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W arstwy uszczelniające, ja-
ko najważniejszy element
konstrukcji składowisk
odpadów, ograniczają ne-

gatywny wpływ odpadów na środowi-
sko naturalne przez zapewnienie szczel-
ności oraz eliminację przedostawania
się odcieku ze składowiska do gruntu
oraz wód gruntowych. Rozporządzenie
Ministra Środowiska z 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie składowisk odpadów [4]
określa elementy wyposażenia skła-
dowiska, którymi są m.in. naturalnie
występująca bariera geologiczna lub
sztucznie wykonane uszczelnienie.
W przypadku, gdy nie są spełnione wa-
runki dotyczące naturalnych barier geo-
logicznych, rozporządzenie przewiduje
wykonanie warstwy uszczelnienia o mi-
nimalnej miąższości 0,5 m i wartości
współczynnika filtracji k ≤ 1,0·10–9 m/s
– w przypadku składowisk odpadów nie-
bezpiecznych oraz innych niż niebez-
pieczne i obojętne oraz k ≤ 1,0·10–7 m/s
– w przypadku składowisk odpadów
obojętnych.

Prezentowane w literaturze [5, 6, 8, 9,
10, 11] wyniki badań właściwości po-

piołów lotnych wskazują, że jest to ma-
teriał, który samodzielnie lub po ulep-
szeniu dodatkami może być stosowany
w zastępstwie gruntów naturalnych
do konstrukcji inżynierskich. W celu
sprawdzenia przydatności materiału
do wykorzystania w warstwie uszczel-
nienia, przeprowadza się wiele badań
określających jego cechy chemiczne, fi-
zyczne i mechaniczne, które muszą
spełniać określone kryteria, stawiane
przez wytyczne oraz regulacje prawne.
Jednym z najważniejszych kryteriów
decydującym o przydatności materiału
do wbudowywania w warstwy uszczel-
niające jest jego przewodność hydrau-
liczna.

Celem artykułu jest ocena wpływu
dodatku bentonitu na zwiększenie
szczelności popiołu lotnego jako mate-
riału przydatnego do wbudowywania
w warstwy uszczelniające składowisk
odpadów.

Badania laboratoryjne
Z ruchem wody w gruncie związane

jest pojęcie filtracji, natomiast szersze
znaczenie ma termin przewodność hy-
drauliczna, który określa również prze-
pływ substancji chemicznych przez
ośrodki nie w pełni nasycone [11].

Przewodność hydrauliczna zależy od
gęstości i lepkości przepływającej cie-
czy oraz uziarnienia i porowatości
gruntu, przez który ciecz przepływa [1].
Przepływ wody w gruncie charaktery-
zowany jest przez prawo Darcy’ego wg
wzoru:

Q = k • i • A • t
gdzie:
Q – wydatek objętościowy cieczy [m3/s];
k – współczynnik filtracji Darcy’ego [m/s];
i – gradient hydrauliczny [-]; A – pole przekro-
ju poprzecznego [m2]; t – czas przepływu [s].

Równaniem definiującym wartość
współczynnika filtracji k jako prędkość
przepływu wody v przy gradiencie
hydraulicznym i równym jedności jest
uogólniona forma prawa Darcy’ego
[11]:

v = k • i

Badania przewodności hydraulicznej
przeprowadzono w konsolidometrze ty-
pu Rowe’a-Bardena, w warunkach nie-
możliwej bocznej rozszerzalności. Ana-
lizowano próbki popiołu lotnego –
ubocznego produktu spalania węgla ka-
miennego z Elektrociepłowni Białystok,
który został pobrany z suchego składo-
wiska. Jako dodatek uszczelniający za-
stosowano bentonit charakteryzujący się
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Streszczenie. W przypadku doboru materiału do budowy warstwy
uszczelniającej niezbędne jest określenie jego współczynnika fil-
tracji. Badania przewodności hydraulicznej przeprowadzono dla
popiołu lotnego oraz popiołu lotnego z dodatkiem 5, 10 lub 15%
bentonitu. Próbki badano w warunkach niemożliwej bocznej roz-
szerzalności przy użyciu konsolidometru typu Rowe’a-Bardena.
Zaobserwowano wpływ dodatku bentonitu na zmniejszenie war-
tości przewodności hydraulicznej badanych mieszanin. Otrzyma-
ne z badań wartości współczynnika filtracji wskazują, że badane
materiały mogą być stosowane do wbudowywania w warstwy
uszczelniające składowisk odpadów.
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Abstract. In process of choosing material to be built in sealing
layer it is necessary to obtain its hydraulic conductivity.
Laboratory tests of hydraulic conductivity were conducted on fly
ash and fly ash with 5, 10 or 15% of bentonite addition. The
samples were tested in the Rowe-Barden consolidometer. It was
observed, that bentonite addition has influence on the decrease of
the hydraulic conductivity of tested mixtures. The obtained results
show that tested materials are accurate to be built in landfill
sealing layers.
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dużą powierzchnią właściwą oraz zdol-
nością do pęcznienia [3], którego ilość
w mieszaninie wynosiła 5, 10 lub 15%
w stosunku wagowym do suchej masy
popiołu.

Próbki przygotowywano, zagęszcza-
jąc popiół lotny oraz mieszaniny po-
piołowo-bentonitowe w dwudzielnym
cylindrze z pierścieniem w zakresie
wilgotności wopt ± 3% do uzyskania gę-
stości szkieletu odpowiadającej warto-
ściom odczytanym z krzywych zagęsz-
czalności. Próbki o wysokości 25 mm
i średnicy 70 mm były nasycane wodą
metodą ciśnienia wyrównawczego do
wartości minimalnej współczynnika
Skemptona odpowiadającej quasi-na-
syceniu B = 0,74-0,89 [11] oraz podda-
wane kolejnym etapom konsolidacji.
Przystępowano do badania przepływu
przy początkowych wartościach gra-
dientu hydraulicznego 4, 8, 12, 16, 24,
32, 40. Konsolidację próbek wykony-
wano przy pionowych naprężeniach
efektywnych w przypadku próbek po-
piołowych 25, 50, 100, 200, 400 kPa,
natomiast mieszanin popiołowo-bento-
nitowych 50, 100, 200 i 400 kPa, co
było związane z minimalną wartością
naprężenia efektywnego w trakcie na-
sączania próbek popiołowo-bentonito-
wych.

Wyniki badań
Na rysunku przedstawiono zależność

przewodności hydraulicznej k (badanej
przy gradiencie i = 32) od naprężenia
efektywnego σ’v próbek popiołu lotnego
i mieszanin popiołowo-bentonitowych
zagęszczanych przy wilgotności opty-
malnej do uzyskania maksymalnej gę-
stości szkieletu. Wybrany gradient jest

zbliżony do zalecanego w metodzie sta-
łogradientowej i = 30 [2] w badaniach
materiałów przeznaczonych do wbudo-
wania w warstwy uszczelniające.
W przypadku próbek badanych przy
i = 32 i σv’ = 400 kPa stwierdzono, że
dodatek bentonitu w ilości 5% zmniej-
sza przewodność hydrauliczną prawie
dwukrotnie, 10% – dwukrotnie, a 15%
– prawie trzykrotnie, w stosunku do
wartości przewodności hydraulicznej
popiołu lotnego.

W tabeli zestawiono wyniki badań
przewodności hydraulicznej próbek po-
piołu lotnego oraz mieszanin popioło-
wo-bentonitowych zagęszczanych przy
różnej wilgotności w zakresie wopt ± 3%
przy gradiencie i = 32 oraz różnych na-
prężeniach efektywnych.

Wnioski
1. Dodatek bentonitu wpływa na

zmniejszenie wartości przewodności
hydraulicznej w pełni nasyconego po-
piołu lotnego. Próbki z 5, 10 i 15% do-
datkiem bentonitu badane przy i = 32
wykazały zmniejszenie wartości współ-
czynnika filtracji.

2. Wilgotność przy zagęszczaniu
wpływa na przewodność hydrauliczną,
która zmniejsza się wraz ze wzrostem
wilgotności zagęszczanej próbki popio-
łowej i popiołowo-bentonitowej, co po-
twierdzają dane dotyczące popiołów lot-
nych zawarte w [7, 10].

3. Popiół lotny z dodatkiem 15% ben-
tonitu uzyskuje przewodność hydrau-
liczną k ≤ 1,0·10–9 m/s wymaganą
w przypadku warstw uszczelniających
składowisk odpadów niebezpiecznych
oraz innych niż niebezpieczne i obojęt-
ne, natomiast popiół lotny i mieszaniny
popiołowo-bentonitowe o mniejszej za-
wartości bentonitu – k ≤ 1,0·10–7 m/s.

Spełnione są wówczas wymagania
dotyczące warstw uszczelniających
składowisk odpadów obojętnych.
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Przewodność hydrauliczna popiołu lotnego
oraz mieszanin popiołowo-bentonitowych
w zależności od naprężenia efektywnego
przy gradiencie hydraulicznym i = 32
Hydraulic conductivity of fly ash and fly ash-
bentonite mixtures according to effective
stress, tested at hydraulic gradient i = 32

Wartości współczynnika filtracji popiołu oraz mieszanin popiołowo-bentonitowych za-
gęszczanych przy różnej wilgotności w zakresie wopt ± 3% przy gradiencie hydraulicz-
nym i = 32
The values of the permeability of fly ash and fly ash-bentonite mixtures compacted at different
moisture content in a range of wopt ± 3% at hydraulic gradient i = 32

Wilgotność przy
zagęszczaniu

Współczynnik filtracji k [m/s]

FA FA + 5%B FA + 10%B FA + 15%B

wopt – 3% 4,2 • 10–9 – 7,2 • 10–9 2,8 • 10–9 – 3,4 • 10–9 1,8 • 10–9 – 2,5 • 10–9 1,3 • 10–9 – 1,4 • 10–9

wopt 4,7 • 10–9 – 3,1 • 10–9 1,7 • 10–9 – 2,6 • 10–9 1,6 • 10–9 – 2,2 • 10–9 1 • 10–9 – 1,2 • 10–9

wopt + 3% 2,4 • 10–9 – 3,7 • 10–9 2,1 • 10–9 – 2,8 • 10–9 1,5 • 10–9 – 2,2 • 10–9 1,2 • 10–9 – 9,4 • 10–10

FA – popiół lotny; B – bentonit


