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BADANIA LABORATORYJNE DYSPERSYJNOĝCI
I PĉCZNIENIA WYBRANYCH BENTONITÓW
STOSOWANYCH JAKO BARIERY IZOLACYJNE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Anna Sieczka
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badaĔ i analizĊ wáaĞciwoĞci wybranych
bentonitów stosowanych jako bariery izolacyjne obiektów budowlanych, w szczególnoĞci
podáoĪa skáadowisk odpadów. Do badaĔ wykorzystano trzy rodzaje bentonitów, dla których
w warunkach laboratoryjnych dokonano oceny dyspersyjnoĞci oraz zdolnoĞci pĊcznienia.
DyspersyjnoĞü okreĞlono metodami: „bryákową” i „podwójnej analizy hydrometrycznej”.
WskaĨniki pĊcznienia wyznaczano metodą Holtza-Gibbsa i ASTM D 5890-95. Zbadano
równieĪ wpáyw stĊĪenia ciekáych zanieczyszczeĔ (chlorków o stĊĪeniu: 1000, 2500, 5000
i 10 000 mg·dm–3) na pĊcznienie bentonitu. Uzyskane wyniki porównano z wartoĞciami
liczbowymi wymaganymi dla typowych materiaáów bentonitowych stosowanych jako bariery izolacyjne obiektów budowlanych.
Sáowa kluczowe: izolacja, uszczelnienie, bentonit, dyspersyjnoĞü, pĊcznienie

WSTĉP
Bentonit, jako materiaá izolacyjny, ma zastosowanie w uszczelnieniach wielu obiektów inĪynierskich. W Polsce stosowany jest od lat 60. XX wieku [Piaskowski 1966].
WodocháonnoĞü bentonitu aktywowanego oraz niska przewodnoĞü hydrauliczna sprawiają, Īe materiaá ten z powodzeniem sprawdza siĊ w wykonawstwie uszczelnieĔ duĪych
zbiorników retencyjnych, stawów osadowych, maáych oczek wodnych, basenów kąpielowych, jak równieĪ w obiektach kubaturowych, hydrotechnicznych (waáy ziemne przeciwpowodziowe), do wykonywania Ğcian szczelinowych oraz izolacji niecki skáadowiska
odpadów (rys. 1).
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Rys. 1.

Fig. 1.

Zastosowanie bentonitu w uszczelnieniach obiektów inĪynierskich: a – skáadowisko odpadów, b – rdzeĔ w wale przeciwpowodziowym, c – Ğciany szczelinowe, d – uszczelnienie dna zbiornika matą bentonitową
Application of the bentonite in the seals of engineering structures: a – land¿ll, b – impervious core in a levee, c – cut-off wall, d – GCL liner in the bottom of the reservoir

Skáadowiska odpadów to budowle inĪynierskie szczególnie uciąĪliwe dla Ğrodowiska naturalnego, w tym gruntowo-wodnego. W masie skáadowanych odpadów zachodzą
liczne procesy biologiczne, ¿zyczne i chemiczne, w których wyniku powstają szkodliwe
i niebezpieczne związki negatywnie oddziaáujące na Ğrodowisko. Powstaáe na skáadowiskach substancje staáe, ciekáe i gazowe, dostając siĊ do otoczenia, mogą powodowaü
skaĪenie wód powierzchniowych i podziemnych, podáoĪa gruntowego i atmosfery. Zanieczyszczenie oĞrodka gruntowo-wodnego wywoáane istnieniem skáadowisk jest uzaleĪnione od wielu czynników, wĞród których naleĪy wymieniü: rodzaj gromadzonych
odpadów i áadunek zanieczyszczeĔ, iloĞü odcieków oraz wáaĞciwoĞci izolacyjne podáoĪa
[Sobik 2007, Koda i in. 2013, Fan 2014, Fernández i in. 2014, Adamcová i in. 2015]. KoniecznoĞü ochrony Ğrodowiska naturalnego przed szkodliwym i destrukcyjnym wpáywem
skáadowisk áączy siĊ bezwzglĊdnie z potrzebą stosowania barier izolacyjnych i uszczelnieĔ niecki materiaáem o odpowiedniej przepuszczalnoĞci [Koda i in. 2004, LipiĔski i in.
2007, WysokiĔski, red. 2007, Koda 2010, Dominijanni i in. 2013].
WĞród systemów uszczelnieĔ skáadowisk odpadów, ze wzglĊdu na duĪą skutecznoĞü
uszczelnienia i zalety technologiczne, duĪą popularnoĞcią cieszą siĊ maty bentonitowe.
Są to wykáadziny geosyntetyczno-ilaste (GCL – Geosynthetic Clay Liner), które skáadają
siĊ z warstwy aktywowanego bentonitu uáoĪonego zwykle miĊdzy dwoma materiaáami
geosyntetycznymi. Wykáadziny GCL róĪnią siĊ typem zastosowanych geosyntetyków,
formą i zawartoĞcią danego bentonitu, a takĪe sposobem utwierdzenia bentonitu miĊdzy geosyntetykami. NajczĊĞciej stosuje siĊ dwa typy wykáadzin. W pierwszym bentonit
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wprowadzany jest luĨno miĊdzy geosyntetyki, wzmacniane nastĊpnie przez igáowanie
lub szycie, natomiast w drugim bentonit jest „przyklejany” za pomocą substancji wiąĪących do geosyntetyków (tzw. wykáadziny klejone). Ze wzglĊdu na odmienne wáaĞciwoĞci
bentonitu i geosyntetyków w wyniku poáączenia skáadników kompozytu uzyskuje siĊ
materiaá hydroizolacyjny o projektowanej maáej przepuszczalnoĞci hydraulicznej, podatny na odksztaácenia i odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne (przebicia). Obecnie na rynku wykonawczym wyróĪnia siĊ wiele typów produkowanych wykáadzin GCL.
WĞród nich moĪna wyróĪniü: wykáadziny igáowane (Bentomat, Bento¿x), klejone i zszywane (Claymax 500 SP) oraz klejone z geomembraną (Gundseal) [Garbulewski 2000]. W
tabeli 1 zestawiono wymagania techniczne stawiane matom bentonitowym stosowanym
w uszczelnieniach obiektów budowlanych.
Tabela 1. Wymagania techniczne stawiane matom bentonitowym [PN-EN 13493:2007]
Table 1. Technical requirements for bentonite mats [PN-EN 13493:2007]
Parametr – Parameter
Masa powierzchniowa
Masa bentonitu na 1 m2 wyrobu
WskaĨnik pĊcznienia bentonitu
CiĞnienie pĊcznienia bentonitu
WilgotnoĞü bentonitu w masie bentonitowej
WilgotnoĞü bentonitu po 24 h swobodnego pĊcznienia
Wspóáczynnik ¿ltracji maty bentonitowej
Kąt tarcia maty bentonitowej w kontakcie z gruntem w warunkach suchych
Kąt tarcia wewnĊtrznego maty bentonitowej przy peánym nasyceniu wodą
WytrzymaáoĞü na statyczne przebicie (met. CBR)
WytrzymaáoĞü na oddzieranie

WartoĞü – Value
powyĪej 3200 g·m–2
powyĪej 3 kg
powyĪej 150%
powyĪej 200 kPa
5–15%
powyĪej 500%
poniĪej 5·10–11 m·s–1
powyĪej 20°
powyĪej 10°
powyĪej 2 kN
powyĪej 40 kN·10 cm–1

Do najwaĪniejszych cech mat bentonitowych, decydujących o dobrych wáaĞciwoĞciach uszczelniających, naleĪy zaliczyü: moĪliwoĞü samonaprawy, wspóáczynnik ¿ltracji na poziomie 1,5 · 10–11 m·s, bardzo dobrą wytrzymaáoĞü na rozciąganie, korzystny
wskaĨnik przyczepnoĞci, odpornoĞü na Ğcieranie, áatwoĞü montaĪu, moĪliwoĞü naprawy
ewentualnych uszkodzeĔ i wykonywanie szczelnych poáączeĔ przesáony izolacyjnej na
styku z elementami z innych materiaáów, jak beton czy stal.
MATERIAà I METODY
Charakterystyka bentonitu
Bentonit to naturalna skaáa ilasta osadowa powstaáa z rozkáadu popioáów wulkanicznych w Ğrodowisku silnie zasolonym (woda morska) i alkalicznym (pH8). Gáównym
mineraáem bentonitu jest montmorillonit, który charakteryzuje siĊ najwiĊkszą spoĞród
mineraáów ilastych pojemnoĞcią wymiany jonowej oraz ekstremalną hydro¿lnoĞcią.
Przyjmuje siĊ, Īe bentonit wysokiej jakoĞci zawiera 70–95% montmorillonitu, a pozostaáe mineraáy to przede wszystkim kwarc, mika i skalenie. W skáad bentonitu wchodzą
gáównie mineraáy ilaste, które posiadają strukturĊ pakietową (warstwową). Warstwy te
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áączą siĊ w pakiety i w wyniku nawarstwienia tworzą strukturĊ mineraáu [Piaskowski
1966].
Bentonity, ze wzglĊdu na dominujące w przestrzeniach miĊdzypakietowych kationy
wymienne, moĪna podzieliü na sodowe, wapniowe i rzadko wystĊpujące – magnezowe.
W sytuacji gdy przewaĪają jony sodowe, w przestrzenie miĊdzypakietowe moĪe zostaü
zaadsorbowana znaczna iloĞü wody. Rezultatem tego jest pĊcznienie materiaáu, a nawet
caákowita dyspersja do krystalitu. Gdy w kompleksie sorpcyjnym dominuje magnez lub
wapĔ, proces pĊcznienia zachodzi znacznie sáabiej. Do cech bentonitu sodowego, decydujących o jego przydatnoĞci w zastosowaniu do uszczelnieĔ, naleĪy zaliczyü przede
wszystkim jego duĪą zdolnoĞü pĊcznienia [Pusch 2015]. Materiaá ten moĪe adsorbowaü
5 razy wiĊcej wody niĪ wynosi jego masa. Przy peánym nasyceniu elektrolitem zajmuje
objĊtoĞü 12–15 razy wiĊkszą niĪ w stanie suchym. Bentonit sodowy w stanie wilgotnym
moĪna okreĞliü jako materiaá plastyczny, odporny na przeáamania i pĊkniĊcia i charakteryzujący siĊ granicą páynnoĞci 600–800%. Montmorillonit sodowy posiada wyjątkowo
duĪą powierzchniĊ wáaĞciwą: 700–800 m2·g–1.
Bentonit w kontakcie z wodą odznacza siĊ szczególnymi zdolnoĞciami do pĊcznienia,
wynoszącymi nawet 900%. Taka zdolnoĞü bentonitu do pĊcznienia związana jest przede
wszystkim z budową mikrostrukturalną i wáaĞciwoĞciami ¿zykochemicznymi montmorillonitu, bĊdącego jego gáównym skáadnikiem. Jak pisze Garbulewski [2000], bentonit
charakteryzuje siĊ zdolnoĞcią do znacznych zmian objĊtoĞci w kontakcie z wodą (pĊcznienie) lub skurczu przy przesychaniu. Intensywnie pĊczniejące, silnie zdyspergowane
grunty, w tym bentonit, mogą osiągaü wartoĞü swobodnego pĊcznienia wynoszącą nawet
2000% [Grabowska-Olszewska, red. 1998, Grabowska-Olszewska 2001, Lewicka i Wyszomirski 2005].
NaleĪy mieü jednak na uwadze, Īe bentonit zaleĪnie od zawartoĞci kationów nie jest
substancją obojĊtną pod wzglĊdem chemicznym i w kontakcie z pewnymi związkami
chemicznymi jest podatny na degradacjĊ [Shariatmadari i Salami 2010, Di Emidio i in.
2013]. Degradacja bentonitu sodowego moĪe nastĊpowaü w wyniku takich procesów,
jak: rozpuszczanie iáu, wymiana kationu sodu w przestrzeniach miĊdzypakietowych, adsorpcja zanieczyszczeĔ organicznych na powierzchni zewnĊtrznej czy „wspóázawodnictwo jonów”.
W badaniach dotyczących dyspersyjnoĞci i pĊcznienia, przedstawionych w artykule,
wykorzystano trzy rodzaje bentonitów, nazywane w dalszej czĊĞci: „bentonit 1” i „bentonit 2” (z ZĊbca) oraz „bentonit 3” (bentonit sodowy CETCO).
Zakres badaĔ i metody
DyspersyjnoĞü. Dokonując oceny dyspersyjnoĞci bentonitów wykorzystano metodĊ
bryáki gruntu oraz metodĊ podwójnej analizy hydrometrycznej. Badania przeprowadzono, stosując 3 próbki dla trzech róĪnych bentonitów (rys. 2).
Metoda bryáki gruntu (crumb test) jest najáatwiejszą i najprostszą metodą oceny
dyspersyjnoĞci gruntów. Po raz pierwszy zostaáa opisana przez Emersona [1967]. Badanie wedáug tej metody polega na zanurzeniu bryáki gruntu naturalnej wilgotnoĞci i Ğrednicy 10 mm w wodzie destylowanej lub 0,001 normalnym roztworze NaOH. Zanurzoną
próbkĊ gruntu obserwuje siĊ, a po 5–10 minutach grunt moĪna zakwali¿kowaü do jedActa Sci. Pol.
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Krzywe uziarnienia badanych bentonitów
Grain-size distributions of the tested bentonites

nego z czterech stopni reakcji gruntu. Klasy¿kacja wedáug Walkera [1997] przedstawia
siĊ nastĊpująco:
1) brak reakcji – brak zmĊtnienia wody,
2) nieznaczna reakcja – Ğladowe zmĊtnienie wody przy powierzchni bryáki gruntu,
3) Ğrednia reakcja – áatwo zauwaĪalne zmĊtnienie, zazwyczaj rozpoĞcierające siĊ w postaci cienkich smug na dnie zlewki,
4) silna reakcja – zmĊtnienie „pokrywa” prawie caáe dno zlewki, tworząc zazwyczaj
cienką warstwĊ; w skrajnych przypadkach caáa woda znajdująca siĊ w zlewce wykazuje zmĊtnienie.
Grunty wykazujące 3 i 4 stopieĔ reakcji moĪna zaliczyü do grupy gruntów dyspersyjnych.
Gáównym problemem analizy „bryákowej” jest niejednoznacznoĞü wyników dla róĪnych warunków badania. Próbka przygotowana do analizy moĪe byü w stanie powietrzno-suchym (lub przetworzonym) i zanurzona w wodzie destylowanej lub roztworze NaOH.
W zaleĪnoĞci od tych warunków moĪna uzyskaü odmienne rezultaty badawcze. Obecnie wykorzystywane procedury identy¿kacji dyspersyjnoĞci gruntów powinny byü odpowiednio rewidowane, a w celu ograniczenia niespójnoĞci wyników naleĪaáoby stworzyü optymalną metodĊ, której stosowanie dawaáoby moĪliwie jak najmniej niejasnoĞci
i wykluczaáo pojawianie siĊ mylnych interpretacji wyników analizy [Maharaj 2011].
W wyĪej wymienionej metodzie grunty dyspersyjne mogą zachowywaü siĊ jak grunty
niedyspersyjne, wykazując brak reakcji w kontakcie z wodą [Knodel 1991].
Metoda podwójnej analizy hydrometrycznej. W metodzie tej przeprowadzono podwójną analizĊ uziarnienia gruntu: badanie z mechanicznym mieszaniem i dodatkiem
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dyspergentu oraz bez mechanicznego mieszania i dodatku dyspergentu. Badania przeprowadzono dla 3 róĪnych bentonitów, sporządzając 3 próby badawcze dla kaĪdego z nich.
Bentonit przesiano przez sito o Ğrednicy oczek 1 mm. W związku z tym, Īe caáa próbka
gruntu przeszáa przez sito, nie oznacza siĊ czĊĞci szkieletowych, a caáoĞü zostaje poddana
analizie pod wzglĊdem skáadu mechanicznego. Z przygotowanej próbki bentonitu odwaĪono na wadze technicznej 40 g i wsypano do kolby o objĊtoĞci 1 litra. NastĊpnie dodano
1,5 g bezwodnego wĊglanu sodu, który miaá zapewniü caákowitą dyspersjĊ koloidów,
oraz 0,7 l wody destylowanej. Tak przygotowany roztwór postawiono na palniku gazowym i doprowadzono do wrzenia, czĊsto mieszając, a nastĊpnie gotowano przez kolejne
30 minut. Gotowanie odbywaáo siĊ powoli, by nie dopuĞciü do wypryskiwania zawiesiny iáowej poza naczynie. Po zakoĔczeniu gotowania kolbĊ wraz zawiesiną odstawiono
w celu wystygniĊcia do temperatury pokojowej. Ostudzoną zawiesinĊ przelano do cylindra o pojemnoĞci 1 litra, spáukując dokáadnie Ğcianki kolby przy uĪyciu tryskawki,
a nastĊpnie uzupeániono wodą destylowaną do kreski. RównoczeĞnie przygotowano roztwór poprawkowy. Do kolejnego szklanego cylindra dodano 100 ml wody destylowanej,
1,5 g Na2CO3 i uzupeániono wodą destylowaną do kreski. Tak sporządzony roztwór sáuĪyá do okreĞlenia poprawek na menisk górny, áącznie z oznaczeniem gĊstoĞci oĞrodka
dyspersyjnego.
AnalizĊ rozpoczĊto w momencie, gdy temperatura w cylindrze z zawiesiną oraz
w roztworze poprawkowym nie róĪniáa siĊ o wiĊcej niĪ 0,5°C. Kolejnym etapem badania
byáo ustalenie wáaĞciwego czasu pomiaru. W tym celu cylinder z zawiesiną zamkniĊto
gumowym korkiem i wytrząsano przez okoáo 30 sekund. NastĊpnie cylinder postawiono
na stole, uruchamiając stoper. Po odkorkowaniu cylindra i upáywie 10–12 minut dokonano odczytów próbnych za pomocą areometru PrószyĔskiego – najpierw w cylindrze z zawiesiną, a nastĊpnie w cylindrze z roztworem poprawkowym. RóĪnica odczytów umoĪliwiáa okreĞlenie zawartoĞci cząstek spáawianych w badanym gruncie. Znając temperaturĊ
roztworów oraz zawartoĞü cząstek spáawianych, okreĞlono czas prowadzenia kolejnych
pomiarów. Po ponownym 30-sekundowym wytrząsaniu cylindra przystąpiono do analizy
wáaĞciwej. Po ustawieniu cylindra na stole uruchomiono stoper i po upáywie okreĞlonego normą czasu dokonano pomiarów z uĪyciem areometru – najpierw w zawiesinie,
a nastĊpnie w roztworze poprawkowym. W przypadku wytworzenia siĊ piany, wkraplano alkohol amylowy. Areometr wyjmowano dopiero po drugim odczycie, a nastĊpnie
przenoszono do roztworu poprawkowego, dodając tyle kropel alkoholu amylowego, ile
wkroplono do zawiesiny. Przy wykonywaniu kolejnych odczytów naleĪaáo pamiĊtaü, aby
areometr wkáadaü do roztworu nie wczeĞniej niĪ 1 minutĊ przed wykonaniem pomiaru,
poniewaĪ wpáywa to na prawidáowoĞü odczytu.
RóĪnica odczytów daáa procentową zawartoĞü cząstek o okreĞlonej Ğrednicy wraz
z cząstkami mniejszymi. AnalizĊ skáadu mechanicznego bez dodatku dyspergentu przeprowadzono analogicznie do opisanej powyĪej, z tą róĪnicą, Īe do zawiesiny gruntowej i roztworu poprawkowego nie dodano Na2CO3 oraz nie stosowano mechanicznego
mieszania. MetodĊ wyznaczania wskaĨnika dyspersji na podstawie krzywych uziarnienia
przedstawia rysunek 3.
PĊcznienie. Badanie swobodnego pĊcznienia wedáug metody Holtza i Gibbsa (rys. 4)
to proste i jednoczeĞnie dostatecznie dokáadne badanie sáuĪące ocenie zdolnoĞci gruntów
do pĊcznienia. PĊcznienie de¿niuje siĊ jako procentowy przyrost objĊtoĞci sproszkowaActa Sci. Pol.
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Rys. 3.
Fig. 3.

Metoda wyznaczania wskaĨnika dyspersji
Method of determining the dispersion index

nej próbki gruntu luĨno nasypanej do cylindra wypeánionego wodą [Grabowska-Olszewska, red. 1998, Borowa i Garbulewski 2000]. WskaĨnik swobodnego pĊcznienia moĪna
przedstawiü za pomocą nastĊpującego wzoru:
FS HG =

V − V0
V0

(1)

gdzie: FSHG – wskaĨnik swobodnego pĊcznienia [%],
V – objĊtoĞü próbki gruntu po spĊcznieniu w cylindrze z wodą destylowaną [ml],
V0 – początkowa objĊtoĞü próbki (zalecana wartoĞü V0 = 10 ml).

Rys. 4.
Fig. 4.

Badanie swobodnego pĊcznienia metodą Holtza-Gibbsa
Testing of the swell index according to Holtz- Gibbs method
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Badanie swobodnego pĊcznienia przeprowadzono dla 3 róĪnych bentonitów. ProcedurĊ postĊpowania wedáug metody Holtza-Gibbsa moĪna opisaü nastĊpująco:
– odmierzyü 10 ml bentonitu (wysuszonego, sproszkowanego i przesianego),
– do cylindra o pojemnoĞci 1000 ml wypeánionego wodą destylowaną wsypaü delikatnie, bez zagĊszczania i wytrząsania, przygotowaną próbkĊ bentonitu,
– po 24 godzinach odczytaü objĊtoĞü spĊczniaáego bentonitu w 3 cylindrach (dla 3 róĪnych
bentonitów) i obliczyü wskaĨniki swobodnego pĊcznienia zgodnie ze wzorem (1).
PowyĪej opisaną metodĊ moĪna stosowaü do oceny jakoĞci bentonitu wykorzystywanego do produkcji wykáadzin geosyntetyczno-ilastych BENTIZOL [Garbulewski 2000].
Do oceny jakoĞci bentonitu nadającego siĊ do wykonania wykáadzin GCL naleĪy wykorzystaü procedurĊ zgodną z normą ASTM D 5890-95, która przedstawia siĊ nastĊpująco:
– przygotowaü wysuszoną próbkĊ bentonitu o masie 2 g, a nastĊpnie podzieliü ją na 20
porcji o masie 0,1 g,
– porcje bentonitu (0,1 g) wsypaü ostroĪnie do cylindra o pojemnoĞci 100 ml wypeánionego wodą destylowaną, tak aby na jej powierzchni utworzyá siĊ „kurz”; pomiĊdzy
wsypywaniem kolejnych porcji stosowaü odstĊpy czasowe okoáo 10 minut, co pozwala na odpowiednie nawilĪenie i swobodne opadniĊcie wczeĞniejszej porcji bentonitu,
– po 24 godzinach odczytaü objĊtoĞü spĊczniaáego bentonitu w cylindrze.
Badanie pozwala okreĞliü przydatnoĞü bentonitu do wykonania wykáadziny GCL.
Zgodnie z normą ASTM D 5890-95 przyjmuje siĊ, Īe bentonit moĪna uznaü za odpowiedni, gdy jego wskaĨnik pĊcznienia wynosi co najmniej 25 ml·(2 g)–1.
W celu oceny zmian wáaĞciwoĞci swobodnego pĊcznienia bentonitów w zaleĪnoĞci
od Ğrodowiska chemicznego wykonano badania z wykorzystaniem roztworów chlorków
o stĊĪeniu 1000, 2500, 5000 i 10 000 mg·dm–3. Procedura postĊpowania przy wykonywaniu badaĔ byáa analogiczna do przedstawionej w normie ASTM D5890-95, z tą róĪnicą, Īe zamiast wody destylowanej zastosowano roztwory NaCl o odpowiednim stĊĪeniu
jonów Cl–.
WYNIKI I DYSKUSJA
Analiza dyspersyjnoĞci
Badania wykonywane metodą „bryákową” dla trzech prób trzech róĪnych bentonitów
wykazaáy, Īe po 10 minutach obserwacji badany grunt nie wykazuje zdolnoĞci dyspersyjnych. Po 5 i 10 minutach obserwacji w kaĪdym przypadku nie widaü reakcji bentonitu
w kontakcie z wodą. Przyczyną takiego stanu moĪe byü m.in. sposób przygotowania
próbki do badania. „Bryáki” wycinane byáy z wczeĞniej zmieszanego z wodą bentonitu
w stosunku 1 : 2. Dodatkowo naleĪy pamiĊtaü, Īe niektóre grunty dyspersyjne mogą wykazywaü zachowania niedyspersyjne w reakcji z wodą [Knodel 1991]. Na tej podstawie
badany materiaá nie moĪe byü okreĞlony jednoznacznie jako dyspersyjny. Dla poprawnego okreĞlenia jego wáaĞciwoĞci dyspersyjnych konieczne byáo wykonanie dodatkowych
badaĔ.
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Wyniki badaĔ otrzymanych metodą „podwójnej analizy hydrometrycznej” przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Wyniki badaĔ wskaĨnika dyspersji metodą podwójnej analizy hydrometrycznej
Table 2. The test results of dispersion index measurements according to the double hydrometer
test
Nr pomiaru
No. of measurement
1
2
3
ĝrednia – Mean

Bentonit 1
Bentonite 1
84,0
80,0
85,1
83,0

WskaĨnik dyspersyjnoĞci [%]
Dispersion index [%]
Bentonit 2
Bentonite 2
92,9
94,6
93,6
93,7

Bentonit 3
Bentonite 3
78,7
81,8
83,5
81,3

WskaĨniki dyspersyjnoĞci badanych bentonitów mieszczą siĊ w zakresie 81,3–93,7%,
co Ğwiadczy o ich wysokiej dyspersyjnoĞci.
Analiza pĊcznienia
Wyniki badaĔ swobodnego pĊcznienia metodą Holtza-Gibbsa przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 5.
Fig. 5.

WskaĨniki swobodnego pĊcznienia badanych bentonitów (wedáug Holtza-Gibbsa) [Sieczka 2012]
Swelling indices of the tested bentonites (according to Holtz-Gibbs method) [Sieczka
2012]
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Badania te wykazaáy, Īe [Sieczka 2012]:
1. Bentonity wykazują najwyĪszy wskaĨnik pĊcznienia w wodzie destylowanej.
2. ĝrodowisko chemiczne istotnie wpáywa na wskaĨnik pĊcznienia – im wiĊksze jest
stĊĪenie jonów Cl– w roztworze, tym mniejsze pĊcznienie wykazuje badany materiaá.
3. „Bentonit 3” nieznacznie zmniejsza swoje zdolnoĞci pĊcznienia przy wzroĞcie stĊĪenia jonów chlorkowych w porównaniu z bentonitami 1 i 2 (z 1000% w wodzie destylowanej do 700% w roztworze Cl– o stĊĪeniu 10 000 mg·dm–3).
4. Najmniej odporny na dziaáanie chlorków jest „bentonit 1”, który zmniejsza pĊcznienie z 1300% (w wodzie destylowanej) do 200% (w roztworze Cl– o stĊĪeniu 10 000
mg·dm–3) – spadek o 85%.
Zmiany zdolnoĞci pĊcznienia bentonitów w zaleĪnoĞci od Ğrodowiska chemicznego
okreĞlane zgodnie z normą ASTM D 5890-95 przedstawiono na rysunku 6.

Rys. 6.
Fig. 6.

Wyniki badaĔ wskaĨnika pĊcznienia zgodnie z ASTM D 5890-95 [Sieczka 2012]
Swelling indices of the tested bentonites according to ASTM D 5890-95 [Sieczka 2012]

Na podstawie badaĔ swobodnego pĊcznienia wedáug normy ASTM D 5890-95 moĪna
stwierdziü, Īe [Sieczka 2012]:
1. KaĪdy z badanych bentonitów moĪe byü wykorzystany przy produkcji wykáadzin
bentonitowych – dla kaĪdego przypadku wskaĨnik pĊcznienia w wodzie destylowanej
jest wyĪszy lub równy wymaganej wartoĞci normowej 25 ml·(2 g)–1 bentonitu.
2. Wraz ze wzrostem stĊĪenia chlorków w roztworze obserwuje siĊ spadek zdolnoĞci
pĊcznienia od 32 do 8 ml·(2 g)–1, przy stĊĪeniu Cl– od 0 do 10 000 mg·dm–3.
3. Najlepszą odpornoĞü na wpáyw chlorków wykazuje „bentonit 3”, dla którego
wartoĞü wskaĨnika pĊcznienia przy stĊĪeniu jonów Cl– równym 10000 mg·dm–3wynosi
20 ml·(2g)–1.
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4. NajwiĊksze zmiany zdolnoĞci swobodnego pĊcznienia wykazuje „bentonit 2”, dla
którego obserwuje siĊ spadek wskaĨnika pĊcznienia z 32 ml·(2 g)–1 w wodzie destylowanej do 8 ml·(2 g)–1 w roztworze o stĊĪeniu Cl– równym 10 000 mg·dm–3.
WNIOSKI
Badania laboratoryjne bentonitu, jako materiaáu cieszącego siĊ szerokim zastosowaniem w produkcji materiaáów do uszczelnieĔ obiektów inĪynierskich, pozwoliáy na wysuniĊcie nastĊpujących wniosków:
1. Cechą charakterystyczną bentonitu jest duĪa dyspersyjnoĞü (dla badanych bentonitów od 81,3 do 93,7%).
2. „Analiza bryákowa” stosowana do oceny dyspersyjnoĞci gruntów nie jest metodą
miarodajną przy ocenie dyspersyjnoĞci, gdyĪ daje odmienne wyniki, w zaleĪnoĞci od
warunków badania. Ponadto opiera siĊ wyáącznie na analizie wizualnej, a co za tym idzie,
moĪe dawaü odmienne wyniki w zaleĪnoĞci od obserwatora. Na podstawie „analizy bryákowej” zaklasy¿kowano badane bentonity do grupy gruntów niedyspersyjnych, gdyĪ nie
stwierdzono reakcji.
3. Bentonity moĪna zaliczyü do gruntów ekspansywnych, charakteryzujących siĊ wybitnymi zdolnoĞciami pĊcznienia. WskaĨniki pĊcznienia badanych bentonitów otrzymane metodą Holtza-Gibbsa wynoszą kolejno: 1300, 1400 i 1000%.
4. Bentonit nie jest materiaáem obojĊtnym pod wzglĊdem chemicznym – w kontakcie
z zanieczyszczeniami ulega degradacji. Zaobserwowano wyraĨny spadek zdolnoĞci pĊcznienia wraz ze wzrostem stĊĪenia chlorków (nawet do 8 ml·(2 g)–1 przy stĊĪeniu Cl– równym 10 000 mg·dm–3)
5. Badane bentonity są przydatne do wykonywania wykáadzin GCL (speániają wymaganą wartoĞü 25 ml·(2 g)–1 zgodnie z normą ASTM D 5890-95).
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LABORATORY TESTS OF DISPERSIVITY AND SWELLING OF SELECTED
BENTONITES USED AS ISOLATION BARRIERS OF ENGINEERING
STRUCTURES
Abstract. The article presents the test results and the analysis of selected properties of
bentonites used as isolation barriers of engineering structures, especially land¿lls. Three
types of bentonites were used as a research material and for each of them the dispersivity
and swelling ability were assessed. The dispersivity was determined by using the crumb
test and the double hydrometer test. Swelling index was determined in the Holtz and Gibbs
method and in the method presented in ASTM D 5890-95. The investigations of the inÀuence of liquid pollution with various chlorides concentrations (1000, 2500, 5000 and
10,000 mg·dm–3) on swelling ability of bentonite were included. The results obtained were
compared with values required for typical bentonite materials used as isolation barriers of
engineering structures.
Key words: isolation, sealing, bentonite, dispersivity, swelling
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