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Treœæ: W artykule, w nawi¹zaniu do wymagañ dotycz¹cych lokalizacji budowy, eksploatacji i za-
mkniêcia, jakim powinny odpowiadaæ poszczególne sk³adowiska odpadów, przedstawiono tok postê-
powania istotny dla wstêpnego okreœlenia przydatnoœci ró¿nych surowców ilastych do formowania
mineralnych barier izolacyjnych. Omówiono zakres: prac studialnych, badañ i obserwacji terenowych
z poborem próbek do badañ laboratoryjnych, badañ laboratoryjnych cech identyfikacyjnych istotnych
do formowania barier mineralnych oraz prac kameralnych prowadz¹cych do uporz¹dkowania wy-
ników badañ terenowych i laboratoryjnych, a tak¿e wstêpnej oceny przydatnoœci. W artykule przed-
stawiono kartê informacyjn¹ o przydatnoœci surowca mineralnego do uszczelnienia sk³adowiska od-
padów. Karta zawiera informacje o z³o¿u, dokumentacjê kartograficzn¹ i fotograficzn¹ oraz wyniki
badañ w³aœciwoœci surowca. Jednolite przedstawianie danych pomocne bêdzie przy tworzeniu bazy
danych geologicznych. Zakres bazy danych powinien umo¿liwiæ wybór materia³ów ilastych ze wzglê-
du na ich w³aœciwoœci oraz aspekty ekonomiczne i œrodowiskowe.

S³owa kluczowe: mineralne bariery izolacyjne, grunty spoiste, karta informacyjna

Abstract: The procedure important for preliminary assessment of deposits of cohesive soils regard-
ing usability as material for construction of mineral sealing barriers is presented, referring to require-
ments concerning location, exploitation and decomissioning of waste dumps. Proposed scope of work
study, research and fieldwork with sampling, laboratory studies to measure identification parameters
important for mineral barrier construction, and interpreting the field and laboratory data to prelimi-
narily assess the value of a given resource. The information card of suitability of mineral raw mate-
rial for sealing of landfills is described. It contains information about deposit, cartographic and photo-
graphic documentations, and test results of raw material. Uniformly collected data will be useful by
preparation of geological data base, which extent should assure the proper selection of clayey raw
materials concerning properties, economical and environmental aspects.
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WSTÊP

Ocenê przydatnoœci gruntów spoistych wystêpuj¹cych na terenie Polski do formowa-
nia warstw mineralnego uszczelnienia sk³adowisk odpadów (ETC 8) oparto na analizie
obowi¹zuj¹cych w Polsce przepisów prawnych dotycz¹cych izolowania sk³adowisk odpa-
dów. Ustawa Prawo ochrony œrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (z póŸniejszymi zmia-
nami), Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (z póŸniejszymi zmianami) oraz Roz-
porz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie szczegó³owych
wymagañ dotycz¹cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniêcia, jakim powinny odpo-
wiadaæ poszczególne typy sk³adowisk, s¹ podstawowymi aktami prawnymi, w których jest
mowa o sk³adowiskach odpadów w zale¿noœci od rodzaju odpadów, lub poœwiêcone s¹ w ca-
³oœci zagadnieniu sk³adowania odpadów. Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska zawiera
kryteria stawiane pod³o¿u gruntowemu, aby mog³o stanowiæ naturaln¹ barierê geologiczn¹
dla sk³adowiska odpadów. Kryteria te dotycz¹ rozci¹g³oœci warstwy, jej mi¹¿szoœci
i wspó³czynnika filtracji w zale¿noœci od rodzaju odpadów sk³adowanych na sk³adowisku.
W miejscach gdzie pod³o¿e sk³adowiska nie spe³nia wymogów naturalnej bariery geologicz-
nej, nale¿y wykonywaæ sztuczn¹ barierê geologiczn¹ o mi¹¿szoœci nie mniejszej ni¿ 0.5 m,
przygotowan¹ z odpowiedniego materia³u mineralnego (gruntowego) i wbudowan¹ tak, by
spe³nia³a kryterium wspó³czynnika filtracji k � 1.0 · 10–9 m/s. Aby odpady mog³y byæ sk³a-
dowane bezpiecznie, konstrukcjê sk³adowiska mo¿na i nale¿y uzupe³niæ innymi elementami
poprawiaj¹cymi bezpieczeñstwo budowli, a zarazem minimalizuj¹cymi negatywne oddzia³y-
wanie sk³adowiska na œrodowisko. Elementami tymi s¹ miêdzy innymi: izolacje syntetyczne,
warstwy drena¿owe i odgazowania.

Analizuj¹c konstrukcje sk³adowisk odpadów podawane przez wielu autorów (ETC 8
1994, ITB 1995, Burchard et. al. 1997), nale¿y stwierdziæ, ¿e warstwy mineralnego uszczel-
nienia – sztuczne bariery geologiczne – s¹ ostatni¹ przeszkod¹ dla odcieków na drodze do
przenikania w œrodowisko geologiczne. Tak¿e w elemencie konstrukcyjnym przykrywa-
j¹cym odpady, zamykaj¹cym sk³adowisko, znajduj¹ siê warstwy mineralnego uszczelnie-
nia. Oprócz wielu innych, nale¿y tu wymieniæ dwie g³ówne ich funkcje – jest to bariera dla
emisji ewentualnych gazów wysypiskowych i wód opadowych ograniczaj¹ca ich dop³yw
do sk³adowanych odpadów.

Najwa¿niejsze jednak jest to, ¿e w zapisach prawnych obligatoryjne jest wykorzysta-
nie gruntów rodzimych i stosowanie gruntów naturalnych do formowania warstw mineral-
nego uszczelnienia spe³niaj¹cych kryteria barier geologicznych.

Zgodnie z potrzebami gospodarczymi kraju oraz zaleceniami ustawodawczymi podjê-
to dzia³ania zmierzaj¹ce do przeanalizowania utworów geologicznych Polski pod k¹tem ich
przydatnoœci do formowania izolacyjnych barier geologicznych sk³adowisk odpadów. Pro-
blematyka ta zosta³a zaproponowana jako temat badawczy przez Ministerstwo Œrodowiska
(nr 891/2005/Wn-07/FG-go-tx/D), sfinansowany by³ przez Narodowy Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej i realizowany przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie przy udziale Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
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WSTÊPNA OCENA
PRZYDATNOŒCI POLSKICH GRUNTÓW SPOISTYCH

DO BUDOWY MINERALNYCH BARIER IZOLACYJNYCH

Prace studialne

Przedstawione powy¿ej regulacje prawne nak³adaj¹ obowi¹zek tworzenia barier mine-
ralnych w konstrukcjach sk³adowisk odpadów – w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska
izolacjê mineraln¹ uznano za podstawow¹. Nie narzucaj¹ one jednak innych (poza wymienio-
nymi wy¿ej dwoma) kryteriów wyboru gruntów do wykorzystania jako bariery izolacyjne.

W literaturze przedmiotu (EPA530-R-93-017, Daniel & Korner 1995, ITB 1995, Rowe
et al. 1995, NRA, £uczak-Wilamowska 1997, Majer 2005) wielu autorów podaje w³asne
kryteria przydatnoœci gruntów do formowania warstw mineralnego uszczelnienia (Tab. 1).

Tabela (Table) 1

Kryteria przydatnoœci gruntów na warstwy mineralnego uszczelnienia wg ró¿nych autorów

Criteria of soils usability to build mineral sealing layers, after various authors
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Kryterium
przydatnoœci

Criterion
of usability

Miano

Unit
ITB

(1995)

Daniel &
Koerner
(1995)

Rowe
et al.

(1995)

EPA530
R-93-017

NRA
Majer
(2005)

£uczak-
-Wila-

mowska
(1997)

Wspó³czynnik
filtracji

Permeability
m/s 10–9 �1·10–9 10–9–10–10 �1·��–9 �1·10–9 10–10 �1·10–9

Granica p³ynnoœci

Liquid limit
% >30 – – – �90 �30 –

WskaŸnik
plastycznoœci

Plasticity index
% >20 �7–10 >7 >10

�6–12

�65
�15 7–27

Zawartoœæ frakcji
i³owej

Clayey fraction
content

% �20 �10–20 15–20 – >10 �20 –

Zawartoœæ czêœci
drobnych (suma

frakcji i³owej
i py³owej)

Content of fine
particles (sum of
clayey fraction

and silt fraction)

% >60 �30–50 – �30 – �60 –



Tabela (Table) 1 cd.

Ze wzglêdów praktycznych, a tak¿e z uwagi na koniecznoœæ realizacji postanowieñ
ustawy i rozporz¹dzenia z 24 marca 2003 r. wynik³a potrzeba opracowania zasad oceny
polskich gruntów spoistych pod k¹tem ich przydatnoœci jako izolacji w konstrukcjach
sk³adowisk odpadów.

W tym celu oceniono rodzaje i wartoœci parametrów uznanych przez autorów wy¿ej
wymienionych (Tab. 1) za najwa¿niejsze w izolowaniu sk³adowisk oraz przeprowadzono

694 B. £uczak-Wilamowska

Kryterium
przydatnoœci

Criterion
of usability

Miano

Unit
ITB

(1995)

Daniel &
Koerner
(1995)

Rowe
et al.

(1995)

EPA530
R-93-017

NRA
Majer
(2005)

£uczak-
-Wila-

mowska
(1997)

Zawartoœæ frakcji
¿wirowej

Content of gravel
fraction

%
brak

lack
�30–50 – – – �10

brak

lack

Zawartoœæ
minera³ów ilastych

Content of
clay minerals

% – – 15–20 – – �20 –

Zawartoœæ
wêglanu wapnia

Content of calcium
carbonate

% �1 – – – – �15 –

Zawartoœæ czêœci
organicznych

Organic mater
% �2 – – – – �5 –

Aktywnoœæ wg
Skemptona

Activity of
Skempton

b.w. – – �0.3 – – – –

Pojemnoœæ
sorpcyjna

Capacity
of sorption

g/100 g – – �10 – – – –

WskaŸnik
porowatoœci

Porosity index
b.w. – – – – – – <0.35

WskaŸnik
pêcznienia

Swell index
% – – – – – �5 –



analizê materia³ów kartograficznych z zakresu budowy geologicznej Polski, geoœrodowisko-
wych, administracyjnych, z³o¿owo-gospodarczych oraz katalogu Bilansu zasobów kopalin,
a tak¿e zagospodarowania przestrzennego pod k¹tem zapotrzebowania na tego typu obiek-
ty. Efektem tych analiz by³o wyznaczenie obszarów perspektywicznych wystêpowania odpo-
wiednich gruntów do formowania warstw mineralnego uszczelnienia wraz ze wskazaniem
konkretnych z³ó¿ i ich zasobów. Pod uwagê wziêto tak¿e surowce mineralne z³o¿one na
wtórnym z³o¿u – eksploatowane jako surowce towarzysz¹ce kopalinie g³ównej, zwa³owis-
ka gruntów nadk³adu z³o¿a (np. zwa³owisko zewnêtrzne Kopalni Siarki Machów i zwa³owi-
sko zewnêtrzne Kopalni Wêgla Brunatnego Be³chatów), a tak¿e innego pochodzenia grunty
antropogeniczne (I grupy wg Dr¹gowskiego 1979) o odpowiednio du¿ych zasobach. Prze-
analizowano dokumentacje z³o¿owe wytypowanych z³ó¿ surowców mineralnych pod k¹-
tem jakoœci surowca z przeznaczeniem na bariery izolacyjne.

Prace terenowe

Po przeprowadzeniu analizy materia³ów archiwalnych w odniesieniu do zadania geo-
logicznego podjêto prace terenowe. Ich celem by³o rozpoznanie obszaru górniczego, ocena
stanu wyeksploatowania z³o¿a i mo¿liwoœci dalszej eksploatacji tym razem z przeznacze-
niem na formowanie mineralnych barier izolacyjnych sk³adowisk. Przedmiotem prac by³y
tak¿e: ocena charakteru kopaliny, jej dostêpnoœæ, sposób udokumentowania, zakres i kate-
goria udokumentowania, wykszta³cenie surowca – jego jednorodnoœæ, zasoby, wielkoœæ
wyrobiska, charakterystyka œcian wyrobiska, procesy geodynamiczne oraz warunki hydro-
geologiczne.

Po wykonaniu pomiarów oraz opisu odkrywki wybrano, na podstawie opisu makro-
skopowego, grunt, reprezentatywny dla surowca w z³o¿u i pobrano próbki do badañ labora-
toryjnych. Próbki te pobrano i opisano zgodnie z zaleceniami normy (PN-B-04452:2002),
tak by mo¿na by³o wykonaæ zaplanowane badania laboratoryjne.

Badania laboratoryjne

Po dostarczeniu próbek gruntów do laboratorium wykonanio ponownie opis makrosko-
powy próbek gruntów w celu kwalifikacji do szczegó³owych badañ. Oprócz podstawowych
badañ laboratoryjnych, takich jak oznaczenie wilgotnoœci naturalnej, gêstoœci, gêstoœci
w³aœciwej, gêstoœci objêtoœciowej szkieletu gruntowego, sk³adu granulometrycznego, wyko-
nano badania mineralogiczne jakoœciowe i iloœciowe szczególnie pod k¹tem zawartoœci mi-
nera³ów ilastych i w³aœciwoœci sorpcyjnych. Metodyka opisana w normie PN-88/B-04481
daje mo¿liwoœæ okreœlenia powierzchni w³aœciwej gruntu, oraz wyznaczenia pojemnoœci
wymiany kationowej (CEC).

Bardzo istotn¹ cech¹ gruntu jest jego urabialnoœæ (mo¿liwoœci odspajania ze z³o¿a, jak
równie¿ wbudowywania gruntu w formie warstw izolacyjnych na sk³adowisku). Sk³adaj¹
siê na ni¹ takie w³aœciwoœci, jak plastycznoœæ (granice konsystencji), zagêszczalnoœæ gruntu
– maksymalna gêstoœæ objêtoœciowa szkieletu gruntowego i wilgotnoœæ optymalna. Parame-
try te rzutuj¹ na wartoœci wspó³czynnika filtracji, który jest uznawany za podstawowe kry-
terium doboru gruntów do formowania warstw mineralnego uszczelnienia sk³adowisk od-
padów (Rozporz¹dzenie...).
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Wartoœci tych parametrów maj¹ znacz¹cy wp³yw równie¿ na zachowanie siê gruntów
wbudowanych jako element konstrukcyjny sk³adowiska, tj. na parametry wytrzyma³oœcio-
we uformowanego uszczelnienia. Przy maksymalnym zagêszczeniu szkieletu gruntowego
osi¹gaj¹ one najwy¿sze wartoœci, ale jednoczeœnie najni¿sze wartoœci uzyskuj¹ wspó³czyn-
niki filtracji, co jest korzystne z punktu widzenia izolacyjnoœci materia³u mineralnego prze-
znaczonego do formowania warstw mineralnego uszczelnienia sk³adowisk odpadów.

Na potrzeby realizacji tematu badawczego wytypowano 34 punkty-z³o¿a na terenie
Polski, przyjmuj¹c dodatkowe kryterium administracyjne zwi¹zane z zapotrzebowaniem
wielkich aglomeracji na tworzenie nowych sk³adowisk odpadów w sposób zgodny z obo-
wi¹zuj¹cymi zaleceniami. Wybrano œrednio po dwa miejsca eksploatacji z³o¿a w woje-
wództwie, tak by odleg³oœæ od aglomeracji nie przekracza³a 100 km.

Wyniki badañ i obserwacji terenowych oraz laboratoryjnych po uporz¹dkowaniu
i analizie zestawiono w sposób ujednolicony w formie karty informacyjnej, tak aby ju¿
wstêpnie mo¿na by³o dokonaæ wyboru surowców do formowania mineralnych barier izola-
cyjnych ze wzglêdu na jakoœæ samego materia³u, ale tak¿e odleg³oœæ od projektowanego
lub modernizowanego sk³adowiska odpadów, dojazd, jak równie¿ ze wzglêdu na technolo-
giê eksploatacji zasobów z³o¿a i inne.

Karta informacyjna o przydatnoœci surowca mineralnego do uszczelnienia sk³adowiska
odpadów, ze wzglêdu na syntetyczny zapis danych z badañ terenowych i laboratoryjnych,
pozwala na wprowadzenie w ³atwy sposób danych o z³o¿ach. Tworzy siê w ten sposób
bazê danych geologicznych z mo¿liwoœci¹ jej rozbudowywania oraz ³atwego dostêpu do
zawartych w niej informacji .

W karcie informacyjnej na wstêpie podaje siê dane porz¹dkowe: numer ods³oniêcia,
wyrobiska, z³o¿a, datê obserwacji i pobrania próbek do badañ laboratoryjnych. Nastêpnie
wpisuje siê dane ogólne – administracyjne: nazwê z³o¿a, miejscowoœæ, gminê, powiat, wo-
jewództwo, w którym z³o¿e le¿y, oraz informacje o tym, kto jest w³aœcicielem koncesji na
eksploatacjê. Dane ogólne dotycz¹ tak¿e: po³o¿enia geograficznego i geologicznego, wy-
miarów udokumentowanego z³o¿a, jego mi¹¿szoœci, powierzchni, rozci¹g³oœci, szerokoœci.
Czêœæ ogóln¹ uzupe³nia siê informacjami dotycz¹cymi: rodzaju kopaliny, jej wieku, zasobów,
stanu i rodzaju eksploatacji, zasad udokumentowania z³o¿a, stanu i sposobu udokumento-
wania z³o¿a, rodzaju i miejsca przechowywania dokumentacji, archiwalnych badañ labora-
toryjnych oraz przeznaczenia surowca.

Druga i trzecia czêœæ karty informacyjnej zawiera opis warunków geologicznych i hy-
drogeologicznych z³o¿a.

W czêœci czwartej jest scharakteryzowane wyrobisko: wysokoœæ œcian, nachylenie
zboczy, ruchy masowe, transport wewnêtrzny materia³u, dojazd do wyrobiska.

Nastêpna czêœæ zawiera opis serii z³o¿owej: jednorodnoœæ gruntów, charakterystyka
przewarstwieñ, zaburzenia glacitektoniczne, zwietrzeliny, g³azy, kamienie, struktura i tek-
stura gruntu, warunki przysz³ej eksploatacji.

W czêœci szóstej wymagany jest opis: lokalizacji miejsc poboru próbek wraz ze szki-
cem, rodzaju opróbowania, iloœci i wielkoœci próbek, profili œcian wyrobiska oraz przekro-
jów a tak¿e charakterystyka materia³u opróbowanego – opis makroskopowy.

Zestawione w tabeli wyniki badañ laboratoryjnych cech identyfikacyjnych stanowi¹
integraln¹ czêœæ karty informacyjnej. Tabela zawiera wyniki badañ, poczynaj¹c od ponow-
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nego opisu makroskopowego, poprzez sk³ad mineralny, w³aœciwoœci sorpcyjne, na parame-
trach wytrzyma³oœciowych gruntów koñcz¹c.

Jako za³¹czniki graficzne do karty do³¹czono wycinki mapy samochodowej lokalizuj¹-
cej w terenie wyrobisko i z³o¿e, wycinki mapy geologicznej opisuj¹ce z³o¿e w przestrzeni
geologicznej, a tak¿e zdjêcia œcian eksploatowanych wyrobiska lub przekroje geologiczne
œcian wyrobiska i profile otworów.

Na karcie powinno znaleŸæ siê tak¿e: nazwisko przeprowadzaj¹cego wizjê lokaln¹
i pobieraj¹cego próbki do badañ laboratoryjnych oraz odpowiedzialnego za wykonanie
badañ laboratoryjnych w³aœciwoœci gruntów (Majer et al. 2007).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

– Prowadz¹c prace poszukiwawcze i rozpoznawcze surowców ilastych w celu ich wyko-
rzystania do formowania mineralnych barier izolacyjnych sk³adowisk, nale¿y zadbaæ,
aby dokumentacja tych prac by³a przedstawiona w postaci karty informacyjnej o przy-
datnoœci surowca mineralnego do uszczelniania sk³adowisk odpadów.

– Opracowanie karty informacyjnej o przydatnoœci surowca mineralnego do uszczelnie-
nia sk³adowiska odpadów pozwoli na:

• ujednolicenie zapisów informacji o z³o¿u i wyrobisku;
• przedstawienie danych pozwalaj¹cych na wstêpn¹ ocenê mo¿liwoœci wykorzystania

zasobów do celów izolacji;
• ewidencjonowanie pobranych próbek oraz ujednolicenie zapisu wykonaych badañ

laboratoryjnych pozwalaj¹cych na wstêpne okreœlenie w³aœciwoœci kopaliny;
• porównanie w³aœciwoœci surowca z poszczególnych z³ó¿ w nawi¹zaniu do lokaliza-

cji sk³adowiska.

– Zaproponowany w artykule sposób przedstawiania danych w odpowiedniej kolejnoœci
i zakresie u³atwi tworzenie bazy danych geologicznych.

– Szeroki zakres tworzonej bazy danych powinien umo¿liwiæ w³aœciwy wybór materia-
³ów ilastych przeznaczonych na izolacjê z uwagi na ich w³aœciwoœci, a tak¿e ze wzglê-
du na aspekty ekonomiczne i œrodowiskowe urabiania surowca.

Temat wykonano na zamówienie Ministra Œrodowiska ze œrodków finansowych wyp³a-
conych przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Temat zareje-
strowany jest pod nr. 891/2005/Wn-07/FG-go-tx/D.
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Summary

The paper presents results obtained in course of studies on the project: Outlines of
evaluation of suitability of Polish cohesive soils for constructing of mineral sealing barriers,
ordered by Ministry of the Environment. The project was carried out in collaboration with
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the Building Research Institute, and was financially supported by The National Fund for
Environmental Protection and Water Management. All types of natural cohesive soils and
anthropogenic soils, occurring in Poland, were evaluated by means of field tests and labora-
tory tests. These experiences and obtained results can be used for further prospecting for
deposits of clayey raw materials, which are located near a projected landfill. For the pur-
pose of registration of a deposit, the information card about suitability of the raw material
for sealing of landfills was elaborated. It consists in description of raw materials in deposits
in ordered, systematic way, which enables comparing of their properties. The obtained ma-
terials concerning each deposit, after preparation of the Information card, should be col-
lected in order to establish a data base of soils that could fit the requirements of mineral
sealing barriers. Criteria of soils usability to build mineral sealing layers, after various au-
thors are presented in table 1.
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