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Coraż częściej zwraca sję uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z po- 
stępującego zanieczyszczenia gleb uprawnych nadmiemymi ilościami me- 

tali ciężkich pochodzącymi z różnych źródeł [1, 2, 4, 6]. Wiąże się to z gro- 
madzeniem toksycznych ilości pierwiastków śladowych (wśród nich rów» 

nież” mikroelementów) przeważnie w najbardziej czynnej powierzchnio- 

wej warstwie gleby. Ponadto związki metali ciężkich wprowadzane z za- 

nieczyszczeniami wykazują często większą rozpuszczalność niż natural- 

nie występujące w glebie, co może powodować nadmieme pobieranie me- 

tali ciężkich przez rośliny [3, 8, 9, 13]. Celem pracy było prześledzenie 

rozpuszczalności miedzi i cynku wprowadzonych do gleb z pyłem hutni- 

czym. Badano także rozmieszczenie tych pierwiastków ponmaiędzy poszcze- 

gólne składniki gleb (roztwór glebowy, substancja organiczna oraz tlenki 

żelaza). : 

„METODYKA 
/ 

Próbki glebowe do badań rozpuszczalności miedzi i cynku pobierano 

(z doświadazenia wazonowego założonego w 1974 r. [10]. Wazony wypeł- 
hiono warstwą omą trzech różnych gleb: piaskowej (0,65°/o sub. org., 3°/o 
ez. spt., pHxc 4,4); lessowej (1,29%/0 sub. org., 33/0 cz. spł, pHka 5,4); 

aluwialnej (2,46% sub. ong., 34"/o0 cz. spł., pHkc, 6,4). Wyjściowe zawartości 

* Cu i Zn w mg/kg s.m. były następujące: gleba piaskowa Cu — 9, Zn — 

20; gleba lessowa Cu — 6, Zn — 30; gleba aluwialna Cu — 16, Zn — 80. 

Wprowadzenie do gleb pyłu hutniczego w dawkach 1 gi 10 g/kg gleby 

podniosło pierwotną zawartość Cu o 7 i 70, a Zn o 96 i 960 mg/kg s.m. 

„Przez aztery sezony wegetacyjne uprawiano trawę kupkówkę, w tym 

dwa lata bez wapnowania i dwa lata po wapnowaniu. Odczyn „gleb po



720 M. PIOTROWSKA 

wapnowaniu podniósł się do następujących wartości: w glebie piaskowej 
pHkci 7,9 w glebie lessowej — pHkei 7,6; w glebie aluwialnej — pHka 7,4. 

W badaniach rozpuszczalności miedzi i cynku zastęsowano następu- 
jące roztwory ekstrakcyjne: 

1) H,O — wg Kabaty-Pendias i Tarlowskiego: 250 g gleby o pojem- 
ności wod. 60°/o inkubowano 3 doby i odwirowano przesacz, 

2) DTPA — wg Follett i Lindsay 10 g gleby, 20 ml roztworu DTPA: 
0,05 m DTPA, 0,01 m CaCl,, 0,1 m trójetylenoamina; pH roztworu DTPA- 
-7,2, wytrząsanie 2 godz., | 

3) 0,1 n HCI 10 g gleby, 20 ml kwasu wytrząsanie 2 godz. 
Frakcjonowanie próbek glebowych przeprowadzono w ten sposób, że 

glebę traktowano kolejno następującymi roztworami ekstrakcyjnymi: 
0,05 п СаСЪ, 10%/ HO, i roztworem Tamma (pH 3,3). Każdy roztwór 

zadawano trzykrotnie w proporcji: 3 g gleby, 3 X po 20 ml roztworu, zo- 
_ Stawiano na noc i przesacz odwirowywano. Ekstrakcje roztrworami DTPA 

i HCl, jak tez frakcjonowanie kolejno zadawanymi rozbworami CaCls, 

H,O, i roztworem Tamma przeprowadzono w próbkach glebowych pobie- 

ranych z wazonów po zakończeniu pierwszego i czwartego sezonu wege- 

tacyjnego. Ze względu na dużą ilość materiału glebowego niezbędnego do 

otrzymania wyciągów wodnych próbki gleb przed wapnowaniem przygoto- 

wywano oddzielnie nie pobierając ich z wazonów: 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Zamieczyszczenie gleb pyłem hutniczym przyczyniło się zarówno do 

wzrostu ogólnych, jak i rozpuszczalnych fomm miedzi i cynku. Rozpusz- 

czalność obu badanych pierwiastków była na ogół dość zróżnicowana, za- 

leżnie od właściwości gleb, dawek pyłu hutniczego, jak od zastosowanego 

roztworu ekstrakcyjnego. 

WYCIĄG WODNY 

Zastosowanie wody jako najłagodniejszego roztworu ekstrakcyjnego 

wskazało na duże zróżnicowanie w występowaniu wolnych i słabo związa- 

nych form obu pierwiastków (rys. 1 i 2). Zawartość miedzi w wyciągu 

wodnym była bardzo niska w porównaniu z innymi roztworami ekstrak- 
cyjnymi. Najwięcej miedzi stwierdzono w próbkach gleb kontrolnych, 

matomiast w glebach traktowanych pyłem hutniczym ilości tego pier- 

wiastka obniżyły się gwałtownie, szczególnie w glebie aluwialnej. Wska- 

zuje to na stosunkowo szybką sorpcję tego pierwiastka pnzez gleby [2, 5, 8]. 

Rozpuszczalność cynku w wodzie, zwłaszcza z kombinacji z glebą pias- 

kową, była znacznie wyższa niż w przypadku miedzi. Ponadto ilość cynku 

a
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w ekstrakcie wodnym wzrastała proporcjonalnie do zastosowanej dawki 
pyłu hutniczego! Świadczy to o znacznie większej ruchliwości cynku w 
glebie w porówmaniu z miedzią [5, 8]. 

Po zwapnowaniu gleb zawartość miedzi i cynku w wyciągu wodnym 
uległa dalszemu zróżnicowamiu. Z przedstawionych w tabeli 1 wskaźni- 
ków (stosunek ilości Cu i Zn w wyciągu wodnym przed wapnowaniem 
gleb do tej samej wartości po wapnowaniu) wymika, że wapnowanie miało 
niewielki wpływ na spadek rozpuszczalności miedzi w wodzie, zwłaszcza 
w kombinacjach z pyłem hutniczym. Stwierdzono natomiast wzrost roz- 
puszczalności miedzi, a także i cynku po pnzeprowadzeniu zabiegu wap- 
nowania, co jest zgodne z badaniami innych autorów [1, 12]. 

ROZTWÓR DTPA 

Roztwór ten zawierający silnie chelatujący kwas dwuetyleno-trójami- 
nopięciooctowy ekstrahował z gleb znaczne ilości miedzi i cynku, wystę- 
pujące główmie w formach związanych z substancją organiczną jak i for- 
my niewymienne. Wpływ właściwości badanych gleb na ilości wyługo- 
wanej miedzi i cynku zaznaczył się tylko w przypadku gleby aluwialnej 
(rys. 1i 2). Wpływ wapnowamia na rozpuszczalność obu pierwiastków w 
roztworze DTPA był różny. W większości kombinacji ilość miedzi uległa 
wzrostowi, natomiast zawartość cynku wyraźnie zmalała (tab. 1). Zmiany 
w rozpuszczalności tych pierwiastków można powiązać z różnym wpły- 
wem odczynu ma stabilność kompleksów poszczególnych metali z czynni- 
kiem chelatującym [5, 8]. 

ROZTWÓR HCl 

Zgodnie z Harmsenem [5] roztwór ten ekstrahuje z gleby tzw. frakcję 

rezerwową, zawierającą głównie formy metali ciężkich, trudno na ogół do- 

stępne dla roślin. Siła ekstrakcyjna kwasu solnego w odniesieniu do obu 

pierwiastków była zbliżona do działania roztworu DTPA. Ilości 'wyekstra- 
howanych metali, szczególnie cynku, były w tym roztworze najwyższe. 
Również Harmsen [5] zwraca uwagę na ekistrahowanie podobnych ilości 

metali ciężkich obu roztworami zwłaszcza z gleb zanieczyszczonych. 

Po wapnowaniu gleb w rozpuszczalności miedzi nie wystąpiły okneślo- 

ne prawidłowości (w 50/0 spadek i w 50%, wzrost rozpuszczalmości), na- 
tomiast ilość cyniku ekstrahowanego kwasem solnym wyraźnie się obni- 

żyła. 

STĘŻENIE MIEDZI I CYNKU W TRAWIE 

Mimo wzrostu ogólnej zawartości miedzi w glebach traktowanych py- 

łem hutniczym stężenie miedzi w roślinach utrzymało się w zakresie nor- 

46 — ZPPNR nr 242



  me ee 0 MAH 

722 M. PIOTROWSKA 

  

00 —- 

300[- 

200 |-- 

00 |- 

b с 
50 |- 

_20|- 
Е 
ui 

г Z 10|- "R 
o K 
Е 

В = 

= 

2 5 

© [HCI | ue o , 
U 

2 
5 DTPA 

z 
5 
N 

HCI 
1 = = 

ОТРА 
~ DTPA 

0,4 |-- н.о 

0.3|-- 

" H,0 H0 

o1L \ | \ * 
0 1 10 0 1 10 0 1 10 

Dawki pyłu h w g/kg gleby 

Rys. 1. Zawartość miedzi w roztworach ekstrakcyjnych; R — roślina, a — gleba 

piaskowa, b — gleba lessowa, c — gleba aluwialna 

malnych stężeń zarówno przed jak i po wapnowaniu gleb. Wskazuje to na 

stosunkowo słabe przemieszczanie miedzi do nadziemnych części roślin 

nawet z zamieczyszczonego podłoża glebowego, co stwierdzili także i inni 

autorzy [4, 8]. | 

Stężenie cynku w trawie uprawiamej na glebach z dodatkiem pyłu hut- 

niczego przewyższało znacznie normalne zawartości tego pierwiastka w
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Rys. 2. Zawartość cynku w roztworach ekstnakcyjnych i w trawie; oznaczenia 
jak do rys. 1 ``. 

roślinach. Odmosi się to szczególnie |do roślin uprawianych na glebie pias- 

kowej i lessowej. Wysokie stężenie cynku w roślinach, jak też znaczne 
ilości wyługowane przez wyciąg wodny świadczą w odróżnieniu od mie- 

dzi o dużej ruchliwości cynku, szczególnie w glebach o lekkim składzie 

mechanicznym [7, 11]. Zmiany w koncentracji zarówno miedzi, jak i cyn-



724 M. PIOTROWSKA 

Tabela 1 

Wskaźniki zmienności średnich stężeń Cu i Zn w roztworach ekstrakcyjnych i trawie przed i po 
Wapnowaniu gleb 

  

Dawka Cu 

Gleba pyłu — Sa 
w g/kg НО DTPA HCI trawa НО DTPA HCI trawa 

Zn 
      

0 0,5 1,0 1,1 1,3 3,45 0,4 1,50 0,3 
Piaskowa 1 Зы 1,5 0,46 1,6 0,57 0,6 0,94 0,2 

10 4,0 1,9 2,06 1,1 14,54 0,8 1,22 0,2 

0,77 0,6 1,0 1,1. 1,30 0,9 1,46 0,6 
Lessowa 1 2,80 0,7 0,98 1,1 0,23 0,4 0,34 0,2 

10 6,50 2,5 3,10 3,0 18,39 0,7 0,98 0,1 

0,40 0,9 0,96 1,3 4,76 0,3 1,40 0,6 
Aluwialna 1 0,75 1,1 0,87 1,2 4,24 1,0 0,75 0,8 

10 2,42 1,7 0,81 1,6 9,69 0,8 0,64 1,2 
  

ku w roślinach pochodzących z kombinacji przed i po wapnowaniu gleb 
były zbliżone najbardziej do układu stężeń tych pierwiastków w roztwo- 
rze ekstrakcyjnym DTPA (tab. 1). 

FRAKCJONOWANIE ROZTWORAMI CaCl,, H,0, I TAMMA 

Frakcjonowanie próbek glebowych kolejno działającymi roztworami 
ekstrakcyjnymi: CaCl,, H>O;> i roztworem Tamma wskazało na rozmiesz- 
czenie miedzi i cynku między poszczególnymi składnikami gleb. Z danych 
zestawionych w tabeli 2 wynika, że największy udział miedzi stwierdzo- 
no we frakcji związanej z substancją organiczną (> 50%). W glebach pias- 
kowej i lessowej traktowanych pyłem hutniczym zawartość tej frakcji 
zwiększyła się do > 90% ogólnej ilości miedzi wyługowamej zastosowa- 
nymi roztworami ekstrakcyjnymi. W glebie aluwialnej z najwyższą daw- 
ką pyłu najwięcej miedzi stwierdzono we frakcji tlenku żelaza. Wolne 
i słabo związane formy miedzi w największej ilości wystąpiły w kombi- 

nacjach kontrolnych gleby piaskowej i lessowej (odpowiednio 15 i 7*/0). 
Po zwapnowaniu gleb ilości miedzi związane z substancją organiczną 

uległy wyraźnemu zmniejszeniu (oprócz gleby aluwialnej z pyłem hutni- 
czym), a ilości miedzi związane z tlenkami żelaza zwiększyły się. Można 
to wytłumaczyć osłabieniem wiązań Cu z substancją organiczną i wytrą- 

camiem tlenków żelaza w warunkach podwyższonego pH po wapnowaniu 

gleb [8]. Ilości miedzi występujące w wolnych i słabo związanych for- 

mach nie uległy wyraźnej zmianie pod wpływem wapnowania. 
Zmiany w rozmieszczeniu cynku między poszczególnymi frakcjami po
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Tabela 2 

llość Cu i Zn przechodząca do roztworów ekstrakcyjnych przed i po wapnowaniu gleb 

я (średnie z 3 powtórzeń) 

Cu 
Dawka Roztwór zn 

Gleba pyłu ekstrak- a b a b 

wg/kg cyjny NE EN — — 
mg/kg %* mg/kg % mg/kg % mg/kg % 

  

    

  

Pias- 0 CaCly 0,2 15 0,2 12 1,1 5,6 0,6 3,5 

kowa H>O 0,7 54 0,4 26 13,2 68,2 6,9 34,5 

Tamma 0,4 31 1,0 62 5,1 26,2 13,0 62,0 

10 CaCh 0,4 1 0,5 1 250,0 46,8 162 28,4 

Н›О> 39,4 93 29,0 56 266,0 49,8 254 44,6 

Tamma 2,5 6 22,0 43 18,0 3,4 154 27,0 

Les- 0 CaCh 0,2 7 0,2 7 0,3 1 0,3 1 

sowa H202 1,8 67 0,4 13 20,0 70 4,0 15 

Tamma _ 0,7 26 2,5 80 8,3 29 22,0 84 

10 CaCl, 0,4 0,7 0,4 0,5 308 32 45 6 

\ H>O;> 56,0 93,3 48,0 65,3 591 61 550 69 

Tamma 3,0 6,0 25,0 34,2 69 7 201 25 

Alu- 0 CaCl, 0,2 3 0,2 2 9,2 1 0,4 1 

wialna H>O> : 3,2 46 2,3 31 dą 7 11 18,0 31 

Tamma 3,6 51 6,1 67 20,8 88 39,0 68 

10. CaCh 0,1 0,2 3,0 5 22 1 5 3 

H202 7,5 17,2 27,0 49 300 37 372 58 

Tamma 36,0 82,6 32,0 52 504 62 250 39 

а — Przed wapnowaniem. 

b _ Po wapnowaniu. 

x — W % ilości wyekstrahowanej 3 roztworami. 

wapnowaniu gleb były mniej regularne w porównaniu ze zmianami mie- 

dzi. Wyraźniejszym zmianom uległy tylko wszystkie frakcje cynku w kom- 

minacjach z glebą piaskową. 

e | WNIOSKI 

1. Badania rozpuszczalności miedzi i cynku wskazały na wysoką mo- 

bilność cynku i stosunkowo małą mobilność miedzi w glebach zanieczysz- 

czonych pyłem hutniczym. Przejawem tego była zróżnicowana rozpusz- 

czalność tych pierwiastków w różnych roztworach ekstrakcyjnych, szcze- 

gólnie w wyciągu wodnym, jak też pobranie ich przez rośliny. 

2. Zmiany stężeń miedzi i cynku w trawie po wapnowaniu gleb naj- 

lepiej korelowały ze zmianami koncentracji tych pierwiastków w roztwo- 

rze ekstrakcyjnym DTPA.
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3. Frakcjonowanie gleb wskazało na znaczny udział miedzi w komplek- 
sach metalo-organicznych (gleby nie wapnowane) 'i na przechodzenie jej 
po wapnowaniu gleb do frakcji związanej z tlenkami żelaza. Rozmieszcze- 
nie cynku między poszczególnymi składnikami gleby było na ogół niere- 
gularne, choć zwraca uwagę występowanie znacznych ilości cynku w for- 
mach wodnych i słabozwiązanych w glebach o leżejszym składzie mecha- 

nicznym zanieczyszczonym pyłem hutniczym. 
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M. Ilempoecka 

ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ. 

ЧАСТЬ 1. МЕДЬ И ЦИНК 

Резюме 

Исследовали растворимость меди и цинка в почвах (в рамках сосудного опыта), искус- 

ственно загрязненных пылями металлургического завода. В качестве экстрактивных раство- 

ров применяли Н›О, ОТРА и НС, как на неизвесткованные, так и известкованные почвы. 

В одних и тех же почвенных образцах (отобранных в конце первого года роста растений 

и на второй год после известкования почвы) проводили также фракционирование почвы 

по очередно применяемыми растворами: СаС]., Н›О»› и раствором Тамма (рН 3,3). 

Установлены значительные различия в растворимости обоих элементов в зависимости 

от примененного экстрактивного раствора, вида почвы и дозы пыли металлургического 

завода. Рост в почвах растворимых форм обоих микро-элементов приводил к повышению 

лишь содержания цинка в растениях, тогда как содержание меди в еже сборной удержи- 

валось в пределах нормальных концентраций. Известкование приводило к самым четким 

изменениям в формах тяжелых металлов, связанных с гумусом, особенно по отношению 

к меди,
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DYNAMICS OF SOME HEAVY METALS IN SOILS. 
PART I. COPPER AND ZINC 

Summary 

The copper and zinc solubility in soils (in pot experiments) artificially con- 

taminated with metallurgic factory dust, was investigated. As extraction solu- 

tions H,O, DTPA and HCl were applied both to unlimed and limed soils. In 

the same soil samples (taken at the end of the first year of growth and in the 

second year after liming of soils) also fractioning of soils by subsequently applied 

solutions of CaCl,, H,O, and the Tamm/’s solution (pH 3.3) was carried out. 

Considerable differences in solubility of both first elements depending on the 

extraction solution applied, soil kind and metallurgic factory dust dose were 

found. A growth of soluble forms of both elements led to an increase of the 

zinc ‘content in plants; the copper content in cocksfoot maintained within the 

limits of normal concentrations. Liming resulted in the most distinct changes 

in forms of heavy metals fixed with humus, particularly as regards copper.


