POLAK TEŻ POTRAFI

– ROZMOWA Z JERZYM WIŚNIEWSKIM, PREZESEM PBG SA

PBG TO JEDNA Z NIEWIELU SPÓŁEK Z POLSKIM KAPITAŁEM WYBIERANA JAKO GŁÓWNY
WYKONAWCA DUŻYCH PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH. OBECNIE SPÓŁKI Z GRUPY LUB KONSORCJA, W KTÓRYCH PBG MA
SWÓJ UDZIAŁ, REALIZUJĄ KILKA INWESTYCJI
ZWIĄZANYCH Z EURO 2012 W POLSCE. SĄ TO
STADION NARODOWY, PGE ARENA W GDAŃSKU. ODDANY ZOSTAŁ JUŻ STADION LECHA
W POZNANIU. DO TEGO DOCHODZI SZEREG
INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH ZWIĄZANYCH Z SEGMENTEM ROPY I GAZU. TAKICH
JAK KOPALNIA ROPY I GAZU LUBIATÓW-MIĘDZYCHÓD-GROTÓW, BUDOWA TERMINALU
LNG W ŚWINOUJŚCIU ORAZ FRAGMENTÓW
AUTOSTRADY A4 I A1. PBG BARDZO MOCNO
DZIAŁA W CELU POZYSKANIA KONTRAKTÓW
NA BUDOWĘ BLOKÓW ENERGETYCZNYCH.
ZŁOŻONE DOTYCHCZAS W TYM SEGMENCIE
OFERTY OPIEWAJĄ NA BLISKO 30 MLD ZŁ. CZY
PBG BĘDZIE JE REALIZOWAĆ, OKAŻE SIĘ JUŻ
WKRÓTCE.
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Co Pan na to, że wiele osób mówi, że inwestycje w Polsce zatrzymają się wraz ze startem Mistrzostw Europy w piłce nożnej?
– Nie zgodzę się z opinią, że w Polsce wraz
z wygaśnięciem inwestycji, które są realizowane, nadejdzie zastój w branży budowlanej. Na lata 2013–2019 przewidziano
ogromne pieniądze z Unii Europejskiej. Jeżeli dołożymy do tego modernizację PKP,
modernizację infrastruktury hydrotechnicznej i energetykę, w którą trzeba zainwestować wg mojej oceny 170–200 mld zł,
to czekają nas kolejne lata wielkich budów w Polsce. My zamierzamy w nich
uczestniczyć.
– Wyznaczyliśmy sobie ruch społeczny ponad podziałami. To Euro 2012. Często przy
budowach zakładamy plan; on jest po to,
by ciągnąć pracę „do góry”. Jest sporo konfliktów z tego powodu, większość wynika
z tego, że mamy okres przedwyborczy. Ja

natomiast szukam ludzi, którzy myślą pozytywnie, i z nimi coś robię.
Takie sytuacje podbramkowe, niewyrabianie
się z terminami wynikają często z tego, że
w Polsce wciąż głównym elementem wyboru oferty jest cena.
Najkorzystniejsza oferta to jest hasło, które
powinno być używane. Ta cena powinna być
zbliżona do założonego przez inwestora budżetu. Jeżeli coś buduję i założyłem budżet,
to po to, by go nie przekroczyć, a nie, żeby
znaleźć kogoś kto zrobi to za połowę ceny.
Takie oczekiwanie kończy się złą jakością
i niedokończeniem budowy. Z zagranicy
znam kilka przykładów rozstrzygania przetargów. Tam do małych kontraktów startują
małe firmy, duże mają zakaz; do dużych tylko duże. Eliminowane są też oferty znacząco
odbiegające od zakładanego budżetu. Poza
tym jeżeli jakaś firma jest duża w swoim
kraju, a w miejscu realizacji kontraktu nikt

jej nie zna, to również ma to znaczenie. Na
autostradę A2, którą wykonywali Chińczycy,
mieliśmy drugą cenę. Nie złożyliśmy protestu właśnie ze względu na ten ruch ponad
podziałami – Euro 2012.
Teraz Pan tego żałuje?
W biznesie nie ma się co zastanawiać nad
tym co było. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której nie wybieramy oferty złożonej
przez Chińczyków. Z całą pewnością większość wtedy by mówiła, że straciliśmy dużo
pieniędzy, bo oni zrobiliby to taniej. A jak to
sprawdzić? Teraz trzeba dołożyć wszelkich
starań, by te inwestycje zostały dokończone.
Wszędzie, gdzie jestem na poważnej debacie dotyczącej naszej branży, powtarzam,
że mamy skomplikowaną procedurę realizacji projektów. Zapomina się o tym, o czym
często nie zapomina się za granicą. Mianowicie duże projekty są konfigurowane tak,

Współpraca z KGHM
W marcu 2011 r. PBG rozpoczęło dostawy elementów kotłów odzyskowych dla KGHM Polska Miedź SA w ramach budowy bloków elektrociepłowni Głogów i Polkowice. W ramach budowy bloków parowych PBG wykonuje dostawy, montaż, uruchomienie i przekazanie
do eksploatacji 4 turbin gazowych i 4 kotłów odzyskowych do końca 2012 r. Zakończenie prac pozwoli na zaspokojenie 25% zapotrzebowania na energię elektryczną ze strony KGHM.

Polski Przemysł

46 lipiec-sierpień 2011

lipiec-sierpień 2011

47 Polski Przemysł

Największy kontrakt w historii PBG
Zaprojektowanie i budowa „pod klucz” kompletnego systemu Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów–Międzychód–Grotów (LMG). Inwestycja obejmuje zagospodarowanie złóż ropy naftowej i złóż kondensatowo-gazowych w rejonie Lubiatowa, Międzychodu i Grotowa, w tym odwiertów Sowia Góra.

że cash flow jest bliski zeru lub lekko ujemny. Najpierw jest zaliczka, a potem płacenie
za postęp i firma nie ma problemu z płynnością. Na projektach unijnych w Polsce
trzeba być bardzo zamożnym, żeby je realizować. Trzeba brać kredyty, marże spadają,
poza tym wiele firm z Zachodu nie ubiega
się o kontrakt, gdy cash flow jest ujemny.
Gdyby zamawiający pokazał CF bliższy
zera, to do realizacji ustawiłaby się większa
kolejka firm.
Porozmawiajmy o samym PBG. Plany
i portfel zamówień…
Budujemy swoją pozycję w energetyce już
od jakiegoś czasu. To rynek, który się teraz
przed nami otwiera. Poza tym nasz portfel
zamówień to 5 mld zł. W styczniu 2012 r.
powinien być o 2 mld wyższy. Dzięki tak
dużemu portfelowi jesteśmy zabezpieczeni
z realizacjami na 2 lata i jak ubiegamy się
o kolejne kontrakty, to nie mamy wielkiego
„ciśnienia” na ich pozyskanie. Dzięki temu
możemy się do tego całego procesu solidnie
przygotować. Chcemy też mocno ruszyć za
granicę. Byliśmy już blisko różnych kontraktów poza Polską. Szukamy razem z naszym
strategicznym parterem – hiszpańskim OHL
– takich realizacji, gdzie rentowność jest
wysoka. Wszędzie tam, gdzie my jesteśmy
mocni, a więc przy realizacjach dotyczących
ropy, gazu, oczyszczalni ścieków i przy bu-

dowie stadionów, to my jesteśmy potrzebni
OHL. Natomiast, jeśli chodzi o inwestycje
drogowe, jest na odwrót. I tak dzięki temu
złożyliśmy najkorzystniejszą ofertę na przejście autostrady pod Wisłą, gdzie będziemy
wiercić tunel specjalnym 12-metrowym
wiertłem. Za granicą aplikujemy do budowy autostrad w Rumunii; chcemy budować w Rumunii, a nawet Mozambiku, gdzie
trzeba wybudować bardzo dużo, jeżeli chodzi o oczyszczalnie. Ameryka Południowa
i Afryka to dla nas bardzo perspektywiczne
rynki w tym zakresie. Złożyliśmy również
razem z OHL-em zamówienie dotyczące budowy trzech stadionów w Kanadzie.
A polska energetyka?
Tu kroki przygotowawcze stawiamy już
od kilku lat. Nie załatwiliśmy tego ostatnią
akwizycją Energomontażu Południe. W działalności energetycznej mocno współpracujemy z koncernem Alstom. To współpraca na
podobnych zasadach jak z OHL-em. Na razie
chcemy budować wspólnie trzy elektrownie. Na elektrownię atomową oczywiście
czekamy, aczkolwiek nie wiadomo, czy powstanie. Osobiście jestem przekonany, że
w Polsce przyszłość będą miały elektrownie
gazowe, węglowe i nieco mniej energetyka
odnawialna. Przy budowie każdej elektrowni jest do realizacji bardzo dużo obiektów
niezwiązanych stricte z produkcją energii.

Trzeba wybudować drogi, budynki. To takie
małe miasteczka. Przed nami Opole, Turów,
Jaworzno, Stalowa Wola. Przetargów jest
sporo, mówimy tylko o tych, które są blisko
rozstrzygania. PBG uczestniczy praktycznie w każdym dużym przetargu na rynku
energetycznym o szacowanej wartości
w sumie między 25 a 30 mld zł.
Duże budowy to również wielka odpowiedzialność i ryzyko. Przy budowie stadionów nie było łatwo?
Stadion nie jest jakąś skomplikowaną konstrukcją z punktu widzenia inżynieryjnego.
Schody to absolutnie nasz błąd, będzie usunięty. Błąd polega na tym, że łączenie elementów żelbetowych odbywało się przez
specjalne masy wiążące, które były technologicznie nowatorskie. Wszystko działo
się zimą, gdy temperatura mocno spadła.
Na szczęście schodów nie trzeba rozbierać,
wystarczy tylko wzmocnić ich konstrukcję
i to uczynimy. Wracając do budów, to jesteśmy dumni z tego, że udało nam się pokonać konstrukcję dachów na każdym ze
stadionów. Ciekawostką jest to, że wkrótce,
przed mistrzostwami Europy, zostanie wyemitowany o tym niezwykle ciekawy dla
każdego inżyniera film. Wtedy każdy oceni
i z pewnością doceni wagę zastosowanych
rozwiązań technicznych. Robiliśmy często
pewne rzeczy po raz pierwszy na świecie.

Mieliśmy dobrych partnerów do tych rozwiązań i dużo się nauczyliśmy. Jesteśmy
przekonani, że przed nami otwiera się
nowy rynek na całym świecie właśnie przy
budowie stadionów. Poza tym podczas budowy borykaliśmy się z dwoma bardzo srogimi zimami, które nie były notowane od
10 lat. Ktoś powie, że zima to zima, ale jeżeli przez poprzednich 10 lat taka sytuacja
się nie zdarzała, to mogliśmy być trochę
zaskoczeni.
Musieli Państwo wstrzymywać prace?
Bezpieczeństwo przede wszystkim. Właśnie
ze względu na bezpieczeństwo musieliśmy
podejmować lokalnie niepopularne decyzje. Lech Poznań jakiś czas rozgrywał swoje mecze we Wronkach. Proszę mi wierzyć,
że presja kibiców i środowisk związanych
z piłką jest bardzo duża. Wszyscy chcieli jak
najszybciej wrócić na stadion. Trzeba podejmować trudne decyzje i czasami zmieniać koncepcje na takie, żeby kibice mogli
się wcześniej cieszyć z oglądania meczów
na stadionie. Mamy tak zorganizowaną
pracę, że budowy podlegają bezpośrednio
prezesowi danej spółki, a dalej mnie. Gdy
dochodzimy do końca, oczywiście zgodnie
z tradycją staję pod mostem czy piję wodę
z oczyszczalni. Tam się nie boję. Natomiast
gdy wchodzę do tunelu pod ziemią, zawsze
się denerwuję.
Bał się Pan kiedyś, że budowa skończona,
a coś nie zadziała?
W dzisiejszych czasach największym ryzykiem jest sztuczna inteligencja obiektu.
Ona po wciśnięciu guzika musi zadziałać.
Wciskasz guzik – uruchamia się wentylacja
i tak dalej. Nie widzę ryzyka, by stanąć pod
mostem. Natomiast zawsze boję się wcisnąć
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Forgas Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem wyrobów firmy
OMB Valves SpA i BIL CO na terenie Polski.
Zakres dostaw:
• zawory kulowe, zwrotne, zasuwowe i grzybkowe, specjalnego
przeznaczenia, bloki zaworowe (OMB),
• zabezpieczenia p-poż dla zaworów i napędów (BIL CO)
• napędy i osprzęt do zaworów (Emerson).
Szereg wykonań materiałowych - w zależności od warunków pracy.
Zakres temp. pracy:
• instalacje kriogeniczne ( -196 °C),
• instalacje wysoko temperaturowe (do +650 °C).
Armatura w rozmiarach od ¼” do 60" wg norm ANSI, API i ASME.
Certyfikaty: SIL3, CE, PED, ATEX.
Zapewniamy doradztwo techniczne i pomoc w doborze zaworów
do projektowania instalacji.

Forgas Sp. z o.o., ul. Lubieszyńska 5, 72-006 Mierzyn, forgas@forgas.pl, Tel.: 91 483 56 75, Tel./Fax: 91 483 56 74
Stadion Narodowy w Warszawie

ten guzik, który zweryfikuje, czy wszystko
pod względem software’owym jest dobrze
zrobione. Jak działa, to często skaczemy
z radości, tak jak ostatnio na budowie tłoczni gazu w Goleniowie. Poza tym muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego,
że udało nam się w polskim inżynierskim
wydaniu uczestniczyć w budowie największych przedsięwzięć w tym kraju. Budujemy
terminal LNG w Świnoujściu, podziemny
zbiornik gazu, kopalnie gazu i ropy, stadiony. I jesteśmy tam na poziomie projektowania i zarządzania projektem. To jest właśnie
nasz największy sukces. Gdyby nas nie było,
z pewnością tak jak teraz budowaliby to
Polacy, ale tylko na poziomie podwykonawców. Muszę jeszcze dodać, że z tych
wszystkich ostatnich realizacji podoba mi
się najbardziej stadion Lecha w Poznaniu.
To jest jedyny obiekt, który trybuny ma zbudowane mocno do góry, inne stadiony są

bardziej rozłożyste. To mi trochę przypomina stadion Realu Madryt. Jest tylko problem
z murawą. To nie my za nią odpowiadamy,
ale osobiście jako Jerzy Wiśniewski zamierzam finansowo zaangażować się w ten
problem, by go wreszcie rozwiązać.
Troszkę o przyszłości
Kilkanaście lat temu nie zdawaliśmy sobie
sprawy, że to wszystko się tak szybko potoczy. Kiedyś miałem marzenie, żeby być
w Wigu20, dzisiaj już dawno zapomniałem,
kiedy to było. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony, patrząc na wszystkie dane makro
Polski. Jesteśmy postrzegani w Europie jako
rynek lokalny, jednak jestem przekonany, że
w ciągu następnych 20 lat Europę dogonimy.
Szykuje się wspomniany na początku wielki program energetyczny. W inwestycjach
związanych z ochroną przeciwpowodziową

jest dużo do zrobienia. Jako PBG poddaliśmy
się ocenom dwóch agencji ratingowych. To
pozwoli nam pozyskiwać kapitał na kolejne
inwestycje. Wspomnę tylko, że bez narzędzi
finansowania, jakie udostępnia giełda, nigdy
byśmy nie wyszli poza obrót 100 mln zł rocznie. Cały czas jesteśmy w procesie poprawiania efektywności. Musimy się konsolidować.
Konkurencja już się określiła, a nowe podmioty z zagranicy mogą pojawić się np. przy
ubieganiu się o kontrakty związane z ochroną przeciwpowodziową. Tak że trzeba się
nieustannie doskonalić.
A co jest dla Państwa najważniejsze?
Do przetargów w energetyce szykowaliśmy
się dwa lata. To jest dla nas w tej chwili priorytet. Poza tym chcemy rozwijać współpracę
z Alstomem i OHL-em, bo dzięki nim pokonujemy bariery wejścia na wiele inwestycji. ■

Trochę ciekawostek
Największy przetarg, nad którym pracowało PBG – budowa bloków energetycznych Opole – ok. 10 mld zł. Najodważniejszym posunięciem w ostatnich latach działalności PBG było złożenie oferty na Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach. PBG jako jedyna firma
złożyło ofertę końcową. O kontrakt spółka starała się – bagatela – 7 lat. Najśmieszniejszy moment – o drugiej nad ranem po zapakowaniu całej oferty w wielki karton ktoś stwierdził: „Przecież ten karton nie przejdzie w ogóle przez drzwi w pociągu!”.
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Terminal LNG w Świnoujściu – czas realizacji czerwiec 2014 r.

W 2014 r. przez konsorcjum, w którego skład wchodzi PBG, oddany zostanie terminal LNG w Świnoujściu. To pierwsza tego typu
inwestycja w naszej części Europy. Jedna z największych inwestycji Polski. Jej wartość przekroczy 3 mld zł.
W skład konsorcjum realizującego inwestycję wchodzą: lider konsorcjum Saipem S.p.A. (Włochy) oraz partnerzy: Saipem SA (Francja),
Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. (Włochy), Snamprogetti Canada Inc. (Kanada), PBG SA (Polska) oraz PBG Export Sp. z o.o.
(Polska). Inwestycja oddana zostanie do użytkowania do 30 czerwca
2014 roku.
– W planach mamy 2 zbiorniki. W pierwszym etapie eksploatacji
terminal LNG pozwoli na odbiór 5 mld m³ gazu ziemnego rocznie.
W kolejnym etapie, w zależności od wzrostu zapotrzebowania na gaz,
możliwe będzie zwiększenie zdolności wysyłkowej do 7,5 mld m3, bez
konieczności powiększania terenu, na którym powstanie terminal –
mówi Tomasz Tomczak, wiceprezes PBG.
Jak podkreśla, odpowiedzialność konsorcjum zaczyna się już od urządzeń rozładowczych, ich doboru i zamontowania.
– Terminal posiada oczywiście projekt budowlany wykonany przez
klienta. My natomiast pracujemy nad jego doszczegółowieniem, wyborem właściwych rozwiązań, sprawdzeniem całego procesu technologicznego – dodaje Tomczak.
Głównym punktem mobilizacji prac inżynieryjnych jest Mediolan,
gdzie w siedzibie Saipem inżynierowie z PBG oraz pozostałych firm,
członków konsorcjum, pracują nad projektem.

Firma GAMBIT Lubawka powstała w 1962r. i obecnie jest wiodącym polskim producentem
uszczelnień i termoizolacji. Pozycja GAMBITU wynika nie tylko z produkcji doskonałych materiałów uszczelniających i termoizolacyjnych, ale także z szerokiego programu obsługi klienta oraz
wysoce doświadczonego konsultingu.
GAMBIT Lubawka Sp. z o.o. oferuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

wysokoparametrowe płyty uszczelkarskie,
szczeliwa plecione dławnicowe,
sznury termoizolacyjne,
tektury i płyty termoizolacyjne,
wysokotemperaturowe tkaniny i taśmy izolacyjne,
okładziny cierne tkane i formowane,
uszczelnienia i wyroby gumowe, gumowo-metalowe,
mieszanki gumowe,

• uszczelnienia z płyt uszczelkarskich,
• uszczelnienia i kształtki
z termoizolacji,
• uszczelki i podkładki miedziane,
• pierścienie miedziane
z wypełnieniem uszczelniającym,
• uszczelki spiralnie zwijane "AZMES",
• CNC, obrabiarki numeryczne.

GAMBIT LUBAWKA Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 16, 58-420 Lubawka
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Budowa kolektora Oczyszczalni Ścieków „Czajka”

– Nasz zespół uczestniczy nie tylko w projektowaniu i wskazywaniu
właściwych rozwiązań. Mamy również swój udział m.in. w procesie zakupów i weryfikacji umów – tłumaczy Tomczak.
Partnerów do konsorcjum PBG wybierało bardzo starannie. – Długo
badaliśmy rynek, by wybrać najlepsze rozwiązanie i zaoferować klientowi dobrą cenę oraz bezpieczną realizację – opowiada Tomczak. Prezes dodaje, że bezpieczeństwo realizacji to priorytet.
– Stosowane przez nas technologie są specjalistyczne, wymagają
ogromnego doświadczenia, a dodatkowo materiał, którym się zajmujemy, jest niebezpieczny, dlatego ogromną rolą odgrywają dobry projekt i najwyższej jakości wykonanie – tłumaczy wiceprezes PBG.
Jak przekonuje sam inwestor, terminal LNG jest bezpieczny dla otoczenia i ludzi. Nie ma możliwości skażenia środowiska. W razie ewentualnego wycieku LNG odparowuje i rozrzedza się w powietrzu. Nowoczesne
technologie konstrukcji zbiorników (tzw. „full-containment” – „zbiornik
w zbiorniku”), specjalne procedury oraz systemy zabezpieczeń zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Na świecie takie zbiorniki LNG powstały w terminalach w Barcelonie (Hiszpania), Zeebrugge (Belgia) czy
w Bostonie (USA). Doświadczenia tych miast pokazują, że inwestycje są
bezpieczne dla mieszkańców i nie pogarszają warunków ich życia. Obecnie na świecie planowana jest budowa około 40 instalacji skraplających
oraz ponad 60 terminali regazyfikacyjnych do odbioru LNG.
Prezes PBG Jerzy Wiśniewski traktuje tę inwestycję jako swoisty parasol ochronny dla spółki, dlatego że budowa terminala to kontrakt
długoterminowy. Zapewni firmie pracę i zyski aż do 2014 roku.
Terminal położony będzie w odległości ok. 1 km od granicy strefy
uzdrowiskowej „C”. Lokalizacja ta jest korzystna pod względem „róży
wiatrów” i zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze będą dotrzymane wszelkie standardy jakości powietrza określone obowiązującymi przepisami prawa.
Cała inwestycja zostanie zrealizowana z poszanowaniem środowiska
naturalnego. Dla zachowania zabytkowych fortów i bunkrów oraz
wydm szarych, terminal LNG zostanie odsunięty o blisko 750 metrów
od linii brzegowej i powstanie w części wolińskiej Świnoujścia, na terenie przemysłowym – obszarze Zespołu Portów Szczecin i Świnoujście
– od dawna przeznaczonym pod rozwój.
Inwestycja nie ograniczy dostępu do obiektów turystycznych i nie
obniży też w żaden sposób walorów turystycznych miasta. Jako typowa, prawidłowo zaprojektowana inwestycja przemysłowa wpisze
się w nadmorski krajobraz, a przypływające do portu gazowce mogą
stanowić dodatkową atrakcję turystyczną. ■

Za tę inwestycję PBG SA oraz Hobas System Polska otrzymały nagrodę
NO-DIG Award 2011, czyli najbardziej prestiżowe wyróżnienie w obszarze robót inżynieryjnych realizowanych z zastosowaniem tzw. technologii bezwykopowych. Na czym polega realizowana inwestycja, której
pierwszy etap PBG ma już za sobą? Otóż spółki Grupy PBG – Hydrobudowa 9 SA, P.R.G. „Metro” Sp. z o.o. i KWG SA oraz dostawca rur, firma Hobas
– zrealizowały budowę trasy najdłuższego w Polsce, ponad 900-metrowego odcinka kolektora, umiejscowionego w osi jezdni ulicy Modlińskiej, jednej z najbardziej ruchliwych arterii aglomeracji warszawskiej.
Jak powiedział nam prezes PBG Jerzy Wiśniewski: „Wierciliśmy tak, że
nikt nie zauważył”. Białołęcki odcinek kolektora przebiega od Oczyszczalni Ścieków „Czajka” do zbiegu ulic Myśliborskiej i Świderskiej, jego
długość wynosi 5714 m. Całość inwestycji jest już bardzo dobrze kojarzona i rozpoznawalna. Etap II – lewobrzeżny – zakłada przejście pod
dnem Wisły. To pierwszy w Polsce tego typu projekt przy zastosowaniu
najnowocześniejszych na świecie rozwiązań drążenia tuneli. Średnica
zewnętrzna tunelu wyniesie aż 5,35 m. Wewnątrz poprowadzone zostaną dwie nitki kolektorów o średnicy 1,6 m. Całkowita długość tunelu
wyniesie ponad 1300 m. Tarcza zmechanizowana TBM (Tunnel Boring
Machine) umożliwia bezpieczne drążenie tunelu w różnych warunkach
hydrogeologicznych przy jednoczesnym urabianiu gruntu, podparciu
przodka, usuwaniu urobku oraz wznoszeniu obudowy. Dodatkowym
DANE TECHNICZNE MASZYNY TBM:
• Waga całego kompleksu tarczowego: 510 t
• Waga tarczy: 42 t
• Długość kompleksu tarczowego: 67 m
• Wymiary tarczy: średnica 5,35 m, długość 4,62 m
• Przewidywany postęp dobowy: 12–15 m
• Długość tunelu: 1305 m na zmiennej głębokości
• Start: 5 kwietnia 2011 r.
• Planowane zakończenie drążenia: sierpień 2011 r.

jej atutem jest praca w technologii tarczy zawiesinowej (płuczkowej
– slurry-type) jako najbardziej optymalnej w istniejących warunkach
gruntowo-wodnych, z uwagi zarówno na bezpieczeństwo prowadzenia robót, jak i samo drążenie. To premierowe wdrożenie tej technologii
w polskim budownictwie. Tarcza płuczkowa powszechnie stosowana jest przy drążeniu pod ciekami wodnymi, w trudnych warunkach
gruntowych (np. grunty spoiste, niespoiste, nawodnione). Posiada
możliwość mechanicznego kruszenia kamieni o wielkości do 60 cm.
Urządzenie to nie ma wpływu na pobliską infrastrukturę, maksymalnie
ogranicza osiadanie sąsiadujących budynków, będąc pod stałą kontrolą
w strefach oddziaływania. Stabilizacja przodka zawiesiną bentonitową
to jednocześnie brak negatywnego wpływu na środowisko. Maszyna
została wyprodukowana przez niemieckiego partnera spółki – firmę
Herrenknecht. Przy tak wielkich gabarytach maszyny realizacja transportu tarczy do Polski odbywała się zgodnie z misternie opracowanym
planem logistycznym. Wraz z początkiem kwietnia zakończył się montaż maszyny. Wtedy też cały kompleks osiągnął tzw. status „ready to
bore” (gotowy do pracy) i rozpoczął wiercenie tunelu. Prace ruszyły od
szybu startowego przy ul. Świderskiej (os. Tarchomin – Warszawa). Szyb
ma długość ok. 70 m, szerokość ok. 9 m i głębokość ok. 10 m. Wiercenie zakończy się w szybie odbiorczym o średnicy 10 m i głębokości ok.
38 m wybudowanym przy ul. Farysa (węzeł Marymoncka). Prace będą
prowadzone przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. W ciągu doby powstawać będzie od 12 do 15 m tunelu.
– Doświadczenie P.R.G. „Metro” w tarczowej realizacji tuneli metra oraz
kolektorów pozwala mieć przekonanie, że temu zadaniu również sprostamy z pożytkiem dla mieszkańców Warszawy. Budowa tunelu pod
Wisłą do oczyszczalni „Czajka” jest dla nas prestiżowym wyzwaniem ze
względu na premierowe wdrożenie technologii TBM w Polsce – powiedział Marek Gaertig, wiceprezes P.R.G. „Metro” Sp. z o.o., lidera konsorcjum wykonawczego. ■
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