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Pionierski przewiert pod Odrą Zachodnią
Dziś zakończyło się przeciąganie kabli średniego napięcia 15 kV, które połączą
EcoGenerator i GPZ Żelechowa. Pod Odrą Zachodnią powstał najdłuższy
przewiert wielorurowy w Polsce.
Do tej pory najdłuższy polski przewiert wielorurowy (w Policach) mierzył 700 metrów.
Szczeciński liczy 1082 metry. Przechodzi pod Odrą Zachodnią, w najniższym
punkcie 35 metrów pod lustrem wody. Jego początek znajduje się na terenie
Szczecińskiego Parku Przemysłowego (niedaleko suwnicy), a koniec na Ostrowie
Grabowskim (obok parkingu przy działkach). Przewiert i przeciąganie kabli zajęło w
22 dni, czyli dłużej niż planowano, ze względu na zalegające pod Odrą na głębokości
poniżej 26 metrów kamienie granitowe i soczewki żwirowe (skupiska żwiru
uniemożliwiające pracę wiertnicy).
Przewiert pilotowy wykonano przy pomocy sprowadzonej z Holandii głowicy
żyrokompasowej. To urządzenie pozwalające operatorowi na nadzwyczajną
precyzję, niezbędną ze względu na konieczność wyminięcia pali, na których
posadowiono fundamenty suwnicy stoczniowej.
W przewiercie docelowym o średnicy 71 cm zostały umieszczone trzy rury Ø 200
mm. Dwie wykorzystano do przeciągnięcia kabli (po trzy w każdej), trzecia rura jest
rezerwowa.
Pionierski przewiert wykonała firma Janicki przy użyciu wiertnicy elektrycznej,
jedynej tego typu maszyny w Europie. Dzięki momentowi obrotowemu 180
kNm może ona pchać 100 ton, a ciągnąć 300.
Do przeciągnięcia kabli wykorzystano po raz pierwszy w Polsce szwajcarską
technologię Watucab ®. Specjalna głowica, do której mocuje się kabel, jest pchana
przez pompowaną do rury wodę w tempie 10 metrów na minutę. Ciekawostką jest
fakt, że po raz pierwszy na świecie zostały przeciągnięte trzy kable jednocześnie.
Linia kablowa SN 2x15kV jest elementem budowy infrastruktury energetycznej
pomiędzy istniejącym GPZ Żelechowa a EcoGeneratorem. Dzięki niej szczecińska
spalarnia odpadów komunalnych będzie mogła wyprowadzać i pobierać energię do/z
sieci Enei.
Cała 4-kilometrowa linia kładziona była etapami. Etap na Żelechowie związany był z
koniecznością wykonania prac ziemnych w rejonie ulic Ludowa, Stelmacha,
Rugiańska.
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Przyłącze EcoGeneratora będzie przystosowane do wyprowadzenia energii o
maksymalnej mocy 12,5 megawatów.
Budowa linii rozpoczęła się w kwietniu tego roku. Jej głównym wykonawcą jest
szczecińska firma FKR Elektroenergetyka, która na zlecenie ZUO opracowywała
projekt i niezbędną dokumentację. – Przed nami jeszcze połączenie kabli, próby
napięciowe i dokumentacja odbiorowa – mówi Filip Kosowski z FKR
Elektroenergetyka. – Przekazanie przyłącza inwestorowi planujemy na drugą połowę
sierpnia.
Wartość kontraktu: 5,95 mln zł.
EcoGenerator – nasza planeta, nasza przyszłość
EcoGenerator, Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitalnego powstaje w porcie szczecińskim na Ostrowie Grabowskim.
Będzie przetwarzać w energię (elektryczną i cieplną) 150 tys. ton odpadów rocznie.
Za realizację projektu odpowiada miejska spółka Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów. Koszt projektu: 711 mln zł. Główne źródła finansowania: 279 mln zł dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 280,7 mln – obligacje Banku Pekao
SA. 60 mln zł – środki własne ZUO.
ecogenerator.eu

Podstawowe dane techniczne EcoGeneratora
•
•
•
•
•
•
•

Wydajność instalacji 150 tys. Mg/rok,
Liczba linii termicznego przekształcania odpadów: 2,
Wydajność jednej linii termicznego przekształcania odpadów 10 Mg/h,
Nominalna wartość opałowa odpadów 10,5 tys. kJ/kg,
Minimalny czas pracy linii termicznego przekształcania odpadów 7,5 tys. h/rok,
Moc elektrociepłowni w kogeneracji: 11 MWe i 32 MWt,
Przewidziana roczna produkcja energii: 82,5 tys. MWh i 850 tys. GJ.
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Przewiert pod Odrą Zachodnią

Wojciech Jachim
rzecznik prasowy ZUO Szczecin
Tel. 66 00 21 127, wjachim@zuo.szczecin.pl

Zdjęcia:
Przewiert kable 1:
Ostrów Grabowski – operacja przeciągania kabli przy użyciu szwajcarskiej
technologii Watucab ®
Przewiert kable 2
SPP – miejsce gdzie, rozpoczął się przewiert.
Przewiert kable 3
Głowica z trzema kablami już po drugie stronie Odry, na terenie SPP.
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