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Przestrzenne zmiany w środowisku glebowym pogłębiają się wmaz 

z upływem czasu i mogą obejmować coraz większe strefy wokół źródła 

emisji. Na ich kiształtowanie bardzo duży wpływ wywierają czynmiki me- 

teorologiczne, które powodują przemieszczanie emitowanych przez hutę 

zanieczyszczeń [2, 8]. Stąd też punkty znajdujące się w podobnej odległoś- 

ci od centrum emisji mogą różnić się znacznie pod względem zawartości 

szkodliwych zanieczyszczeń. Na podstawie stosowanych metod [8] wyzna- 

czania stref różnego zanieczyszczenia i zapylenia, ze względu na wpływ 

wielu czynników nie można określić stopnia ich kumulacji w glebie. 

Celem naszej pracy było poznanie kształtowania się niektórych właś- 

ciwości gleb w rejonie Huty Miedzi Legnica na tle przestrzennego roz- 

mieszczenia w nich niektórych metali ciężkich i siarki. 

METODYKA BADAŃ 

Badaniami objęto obszar położony w promieniu 1500 m od huty, przyj- 
mując za centrum emisji komin pieców szybowych. Próbki pobrano z głę- 

bokości 0-10 am na ośmiu kierunkach (N, NE, E, SE, S, ŚW, W i NW) 

w odległościach co 300 m od źródła zanieczyszczenia. Kierunek wschodni 

został przedłużony do 2400 m, ponieważ ma badanym obszarze przeważają 

wiatry z kierunków zachodnich. Scheimat rozmieszczenia punktów badań 

wraz z różą wiatrów przedstawiono ma rysunku 1. 

Łącznie pobrano 43 próbki glebowe bardzo wyrównane pod względem 

składu mechanicznego (utwory pyłowe ilaste — 37, gliny średnie pylaste — 

4 iubwory pyłowe zwykłe — 2 próbki). Mało zróżnicowany skład mecha- 

_niczny, a zwłaszcza zbliżona zawartość w badanych glebach części spła- 

wialnych stwarza podobne warunki kumulacji emitowanych przez hutę 

zanieczyszczeń. : |
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Rys. 1. Rozmieszczenie punktów badań i róża wiatrów 

W zebranym materiale glebowym wykonano następujące oznaczenia: 
1) zawartość niektórych składników będących wskaźmikami zanieczysz- 

czenia, w tym: 

— miedź (w wyciągu 2%0 kwasu azotowego) metodą Westerhoffa z dwu-- 
kupralem, 

— cynk (w wyciągu 0,1 m kwasu solnego) metodą ditizonową, 
— siarkę całkowitą metodą Bardsleya i Lancastera, 

2) pH w 1,0 n KCl, 

3) kwasowosé hydrolityezna H, me. Kappena, 
4) właściwości sorpcyjne metodą Pallmana. 
Na podstawie kwasowości hydrolitycznej oraz sumy kationów wymien- 

nych o charakterze zasadowym wyliczono stopień wysycenia gleb katio- 
nami zasadowymi — V. Uzyskane wyniki badań zestawiono w tabelach ~ 
1-2. 

W celu wydzielenia stref o różnym stopniu zanieczyszczenia emitowa- 
nymi przez hutę pyłami zawierającymi między innymi: S, Cu i Zn wpro- 
wadzono wskaźniki wielokrotnych nagromadzeń tych składników wyli- 
czone na podstawie średniej ich zawartości w glebach. nie zanieczyszczo- 
nych tego rejonu wg pracy Drozda i Kowalińskiego [1]. , |
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OMÓWIEENIE WYNIKÓW 

SIARKA 

Przedstawione w tabeli 1 wyniki wskazują, że zawartość siarki na ba- 
danym terenie wykazuje duże zróżnicowanie i waha się w przedziałach 

180-21 000 ppm. Najwięcej siarki gromadzi się w odległości 300-600 m 
od źródła emisji. Ilość jej na poszczególnych kierunkach zasadniczo ma- 
leje wraz z odległością od centrum emisji. Pewnym odstępstwem od wspo- 

mnianej reguły jest zwiększenie się ponowne jej ilości w odległości 900— 

1200 m od źródła zanieczyszczenia na kierunkach N, S, WS, W i NW. 

Świadczy to o wpływie różnych czynników, w tym głównie meteorologicz- 

nych na przestrzenne rozmieszczenie omawianego składnika w glebach 

sąsiadujących z hutą [1, 2, 5, 8]. | 

Pobwierdzają to również przedstawione graficznie (rys. 2) strefy wie- 

lokrotnych zmian zanieczyszczenia gleb siarką. Wynika z nich, że najwięk- 

sza jej kumulacja występuje na kierunku wschodnim, na którym w od- 

ległości do 1000 m od centrum emisji stężenie sianki przekracza 10-krot- 

nie średnią. zawartość w glebach nie zanieczyszczanych tego rejonu [1]. 

Na kierunku N, NW i W powyższa strefa stężemia siarki jest ograniczona 
do odległości 300—600 m od centrum zanieczyszczania. 

Akumulacja przestrzenna siarki na kierunku wschodnim i kierunkach 

przyległych wykazuje ścisłą zależność od róży wiatrów, wpłytwając na 

powiększenie stref zamieczyszczeń siarką w tych rejonach. Należy jed- 
nakże nadmienić, że spotykane różnice ilościowe nagromadzenia siarki na 
niektórych kierunkach (tab. 1) mogą wynikać z wpływu innych czynników 
atmosferycznych, między innymi opadów, mgieł oraz zdarzających się 

okresowo awarii produkcyjnych [2, 8, 7, 8]. 

Analizując zanieczyszczenie gleb siarką (rys. 2) na kierunku wschodnim 

możemy stwierdzić jeszcze w odległości powyżej 1500 m od centrum emi- 

sji podwyższoną jej zawartość w stosunku do gleb nie zanieczyszczonych 
[1]. Strefa ta na kierunkach małej częstotliwości i siły wiatrów ogranicza 

się tylko do terenów położonych w odległości 300—600 m od centrum 
emisji. 

MIEDŹ 

Zawartość oznaczonej formy Cu w glebach badanego rejomu jest sil- | 

nie zróżnicowana i waha się w przedziałach 60-16400 ppm zażeżnie od kie- 

runku i odległości od centrum emisji (tab. 1). Największe jej ilości prze- 

kraczające 50-krotne stężenia w porównaniu z glebami nie zanieczyszczo- 

nymi [1] sbwierdzono na obszarze bezpośrednio przylegającym do huty 

(rys. 3). Przy analizie przestrzennego rozkładu stopnia zanieczyszczenia
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Zawartość siarki miedzi i cynku w powierzchniowej 
    

    

      

Odległość Kierunki 
próbki od 

centrum N NE E SE 
emisji 
w m Ss Cu Zn 5 Cu Zn S Cu * Zn 5. Cu Zn 
    

300 400 1150 79 1150 5900 255 21000 16400 910 2550 2850 380 
600 300 150 60 4900 1800° 225 8900 4550 220 800 850 175 
900 400 550 34 440 480 40 4800 3350 195 550 640 73 

1200 220 300 21 280 250 15 1550 840 69 280 260 55 
1500 180 210 12 220 60 19 400 840 50 240 124 25 

  

        

[_ ]e2 (x200 ppm | 

[I] 2-5 (+ 200 ppm! 

EQ 500 » 200 ppm) 

EHHH >10 [x 200 ppm) 

© Centrum śmisfi 

300 m   
Rys. 2. Strefy wielokrotnych zmian zanieczyszczenia gleb sianką-. w warstwie 
0-10 cm; za podstawę przyjęto średnią wartość S=200 ppm dla gleb nie zanie- 

czyszczonych w tym rejonie, wg pracy Drozda i Kowalińskiego [1]
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Tabela 1 

warstwie gleb zanieczyszczonych w ppm 

Kierunki 

S WS W NW 

$ Си Zn $ Си Zn $ Cu "Zn $ Си Zn 

3500 1800 430 320 300 255 1400 3650 385 4750 7200 375 

220 480 54 180 140 53 250 850 64 250 660 56 

180 200 28 320 210 37 240 240 38 320 400 38 

210 98 20 320 109 28 300 400 35 550 200 25 

250 76 24 190 64 7 200 400 36 320 168 18 

  
[_ ]ю 2 (x32 ppm) 

FZH-20 {x 32 ppm) 

CTT 10-50 (« 32 ppm) 

EHHH] >50 (+32 ppm) 

© Centrum emisji 

300m 

Rys. 3. Strefy wielokrotnych zmian zanieczyszczenia gleb miedzią w warstwie 

0-10 cm; za podstawę przyjęto średnią zawartość Cu=32 ppm dla gleb nie za- 

nieczyszczanych w tym rejonie, wg pracy Drozda i Kowalińskiego
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Odczyn i niektóre właściwości sorpcyjne 
  

  

  

  

  

  

Kierunki _ 
Odległość 

N ‚ МЕ Б ЗЕ 
próbki od __ - 
centrum pH pH p emisji w Hh S Hh S w Hh S | Hh 5 

wm 101 ——__ PA 1 On pie ; 
KCI mgR/100g mgR/100 g KCI  ragR/1 g00 mgR/100 g 

300 4,4 639 684 6,1 3,33 11,14 60 9,28 56,52 5,1 11,46 10,98 
600 5,2 9,34 9,80 5,8 5,95 18,0 5,2 9,71 20,84 5,2 4,38 6,33 
900 ^ 5,9 3,41 8,88 4,8 3,88 862 50 989 11,90 5,1 3,06 6,30 

1200 5,0 3,94 905 5,9 2,36 8,64 5,0 4,46 7,85 6,7 0,96 7,85 
1500 5,1 3,41 5,40 4,6 2,80 5,96 4,8 3,50 7,59 7,2 0,61 9,47 
  

  

  
    

    
с] 402 {x8 ppm] 

| 2-10 [x8 ppm) 

[10-50 (x8 ppm) 
НЕЕ > 50 (x8 ppm) 

©) Centrum emisji 
300 m i 

Rys. 4. Strefy wielokrotnych zmian zanieczyszczenia gleb cynkiem w warstwie 

0-10 cm; za podstawę przyjęto średnią zawartość Zn=8 ppm dla gleb nie zanie- 

czyszczonych w tym rejonie, wg pracy Drozda i Kowalińskiego 
e
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Tabela 2 

„powierzchniowej warstwy gleb zanieczyszczanych 

Kierunki 

5 | ws w NW 
pH pH pH — pH 
w Hh S w Hh S 7 Hh S w Hh S 

1,0n _ 1501 Ш - 1,0n —1—— 
KCI mgR/100 g KCI mgR/100 g KCI mgR/100 g KCI mgR/100 g 

6,0 3,59 6,85 6,1 1,31 7,86 6,4 1,75 7,19 6,0 5,08 18,25 

5,1 2,63 6,58  -5,6 2,01 6,48 5,0 2,80 4,60 4,8 3,59 4,85 

5,2 2,28 7,57 4,4 4,38 4,10 5,7 2,80 8,51 7,2 0,53 9,69 

4,4 3,85 8,13 5,2 3,15 8,06 7,0 0,61 9,76 6,7 0,88 7,20 

5,1 2,89 6,75 5,0 2,89 8,64 5,7 1,93 6,73 4,9 3,41 6,86 © 
  

  

      

  

  

                    

Gleby kwaśne 
] i bardzo kwaśnelpHyq<S5 

Gleby lekko kwaśnelpH _ 56-65] 

Rys. 5. Zróżnicowanie odczynu gleb w 

KCI 

Gleby obojętne (pH „o, 66-72] 

warstwie 0-10 cm 
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gleb miedzią zwraca uwagę wydłużenie stref wielokrotnego nagromadze- 
nia Cu w kierunku wschodnim. Na tym-=kierumku strefa ponad 50-krotne- 
go zanieczyszczenia sięga nawet do 1150 m, podczas gdy na kierunkach S, 
W i N ogranicza się zasadniczo do 300-600 m od centrum zanieczyszcze- 
nia. 

Rówmocześnie należy podkreślić zdecydowanie większą wielokrotność 
nagromadzenia Cu w rejonie badań w porównaniu z omówioną popnzednio 
siarką. Wyrazem tego jest rozszerzona strefa 10-50-krotnego wzrostu jej 
ilości, któna na kierunku wschodnim sięga do około 1900 m, matomiast na 
kierunkach N, W i S do 900-1200 in. W pozostałych glebach występują- 
cych ma zewnątrz wymienionej strefy koncentracja miedzi jest 2-10 razy 
wyższa w stosunku do jej zawartości w glebach nie podlegających zamie- 
czyszczeniu. Najmniejszą kumulację Cu stwierdzono w rejonach odleg- 
łych 1500 m od źródła emisji na kierunkach SW i NE, na których jedno- 
cześnie częstotliwość wiatrów jest najniższa. 

/ 
*. 

CYNK 

Gleby badanego rejonu zawierają 7-910 ppm oznaczonej formy cynku, 

a jego ilość zależy podobnie jak Cu i S od odległości od centrum emisji 

i kierunku, na którym przeprowadzono badania (tab. 1). Najwięcej cynku 

(940—430 ppm) znajduje się w glebach na kierunkach E i S w odległości 

do 300 m od źródła zanieczyszczenia, a najmniej (7-12 ppm) w odległoś- 

ci około 1500 m na kierunkach ŚW i N. i 

Strefa największej koncentracji cynku (rys. 4) ogranicza się-do.500 m 

na kierunku E i 150 m na kierunku N, wykazując mniejszy zasięg w po- 

rówmaniu z maksymalnym stężeniem Cu i S. Następna wydzielona. strefa 

koncentracji Zn (10-50 X 8 ppm) rozszerza się na kierunku wschodnim do 

900 m, a na północy do 300 m. Resztę badanego obszaru pokrywają gle- 

by, w których zawartość cynku jest 2-10 razy wyższa w porównaniu z gle- 

bami nie zanieczyszczanymi [1]. Jedynie na kierunku SW i N w odległości 

około 1500 m od źródła emisji koncentracja cynku jest zbliżona do jego 

zawartości w glebach nie zanieczyszczonych. 

ODCZYN | a a 

Kumulacja w glebie zanieczyszczeń metalami ciężkimi i siarką może 

wpływać na szereg procesów zachodzących w glebie, które kształtują nie- 
które właściwości środowiska glebowego. W dotychczasowej literaturze 

[1 , 3-6] zwracano uwagę na dużą rolę zamieczyszczeń gleb siarką w kształ- 

towaniu ich odczynu. Przedstawione wyniki (tab. 2) wskazują, że nie zaw- 

sze duże nagromadzenie siarki wpływa wyraźnie na obniżenie pH gleby. 
Wykreślone strefy zmiany odczynu w rejonie badań (rys. 5) świadczą, że 

\
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w glebach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie huty pomimo na- 
gromadzenia znacznej ilości siarki pH jest wyraźnie wyższe w porów- 
naniu z glebami łeżącymi mieco dalej od centrum emisji. Można to zja- 
wisko tłumaczyć równoczesną akumulacją siarki i niektórych związków 
metali o charakterze zasadowym [3, 5]. Mogą one równoważyć związki 
siarki dostające się do gleb tej strefy i decydować o ich odczynie. Jedno- 
cześnie połączenia siarki jako bardziej lotne mogą łatwiej ulegać pnze- 
mieszczaniu na dalszą odległość pod wpływem czynników meteorologicz- 
nych i w ten sposób przyczyniać się do zakwaszania gleb w strefach nie- 
co dalej położonych od centrum emisji. Wyrazem tego oddziaływania jest 
występowanie w dalszej odległości strefy gleb kwaśnych i bardzo kwaś- 
nych, poza którą ma obrzeżach badanego terenu na kierunkach SE, W, NW 
i N, spotykamy ponownie gleby lekko kwaśne i obojętne. 

WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNE 

Przedstawione zmiany nagromadzenia siarki, miedzi i cynku oraz 
kształtowany pod ich wpływem odczyn gleb znajdują swoje odbicie we 
„właściwościach sorpcyjnych. W glebach najsilniej zanieczyszczanych zwra- 
ca uwagę wylsoka kwasowość hydrolityczna H, oraz duża ilość kationów 
metalicznych o charaktenze zasadowym (tab. 2), szczególnie na kierunku 
wschodnim (56,0 mgR/100 g gleby). W dalszych odległościach od huty 

ilość kationów zasadowych (S) wynosi 7-9 mgR i jest zbliżona do przeciet- 
nych zawartości w utworach pyłowych. Wynikiem zmian kompleksu sorp- 

cyjnego jest stopień jego wysycenia kationami o charaktenze zasadowym. 

Na rysunku 6 przedstawiono strefy przestrzenne gleb o podobnej war- 

tości V w rejonie huty. Analiza tego rysunku potwierdza, że w glebach 

bezpośrednio przylegających do huty spotykamy wyższe wartości 

V (> 70%) aniżeli w bardziej oddalonych, w których wartości te wyno- 
szą 60-700/0. W strefie tej występują mniejsze enklawy gleb o niższym 
stopniu wysycenia (V < 60%/0) w odległościach 600-900 m. Poza granica- 
mi omawianej strefy we wszystkich kierunkach obserwujemy ponownie 
zasięg gleb o wyższym stopniu wysycenia kompleksu sorpcyjnego katio- 

nami o charakterze zasadowym. a 

Z. przeprowadzonych badań wynika, że pnzestrzene zróżnicowanie gleb 

na podstawie wartości V zależy niewątpliwie od stopnia kumulacji w 

nich zamieczyszczeń siarką i metalami, wśród których w świetle prze- 

prowadzonych badań [5] duże znaczenie mają wapń i magnez. 

WNIOSKI 

1. Emisja pyłów i gazów przez hutę miedzi prowadzi do znacznej ku- 

mulacji w powierzchniowej warstwie gleby siąrki, miedzi i cynku, których
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Stopień \музусегиа (\).: 

ЕЕ do 60 % 

Ej] 60-70 % 
[> 70% 

©) Centrum emisji 

300m   
Rys. 6. Zmiany stopnia wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami (V) . (W war- 

stwie 0-10 cm 

zawartość przekracza wielokrotnie ilości spotykane w glebach mie zanie- 
czyszczonych. 

2. W porównaniu z glebami nieskażonymi w rejonie huty gromadzące 
się miedź i cynk wielokrotnie przewyższają ilości kumulowanej w nich 
siarki. 

3. Stopień zanieczyszczenia gleb zależy od kierunku i odległości od 
centrum emisji, jak rówmież niektórych czynników meteorologicznych. 
Stąd też strefa największego zamieczyszczenia gleb siarką, miedzią i cyn- ' 
kiem wydłuża się na kierunku wschodnim wykazując zgodność z kierun- 
kami przeważających wiatrów. 

4. Kształtujący się pod wpływem wielokrotnego wzrostu zanieczysze- 
nia odczyn i stopień wysycenia gleb kationami o charakterze zasadowym . 
jest wypadkową udziału w nich siarki i kationów metalicznych.
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Е. Дрозд, М. Личнар, С. Ковалиньски 

ОБРАЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ ПОЧВ В УСЛОВИЯХ 
ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ЭМИТИРУЕМЫХ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫМ 

ЗАВОДОМ ‚ЛЕГНИЦА” 

Резюме 

Целью настоящего труда было изучение влияния эмитированных медеплавильным 
заводом ,„,Легница” загрязнений на образование-некоторых свойств почв на расположенных 

в восьми основных направлениях от завода площадях. На каждой площади отбирали из 

слоя 0-10 см образцы в 5 пунктах, расположенных на расстоянии 300 м друг от друга. Про- 

веденные опыты показали, что в почвах вокруг завода произошло значительное накопление 

5, Сии Ил, распределение которых обусловлено метеорологическими факторами. Приня- 

тые показатели множественности накопления загрязнений позволили выделить зоны с раз- 

ной степенью загрязнения $, Си и 7п. Сверх того установлено влияние указанных показа- 

телей, загрязнений на образование кислотности и сорбционных свойств почв, расположен- 

ных по соседству от медеплавильного завода. 

J. Drozd, M. Licznar, S. Kowaliński 

FORMATION OF SOME SOIL PROPERTIES UNDER 

THE EFFECT OF CONTAMINANTS EMITTED 

BY THE ”LEGNICA” COPPER WORKS 

‘ Summary 

The aim of the work was to recognize the effect of contaminants emitted by 

the "Legnica” Copper Works on the formation of some properties of soils situated 

along eight main area lines around the Works. On each area samples were taken
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from the 0-10 cm layer at 5 points lying at the distance of 300 m from one ano. 

ther. The respective tests have proved a considerable S, Cu and Zn accumulation 

in soils around the Works, their distnibution depending on meteorological factors. 

The assumed indices of contaminant accumulation multiplicity allowed to distin- 

guish the zones of different degree of contamination with S, Cu and Zn. Moreover, 

the effect of the above contamination indices on the formation of reaction and 

sorption properties of soils in the vicinity of the Copper Works has been proved.


