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Własności intyniersko-geologiczne utworów

kredowych okolic Chełma Lubelskiego
Utwory koredowe okolic Chehna LubelSkiego wykształcone są głównie
jako kreda pisząca. Z uwagi na małe rozprzestrzenienie Ikredy pjszącej,
ograniczające sdę do 'kilku miejsc występowania we wschodniej części
klraju, jej własności nie były dotychczas dostatecznie zbadane. Wokolicach Chełma kreda :pisLąca posiada miąż~ć ok. 300 m (E. Witwicka,
19'58) i występuje bądź to bezpośrednio na powierzchni ~g. 1), bądź też
pod przykryciem osadów czwartorzędu o miąższości od IkiJku do kilkunastu metTów. Kreda pisząca jest przedmiotem eksploatacji odkrywkowej
dla potrzeb przemysłu cementowego. Stanowi ona także ibezpośrednie
podłoże budowlane, co powoduje zai.nteresawame własnościami inżynier
sko-geologicznyin:i tych utworów.
Wyksz·tałcenie litologiczne !kredy chełmskiej jest na ogół bardzo monotonne bez wyraźnych horyzontów litostratygraTi.'C!Zllych. Makroskopowo
kreda pisząca jest skałą drabnopelityczną, W)71kazującą ławicowość, jest
niewarstwowana, o przełamie 21.i.emistym, jaBllopopielata 'lub kremowa.
SIlclada się ona· z dktrruohów ~'i.c inoce!r'amów i spikulJ. gąbek. Pod
w:Zgiędem gloonulJ.ometrycmym są to lpI"ZeWaŻDie cząstki o średnicy 0,05. 0,005 mm {J. M. Gortkowa, 1962). Mmlo makroSkopowo Il'iewidocznych
rói:ndc w obrębie !kredy piszącej stwierdza się występowanie przerostów
mm-glistych '0 małej zawartości węglanów. Pod względem chemicznym
kreda ;pisząca jest dość jednorodna, a q:>rzeciętny skład ohemiczny przedstawia się następująco: CaCOs(86-9'QO/0), Si~ (5,7-7,("/0), Al20 s .(1,73,00/0), FeaOs (0,6-0,70/0).
Utwory Ik:redowe 'Okolic Chełma są słabo zaanga'Żowane ' tektonicznie . .
Poza sporadycznymi defmmacja'mi ciągłymi występują deformacje nieciągłe o charakterze spękań. Dość liczne są spękania duże, kilku lub kilkunastometrowe, 'ozęsto o charakterze uskoków. Pomiary kierunków nachylenia pow.i.erzchni spękań wyikonano w odkrywkowej kopalni kredy
w dlrol.icy Chełma i w podziemnych korytarzach pod starą częścią miasta. .
W wyni!lru pomlał'ÓW stwierdzono, że domilIlujące kierun'ki. nachylenia powierzchni spękań mają ogólnie przelbieg NE-SW (fig. 2, 3).
Klasyfikując spęklania pod względem ich wielkości i IPTzebiegu w stosunku do ławic, wydzielono dwie !klasy spękań. Klasa I - to ~a.
Kwm'talnik Geologiczny, t. 17, mo Z, 1973 r.
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Fig. 1. Schematy.az;na ~ występaWQnia kredy piszą-cej
w re,i0ll!le Chełma Lu.bellSlkiego (!WIg. St. RMycld~)
. Diagnunmatic occu.rrelllCe map of .cbalk in ,the region
of Chełm Lubelald. (accorddng to St. Różycki)
IIlłIa'gle kredowe, :I - Qb8zar badań
cbal:k and c.balky marli!, :I - area of IltUdy

1 - trzecia i
1-

te:kttOniCZJIie O długości kilkunastu cm do ok. 2 m, występujące w obrębie
pOS7lCzegó1tnyoh lalWJJc i zan!ikają'Ce lIta. międzyławicowych pawierz1CłmiiJach
oddwe1!n~i. Spękania te mają dwa główne 'kierunIkd. nachylenia powierzchni spękań (fig. 2) - ok. 25° i dk. 2.Q5°. Jest to więc ogólnie jeden
sprzężony kierunek spękań o :przeciwnym, dość stromym zapadaniu pod
kątem dk. 72°. Klasa II - to duże spękarua tektoniczne o długości Ildłku
do kilkunastu metrów. Przecinają one poszczególne ławice tak, że można
je często śledzić w całym odsłoniętym tprofilu utworów kredowych na
odcinku o dłU!gości ok. 35 m. Spękania te posiadają cztery główne kierunld
za!padania tpOW'ierm'h:n:i spękań (fig. 3): Ok. 15° i ok. 2100 oraz słabiej zaznaczone kierunki Ok. 75° i ok. 255 0 • Tworzą one dwa sprzężone systemy
·spękan o przeciwnym 'kierunku zapadaniu:pod kątem ok. 75~. Warto nad-:Jńienić, że kie'l"llnki spękań II Iklasy pokrywają się generalnie z głównymi
kierunkami $ęlkań stwierdzanymi przez A. Jałma (1956) w niecce lubelskiej.
.
Określono również stopień spękania kredy piszącej. Charakteryzuj e go
wskaźnik gęstości Spękań, który wyraża łączną długość wszystkich spękan
na ,powierzchni 1 m 2• Wska.źnik ten zmienia się wraz z głębokością: na
głębdkości 0--10 m wynosi średnio 13,6 m/m2, W-20 m średnio
5,7 m/m2 i 20-30 m - średnio 4,4 m/rm2• Zróżnicowanie wskaźnika gęs
tości spękań oprócz ,p rzyczyn natury tektonicznej spowodowane jest
głównie spękalnośc:ią wietrzeniową w strefie przypowierzchniowej. Należy
nadmienić, że grubość ławic w profilu pionowym nie 2JIllierua się, ·00 ,mo- .
głoby wpłynąć na zmianę gęstości spękań.

· W przypowi~rzch:niowych partiach utworów kredowych rozwinięte są
procesy wietrzeniowe, kt6re cechują się · pewną strefowością. Charakter
wietrzenia i jego zasięg Igłębolrościowy zależą głównie od zaawanSOWlarua

w
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tektonicznego i wykształcenia litologicznego utworów kredowych, bowiem
s.posób wie1lrzenii8 mal['!gli występująCYCh sporadyc.zrtie w obrębie kredy
piszącej jest 1Iruny n.iż samej klredy. Ogóhl:ie w utworach k!redowych można
wydzielić trzy strefy wietrzeniowe.
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W strefie I-s:zej przypowierzchniowej, 'o miąższości dk. 2 m, zwietrzelina ma charakter drdbnego !l"wn<>Szu o wymiarach dk!ruchów do kilk·u cm.
W strefie tej występują 'lrlelkiedy :niewtie1!ki.re le'je kiralSOWe o ms:i.ęgu piona.
wym do 1 m. RorzJwiIn!i.ęte są Irul ogół ~uŻ lWiększych spękań tektonicznych. I~za strefa 'Wie1ll"zelniowa chm-aklllerY7JU:je się drużymi wahaniami wilgdfm.ośc:i. w zale7m.ośc'i lOd warurników atmosferycznych. D'Ja strefy tej charałkte!l")1styc7Jne Jest odżelazienie zwietra:elilny i jej jaśniejsza ,baawa. S'brefa
wietrzeniowa U-ga ma miąższość 4-6 m i cb.a.nlkteryzuje się 'bldkową
dezintegracją kredy, a wymiary bloków wynoszą kilkanaście do kilkudziESięciu cm. W strefie 'tej lWilgoiność jest mnli.ejsza i na ogół mało zmienna, natonll'ast występuje tu większe zażelezienie wietrzeliny, wynOSżące
l-·SO/..
W strefie III-dej, I() mią!ższa9ci IkiIJaru metrów, procesy wie'br.zeniowe
obserwuje się tylko na powierzchniach spękań. Dezin-tegracja kredy ma
również chaa-akter blO1kowy o wymiarach :bloków do kilkudziesięoiu cm.
Na powie!l"zchniach spękań obserwuje się podwyżSzoną wilglOtność o 1fil/o W starunikJU do otoczenia spękań amz mv'iększane zażelazienie.
OhaIrakter sIlref wie~en:iowy1Oh warz icJh zasięg głębdlrośclowy w Urtotny sposób !l'7}UtU'ją na waI'lL1nki dzyni.eTSlro-geolOlgiC7lll.e strefy pt"Zy!pOwierzcłmi~j terenu. Waronki te dlueślooe są także własn<lŚC:iaIDi fizyczno-meobanilCZnymi samej kiredy.
Kreda pisząca jest skałą OI"ganogenic.z:ną, odznaczającą się wysoką porowatOOści.ą, małym ciężal'em objętościowym, dużą rwod..ocihlonnością i stosunkowo małą ~cią. Na podstawie Ibadań laboratoryjnych
Qkreślono, że cięŻ8a." właściwy kredy piszącej wynosi średnio 2,62 G/cm3,
cię'żar objętościowy szk!ieletu 1,42 G/cm3 , a wilgotność naturalna średnio
24,9G/o. Porowataść og6lna kredy wy.nooi. średnio 45,00/0, a porowatość odkryta - 45,30/0. Nasiąkliwość wagowa 'kredy jest znaCZ'nie mniejsza od
porowatości i wynosi. średnio 29,9G/o. W stanie suchym kreda chętnie nasyca się wodą, lecz pełnego nasycenia nie osiąga. Badania pęcznienia kredy
wykamły, że jest ono minimalne, a jedynie próbki z wkładek m8Jl'gliBtych
wyklm1ją pęcznienie 0,2---4,3% • Kreda pisząca. posiada dużą odporność na
rozrnaJmnie i ~e w stanie natuxamej w.iJl.gości nie romnaka. Ma'1"gle
natomiast rozmakają przeciętnie już po ok. 3 godz. Wsp6łczynnik ·przepuszczalności mcmo1ttycznych próbek 1m-edy piszącęj oznaczony przy pombcy sprężonegQ ,powietlTr.a wynosi .3 • 1O--i! m/s, podczas gdy 'WSpółczynnik
z próbnego pompowania ·wynosi 2,6-3,3· 10-4 m/s. Swi.adczy to, że ruch
wody w k:red'7ie ma charakter szczelinowy.
Badania włiasności mechanicznych przeprowadzono na monolitycznych
prOb'kacl1 !kredy iipl"6bk:ach z pawierzclm!iami spękań. Wytrzymałość na
jednoosiowe ściskanie oznaC!ZOl1O prostopadle i równolegle do uławicenia
na pr6bkach !pOIWi~o-suChyoh i próbkach IW starrrle maksym:a:lnegQ nasycenia ~ do wilgotmOŚC'.i 300/0. Plrzy ściskla!ndJu kreda 7lachowuje się jak
materiał kruchy, niszczenie struktury zachodzi j-uż przy odkształceniach
pionowych rzędu 0,1 mm. Statyczny moduł sprężystości kredy w stanłe
powietrzno-suchytzn prostopadle do uławicenia :wynosi. średnio El. =
= 1,12.103 kG/cm2, a równolegle do uławicenia Ell = 0,8 . lOS kG/cm2•
W stanie nasycenia wodą E l. = 3,2 ·IOS 'kG/cm2, a Ell = 2,4.103 kG/cm2•
WytrlZymałość na jednoosiowe ściskanie wynosi dla klredy w stanie iPOwietrzno-suchym: ReJ. = 21,0 kG/cm2, a Reu = 15,4 'kGtcm2• PlO nawilgo-

cemu wodą Re J.. = 9,5 kG/cm2 , a Reil = 7,1 kG/cm2• Mimo 'makroskopowej jednorodności kmy wytrzymała9Ć na ściskanie prostopadle i rów.nolegle do uławicenia wykazuje iistotne różnice. Współczynnik anizotropii
określony stosunkiem:
(1)

wynosi więc dla k:redy powietrzno-suchej Ac. = 0,71, a dla Ikredy nasyconej wodą Ąw = 0,71. Wielkość współc.zynnika all!izotrop:id kwalifikuje
kredę piszącą do Skał słabo aIliizo1ropowych. Po nasyceniu wodą kreda
pisząca zmniejsza swoją wytrzymałość i mi~knie. Współczynnik mięk
nięcia określony stosunkiem wytrzymałości na ściskanie w staniie nasycenia wodą dl() wytrzymałości w stan1e powietrzno-suchymMe = Rew

(2)

Ru

wynosi dla próbek p.rostopadłych do 'Uławicenia MeJ.. = -0,58 i pr6bek
równoległych do umrwiioenia Mell = 0,61. Według klasyfikacji W. C. KowalSkiego (1966), z -uwagi na Wliełkość współczynnika mięknięcia, kredę
piszącą zaliczyć można do skał silnie mięknących.
Badania wytrzymałości kredy piszącej na ścinanie pm;eprowadzo.no na
-próbkach monolitycznych ,powietrzno-suehych li nawilgoconych wodą oraz
próbkaCh z paw1erzchniami spękań. Spójność i 'kąttareia wewnętrznego
tych próbek są zróżnicowane (ta!b. 1). Zwraca uwagę, że nasycenie kredy
piszącej wodą powoduje kilkakrotne zmniejszenie spójności.
Tabela 1

Uireduione

wartości kąta

tarcia

1ł'ewnętrzaego

z

I

8pÓ)Dotki kredy pisqceJ rejoma CbeJma uzysbae

badań bezpośrecIoIego

Rodzaj próbek .
Próbka monolityczna w stanie powietrzno-suchym
(W=18%)
Próbki monolityczne w

I

kiDaIda
Kąt

tarcia
cpo

Spójnojć

1
I

C

kG/cm'-

39°50'

1,65

29°10'

0,65

słanie nasycenia wodą

(W=30%)

banie próbek: powietrzno-8uchych po
powierzchni spekania
- w stanie nawilgoceriia powierzchni spQkania

30°40'
26"30'

I
I

0,35
0,15

Badan1a -własności mechaniCZlIlych OlWi: badania spęka1ności kredy po-

zwalają

na dkł-eślenie własności wytrzymałościowych kredy w masywie
dla potrzeb oceny stateczności zboczy. Miarą charakteryzującą, w jakim
stopniu wytrzymałość spękanego masywu kredy jest mniejsza od wytrzymałOŚCi oznaczanej na pr6bkach monolitycznych, jest wSkaZnik osłahienia
strukturalnego (G. L. fuen!ko, 1965):
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(3)

gdzie:
wSkaZrrlk osłabienia s'tru'kturalnego;
masywu;
sp6jn05ć próbki monólitycznej; '
,
a - współczy1iIiik zależny od rodzaju skały (dla kredy a'= 2);
H - wysokość ~hocza; .
'
.
Z - . wymaiaxy blo~6w, na które dzieli się spękana skała,

l Cm , C" -

spójność

Ze wroru 3 :wyru'b, że spójność m~ jest
Cm

=

Cp

(4)

· l+a.'n(~)

Dysponując więc wyni'kami ~ap. Spójności próbek monolitycznycĄ moż

na oceIiić spójność masYwu w

1Za,leżriości

od !l"Odzaju i

gęstości spętkań

oraz

wysokości z'bocza. W poSzczególnych interwałach głębokościowych, . dla
których określono wskaźińk: 'gęst.ośc;i spęk.ąń odpowiadający generalnie

spękaniom
przeciętnie

'l i niklasy' przy wysokOści 7Jbocza ok. 10m, spójność masywu
wynosi.: dla wskaźnika gęstości sp,ękańWs = 13,-6 mhn'J.,
Cm = 0,18 kG/cm2 ; dla W.:"- 5,5 rl(Dlm2 , ' Cm = 0,19 kG/cm! i ,dla W, '=
= 4,4 mlm2, Cm = 0,24 kG/oni2• DIa kredy w stanie nasycenia wodą odpowiednie warlości ~ości są mniejsze, ll'Zęd:u 0,1 kG/cm!. Porównując te
wartośoi spójności z wynikami badań !próbek na powierzchniach spękań
(tab. 1) widać, że wartości te są 'bardzo !Zbliżone; Można oby Więc praktyozme rdkIreś1ać rwSkaźnik osłalbieniia struktUlr.aillnego masywu jako stosUlllek spójności. na powierzchniach spękań do spójności. prÓbek monolitycznych. "
.
Z inżyn.i~logiOznego pUll1k1lu w:idzania 'ilnteresujący 'jeSt proIblem szkód budow'l:anychmiaSta Chełma. W s1laireJ, części miasta w 'Qtworaoh kredowych wystEWUją podziemne 'korytarze, . kt6rych pochodzenie
i przeznaczenie nie jest dotychczas w pełni wyjaśnione. Korytarze te posiadają !różną szerokość i występują ([la ' gł~bokości od ok. l ·do 30 m, tworząc podziemny labirynt na trzech poziomach głębakośoiowych. POdziemne korytarze wSkutek po.stępując)1'Ch pro.ces6w: geologicznYc~" głównie
wietrzenia, ulegają zawałom, które często sięgają dopowiemchni terenu,
tworząc ldka1ne zapadl:i9ką.. Do powstania zawałów przyczynią się w dużej mierze nie uregulowany problem kana.l izacji miasta oraz nasilający
się 'l"UCh ipOjazdów. Dla problem.artytki S2Jkód 'buKiowl-anytC!h lIlie7Jbędne jest
rozpoznailie i , określenie włrumości ipżynieTS'ko....;geologieznych podłoża
kredowego. Składa się na to TOzPQ'ZIla'llrie chara!ktel'u litologicznego utworów kredowych, 'stopnia ich zwietrzenia i głębokościzwiellrzenia, włas
ności fizyozno-rnechanic~ych Oraz charakteru i 'kierunkówspę'kań kredy.
, Zasięg głębdkościowy ' p.rofilru. wietrzeniowego ·stwierdzony otworami
wier.tniczymi wynosi w starej części lJliagta 5-7 ni, ,co odpowiada I i II

strefie wietlrzeniowej,obserwawanej w odkrywkoweJ-kopalni kredy. Tak
więc w strop,owycll ipari'i.aeh wielu podajenmych korytar.zy występują
utwory 'I«-Edowe, częściowo zwietrzałe i o przewadze spękań I i II klasy.
Główne kierunki zapadania pawierzolmi spękań wynoszą podolbnie jak
w IOdIkiry1wdrowej lko.pa!1ttrl ikJredy ok. 10° i Ok. 210°. PochierIlllle Ikoryttalrze
o 'przebiegu NE-SW są. więc IbaJrdziej lIlMaZone na 'Z8IWru .aJl'l!i.żeli 'koryt8'1"Ze.
o :innym !kierunIku przebiegu. Zwietrzenie utworów kredowytClb. Ii. ich spę
kanie 'Ułatwia infiltTację wód opad<>Wy1Ch, 00 powoduje wzrost wilgotności
i znaczne .2:Imliejszenie wytrzymałości. Jeśli w kredzie występują wkładki
maJIgliS'te; to .wskutek wzrostu zawilgocenia stwarzają szczególne zagr<>ienie p;rowadzące do zawałów korytam;y.
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W celu określenia stopnia zagrożenia pod2rl.emnych korytarzy zawałem
przeprowadzono orientacyjne obliczenia zasięgu strefy odprężenia ispę
kania lp"edy w stropie tych korytarzy na. pcxiS'tawie obadań ProtOOiaikonowa (A. Sałustowicz, 1965).Zasi~g 'tej strefy ną4 wyrobiskiem można
dkreślić dla Skał zwięzłych z następu'jącego wzoru: ·
1
F--

(5)

2\10
gdzie:
F l IJ. -

wysokość strefy spękań nad stropem
szerolrość wyroib:i:B'ka,
współczynnik zwięzłości Skał.
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Współczynik zwięzłości ,... = 0,01 R.: i dla kre!dy w stanie ipOwietTzno-suchym wynosi średnio 0,2, a dla kredy IW stanie nawilgocenia - średnio
0,1. Przyjmując stwierdzone szerokości chodników ok. 1-3 m, obltiozono
wysolrość strefy spękań nad stropem {fig. 4). Przy średniej szeTOikości
chodni!ków 1,5 m zasięg strefy spękań 'W)1Il'lOai ok. 3,5 m dłla rwsp6łczymlib
zwięzłości kredy IW stanie pawietr.zno-BUooym li ok. 7,5 m dla współczyn
zwięzłości w stanie nawilgocenia. W świetle oł71iozeń można więc
przyjąć, że szczególnie narażane na powstawanie zawałów stropu są te
podziemne korytarze, !które występują do ok. 7 m głębokości. Do głębo
kości około 11;)-7 m sięga też I i II strefa wietrzeniowa utworów kredowych, co doda1ikowo osłabia wyt:rzymałOOć masywu kredowego. Podziemne korytaTZe pod starą częścią mioSBta występują pmeciętnie na głębokości

nika

około

10 m, w zwią2lku z tym mgI'OŻenie zawałem występuje sporadycznie
i tylko tam, gdzie głębokość ta jest .mniejsza.od 7 m. ·
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HlDKEBEPHQ.rEOJlOI'I{ąECJGIE CBoACTBA MEJIOBIdX OTJlOXCEHIłR

OKPECTHOCTER XEJIMA JIIOEEJlLCKoro·
PeSIOMe
McnOBhlC OTnOJKeBltll OEpeCTIlocTel: XCDMa .1IIo6e.m.aoro ~ rJll1Bm.DI 06pa30M
JIJfC1IHM MeJlOM. ORH BLl3WBaIOT saJrBTepecoBaBIIOCTl> C TO'IKB SpeBlIJI Bx HBlIreBepHo-reonom1Jecox CBOilCTB, TB.J: :lU 3Il.J1eI'8IOT HlllroBepDlOCTH paccMaTPBBaCMoil TepPJlTOPRH. B pesym.nne
DOJIeBLIX HCCJIe.u;OBaBJIIt oIJllCaH xaparrep J[ mmp&BJICBJiUI TpeDUtH lIJICIIeI'O
OIqJeAeneBH

wena.

· streszczenile
KJI8CCH ~,

a

~ DOD3&TC.1Ib DJIOTBOCTB ~.

309
Ha

OCHOBC DOJlCBl>1X Ha6mo~

OUPe,U;e.neHO rny6mmoe pacIIpOCTp8.BeBJre BIaIBeTpeHHoro p&3pe3& :MeJIIl, a TaJCII:C ero Beprnam.-

BlU.l B3MeJllIHBOcT:b.

B
CTII&

pe3YDhTllTe JIa60paTOpBIlIX BCCJIe,ll;oBllHldt oupe,u;enCBH clnBJi1JCCIlte It ~

DBC'lero MeJlll, a

T&lCIre Ha OCHOBaHlDl

(loPMYJJ

x03(Mll~eHT& CTpyrJypHoro

cooa·

0CJIa6JIeHJtJr

BH'IIIClIeJIa BepOSlTH8Jl cua1bIocn. MeJIIl B MlICCHBC B 3IlBlICHMOCTB OT xapauepa R DJIOTBOC11f

~.

B pa60re oupe,ll;enmlO OTBODJeHIte T&lCIre 11: npOOJIeMllTlixe CTpOJl'l'eJIhHOro BPe.tIIl, CBJOaH-

HOro B ropop;c XenMe co CBOAcnIa.MJl MeJIOBJolX OTJlOlleBBit.

S1IBnJs!8IW RYBICKI, Janwz RYBICKI

ENGINEERING-GEOLOGICAL PROPERTIES OF FORMATIONS FOUND
IN THE VICINITY OF CIIEl.M LllBELSKI

Summary
The Crebaceous forme;llions fotmc1 to. occur ID the v.ldnity of CbeIm IJubelald
are developed medInly IBS chalk. SIDce ·they ooctn' at the sUiItfaoe they ere ri:n:teresti.ng

from the erJgineenlng-grological point of view. On the 1l'ESUlb3 of field examinations
both dw.'acter and d!l!'ectloos of fu'actures !in the chalk: &'e d:iBcussed, and the classes of the fractu:rs 8Ild the coefficient of f.ractu.re density ere determined, On fJIeld
observations the depth of weathering proftiJe of the ehalk: has been examined, IlI/llId
its vertical varlation has been gi'V'e'Jl,
.
Du:r:ing latlora'bary ex.ammations both physjcal and mechanlicel properties of the
chalk 'harve been determdned IIoDId probable dlIilk OOIJl'PaICtness .in. the massif I!IK:CDIl"ding
to the chtamcler and deosiity of fradures has bean ea1ulated 00. the basis of the formulae for structural weakness. The work. oornpr.ises also the prtJb]em ;related to
buIilddng damages in Chebn Lubelski with reference to the chtik famatians,

