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WSTĘP ;

We wcześniej wykonanych badaniach nad sorpcją miedzi przez gleby 
torfowo-murszowe wykazano, że wiązanie miedzi przez organiczny kom
pleks sorpcyjny przebiega jna drodze reakcji w ym iany jonowej oraz że 
m aksym alna pojemność sorpcyjna tych gleb w  stosunku do miedzi jest 
ściśle skorelowana z ich pojemnością wym ienną w stosunku do katio
nów [31.

Prostota oznaczeń pojem ności sorpcyjnej w stosunku do miedzi (PSK) 
— kationu, k tóry  zajm uje jedno z pierwszych miejsc w szeregu wejścia 
do kom pleksu sorpcyjnego, oraz powyżej cytowana współzależność skło
niły, aby tę wielkość wykorzystać do oceny właściwości sorpcyjnych gleb 
organicznych w stosunku do kationów. Przem aw ia za tym  .również duże 
powinowactwo substancji hum usowych do tworzenia połączeń kom plekso
wych z miedzią, których budowa i trwałość zależy od stadium  hum ifikacji 
m aterii organicznej utw orów  torfow ych [4].

ZASADA TESTU PSK I MATERIAŁ, GLEBOWY

Test PSK został opracowany na podstawie sorpcji miedzi ; przez m ur- 
sze torfowe w różnym  stadium  w tórnej hum ifikacji, k tóra zastępuje pro
ces pierw otnej hum ifikacji z chwilą odwodnienia torfowiska /[3]. ^Jako 
jedna z metod badań właściwości sorpcyjnych gleb organicznych test ten  
jest zaw arty  w opracowanym  przez Zespół Fizykochemii K om isji Che^ 
mii Gleby PTG przew odniku m etodycznym  [2]. *

Zasadą testu  PSK jest pom iar zaadsorbowanej przez próbkę gleby 
miedzi z roztw oru siarczanu miedziowego o stężeniu 1 mg Cu2+ w 1 cm3, 
przy  zachowaniu stosunku gleba — roztw ór do sorpcji jak 1 do 50. 
Ilość związanej miedzi oblicza się z różnicy stężeń miedzi w roztworze
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wyjściowym  i po ustaleniu się równowagi w kontakcie roztw oru z glebą. 
Zawartość miedzi w  roztworze równowagowym  m ierzy się za pomocą jo
noselektyw nej elektrody miedziowej przy zachowaniu stałej, dostatecznie 
dużej siły jonowej roztworów wzorcowych i badanych, co uzyskuje się 
przez dodawanie 0,5 M roztw oru siarczanu sodowego.

W pom iarach stosowano elektrodę miedziową ze stałą m em braną, fir
m y Orion model 94— 92, oraz elektrodę porównawczą z pojedynczym  k lu 
czem elektrolitycznym , tejże firm y model 90— 01, w ypełnioną 0,1 M roz
tw orem  chlorku potasowego. Potencjał elektrody miedziowej względem 
porównawczej mieszono za pomocą polskiego peham etru  cyfrowego, typ 
N-517 firm y Mera. Do ciągłego mieszania roztworów ,w czasie pom iaru 
stosowano mieszadło elektrom agnetyczne ATM, typ M-4.

Na podstawie 146 próbek reprezentujących różne utw ory organiczne, 
głównie torfy  i utw ory torfowo-mułowe ,oraz wytworzone z nich m ursze, 
badano regresje liniowe dla PSK oraz:

— całkowitej pojemności wym iennej gleb w stosunku do kationów 
(PWKC), oznaczonej z sumy wymiennego wapnia, magnezu, potasu i sodu
(S) w ^wyciągu octanu amonowego o pH 7 oraz wodoru wym iennego ozna
czonego w wyciągu na bazie chlorku barowego o pH 8,0 (H„J,

— sumy kationów wym iennych,
— wodoru wymiennego,
— wymiennego w apnia (Ca„,) i m agnezu (Mgw),
— stopnia wysycenia kom pleksu sorpcyjnego kationam i zasadowymi 

(W).
Na przykładzie wyselekcjonowanej kolekcji 43 próbek torfów i m ur- 

szów torfowych, reprezentujących genetycznie jednorodne profile podsta
wowych grup torfów: mechowiskowych, turzycowiskowych, szuwarowych 
i olesowych, o różnym  stopniu rozkładu, oceniono wpływ  stadium  hum i
fikacji m aterii organicznej tych utworów na ich właściwości sorpcyjne. 
Podziału według stadium  hum ifikacji dokonano biorąc pod uwagę nastę- 
280 i 664 nm oraz iloraz absorbancji Q2/ 6).

— klasyfikację gleb organicznych i  ocenę m akroskopową stosowaną 
w  IMUZ [1],

— test pirofosforanowy stosowany w kanadyjskiej klasyfikacji gleb 
organicznych [5],

— w stępną propozycję, opracowaną przez autorkę kom unikatu, k ry 
terium  gęstości optycznej alkalicznego wyciągu z gleby (absorbancje przy 
280 i 664 nm oraz iloraz absorbancji Q2/ 6).

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Podobnie jak w poprzednich badaniach wykazano wysoce istotną 
współzależność pomiędzy PSK  a PW KC. JJpoważnia to i zachęca do sto
sowania proponowanego testu  w  ocenie właściwości sorpcyjnych i w y-
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m ienych utw orów  organicznych (tab. 1). Duże .wartości współczynników 
determ inacji (r2) dla param etrów  S oraz Caw potw ierdzają w ykazany już 
wcześniej [3] w ym ienny charakter „w ejścia” m iedzi do kom pleksu sorp
cyjnego. Jest to również dowód, iż ten  kation zajm uje w  kompleksie 
sorpcyjnym  najczęściej miejsce wapnia, jak i pozostałych kationów w y
m iennych, a w m niejszym  stopniu w ypiera z niego wodór (tab. 1).

W m yśl podziału według oceny m akroskopowej pojemność sorpcyjna 
torfów  w zrasta wraz ze stopniem  ich rozkładu (Ri do R3), a różnice po
między PSK  są wysoce istotne (tab. 2 i 5). Podobny obraz zjawiska uzys
kano przyjm ując jako kry terium  podziału stadium  hum ifikacji test p iro- 
fosforanowy (tab. 3 i 5).

Ta b e l a  1

Współzależność (у= а х + Ь ) pomiędzy pojemnością sorpcyjną (PSK) a pojemnością wymienną 
(PWKr), sumą kationów zasadowych (S), zawartością wymiennego wodoru (Hw), wapnia (Caw) 
magnezu (Mg,v) oraz stopniem wysycenia kationami zasadowymi (W) różnych glebowych utworów

organicznych
Interrelation ( y=ax-]-b) between the sorption capacity (PSK) and exchangeable capacity (PWKC), 
sum of basic cations (S), exchangeable hydrogen (Hw), calcium (CaH) and magnesium (Mgw) and 

saturation degree with basic cations (W) of different organic formations

X

У

PWKc 1 S

meq/100 g %
j H„ i • Caw ! Mgw W

r 0,85*** 0,87*** 0,54
i

0,84*** 0,65*** 0,73***
PSK r 2 0,72 0,75 0,30 0,70 0,42 0,53

meq/100 g a 0,96 0,91 0,130 0,82 0,08 0,22
b .16,72 -8 ,49 17,11 -8 ,19 -0 ,06 47,15

T a b e l a  2

Wartości średnie PSK (meq/100 g) torfów (T) i murszów torfowych (M) w różnych stadiach 
humifikacji; podział według oceny makroskopowej 

Mean PSK values (meq/100 g) of peats (T) and mucks (M) at different humification stages — 
division according to the macroscopic estimation

Stopień
rozkładu

Decomposition
degree

Liczba 
próbek 

Number of 
samples

T Stopień 
przeobrażenia 

murszu 
Muck . 

transformation 
degree |

Liczba 
próbek 

Number of 
samples

1

M

X

1
!

s X s

Ri 4 116,0 12,4 ! Zi
1

4 133,0 15,9
r 2 12 137,9 7,4 i z2 9 139,3 13,3
R 3 10 152,0 6,0 I ! 4 137,9 J! 23,2
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T a b e l a  3

Wartości średnie PSK (meq/100 g) torfów (T) i murszów torfowych (M) w różnym stadium 
humifikacji; podział według testu pirofosforanowego 

(klasyfikacja kanadyjska)

Mean PSK values (meq/100 g) of peats (T) and mucks (M) at different 
humification stages — division according to the pyrophosphate test 

(Canadian classification)

Stadium 
humifikacji 

Humification 
stage 1

Liczba 
próbek 

Number of 
samples

T Liczba 
próbek 

Number of 
samples

i

M

i

i
s

i

X s

Fibric 12
i

128,6
i

12,7 3 133,0 15,9
Mesic 4 147,0 7,8 4 133,7 13,1

' Humic 10 151,6 6,5 10 140,4 1 16,9

T a b e l a  4

Wartości średnie PSK (meq/100 g) torfów (T) i murszów torfowych (M) w różnym stadium 
humifikacji; podział według kryterium absorbancji (A) 

i ilorazu absorbancji (Q) wyciągu alkalicznego

Mean PSK values (meq/100 g) of peats (T) and mucks (M) at different 
humification stages — division according to the criterion of absorbance (A) 

and ratio of absorbance (Q) of the alkaline extract

Stadium Liczba T
Liczba 
próbek 

Number of

M
humifikacji

Humification
stage

próbek 
Number of 

samples

i

X s X s

Według A28o
After

I 17 135,4 14,8 8 139,8 14,8
U 2 152,6 6,2 5 137,9 19,2

III 7 148,6 11,2 4 132,3 15,4
Według A664. 
After

I 9 1288 16,4 8 139,8 14,8
И 11 146,0 8,8 4 135,4 21,2

III
Według Q2/6

6
1

1472 10,5 5 135,5 15,1

After
I 8 132,1 21,2 11 134,1 15,6

II 7 148,5 12,2 3 149,5 15,7
III 11 141,1 8,5 3 137,9 14,2
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T a b e l a  5

Istotne różnice pomiędzy wartościami PSK torfów w różnym stadium humifikacji opisanym za
pomocą przyjętych kryteriów

Significant differences between PSK values of peats at different humification stages described by
means of the criteria assumed

Kryterium —  Criterion

Porównywane stadia 
humifikacji 

Comparing humification 
stages

1 i

Istotność różnic 
Significance 

of differences
i

Ocena makroskopowa —  Macroscopic
1

R 1 -R 2 X X X

estimation R 1 - R 3 X X X

R 2 -R 3 X X X

Test pirofosforanowy — Pyrophosphate fibric-mesic X  X

test fibric-humic X X X

mesic-humic i

Testy właściwości optycznych 
Tests of optical properties A28o I—II n.i.

I-III X

1I-1II n.i.
A 6 6 4 I-II X  X

I—III X

II-III n.i.
Q2/6 I II X

n.i.
1 П-Ш n.i.

n.i. —  nonsignificant

Przyjm ując kry terium  gęstości optycznej opracowane na podstawie 
dwóch powyżej wym ienionych kry teriów  [5], stwierdzono podobną ten 
dencję wzrostu PSK  wraz ze stopniem  hum ifikacji organicznej masy to r
fowej. Tutaj w większości' przypadków  udowiodniono różnice pomiędzy 
PSK  torfów w początkowym stadium  hum ifikacji (I) a .pozostałymi g ru
pam i torfów (II i III) (tab. 4 i 5).

W analizowanej populacji próbek murszów torfowych nie wykazano 
statystycznie udowodnionych różnic pomiędzy PSK murszów w różnym  
stadium  w tórnej hum ifikacji (tab. 2— 5), czego oczekiwano w świetle 
wcześniej przeprowadzonych badań [4, 5].

O trzym any tu ta j obraz zjawiska nie jest z pewnością pełny z uwagi 
na skrom ną liczebność próbek w porów nyw anych grupach. Zbliżone w ar
tości PSK  dla wszystkich murszów torfowych przy  stosowaniu pięciu 
kryteriów  podziału potw ierdzają stwierdzoną już wcześniej [4] specyfikę 
wytworzonego w w arunkach aerobowych utw oru organicznego, jakim  jest 
mursz, w odróżnieniu od utw oru torfowego, z którego się wytworzył. t
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Tę odmienność procesu pierw otnej (w torfach) i w tórnej (w p u r -  
szach) hum ifikacji ilustru ją  częściowo również udowodnione różnice po
między PSK  silnie rozłożonego to rfu  (K3), a silnie przeobrażonego m urszu 
(Z3) (t =  1,88*). Po zastosowaniu kolejnego kry terium  otrzym ano podob
ne, udowodnione różnice pomiędzy PSK torfów i m urszów w ^tadium  
„hum ic” (t =  1,96*).

Przedstaw iony kom entarz wyników do proponowanego tekstu  PSK  
przedstaw ia jego przydatność w ocenie wpływu stadium  hum ifikacji m a
terii organicznej na jej właściwości sorpcyjne, za .czym dodatkowo prze
m awia prostota wykonania tego testu.

Badania zostały w  części wykonane i sfinansowane w  ramach prac Zespołu F izy
kochemii Kom isji Chemii G leby Polskiego Tow arzystw a Gleboznawczego.
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Б. САПЕК

ИЗМЕРЕНИЕ СОРБЦИИ МЕДИ КАК ТЕСТ ОЦЕНКИ СОРБЦИОННОЙ ЕМКОСТИ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЧВЕННЫХ ФОРМАЦИЙ

Институт мелиорации и луговодства, Фаленты 

Резю ме

Предлагается тестовый метод оценки сорбционной ёмкости органических почв по отно 
шению к катионам (PSK) на основании измерений адсорбированной меди образцом почвы 
из раствора сульфата меди. Концентрацию меди в растворе после сорбции измеряли с по
мощью ионоселективной медной электроды. При использовании указанного теста проводили 
оценку PSK торфов и торфяных муршей в разных стадиях гумификации, которые выделяли 
на базе следующих критериев: макроскопного метода, пирофосфатного теста и оптической 
густоты щелочной вытяжки. Установлено, что величины PSK торфов повышаются по мере
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роста степени их гумификации. Торфы в переходной стадии гумификации в меньшей степени 
отличаются от слабо и сильно гумифицированных формаций. Была подтверждена наблю
даемая уже в более ранних исследованиях специфика процесса первичной и вторичной гуми
фикации, которая приводит к тому, что торфы и образованные из них торфяные мурши 
представительные для подобной стадии продвижения гумификации, разнятся сорбционной 
ёмкостью.

В. SAPEK

THE COPPER SORPTION MEASUREMENT AS A TEST FOR ESTIMATION 
OF THE SORPTION CAPACITY OF ORGANIC FORMATIONS

Institute for Land Reclamations and Grassland Farming, Falenty

S u m m a r y  ;•

' The measurement of copper sorption by organic soils from copper sulphate so
lution was proposed for a simple determination of cation sorption capacity (PSK) 
of these soils. The copper concentration in the equilibrium solution after sorption 
w as measured using the copper ion-selective electrode. This method was used for 
determination of PSK of peats and peaty mucks at different humification stages. 
The humification was estimated according to the following criteria: macroscopic 
method, pyrophosphate test (pyrotest) and optical density of alkaline extract. It has 
been found that the PSK values for peats were significantly correlated with in
crease of the peat humification decree. Peats at the transitional humification stage 
differ to a less degree from the extreme stage. The specificity of primary and se
condary humification processes was partly confirmed in the previous investigations. 
These processes caused that the sorption capacity of peaty mucks was different 
from that of peats from which the peaty muck was developed.
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