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Streszczenie: 

stosowanych w geotechnice i b

w ostatnich latach w Instytucie Techniki Budowlanej. Na podstawie cech petrograficznych, 
mineralnych, filtracyjnyc

i
zydatno

wykazano uzupe
a ompozytowych. 
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· z-

k < 10-9 m/s 
· wysok
·

i za
·
· e-

o-
lacyjnych. Pod
ilastej min. 20% , optymalnie min. 35%. 

Pomijane jest kryterium mineralogiczne, lecz z uwagi na zachowanie parametrów 
trwa
zachowa ów i 5% 

znych. 
Z technologicznego punktu widzenia istotnym jest kryterium formowania, definiowa-

-0,1 L
ande’a. Obszaru gruntów 
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e-

czyszcz

Mo
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1.1.
Analizie poddano cztery surowce ilaste z Lubelszczyzny (Tab. 1): 
· y
·
·
· c

a
hydroizolacyjny. Poza gli

j-
nych. W trakcie poboru prób dokonywano ich opisu makroskopowego oraz wykonywano 

wykonano analizy petrograficzne i mineralogiczne z wykorzystaniem aparatury RTG, SEM 
otu.

Z cech fizycznych granice
konsystencji Atterberga na podstawie norm [4, 5]. Badania cech mechanicznych gruntów 

o-
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jednakowe dla wszystkich próbek grun f badanych próbek na 
max

gruntów wykonano w edometrze na podstawie normy [7].

2. Petrografia i mineralogia badanych surowców
Wykon

i
i

arycznej (Tabela 1, 2 i 3).

Fot. makro RTG frakcji ilastej SEM
Bychawa

Ga

Markowicze

Ordynacki

- -illitowo-smektytowym, 

· towo-illitowym 
o

· owo- a-
struktur mieszano pakietowych illit/smektyt. 

· - -smektytowo-
illitowym o grubo krystalicz
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Frakcja ilasta
Bychawa

Ga

Markowicze

Ordynacki

Na podstawie wyników analizy termicznej (Tabela 2) gruntów i wydzielonej frakcji
ilastej usta

lnych w reakcjach analizy termicznej) substancji organicznej. 
e

wnych illitów J, smektytów S i struktur mieszanych illit/smektyt J-S. 

CaCO3).
Tabela 3. 

Rodzaj gruntu
[%]

K/J+J-S FeOOH
[%]

CaCO3
[%]

Bychawa 90 0,11 8 -
50 0,66 - -

Markowicze 50 0,25 - 10
ynacki 60 0,11 5 10
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item. 
ów 

a

3.
powierzchniowej

roz h gruntów zestawiono w tabeli (Tabela 4).

Rodzaj gruntu acji
[m/s]

Po
[m2/g]

Bychawa 2,41x10-9 48,08
Ga 4,73x10-10 25,38

Markowicze 1,00x10-10 17,72
1,37x10-10 34,31

o-
-9 m/s. Z rodzaju 

z-

e
warunkach technicznego formowa

nera

4.
ntów 

nsystencji. Parametry 

Rodzaj gruntu Wilgot
naturalna
w

n
[%]

Granica 
o

w
L

[%]

Granica 
plastyczno

w
P

[%]
plastyczno

IP [%]
plastyczno

IL [%]
Bychawa 25 52,12 24,64 27,48 0,013

Ga 15 27,22 14,94 12,28 0,005
Markowicze 14 50,90 27,22 23,68 -0,558

Ordynacki
24 58,80 24,56 34,24 -0,016
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Ip wL

wka, z uwagi na niski 

rwotnej M0
z

Tabela 6. Parametry mechaniczne wybranych gruntów

i
o

hyd

5. Analiza i wnioski
Badaniom poddano grunty spoiste Lubelszczyzny dotychczas nie rozpatrywane jako 

alizowane grunty 

urze oraz 

plastyczne-

e
(granice konsystencji). Wszystkie analizowa ci organicznych, 
a o

analizowane grunty 
l

w ysta-

-

Rodzaj gruntu
pierwotnej
M0 [kPa]

wtórnej
M [kPa]

Spój
Cu [kPa]

Bychawa 4803 8824 8 61
3500 16628 23 28

Markowicze 27000 79000 24 41
ynacki 5300 12400 8 41
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Abstract:. In this paper preliminary characteristics of selected cohesive soils of Lu-
blin region that can be used in waterproofing applications in geotechnics and constructions 
is presented. The investigations and analysis were made according to the applicability 
criteria of materials used as mineral waterproofing barriers which have been elaborated in 
the last years in Institute of Building Techniques. On the basis of petrographical, mineral, 
filtering, structural and mechanical properties, the usability of slits from Bychawa and 

ic 
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of parameters that determine the usability criteria, are resulting from petrography and 
mineralogy of the soils. A perfect suitable soil for that purpose has not been found, but a 
complementation of parameters in particular types of soils has been detected. This result 
gives a possibility to obtain composite materials (multilayered and homogenized).

Keywords: waterproofing applications, cohesive soils, clay minerals


