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Selected test methods for pipes and manholes
used in mining areas

As a result of underground deposit extraction, the pipes and manholes that constitute
the basic elements of sewage systems are subjected to the influence of near-surface soil
layer deformations at the place of their installation. For this reason, these elements
intended for the construction of sewage systems in mining areas must fulfil special
requirements related to the occurrence of additional loads and displacements. This article
presents the pipe and manhole test methods developed at the Central Mining Institute,
with a particular focus on elements of large sizes. The results of these tests are applied to
assess the suitability of pipes and manholes for use in mining areas.
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1. INTRODUCTION

Mining activity has a negative influence on sewage
systems. These systems comprise pipelines construct-
ed from various types of pipes and joints. Waste
drainage systems typically consist of pipelines with
gravity flow as well as sewage pumping stations and
delivery pipelines. Stormwater drainage usually oper-
ates using a gravity-based system, though pumping
stations are established in the interior basins that are
generated in mining areas. Other important sewage
system elements also include manholes.

In mining areas, all the aforementioned sewerage
elements are subjected to the influence of near-surface
soil layer deformations at the place of their installa-
tion. For this reason, the elements intended for the
construction of drainage utilities must fulfil special
requirements related to the occurrence of the addi-
tional loads and displacements of these utilities. The
goal of this article is to present selected test methods
for assessing the suitability of manufactured pipes
and manholes for use in mining areas, particularly
large diameter ones.

Sewers with gravity flow are constructed using var-
ious types of pipes [1], characterised by different cou-
pling systems with elastomer seals. These include

pipes with socket and sleeve joints for installation in
trenches or for pipeline construction using trenchless
methods. The pipes are formed from various materials,
such as: concrete, reinforced concrete, stoneware,
polymer concrete and cast iron, glass fibre reinforced
polyester resins (GRP) as well as thermoplastics, in-
cluding polyvinyl chloride (PVC), polyethylene (PE)
and polypropylene (PP). Manholes are manufactured
using prefabricated concrete and reinforced concrete
elements coupled using elastomer seals or adhesives,
polymer concrete elements coupled using adhe-
sives, GRP elements with sleeve joints, and thermo-
plastics with monolithic structure or composed of
modules coupled by seals. Depending on the manner
of interaction with the soil, the pipes and manholes
can be divided into flexible and rigid types [1–3].

2. INFLUENCE OF MINING

ACTIVITY ON PIPES AND MANHOLES

Mining activity results in deformations of the near-
surface soil layer where the sewer pipelines and
manholes are installed. From the perspective of the
influence of these deformations, great significance
is presented primarily by the near-surface soil layer
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displacement u and deformation ε horizontals, as well
as surface curvatures K with a radius R for large-size
pipes. Non-uniform depressions w and the associated
changes in terrain inclination T, resulting in changing
pipeline gradients are also important. Such variations

should be factored in at the system design and con-
struction stages by considering the forecasted de-
creases in terrain inclination and level. A distribution
of the near-surface soil layer deformation factors is
presented in Figure 1.

Depending on the permissible terrain deformation
factor values, mining areas with continuous deforma-
tions are divided into six categories (Tab. 1).

The characteristic and design values of the defor-
mation factors should be adopted with the inclusion
of their random dispersion, characterised by coeffi-
cients of variation, as well as safety coefficients [4–6].

In the case of pipelines installed in trenches, the
influence of the near-surface soil layer displacement
and deformation horizontals in direction of the longi-
tudinal pipeline axis results in the occurrence of
longitudinal forces or mutual pipe displacements,
whereas the terrain curvatures lead to the mutual an-
gular deviation of the pipes (Fig. 2).

Fig. 1. Diagram of the continuous near-surface soil layer deformation factor values in the area of the mining face [4]:
w – terrain depression, u – displacement horizontals, ε – deformation horizontals, K – curvatures (K = 1/R),

β  – angle of boundary for overhead influence

Table 1

Mining area categories [4, 5]

Deformation factor values 
Mining 

area category Inclination T  
[mm/m] 

Radius of curvature R  
[km] 

Horizontal deformation ε 
[mm/m] 

0 T ≤ 0.5 40 ≤ ⎜R ⎜ ⎜ε ⎜ ≤ 0.3 

I 0.5 < T ≤ 2.5 20 ≤ ⎜R ⎜< 40 0.3 < ⎜ε ⎜ ≤ 1.5 

II 2.5 < T ≤ 5 12 ≤ ⎜R ⎜< 20 1.5 < ⎜ε ⎜ ≤ 3 

III 5 < T ≤ 10 6 ≤ ⎜R ⎜< 12 3 < ⎜ε ⎜ ≤ 6 

IV 10 < T ≤ 15 4 ≤ ⎜R ⎜< 6 6 < ⎜ε ⎜ ≤ 9 

V T > 15 ⎜R ⎜< 4 ⎜ε ⎜ > 9 
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Pipes used in mining areas should have the appro-
priate expansion joints for protection against damage
(stage 1, Fig. 2b). The pipes undergo outward dis-
placement relative to each other in the area outside
the extraction zone as a result of horizontal soil ten-
sion (stage 2, Fig. 2b). In the area above the extrac-
tion zone, the pipes undergo inward displacement as
a result of horizontal soil compression (stage 3, Fig. 3b),
which leads to the occurrence of longitudinal com-
pression forces in the absence of expansion joints.
After the passage of the horizontal deformation
wave, at a distance from the mining face greater than r,
at ε = 0 the plain end returns to its original orienta-
tion (stage 4, Fig. 2b). Therefore, in the case of pipes
with socket and sleeve joints, the expansion joints
must have appropriate widths selected for the catego-

ry of the mining area. The forced outward pipe dis-
placement induced by the soil deformations must not
result in the loss of joint integrity, whereas the forced
inward displacement must not result in damage to
the pipes and their joints. Damage may occur when the
expansion joint is too small or absent. For this reason,
it is necessary to inspect the compensation capability
of the pipe joints. This concerns both standard and
extended joints used in mining areas.

In the case of sewage systems established using
trenchless methods, casing pipes are laid down in im-
mediate contact after installation is concluded (stage 1,
Fig. 3b). The influence of mining activity in direction
of the longitudinal pipeline axis in the area of the hor-
izontal near-surface soil layer tension results in out-
ward pipe displacement (stage 2, Fig. 3b), whereas

Fig. 2. Influence of mining activity on a pipeline composed of socket pipes with expansion joints: a) transverse pipe
load variations in the individual stages of horizontal soil deformation influence; b) pipe displacements and angular

deviations in the individual stages of horizontal soil deformation and terrain curvature influence

a)

b)
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in the area of horizontal compression, longitudinal
compression forces are induced due to the absence
of initial expansion (stage 3, Fig. 3b). However,
casing pipes are characterised by high longitudi-
nal compressive strength, as a result of their adapta-
tion to the trenchless pipeline construction methods.
In the final stage of the influence of the moving
mining face, the horizontal compression is followed
by another occurrence of soil tension to a deforma-

tion value of ε ≈ 0 at a distance greater than the
radius r of the boundary of influence (Fig. 3). At
this point, the casing pipes undergo outward dis-
placement and expansion gaps appear in their joints
(stage 4, Fig. 3b). Due to the influence of further ex-
traction in mining areas characterised by the influ-
ence of multiple extraction efforts, casing pipes
should fulfil the same requirements as pipes installed
in trenches.

Fig. 3. Influence of mining activity on a pipeline established using trenchless methods and on manholes: a) lateral
manhole load variations in the individual stages of horizontal soil deformation influence; b) pipe and manhole
element displacements and angular deviations in the individual stages of horizontal soil deformation and terrain

curvature influence

In the lateral direction of the longitudinal pipeline
axis, the influence of near-surface soil layer deforma-
tions results in changes to the transverse pipe loads
(Fig. 2a). The initial loads exerted on the pipe cross-
section are non-uniform, and the vertical load in co-
hesionless soil is about two times greater than the

horizontal pressure (stage 1, Fig. 2a). There is a de-
crease of the soil pressure on the pipe in the horizon-
tal tension area to an active pressure in the ultimate
limit state of the soil (stage 2, Fig. 2a), whereas the
pressure increases by several times in the compres-
sion zone (stage 3, Fig. 2a). Increased soil pressure

a)

b)
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results in greater bending moments and circumferen-
tial compression forces exerted on the pipe walls.
However, the vertical load undergoes only slight vari-
ations as a result of changes to the soil density during
the deformation variation. After a full cycle of hori-
zontal deformation is finished, the soil returns to an
active ultimate limit state (stage 4, Fig. 2a). Given the
great variations and non-uniformity of the loads ex-
erted on the pipe cross-sections, the pipes used in
mining areas must therefore have the appropriate
crushing strength, while plastic pipes must exhibit the
correct ring stiffness.

Similarly to pipes installed in mining areas, the
original state of the horizontal forces exerted on
the manholes is disrupted as well, though these are
uniform (stage 1, Fig. 3a) unlike the initial loads
exerted on the pipes. Horizontal soil tension results
in decreased horizontal loads (active ultimate limit
state) and their low non-uniformity. The most un-
favourable load case manifests itself in the area of
horizontal soil compression (stage 3, Fig. 3a), as it
entails the highest pressure of the soil and its greatest
non-uniformity. This results in the greatest horizon-
tal compression forces and bending moments exerted
on the manhole walls when subjected to the influence
of mining activity. After a full cycle of horizontal de-
formation is finished, the soil returns to an active ulti-
mate limit state (stage 4, Fig. 3a). Furthermore, the
near-surface soil layer deformations may result in
deformations of the manhole structures as well as in
the mutual displacements and deviations of their ele-
ments (stages 2 and 3, Fig. 3b) coupled using seals
(e.g. concrete rings and bases). The manhole joints
should retain their integrity under such conditions.
This is why it is necessary to inspect the integrity of
the joints at the angular deviation of the manhole ele-
ments coupled using seals, as these do not always ful-
fil the requirements for application in mining areas.

The test program for pipeline and manhole ele-
ments intended for the construction of sewage sys-
tems in mining areas should factor in the specifics of
their structure, and should particularly encompass
testing of:

– the maximum pipe joint compensation while re-
taining joint integrity,

– manhole integrity at the angular deviation of con-
crete and reinforced concrete elements coupled
by means of seals,

– the ring stiffness or crushing strength of pipes and
manhole elements.

The conducted test results and the analysed influ-
ence of mining activity are applied to assess the suit-
ability of sewage system elements for use in mining
areas.

3. SELECTED PIPE

AND MANHOLE TEST METHODS

The following test programs were developed at the
Central Mining Institute to assess the manufactured
pipe and manhole systems for use in mining areas:

– joint integrity of casing pipes and pipes installed in
trenches, including those of large sizes,

– manhole integrity,
– ring stiffness and crushing strength of pipes and

manhole elements.

3.1. Drainage pipe joint integrity testing

The integrity test for drainage pipe joints [7], at
a given water pressure inside the pipes, is based on
the axial displacement of pipe (1) relative to pipe (2)
(outward and inward over a path h), which is placed
on the ground (Fig. 4–7). These pipes (Fig. 4 and 5)
are coupled by means of a sealing system (3). Pipes (1)
and (2) are closed on one side using special covers and
are capable of withstanding the pressure inside the
pipes during testing.

During the test, the pipes typically undergo out-
ward displacement relative to each other as a result of
the influence of the water pressure, and compression
by means of a hydraulic actuator terminated with
a pressure plate (4). Should this method prove inef-
fective, the outward and inward pipe displacement
is accomplished by means of a hydraulic actuator
connected to pipe (1) by means of a special (cross-
-shaped) fixture and additional belts. Such a connec-
tion makes it possible to correct the angular deviation
of the pipes relative to one another during their in-
ward or outward displacement, or on the contrary –
to produce a specific angular pipe deviation should
the test require so. The rate of the inward or outward
pipe displacement is controlled in such a way so as to
maintain the water pressure in the joint at the defined
level. This task is very difficult to accomplish, as the
coupling of pipes e.g. with a diameter of 1.4 m and
a combined height of about 2 m holds over 3000 litres
of water, whereas the mass of the entire assembly is
over 4 tons.
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The pipe joint is carefully observed during all the
testing stages with regard to its integrity (the occur-
rence of leaks).

3.2. Manhole integrity testing

The manhole integrity test is based on inspecting
the integrity between the manhole rings at a given in-
ternal pressure and angular deviation. For this pur-
pose, the following elements are placed in succession:
the manhole base, at least one ring, and the cover or
taper with an entrance hatch. When preparing the

manhole for testing, it is very important to seal the
openings for connecting pipes or fittings in the base
as well as the cover. Special plugs and sheet metal
covers with seals are prepared for this purpose and
screwed onto the cover or hatch. Before laying a ring
onto the manhole base, a wooden panel with the ap-
propriate thickness is typically inserted between
these elements, which makes it possible to produce
an angular deviation between them. After a cover or
taper with an entrance hatch is laid onto the ring, the
entire manhole is secured from displacement using
belts or other measures (Fig. 8). Thus prepared,
the manhole is filled with water at a required pressure

Fig. 4. Socket pipe joint integritytest method Fig. 5. Casing pipe joint integritytest method

Fig. 6. DN 1000 reinforced concretesocket pipe joint
in the test facility

Fig. 7. DN 1300 GRP casing pipejoint
in the test facility
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of 50 kPa. The pressure should be maintained for
15 minutes. The connections between the manhole
elements should not exhibit any leaks.

Fig. 8. Concrete manhole during testing

3.3. Ring stiffness

and crushing strength testing

3.3.1. Ring stiffness testing

for thermoplastics pipes

The test (Fig. 9) consists in compressing a pipe sec-
tion (1) between two parallel flat plates (4 and 5) at
a defined speed until the vertical pipe deformation
reaches a value of 3� of its original internal diameter d.

The equipment of the test facility at the Central Min-
ing Institute makes it possible to test pipes with an
internal diameter d of up to 3.5 m. As per the require-
ments of the applicable standard [8], the sample length
for a diameter range of 1.2 m to 3.5 m should be 1000 mm,
and the load rate should equal 0.03×d ±5� mm per
minute. The force value and the pipe deflection are
recorded during the test, with the latter measured in-
side the tested pipe. Force (3) and deflection (2) sen-
sors are connected to a digital amplifier, and the mea-
surement data is archived on a computer drive.

Special software was developed to determine the
ring stiffness, and its algorithms are based on formu-
las included in the standard [8], while the test report
fulfils the requirements provided in point 10 of the
standard.

Fig. 9. Ring stiffness test setup diagram

Figure 10 presents example force/deflection cours-
es for a pipe with an internal diameter of 2000 mm,
whereas Figure 11 depicts a pipe with an internal di-
ameter of 1500 mm, prepared for testing.

Fig. 10. Example force/deflection courses for a 2000 mm diameter pipe, for 3 samples (a, b, c);
Fa, Fb, Fc – force F at the pipe deflection required by the standard
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3.3.2. Concrete ring and pipe

crushing strength testing

Similarly to the ring stiffness determination (Fig. 9),
the concrete ring and pipe crushing strength test (per
standard PN-EN 1916 [9] or PN-EN 1917 [10]) con-
sists in compressing a pipe section (1) between two
parallel flat plates (4 and 5) at a defined speed. The
lower plate is equipped with a V-shaped support with
an appropriate angle. The test is concluded if the
test load is achieved, or the pipe undergoes failure
(cracks). The test load is a load determined with ref-
erence to the minimum crushing load Fn correspond-

ing to the nominal size and strength grade of a given
pipe or ring, according to the provisions of standard
PN-EN 1916 or PN-EN 1917. The equipment of the
test facility at the Central Mining Institute makes it
possible to test pipes with an internal diameter d of up
to 4.0 m. The force value and the pipe deflection are
recorded during the test, and the deflection measure-
ment corresponds to the output stroke of the testing
machine actuator. Force and actuator output sensors
are connected to a digital amplifier, and the measure-
ment data is archived on a computer drive. Figure 12
presents a concrete ring during the crushing test,
whereas Figure 13 depicts an example crushing test chart.

Fig. 11. DN 1500 pipe in the test facility

Fig. 12. 1500 mm diameter reinforced concrete ring during the crushing test
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4. SUMMARY

Mining activity results in near-surface soil layer
deformations which exert influence on drainage pipe-
lines by generating additional pipe and manhole ele-
ment loads and displacements. From the perspective
of the influence of these deformations, great signifi-
cance is presented primarily by the displacement u
and deformation ε horizontals, as well as surface cur-
vatures K in the case of large-size pipes. Variations in
terrain inclination are significant as well and should
be factored in at the drainage system design and con-
struction stage.

Considering the influence of the near-surface soil
layer deformations, the testing of drainage system el-
ements intended for installation in mining areas
should encompass the following in particular:

– pipe joint integrity tests with the determination of
the maximum compensation of mutual pipe dis-
placements, including potential angular pipe devi-
ations,

– manhole integrity tests with the angular deviation
of elements coupled by means of seals,

– ring stiffness tests for flexible carrier pipes and
manhole risers formed from plastics,

– crushing strength tests for rigid pipes and man-
hole elements.

Methods for carrying out the above tests were de-
veloped at the Central Mining Institute, with particu-
lar focus on large-size elements of the manufactured
drainage systems. The conducted test results and the
analysed influence of soil deformation are applied to
assess the suitability of drainage system elements as

Fig. 13. Example reinforced concrete ring crushing test chart

well as the conditions for their installation in mining
areas.

This article was written following the accomplish-
ment of the Central Mining Institute's statutory activ-
ity no. 11207096-182.
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Wybrane metody badań rur i studzienek kanalizacyjnych
stosowanych na terenach górniczych

Wskutek podziemnej eksploatacji złóż rury i studzienki, stanowiące podstawowe ele-
menty sieci kanalizacyjnych, są poddawane oddziaływaniom deformacji przypowierzch-
niowej warstwy gruntu, w której są posadowione. Z tego powodu elementy służące do
budowy sieci kanalizacyjnych na terenach górniczych muszą spełniać wymagania zwią-
zane z występowaniem dodatkowych obciążeń i przemieszczeń. W artykule przedsta-
wiono opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa metody badań rur i studzienek
kanalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wielkogabarytowych elementów. Wy-
niki tych badań są wykorzystywane do oceny przydatności rur i studzienek kanalizacyj-
nych do ich stosowania na terenach górniczych.

Słowa kluczowe: rury, studzienki kanalizacyjne, badania, tereny górnicze
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1. WPROWADZENIE

Eksploatacja górnicza oddziałuje niekorzystnie na
sieci kanalizacyjne. Sieci te są złożone z rurociągów
zbudowanych z różnych rodzajów rur i połączeń.
Kanalizacja sanitarna jest zazwyczaj złożona z ruro-
ciągów o grawitacyjnym przepływie, a także przepom-
powni ścieków oraz rurociągów tłocznych. Kanalizacja
deszczowa pracuje na ogół w systemie grawitacyjnym,
chociaż na terenach górniczych w powstających niec-
kach bezodpływowych są budowane przepompow-
nie. Ważnymi obiektami sieci kanalizacyjnych są także
studzienki.

Na terenach górniczych wszystkie wyżej wymienio-
ne obiekty sieci kanalizacyjnych są poddawane od-
działywaniom deformacji przypowierzchniowej war-
stwy gruntu, w której są posadowione. Z tego względu
elementy służące do budowy obiektów sieci kana-
lizacyjnych muszą spełniać wymagania związane z wy-
stępowaniem dodatkowych obciążeń i przemieszczeń
tych obiektów. Celem artykułu jest przedstawie-
nie wybranych badań służących sprawdzeniu przydat-
ności produkowanych rur i studzienek, w szczególno-
ści wielkośrednicowych, do stosowania na terenach
górniczych.

Do budowy przewodów kanalizacyjnych o przepły-
wie grawitacyjnym są wykorzystywane różne rodzaje
rur [1] o rozmaitych systemach łączenia z wykorzy-
staniem uszczelek elastomerowych. Należą do nich

rury o połączeniach kielichowych i nasuwkowych, do
układania w wykopach lub do budowy rurociągów
metodami bezwykopowymi. Rury są wykonywane
z różnych materiałów, takich jak: beton, żelbet, ka-
mionka, polimerobeton oraz żeliwo, żywice poliestro-
we wzmacniane włóknem szklanym (GRP) i tworzywa
termoplastyczne, do których zaliczają się polichlorek
winylu (PVC), polietylen (PE) i polipropylen (PP).
Studzienki kanalizacyjne są wykonywane z prefabry-
kowanych elementów betonowych i żelbetowych, łą-
czonych na uszczelkę elastomerową lub klej, elemen-
tów polimerobetonowych o połączeniach klejonych,
elementów GRP o połączeniach łącznikowych oraz
z tworzyw termoplastycznych o konstrukcji monoli-
tycznej lub z modułów łączonych uszczelkami. Rury
i studzienki kanalizacyjne w zależności od rodzaju
współpracy z gruntem można podzielić na podatne
oraz niepodatne [1–3].

2. ODDZIAŁYWANIE

EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

NA RURY I STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Eksploatacja górnicza powoduje deformacje przy-
powierzchniowej warstwy gruntu, w której są posado-
wione przewody kanalizacyjne wraz ze studzienkami.
Istotne znaczenie z uwagi na oddziaływanie tych de-
formacji mają głównie poziome przemieszczenia u
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i odkształcenia e przypowierzchniowej warstwy gruntu,
a dla rur wielkogabarytowych także krzywizny po-
wierzchni K o promieniu R. Ważne są również nierów-
nomierne obniżenia w i związane z nimi zmiany nachyle-
nia terenu T, powodujące zmiany spadków przewodów.

Zmiany te należy uwzględniać na etapie projektowa-
nia i budowy sieci, biorąc pod uwagę prognozowane
wartości obniżenia i nachylenia powierzchni terenu.
Rozkład wskaźników deformacji przypowierzchnio-
wej warstwy gruntu przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat rozkładu wartości wskaźników ciągłych deformacji przypowierzchniowej warstwy gruntu w rejonie
krawędzi eksploatacji [4]: w – obniżenia powierzchni terenu, u – poziome przemieszczenia, ε  – poziome odkształcenia,

K – krzywizny (K = 1/R), β – kąt zasięgu wpływów głównych

Tabela 1

 Kategorie terenów górniczych [4, 5]

Tereny górnicze o deformacjach ciągłych, w zależ-
ności od dopuszczalnych wartości wskaźników defor-
macji powierzchni, dzieli się na sześć kategorii (tab. 1).

Wartości charakterystyczne i obliczeniowe wskaźników
deformacji należy przyjmować z uwzględnieniem ich
rozrzutu losowego, charakteryzowanego współczynnikami
zmienności, oraz współczynników bezpieczeństwa [4–6].

W przypadku rurociągów układanych w wykopach
oddziaływanie poziomych przemieszczeń i odkształ-
ceń przypowierzchniowej warstwy gruntu na kierun-
ku podłużnym do osi przewodu powoduje wystąpie-
nie sił podłużnych lub wzajemnych przemieszczeń
rur, a krzywizny terenu powodują ich wzajemne od-
chylenia kątowe (rys. 2).

�������	
�����	��
���������	 Kategoria 
terenu 

górniczego 
Nachylenie T 

[mm/m] 
����	��
����	���
R  

[km] 
����������	�
���	���
ε 

[mm/m] 

0 T ≤ 0.5 40 ≤ ⎜R ⎜ ⎜ε ⎜ ≤ 0.3 

I 0.5 < T ≤ 2.5 20 ≤ ⎜R ⎜< 40 0.3 < ⎜ε ⎜ ≤ 1.5 

II 2.5 < T ≤ 5 12 ≤ ⎜R ⎜< 20 1.5 < ⎜ε ⎜ ≤ 3 

III 5 < T ≤ 10 6 ≤ ⎜R ⎜< 12 3 < ⎜ε ⎜ ≤ 6 

IV 10 < T ≤ 15 4 ≤ ⎜R ⎜< 6 6 < ⎜ε ⎜ ≤ 9 

V T > 15 ⎜R ⎜< 4 ⎜ε ⎜ > 9 
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Rury stosowane na terenach górniczych powinny
posiadać odpowiednie dylatacje w złączach w celu ich
ochrony przed uszkodzeniem (faza 1, rys. 2b). W stre-
fie zlokalizowanej na zewnątrz pola eksploatacyjnego
wskutek poziomego rozciągania gruntu następuje
rozsuwanie rur (faza 2, rys. 2b). W strefie nad polem
eksploatacyjnym wskutek poziomego ściskania grun-
tu następuje zsuwanie rur (faza 3, rys. 2b), co przy
braku dylatacji powoduje podłużne siły ściskające. Po
przejściu fali poziomych odkształceń, w odległości
większej niż r od krawędzi eksploatacji, przy ε = 0,
bosy koniec wraca do położenia początkowego (faza 4,
rys 2b). Dlatego w przypadku rur o połączeniach na-
suwkowych (łącznikowych) i kielichowych wymagane
jest, aby dylatacje posiadały szerokość dobraną do

kategorii terenu górniczego. Wymuszone deforma-
cjami gruntu rozsuwanie rur nie może powodować
rozszczelnienia połączeń, a wymuszone zsuwanie rur
nie może powodować uszkodzenia rur i ich połączeń.
Uszkodzenia mogą powstawać przy zbyt małej szcze-
linie dylatacyjnej lub jej braku. W związku z tym ko-
nieczne jest sprawdzenie zdolności kompensacyjnych
połączeń rur. Dotyczy to zarówno połączeń standar-
dowych, jak i wydłużonych, stosowanych na terenach
górniczych.

W przypadku przewodów kanalizacyjnych budo-
wanych metodami bezwykopowymi rury przeciskowe
po zakończeniu montażu są ułożone na styk (faza 1,
rys. 3b). Oddziaływanie eksploatacji górniczej na kie-
runku podłużnym przewodu w strefie poziomego roz-

Rys. 2. Oddziaływanie eksploatacji górniczej na rurociąg złożony z rur kielichowych z dylatacjami w złączach:
a) zmiany poprzecznych obciążeń rur w poszczególnych fazach oddziaływania poziomych odkształceń gruntu;

b) przemieszczenia i odchylenia kątowe rur w poszczególnych fazach oddziaływania poziomych odkształceń gruntu
i krzywizn powierzchni

a)

b)
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ciągania przypowierzchniowej warstwy gruntu po-
woduje rozsuwanie rur (faza 2, rys. 3b), a w strefie
poziomego ściskania ze względu na brak początkowej
dylatacji w złączach są indukowane podłużne siły ści-
skające (faza 3, rys. 3b). Rury przeciskowe posiadają
jednak dużą wytrzymałość podłużną na ściskanie, wy-
nikającą z ich przystosowania do technologii budowy
rurociągów metodami bezwykopowymi. W końco-
wym etapie oddziaływania przemieszczającej się kra-
wędzi eksploatacji górniczej, po poziomym ściskaniu,

następuje ponowne rozciąganie gruntu do wartości
odkształceń ε ≈ 0 przy odległości większej od promie-
nia zasięgu wpływów r (rys. 3). Wtedy następuje roz-
sunięcie rur przeciskowych i w ich połączeniach wy-
twarzają się szczeliny dylatacyjne (faza 4, rys. 3b).
W związku z oddziaływaniem kolejnych eksploatacji
na terenach górniczych, gdzie występują wpływy wie-
lokrotnej eksploatacji, rury przeciskowe powinny
spełniać takie same wymagania, jak rury układane
w wykopach.

Rys. 3. Oddziaływanie eksploatacji górniczej na rurociąg wykonany metodą przeciskową oraz na studzienki kanalizacyjne:
a) zmiany poziomych obciążeń studzienek kanalizacyjnych w poszczególnych fazach oddziaływania poziomych

odkształceń gruntu; b) przemieszczenia i odchylenia kątowe rur i elementów studzienek kanalizacyjnych
w poszczególnych fazach oddziaływania poziomych odkształceń gruntu i krzywizn powierzchni

Na kierunku poprzecznym do osi podłużnej prze-
wodu kanalizacyjnego oddziaływania deformacji przy-
powierzchniowej warstwy gruntu powodują zmiany
poziomych obciążeń rur (rys. 2a). Pierwotnie obcią-
żenia przekroju poprzecznego rury są nierównomier-
ne, obciążenie pionowe w gruntach niespoistych jest

około dwóch razy większe od poziomego parcia (faza 1,
rys. 2a). W strefie poziomego rozciągania następuje
zmniejszenie parcia do parcia w czynnym stanie gra-
nicznym gruntu (faza 2, rys. 2a), a w strefie ściskania
następuje kilkukrotne zwiększenie parcia gruntu na
rurę (faza 3, rys. 2a). Zwiększenie parcia gruntu

a)

b)
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powoduje zwiększenie momentów zginających oraz
obwodowych sił ściskających, działających na ścianki
rur. Obciążenie pionowe natomiast ulega tylko nie-
wielkim zmianom wskutek zmian gęstości gruntu przy
zmianie odkształcenia. Po przejściu pełnego cyklu
poziomego odkształcania grunt wraca do czynnego
stanu granicznego (faza 4, rys. 2a). Ze względu na
duże zmiany obciążeń przekrojów rur i ich nierówno-
mierność na terenach górniczych wymagana jest za-
tem odpowiednia wytrzymałość rur na zgniatanie,
a dla rur z tworzyw sztucznych odpowiednia sztyw-
ność obwodowa.

Podobnie jak w przypadku rur posadowionych na
terenach górniczych, zaburzeniu ulega pierwotny
stan poziomych obciążeń studzienek kanalizacyjnych,
które są równomierne (faza 1, rys. 3a) w odróżnieniu
od pierwotnych obciążeń rur. Poziome rozciąganie
gruntu powoduje zmniejszenie poziomych obciążeń
(czynny stan graniczny) i ich niewielką nierówno-
mierność. Najbardziej niekorzystny stan obciążeń po-
jawia się w strefie poziomego ściskania gruntu (faza 3,
rys. 3a), gdyż występuje wtedy największe parcie
gruntu oraz jego największa nierównomierność. Wy-
wołuje to największe poziome siły ściskające i mo-
menty zginające, działające na ścianki studzienek ka-
nalizacyjnych podczas oddziaływania eksploatacji
górniczej. Po przejściu pełnego cyklu poziomego od-
kształcania grunt wraca do czynnego stanu granicznego
(faza 4, rys. 3a). Ponadto deformacje przypowierzch-
niowej warstwy gruntu mogą powodować deforma-
cje konstrukcji studzienek, wzajemne przemieszczenia
i odchylenia ich elementów (faza 2 i 3, rys. 3b), łączo-
nych na uszczelki (np. podstaw i kręgów betono-
wych). W tych warunkach złącza studzienek powinny
zachować szczelność. Dlatego konieczne jest spraw-
dzenie szczelności złączy przy odchyleniu kątowym
elementów studzienek łączonych na uszczelkę, gdyż
nie zawsze spełniają one wymagania do stosowania na
terenach górniczych.

Program badań elementów systemów rur i studzie-
nek przeznaczonych do budowy sieci kanalizacyjnych
na terenach górniczych powinien uwzględniać spe-
cyfikę ich konstrukcji i w szczególności obejmować
badania:

– maksymalnego zakresu kompensacji złączy rur
przy zachowaniu ich szczelności,

– szczelności studzienek przy odchyleniu kątowym
betonowych i żelbetowych elementów składowych
łączonych na uszczelkę,

– sztywności obwodowej lub wytrzymałości na
zgniatanie rur i elementów studzienek.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań
oraz analizy oddziaływania eksploatacji górniczej na
elementy systemów kanalizacyjnych ocenia się ich
przydatność do stosowania na terenach górniczych.

3. WYBRANE BADANIA

RUR I STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

W Głównym Instytucie Górnictwa w celu oceny
produkowanych systemów rur i studzienek kanaliza-
cyjnych, do stosowania na terenach górniczych, opra-
cowano następujące badania:

– szczelności połączeń rur przeciskowych i rur do ukła-
dania w wykopach, w tym wielkogabarytowych,

– szczelności studzienek,
– sztywności obwodowej i wytrzymałości na zgniata-

nie rur i elementów studzienek.

3.1. Badanie szczelności

połączeń rur kanalizacyjnych

W połączeniach rur kanalizacyjnych badanie
szczelności [7], przy określonym ciśnieniu wody we-
wnątrz rur, polega na osiowym przemieszczaniu ru-
ry (1) względem rury (2) (wsuwanie i wysuwanie na
drodze h), która jest ułożona na podłożu (rys. 4–7).
Rury te (rys. 4 i 5) są połączone ze sobą za pomocą
systemu uszczelnienia (3). Rury (1) i (2) z jednej stro-
ny zaślepione za pomocą specjalnie wykonanych po-
kryw są w stanie wytrzymać ciśnienie panujące we-
wnątrz rur podczas badania.

Podczas badania rury są rozsuwane względem sie-
bie z reguły w wyniku działania ciśnienia wody, a ści-
skane za pomocą siłownika hydraulicznego zakoń-
czonego płytą dociskową (4). W przypadku gdy ta
metoda jest nieskuteczna, to zsuwanie i rozsuwanie
rur jest wykonywane za pomocą siłownika hydraulicz-
nego, połączonego z rurą (1) za pomocą specjalnego
uchwytu (krzyżaka) i dodatkowych pasów. Takie połą-
czenie pozwala na korygowanie odchylenia kątowego
rur względem siebie podczas ich zsuwania lub rozsu-
wania lub przeciwnie – pozwala zadawać określone
odchylenie kątowe rur, jeżeli wymaga tego badanie.
Prędkość zsuwania lub rozsuwania rur jest tak regulo-
wana, aby ciśnienie wody wewnątrz połączenia utrzy-
mywało się na ustalonym poziomie. Jest to zadanie
bardzo trudne do wykonania, ponieważ w połączeniu
rur, np. o średnicy 1,4 m i wysokości połączenia około
2 m, znajduje się ponad 3000 litrów wody, a masa ca-
łego połączenia to ponad 4 tony.
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W czasie trwania wszystkich etapów badania ob-
serwuje się dokładnie złącze rur pod kątem jego
szczelności (występowania przecieków).

3.2. Badanie szczelności

studzienek kanalizacyjnych

Badanie szczelności studzienek kanalizacyjnych
polega na sprawdzeniu szczelności pomiędzy kręga-
mi studzienki przy zadanym wewnętrznym ciśnieniu
i odchyleniu kątowym. W tym celu do badania przy-
gotowuje się ułożone kolejno: podstawę studzienki,
co najmniej jeden krąg oraz pokrywę lub zwężkę

z włazem kanałowym. Bardzo ważnym etapem przy-
gotowania studzienki do badania jest uszczelnienie
w podstawie otworów dla rur przyłączeniowych lub
kształtek oraz włazu. W tym celu przygotowuje się
specjalne korki i blaszane pokrywy z uszczelką, które
są przykręcane do pokrywy lub włazu. Przed nałoże-
niem kręgu na podstawę studzienki wkłada się między
te elementy najczęściej drewnianą podkładkę o odpo-
wiedniej grubości, co pozwala wywołać odchylenie
kątowe między tymi elementami. Po nałożeniu na
krąg pokrywy lub zwężki z włazem kanałowym zabez-
piecza się całość przed rozsuwaniem za pomocą ścią-
gów pasowych lub w inny sposób (rys. 8). Tak przygo-
towaną studzienkę kanalizacyjną wypełnia się wodą

Rys. 4. Sposób badania szczelności połączenia
rur kielichowych

Rys. 5. Sposób badania szczelności połączenia
rur przeciskowych

Rys. 6. Kielichowe połączenie rur żelbetowych
DN 1000 w stanowisku badawczym

Rys. 7. Połączenie rur przeciskowych
GRP DN 1300 w stanowisku badawczym
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o wymaganym ciśnieniu 50 kPa. Ciśnienie należy utrzy-
mać przez 15 minut. Połączenia między elementami
studzienki nie powinny wykazywać żadnego przecieku.

Rys. 8. Studzienka betonowa podczas badania

3.3. Badanie sztywności obwodowej

i wytrzymałości na zgniatanie

3.3.1. Badanie sztywności obwodowej

rur z tworzyw termoplastycznych

Badanie (rys. 9) polega na ściskaniu odcinka ru-
ry (1) przez dwie równoległe, sztywne płyty (4 i 5),
z określoną prędkością, aż do momentu gdy odkształ-
cenie pionowe rury osiągnie wartość 3� jej początko-
wej średnicy wewnętrznej d. Wyposażenie stanowiska

znajdującego się w Głównym Instytucie Górnictwa
pozwala na badanie rur o średnicy wewnętrznej d do
3,5 m. Zgodnie z wymaganiami normy [8] dla zakre-
su średnic od 1,2 m do 3,5 m długość próbki wy-
nosi 1000 mm, a prędkość jej obciążania równa jest
0,03 × d ±5� mm na minutę. Podczas badania jest
rejestrowana wartość siły oraz wielkość ugięcia rury,
które jest mierzone we wnętrzu badanej rury. Czujni-
ki siły (3) i odkształcenia (2) są podłączone do cyfro-
wego wzmacniacza, a dane pomiarowe archiwizowa-
ne są na dysku komputera.

Rys. 9. Schemat stanowiska
do badania sztywności obwodowej

Do oznaczania sztywności obwodowej opracowano
program komputerowy, którego algorytmy są oparte
na wzorach zamieszczonych w normie [8], a raport jest
zgodny z wymaganiami przedstawionymi w punkcie
10 tej normy.

Na rysunku 10 przedstawiono przykładowe wykre-
sy siła/odkształcenie dla rury o średnicy wewnętrznej
2000 mm, a rysunek 11 pokazuje rurę o średnicy we-
wnętrznej 1500 mm przygotowaną do badania.

Rys. 10. Przykładowe wykresy siła/odkształcenie dla rury o średnicy 2000 mm dla trzech próbek (a, b, c);
Fa, Fb, Fc – wartość siły F przy wymaganym przez normę odkształceniu pionowemu
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3.3.2. Badanie wytrzymałości rur

i kręgów betonowych na zgniatanie

Badanie wytrzymałości rur i kręgów betonowych na
zgniatanie (norma PN-EN 1916 [9] lub PN-EN 1917
[10]) polega, podobnie jak w przypadku oznaczania
sztywności obwodowej (rys. 9), na ściskaniu odcinka
rury (1) przez dwie równoległe, sztywne płyty (4 i 5),
z określoną prędkością. Dolna płyta ma zamocowaną
podporę w kształcie litery V o odpowiednim kącie roz-
warcia. Badanie uznaje się za zakończone, gdy uzyska
się obciążenie próbne lub rura ulegnie zniszczeniu
(pęknięciu). Obciążenie próbne jest to obciążenie okreś-
lane w odniesieniu do minimalnego obciążenia zgnia-

tającego Fn, odpowiadającego wielkości nominalnej i kla-
sie wytrzymałości rury lub kręgu, zgodnie z zapisami
normy PN-EN 1916 lub PN-EN 1917. Wyposażenie
stanowiska znajdującego się w Głównym Instytucie
Górnictwa pozwala na badanie rur o średnicy we-
wnętrznej d do 4,0 m. Podczas badania jest rejestro-
wana wartość siły i ugięcia rury, przy czym pomiar
ugięcia odpowiada wielkości wysuwu siłownika ma-
szyny wytrzymałościowej. Czujnik siły i wysuwu siłow-
nika są podłączone do cyfrowego wzmacniacza, a dane
pomiarowe są archiwizowane na dysku komputera.
Krąg betonowy podczas próby zgniatania przedsta-
wiono na rysunku 12, a przykładowy wykres zgniata-
nia na rysunku 13.

Rys. 11. Rura DN 1500 w stanowisku badawczym

Rys. 12. Krąg żelbetowy o średnicy 1500 mm podczas próby zgniatania
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4. PODSUMOWANIE

Eksploatacja górnicza powoduje deformacje przy-
powierzchniowej warstwy gruntu, które oddziałują na
przewody kanalizacyjne, wywołując dodatkowe obcią-
żenia oraz przemieszczenia rur i elementów studzie-
nek. Istotne znaczenie z uwagi na oddziaływania tych
deformacji mają głównie poziome przemieszczenia u
i odkształcenia ε, a w przypadku rur wielkogabaryto-
wych także krzywizny powierzchni K. Istotne są rów-
nież zmiany nachylenia terenu, które należy uwzględ-
niać na etapie projektowania i budowy kanalizacji.

Ze względu na oddziaływania deformacji przypo-
wierzchniowej warstwy gruntu badania elementów
systemów kanalizacyjnych przeznaczonych do budo-
wy sieci na terenach górniczych powinny w szczegól-
ności obejmować:

– badanie szczelności połączeń rur z określeniem
maksymalnego zakresu kompensacji ich wzajem-
nych przemieszczeń, uwzględniając możliwe od-
chylenia kątowe rur,

– badanie szczelności studzienek z odchyleniem ką-
towym elementów łączonych na uszczelkę,

– badanie sztywności obwodowej podatnych rur
przewodowych i rur trzonowych studzienek wyko-
nanych z tworzyw sztucznych,

– badanie wytrzymałości na zgniatanie niepodat-
nych rur i elementów studzienek.

W Głównym Instytucie Górnictwa opracowano
metody realizujące powyższe badania ze szczególnym
uwzględnieniem wielkogabarytowych elementów pro-
dukowanych systemów kanalizacyjnych. Na podstawie
wyników przeprowadzonych badań oraz analizy od-

działywania deformacji gruntu na elementy systemów
kanalizacyjnych ocenia się ich przydatność i warunki
stosowania na terenach górniczych.

Artykuł powstał w wyniku realizacji pracy statuto-
wej nr 11207096-182 Głównego Instytutu Górnictwa.

Literatura

[1] Madryas C., Kolonko A., Wysocki L.: Konstrukcje przewodów
kanalizacyjnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocław-
skiej, Wrocław 2002.

[2] Kuliczkowski A.: Projektowanie konstrukcji przewodów kana-
lizacyjnych. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kiel-
ce 2003.

[3] Kuliczkowski A.: Rury kanalizacyjne Tom II Projektowa-
nie konstrukcji. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej,
Kielce 2004.

[4] Instrukcja nr 12: Zasady oceny możliwości prowadzenia pod-
ziemnej eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę obiektów
budowlanych. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2000.

[5] Kwiatek J.: Obiekty budowlane na terenach górniczych. Główny
Instytut Górnictwa, Katowice 2007.

[6] Instrukcja nr 364/2007: Wymagania techniczne dla obiektów
budowlanych wznoszonych na terenach górniczych. ITB, War-
szawa 2007.

[7] Metodyka badania szczelności złącza rozbieranego w rurocią-
gach budowanych na terenach górniczych – MBSZR-1. Głów-
ny Instytut Górnictwa, Zakład Badań Urządzeń Mechanicz-
nych, Katowice 2004.

[8] PN-EN ISO 9969:2016 – Rury z tworzyw termoplastycznych –
oznaczanie sztywności obwodowej.

[9] PN-EN 1916:2005 – Rury i kształtki z betonu niezbrojonego,
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

[10] PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu
niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

dr inż. KRZYSZTOF PACZEŚNIOWSKI
dr inż. PIOTR KALISZ

Główny Instytut Górnictwa
pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice

{kpaczesniowski, pkalisz}@gig.eu

Rys. 13. Przykładowy wykres zgniatania kręgu żelbetowego

© 2020 Autorzy. Jest to publikacja ogólnodostępna, którą można wykorzystywać, rozpowszechniać i kopiować w dowolnej
formie zgodnie z licencją Creative Commons CC-BY 4.0.

mailto:{kpaczesniowski, pkalisz}@gig.eu

