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W badaniach gleby dla celów gleboznawczych i chemiczno-rolniczych 
posługujemy się niejednokrotnie stężonym kwasem solnym. Jest on czyn
nikiem mającym, za zadanie roztworzenie i rozpuszczenie (części) m ateriału 
glebowego. Na podstawie analizy składu tego wyciągu wysnuwane są 
wnioski o właściwościach danego materiału glebowego.

Trzeba zaznaczyć, że pierwotnym celem stosowania stężonego kwasu 
solnego było poznanie stanu żyzności gleb. Sądzono bowiem, że na podsta
wie analizy chemicznej składu wyciągu glebowego (kwasem solnym) można 
będzie określić „żyzność“ gleby. Sposób ten, jak wiadomo, nie ziścił w pełni 
pokładanych w nim nadziei. Niemniej jednak i obecnie stężony kwas solny 
bywa stosowany dla zorientowania się w ogólnym zapasie składników po
karmowych w glebie, które mogą być stopniowo dostępne dla roślin 
w ciągu dłuższego okresu czasu.

Nierównie jednak większe znaczenie zyskała później (koniec XIX w. 
i I ćwierćwiecze XX w.) metoda badania gleby przy pomocy analizy wy
ciągu kwasem solnym w badaniach gleboznawczych dla określenia rodzaju 
wietrzenia i stanu zwietrzenia danej gleby. Kwas solny bowiem nie roz
twarza całej masy glebowej, lecz w zależności od warunków określonych 
daną metodą rozpuszcza w mniejszym lub większym stopniu część zwie
trzałą nie naruszając, względnie tylko nieznacznie, niezmienione minerały 
skały macierzystej.

Istnieje duża ilość metod sporządzania wyciągów kwasem solnym okre
ślających stężenie kwasu solnego (10—30%), stosunek gleby do kwasu 
(1 : 2 do 1 : 10, a nawet 1 : 25), tem peraturę (18°—110° C) i sposób ogrze
wania oraz czas działania kwasu na glebę (V2 godz — 120 godz).

Przy tak różnych warunkach przeprowadzania ekstrakcji można się 
było z góry spodziewać, że wyniki uzyskane różnymi metodami mogą się 
różnić między sobą. I istotnie zostało dowiedzione, że żadna z istniejących
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metod nie może dać wartości absolutnych pozwalających w sposób ścisły 
rozgraniczyć dla każdej gleby produkty wietrzenia od pierwotnej substan
cji. Niemniej jednak analiza składu wyciągu glebowego daje cenne wska
zówki do oceny stanu zwietrzenia i wyługowania gleby.

Stosowanie jednak, nie tylko w różnych krajach ale nawet w różnych 
pracowniach tego samego kraju, różnych metod sporządzania wyciągów 
kwasem solnym powoduje utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania 
z uzyskanych wyników. Dlatego też Międzynarodowe Towarzystwo Glebo
znawcze podjęło obszerne badania nad metodyką wyciągów glebowych 
i w wyniku tych badań Druga Komisja Międzynarodowego Towarzystwa 
Gleboznawczego na międzynarodowej konferencji w Budapeszcie w roku 
1929 (1—13. VII) podjęła uchwałę zalecającą jako obowiązującą metodę 
van Bemmelena-Hissinka (1). Brzmienie tej uchwały było następujące:

„Zaleca się ogólnie stosowanie metody van Bemmelena-Hissinka dla 
sporządzania wyciągu z gleby kwasem solnym: 10—20 g gleby z dziesię
ciokrotną ilością kwasu solnego o punkcie wrzenia 110° С gotuje się 1 go
dzinę na wolnym płomieniu pod chłodnicą zwrotną.

Jest rzeczą oczywistą, że w badaniach naukowych każdy ma prawo 
stosować taką metodę, która według jego doświadczenia pozwoli mu 
w sposób najlepszy i najpewniejszy ten cel osiągnąć. Każdy autor jest 
jednak obowiązany stosowaną metodę tak w swoich publikacjach opisać, 
by możliwa była ocena i sprawdzenie jego wyników“.

Pomimo tej uchwały w dalszym ciągu w poszczególnych krajach za
chowano dawniej przyjęte, względnie uznano później jako oficjalne inne 
metody.

W Polsce do tej pory nie została uznana za ogólnie obowiązującą ani 
metoda zalecona przez Międzynarodowe Towarzystwo, ani też żadna inna. 
W zasadzie, przynajmniej w okresie przynależności do Międzynarodowego 
Towarzystwa Gleboznawczego (okres międzywojenny), powinna obowią
zywać metoda van Bemmelena-Hissinka. W latach powojennych, zwłasz
cza ostatnich, stosowana jest w pracowniach gleboznawczych przeważnie 
metoda Gedrojcia z 20% HC1 (wg posiadanych informacji: Warszawa, 
Poznań, Lublin) jakkolwiek i inne metody są także stosowane. Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego wychodząc z założenia 
konieczności ustalenia jednolitych metod dla badań typowych zlecił refe
rentowi wysunięcie odpowiedniej propozycji. Na wniosek referenta uzgo
dniono, że podstawą tej propozycji będą przeprowadzone w jego pracowni 
porównawcze analizy chemiczne 1 wyciągów glebowych kwasem solnym 
sporządzone różnymi metodami. Na tej podstawie, przy uwzględnieniu 
danych literatury oraz warunków przeprowadzenia wyciągów i opinii

1 Subsydiowane przez P. T. G.
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2 recenzentów wysunięta propozycja ma być przekazana do akceptacji 
Głównej Komisji Klasyfikacji, Nomenklatury i Kartografii Gleb.

Jako dodatkowy m ateriał dla referenta służyć miały wyniki ankiety 
rozpisanej przez niego. Niestety, ankieta ta nie dała spodziewanego wyni
ku, gdyż na 14 placówek, do których została wysłana, odpowiedzi nadesłały 
tylko 4 Katedry Gleboznawstwa.

1. PRZEGLĄD LITERATURY

Zagadnieniem sporządzania wyciągów glebowych kwasem solnym zaj- 
nowało się wielu badaczy; zwłaszcza po II Międzynarodowym Kongresie 
Agrogeologicznym w Sztokholmie w roku 1910 nasilenie tych prac znacz
nie wzrosło. Nie wydaje się celowe przytaczanie i omawianie wszystkich 
tych danych, a ograniczymy się tutaj tylko do przedstawienia niektórych 
wyników dotyczących przede wszystkim porównania istniejących metod 
sporządzania wyciągów glebowych kwasem solnym. I tak np. ’Sigmond 
(2) przeprowadził porównawcze badania nad składem wyciągów glebo
wych kwasem solnym przy użyciu czterech różnych metod. Ze zdegra
dowanej gleby stepowej sporządził wyciągi kwasem solnym metodami:
1) Hilgarda, 2) oficjalną amerykańską, 3) zbliżoną do metody van Bem- 
melena-Hissinka oraz 4) Gedrojcia (dawną). W pierwszych tych trzech 
metodach stosowany był kwas solny o jednakowym stężeniu (c. wł. 1,115), 
lecz różny był czas i tem peratura ogrzewania. W metodzie czwartej 
stężenie kwasu było o przeszło połowę niższe. Wyniki otrzymane przez 
’Sigmonda podane są w tablicach 1 i 2 wyjętych z jego publikacji.

Komentując te wyniki stwierdza ’Sigmond, że przy metodzie Hilgarda 
gleba zostaje najsilniej rozłożona, a jednogodzinne gotowanie z kwasem 
solnym (c. wł. 1,115) i 10-godzinna dygestja 10°/o-wym kwasem solnym 
dają mniej więcej jednakowe wyniki. Idąc w swych badaniach dalej 
określił ’Sigmond skład mineralogiczno-petrograficzny zarówno badanej 
gleby jak i nierozpuszczonej pozostałości przy różnych metodach. Pozwoliło 
mu to na stwierdzenie, ,,że już jednogodzinne gotowanie z kwasem solnym
0 c. wł. 1,115 powoduje całkowite rozłożenie takich minerałów jak biotyt, 
chloryt, kalcyt, apatyt, magnezyt i augiit. 10°/o-wy kwas solny (dawna me
toda Gedrojcia) oprócz tego narusza jeszcze mikroklin, a przy metodzie 
oficjalnej amerykańskiej jeszcze nawet plagioklazy, jak również muskowit
1 amfibole zostają wyraźnie rozkładane. Wreszcie metoda Hilgarda prze
prowadza całkowicie do roztworu ortoklaz i plagioklazy, a tylko najbar
dziej odporne minerały, jak turmalin, ru ty l ,cyrkon, granat, cyanit, epidot 
(hypersthen), staurolit pozostają na pozór niezmienione. Widać więc, że 
nawet jednogodzinne gotowanie powoduje widoczny rozkład i rozpusz
czanie części nie zwietrzałych krzemianów. Rozkład ten idzie tym dalej, 
im dłuższy jest czas gotowania“.
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Ta b l i c a  1
Skład wyciągów glebowych. Zdegradowana gleba stepowa z Hatvan 

(wg A. A. J. ’Sigmonda [2])

M e t 0  d a

Składniki Hilgarda1

%

amerykańska
oficjalna3

t // 0

1-godzinne goto
wanie z HCI 
0  c. wł. 1,115*

%

rosyjska 
10%-wy HCI4

•/0

NaaO 1,00 0,51 0,44 0,44
k 2o 1,28 0,90 0,92 0,80
CaO 0,97 0,67 0,75 0,78
MgO 0 58 0,38 0,55 0,30
Fe20 3 2,98 2,48 2,56 2,40
А12Оз 4,62 4,34 3,22 3,47
Mn30* 0,06 0,06 0,05 0,04
SO3 0,12 0,11 0,10 0,07
p 2o 5 0,21 0,19 0,05 0,07
S i0 2 10,89 10,90 8,01 8,27
Strata przez 

prażenie 8,12 8,12 8,12 8,23
Pozostałość nie

rozpuszczalna 69,54 71,30 75,37 75,88

Suma 100,37 100,36 100,13 100,75

1 Metoda Hilgarda: HCi o c. wł. 1,115 ogrzewa się 120 godz. bez przerwy we wrzącej łaźni 
wodnej.

2 Metoda amerykańska oficjalna: HCI o c. wł. 1,115. 10 godz. we wrzącej łaźni wodnej.
3 HCI o c. wł. 1,115. Gotowanie w ciągu 1 godziny w temp. 109° w łaźni z kwasem 

siarkowym.
4 Metoda rosyjska (Gedrojcia): lG%-wy HCI. Ogrzewanie w ciągu 10 godzin na wrzącej 

łaźni wodnej.

T a b l i c a  2
Wyciąg z tablicy 1 (Wartości podano w mg na 100 g gleby oraz w liczbach względnych 

przyjmując dane dla metody Hilgarda za 100)

Składniki

M e t o d a

Hilgarda amerykańska 1 godz. got. 
HCI—1,115

rosyjska 
10%-wy НС1

mg 1. wzgl. mg 1. wzgl. mg 1 1. wzgl. mg 1. wzgl.

Na,O 1000 100 510 51 440 44 440 44
k 2o 1280 100 900 70 920 72 800 62
CaO 970 100 670 69 750 77 780 80
MgO 580 100 380 66 550 95 300 52
Fe20 3+ A l20 3 7600 100 1t  6820 90 5780 76 5870 77
P2O5 210 100 190 90 50 24 70 33
SiOa 10890 100 10900 100 8010 74 8270 76
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Jako dalszy przykład dużej różnicy składu wyciągów, w zależności 
od warunków, może służyć tablica 3 podająca wyniki otrzymane przez 
’Sigmonda (2) przy badaniu innej gleby metodą Hilgarda i van Bemme- 
lena-Hissinka.

T a b l i c a  3
Skład wyciągów kwasem solnym. Gleba z Mezöhegyes 

(wg A. J. J. ’Sigmonda [2])

M e t o d a

S k ł a d n i k i
Hilgarda van Bemme- 

lena - Hissinka

Na20 0,50 0,60
k 2o 1,23 0,66
CaO 6,80 6,32
MgO 2,16 2,12
Fe20 3 4,12 4,69
А12Оз 7,58 5,16
P2O5 0,20 0,25
c o 2 5,14 5,11
SiOz 17,02 11,20

Strata przez prażenie 8,67 8,54
Pozostałość nierozpuszczalna 46,75 55,33

Suma 100,17 99,98

Również i w tym przypadku metoda Hilgarda spowodowała znacznie 
dalej posunięty rozkład masy glebowej niż metoda van Bemmelena- 
Hissinka (pozostałość nierozpuszczona 46,75% względnie 55,33%).

Utescher (3) przeprowadził w  ramach prac II Komisji Międzynaro
dowej Towarzystwa Gleboznawczego badania porównawcze z 8 glebami. 
Wyciągi glebowe kwasem solnym sporządzono z jednej strony według 
metody Ganssena (gotowanie na łaźni piaskowej 10—50 g gleby — zależnie 
od rodzaju gleby — ze 100 ml HC1 o c. wł. 1,15) oraz z drugiej strony 
według propozycji Komisji. Propozycje te przewidywały gotowanie 20 g 
gleby pod chłodnicą zwrotną z 200 ml HC1 o c. wł. 1,10 (punkt wrzenia 
110°) w ciągu 1 godziny, jak to przewiduje metoda van Bemmelena- 
Hissinka, a dalej gotowanie 'tej samej ilości gleby również pod chłodnicą 
zwrotną ale z 500 ml kwasu solnego oraz przedłużenie gotowania do 
2 godzin zarówno z 200 ml jak też i z 500 ml tegoż kwasu w tych samych 
warunkach. Wyniki otrzymane przez Uteschéra dla 5 gleb (ze zbadanych 
przez niego ośmiu) przedstawione są w tablicy 4, stanowiącej wyciąg 
z podanej przez niego tablicy (2) w cytowanej pracy.
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Wpływ zmiany stosunku kwasu do gleby, stężenia kwasu solnego oraz
w przeliczeniu na 100 g gleby

Gl e b a Pstry piaskowiec Bielica

Ilość gleby 25 g 20 g 20 g

Czai 1 god z. 2 godz. 1 godz. I 2 godz.

Sposób ogrzewania łaźn.
piask.

Ilość ml HCl 100

gotowane pod chłodnicą 
zwrotną

łaźn.
piask.

200 500 200 5Û0 100

gotowane pod chłodnicą 
zwrotną

200 500 200 500

Ciężar właściwy 1,15 1,10 (p. wrz. 110°) 1,15 1,10 (p. wrz. 110°)

A1203 4,01 4,76 4,71 5,89 6,39 9,44 10,85 11,32 11,39
i

11,86
Fe20 :, 3,03 3,62 3,78 3,55 3,86 5,70 5,93 5,93 5,97 5,97
CaO 0,06 0,03 0,09 0,04 0,03 0,20 0,21 0,23 0,21 0,22
MgO 0,49 0,61 0,59 0,66 0,72 1,39 1,26 1,30 1,27 1,24
k ,o 0,42 0,65 0,77 0,89 1,06 0,87 1,00 0,99 1,13 1,13
Na20 0,07 0,04 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03
P*Os 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,09 0,11 0,09 0,10 0,13
S i02 (roztw.) 5,35 6,92 7,35 8,50 9,63 13,30 16,82 17,22 17,60 18,36

Interpretując otrzymane wyniki stwierdza Utescher, że „ilości wapnia, 
sodu i fosforu przeprowadzone do roztworu są w zasadzie niezależne 
od podanych zmian warunków doświadczenia. Znalezione wartości znaj
dują się w granicach dokładności analitycznej“ (rok 1925). „Oczywisty 
jest natomiast wzrost ilości potasu i magnezu względnie obu tych skład
ników w większości próbek przy zwiększeniu ilości kwasu i przedłużeniu 
czasu gotowania. Ale szczególnie silnie występuje tu zależność dla 
krzemionki i półtora tlenku glinu, które wykazują prawie stały wzrost 
z zaostrzeniem się warunków ługowania“.

„Ogólnie biorąc przy dwugodzinnym gotowaniu pod chłodnicą 
zwrotną z 25-krotną ilością kwasu (1,10) rozpuszcza się 1,4—8,3% więcej 
niż według metody Zakładu Geologicznego“ (=  Ganssena).

Jeśli wartości dla poszczególnych składników uzyskane przez Ute- 
schera dla metody van Bemmelena-Hissinka przyjąć za 100, to dla metody 
Ganssena otrzymuje się następujące wartości jako średnie dla badanych 
gleb: Al20 8+ F e 20 8 —88, Na20  (bez gleby 1 i 2) —82, K20  — 83, MgO — 
95, CaO (bez gleby 1) — 97, Р 3Об-9 2 , S i0 2—85.

Rozpatrując dalej zagadnienie stosunku gleby do kwasu w metodzie 
Zakładu Geologicznego (=  metoda Ganssena), według której w zależności 
od rodzaju gleby jest on zmienny (10—50 g gleby na 100 ml HC1 o c. wł. 
1,15) dochodzi Utescher do wniosku, że w przewidzianych w tej metodzie 
granicach jest on praktycznie bez żadnego wpływu, jak na to wskazują
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T a b l i c a  4
czasu i sposobu ogrzewania na ilość składników przechodzących do wyciągu 
(w procentach) (wg K. Uteschera [31)

Glina zwałowa Ił dyluwialny 1 R ę d z i ]n a

25 g 20 g 1 25 g 1 20 g i
1 20 g

1 godz. 1 2 godz. 1 godz. 1 2 godz. j 1 godz. j 2 godz.

łaźn.
piask.

gotowane pod chłodnicą 
zwrotną

łaźn.
piask.

gotowane pod chłodnicą 
zwrotną

łaźn.
piask.

gotowane pod chłodnicą 
zwrotną

100 200 j 500 1 200 500 j 100 200 1 500 1 200 500 100 200 1 500 200 500

1,15 1,10 (p. wrz. 110°) 1 1,15 1,10 (p. wrz. 110°) 1,15 1 1,10 (p. wrz. 110°)

1,35 1,74 1,77 2,03 2,17 3,57 4,91 5,36 6,27 6,13 2,95 3,67 3,82 3,75 4,25
1,05 0,83 1,03 0,91 0,95 3,47 3,60 3,70 3,76 3,83 2,51 2,67 2,63 2,75 2,75
0,16 0,17 0,15 0,18 0,17 7,43 7,50 7,44 7,44 7,47 3,31 3,33 3,31 3,25 3,35
0,24 0,23 0,23 0,21 0,23 1,24 1,51 1,56 1,48 1,57 1,06 1,25 1,19 1,28 1,27
0,19 0,21 0,22 0,25 0,23 0,43 0,56 0,56 0,66 0,64 0,63 0,73 0,83 0,78 0,86
0,07 0,08 0,08 0,05 0,08 0,10 0,16 0,16 0,13 0,10 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04
0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,14 0,14 0,14 0,12 0,15
3,01 3,24 3,50 3,62 3,59 8,53 10,15 11,27 11,78 12,77 7,42 8,73 9,07 9,33 9,69

wyniki porównawczych badań przedstawione w tablicy 5 (część tablicy 4 
cytowanej pracy Uteschera). Odchylenia w wynikach poszczególnych 
analiz wahają się jego zdaniem w granicach błędów nie wykazując 
nigdzie stałej zmiany ze zmianą stosunku gleby do kwasu.

T a b l i c a  5
Wpływ zmiany stosunku gleby do kwasu w metodzie Ganssena na zawartość składników 

w wyciągu (w gramach na 100 g gleby) (wg K. Uteschera [3])

Nr gleby1 10318 1 10355 1 10371

1 Sposób traktowania
gotowane na łaźni piaskowej ze 100 ml HC1 (d = 1,15)

25 g 1Î 50 g 25 g 50 g 10 g 25 g

A L03 +  Fe20 3 3,49 3,53 5,83 5,82 7,26 7,04
Na20 0,02 0,04 0,13 0,12 0,13 0,10
k 2o 0,32 0,25 0,20 0,21 0,45 0,43
MgO 0,59 0,61 0,72 0,71 1,41 1,42
CaO 1,80 1,72 0,35 0,34 7,44 7,43
P2Or> 0,06 0,05 0,12 0,12 0,10 0,09
SiOa 4,06 3,90 5,92 5,22 8,85 8,53

Natomiast zmiana warunków ogrzewania w obrębie danej metody, 
a więc np. zastąpienie gotowania w ciągu 1 godziny na łaźni piaskowej, 
jak to przewiduje metoda Ganssena, ogrzewaniem na wrzącej łaźni wod
nej w ciągu tego samego czasu (przy częstym mieszaniu) powoduje zda-

12 Roczniki Gleboznawcze



Zależność składu wyciągów glebowych kwasem solnym od sposobu ogrzewania. 25 g gleby +  100 ml HC1 (d =  l,15) gotowane na 
łaźni piaskowej 1 godzinę (wg metody Ganssena) lub ogrzewane przez 1 godzinę na wrzącej łaźni wodnej przy częstym miesza

niu. Zawartość składników wyrażona w  procentach (wg K. Uteschera [3])

T a b l i c a  6

Określenie gleby
Gleba 

z pstrego 
piaskowca

Glina
zwałowa

Glina
zwałowa

Glina
dolinowa

Ił
dyluwialny

Less Less
piaszczysty i Less

Sposób ogrzewania
plask. wodna piask. wodna piàsk. wodna

Ł a 

piask.

ź n i a
1

wodna i piask. wodna 1 piask. 1 wodna 1 piask. wodna 1 piask. wodna

AI2O3 4,01 2,32 1,35 0,92 1,37 0,90 2,42 1,87 3,57 2,01 2,58
1

1,70 1,77 1,10
1

2,17 1,36

Fe20 3 3,03 3,45 1,05 0,92 1,72 1,42 2,91 2,72 3,47 3,07 2,73 2,58 2,05 1.90 2,23 2,05

NazO 0,07 0,05 0,07 0,05 0,03 0,05 0,13 0,06 0,10 0,07 0,04 0,05 0,07 0,05 0,05 0,05

k 2o 0,42 0,23 0,19 0,14 0,27 0,15 0,20 0,17 0,43 0,25 0,28 0,16 0,25 0,18 0,30 0,17

MgO 0,49 0,44 0,24 0,16 0,28 0,21 0,72 0,64 1,42 1,27 0,58 0,50 1,55 1,45 0,96 0,90

CaO 0,06 0,05 0,16 0,15 0,27 0,19 0,35 0,35 7,43 7,49 0,47 0,40 10,17 10,27 5,41 5,43

p 2o 5 0,05 0,05 0,08 0,08 0,06 0,07 0,12 0,12 0,09 0,08 0,14 0,13 0,12 0,12 0,10 0,11

S i0 2— roztw. 5,35 3,43 3,01 2,31 3,26 2,24 5,92 4,01 8,53 5,38 4,92 3,52 3,70 2,53
i

4,27 2,88
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niem Uteschera duże różnice. Wyniki jego badań przeprowadzone 
z ośmioma glebami podajemy w tablicy 6 (stanowiącej wyciąg z tablicy 
1 cytowanej pracy Uteschera).

Przy ogrzewaniu na łaźni wodnej przechodzą do roztworu wyraźnie 
mniejsze ilości krzemionki i półtoratlenku glinu niż przy gotowaniu na 
łaźni piaskowej. Natomiast w ilościach zasad i fosforu przechodzących 
w obu wypadkach do roztworu nie ma tak istotnych różnic.

Porównanie ilości potasu przechodzącego do wyciągu kwasem solnym 
przy metodzie Ganssena i van Bemmelena-Hissinka przeprowadził Lesch 
(4) otrzymując wyniki przytoczone w tablicy 7 (wyjętej z jego pracy).

T a b l i c a  7

Ilości potasu przechodzące do wyciągu kwasem solnym wg metody Ganssena 
i van Bemmelena-Hissinka w przeliczeniu na 100 g gleby (wg W. Lescha [4])

!
Rodzaj gleby caco,

J

Metoda Gaiissena

mg
k2o

Metoda Hissinka

Nr Gleba
gleba : kwas i

1 1
gleba : kwas mg

к2о

1 Dahlem piasek słabo
gliniasty 0,0 % 50 : 100 60,4 20 : 200 76,0

2 Schurig I wapienny pia
sek próch
niczny 6 ,4 % 25 : 100 65,6 20 : 200 75,2

3 Steinberg piaszczysta
glina 0,0 % 50 : 100 166,7 20 : 200 195,5

4 Widdels ilasta
wehr 7,3 % 25 : 100 676,5 20 : 200 810,2

5 Wuhden ilasta 0,5 °/o 50 : 100 259,1 20 : 200 372,2

Przy wszystkich pięciu badanych przez niego glebach ilości potasu 
w wyciągu były większe przy metodzie van Bemmelena-Hissinka niż przy 
metodzie Ganssena. Zmieniając dalej warunki otrzymywania wyciągów 
przy obu metodach, a mianowicie początkowe stężenie kwasu solnego 
z 30°/o na 25% przy metodzie Ganssena i z 25% na 30% przy metodzie 
van Bemmelena-Hissinka oraz czas ogrzewania (przedłużając o 1U go
dziny przy metodzie Ganssena, a skracając o iU godziny przy metodzie 
van Bemmelena-Hissinka) badał Lesch ich wpływ na ilości potasu w wy
ciągu. Wyniki otrzymane przez niego przytaczamy w tablicy 8 (tablica 3 
z pracy Lescha).

Jakkolwiek gotowanie kwasu solnego o stężeniu 30% czy 25% pro
wadzi szybko do ustalenia się stężenia na poziomie kwasu 20%-wego.

12*
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Ta b l i c a  8
Wpływ zmiany początkowego stężenia kwasu solnego i czasu ogrzewania 

na ilości potasu przechodzące do wyciągu kwasem solnym w mg K20  na 100 g gleby
(wg Lescha [4])

M e t o d a Czas 
w godz Stęż. HC1

G l e b a

Dahlem Schurig I Steinberg 1
1 Widdels

wehr Wuhden

!
1 30 °/o 60,4 65,6

1
166,7 676,5 259,1

Ganssena 1 25 0/0 67,8 69,7 164,9 724,6 277,9
1 V4 30 °/o 68,4 6 6 ,8 167,0 737,1 287,6

van Bemmelena- IV 4 25 °/o 76,0
1

75,2
1

195,5 810,2 372,2

Hissinka IV 4 30 °/o 76,2 69,7 193,8 774,0 363,0
1 25 % 74,1 68,3 j 180,2 770,9 357,0

to jednak ta zmiana początkowych stężeń odbija się, wprawdzie nie
znacznie, na ilościach potasu w wyciągu. Przedłużenie czasu ogrzewania 
przy metodzie Ganssena, a skrócenie przy metodzie van Bemmelena- 
Hissinka również znajduje swe odbicie (także stosunkowo niewielkie) 
w uzyskanych wynikach. Najistotniejszym jednak czynnikiem wpływają
cym na ilości potasu przechodzącego do wyciągu posiada zdaniem Lescha, 
w świetle uzyskanych wyników, stosunek gleby do kwasu różny w obu 
metodach.

Jedną z charakterystycznych cech różnych gleb jest zawartość katio
nów wymiennych w ich kompleksie sorpcyjnym. Warto więc przytoczyć 
dane obrazujące ilości kationów wymiennych w stosunku do ilości ka
tionów przechodzących do wyciągu kwasu solnego. Dla ilustracji tych 
stosunków przytaczamy w tablicy 9 dane otrzymane przez ’Sigmonda (2).

Jak wynika z tych danych ilości kationów wymiennych stanowią 
tylko część kationów mogących przejść do roztworu pod działaniem 
kwasu solnego. Wahania są tutaj bardzo znaczne od poniżej 1% do ponad 
80%. Nie można prócz tego znaleźć żadnych stałych stosunków ani mię
dzy poszczególnymi kationami ani też glebami. Co więcej, w różnych 
poziomach tej samej gleby stosunki układają się odmiennie.

Gedrojć (5), który badał ilości kationów wymiennych i rozpuszczal
nych w 10%-wym kwasie solnym stwierdził, że np. suma równoważni
ków kationów wymiennych w czarnoziemie wynosiła 1,05 a rozpuszczal
nych w HC1 — 1,96; w bielicy odpowiednie wartości wynosiły 0,13 i 0,57. 
Według tegoż atuora tylko znacznie rozcieńczony kwas solny, bo o stę
żeniu 0,05 n , wyciąga z gleby mniej więcej takie same ilości kationów, 
jakie są wymieniane przez obojętne sole.
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Kationy wymienne w procentach całkowitej ilości kationów rozpuszczalnych 
w HCI wg metody van Bemmelena-Hissinka (wg A. A. J. ’Sigmonda [2])

T a b l i c a  9

ż i 0  m Са Mg к
!

Na

1. Gleba leśna z Huvosvolgy
A 21,75 1 15,77 18,18 5,08
Bx 10,20 12,95 16,90 9,38
B2 17,85 i 5,69 21,44 9,65
С 25,00 5,24 16,20 14,85

2. Ciemno brunatny czarnoziem z Csorvas
A 26,30 1,44 19,60 4,70
B, 27,50 2,35 1,00 3,50
B, 36,40 0,56 5,10 74,50

3. Czarny czarnoziem z Pusztakamaras
A 72,30 j 2,80 4,72 6,10
В 69,00 2,45 5,30 9,00
С 83,00 1,47 4,82 14,40

4. Wyługowana gleba słona z Horlobagy
А 27,55 40,70 15,60 1 26,55
в, 34,20 17,90 10,80 ! 19,901 7
в2 26,50 21,90 7,55 24,80
в, 39,40 11,50 6,70 32,30
Ci j 36,70 12,65 31,60 58,40
С, 1 32,78 1 79,00 45,30 ! 48,10
С, ! 44,69 1 65,50 43,60 64,80
D 39,45 45,90 33,10 44,20

2. CZĘSC DOŚWIADCZALNA

W badaniach naszych użyliśmy czterech metod sporządzania wycią
gów glebowych kwasem solnym przewidujących: 1) różne stężenie kwasu 
solnego (10—30%), 2) różny stosunek gleby do kwasu (1: 2 — 1:10),
3) różny czas (V2—3 godz.) i sposób ogrzewania (łaźnia wodna, piaskowa, 
otwarty płomień, pod chłodnicą zwrotną i bez chłodnicy).

Poniżej przytaczamy (w cudzysłowach) opisy sporządzania wyciągów 
w brzmieniu podanym w bMethodenbuch“ (6) dla użytych przez nas 
metod I, II i IV oraz w „ChimiczeSkij analiz poczw“ (7) dla metody III. 
Zarazem do przepisów tych dołączamy dodatkowe uwagi i wyjaśnienia 
sposobów wykonania ich przez nas.

M e t o d a  v a n  B e m m e l e n a - H i s s i n k a  (metoda oficjalna Mię
dzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego). ,,10 do 20 g gleby z dzie
sięciokrotną ilością kwasu solnego o temperaturze wrzenia 110°C (s=l,10) 
ogrzewa się otwartym płomieniem pod chłodnicą zwrotną w ciągu 1 go
dziny. Na początku używa się kwas trochę silniejszy, a przez gotowanie
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w otwartym naczyniu w ciągu 10—15 min. doprowadza się mieszaninę do 
stałego punktu wrzenia 110°C. Od tego momentu gotuje się pod chłodnicą 
zwrotną dokładnie 1 godzinę.“

Na tym właściwie kończy się przepis podany w „Methodenbuch“ nie 
określając dalszego toku postępowania dotyczącego oddzielenia roztworu 
(sączenie, przemywanie) itd.

’Sigmond podając w Blancku (2) przepis na sporządzanie wyciągu gle
bowego kwasem solnym wg metody van Bemmelena-Hissinka dokładniej 
go precyzuje. Według przepisu ’Sigmonda należy 10 g miałkiej gleby 
zalanej 100 ml 25% HC1 o c. wł. 1,13 gotować w otwartej 500 ml erlen- 
meyerce na otwartym płomieniu aż do osiągnięcia stałej tem peratury 
wrzenia 110°C, co zdaniem ’Sigmonda następuje najpóźniej w ciągu 
5 minut. Następnie poleca przenieść kolbę do łaźni olejowej o tem pera
turze 130°C i utrzymywać we wrzeniu w ciągu 1 godziny. Po tym  czasie 
przerywa się ostro wrzenie przez rozcieńczenie zawartości kolby zimną 
destylowaną wodą do objętości około 450 ml. Sączenie przeprowadza się 
w następnym dniu a osad przemywa się przez dekantację wodą destylo
waną aż do słabo-kwaśnej reakcji roztworu.

W naszym wykonaniu wyciągów glebowych kwasem solnym według 
metody van Bemmelena-Hissinka stosowaliśmy we wszystkich przypad
kach 20 g gleby i 200 ml HC1 o c. wł. 1,13 (stosunek więc gleby do kwasu 
wynosił stale 1 : 10). Erlenmeyerkę o pojemności 1 L, w której znajdowała 
się ta  mieszanina zamykano zaraz korkiem z osadzonym w nim termo
metrem, sięgającym około 1 cm w głąb cieczy oraz chłodnicą zwrotną. 
Gotowano na siatce, początkowo bez dopływu wody do chłodnicy, co 
trwało około 15—20 minut, a następnie po ustaleniu się tem peratury 
wrzenia 110°C z dopływem wody do chłodnicy w ciągu 1 godziny. Po 
tym  czasie kolbę pozostawiono w temperaturze laboratoryjnej do ostu
dzenia (około 1—2 godz), po czym sączono przez sączek karbowany prze
mywając gorącą wodą destylowaną do zaniku reakcji na chlor. Przesącz 
zbierano w litrowej kolbie miarowej. Po ostudzeniu dopełniano wodą 
destylowaną do litra.

W stosunku do przepisu podanego w „Metodenbuch“ względnie przez 
’Sigmonda, popełniliśmy dwa odstępstwa. Po pierwsze — przez gotowa
nie na początku nie w całkowicie otwartej erlenmeyerce lecz z nasadzoną 
chłodnicą zwrotną (bez dopływu wody) przedłużył się czas ustalenia się 
stałej tem peratury wrzenia (wg ’Sigmonda 5 min, wg „Methodenbuch'ł 
10—15 min, u nas 15—20 min). Po drugie — po 1 godzinnym gotowaniu 
nie ochłodzono raptownie jak przewiduje ’Sigmond przez dodatek około 
350 ml zimnej wody (przepis w „Methodenbuch“ nic na ten tem at nie 
mówi), lecz studzenie następowało wolniej. Natomiast sączono wcześniej 
niż to przewiduje ’Sigmond.
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Te drobne odstępstwa od klasycznego przepisu mogły prawdopodobnie 
nieco wpłynąć na uzyskane wyniki, nie w takim jednak stopniu by zade
cydowały o ostatecznym rezultacie. Można tu jednak dodać, że według 
Gedrojcia, przy jego metodzie (poniżej), sączenie zaraz po gotowaniu 
względnie po upływie doby daje jednakowe rezultaty.

Metodę van Bemmelena-Hissinka w przedstawionym przez nas wyko
naniu nazywamy w dalszym ciągu m e t o d ą  I.

M e t o d a  P r u s k i e g o  Z a k ł a d u  G e o l o g i c z n e g o  (metoda 
Ganssena). „W zależności od spodziewanej zawartości składników pokar
mowych odważa się odpowiednie ilości gleby, a mianowicie przy glebach 
gliniastych i ilastych 25 g, przy glebach piaszczystych 50 g, a przy gle
bach silnie wapiennych jak również silnie gliniastych i ilastych obniża 
się nawaiżkę aż do 10 g. Glebę umieszczoną w zlewce o pojemności 300 
do 500 ml zalewa się 100 ml kwasu solnego o c. wł. 1,15 i po przykryciu 
zlewki szkiełkiem zegarkowym ogrzewa się na łaźni piaskowej i utrzy
muje się w ciągu dokładnie 1 godziny w stanie żywego wrzenia. Na
stępnie rozcieńcza się 300 ml gorącej wody, sączy do kolby miarowej 
na 1000 ml i wymywa aż do zaniku reakcji przesączu na chlorki“.

W naszym wykonaniu wyciągów według tej metody postępowaliśmy 
zgodnie z wyżej podanym przepisem. Naważka przy glebach n r  5, 6, 9, 10 
i l l  wynosiła 25 g, przy pozostałych 50 g. Stosunek więc gleby do kwasu 
przy glebach n r 5, 6, 9, 10 i 11 wynosił 1 : 4, przy pozostałych 1 : 2.

Metodę Pruskiego Zakładu Geologicznego (Ganssena) nazywamy 
w dalszym ciągu — m e t o d ą  II.

M e t o d a  G e d r o j c i a  (z 20% HC1). ,,Zlewkę ze szkła jenajskiego 
zawierającą 50 g gleby i 500 cm3 20% HC1 umieszcza się na siatce 
i ogrzewa do wrzenia ciągle mieszając pręcikiem szklanym. Gotuje się 
przez 30 minut. W czasie gotowania zlewkę należy przykryć szkiełkiem 
zegarkowym. Ubywającą skutkiem parowania wodę należy co pewien 
czas uzupełnić przez dodatek gorącej wody destylowanej. Po upływie 
V‘2 godziny gasi się palnik, pozwala glebie w zlewce osiąść i przystępuje 
się do sączenia.

Sączenie nie musi być prowadzone natychmiast po zakończeniu goto
wania gleby. Takie same wyniki otrzymuje się jeśli gleba nie sączona 
stoi dobę. Sączyć należy wyciąg gorący, gdyż w przeciwnym razie sącze
nie trwa bardzo długo. Przy 50 g gleby najlepiej używać miękkiego 
sączka o średnicy 9 cm. Jeśli bierze się sączek bezpopielny to o średnicy 
15 cm. Dla przyspieszenia sączenia należy starać się, aby jak najmniej 
gleby dostało się na sączek i aby ciecz była gorąca. Po zlaniu cieczy glebę 
należy przemywać gorącą wodą lekko zakwaszoną HC1, przenosząc przy 
tym glebę na sączek. Przemywanie prowadzi się aż do zaniku reakcji 
z KCNS na Fe. Sączyć do kolby na 1 litr.“
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Dawniejszy przepis Gedrojcia (tzw. metoda rosyjska) sporządzania 
wyciągów glebowych kwasem solnym przewidywał stosowanie 10%-wego 
kwasu solnego i ogrzewanie w ciągu 10 godzin na wrzącej łaźni wodnej. 
Dążąc do skrócenia czasu ogrzewania (uproszczenia metody) wypracował 
Gedrojć po długich badaniach nowy, wyżej podany przepis. Zdaniem 
Gedrojcia (7) gotowanie gleby w ciągu V2 godziny w 20°/o HC1 daje takie 
same rezultaty jak ogrzewanie na wrzącej łaźni wodnej w ciągu 10.godzin 
z 10°/o-wym HC1.

Sposób wykonania przez nas wyciągów według metody Gedrojcia 
(z 20%-wym HC1) był zgodny z wyżej podanym przepisem. Należy tylko 
zaznaczyć, że przy sączeniu gorącego roztworu sączki łatwo ulegają pęk
nięciu.

Metodę sporządzania wyciągów glebowych kwasem solnym według 
Gedrojcia (20°/o-wy HC1) nazywamy w dalszym ciągu — m e t o d ą  III.

M e t o d a  Z w i ą z k u  N i e m i e c k i c h  Z a k ł a d ó w  B a d a w 
c z y c h  z 10°/o-wym kwasem solnym na gorąco (metoda oficjalna zwana 
też krótko Metodą Związkową).

,,a) Oznaczenie zasadowości gleby: Na 5 g powietrznie suchej miał
kiej gleby wsypanej do zlewki o pojemności 300 ml i zawierającej nieco 
wody działa się nadmiarem kwasu solnego o znanym mianie w podwyż
szonej temperaturze w ciągu około V2 godziny. Następnie sączy się, prze
mywa do zaniku reakcji na chlorki i odmiareczkowuje przesącz ługiem 
sodowym wobec fenoloftaleiny. Obliczoną ilość kwasu solnego dodaje się 
do przepisanej ilości kwasu solnego dla sporządzenia wyciągu glebowego.“ 

,,b) Ekstrakcja gleby 10%-wym kwasem solnym: 200 g miałkiej gleby 
odważonej do kolby o pojemności około 1 litra zalewa się 400 ml 
10%-wego (s —1,049) kwasu solnego (w przypadku obecności składników 
zasadowych odpowiednio więcej j. w.). Następnie pozostawia się kolbę 
na przeciąg 3 godzin na wrzącej łaźni wodnej. W czasie ogrzewania 
należy zawartość kolby często bełtać. Dla uniknięcia zbytniego wyparo
wania wody w czasie ogrzewania nakłada się na kolbę mały lejek. Po 
ostudzeniu uzupełnia się objętość cieczy dokładnie do 500 ml i sączy.“

W naszym wykonaniu wyciągów tą  metodą stosowaliśmy kwas solny 
o c. wł. 1,05. Zamiast lejka zakładaliśmy chłodnicę zwrotną. Zapobiegło 
to stratom wody w czasie gotowania i ułatwiło doprowadzenie objętości 
płynu do 500 ml co dokonywano po prostu przez dolanie po ostudzeniu 
określonej ilości destylowanej wody.

Powyższą metodę związkową sporządzania wyciągów 10%-wym kwa
sem solnym nazywamy dalej m e t o d ą  IV.

Najbardziej charakterystyczne cechy wymienionych metod (w naszym 
wykonaniu) podajemy w zestawieniu w tablicy 10.

Wszystkie wyciągi według czterech powyższych metod robiono w po-
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T a b l i c a  10
Charakterystyka metod sporządzania wyciągów glebowych kwasem solnym

M e t o d a Stężenie HC1
Stosunek 

gleby 
do kwasu

i

Czas
działania

Sposób
ogrzewania

van Bemmelena 20% c. Wł. 1,10 11 na siatce pod
Hissinka -- (początkowo 1 : 10 7з +  1 godz. chłodnicą zwrot
Metoda I c. wł. 1,13-25% ) ną 110°C

Ganssena — 
Metoda II

30%, c. wł. 1,15 1 : 4 
1 : 2

1 godz. na łaźni piaskowej 
w stanie wrzenia

Gedrojcia — 
Metoda III 20% 1 : 10

!
Va gOdz. na siatce w stanie 

wrzenia

Niemiecka Związk. 10%, c. wł. 1,05 1 : 2
i

3 godz. wrząca łaźnia wo
— Metoda IV 1i dna (około 90°C)

trójnym wykonaniu i każdy wyciąg oddzielnie analizowano. Każdy więc 
wynik jest średnią trzech oznaczeń analitycznych.

Analizowano tylko przesącze. Nie oznaczono więc całkowitej ilości 
krzemionki powstałej z rozłożonych działaniem kwasu solnego składni
ków glebowych, lecz tylko ilość krzemionki znajdującą się w stanie 
rozpuszczonym w wyciągu (w przesączu). Oznaczono ją zwykłym sposo
bem wagowym. Sumę Al20 3 +  Fe20 3 oznaczono wagowo metodą octa
nową przez trzykrotne kolejne strącenie osadu Fe20 3 +  A120 3 +  P20 5. Po 
oznaczeniu oddzielnym zawartości P20 5 (kolorymetrycznie) jego ilość 
odjęto od wagi osadu.

Wapń oznaczono metodą szczawianową manganometrycznie.
Magnez wagowo jako pirofosforan magnezowy.
Sól i potas metodą płomieniową.
Do badań użyto 11 próbek glebowych. Charakterystyka ich podana 

jest w tablicy 11, w której podano typ i nazwę gleby, skład mechaniczny 
miałkiej części masy glebowej (poniżej 1 mm) *, odczyn mierzony w n /l 
KC1, zasadowość (oznaczona według metody IV) oraz zawartość substan
cji organicznej.

Jak wynika ze składu mechanicznego użyty przez nas materiał gle
bowy należał do różnych grup mechanicznych od piasku luźnego do iłu.

Do sporządzania wyciągów braliśmy miałką część masy glebowej — 
przesianą przez sito o średnicy oczek 1 mm — w stanie powietrznie su
chym. Zawartości wody nie oznaczano.

1 Oznaczenie składu mechanicznego metodą areometryczną przeprowadził mgr 
Witold Pul w Katedrze Gleboznawstwa WSR we Wrocławiu, za co składamy mu 
podziękowania.



Charakterystyka badanego materiału glebowego
T a b l i c a  11

2
&o Miejscowość Typ i nazwa gleby

Skład mechaniczny (metoda areometryczna) 
średnica cząstek w mm

Grupa mechaniczna u
Zasado

wość w ml 
n/10 HC1 
na 5 g 
gleby

Subst.
orga

u
a
Ul

Й
1—0,5

0 1 
, 0

0,5-0,25
°/o

0,25—0,1 1
% 1

0,1-0,05 j
°/° j

0,05-0,02
•/o

<0,02
%

UJ
tea

niczna
0.10

1 Czechnica gleba bielicowa, poziom 
0—20 cm

11 20 37
i

9
! 16
i

piasek gliniasty 
mocny

6,2 2,75 1,6

2 Czechnica gleba bielicowa, poziom 
50— 60 cm

45 38 12 1 1 3 piasek luźny 6,6 0,75 0,05

3 Marianów gleba bielicowa, poziom 
0—20 cm

5 28 42 6 8 11 piasek gliniasty 5,7 1,80 1,5

4 Osobowice mada lekka (łąka irygo- 
wana) poziom 0—25 cm

14 12 15 18 16 25 glina lekka py- 
lasta

5,7 7,60 11,1

5 Brochocin gleba brunatna (less),po
ziom 0—20

1 2
1

4 i  i 3 44 36 utwór pyłowy 
(glinka)

7,1 12,60 1,7

6 Brochocin gleba brunatna (less) »po
ziom 200—300 cm

— 0,2 0,8 17 45 37 utwór pyłowy  
(glinka)

7,2 19,75 0,1

7 Czechnica czarna ziemia, poziom 
0—15 cm

5 14 36 8 11 26 glina lekka 6,4 5,55 2,2

8 Czechnica czarna ziemia, poziom 
40—50 cm

2 6 25 15 10 42 glina średnia 5,8 7,80 3,0

9 Klecina czarna ziemia, poziom 
0—20 cm

6 21 16 14 17 26 glina lekka py- 
lasta

6,4 9,15 j 3,9

10 Karłowice mada ilasta, poziom 
0—20 cm

5 10 11 8 9 57 glina ilasta 6,7 16,45 4,6

11 Karłowice mada ilasta, poziom 
40—50 cm

— 0,2 0,8 11 9 79 ił 5,2 11,50 0,9

B
oratyński, 

St. 
R

oszykow
a, 

Z. 
T

uryna, 
E. 

R
oszyk
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Wyniki oznaczenia składu wyciągów glebowych kwasem solnym prze
prowadzonych czterema wyżej opisanymi metodami w przeliczeniu na 
100 g powietrznie suchej gleby zestawione są w tablicach 12—19.

T a b l i c a  12
Zawartość składników w wyciągach kwasem solnym

Składniki

M e t o d a

i II i i i IV I II l i i  1 IV

w mg na 100 g gleby w mg-równoważnikach 
na 100 g gleby

Gleba nr 1 (bielicowa, poziom 0—20 cm)

Fe20 3 +  Alj>0| 2664 2402 2229 997 — — — —

Na 18,5 13,3 9,3 3,4 0,80 0,58 0,40 0,15
К 97,5 91,6 60,6 40,2 2,49 2,34 1,55 1,03

Mg 74,7 61,5 70,2 42,3 6,14 5,06 5,77 3,48
Ca 148,3 115,4 101,6 63,3 7,40 5,76 5,07 3,16

p 2o 5 120,0 100,8 102,7 64,2 — — — —
(S i02) 91,5 41,2 82,4 38,7 — — — —

Gleba nr 2 (bielicowa, poziom 50—60 cm)
Fe20 3 +  A l20 3 1540 1472 1397 1498 — — — —

Na 7,4 5,5 3,6 3,2 0,32 0,24 0,16 0,14
К 34,0 32,0 19,1 15,0 0,87 0,82 0,49 0,38

Mg 41,3 29,6 '32,0 24,9 3,39 2,43 2,64 2,05
Ca 55,5 38,8 41,2 38,5 2,78 1,94 2,05 1,92

p 2o 6 48,0 48,0 44,6 49,5 — . — — —
(Sio2) 85,5 18,4 78,6 44,5 — — — —

Gleba nr 3 (bielicowa, poziom 0—20 cm)
Fe20 3 +  A l20 3 1270 1277 1281 976 j _

i — — —

Na 13,7 12,6 8,4 7,4 0,59 0,55 0,36 0,32
К 49,4 56,4 37,3 32,1 1,26 1,44 0,95 0,82

Mg 93,1 70,1 53,1 27,8 7,65 5,76 4,37 2,29
Ca 96,2 74,2 72,5 56,3 4,80 3,70 3,62 1,81 1

p 2o 5 81,9 76,8 79,2 58,5 — — — —
(S i0 2) 98,0 34,4 93,6 44,0 — — — —

Gleba nr 4 (mada lekka, poziom 0 —25 cm)

Fe20 3+ A l20 s 4069 4125 3908 j 3168 — — — —

Na 33,4 33,4 26,7 1 12,0 1,45 1,45 1,16 0,52
К 175,1 168.8 110,7 88,1 4,48 4,32 2,83 2,25

Mg 134,6 81,8 102,8 65,5 11,07 6,73 8,45 5,39
Ca 235,6 179,5 218,0 160,8 11,76 8,96 10,88 7,99

p 2o 5 855 876 900 1 738 — — — —
(Si02) 162,0 70,0 233,6 j 60,2 — — — —
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Ciąg dalszy tab. i:

M e t 0  d a

Składniki i  1 II III IV 1 I 1 11 i 1 1 1 i- IV

w mg na 100 g gleby | w mg-równoważnikach 
na 100 g gleby

Gleba nr 5 (less, poziom 0--20 cm)

Fe20 3 +  А12Оз 5420 4424 4454 2566 — — — —
Na 15,2 15,1 9,8 7,0 0,66 0,66 0,43 0,30
К 250,3 220,5 150,9 102,5 6,40 5,64 4,07 2,62

Mg 173,1 168,1 167,7 100,4 14,23 13,82 13,79 8,26
Ca 457,2 431,9 337,9 377,8 22,81 21,55 16,86 18,85

P2O5 96,0 120,0 108,0 66,0 — — — —
(Si02) 110,0 109,8 46,4 i 46,8 — —

Gleba nr 6 (less, poziom 200--300 cm)

Fe20 3 +  Al20 :{ 4422 4526 3394 2330 — — — —
Na 29,7 30,0 28,5 25,2 1,29 1,30 1,24 1,0 9
К 214,6 221,5 122,2 102,5 5,49 5,66 3,12 2,62

Mg 444,8 303,4 380,7 148,6 36,58 24,95 31,31 12,22
Ca 1907,8 1901,4 1931,8 1462,8 95,20 94,88 96,40 62,97

p2o5 78,0 84,0 87,6 63,0 — — — —
(Sio2) 52,0 52,8 107,2 45,5

Gleba nr 7 (czarna ziemia, poziom 0—15 cm)

Fe20 3 4- A1.:0 3 4641 4320 3887 2191 -- — ; — 1 —
Na 18,5 14,2 11,1 8,0 0,80 0,62 0,48 ; 0,35
К 149,4 138,1 83,5 55,4 3,82 3,53 2,13 1,42

Mg 90,5 69,4 86,3 47 7,44 5,71 5,62 1 3,87
Ca 222,0 174,7 179,7 140,1 11,08 8,72 8,97 1 6,99

P A 135,0 131,5 132,5 88,5 — — — 1
(S i0 2) 94,5 35,6 92,8 52,1 —

“ 1 1

Gleba nr 8 (czarna ziemia, poziom 40—50 cm)

Fe20 3+ A l20 3 7738 6164 6481 33,69
1 — — —

Na 21,1 17,8 15,7 11,8 0,92 0,77 0,68 0,51
К 130,3 85,8 63,2 19,2 3,33 2,19 1,62 0,49
Mg 187,9 108,0 140,0 67,7 15,45 8,88 11,51 5,57
Ca 346,2 255,5 258,7 219,8 17,27 12,75 12,91 10,97

Р2Ой 75,0 84,5 84,5 52,2 — — — —
(SiO,) 134,0 51,6 85,6 59,6 — — — —
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Ciąg dalszy  tab. 12

M e t 0  d a

Składniki I 1 II ш  ! IV ! i II 1 их IV

w mg na 100 g gleby w mg-równoważnikach 
na 100 g gleby

Gleba nr 9 (czarna ziemia, poziom 0—20 cm)
Fe20 3 +  A120 3 3182 2817 2708 1528 — — — —

Na 16,7 16,0 10,4 9,0 0,73 0,69 0,45 0,39
К 219,2 211,5 135,5 122,4 5,60 5,41 3,46 3,13

Mg 160,0 142,3 142,1 107,9 13,16 11,70 11,68 8,87
Ca 416,0 365,4 351,2 331,3 20,76 18,23 17,52 16,55

Р Л 270 265 276 240 — — — —
(SiOz) 107,0 79,2 106,4 46,3 1 — — —

Gleba nr 10 (mada ilasta, poziom 0—20 cm)
1

Fe20 3+ A l20 , 11310 10428 10526 6139 — — — —
Na 42,6 38,6 29,2 27,2 1,85 1,68 1,27 1,18
К 405,1 347,3 285,5 76,7 10,36 8,88 7,30 1,96
Mg 287,0 271,3 178,3 135,0 23,60 22,31 14,66 11,10
Ca 737,4 673,2 641,3 629,2 36,79 33,59 32,00 31,40

p 2o 6 229,5 220,9 216,0 165,0 — — — —
(Sio2) 126,0 92,0 124,0 44,5 — — — —

Gleba nr 11 (mada ilasta, poziom 40—50 cm)
Fe20 3 +  ALO3 13968 11862 10582 6533 — — — —

Na 30,4 26,1 15,6 14,8 1,32 1,13 0,68 0,64
К 429,6 321,4 146,9 65,4 10,99 8,22 3,75 1,67

Mg 321,6 361,8 215,9 197,2 26,45 29,75 17,75 16,22
Ca 376,8 368,8 320,6 335,7 18,80 18,40 16,00 16,75

P A 180,0 182,4 180,0 129,7 — — — —
(S i02) 136,0 104,8 139,6 68,5 — — — —

Zestawienia te zrobione zostały w ten sposób, że w tablicy 12 podano 
zawartość wszystkich oznaczonych składników dla danej gleby w wycią
gach kwasem solnym sporządzonych wszystkimi czterema metodami i to 
w miligramach na 100 g gleby oraz w mg-równoważnikach na 100 g gleby 
(dla Na, K, Mg i Ca).

Dla przejrzystości i łatwiejszego wnioskowania zestawiono w tablicy 
13 zawartości pojedynczych składników dla wszystkich gleb i czterech 
metod w liczbach względnych.

Rozpatrując ogólnie uzyskane wyniki można przede wszystkim stwier
dzić, że metoda van Bemmelena-Hissinka (metoda I) daje najwyższe wy
niki. Innymi słowy ilości składników przechodzących do roztworu pod



190 К. Boratyński, St. Roszykowa, Z. Turyna, E. Roszyk

działaniem kwasu solnego w warunkach przewidzianych w tej metodzie 
są największe. Można by stąd wyciągnąć wniosek pośredni, że rozkład 
mineralnej masy glebowej idzie w tych warunkach najdalej. Staje się

T a b l i c a  13
Zawartość Fe20 3 -f А Ш 3 (w wyciągach) w badanych glebach

M e t o d a

Gleba nr I II 1 111 1
w liczbach względnych

1 100 90 84 37
2 100 96 91 97
3 100 100 101 77
4 100 101 96 78
5 100 82 82 47
6 100 102 77 53
7 100 93 84 47
8 100 80 84 44
9 100 88 85 48

10 100 92 93 54
11 100 85 76 47

ś r e d n i o 100 92 87 57 (47)

T a b l i c a  14
Zawartość Na (w wyciągach) w badanych glebach

Gleba nr

M e t o d a

i 1 1 111 1
w liczbach względnych

1 100 72 50 18
2 100 74 49 43
3 100 92 61 54
4 100 100 80 36
5 100 99 64 46
6 100 101 96 85
7 100 77 60 43
8 100 84 74 56
9 100 96 62 54

10 100 91 68 64
11 100 86 51 49

ś r e d n i o 100 j 88 65 50

to zrozumiałe uwzględniając warunki przedstawione w tablicy 10. Nieco 
niższe wartości uzyskuje się przy metodach Ganssena (metoda II) i Ge
drojcia (metoda III) posługujących się wprawdzie kwasem solnym o zbli
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żonych stężeniach do używanego w metodzie I, lecz innym stosunkiem 
gleby do kwasu względnie sposobem czy czasem ogrzewania.

Wreszcie metoda związkowa niemiecka (metoda IV), w której stosuje

T a b l i c a  15
Zawartość К (w wyciągach) w badanych glebach

Gleba nr

M e t o d a

I 11 1
w liczbach względnych

1 100 94 62 41
2 100 94 56 44
3 100 114 75 65
4 100 96 63 50
5 100 88 60 41
6 100 103 57 48
7 100 92 56 37
8 100 66 48 15
9 100 96 62 56

10 100 86 70 19
11 100 75 34 15

ś r e d n i o 100 94 58 39

T a b  l i c a  16
Zawartość Mg (w wyciągach) w badanych glebach

Gleba nr

M e t o d a

1 11 1 ш  1 IV

w liczbach względnych

1 100 82 94 57
2 100. 72 77 60
3 100 75 57 30
4 100 61 76 49
5 100 97 96 58
6 100 68 86 33
7 100 77 75 52
8 100 57 74 36
9 100 89 89 67

10 100 94 62 47
11 100 112 67 61

ś r e d n i o j 100 80 1 78 50

się 10% kwas solny najmniej widocznie roztwarza masę glebową, gdyż 
w wyciągu znaleziono najmniejsze zawartości oznaczanych składników. 

Rozpatrując jednak szczegółowo poszczególne składniki przeprowa-
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dzone do roztworu należy stwierdzić, że dla różnych składników wzajemne 
stosunki układają się przy różnych metodach dosyć różnie. Oczywiście 
zdajemy sobie sprawę z tego, że szczupłość m ateriału dowodowego nie

T a b l i c a  17
Zawartość Ca (w wyciągach) w badanych glebach

Gleba nr

M e t o d a

1 11 1 i IV

w liczbach względnych

1 100 78 68 43
2 100 70 74 69
3 100 77 75 58
4 100 76 93 68
5 100 94 74 83
6 100 100 101 77
7 100 79 81 63
8 100 74 75 64
9 100 88 84 80

10 100 91 87 85
11 100 98 85 89

ś r e d n i o 100 1 84 81 1 78

T a b l i c a  18
Zawartość P20 5 (w wyciągach) w badanych glebach

Gleba nr

M e t o d a

1 11 ! 111 1 IV

w liczbach względnych

1
1

100 84 86 54
2 100 100 93 103
3 100 94 97 71
4 100 102 105 86
5 100 125 112 69
6 100 108 112 81
7 100 97 98 66
8 100 113 113 70
9 100 98 102 89

10 100 96 94 72
11 100 101 100 72

ś r e d n i o 100 102 101 76

pozwala na zbyt daleko idące wnioski konkretyzujące ściśle wzajemne 
stosunki, niemniej jednak wydaje się, że dadzą się wyciągnąć pewne 
wnioski, które nawet przy znacznie większym m ateriale nie ulegną zmia
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nie jakościowej, lecz tylko ilościowej. Wydaje się również, że przy obfit
szym materiale można by się pokusić może o znalezienie zależności 
w tych stosunkach i od typu gleby.

Przechodząc konkretnie do omówieniaJ poszczególnych składników 
można stwierdzić, że tylko ilości P 2Os przeprowadzone do roztworu kwa
sem solnym są dla pierwszych trzech metod prawie jednakowe. Przyj
mując ilości P20 5 w metodzie I za 100 znalezione ilości przy metodzie

T a b l i c a  19
Zawartość SiOa w wyciągach kwasem solnym  

znajdujące się w  stanie rozpuszczonym (w przesączu)

Gleba nr

M e t o d a

i  1 11 1 1 IV

w liczbach względnych

1 100 45 90 42
2 100 21 92 52
3 100 35 95 45
4 100 43 144 37
5 100 99 88 42
6 100 101 206 88
7 100 38 98 55
8 100 38 64 45
9 100 74 99 43

10 100 73 99 35
11 100 77 103 50

ś r e d n i o 100 54 97 45

II wynoszą średnio dla 11 gleb 102 (wahania 84—125), a przy metodzie
III średnio 101 (wahania 86—113). Przy metodzie IV już mniej fosforu 
przechodzi do roztworu bo około 76 z wahaniami 54—89 (wyjątfek gleba 
n r 2, gdzie względna wartość wynosi aż 103).

Dla sumy Al20 3+ F e 20 3 oraz dla wapnia i magnezu uzyskano zbli
żone średnie wartości przy metodzie II i III. Są one jednak niższe niż 
dla metody I i to w szeregu wzrastających różnic. I tak względne ilości 
Al20 3 +  Fe20 3 wynoszą przy metodzie II średnio 92 (wahania 80—102), 
przy metodzie III średnio 87 (wahania 76—101). Dla wapnia mamy w ar
tości przy metodzie II średnio 84 (wahania 70—100), a przy metodzie III 
średnio 81 (wahania 68—101). Dla magnezu przy metodzie II średnio 80 
(wahania 57—112), a przy metodzie III średnio 78 (wahania 57—96). Ina
czej układają się stosunki dla potasu i sodu. Tutaj wartości znalezione 
dla metody II są raczej zbliżone do uzyskanych przy metodzie I, podczas 
gdy metoda III daje znacznie niższe wartości. I tak dla potasu przy 
metodzie II uzyskano średnio 94 (wahania 66—114), a dla metody III śred-

13 Roczniki Gleboznawcze
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nio tylko 58 (wahania 34—75). Dla sodu odpowiednie wartości wynoszą 
dla metody II średnio 88 (wahania 72—101) i dla metody III średnio 
tylko 65 (wahania 49—96).

Ilości składników w wyciągu kwasem solnym według metody IV są 
znacznie niższe niż uzyskane innymi metodami. Wyjątek stanowi tutaj 
wapń, który działaniem 10% HC1 zostaje wyciągnięty prawie w takich 
samych ilościach jak mocniejszym kwasem solnym stosowanym w meto
dzie II i III. Uzyskane tu względne ilości wynoszą dla metody IV średnio

T a b l i c a  20
Zestawienie względnych zawartości składników w  wyciągach kwasem solnym, 

sporządzonych różnymi metodami 
Wartości średnie

S k ł a d n i k

M e t o d a

! 1 
1 11 III IV

РвгОз -j- A^Oj 100 92 87 57
Na 100 88 65 50
К 100 94 58 39
Mg 100 80 78 50
Ca 100 84 81 78
p 2o 5 100 102 101 76
(S i02) 100 54 97 45

ś r e d n i o 100 85 81 56

średnio bez SiOa 100 90 78 58

78 (wahania 43—89) w stosunku do 81 przy metodzie III i 84 przy me
todzie II. Natomiast dla innych składników wartości są znacznie niższe 
i w porównaniu do metody I wynoszą: dla potasu średnio 39 (wahania 
15—65), dla sodu średnio 50 (wahania 18—85), dla magnezu średnio 50 
(wahania 33—67), dla Al20 3+ F e20 3 średnio 57 (wahania 37—97), a dla 
fosforu jak już wspomniano średnio 76 (wahania 54—103).

S i0 2 wyłączamy z tych rozważań, gdyż oznaczano tylko jej ilość znaj
dującą się w roztworze, co nie daje właściwego obrazu ilości krzemionki 
roztworzonej. Można tylko wspomnieć, że wartości uzyskane przy meto
dach I i III oraz metodach II i IV są do siebie parami zbliżone.

Wyciągając średnie z wartości średnich dla poszczególnych składni
ków ze wszystkich gleb (przy zachowaniu wszelkich zastrzeżeń co do 
takiego sposobu postępowania) otrzymamy obraz przedstawiony w zesta
wieniu w tablicy 20.

Jak z tego zestawienia wynika, przyjmując dla metody I dla wszyst
kich składników i gleb wartość 100 otrzymamy dla metody II jako 
względną średnią 90, dla metody III — 78 i dla metody IV — 58.
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Można dodać, że Utescher (3), jak już wyżej wspomniano (str. 176) po
równując metodę van Bemmelena-Hissinka (metoda I) z metodą Gans
sena (metoda II), otrzymał dla 8 badanych gleb wyniki podobne do na
szych, jak to wykazuje poniższe zestawienie w tablicy 21.

T a b l i c a  21
Względne zawartości składników w wyciągach kwasem solnym 

sporządzonych metodą van Bemmelena-Hissinka i Ganssena 
Wartości średnie

S k ł a d n i k van Bemmelena- 
Hissinka

M e t o d a  

1 G a n s s e n a

nasze badania badania Ułeschera
(11 gleb) 1 (6-8  gleb)

A120 3 +  FeîOj 100 92 88
Na 100 88 82
К 100 94 83
Mg 100 80 95
Ca 100 84 97
p 2o 5 100 102 92

ś r e d n i o 100 j 90 90

S i02 (roztwór) J 100 — I 85

Obniżenie względnej ogólnej średniej dla metody Gedrojcia (metoda 
III) spowodowane jest tym, że przy tej metodzie przechodzą do roztworu 
znacznie niższe ilości potasu i sodu niż przy metodach I i II. Wartości 
uzyskane dla pozostałych oznaczanych składników (Mg, Ca, P20 5, A120 3 +  
Fe20 3) są zbliżone do otrzymanych przez nas dla metody II. Otrzymane 
przez nas wyniki, zwłaszcza jeśli chodzi o potas i częściowo sód, byłyby 
w pewnej niezgodności z uzyskanymi przez Sigmonda (wprawdzie tylko 
dla jednej gleby), który znalazł jednakowe wartości dla metody van Bem- 
melena-Hissinka i dawnej Gedrojcia (nowa i stara metoda mają dawać 
według Gedrojcia jednakowe wyniki).

3. WNIOSKI

Przystępując do oceny otrzymanych przez nas wyników pod kątem 
wysunięcia propozycji wybrania jednej z przebadanych metod jako ofi
cjalnej — ogólnie obowiązującej — należy stwierdzić, że ani nasze wyniki, 
ani też przytoczone dane literatury nie dają ku temu pełnego uzasadnienia 
teoretycznego. Pewnym brakiem naszych badań jest nie oznaczenie całko
witej ilości roztworzonej krzemionki, co może dałoby wyraźniejszy obraz 
względnego działania roztwarzającego kwasu solnego na glinokrzemiany

13*
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przy różnych metodach. Sądzimy jednak, że i uwzględnienie tego mo
m entu nie byłoby czynnikiem decydującym w rozstrzygnięciu tego zagad
nienia. Niewątpliwie analiza mineralogiczno-petrograficzna badanych gleb 
i pozostałości nie roztworzonej dałaby tutaj znacznie więcej. Wykonanie 
takiej analizy przerastało jednak nasze możliwości. Z drugiej jednak strony 
można wątpić czy nawet tak rozszerzone badania dałyby właściwą odpo
wiedź w sensie znalezienia uniwersalnej metody nadającej się d l a w s z y -  
s t k i c h  g l e b  i d o  w s z y s t k i c h  c e l ó w .  Wybór bowiem odpo
wiedniej metody jest przede wszystkim uzależniony o d  c e l u  b a d a ń .  
Uznała to też II Komisja Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznaw
czego stwierdzając w swej uchwale (por. str. 172), ż e , , j e s t  r z e c z ą  o c z y 
w i s t ą ,  ż e  w b a d a n i a c h  n a u k o w y c h  k a ż d y  m a  p r a w o  
s t o s o w a ć  t a k ą  m e t o d ę ,  k t ó r a  w e d ł u g  j e g o  d o ś w i a d 
c z e n i a  p o z w o l i  m u  w s p o s ó b  n a j l e p s z y  i n a j p e w n i e j 
s z y  t e n  c e l  o s i ą g n ą  ć“. Można tu przytoczyć, że np. prof. J. To
karski w badaniach swoich nad ,,substancją ilastą“ gleby stosuje z powo
dzeniem metodę, w której l g  gleby poddawany jest działaniu 100 ml 
20%-wego kwasu solnego w ciągu 24 godzin na łaźni wodnej pod chłod
nicą zwrotną *. Stosunek więc gleby do kwasu wynosi tu 1 : 100, jest więc 
znacznie szerszy niż w jakiejkolwiek z przedstawionych metod, a  uwzględ
niając i czas działania należy wnosić, że i stopień rozkładu będzie daleko 
posunięty. Pomimo tego prof. Tokarski na podstawie swego długoletniego 
doświadczenia tego rodzaju stosunki uznał dla postawionego celu za naj
bardziej właściwe.

Powyższe nasze rozważania nie mają na celu stwierdzenia, że ujedno
licenie metod w ogólności, a metody sporządzania wyciągów glebowych 
w szczególności, nie jest celowe. Wprost przeciwnie. Takie ujednolicenie 
jest konieczne zwłaszcza przy badaniach masowych oraz tzw. typowych 
oznaczeniach. Tylko wtedy bowiem można będzie wyniki uzyskane w róż
nych pracowniach i z różnym materiałem wzajemnie porównać, wyciąg
nąć odpowiednie wnioski, dokonać syntez i uogólnień.

Przy wyborze metody i zaleceniu jej jako oficjalnej — ogólnie obo
wiązującej — poza względami teoretycznymi należy wziąć pod uwagę 
i momenty natury praktycznej, jak łatwość i prostotę wykonania, względy 
bezpieczeństwa i higieny pracy itp. A skoro przesłanki natury  teoretycz
nej nie dają, jak w naszym przypadku, pełnej podstawy, tym bardziej na 
pierwsze miejsce wysuwają się te drugie. Rozpatrywane pod tym wzglę
dem badane metody wykazują pewne różnice. W samym wprawdzie po
stępowaniu analitycznym — oznaczeniu ilości poszczególnych składni
ków — różnic nie ma, istnieją jednak pewne w przygotowaniu do analizy.

1 Informacja osobista.
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Metody operujące większymi ilościami gleby, przy jednakowej ilości osta
tecznego roztworu, pozwalają na stosowanie mniejszych ilości wyciągu 
do poszczególnych oznaczeń, a tym samym skracają czas potrzebny np. na 
odparowanie. Pod tym  względem na pierwsze miejsce wysuwa się me
toda Niemiecka Związkowa (metoda IV) operująca aż 200 gramami gleby, 
którym odpowiada w końcu tylko 500 ml wyciągu. Operowanie 10°/o-wym 
kwasem solnym, z którego podczas gotowania odparowuje tylko woda 
(zwłaszcza przy zabezpieczeniu wylotu kolby czy to lejkiem, czy krótką 
chłodnicą powietrzną, czy wreszcie, jak w naszym wykonaniu, zastosowa
nie chłodnicy zwrotnej) stawia tę metodę pod względem higieny pracy na 
pierwszym miejscu. Należy dodać, że wyniki oznaczeń analitycznych 
trzech równoległych powtórzeń dawały najmniejsze rozbieżności. W prze
pisie oryginalnym (patrz Methodenbuch) nie jest przewidziane oznaczenie 
całkowitej ilości roztworzonej krzemionki, stąd też cały zabieg oddziele
nia pozostałej masy glebowej od roztworu sprowadza się do odsączenia, 
po ochłodzeniu i dopełnieniu do określonej objętości — bez potrzeby 
żmudnego przemywania. Ten sposób mógłby zresztą w tym wypadku zna
leźć zastosowanie i przy wszystkich pozostałych metodach. Inaczej oczy
wiście wyglądałaby sprawa w razie potrzeby oznaczenia także całej ilości 
krzemionki roztworzonej. Tutaj konieczność dobrego odmycia tak dużej 
ilości gleby (200 g) byłaby raczej przeszkodą i wadą a nie zaletą. Pewną 
stroną ujemną tej metody jest stosunkowo długi czas ogrzewania wyno
szący 3 godziny w porównaniu do V* względnie 1 godziny przy pozostałych. 
W tych warunkach kwas solny najsłabiej atakuje masę glebową, czego 
wyrazem są ilości składników przeprowadzonych do roztworu wyrażające 
się wielkością średnio około 60 w stosunku do metody van Bemmelena- 
Hissinka przyjętej za 100. Pod tym względem metoda ta wyraźnie odbija 
od pozostałych operujących bardziej stężonymi kwasami.

Wydaje się, że metoda 10°/o-wego kwasu solnego na gorąco — Nie
miecka Metoda Związkowa — będzie raczej przydatna w badaniach che
miczno-rolniczych dla oznaczenia zapasu składników pokarmowych mo
gących być dostępnymi dla roślin w przeciągu dłuższego czasu niż dla 
celów gleboznawczych — określenia rodzaju i stanu zwietrzenia danej 
gleby.

Jeśli chodzi o pozostałe metody, to z punktu widzenia technicznego 
metoda Gedrojcia (metoda III) tylko pozornie wydaje się najprostsza ze 
względu na krótki, bo tylko półgodzinny czas gotowania. Gotowanie gleby 
z dużą ilością kwasu (500 ml) 20%-wego i konieczność częstego mieszania 
pałeczką szklaną przy dużej powierzchni parowania (zlewka na 1 litr) — 
budzi pewne zastrzeżenia natury zdrowotnościowej. Z tych samych wzglę
dów sączenie na gorąco takiego roztworu (prawie 20°/o HCl) nie jest zu
pełnie bezpieczne pomijając to, że zdarzają się łatwo pęknięcia sączków.
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Całkowite odmycie od jonów Fe stwarza również przy glebach ilastych 
pewne trudności powodując i przedłużenie czasu przemywania, i zwiększe
nie się ilości przesączu, nieraz ponad objętość 1 litra, co w konsekwencji 
zmusza do odparowywania następnie większych ilości przesączu do dal
szych oznaczeń analitycznych. Z wyjątkiem potasu i sodu ilości pozosta
łych składników przechodzących do roztworu są ogólnie biorąc takie jak 
przy metodzie Ganssena. Oczywiście, że i przy metodzie Ganssena prze
pisującej użycie 30%-wego kwasu solnego ilości odparowującego począt
kowo gazowego HC1 są dość znaczne, jednak po pierwsze ogólna ilość 
kwasu solnego wynosi tu zaledwie Vs (100 ml) stosowanej w metodzie Ge- 
drojcia, a dalej gotowanie na łaźni piaskowej przebiega bardziej równo
miernie bez potrzeby mieszania. Można więc całą operację przeprowadzić 
przy zamkniętym dygestorium a więc w warunkach bardziej higienicz
nych. Zamiast zlewki można z równym powodzeniem użyć erlenmeyerki 
z nałożonym lejkiem względnie krótkiej (25 cm) chłodnicy powietrznej, jak 
to proponuje Lesch (4). Sączenie dzięki rozcieńczeniu następującym zaraz 
po skończeniu gotowania również nie nastręcza trudności. Wadą metody 
jest zmienny stosunek gleby do kwasu (10—50 g na 100 ml HC1) zależny 
od rodzaju gleby, co jednak — jak wynika z badań Uteschera (3) — 
można by ujednolicić np. na stosunku 25 g gleby do 100 ml HC1.

Dla chemika jest najbardziej pociągający sposób dokonywania wycią
gów przewidziany w metodzie van Bemmelena-Hissinka ze względu na naj
bardziej ustalone w arunki ich przeprowadzania. Ścisłe określenie tempe
ratury  wrzenia, zastosowanie chłodnicy zwrotnej utrzymującej stały skład 
kwasu są to niewątpliwie momenty przemawiające na korzyść tej me
tody. Oczywiście, że równocześnie stwarza to konieczność poświęcenia 
większej uwagi w tym  czasie i większe kłopoty techniczne.

Reasumując powyższe rozważania można stwierdzić, że momentami, 
które należy wziąć pod uwagę przy ostatecznej decyzji co do wyboru me
tody jako oficjalnej, są dla poszczególnych metod następujące:

1. M e t o d a  v a n  B ę m m e  l e n  a - H i s s i n k a  jest metodą ofi
cjalną Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego. Jeśli metodę tę 
uznały inne kraje, należy się spodziewać najwięcej m ateriału porównaw
czego. Jest metodą o najbardziej ustalonych warunkach wykonania. Daje 
najwyższe wyniki, co pozwala wnioskować o najsilniejszym naruszaniu 
materiału glebowego.

2. M e t o d a  G a n s s e n a .  W technicznym wykonaniu najprostsza, 
daje wyniki zbliżone (nieco niższe) niż metoda van Bemmelena-Hissinka. 
Należałoby bardziej ustabilizować stosunek gleby do kwasu.

3. M e t o d a  G e d r o j c i a  — przy wykonaniu według przepisu ory
ginalnego (50 g gleby +  500 ml HC1) budzi zastrzeżenia natury zdrowot
nościowej i technicznej, których waga jednak przy ewentualnym zmniej-
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szeniu ilości gleby i kwasu solnego (zachowując stosunek 1 : 10) w dużym 
stopniu maleje. Daje wyniki znacznie niższe niż obie poprzednie. Pewnym 
argumentem przemawiającym za tą metodą jest fakt, że ostatnio kilka 
pracowni (Warszawa, Poznań, Lublin) tę metodę stosuje.
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K. БОРАТЫНЬСКИ, C. РОШИКОВА, 3. ТУРЫНА, Э. РОШИК

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
СОЛЯНОКИСЛОВЫХ ВЫТЯЖЕК ИЗ ПОЧВ

(Кафедра агрономической химии В. Ш. C. X. — Вроцлав)

По инициативе Польского Общества Почвоведов авторы произвели 
сравнительные исследования химического состава почвенных соляно
кислых вытяжек, приготовленных разными методами. Заданием 
настоящей работы было избрание одного из методов с целью приме
нения его в условиях польских лабораторий.

Имеющиеся до сих пор в литературе данные по интересующему 
нас вопросу представлены в табл. 1—9.

Для исследований выбраны следующие методы:
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1. Метод Фан Беммелена-Гиссинка согласно инструкции Зигмонда 
(Метод I)

2. Метод Ганссена — Метод Прусского Геологического Института 
(Метод II).

3. Метод Гедройца 20% солянокислой вытяжки (Метод III).
4. Метод Союза Германских Исследовательских Институтов (Союз

ный Германский Метод) 10% солянокислой вытяжки (Метод IV).
Характеристика этих методов приведена в табл. 10.
Солянокислые вытяжки были получены из 11 почв, различающих

ся типологически и по механическому составу (табл. 11).
Минеральные ингредиенты вместе с кремнезёмом (Si02) опре

делялись только в фильтрате следующими методами: весовым, титро
ванием, колориметрическим и пламенным фотометром.

В табл. 12 представлены результаты определения химического 
состава солянокислых вытяжек приготовленных разными методами. 
Результаты вычислены в мг. и мг-эк/100 гр почвы. Результаты полу
ченные методом Фан Беммелена-Гиссинка были приняты за 100, 
а сравнителные результаты остальных методов находятся в табл. 
13—19.

Данные по содержанию отдельных ингредиентов в солянокислых 
вытяжках изготовленных разными методами (относительные и сред
ние для всех почв) находятся в табл. 20. Конечные результаты для 
метода I были приняты за 100 причём средняя для метода II равна 90, 
для метода III — 78, и для метода IV — 58.

Авторы приходят к выводу, что имеющиеся данные по литературе 
и собственные исследования не дают оснований для выбора одного из 
вышеупомянутых методов в качестве стандарта. Имея в виду техни
ческие условия анализа, авторы предлагают один из трех следующих 
методов (I, И, III).

1. Метод фан Беммелена-Гиссинка принят в других странах, как 
официальный метод Международного Общества Почвоведов приносит 
много сравнительного численного материала. Даёт результаты отно
сительно повышенные (сильное разрушение почвы), но имеет он най~ 
более установленные условия изготовления.

2. Метод Ганссена — технически проще всех, даёт результаты 
немного ниже метода Фан-Беммелена-Гиссинка. Следует однако точно 
определить отношение почвы к кислоте.

3. Метод Гедройця (50 гр. почвы +  500 мл НС1) представляет неко
торые неудобства в техническом выполнении, а равно и в санитарном 
отношении. Даёт результаты несколько уменьшенные. ^Однако при 
уменьшении навески почвы, при сохранении отношения к кислоте 
1 :10 вышеуказанные недостатки уменьшаются.
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K. BORATYŃSKI, ST. ROSZYKOWA, ZB. TURYNA, E. ROSZYK

THE COMPARISON OF METHODS OF PREPARING THE HYDRO
CHLORIC ACID EXTRACT OF SOILS

(Dept, of Agro-Chemistry of the Wroclaw Agricultural College) 

S u m m a r y

From the initiative of the Polish Soil Science Society comparative in
vestigations over the composition of hydrochloric acid extract of soils, 
made by various methods, were carried out. The aim of these investiga
tions was to establish the bases for the choice of one of these methods to 
be official in Poland. This will enable to compare the results of investi
gations from various laboratories.

The present data of literature are confronted in Tables 1—9 and dis
cussed.

The following four methods were examined:
1. Van Bemmelen-Hissink method — according to ’Sigmond’s prescrip

tion (Method I),
2. Ganssen method — the method of Prussian Geological Institution 

(Method II),
3. Gedrojc method w ith 20% hydrochloric acid (Method III),
4. The method of the German Research Institutions Association (the 

German Association Method) with 10% hydrochloric acid (Method IV).
The characteristic of these methods is given in Table 10.
The hydrochloric acid extracts were prepared from 11 samples, dif

ferent w ith regard to soil type and mechanical composition. The samples 
are characterized in Table 11.

The contents of components, including silica, was determined in fil
trate only by weight, titration, colorimetric or flame method;

In Table 12 the determination results of all the components in 
hydrochloric acid extract for each soil are confronted. These results are 
given in milligrams, and partially in milligram-equivalents per 100 g 
of soil.

Accepting the values obtained w ith van Bemmelen-Hissink method 
as 100, relative values for the other methods for each component of all 
the soils are given in Tables 13—19.

The confrontation of relative contents of the components in acid ex
tracts prepared by different methods (calculated as relative means for all 
the soils) is given in Table 20. In the final result of such a calculation, 
accepting for Method I the value 100, the general mean for Method II — 
90, for Method III — 78, and for Method IV — 58 was obtained.
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Discussing the results the authors state that as well their results as the 
data of literature don’t establish sufficient theoretical bases for the choice 
of one of these methods to be official. Therefore, when choosing an official 
method, the practical conditions, and before all the facility of execution 
must be taken into consideration, too.

The authors propose to choose one of the first three methods (I, II, III), 
characterising them as follows:

1. Van Bemmelen-Hissink method is the official method of Interna
tional Soil Science Society. As it is adopted in other countries, we may 
expect to get the most of comparative material. The conditions of prepa
ration are at this method .stabilized in the greatest degree. It gives the 
highest results, what allows to infer the strongest decomposition of soil 
material.

2. Ganssen method — the simplest in technical execution, gives so
mewhat lower results than van Bemmelen-Hissink method. However, the 
free choice of soil to acid relation should be stabilized.

3. Gedrojc method — when being made according to the original pre
scription (50 g of soil +  500 ml of HC1) arouses reservations as to the hy
gienic and technical conditions. The moment of these reservations dimi
nishes in great degree w ith the reduction of soil quantity and preservation 
of the relation to acid (1 : 10). It gives markedly lower results than both 
the previous methods.


