
opisa³ w syntetycznej formie semiwariogram, który okre-

œla zale¿noœæ miêdzy œrednim zró¿nicowaniem wartoœci

analizowanego parametru (semiwariancj¹) i odleg³oœci¹

miêdzy punktami pomiaru.

Dla dyskretnej i regularnej sieci pomiarów wartoœci

semiwariancji (d) dla odleg³oœci d miêdzy punktami po-

miarowymi ustala siê ze wzoru:
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gdzie:

Z(xi), z(xi+d) — wartoœci badanych zmiennych w punk-

tach pomiarowych oddalonych o d,

n — liczba par punktów pomiarowych odleg³ych o d.

Rezultaty obliczeñ zestawiono w tabeli 1 (w nawiasie

podano liczbê danych dla ka¿dej linii). Uzyskane dane

wskazuj¹, ¿e odkszta³cenia poziome s¹ praktycznie loso-

we, czyli nie zale¿¹ od prawid³owoœci procesu deformacji.

Ich stosowanie do okreœlania granic kategorii terenu jest

obarczone zbyt wielk¹ niepewnoœci¹ rezultatu. Dla ma³ych

rejonów badawczych, np. wokó³ budynków, odkszta³cenie

dalej jest podstawowym wskaŸnikiem, na podstawie które-

go prognozuje siê stopieñ jego uszkodzenia. Nachylenie

jest wskaŸnikiem, który powinien byæ analizowany w rejo-

nach osuwiskowych (czasami nawet niewielkie zwiêksze-

nie nachylenia stromego terenu mo¿e uruchomiæ proces

osuwiskowy) oraz przy bardzo wysokich budynkach. W przy-

padku krzywizn (lub promienia krzywizny) trudna jest

wyznaczalnoœæ i interpretacja wyników pomiarowych, dla-

tego w prezentowanej pracy ich nie badano. Jedynie obni¿e-

nia i przemieszczenia poziome punktów zawieraj¹ ma³y

udzia³ sk³adnika losowego. Przeprowadzone badania wska-

zuj¹, ¿e podczas wyznaczania kategorii terenu górniczego

wskaŸniki deformacji powinno siê analizowaæ indywidual-

nie, a nie ³¹cznie. W interpretacji wyników badañ nale¿y

tak¿e uwzglêdniæ obserwowan¹ tendencjê do zawy¿ania

udzia³u sk³adnika losowego przez metodê semiwariogramów.

Ruroci¹gi polietylenowe w zastosowaniach przemys³owych:
hydrotransport, ruroci¹gi podwodne, zastosowania w górnictwie

(w aspekcie budowy sk³adowisk w z³o¿ach soli kamiennej)

Pawe³ Birecki1, Krzysztof Korbiñski1

Polyethylene pipes in industrial applications: transport of slurry, underwater pipelines, mining industry applications (in the
aspect of building depositories in rock salt deposits)

A b s t r a c t . Polyethylene (PE) is more and more commonly used material in constructing new waterworks and sewage nets also to
renovate old existing nets in Poland. Many of mechanical and chemical properties create the ability of applying it in construction of
new industrial pipelines. Pipelines made of PE replace traditional materials like steel, concrete in industrial applications, both in pres-
sure transport of technological pipelines and drainage systems and gravity transportation. Because of a very good abrasion pressure
resistance PE pipes are used in slurry transportation e.g.: a) transport of slurry from cuprum mining, b) sand with water transportation
in sand mining, c) drainage pipelines in brown coal mining.
Total resistance to corrosion, wide range of chemical resistance and flexibility of PE with homogeneous jointing connections
(butt-fusion and extrusion joints) make the pipes usefull in trenchless technology and underwater technology e.g. renovation of indus-
trial pipelines (especially when industrial waste is chemically aggressive) and as underwater pipelines (easily sunk method).
KWH Pipe Poland Sp. z o.o. is an experienced producer of pipes for industrial applications such as pressure PE pipes up to DN 1600
mm in pressure range form PN4 to PN16 and gravity and low pressure PE pipes up to DN 3000 mm diameter.

Ruroci¹gi z tworzyw sztucznych zastêpuj¹ tradycyjne

materia³y, takie jak stal i beton w zastosowaniach prze-

mys³owych, zarówno w zakresie transportu ciœnieniowego

— ruroci¹gów technologicznych, jak i systemów odwod-

nieñ i przesy³ów grawitacyjnych. Polietylen jest coraz

powszechniej stosowanym materia³em w budowie nowych

sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie

modernizacji i rewitalizacji istniej¹cych sieci w Polsce.

Wiele jego w³aœciwoœci mechanicznych i chemicznych

powoduje mo¿liwoœæ stosowania w budowie technologicz-

nych ruroci¹gów przemys³owych.

Ze wzglêdu na bardzo dobr¹ odpornoœæ na œcieranie ciœ-

nieniowe rury PE znajduj¹ zastosowanie w hydrotransporcie:

A) hydrotransport odpadów poflotacyjnych w kopal-

niach miedzi,

B) hydrotransport w kopalniach piasku,

C) ruroci¹gi odwodnieniowe w kopalniach odkrywko-

wych wêgla brunatnego.

Ca³kowity brak korozji, szeroki zakres odpornoœci

chemicznej oraz wysoka elastycznoœæ rur PE, przy

zapewnieniu jednorodnych po³¹czeñ zgrzewanych i spa-

wanych, stwarzaj¹ mo¿liwoœci ich zastosowania w tech-

nologiach bezwykopowych i podwodnych, np. renowacje

ruroci¹gów przemys³owch szczególnie w przypadku

agresywnych chemicznie œcieków technologicznych i

jako ruroci¹gi podwodne montowane metod¹ swobodne-

go zatapiania.

Firma KWH Pipe Poland Sp. z o.o. jest doœwiadczo-

nym producentem ruroci¹gów technologicznych, takich

jak: ruroci¹gi ciœnieniowe PE do œrednicy DN 1600 mm

(œrednicy nominalnej) w zakresie ciœnieñ od PN 4 do 16

(ciœnienie nominalne, przy którym rury mog¹ pracowaæ w

temperaturze 20°C w okresie 50 lat) oraz ruroci¹gi grawi-

tacyjne i niskociœnieniowe PE w zakresie œrednic do DN

3000 mm.
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