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Wstęp 

Ze wzgh;du na zasobność w substancje organiczne i mineralne składniki 
pokarmowe, rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych pochodzących z oczysz
czalni ścieków komunalnych, wydaje się sposobem ekonomicznie najbardziej uza
sadnionym (HANSON 1994; StUTA 1995; GoRLACH, GAMBUŚ 1998]. Jednakże obok 
wartościowych dla produkcji rolniczej składników, osady ściekowe mogą zawierać 
wiele substancji szkodliwych [BARAN, TURSKI 1995; GAMBUŚ, GoRLACH 1998]. Wśród 
tych składników niepożądanych szczególne zagrożenie stwarzają metale ciężkie, 
toksyczne dla żywych organizmów. Pomimo wielu przeprowadzonych już ekspery
mentów, zagadnienie wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie wymaga dal
szych badań. Odnosi się to przede wszystkim do pełniejszego rozpoznania dostęp
ności dla roślin metali ciężkich, wprowadzonych do gleby wraz z osadami ścieko
wymi i ich ruchliwości w glebie. 

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących: 

1) prześledzenia wpływu dwóch osadów ściekowych na zawartość metali cięż
kich (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn) w glebie i roślinach w warunkach 2-Ietniego 
doświadczenia wazonowego; 

2) określenia czy i w jakim stopniu metale ciężkie zawarte w osadach ścieko
wych przemieszczają się w profilu glebowym i ulegają wymywaniu z gleby. 

Materiały i metodyka 

Doświadczenie prowadzono w specjalnych wazonach plastikowych o średni
cy 47 cm i wysokości 70 cm. Na dnie wazonu umieszczono perforowaną rurkę 
plastikową o średnicy 8 mm, odprowadzającą nadmiar wody przesiąkającej przez 
glebę w wazonie do pojemnika u podstawy wazonu. Rurkę obłożono tkaniną ba
wełnianą, aby zabezpieczyć wodę odpływającą do pojemnika przed zanieczyszcze
niem drobnymi cząstkami glebowymi. 
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Glebę do napełnienia wazonów pobrano z pola ornego, oddzielnie z 3 
warstw: 0-20 cm, 20-40 cm i 40-60 cm. W takiej samej kolejności umieszczono 
glebę w wazonach, zagęszczając ją - w oparciu o wykonane pomiary - do gęstości 
w warunkach polowych. Użyta gleba była glebą kwaśną, lekką o składzie granulo
metrycznym piasku gliniastego mocnego o zawartości części spławialnych ( <0,02 
mm) w profilu od 17 do 20%, zasobną w przyswajalne formy fosforu i potasu. 

Badane osady ściekowe pochodziły z dwóch gminnych oczyszczalni ścieków 
komunalnych (tab. 1). Ich działanie porównywano z działaniem obornika i nawo
żenia mineralnego. Kontrolę stanowiła gleba bez nawożenia. Dawkę obornika i 
osadów ustalono według ilości azotu, która wynosiła w pierwszym roku prowadze
nia doświadczenia 7,73 g i w drugim roku 7,27 g na wazon. Dawka N w nawoże
niu mineralnym (NPK) wynosiła 60% dawki N w oborniku i osadach. 

Doświadczenie prowadzono w latach 1996-1997. Obornik i osady stosowa
no na wiosnę w obu latach, mieszając je z całą masą wierzchniej warstwy gleby 
(0-20 cm). Doświadczenie prowadzono w 4 powtórzeniach, w obrębie których 
trzy wazony były obsiane roślinami, a jeden dla celów kontrolnych pozostawiono 
bez roślin. Roślinami testowymi w 1996 roku były kukurydza KLG 2210 F 1 i sło
necznik ogrodowy jako roślina następcza, a w roku 1997 owies odmiany Farys i z 
kolei gorczyca odmiany Nakielska biała. Wazony trzymano w osiatkowanej części 
hali wegetacyjnej. Opad deszczu uzupełniał straty wody z wazonów. Suma opa
dów za oba sezony wegetacyjne wynosiła 850 mm. Odciek wody za oba sezony 
wegetacyjne średnio wynosił z wazonów obsianych 29 dm3 i z wazonów ugorowa
nych 84 dm3• Poza sezonem wegetacyjnym wazony były nakryte folią. 

Rośliny zbierano na zieloną masę. Po zbiorze gorczycy oraz z wazonów 
ugorowanych pobrano próbki gleby z warstw 0-20 cm, 20-40 cm i 40-60 cm. W 
roślinach, glebie i wodzie oznaczono ogólną zawartość metali ciężkich metodą 
atomowej spektromertrii absorpcyjnej (ASA). W próbkach glebowych oznaczono 
również pH. 

Wyniki i dyskusja 

Użyte w doświadczeniu osady ściekowe różnią się dość znacznie składem 
chemicznym (tab. 1). Osad I zawiera więcej suchej masy, natomiast znacznie 
mniej materii organicznej, azotu, fosforu, potasu i chromu, a więcej ołowiu 
aniżeli osad II. Zawartość kadmu, miedzi, niklu i cynku w obu osadach kształtuje 
się na zbliżonym poziomic. Pod względem zawartości metali ciężkich osady 
mieszczą się w normie dla rolniczego wykorzystania [BARAN, TURSKI 1995J. Szcze
gółową charakterystykę sposobu oczyszczania ścieków i ich rodzaju w obu oczysz
czalniach, z których pochodzą osady, można znaleźć w innej naszej pracy [GAM

Buś, GoRLACH 1998J. Zastosowany w doświadczeniu obornik charakteryzuje się, w 
porównaniu z osadami, wyraźnie mniejszą zawartością metali ciężkich. 

Jednym z wielu czynników ograniczających przyrodnicze wykorzystanie osa
dów ściekowych jest nadmiar w nich azotu i możliwość skażenia wód podziem
nych [MANAHAN 1991 J. Ze względu na duże zróżnicowanie zawartości azotu po
między oboma osadami ustalono dawki osadów i obornika w oparciu o zawartość 
azotu, a nie o zawartość suchej masy lub C organicznego. W przeliczeniu na ma
teriał zawierający 25% suchej masy dawka osadu I zastosowana w czasie prowa
dzenia doświadczenia wynosi 3,0 kg, osadu II - 0,8 kg i obornika - 2,8 kg-1 na 
wazon, co daje odpowiednio 173 t, 46 t i 162 t·ha-1• 
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Tabela 1; Table 1 

Skład chemiczny obornika i osadów ściekowych z Krzeszowic (I) 
i Niepołomic (II), użytych w doświadczeniu w latach 1996 i 1997 

Chemical composition of farmyard manure and sewage sludges from Krzeszowice (I) 
and Niepołomice (Il) used in the experiment in 1996-1997 

Obornik 
Osad I; Sludge I Osad II; Sludge II Składnik Farmyard manure 

Composition 
1996 1997 1996 1997 1996 1997 

Sucha masa; Dry matter (%) 18,2 21,3 24,7 30,0 7,8 21,5 

Zawartość w suchej masie; Content in dry matter (%) 

Materia organiczna* 
84,0 65,0 48,0 42,4 76,7 74,6 

Organie matter* 

N 1,79 2,80 2,02 1,97 7,14 7,82 

p 0,44 0,82 0,32 0,40 1,48 1,97 

K 1,56 1,74 0,12 0,10 0,36 0,34 

Zawartość w suchej masie; Content in dry matter (mg·kg-1) 

Cd 1,03 1,07 4,82 4,13 3,54 4,21 

Cr 8,0 10,9 42,6 34,4 138,6 155,1 

Cu 19,2 15,3 110,8 116,4 161,8 117,0 

Ni 4,9 12,5 19,2 36,5 23,1 42,5 

Pb 9,0 14,5 139,1 175,9 55,8 52,1 

Zn 189,6 217,1 1443,0 1608,0 1328,2 1263,0 

* strata żarowa; ignition loss 

Tabela 2; Table 2 

Ilość metali cit;żkich zastosowanych do gleby z obornikiem i osadami 
oraz wyliczona ich zawartość w warstwie gleby 0-20 cm po nawożeniu 

Amounts of heavy metals supplied inio soi! with farmyard manure and sludges and their 
calculated contents in 0-20 cm soil horizon after fertilization 

Obiekt; Treatment Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

Ilość zastosowana w mg na wazon; Applied amount in mg per pot 

Obornik; Farmyard manurc 0,72 6,3 12,3 5,4 7,6 138 

Osad I; Sludge I 3,36 29,0 85,4 20,8 118,l 1146 

Osad Il; Sludgc II 0,77 29,4 28,4 6,5 10,9 261 

Zawartość w mg·kg-1 gleby; Content in mg·kg-1 of soi] 

Kontrola*; Control* 0,58 7,0 8,8 6,3 22,5 64,3 

Obornik; Farmyard manure 0,59 7,1 9,1 6,4 22,7 67,1 

Osad I; Sludgc I 0,65 7,6 10,5 6,7 24,9 87,7 

Osad I I; Sludgc II 0,60 7,6 9,4 6,4 22,7 69,6 

* - Zawartość w glebie przed nawożeniem; Content in soil bcfore fertilization 
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Na podstawie ilości metali ciężkich wprowadzonych do 20-centymetrowcj 
wierzchniej warstwy gleby w wazonie wraz z osadami i obornikiem wyliczono 
wzrost ich zawartości w tej warstwie gleby po zastosowaniu nawozów (tab. 2). 
Ciężar objętościowy tej warstwy gleby wynosi 1,42 g·cm-3, czyli masa gleby 
20 centymetrowej warstwy =49 kg. Z wykonanych obliczeń wynika, że tylko pod 
wpływem osadu I wyraźnie wzrosła w glebie w stosunku do kontroli zawartość 
kadmu, cynku i miedzi, ale wzrost ten nie spowodował przekroczenia dopuszczal
nych zawartości tych metali w glebie [GORLACII 1995]. Wzrost zawartości metali 
ciężkich w glebie nawożonej osadem II był - z wyjątkiem chromu - zbliżony do 
wzrostu w obiekcie z obornikiem. 

Ilość metali ciężkich pobranych przez rośliny znacznie zwiększyła się pod 
wpływem zastosowanych nawozów i osadów. Największy wzrost w stosunku do 
kontroli, wyrażony w liczbach względnych, obserwuje się w odniesieniu do osadu 
II i nawożenia mineralnego (tab. 3). Wzrost pobrania kadmu, chromu i niklu w 
obiektach z obornikiem i osadem I kształtuje się na zbliżonym poziomic. Nato
miast w przypadku miedzi i cynku więcej tych metali pobrały rośliny na obiekcie 
z osadem, a ołowiu na obiekcie z obornikiem. 

Zwiększone pobranie metali ciężkich przez rośliny nic jest skorelowane z 
ich zawartością w glebie. Wynika ono głównie ze wzrostu plonu roślin pod wpły
wem zastosowanych nawozów (tab. 3). Większe procentowe przyrosty plonu ani
żeli pobrania metali cic,żkich z plonem wskazują na zmniejszenie zawartości me
tali ciężkich w roślinach pod wpływem zastosowanych nawozów w wyniku ich roz
cieńczenia. 

Tabela 3; Table 3 

Plon roślin testowych (ogółem) i ilość pobranych metali ciężkich z plonem 
w liczbach względnych oraz końcowe pH gleby (warstwa 0-20 cm) 

Yields of test plants (total) and amounts of heavy metals uptaken with the yields 
in relative numbers and finał pH of soil (0-20 cm horizon) 

Obiekt Plon 
Ol Cr Cu Ni Pb Zn pHKCI Treatment Yield 

Kontrola; Control 
100 100 100 100 100 100 100 5,0 (235) (0,26) (0,14) (1,54) (0,58) (1,37) (33,7) 

Nawożenie mineralne 
308 227 229 256 166 177 208 4,7 

Minerał fertilization 

Obornik; Farmyard manure 220 150 229 162 124 143 131 5,2 

Osad I; Sludge I 237 150 229 223 128 106 189 5,4 

Osad II; Sludge II 316 235 257 249 198 196 252 4,8 

W nawiasie: plon w g na wazon i metale ciężkie w mg na wazon; In bracket: yicld in g per pot and 
heavy metals in mg per pot 

Pewien wpływ na pobieranie metali ciężkich przez rośliny mogły mieć rów
mez zmiany pH gleby w wyniku zastosowanych nawozów. Pobranie kadmu i 
cynku było największe na obiektach z nawożeniem mineralnym i osadem Il. Oba 
te rodzaje nawożenia powodowały zakwaszenie gleby, natomiast obornik i osad 
zwiększyły pH (tab. 3). Jak wiadomo z wielu badań, w miarę wzrostu zakwaszenia 
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gleby, zwiększa się przyswajalność metali ciężkich, zwłaszcza kadmu i cynku. 
Sprawą dotąd nierozstrzygniętą jest ruchliwość metali ciężkich wprowadzo

nych z osadami ściekowymi do gleby i ich przemieszczanie się w profilu glebo
wym i wymywanie z gleby. Poglądy na ten temat są rozbieżne [RUSZKOWSKA i in. 
1996]. CHLOPECKA i DUDKA [1991] podają, że zależnie od właściwości osadu ścieko
wego pewne ilości metali ciężkich mogą być przemieszczane i wymywane do wód 
gruntowych. Natomiast WILLIAMS i in. [1987] nie stwierdzili przemieszczania się 
metali ciężkich poniżej warstwy gleby, do której wprowadzano osad ściekowy 
przez 9 lat, nawet jeżeli ogólna ilość osadu wynosiła 1800 t·ha-1• Również nasze 
2-letnie badania nie wskazują na przemieszczanie się metali ciężkich zawartych w 
osadach ściekowych z wierzchniej warstwy do warstw głębszych. Rozmieszczenie 
ich ilości w poszczególnych warstwach profilu glebowego w obiektach z osadami 
na glebie ugorowanej jest na ogół zbliżone do rozmieszczenia w kontroli oraz na 
obiektach z nawożeniem mineralnym i obornikiem (rys. 1 ). Podobnie układają się 
te zależności na glebie z roślinami. Potwierdza to także analiza wody odciekającej 
z wazonów. Metale ciężkie, jeśli były wymywane z gleby, to jedynie w ilościach 
śladowych i nic można było oznaczyć ich ilości stosowanymi metodami. 
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Zawartość metali ciężkich w warstwic 20-40 cm (II) i 40--60 cm (III) po 2 la
tach prowadzenia doświadczenia w liczbach wzglęónych, (100 = zawartość w 
warstwic 0-20 cm) - gleba ugorowana 
Heavy mctals contents in 20-40 cm (II) and 40--60 cm horizons (III) after 2 
years running of experiment in rclativc numbers, (100 = contents in 0-20 cm 
horizon) - fallowed soi! 

Wnioski 

1. Ilość metali ciężkich pobranych przez rośliny nie korelowała z ich zawartoś
cią w osadach ściekowych. Pobranie metali ciężkich przez rośliny zwiększa
ło się ze wzrostem plonu i zakwaszeniem gleby i było największe na obiek-



510 E. Godach, F. Garnbuś 

tach z nawożeniem mineralnym i osadem ściekowym II ze stosunkowo nie
wielką zawartością metali ciężkich. 

2. W warunkach przeprowadzonych 2-lctnich doświadczeń nic stwierdzono 
przemieszczania się metali ciężkich zawartych w osadach ściekowych z 
wierzchniej warstwy do głębszych poziomów profilu glebowego i ich wymy
wania z gleby. 
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Streszczenie 

W 2-letnim doświadczeniu wazonowym prześledzono wpływ dwóch różnych 
osadów ściekowych na zawartość metali ciężkich (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn) oraz 
na ich przemieszczanie się w profilu glebowym i wymywanie z gleby. Badania 
przeprowadzono w specjalnych dużych wazonach plastikowych z możliwością 
zbierania przeciekającej przez profil glebowy wody. Wazony napełniono gleh,1 
kwaśną, lekką o składzie granulometrycznym piasku gliniastego mocnego, pobra
ną z pola ornego oddzielnie z 3 warstw: 0-20 cm, 20-40 cm i 40-60 cm. W takim 
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samym układzie umieszczono glebę w wazonach. Działanie osadów porównano z 
działaniem obornika i nawożenia mineralnego. Kontrolę stanowiła gleba bez na
wożenia. 

Osady ściekowe różniące się zawartością metali ciężkich mieszano z 
wierzchnią 20-ccntymctrową warstwą gleby w wazonie. Ich dawkę ustalono we
dług zawartości azotu. Wpływ osadów na pobranie metali ciężkich przez cztery 
kolejno wysiane rośliny w większym stopniu zależał od działania osadów na plo
nowanie roślin i pH gleby aniżeli od ilości metali ciężkich wprowadzonych do 
gleby. W warunkach doświadczenia nie stwierdzono ani przemieszczania się me
tali zawartych w osadach w profilu glebowym, ani ich wymywania zarówno z 
gleby obsianej, jak i gleby ugorowanej. 

INFLUENCE OF SEWAGE SLUDGES ON HEAVY METAL CONTENTS 
IN SOIL AND PLANTS, AND THEIR TRANSLOCATION WITHIN SOIL 

PROFILE 

Eugeniusz Carlach, Florian Gambuś 
Departmcnt of Agricultural Chcmistry, Agricultural University, Kraków 

Key words: scwagc sludgcs, pot experiment, plants, soi!, heavy metals, translo
cation, lcaching 

Summary 

Influence of two different sewage sludges on heavy metals (Cd, Cr, Cu, Ni, 
Pb, Zn) contents, their translocation in soi! profile and leaching from the soi!, 
wcrc invcstigatcd in a two-year pot cxperimcnt. The invcstigations wcre carried 
out in special big plastic pots wherc it was possible to collect the water leaching 
through soi! profile. The pots were filled with light acid soil of strong claycy sand 
granulometrie composition, collected from arabie field scparatcly from threc 
horizons: 0-20 cm, 20-40 cm and 40-60 cm. The soi! was placed in pots accor
ding to the same pattern. The effect of sludgcs was compared to impact of 
farmyard manurc and minerał fertilization. Untreated soi! was the control. 

Scwage sludges, with different contcnts of heavy mctals, werc mixcd with 
20 cm topsoil in a pot. Their doscs werc based on nitrogen contents. The influ
ence of sludges on heavy metal uptake by four consecutive crops depended to 
grcat dcgrce on the effect of sludges on plant yields and soi! pH rather than on 
the amount of heavy metals supplied to the soi!. Neither the translocation of 
sludge metals in soi! profile, nor their leaching from cropped or fallowed soi! 
werc dctectcd under expcrimental conditions. 
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