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Zastosowanie systemu podwójnej żerdzi 
pilotowej umożliwiło wiertnicom BOHRTEC 
osiągnięcie długości wierceń powyżej 100 m, 
a opatentowany system zapobiegający napły-
wowi wód gruntowych pozwolił wiertnicom 
ślimakowym na pracę w mocno nawodnionym 
terenie do głębokości aż 3 m poniżej lustra 
wody.

Głowice FRONT STEER pozwalają na prowa-
dzenie wierceń niemalże w każdych warunkach 
z litą skałą włącznie, a praca popularnych „śli-
makówek” przypomina już bardziej mikrotune-
lowanie niż tradycyjny przewiert ślimakowy.

Kolejnym bardzo ciekawym produktem 
BOHRTEC jest technologia HOLE OPENER 

oparta na głowicy rozwiercającej. Jej zadaniem 
jest redukcja kosztów wykonywania wierceń 
o dużych średnicach. Oszczędności uzyskiwa-
ne są w kilku pozycjach kosztorysu planowa-
nego zadania, a wśród najistotniejszych zalet 
można wymienić:
– krótszy czas wykonania przewiertu,
– mniejsze zaangażowanie osprzętu wiertni-

czego,
– obniżenie kosztów logistyki,
– możliwość stosowania znacznie tańszych rur 

HDPE.

Dzięki tej technologii firma BOHRTEC wy-
szła kolejny raz naprzeciw wymaganiom rynku, 
ponieważ obecnie na całym świecie powstaje 
coraz więcej projektów na wykonywanie pod-
ziemnych przewiertów kontrolowanych o du-
żych średnicach, a konieczność stosowania 
drogich rur stanowi znaczne obciążenie inwe-
stycji.

Inżynieria
Bezwykopowa

MASZYNY I URZĄDZENIA

Przewierty ślimakowe 
do DN1000 z systemem 

HOLE OPENERTomasz Derwich
BOHRTEC GmbH w Polsce

Fot. 1. Głowice Front Steer

Fot. 2. Hole Opener w wykopie

Fot. 3. Hole Opener

Rys. 1. Schemat przewiertu z systemem Hole Opener

Technologia przewiertu 

ślimakowego jest bardzo 

popularna w rozwiązaniach 

bezwykopowych. Niestety 

wszyscy wykonawcy znają 

jej ograniczenia. Niemiecki 

producent BOHRTEC GmbH 

już od ponad 25 lat, tworząc 

coraz lepsze urządzenia 

i osprzęt wiertniczy, sku-

tecznie eliminuje kolejne 

przeszkody techniczne 

przewiertów ślimakowych. 

Opracowane przez niego roz-

wiązania pozwoliły znacznie 

poszerzyć zakres zastosowa-

nia wierceń ślimakowych
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Głowica HOLE OPENER umożliwia stosunkowo niewiel-
kim kosztem z milimetrową dokładnością układanie rur 
z tworzyw sztucznych w trudnych, mocno zakamienionych 
gruntach, dlatego z powodzeniem konkuruje z technologią 
przewiertu sterowanego HDD i przewiertami mikrotunelo-
wymi.

Proces wiercenia odbywa się w kilku etapach. Po precy-
zyjnym ustawieniu urządzenia wykonywany jest przewiert 
pilotowy, a następnie jest on rozwiercany specjalnym ze-
stawem wiercącym. Pierwszy etap przewiertu jest podobny 
do tradycyjnych wierceń ślimakowych z tą jednak różnicą, 
iż przewiert pilotowy BOHRTEC wykonywany jest przy za-
stosowaniu podwójnej żerdzi pilotowej i w razie potrze-
by używa się również grodzi zabezpieczającej napływ wód 
gruntowych. Urobek odprowadzany jest na zewnątrz do 
studni startowej dzięki ślimakom. Po przeciągnięciu ślimaka 
w studni docelowej instalowana jest głowica HOLE OPE-
NER, która rozwierca otwór na wymaganą średnicę. Bez-
pośrednio za głowicą wciągana jest rura z tworzywa. Dla 
zmniejszenia tarcia i stabilizacji gruntu instalowany prze-
wód smarowany jest bentonitem.

Standardowa wiertnica ślimakowa wyposażona w system 
HOLE OPENER może wykonywać przewierty o średnicy 
DN1000 w dowolnym gruncie, wykorzystując przy tym siły 
sięgające 100 t.

HOLE OPENER to kompletny samodzielny system kom-
patybilny z wiertnicami ślimakowymi innych producentów, 
średnice i adaptery firma BOHRTEC wykonuje wg indywi-
dualnych potrzeb każdego zainteresowanego. 
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Fot. 4. Głowica HoleOpener 590

Rys. 2. Przekrój wiertnicy Bohrtec BM 400


