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I. ČáST - REKONSTRUKCE PROPOJOVACíHO ŘADU
VESEC - BURSTLINING 362 m
Ing. Ladislav Švec, MBA
Severočeské vodovody a kanalizace a.s.,
Teplice

Úvod
Ničivé povodně, které zasáhly Liberecký kraj 7. – 9. srpna 2010, postihly také
negativně zařízení vodovodů a kanalizací.
Postiženy byly vodovodní a kanalizační
řady, čerpací stanice, ČOV, zdroje pitné
vody. Některé dopady se projevily okamžitě, jiné až za několik měsíců. Jedním
z pozdních dopadů bylo i masivní rozmnožení mikrosinice Merismopedia punctata
ve vodárenské nádrži Josefův Důl v množství přesahující 20 000 jedinců na mililitr.
Takové množství negativně ovlivnilo upravitelnost odebírané surové vody v úpravně
vody Bedřichov na vodu pitnou. Masivní
výskyt mikrosinice Merismopedia punctata významně ohrozil zásobování obyvatel
Liberce pitnou vodou.

Rozhodnutí
Vzhledem ke zhoršení kvality surové
vody ve vodárenské nádrži Josefův Důl
přistoupily společnosti Severočeská
vodárenská společnost a. s. – vlastník
vodohospodářské infrastruktury a provozovatel Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. k rekonstrukci přívodního
řadu B ve Vesci v údolí Lučního potoka,
který bude opětovně přivádět pitnou
vodu z prameniště Libíč a Dolánky do
Liberce z vrcholového VDJ Jeřmanice.
Přívodní řad B z vrcholového VDJ Jeřmanice do Liberce byl vybudován v roce
1957 – 1959. Jedná se o ocelové potrubí DN 400, délka použitých trub je 6 m.
Ocelové potrubí nebylo svařováno, ale
temováno do hrdel konopím a olovem.
Tento řad byl pro svoji značnou poruchovost v inkriminovaném úseku v roce
2001 odstaven z provozu. Odhadovaná
délka rekonstrukce byla cca 400 m, použitá metoda burstlining.
Bezvýkopová metoda Burstlining
se
používá tam, kde existuje stávající potrubí. Jedná se o zatažení nového potrubí z HDPE nebo tvárné litiny na místo stávajícího nevyhovujícího potrubí.
Rekonstruované úseky běžně dosahují
max délky až 150 m.
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Situace vodárenské nádrže Josefův Důl

Tato technika se používá hlavně v silně urbanizovaném, špatně přístupném
nebo přírodně cenném terénu. V našem
případě se jednalo o práce ve špatně
přístupném, bažinatém terénu, v údolní
nivě Lučního potoka v Liberci - Vesci.
Údolí Lučního potoka je zvláště významným biotopem při ochraně mnoha chráněných druhů jak živočichů, tak i rostlin
v povodí Lužické Nisy. Z uvedených důvodů byla použita tato technologie.

Přípravné práce
K provedení rekonstrukce byla vybrána firma AQUAREX s.r.o. Tato firma
spolupracuje se společností INTERGLOBAL DUO s.r.o. dodávající na český
trh stroje a zařízení od německé firmy

Zatahovací stroj GRUNDOBURST 2500G

Tracto-Technik. K provádění byl vybrán
stroj Grundoburst 2500 G o tažné síle
250 tun.
Jednalo se o nejvýkonější stroj na
území Evropy. Na území Asie byly dva
výkonější stroje o tažné síle 400 tun od
jiné firmy. První byl v Číně, druhý v Rusku na Dálném severu. Dále se vybíralo
potrubí. Po dlouhém rozhodování bylo
vybráno potrubí dodávané firmou GEREX s.r.o. Liberec PEHD EGEPLAST
SLM RCplus DN 510 s ochrannou vrstvou a pro dosažení maximální záruční
doby bylo u této firmy objednáno i svaření celého potrubí.
Rozhodujícím faktorem byl čas a bylo
nutné začít co nejdříve. Bylo rozhodnuto, že rekonstrukci provedeme na přelomu února a března s tím, že v případě
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no zasouvání vodících tyčí a dokončeno
dne 27. 2. 2011. Mezitím bylo dovařeno
nové potrubí do tří hadů, z nichž nejdelší
měřil 180 m s tím, že potrubí bude dovařováno v technologických přestávkách
v průběhu zatahování.

Zatahování

Svařování potrubí

nepříznivých klimatických podmínek
posuneme termín provedení na začátek
dubna.
Začátkem února začala příprava stavby. Byl přesně vytyčen vodovodní řad,
zahájeny výkopové práce, provedeno
vysekávání náletů a obnažen vodovodní
řad za účelem zjištění jeho skutečného stavu. Zároveň s tím byly provedeny
kamerové prohlídky potrubí a na jejich
základě vynesen podélný profil potrubí.
Došlo k demontáži kalosvodní šachty
a provedení výkopu na křížení s vysokotlakým plynem.
Ve dnech 7. a 8. února 2011 proběhla
návštěva závodu 03 firmy Trachto-technik v SRN. Při této návštěvě byly probrány veškeré detaily použití stroje Grundoburst 2500 G a domluvena zkušební

Situace staveniště

trhací zkouška vodovodního potrubí na
vzorku potrubí přímo z přivaděče. Zkouška proběhla ve dnech 15. až 16. února
2011 a na jejím základě byla upravena
trhací hlava.
Dne 18. února 2011 zahájil smluvní partner firmy GEREX, firma GASTEP svařování potrubí.
Po upravení a zpevnění příjezdové komunikace byla vybudována manipulační panelová plocha a byly zahájeny výkopové
a betonážní práce na montážní jámě pro
usazení stroje.
Dne 23. 2. 2011 přivezly tři kamióny
ze SRN zatahovací stroj Grundoburst
2500 G a další potřebnou technologii a
výstroj. Následující den byl stroj převezen na staveniště, usazen do výkopu a
připraven k práci. 25. února bylo zaháje-

V pondělí 28. února 2011 bylo vše připraveno na zahájení zatahování. Byl
krásný slunečný den, teplota lehce pod
bodem mrazu a vzduch byl nabitý elektrizujícím očekáváním ze zahájení prací.
Ve startovací jámě byla smontována
technologie: trhací hlava, první roztahovací hlava, druhá roztahovací hlava a
propojovací klouby. Na vedlejší louce
začaly manévry s potrubím, aby bylo
možno zavést potrubí do startovací jámy
a připojit je na trhací technologii. Okolo
desáté hodiny bylo připraveno potrubí
na spojení s trhací technologií a začal
skoro dvouhodinový boj o propojení. Po
několika dějstvích: zkouška – omyl, bylo
potrubí propojeno a zatahování mohlo
začít. Zatahovací jáma a startovací jáma
byly od sebe vzdáleny více jak 360 m.
V případě, že se podaří zatáhnout nové
potrubí v jednom kuse, bude se jednoznačně jednat o rekord.

Dějství první
Přibližně ve 12:00 hod za přihlížení několika desítek pozvaných hostů byl vydán
pokyn k zahájení zatahování. Trhací hlava
začala trhat staré potrubí a dobrodružství
začalo. Po počáteční opatrnosti získává
zatahování stabilní rychlost. Okolo 16
hod míjíme vysokotlaký plyn a zdá se,
že nás nemůže nic zastavit. Po 18 hod
vjíždí trhací hlava do prostoru kalosvodní
šachty. Má na sobě navlečenu poslední nedoroztrženou rouru a rozeběhla se
rozprava co s ní, odříznout či neodříznout. Nakonec je v obavě o možnosti
poškození trhací hlavy rozhodnuto, rouru
ponechat a svléknout ji opřením o další
potrubí za šachtou. Hlava mizí pod zemí
a práce pokračují. Přibližně ve 23 hod
dochází k zastavení prací. Obsluha zatahovacího stroje oznamuje, že došlo k
posunutí celého potrubí a to se mu hrne
do prostoru zatahovacího stroje. Co dál?
Práce musí pokračovat, je zatažena více
jak polovina potrubí. Zítra ráno vykopeme
pod cestou před jámou se zatahovacím
strojem manipulační jámu a v té postupně odřežeme deformované části. Dnes
končíme. Zítra ráno jedeme dál.
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Dějství druhé
V úterý 1. března 2011 byla pod cestou
před zatahovací jámou vykopána manipulační jáma, ve které bylo postupně
vyřezáváno deformované potrubí. Roura je obnažena a je zřetelně vidět, že je
zasunuto několik trubek do sebe. Dále
je potrubí zdeformováno do harmoniky,
která vypadá jako profesionálně vyrobený kompenzátor. Začíná druhé méně
radostné dějství s pravidelně se opakujícími scénami. Pomocí autogenu, plazmy či rozbrušovací pily je odstraněno
deformované potrubí, zataženo další do
jámy a práce se opakují. Celkově bylo
odřezáno cca 180 m zdeformovaného
potrubí.

Odstraňování deformovaného
potrubí
Díky obrovskému pracovnímu nasazení
jak pracovníků Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. tak i dalších firem
je v pátek 4. března odřezáno veškeré
staré zdeformované potrubí a nové je
zataženo do prostoru jámy zatahovacího
stroje. Celkově je bezvýkopově v jednom kuse zataženo 362 m nového vodovodního potrubí o vnějším DN 510 mm.
Po zatažení můžeme konstatovat, že použitý stroj GRUNDOBURST 2500 G byl
správně a s dostatečnou rezervou navržen a použit. Maximálně vyvinutá tažná
síla činila 170 tun.

Detailní snímek trhací hlavy

Likvidace staveniště
V sobotu 5. března 2011 byl vyjmut stroj
z jámy, odvezeny zatahovací tyče a postupně bylo likvidováno staveniště. Vodovodní potrubí bylo propojeno, odkaleno a vydesinfikováno. Jámy byly zasypány a upraven jejich povrch. Za několik
dní byl veškerý stavební ruch pryč a nic
nenasvědčovalo tomu, jak velké pracovní úsilí v těchto místech proběhlo.

Závěr
Příprava a realizace akce „Rekonstrukce propojovacího řadu Vesec - Burstlining 362 m, Liberec únor, březen 2011“
byla opravdu náročná. V rámci celé
akce byly zrekonstruovány 4 vodovodní
šachty a 440 m vodovodního potrubí,
z toho 362 m bezvýkopově. Díky profesionálnímu řízení celé akce nedošlo
k žádnému úrazu či ohrožení životního
prostředí.
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Odstraňování deformovaného potrubí

Představovalo to několik měsíců intenzivní práce mnoha lidí různých profesí
a zaměstnanců různých firem. Na celé
akci se podílely následující firmy: Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s.,
AQUAREX s.r.o., INTERGLOBAL DUO
s.r.o., GEREX Liberec s.r.o., JOSTAV
s.r.o., GASTEP s.r.o., Autodoprava Čížek
a každá svou měrou přispěla k úspěchu
celé akce. Celková čistá délka zatažení
v jednom kuse 362 m, při vnějším DN
510 mm představuje rekord. Prostřed-

nictvím opraveného přivaděče je možné
zásobovat dalších 35 tis. obyvatel Liberce kvalitní pitnou vodou z jiného zdroje,
a to především v mimořádných situacích, které by mohly ovlivnit kvalitu surové vody v povrchových nádržích, jako
jsou právě již zmiňované povodně.
Na této akci Severočeské vodovody a kanalizace a.s., co by největší vodárenská
firma v České republice ukázala celé vodohospodářské veřejnosti, že je propagátorem a zároveň realizátorem těch nejsmělejších a nejpokrokovějších technologií.
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II. ČáST - REKONSTRUKCE PROPOJOVACíHO ŘADU
VESEC - BURSTLINING 362 M
Martin Veselý
CO TO JE GRUNDOBURST 2.500 G ?
INTERGLOBAL DUO s.r.o.
Pro realizaci této akce, kterou naplánovala a prováděla společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod
Liberec ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností, a.s. byl zapůjčen stroj GRUNDOBURST 2500G – výrobce
firma TRACTO-TECHNIK – Německo prostřednictvím firmy Interglobal DUO,s.r.o., která je v České republice dlouholetým zástupcem výrobce a dodavatelem bezvýkopových technologií.
Tento projekt byl v celé Evropě vyjímečný svým zadáním, zejména 362 metrovou délkou rekonstruovaného úseku, způsobem spojení rekonstruovaného potrubí, ale i geologií ve které
bylo stávající potrubí uloženo.

Dosavadní zkušenosti ze zahraničí referovaly o realizovaných
úsecích v maximální délce 320 metrů.
Proto uvítali zástupci firem, které stavbu připravovali, setkání
s odborníky z firmy Tracto-Technik, majícími již praktické zkušenosti s realizací těchto projektů.
Této pracovní schůzky se zúčastnili zástupci společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,-organizátor projektu,
firmy AQAREX- zajišťující obsluhu provoz stroje a firmy Interglobal DUO,s.r.o.- pronajimatel zařízení.
Získané zkušenosti a dodržování technologických postupů
byly základem pro úspěšnou realizaci celého projektu.

FOTODOKUMENTACE

TRANSPORT SOUPRAVY

Grundoburst 2500G,
Hydraulický agregát Opěrný rám

Trhací tyče GRUNDOBURST 2500G

Trhací tyče GRUNDOBURST 2500G
v přepravních boxech

PŘíPRAVA STAVBY
Opěrný blok ve startovací jámě

Technický výkres Grundoburst 2500 s opěrným rámem
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Grundobutst 2500g s opěrným rámem

Manipulace s trhacími tyčemi
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Navařovací tažná hlava potrubí - detail
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Příprava vtahovaného potrubí

Montáž řezného valivého nože
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Valivý nůž s dvoustupňovým rozšířením

Řezání starého ocelového potrubí a vtahování nového PE potrubí

Společný snímek realizátorů projektu „Rekonstrukce propojovacího řadu Vesec“.

Josef Maxa
Interglobal DUO
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Martin Otta
AQUAREX
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Interglobal DUO

