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Wstęp
Zawartość cynku w osadach ściekowych waha się w bardzo szerokich grani-

cach, ale najczęściej metal ten występuje w bardzo dużych ilościach — nawet do
kilku tysięcy mg'kg-! s.m. [SMITH 1996; CZEKAŁA, JAKUBUS 1999]. Całkowita zawartość tego pierwiastka w osadzie i glebie, na której ma być stosowany, jest podstawowym kryterium pozwalającym na jego rolnicze zagospodarowania [USTAWA
2001; ROZPORZĄDZENIE MŚ 2002]. Jednak pełna ocena oddziaływania na środowisko cynku zawartego w tym materiale jest możliwa dopiero na podstawie oznaczenia zawartości jego form chemicznych

[PIOTROWSKA, DUDKA

1987; CZEKAŁA, JAKU-

Bus 1999]. Oprócz wielu właściwości glebowych [KARCZEWSKA 2002] to właśnie
forma chemiczna, w jakiej występuje cynk najpierw w osadzie, następnie w glebie,
decyduje o jego mobiłności, a tym samym o możliwości wymycia do wód gruntowych oraz przyswajalności dla roślin [PIOTROWSKA, DUDKA 1987; ALLOWAY, JACKSON
1991; SMITH

1996].

Celem pracy była ocena zmian zawartości całkowitej oraz 6 frakcji Zn
w glebach pobranych po 2, 4 i 6 latach od zastosowania osadu Ściekowego i wermikompostu.
Materiał i metody
Próbki glebowe uwzględnione w badaniach pobrane zostały z wieloletniego

doświadczenia

prowadzonego

w

wazonach

gruntowych.

Podłożem

była

lekko

kwaśna glina lekka, o Średniej zasobności w fosfor i potas oraz o niskiej zawartości magnezu przyswajalnego. Użyty w badaniach komunalno-przemysłowy osad
ściekowy, pochodzący z oczyszczalni ścieków Wrocław-Osobowice, wykazywał odczyn kwaśny, niską zawartość C organicznego, N og., P i Ca, średnią K oraz zawartość cynku (3655 mg'kg"! s.m.) przekraczającą dopuszczalne normy dla osadów wykorzystywanych na cele rolnicze [USTAWA 2001; ROZPORZĄDZENIE MŚ 2002].
Ponieważ niekorzystne właściwości fizykochemiczne użytego osadu były przyczyną
zamierania wprowadzonych do pryzmy dżdżownic do materiału tego dodano 20%
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węgla brunatnego i ponownie poddano procesowi wermikompostowania. Uzyskany wermikompost charakteryzował się wyższą niż osad zawartością C org., P, K,
Ca i Mg, niższą natomiast N og. oraz cynku (1530 mg'kg! s.m.). Obydwa materiały organiczne (sam osad wyjściowy oraz wermikompost) stosowano jednorazowo w 1991 roku, w dawce 3 kg s.m. na wazon. Z dawką tą wprowadzono 10965
mg Zn w obiektach z osadem, a 4590 mg Zn z wermikompostem. W ciągu całego
okresu badań, dwukrotnie w każdym roku wysiewano kukurydzę. Szczegółowy
schemat oraz metodykę prowadzenia badań przedstawiono w pracy PATORCZYKPYTLIK [2001]. Po 2, 4 i 6 latach trwania doświadczenia z warstwy 0-20 cm pobrano próbki glebowe. Oznaczono w nich podstawowe właściwości fizykochemiczne,
całkowitą zawartość cynku po mineralizacji z HCIO, oraz zawartość 6 frakcji —
metodą Iu, Pulforda i Duncana w modyfikacji BOGACZA [1996].
Wyniki i dyskusja
Ze względu na różną zawartość Zn w osadzie i wermikompoście ocenę róż-

nic w składzie frakcyjnym zarówno tych materiałów, jak przemian wprowadzo-

nego z nimi do gleby cynku przeprowadzono w oparciu o procentowy udział ba-

danych frakcji tego pierwiastka w ich sumie (tab. 1 i 4).
W użytym osadzie ściekowym zawartość frakcji rozpuszczalnej Zn w wodzie
(f1) i wymiennej niespecyficznie związanej (f2) — stanowi 19% sumy frakcji. Dużą
rozpuszczalność Zn obecnego w osadach stwierdzili również PIOTROWSKA i DUDKA
[1987]. Odmienne wyniki uzyskali CZEKAŁA i JAKUBUS [1999]. Osady badane przez
tych autorów charakteryzowały się małą zawartością rozpuszczalnych form aktywnych, bowiem najbardziej mobilne frakcje Zn (f1+f2) stanowiły 7,5% ogólnej
ilości metalu. Największy udział, ponad 50%, to forma wymienna (f3), a jedynie
15,3% Zn związane było z materią organiczną (f4). Dodatek węgla brunatnego
do osadu i przetworzenie tego materiału przez dżdżownice spowodowało wyraźne
zmiany w zawartości badanych frakcji Zn. W porównaniu do materiału wyjściowego ograniczony został udział frakcji fl i f2 z 19% do 1,27% — co wskazuje na
niską mobilność Zn, a zatem małą dostępność dla roślin. Zmniejszył się również

udział frakcji wymiennej Zn, specyficznie adsorbowanej (f2). Wzrósł natomiast
udział metalu związanego z materią organiczną (f4), która to w wermikompoście
stanowiła blisko 45% oznaczonej sumy frakcji. Zwraca uwagę znaczny, w porównaniu do osadu, wzrost udziału w wermikompoście formy rezydualnej (f6).
Wzrost udziału frakcji f4 i f6 wskazuje na unieruchomienie Zn w wyniku procesu
wermikompostowania. Podobne rezultaty uzyskali również FILIPEk-MAZUR i in.
1999.

Wprowadzenie badanych materiałów organicznych do gleby spowodowało
zmiany w szeregu jej właściwościach fizykochemicznych, a ich zakres i kierunek
uwarunkowany był rodzajem zastosowanej substancji oraz czasem trwania doświadczenia. Szczegółowy opis tych zmian przedstawiono w pracy PATORCZYK- PYTLIK [2004].

w
wała się
znacznie
nych w
(tab. 2),

wszystkich latach badań wyższą całkowitą zawartością Zn charakteryzogleba nawieziona wermikompostem, pomimo że materiał ten zawierał
mniej Zn niż osad. Przyczyną tego mógł być większy udział form labilosadzie oraz niższe wartości parametrów jakości gleby w tym obiekcie
co w konsekwencji mogło być przyczyną stwierdzonego przez PATOR-
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CZYK-PYTLIK [2001] znacznego wymycia tego metalu do warstw głębszych oraz do
podglebia.
Gleby pobrane z kombinacji nawożonej osadem charakteryzowały się bowiem nie tylko niższym pH niż stwierdzone w glebach z dodatkiem wermikompostu, ale również mniejszą pojemnością sorpcyjną, zawartością węgla organicznego oraz fosforu przyswajalnego.
Tabela 1; Table 1
Procentowy udział frakcji Zn w osadzie ściekowym i wermikompoście
Percentage share of Zn fractions in sewage słudge and vermicompost

Ramię an

Sewage sudge | Vermicompost

Wodno-rozpuszczalna; Water soluble

fl

6,41

1,18

Wymienna; Exchangeable

£2

12,70

0,09

Specyficznie zasorbowana; Specific sorbed

£3

50,55

13,24

Związana z materią organiczną; Organically bound

f4

15,29

44,65

Związana z Fe, Mn, Al (Me,,); Bound to Fe, Mn, Al (Me,,)

f5

6,66

8,55

#6

8,38

32,29

97,15

102,30

Pozostałość; Residual
% odzysku; % Recovery

»

Tabela 2; Table 2
Niektóre właściwości gleby wyjściowej oraz gleb pobranych w kolejnych latach badań
Some properties of initial soil and sampled in successive years of investigation
Gleba; Soil

Składnik; Element

wyjściowa
initial

+ osad ściekowy
+ sewage sludge

+ wermikompost
+ vermicompost

Rok; Year

1991

1993

1995

1997

pH ka

5,6

4,5

4,1

3,7

1993 |
5,0

1995

1997

4,6

4,0

T; CEC (mmol(+)-kg-)

43

67

51

48

120

110

94

C org.; Organic C (g'kg-!)

7,0

20,0

19,3

17,8

33,2

30,1

27,0

9,7

12,4

10,9

10,9

17,8

15,0

13,7

108

87

177

134

C:N

(mg'kg-1)
P przyswajalny; Available P

Ta
T, CEC

ość całkowita Zn

52

107

’ 92

420 | 2050 | 1598 | 645 | 3400 | 2946 | 1247

— pojemność wymienna kationów; cation exchangeable capacity

Właściwości osadu oraz wermikompostu, a także przemiany jakim te materiały uległy w glebie w czasie 6 lat trwania doświadczenia, miały istotny wpływ na
zmiany formy chemicznej wprowadzonego z nim cynku.
Przeprowadzona analiza specjacyjna cynku wykazała, że po 2 latach
w obiektach nawiezionych osadem Śściekowym frakcja rozpuszczalna w wodzie
(f1) stanowiła 4,31% ogólnej puli tego metalu, a z upływem lat następował
spadek jej udziału. Po zastosowaniu wrmikompostu zaznaczyła się tendencja
wzrostu w czasie udziału tej frakcji. Wskazywałoby to na obecność organicznych
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kompleksów o dużej rozpuszczalności, co jak podają ALLOwAY i JACKSON [1991],
SMITH [1996], KARCZEWSKA [2002], może przyczyniać się do uwalniania metali zasorbowanych na powierzchni fazy stałej i ich przechodzenia do roztworu. Potwierdzają to wyniki udziału formy wymiennej Zn (f2), gdzie z wyjątkiem gleb
pobranych po 2 latach frakcja ta miała znacznie większy udział niż stwierdzony
po zastosowaniu osadu. Zależność ta szczególnie wyraźnie wystąpiła w glebach
pobranych po 6 latach trwania doświadczenia, gdzie udział formy wymiennej
w glebie nawiezionej wermikompostem był ponad dwukrotnie większy niż
w obiekcie z osadem.
Tabela 3; Table 3
Procentowy udział frakcji Zn w glebach nawożonych osadem i wermikompostem
Percentage share of Zn fractions in soils fertilized with sewage sludge and vermicompost
Materiał
Material

Osad ściekowy
Sewage sludge

Wermikompost
Vermicompost

Forma; Form

1993

1995

1997

1993

1995

f1*

4,31

4,14

3,10

3,24

3,41

1997

4,26

f2

35,89

33,82

17,51

33,74

41,35

36,25

f3

20,13

16,07

8,35

32,84

26,61

15,93

f4

12,73

12,76

17,99

12,34

8,93

10,96

Б

6,65

8,32

13,70

4,90

5,60

8,79

f6

20,29

24,89

39,35

12,94

14,10

23,81

% odzysku; % recovery

96,94

99,32

96,53

98,51

99,89

101,2

* oznaczenia jak w tabeli 1; *explanations as in Table 1

Analizując udział Zn specyficznie zasorbowanego (f3) widać, że zarówno po
2, 4 jak i 6 latach trwania doświadczenia w glebie nawiezionej wermikompostem

był on 1,6-1,9 razy większy niż po zastosowaniu osadu. W

obydwu

porównywa-

nych kombinacjach z upływem lat następował wyraźny spadek udziału frakcji {3 w
ogółnej puli tego metalu.
Po 2 latach od wprowadzenia do gleby wermikompostu frakcja ta stanowiła
aż 33% i była na zbliżonym poziomie, co określony dla formy Zn zasorbowanego

wymiennie (f2). Bardzo wyraźny spadek formy zasorbowanej specyficznie (f3)
w kolejnych latach przy jednoczesnym wzroście frakcji labilnych (f1 i f2) wskazuje
na uwalnianie tej formy Zn.
W odróżnieniu od wyników uzyskanych przez WÓJCIKOWSKĄ-KAPUSTĘ i in.
[2000] w glebie nawożonej osadem zarówno zawartość (tab. 4), jak i udział Zn
(tab. 3) związanego z materią organiczną przez pierwsze cztery lata kształtowały

się na wyraźnie niższym poziomie niż stwierdzone dla frakcji f2 i f3. Może to być
związane ze znacznie mniejszą ilością materii organicznej wprowadzanej z osadem. Ponadto przy niskim odczynie tych gleb Zn?* jest słabo kompleksowany
przez obecną w glebie substancję organiczną [SMITH 1996; LORENZ i in. 1997]. Dalsze przemiany osadu w glebie spowodowały, że po sześciu latach udział f4 był
większy niż frakcji wymiennych zarówno zasorbowanych niespecyficznie, jak i specyficznie.

Znaczna pojemność sorpcyjna węgla brunatnego [KALEMBASA, TANGLER
1992], wprowadzonego z wermikompostem, nie miała wpływu na udział cynku

FORMY

CHEMICZNE CYNKU W GLEBIE ...

949

związanego z materią organiczną, bowiem po 2 latach udział tej frakcji w obydwu
kombinacjach był na zbliżonym poziomie, a po 4 i 6 latach w glebach nawiezionych osadem był wyraźnie większy niż po zastosowaniu wermikompostu.
Osady ściekowe charakteryzują się małą rozpuszczalnością związków organicznych, co jak podają FLIS-BUJAKi in. [1996] jest przyczyną ich wolnej mineralizacji. Stwierdzony po 6 latach wzrost udziału frakcji f4 potwierdza te dane.
Spadek zawartości cynku w glebach spowodowany pobieraniem tego metalu
przez rośliny oraz wymywaniem do warstw głębszych [PATORCZYK-PYTLIK 2001]
wynikał głównie z ubytku form labilnych, bowiem w czasie bardzo wyraźnie
wzrastał udział form stabilnych (15 i f6). Po sześciu latach od zastosowania osadu
ściekowego suma tych frakcji stanowiła 53% ogólnej puli oznaczonego Zn,
a w przypadku gleby nawiezionej wermikompostem wartość ta kształtowała się na
poziomie 32,6%.

Tabela 4; Table 4
Średnie zawartości poszczególnych frakcji Zn (mg-kg“)
Mean contents of Zn fractions (mgkg-1)

Foma
Form
ge

Materiał; Material

1993 | 1995 | 1997 | Srednia
dla nawozu
Mean for fertilizer

Osad; Sewage sludge

8,57

6,57

1,93

Wermikompost; Vermicompost

10,87

10,03

5,37

Średnia „„; Mean years

9,72

8,30

3,65 |

Osad; Sewage sludge

71,33

53,67

10,90

Wermikompost; Vermicompost

113,0 |

NIR powy ui LSD prize
a yeam = 0,258 | NIR „„; LSD years = 0,288
в

а

uu; MEAN

9217

121,67 |

[87,67

5,69
8,76

NIR nawozy LSD gerttizer

= 0,192
45,30

45,67

93,45

[27,87 | NIR „zi LSD „oe

NIR paso a ui LSD pier jam = 2.325 | NIR.„„; LSD „и = 2,599
8

a

40,00

25,50

5,20

Wermikompost; Vermicompost

110,00 |

78,33

20,07

Srednia,,,,; Mean yours

75,00

51,92 |

12,63 | NIR nawozyj LSD erstizers

Osad; Sewage sludge

25,40

20,27

11,20

Wermikompost;

41,33

26,27

13,80

33,32

23,27 |

12,50 | NIR

Vermicompost

Srednia „„; Mean years
Osad; Sewage sludge

13,20

= L159
18,92

27,13

_—

LSD jeniizers

= par

8,53

11,64
14,65

Wermikompost; Vermicompost

16,40

16,47

11,07

Srednia „„; Mean years

14,80

14,83

9,78 | NIR nawozy: LSD fertsizers

Osad; Sewage sludge

40,33

39,50 |

24,50

Wermikompost; Vermicompost

43,33

41,50 |

30,00

Średnia „„; Mean ,,,,

41,83

40,50 |

27,08 |

NIR „away xmaj LSD ценны хуи = 15257 | NIR gui LSD yeas = 1,405
*

69,47

13,20

NER gawory x uż LSD feritzer
x years = 0,489 | NIR,,„; LSD years = 0,547
t6

23,57

NIR woryx nuż LSD jerizer xyeers = 15544] NIR sag СЗТ „= 1,737

МЕ pawoxy
x ata? LSD fenitzer
x years = 05760 | NIR jas LSD years = 0,850
8

= 1,734

Osad; Sewage sludge

— oznaczenia jak w tabeli 1; explanations as in Table 1

= 0,365
34,78
38,28
NIR uawozyj LSD ferttizers

= MA
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Analizując udział poszczególnych frakcji w glebach nawiezionych osadem
widać, że po 2 i 4 latach układał się on w następującym szeregu: f2 > f6 > f3 >
f4 > f5 > f1, a dla obiektów z wermikompostem:

f2 > f3 > f6 > f4 > f5 > fl.

W glebach pobranych po 6 latach kolejność ta uległa zmianie. Stwierdzone różnice, przede wszystkim ubytek form labilnych, a wzrost stabilnych, należy wiązać ze
znacznie większymi opadami w 1997 roku, a tym samym znacznie intensywniejszym wymywaniem

Zn do warstw głębszych.

Wnioski

|

1.

Nawiezienie gleby osadem ściekowym nadmiernie obciążonym cynkiem
prowadzi do długotrwałego jej zanieczyszczenia tym metalem, a określone
różnice w zawartości w kolejnych latach badań wskazują na znaczny jego
ubytek z warstwy, do której został wprowadzony.

2.

Proces wermikompostowania osadu z dodatkiem węgla brunatnego prowadzi do ograniczenia mobilności cynku — w osadzie ściekowym blisko 70%
Zn występowało w postaci połączeń labilnych (f1 + f2 + f3), a w wermi-

kompoście jedynie 14,5% puli oznaczonego metalu.

3.

Po sześciu latach od nawiezienia gleby frakcje labilne Zn w glebie z dodatkiem osadu stanowiły 29%, a po zastosowaniu wermikompostu 56% ogólnej puli metalu.

4.

Stwierdzone różnice w wielkości spadku (osad) lub wzrostu (wermikompost) udziału frakcji labilnych w czasie wskazują na znacznie większą trwałość połączeń cynku występujących w wermikompoście niż w osadzie.
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Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki 6-letniego doświadczenia, przeprowadzone-

go w wazonach gruntowych. Jego celem była ocena przemian, jakim po 2, 416
latach ulegał Zn wprowadzony do gleby z osadem ściekowym i wyprodukowanym

na jego bazie wermikompoście. Chemiczną specjację cynku przeprowadzono me-

todg Iu, Pulforda i Duncana w modyfikacji Bogacza. Stwierdzono, że proces wermikompostowania osadu z dodatkiem węgla brunatnego prowadzi do znacznego

ograniczenia mobilności Zn zarówno w samym wermikompoście, jak i po wprowadzeniu tego materiału do gleby.
CHEMICAL FORMS OF ZINC IN THE SOIL
AFTER 2, 4 AND 6 YEARS SINCE APPLICATION
OF SEWAGE SLUDGE AND VERMICOMPOST
Barbara Patorczyk-Pytlik
Department of Plant Nutrition, Agricultural University, Wroclaw
Key words:

sewage sludge, vermicompost, zinc fractionations, soil

952

B. Patorczyk-Pytlik
Summary

Paper presented the results of 6-year experiment carried out in ground
pots, estimating the changes the zinc underwent 2, 4 and 6 years after being
supplied into soil together with sewage sludge and with vermicompost produced
on sewage sludge base. Chemical speciation of Zn was realized with the use of
Iu, Pulford's

and

Duncan

method

modified

by Bogacz.

It was

found

that

the

process of sewage sludge vermicomposting supplemented with the brown coal
resulted in considerable reduction of Zn mobility in vermicompost as well as
after introduction of this material into soil.
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