN 0 do 0,4 0.5 0.7 0.9 1 1.2
100 87 84 77 70 66 59
125 114 109 100 91 87 78
150 136 131 120 109 104 93
200 201 193 177 161 153 137
250 271 260 239 217 206 184
300 342 329 301 274 260 233
350 426 409 375 341 324 290
400 506 486 445 405 384 344
450 579 556 510 463 440 394
500 667 640 587 533 507 453
600 855 821 752 684 650 581
700 1000 961 881 801 761 681

800 * 1225 1177 1078 981 932 834
900 * 1473 1415 1297 1179 1120 1002

1000 * 1725 1657 1519 1381 1312 1174

Maksymalne, dopuszczalne 
siły ciągnięcia dostosowane 
są do maksymalnych ciśnień, 
jakie może przenieść połącze-
nie blokowane Universal Ve.

Wartości te, ulegają korekcie 
uwzględniającej specyfikę 
poszczególnych projektów 
(wciąganie bez zatrzymy-
wania, wciąganie wcześniej 
zmontowanej sekcji, wcią-
ganie każdej rury z osobna).

(*) Dopuszczalne siły ciągnięcia dla rurociągów DN 800, DN 900 i DN 1000
Dane podane w tabeli są tylko orientacyjne. Projekty z użyciem dużych średnic wymagają wzięcia pod uwagę wszystkich czynników. W szczególności określenia profilu wzdłuż długości rurociągu, 
parametrów geotechnicznych oraz ograniczeń w układaniu rurociągu. Tylko wytyczne określone przez PAM mogą być wiążące.

R

∆d

α

∆α

L
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Żeliwo sferoidalne + połączenia blokowane + powłoka + metalowa osłona 
= solidność + elastyczność + szczelność!
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W miejscu układania rurociągu, PAM stosuje zaawansowaną technologię pochodzącą bezpośrednio z przemysłu wydobycia ropy naftowej.

Zaawansowana technologia

22

Materiał



Czy wiedziałeś
Wszystkie złącza PAM zabezpieczane są za pomo-
cą metalowej osłony, która chroni elastomerową 
opaskę przed zsunięciem z kielicha, szczególnie 
w przypadku incydentalnego ocierania kielicha 
podczas ciągnięcia łańcucha rur.

Rodzaje wiertnic Siła ciągnięcia w kN Maksymalny moment 
obrotowy w kN.m

Masa do uciągnięcia 
w tonach

Maksymalna długość 
łańcucha rur

N°10 : Mini ≤ 150 10 – 15 < 10 
Np.: 500 metrów 
bieżących DN 100

N°11 : Midi > od 150 do ≤ 400 15 – 30 10 – 25 
Np.: 500 metrów 
bieżących DN 300

N°12 Maxi > od 400 do ≤ 2500 30 – 100 25 – 60 
Np.: 500 metrów 
bieżących DN 450

N°13 : Méga > 2500 > 100 > 60 DN > 500

Parametry wiercenia
W zależności od średnicy budowanego rurociągu, długości przebiegu odwiertu oraz specyfiki gruntu, należy stosować 
różne rodzaje wiertnic.
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Każdy projekt obsługiwany jest indywidulanie, a wstępne opracowania techniczne gwarantują powodzenie w trakcie operacji 
przeciągania.

Od badań do wdrożenia

24

Serwis PAM



Czy wiedziałeś
Rzeka Mozela była przekroczona rurociągiem 
DN 150 o długości ponad 210 m. Przewiert prze-
prowadzony był za pomocą wiertnicy o mocy 
20 ton.

Operacja wykonania przewiertu, rozwiercania, 
dostarczenia materiałów i wywiezienia sprzę-
tu została zakończona w mniej niż 4 dni. Sama 
procedura wciągnięcia wcześniej zmontowane-
go rurociągu zajęła mniej niż 3 godziny. Otwór 
o docelowej średnicy 450 mm został wywiercony 
w glebie piaszczysto-żwirowej.

Oferta produktowa PAM jest stopniowo poszerzana 
o świadczenie usług serwisowych. Oferowane są one 
przed realizacją projektu, poprzez pomoc w oblicze-
niach dla projektantów, jak również w późniejszym 
etapie, gdzie nasi specjaliści przeprowadzają szkolenia 
na budowach.

Zespoły inżynierów sprzedaży i menedżerów posiadają 
dostęp do narzędzi i oprogramowania umożliwiających 
im dokładne sprawdzenie dokumentacji projektowej, 
przeprowadzenie precyzyjnych obliczeń dopuszczal-
nych sił ciągnięcia, ustalenie współczynników bezpie-
czeństwa, jak również parametrów niezbędnych przy 
balastowaniu rurociągu.

Każde opracowanie traktowane jest wyjątkowo i pro-
wadzone jest przez inżynierów konsultantów odpo-
wiedzialnych za powstanie propozycji technicznej.

10
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R>Rmin
Rmin

Możliwy przebieg 
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Rozpatrywanie projektów przez nasze zespoły inżynierów sprzedaży przeprowadza się zgodnie 
z normą ISO 13470(*) i z Francuskim Przewodnikiem Dobrych Praktyk Fascicule 70  

dotyczącym wstępnych badań geotechnicznych.
(*) Budowa systemów rurociągów z żeliwa sferoidalnego metodami bezwykopowymi - projektowanie i instalacja
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Przez ponad 20 lat prowadzonych prac związanych z budową rurociągów metodami bezwykopowymi, PAM zdobyło wystarczające 
doświadczenie, aby działać w najbardziej wymagającym technicznie terenie.

26

Doświadczenie PAM

Wiele referencji, jeden ekspert



Czy wiedziałeś
Rekordy PAM

Miejsce Długość DN Rok

Najdłuższy Hamburg 
Niemcy 1500 m 150 2003

Największa 
średnica 
w Europie

Holandia 330 m 800 2004

Największa 
średnica 
we Francji

Lille 240 m 700 2006

Największa 
średnica 
w Polsce

Wrocław 100 m 500 2010

Pierwszym europejskim krajem, w którym rozpoczęto stosowanie produktów PAM w technologiach bezwykopowych były 
Niemcy. Obecnie, wciąż udoskonalane produkty PAM są stosowane na całym świecie.

Technologie bezwykopowe funkcjonują we Francji od przeszło 20 lat. PAM było dostawcą materiałów na ponad 250 in-
westycji na terenie całej Europy. Największą z nich był przewiert HDD w średnicy DN 800 wykonany w Holandii. Długości 
zbudowanych odcinków rurociągów zawierały się w przedziale od 25 m do 1500 m (DN 150). Oznacza to, że ta metoda 
może spełniać wymagania wszystkich projektów..
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Od momentu wprowadzenia technologii horyzontalnych przewiertów sterowanych, za jej 
pomocą zostało zbudowanych ponad 90 000 metrów bieżących rurociągów PAM.

Jest to ekwiwalent 2 tuneli La Manche.

Ilość wykonanych przewiertów HDD 
według średnic DN

Średnia długość przewiertu w metrach 
według średnic DN



DIREXIONAL RURY TT PE i TT PUX
(warunki typowe)

DN 
mm

L 
mm

e 
mm

DE 
mm

B 
mm

Masa 
kg

Powłoka 
zewnętrzna

Nr kat.

100 5.95 6.0 118.0 188.0 118 TT PE 227925
125 5.95 6.0 144.0 215.0 147 TT PE 227926
150 6.00 6.0 170.0 230.0 175 TT PE 227928
200 5.96 6.3 222.0 290.0 241 TT PE 227929
250 5.95 6.8 274.0 350.0 320 TT PE 227937
300 5.95 7.2 326.0 408.0 405 TT PE 227938
350 5.97 7.7 378.0 463.0 512 TT PE 227945
400 5.97 8.1 429.0 510.0 602 TT PE 227946
450 5.97 8.6 480.0 570.0 718 TT PE 228956
500 5.97 9.0 532.0 625.0 833 TT PE 227947
600 5.97 9.9 635.0 740.0 1067 TT PE 227948
700 5.97 10.8 736.6 855.0 1399 TT PE 227949
800 6.88 11.7 840.4 980.0 1941 TT PUX 229157
900 6.87 12.6 943.2 1087.0 2367 TT PUX 229158

1000 6.88 13.5 1046.0 1191.0 2814 TT PUX 229160

Kanalizacja: gama INTEGRAL – dostępna na zapytanie

DIREXIONAL RURY TT ZMU 
(grunty skaliste)

DN 
mm

L 
mm

e 
mm

DE 
mm

B 
mm

Masa 
kg

Powłoka 
zewnętrzna

Nr kat.

100 5.97 6.0 128.0 196.0 133.5 TT ZMU 224302
125 5.97 6.0 154.0 225.0 166.0 TT ZMU 224303
150 5.97 6.0 180.0 251.0 195.4 TT ZMU 224305
200 5.97 6.3 232.0 307.0 268.1 TT ZMU 224307
250 5.97 6.8 284.0 367.0 353.5 TT ZMU 224308
300 5.97 7.2 336.0 425.0 445.5 TT ZMU 224309
350 5.97 7.7 378.0 480.0 527.0 TT ZMU 224310
400 5.97 8.1 439.0 535.0 650.3 TT ZMU 224311
500 5.97 9.0 542.0 647.0 891.4 TT ZMU 224312
600 5.97 9.9 645.0 750.0 1135.4 TT ZMU 224313
700 5.97 10.8 748.0 865.0 1392.8 TT ZMU 224314

Kanalizacja: gama INTEGRAL – dostępna na zapytanie
TT PE: ekstrudowany HDPE grubość: 2,00 do 2,50 mm w zależności od DN
TT PUX: wzmocniony poliuretan grubość: 900 µm
TT ZMU: wzmocniona włóknem zaprawa cementowa grubość 5,00 mm
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Gama produktów PAM

TT PE - DN 100 do DN 700 TT PUX - DN 800 do DN 1000 TT ZMU - DN 100 do DN 700



Połączenia blokowane Universal Ve
DN 
mm

Uszczelka Standard EPDM Metalowy pierścień blokujący
Nr kat. Masa (kg) Nr kat. Masa (kg)

100 JSB10BA 0.196 110259 0.500
125 JSB12BA 0.244 124151 0.700
150 JSB15BA 0.285 AKB15E 0.900
200 JSB20BA 0.384 AKB20E 1.300
250 JSB25BA 0.497 AKB25E 1.300
300 JSB30BA 0.712 AKB30E 1.800
350 JSB35BA 0.898 JKB35E 2.300
400 JSB40BA 1.077 JKB40E 3.600
450 JSB45BA 1.323 JKB45E 4.050
500 JSB50BA 1.544 JKB50E 4.600
600 JSB60BA 2.162 JKB60E 8.600
700 JSB70BA 2.871 110671 9.700
800 JSB80BA 3.670 JFB80S 17.300
900 JSB90BA 4.612 JFB90S 22.600

1000 JSC10BA 5.588 JFC10S 24.800

Ø
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                           No hole in
                          DN600 and 700

Link with pins
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DN 100 do 200 DN 250 do 350

Żeliwny pierścień blokujący Universal Ve

DN 400 do 700 DN 800 do 1200

Narzędzia i akcesoria do montażu i demontażu :
Prosimy o kontakt z naszymi zespołami sprzedaży oraz inżynierami sprzedaży



Metalowa osłona ochronna kielicha do HDD
DN 
mm

Nr kat. Masa 
 kg

Szerokość
mm

Grubość
mm

100 110326 0.70 120 1.00
125 209752 0.75 120 1.00
150 110325 0.85 120 1.00
200 110324 1.20 130 1.00
250 110323 1.50 140 1.00
300 110322 1.80 155 1.00
350 207176 2.80 160 1.20
400 110321 3.00 170 1.20
450 211369 3.20 170 1.20
500 110320 3.50 180 1.20
600 110327 5.00 195 1.20
700 110328 6.00 210 1.20
800  228265 8.00 192 1.50
900  228268 11.70 285 1.50

1000 228270  9.00 192 1.50

TT PE i TT PUX  
Elastomerowa opaska ochronna
DN 
mm

Powłoka 
zewnętrzna

Nr kat. Rodzaj

100 PE JSB10YAT Mufa TT PE
125 PE JSB12YAT Mufa TT PE
150 PE JSB15YAT Mufa TT PE
200 PE JSB20YAT Mufa TT PE
250 PE JSB25YAT Mufa TT PE
300 PE JSB30YAT Mufa TT PE
350 PE 158071 Rękaw termokurczliwy
400 PE 158080 Rękaw termokurczliwy
450 PE 158094 Rękaw termokurczliwy
500 PE 158094 Rękaw termokurczliwy
600 PE 123649 Rękaw termokurczliwy
700 PE 211186 Rękaw termokurczliwy
800 PUX Rolka 30 m  

nr ref: 158030 + 
Taśma (x50) 

nr ref: 158098

Taśma i Rolka
900 PUX Taśma i Rolka

1000 PUX Taśma i Rolka

10

30

Gama produktów PAM

Mufa elastomerowa Rękaw termokurczliwy



Głowica ciągnąca do horyzontalnych 
przewiertów sterowanych

DN 
mm

Nr kat. Nr kat. Rodzaj Masa 
kg

100 173371 - E01 Universal Tis-K jednoczęściowa 21.00
125 177688 - E01 Universal Tis-K jednoczęściowa 21.00
150 177686 - E01 Universal Tis-K jednoczęściowa 31.00
200 177685 - E01 Universal Tis-K jednoczęściowa 42.00
250 177684 - E01 Universal Tis-K jednoczęściowa 70.00
300 177683 - E01 Universal Tis-K dwuczęściowa 200.00
350 177689 - E01 Universal Ve dwuczęściowa 260.00
400 215720 - E01 Universal Ve dwuczęściowa 290.00
450 184694 - E01 Universal Ve dwuczęściowa 370.00
500 215792 - E01 Universal Ve dwuczęściowa 445.00
600 215897 - E01 Universal Ve dwuczęściowa 604.00
700 215988 - E01 Universal Ve dwuczęściowa 1050.00
800 229305 Universal Ve dwuczęściowa 1450.00
900 229307 Universal Ve dwuczęściowa 1920.00

1000 229309 Universal Ve dwuczęściowa 2110.00

TT ZMU Elastomerowa opaska 
ochronna

DN 
mm

Powłoka 
zewnętrzna

Nr kat. Rodzaj

100 TT ZMU 110823 Mufa ZMU
125 TT ZMU 173263  Mufa ZMU
150 TT ZMU 110821 Mufa ZMU
200 TT ZMU 110822 Mufa ZMU
250 TT ZMU 110828 Mufa ZMU
300 TT ZMU 110834 Mufa ZMU
350 TT ZMU 110789 Mufa ZMU
400 TT ZMU 110750 Mufa ZMU
500 TT ZMU 110773 Mufa ZMU
600 TT ZMU 110776 Mufa ZMU
700 TT ZMU 110026 Mufa ZMU
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Narzędzia i akcesoria do montażu i demontażu :
Prosimy o kontakt z naszymi zespołami sprzedaży oraz inżynierami sprzedaży



www.pamline.pl
BIURO PAM
02-677 Warszawa, 
ul. Cybernetyki 21, IV p. 
tel.: +48 22 751 41 72 
faks: +48 22 751 62 25


