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Spośród nieużytków przemysłowych bardzo ważną pozycję ze względu 
na swą specyfikę zajmują składowiska odpadów paleniskowych, powsta
jące w  wyniku odprowadzania popiołów i żużli z elektrowni cieplnych 
spalających w ęgiel brunatny i kamienny.

Pod względem  ilości produkowanych odpadów paleniskowych Polska 
znajduje się w  czołówce światowej, ponieważ 90 - 97°/o uzyskiwanej 
obecnie energii elektrycznej pochodzi ze spalania węgla kamiennego 
i brunatnego. W  celu rozwiązania tego uciążliwego problemu dla gospo
darki narodowej prowadzi się w  Polsce i w  w ielu innych krajach prace 
w  dwu zasadniczych kierunkach:

—  rekultywacja techniczna, zwana także podstawową, obejmuje na
stępujące zadania: ukształtowanie rzeźby terenu, uregulowanie stosunków 
wodnych, odtworzenie gleb metodami technicznymi itp.,

—  rekultywacja biologiczna polegająca na stosowaniu zabiegów, któ
rych głównym  celem jest wytw orzenie na wyrównanej uprzednio po
wierzchni nieużytku warstwy gleby sposobami stosowanymi w  rolnictwie.

Rekultywacja składowisk popiołu przyczynia się do likw idacji w tór
nego pylenia składowisk oraz przywraca rolnictwu tereny bezużyteczne.

O składzie mechanicznym i właściwościach fizycznych popiołów w  du
żym  stopniu decyduje sposób składowania.

Popioły składowane hydraulicznie „na mokro” tworzą obszar o bardzo 
nierównomiernym składzie mechanicznym, co wynika z segregacji wod
nej utworów drobniejszych. W  ten właśnie sposób powstawało składo
wisko popiołu przy Elektrowni „Halem ba” . Popiół powstający ze spalania 
miału węglowego mieszany był z wodą (rozcieńczenie popiołów —  15 m3

* Praca wykonana w  ramach problemu węzłowego 10.2
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Skład mechaniczny popiołów z Elektrowni 
Mechanical composition od ashes from the

Głębokość
pobrania
próbek

Sampling
depth
cm

Frakcje w % — — Fractions in %

szkieletowe
skeleton

ziemiste 
fine 

; earth

piaskowe — soil sand

1,0-0,5 0,5-0,25
I

0,25-0,10

0-10 1,2 98,8 1,25-7,00 3,25-5,00 5,00-8,50

10-20 0,7 99,3 1,50-3,25 3,25-7,25 7,50-11,25
20-40 0,7 99,3 2,00-5,00 4,60-9,00 9,00-15,75
40-60 1,3 98,7 1,00-1,75 4,00-9,00 10,00-11,25
60-100 0,4-1,4 98,6-99,6 0,75-1,75 0,50-4,65 0,75-13,00.

w ody na 1 tonę pyłu) na terenie Elektrowni i jako pulpa tłoczony pom
pami na teren osadników.

Pulpa z punktów zrzutu spływa w  kierunku studni odpływowych 
umieszczonych na przeciw ległej stronie pól w  ilości odpowiadającej 
punktom zrzutu. Powierzchnia zawarta pomiędzy zrzutem a studniami 
stanowi płaską plażę namywu o nachyleniu około 2%  w  kierunku studni.

W  czasie badań terenowych stwierdzono, że popioły zrzucane do osad
ników są rozfrakcjonowane zgodnie z podstawowymi prawami sedymen
tacji. W  najbliższym sąsiedztwie zrzutni stwierdza się przeważnie w y 
stępowanie osadów odpowiadających składem granulometrycznym pia
skom grubym i średnim, a nawet żwirom.

Skład mechaniczny (tab. 1) na składowisku zbliżony jest do gleb 
pyłowych wodnego pochodzenia. Popioły wykazują dużą tendencję do 
zbitości, są bezstrukturalne, co utrudnia głęboką rozbudowę systemu 
korzeniowego niektórych roślin. Zróżnicowanie składu mechanicznego od 
powierzchni nasuniętej hałdy do 400 cm jej głębokości nie wykazuje za
sadniczych zmian [6].

Gęstość popiołu waha się od 2,00 do 2,18 g/cm3 w  zależności od skła
dowanego materiału i głębokości jego zalegania. Jest ona znacznie m niej
sza od gęstości gleb mineralnych w  użytkowaniu rolniczym. Gęstość po
piołu jest niska wskutek znacznej domieszki porowatych cząstek koksu 
i nie spalonych cząstek węgla. Najszkodliwsze i najdrobniejsze frakcje 
popiołu przy transporcie hydraulicznym pozostają w  wodzie. Udział do 
60% cząstek o gąbczastej i porowatej budowie powoduje występowanie
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Tabela 1

„Halemba” na doświadczalnych obiektach 
„Halemba” power plant on experimental objects

Procentowa zawartość frakcji ziemistych i pyłowych o 0  w mm 
Per cent of fine earth and silt fractions, mm in dia

Nazwa grupy 
mechanicznej wg 
Definition of the 
mechanical group

0,1-0,05 0,05-0,02
i

0,02-0,006 0,006-0,002 0,002 PTG PN/54
E-02480

15,00-43,00

!

20-21 17-32 6-11 0-5 utwór
pyłowy
silty
forma
tion

pyły
piasz
czyste
sandy
silts

14,00-40,00 22-28 7,18 4-5 0-5 »
26,00 42,65 21-22 16-19 4-6 0,8 a 99
13,00-35,00 23-30 18-25 3-7 0,9 ,, 99
19,00-37,00 24-25 19-37 4,13 0,5 »» 99

znacznej różnicy w  gęstości poszczególnych cząstek w  stanie wyschnięcia, 
gdy są wypełnione powietrzem. U jawnienie tych właściwości cząstek po
piołu, tłumaczących natężenie pylenia, wyjaśnia też niekorzystne warun
ki do kiełkowania i początkowej fazy wzrostu roślin na popiele.

Gęstość suchej masy popiołów jest zbliżona do gęstości gleb orga
nicznych i kształtuje się w  granicach 0,72 - 0,88 g/cm3, co stanowi za
ledwie 50% analogicznych gęstości gleb mineralnych w  uprawie płużnej 
bądź gleb mineralnych darniowych.

Porowatość ogólna jest znacznie wyższa niż gleb pyłowych upraw
nych, gdyż dochodzi do 60 - 66% objętości składowanej masy popiołu. 
Jednak niezbyt korzystny jest układ porów o 0  3 mm, a także drobnych 
< 3  u. Również mała ilość porów powietrznych < 1 0  ji  (przeciętnie 
około 20%) może przyczyniać się do słabego przewietrzania popiołów, 
zwłaszcza w  wierzchnich warstwach, łatwo ulegających zbijaniu się, 
przesuwaniu i rozpylaniu.

W  związku ze zróżnicowaniem porów w  większości warstw  hałdy ilość 
powietrza wynosi 7 - 15%. P rzy  nasyceniu wodą, odpowiadającemu po
łowę j pojemności wodnej (PPW ), jest możliwość wypełnienia porów po
w ietrzem  od 21 do 40%.

W  wyniku prowadzonych upraw, odczyn z silnie zasadowego prze
chodzi stopniowo w  kierunku obojętnego i równocześnie zwiększa się 
ilość jonów wodorowych w  kompleksie sorpcyjnym [7]. Kwasowość hy- 
drolityczna pojawiła się po paru latach prowadzenia upraw i w  czasie 
doświadczeń wahała się w  granicach 0,18 - 0,45 meq na 100 g popiołu.
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Masa popielna charakteryzuje się bogatym kompleksem sorpcyjnym zbli
żonym do gleb mineralnych typu czarnoziemów wytworzonych z utwo
rów  pyłowych [6, 7].

Jak wynika z danych otrzymanych z kilku lat doświadczeń, na sku
tek nawożenia zwiększa się ilość fosforu przyswajalnego (mg P w  100 g 
popiołu}.!, od 3,66 - 6,37 w  1974 r. do 8,10 - 23,67 w  1985 r. Podobnie 
przedstawia się sytuacja z przyswajalnym  potasem (mg К  w  100 g po
piołu), którego ilość waha się od 6,37 - 14,78 w  1974 r. do 17,02 w  1975 r. 
Zawartość siarki w  form ie siarczanowej (S 0 4) jest wysoka i waha się 
w  granicach 13,6 - 23,0 mg/100 g popiołu.

W  latach prowadzenia upraw zwiększa się nieznacznie zawartość azo
tu w  podłożu 0,15 - 0,4% N  [7].

Badania popiołu w  latach 1976 - 1978 (tab. 2) wykazały, że zawiera 
on kilkakrotnie w ięcej fosforu w  form ie rozpuszczalnej niż gleby mine
ralne w  Polsce j[5a]. Większa zawartość fosforu występuje w  warstw ie 
pyłu 0 -1 0  cm i 0 - 20 cm. Zawartość potasu jest również wysoka i sięga 
górnych granic zawartości w  naszych glebach. Zawartość wapnia i sodu 
na składowisku popiołu jest także nieco podwyższona.

Tabel a 2

Zawartość w suchej masie z obiektów doświadczalnych makro- i mikroelementów (form całkowitych
i rozpuszczalnych)

Content of macro- and microelements (total and soluble) in soil dry matter of experimental objects

Składnik
Element Zawartość - Content

Składnik
Element

Zawartość Content — mg/kg

formy rozpuszczalne 
soluble

całkowite — total |
j

N - % 1 0,05-0,15 ! Cu 15,74-26,00 65-155
mg/100 g s.m. !

P 15,57-38,95 Mn 7,00-27,25 280-1380
К 14,14-33,21 Zn 15,30-29,47 40-220
Mg 2,77-30,15 Pb 25,50-26,00 80-350
Ca do 823,80 ! Fe 16520-30520
Na do 38,59

Zawartość miedzi w  form ie całkowitej i rozpuszczalnej w  popiele ze 
składowiska jest 2-krotnie wyższa od zawartości występujących w  na
szych glebach mineralnych. Podobną sytuację obserwujemy w  zawartości 
manganu, która jest wielkością średnią, a nawet wysoką w  stosunku do 
gleb mineralnych. Badania zawartości cynku w  popiele wykazały, że jest 
go 2-krotnie w ięcej niż w  glebach Polski. Duża jest także zawartość że
laza w  popiele, a zawartość ołowiu jest kilkakrotnie wyższa niż w  wa
runkach naturalnych.

W  czasie prowadzonych (na składowisku popiołu przy Elektrowni 
„ Halemba” ) doświadczeń uprawowych wykonywano również pomiary
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i analizy zawartości radionuklidów w  podłożu i roślinach. Badano te 
radionuklidy, które mają decydujący w p ływ  na promieniowanie gamma 
niebezpieczne dla człowieka [1]. W  grę wchodzi tu przede wszystkim 
40K, 214Bi, 228Th, 208T1 oraz 214Pb. Oznaczano je za pomocą analizy spek
trometr ycznej, używając detektora półprzewodnikowego Ge (Li).

Analiza okresów półrozpadu radioizotopów szeregu uranowego i to
rowego prowadzi do wniosku, że po upływ ie około 1 miesiąca od powsta
nia odpadów elektrownianych w  równowadze promieniotwórczej pozo
stają izotopy od 226R do 210Pb szeregu uranowego oraz od 228Th do 208T1 
szeregu torowego. A by  jednak zorientować się, w  jaki sposób zakłócona 
została równowaga promieniotwórcza w  szeregach uranowym i torowym, 
należało odrębnie oznaczyć dokładne ilości 238U i 232Th. W  oznaczeniu 
tych izotopów zastosowano metodę analizy aktywacyjnej. Metoda spek
trometrii promieniowania gamma polega na pomiarze widma promieni 
gamma badanej próbki i porównania go z w idmem wzorca o znanej za
wartości uranu, toru lub potasu. Zakłada się przy tym, że we wzorcu
istnieje równowaga promieniotwórcza w  naturalnych szeregach promie
niotwórczych. Próbka i wzorzec muszą mieć w  przybliżeniu tę samą 
masę i ciężar nasypowy oraz zbliżoną koncentrację badanych pierwiast
ków. Pom iary spektrometryczne próbek prowadzono nie krócej niż 24 
godziny. P rzy  opracowaniu widma promieniowania gamma badanych 
próbek od sumy zliczeń w  poszczególnych liniach energetycznych odej
mowano odpowiednie wartości pochodzące od widma biegu własnego 
aparatury. Obliczenie zawartości U i Th w  Bq/kg oparto na następują
cych danych [ l ia ] :

1 g 238U posiada aktywność 1,2432 • 104 Bq (3,36 10~7 Ci),
1 g 233U posiada aktywność 7,918 • 104 Bq (2,14-10-6 Ci),
1 g 232Th posiada aktywność 4,107 • 103 Bq (1,11-10“ 7 Ci).

Po przeliczeniu uzyskano:

1 mg/kg U  nat. odpowiada /  — ( 0,0152 pCi g)
\  0,56 Bq 235U/kg /0,0152 pCi/g/

1 mg/kg Th nat. odpowiada 4,07 Bq 232Th/kg (0,11 pCi/g).

Uwzględniając zawartość 40K  w  mieszaninie naturalnej 0,01178% [12] 
uzyskano :

1%  potasu odpowiada 304,773 Bq 40K/kg (8,23 pCi 40K/kg).
Czułość metody określano obliczając najmniejszą w ykryw alną aktyw

ność właściwą (LLD  —  Low er L im it o f D etection) oznaczonych izotopów 
uranu, toru oraz potasu-40 dla warunków pomiarowych.

LLD, czyli najmniejsza w ykryw alna aktywność właściwa (Bq/kg) dla 
przyjętego prawdopodobieństwa 95%, wynosiła dla: 238U 1,02 - 1,1 Bq/kg; 
232Th 0,55 - 1,18 Bq/kg i 40K  12,63 Bq/kg.



Tabela 3

Zawartość naturalnych radionuklidów w próbkach analizowanych metodą spektrometrii gamma 
Content of natural radionuclides in the samples analyzed by the gamma spectrometry method

Symbol
Un 238uśr. 226Ra 214Pb 214Bi 228Ac 208ji 232Thśr< Thn 40g

mg/kg Bq/kg mg/kg Bq/kg

A ll 10,6 129,3 136,9 125,1 125,8 91,8 33,8 92,8 22,8 655,2
A 12 9,3 113,0 102,5 116,5 119,9 91,6 33,8 92,0 22,6 646,0
A ll 10,8 131,7 142,1 125,8 127,3 85,8 34,6 88,4 21,7 679,6
A /4 10,8 131,7 129,9 135,4 129,9 91,4 34,6 92,4 22,7 658,2

A I 5 9,2 112,2 105,1 116,9 108,4 83,7 30,5 84,2 20,7 655,2
A/6 10,2 124,3 121,0 129,9 122,2 88,4 31,7 88,2 21,7 643,0
A IS 10,9 132,5 128,8 136,2 132,5 92,3 35,0 94,7 23,3 700,9

Bl 1 11,6 141,0 129,1 145,8 148,1 93,9 37,0 98,3 24,1 679,5
B/2 8,7 106,9 119,1 103,2 98,0 76,0 32,1 82,6 20,3 621,6
Bl 3 7,4 90,9 94,7 92,9 85,1 75,2 26,9 74,9 18,4 557,7
D\ 2 208,1 2538,7 599,6 532,4 — - - - - -
D/3 — — — — — - - - - 16772,3
Gl 1 2,5 30,4 32,4 28,0 30,8 36,8 11,7 34,6 8,5 603,4

G12 2,6 31,5 34,3 30,2 30,1 34,8 12,1 i 34,1 8,4 515,0

A/1 — popiół ze składowiska spod gorczycy czarnej D\2 - nawóz superfosfat
ash from the dump — from under black mustard fertilizer — superphosphate

A 12 — popiół ze składowiska spod buraków pastewnych D/3 - nawóz — sól potasowa
ash from the dump — from under fodder beets fertilizer — potassium salt

A I3 -  popiół ze składowiska spod słonecznika G il - gleba z woj. opolskiego (Biała Pr.)
ash from the dump — from under sunflower soil from the Opole district (Biała Pr.)

A 14 — popiół ze składowiska spod brukwi G12 - gleba z woj. opolskiego
ash from the dump — from swedes soil from the Opole district

A/5 — popiół ze składowiska spod kukurydzy
ash from the dump — from maize



A 16 — popiół ze składowiska spod bobiku
ash from the dump — from field beans 

A IS — popiół ze składowiska spod koniczyny czerwonej 
ash from the dump — from persian clover 

B/l — popiół ze składowiska 2 — ziarno <  0,06 mm 
ash from the dump 2 — grain size <  0.06 mm

В12 — popiół ze składowiska 2 — ziarno 0,06-0,12 mm
ash from the dump 2 — grain size 0.06-0.12 mm

В/3 — popiół ze składowiska 2 — ziarno 0,12—1 mm
ash from the dump 2 — grain size 0.12-1 mm
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W  metodzie neutronowej analizy aktywacyjnej (jaką zastosowano do 
pomiarów zawartości 238U i 232Th w  badanych próbkach) próbkę naświetla 
się neutronami epitermicznymi, a następnie po obróbce radiochemicznej 
analizuje aktywność pozostałych izotopów w  reakcji jądrowej m iędzy 
jądrami izotopów tarczowych a neutronami. Szczegółową metodykę ozna
czeń wszystkich wym ienionych nuklidów promieniotwórczych zawiera 
praca Dulewskiego [1].

Popioły do oznaczeń radiochemicznych pobrano z poletka doświad
czalnego, na którym  prowadzono uprawy rolnicze. Zawartości natural
nych radionuklidów w  próbkach spod poszczególnych roślin niew iele się 
od siebie różniły, dlatego też ograniczono się do przeanalizowania tylko 
części z pobranych próbek i przyjęto uzyskane wartości średnie jako re
prezentatywne dla podłoża.

Średnia zawartość uranu w  podłożu wynosiła 10,2 ±0,8 mg/kg przy 
rozpiętości w yn ików  9,2 - 10,9 mg/kg, natomiast średnia zawartość toru 
wynosiła 22,4 ±0,9 mg/kg przy rozpiętości 20,7 - 23,3 mg/kg. Zawartości 
liczono na podstawie aktywności dalszych produktów rozpadu 238U i 232Th.

Tabela 4

Zawartość rozpuszczalnych form wybranych naturalnych nuklidów promieniotwórczych w pyłach
i glebach

Content of soluble forms of selected natural radiating nuclides in silts and soils

Symbol
próbki
Sample
symbol

1 Stężenie nuklidów rozpuszczalnych 
w roztworze Morgana 

Concentration of nuclides soluble 
in the Morgan’s solution

Stężenie nuklidów rozpuszczalnych 
w 0,1 M HCl 

Concentration of nuclides soluble 
in 0.1 M HC1

u n 1 Thn 226Ra 1 210po u n 1 Thn 226Ra 1 210Po

mg/kg Bq/kg mg/kg Bq/kg

A l —AS 0,32 0,17 <1,75 <  0,2 3,69 1,84 <  3,5 <  6,8

G / l - G12 0,17 0,06 <1,75 <  0,2 0,29 0,19 <  3,5 <  4,4

A11 — A IS — popiół ze składowiska spod różnych upraw
ash from the dump from under different crops 

G11 — G12 — gleba z województwa opolskiego (Biała Pr.)
I soil from the Opole district (Biała Pr.)

Aktywność właściwa 40K  w  tych próbkach waha się w  granicach 
643 - 700,9 Bq/kg przy średniej zawartości 662,5 ±20,5 mg/kg (tab. 3 i 4).

Należy zaznaczyć, iż w  czasie prowadzonych badań składowisko po
piołu liczyło 10 lat, składało się z mieszaniny popiołów lotnych, pochodzą
cych z różnych stref odkładania w  elektrofiltrach, oraz z żużlu. Oceniając 
stężenia omawianych naturalnych radionuklidów w  podłożu na składo
wisku, należy stwierdzić, że mieszczą się one w  zakresie średnich stężeń, 
jakie uzyskali inni autorzy analizujący popioły lotne z węgla kamien
nego [2, 4, 10, 12].
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Aktywności radionuklidów w  analizowanych popiołach zbliżone są do 
aktywności, jakie występują w  naturalnych skałach magmowych kwaś
nych.

Drugą grupę analizowanych popiołów stanowiły próbki pobrane ze 
składowiska, które zostało uformowane znacznie później (od 1976 r.) 
i nie było poddawane żadnym zabiegom agrotechnicznym. Średnią prób
kę z górnej warstw y składowiska rozdzielono na sitach na frakcje 
< 0 ,0 6 -0 ,1 2  mm i > 0 ,1 2 - 1  mm. Stwierdzono, że ze wzrostem w ie l
kości ziarna popiołu maleje w  nich koncentracja naturalnych radionukli
dów. Najw iększa koncentracja radionuklidów występuje w  popiołach 
o wielkości ziarna < 0 ,0 6  i wynosi dla U  —  11,6 mg/kg, a dla Th —  
24,1 mg/kg. Różnica w  zawartości uranu i toru pomiędzy I i I I I  frakcją 
wynoszą odpowiednio 4,2 i 5,7 mg/kg. Prawidłowość ta jest potw ierdze
niem prac innych autorów, którzy uważają, że w  pyłach kominowych 
z elektrocepłowni —  ze względu na mniejsze wielkości cząstek —  w y 
stępuje większa koncentracja zarówno radionuklidów, jak i innych me
tali.

Mimo składowania popiołów i żużlu na hałdzie metodą hydrauliczną, 
nie następuje rozpuszczenie i w ym yw anie z nich naturalnych radionukli
dów. Świadczy to o utworzeniu się z nich w  trakcie spalania węgla 
trudno rozpuszczalnych zw iązków chemicznych. Potw ierdza to również 
analiza próbek popiołu, pobranych ze składowiska z różnych głębokości, 
która nie wykazała istotnych różnic w  zawartości wybranych natural
nych radionuklidów [8, 9].

A b y  mieć pełny obraz podłoża, na którym  uprawiano rośliny, prze
analizowano spektrometrycznie również stosowane w  uprawie nawozy 
mineralne. W  saletrze amonowej nie stwierdzono substancji radioaktyw
nych, w  soli potasowej nie wykazano ani obecności uranu i toru, ani ich 
pochodnych, natomiast zawartość 40K  określono na 55,04%, tj. 16772,3 
Bq 40K  na kg. W  superfosfacie nie w ykryto toru i potasu. Uran oznacza
no, ale jego oznaczanie sprawiało w iele trudności (tab. 3).

W  Polsce nie prowadzono badań nad zawartością naturalnych radio
nuklidów w  nawozach fosforowych. Uzyskane w yn ik i z badań własnych 
(tab. 3) dotyczące superfosfatu można porównać jedynie z wynikam i ba
dań autorów z RFN, U SA  czy Francji [3, 11, 14], gdzie prowadzono po
m iary zawartości naturalnych radionuklidów w  fosforytach, apatytach 
oraz w  nawozach z nich wytwarzanych. Aktywności uranu-238 i radu-226 
w  analizowanym superfosfacie są porównywalne z nawozami z USA, 
z potrójnym  superfosfatem oraz z maksymalnymi aktywnościami nawo
zów fosforowych, jakie są używane w  RFN. Szczególnie wysoka jest 
zawartość uranu, która przekracza maksymalne ilości znajdowane we 
wszystkich badanych nawozach. Pfister [11] określił dla R FN  średnią 
moc dawki indywidualnej, jaką może otrzymać rolnik przy stosowaniu

18 — Roczniki Gleb. t. X X X IX , z. 4
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nawozów fosforowych, na 11 mrem na rok. Tak w ięc podczas nawożenia 
poletka doświadczalnego nawozami m ineralnymi następowało dodatkowe 
wzbogacenie podłoża naturalnymi radionuklidami z szeregu uranowego 
oraz w  potas-40. W ynika to z faktu, że jest go prawie 20-krotnie w ięcej 
w  superfosfacie niż w  popiele lotnym ze składowiska. Można w ięc 
stwierdzić, że w  analizowanych próbkach popiołów istnieje zachwiana 
równowaga promieniotwórcza w  całym szeregu torowym  oraz w  szeregu 
uranowym od 238U do 210Pb.

Bardzo istotną sprawą w  charakterystyce podłoża i roślin na nim 
uprawianych jest znajomość form  przyswajalnych. W  przypadku natural
nych radionuklidów za ilości przyswajalne przyjęto formy, które rozpu
szczalne są w  roztworze Morgana i w  roztworze 0,1 M  HC1 (tab. 4).

Uzyskane wyn ik i wskazują, że nie ma istotnych różnic m iędzy pyłem  
ze składowiska a glebą mineralną pod względem  zawartości 210Pb i 226Ra 
(w  przypadku form  rozpuszczalnych w  roztworze Morgana), natomiast 
ilości rozpuszczalne toru i uranu są około dwukrotnie w iększe w  popiele 
niż w  glebie mineralnej. W iększe różnice form  rozpuszczalnych w  popiele 
i glebie uwidaczniają się w  przypadku 0,1 M  HC1, zwłaszcza dla uranu 
i toru, których ilości w  popiele są 10-krotnie większe niż w  glebie.

Oceny narażenia radiologicznego człowieka w  wyniku naturalnej 
promieniotwórczości składowisk paleniskowych, przy ich biologicznej re
kultywacji, dokonano obliczając dawki zarówno ze źródeł zewnętrznych, 
jak i wewnętrznych. Odnoszono je do wartości dawki pochodzącej z tła 
naturalnego. Należy również zwrócić uwagę na to, że około 80% dawki 
ogólnej pochodzi od tła promieniowania gamma z podłoża i składowej 
kosmicznej. Rośliny i ludzie znajdujący się na składowisku otrzymują 
dwukrotnie większą dawkę od średniej krajowej, tzn. 133 Gy/h. Jednak 
obliczając średnioroczną moc dawki, przyjąć trzeba, że przy prowadzeniu 
upraw ludzie będą przebywać na składowisku co najwyżej 1/5 czasu 
rocznego, co z kolei znacznie zmniejszy udział mocy dawki pochłoniętej 
przez organizm człowieka. Przyjm ując takie rozumowanie okaże się, że 
średnioroczna moc dawki, na jaką będzie narażony człowiek przebywa
jący 1/5 czasu rocznego na składowisku, wyniesie tylko o 17% w ięcej 
niż moc dawki pochłoniętej średnio w  Polsce. W  rozważaniach dotyczą
cych narażenia człowieka przebywającego na składowisku na produkty 
rozpadu 222Ra zawarte w  powietrzu należy pamiętać, że ilość produktów 
rozpadu radonu-222 w  powietrzu nad składowiskiem nie odbiega od stę
żeń normalnie spotykanych.

Reasumując można powiedzieć, że narażenie radiologiczne człowieka 
jest n iew iele większe od tego, na jakie narażony jest on w  średnich 
warunkach tła naszego kraju. P rzy  ocenie narażenia ludności w  wyniku 
oddziaływania elektrowni w ęglowych na środowisko należy zwracać bar



Jakość siana z łąk intensywnie nawożonych 275

dziej uwagę na takie zanieczyszczenia nieradioaktywne, jak S 0 2, NO x 
i p y ły , których skutki są w ielokrotnie większe niż narażenie radiolo
giczne.

W ZROST, ROZW ÓJ I P L O N O W A N IE  R O ŚLIN  
U P R A W IA N Y C H  N A  S K Ł A D O W IS K U  P O P IO ŁU

Doświadczenia z uprawą 20 gatunków roślin w  czteropolowym zmia- 
nowaniu założono metodą losowanych bloków w  4 powtórzeniach. Bada
nia prowadzono przez 3 lata (1976- 1978). Powierzchnia poletka w yno
siła 49,7 m2.

Z roślin okopowych badano: buraki pastewne odm. Po ly  Past, mar
chew pastewną odm. Saint Va lety Granum, kapustę pastewną —  odm. 
Choryńska Niebieska, brukiew —  odm. Żółta IH AR , ziemniaki —  odm. 
Kora, w  1978 r. buraki pastewne zastąpiono burakami cukrowymi odm. 
AJ-3; ze zbóż jarych: pszenicę —  odm. Kaspar, jęczm ień —  odm. Aram ir, 
owies —  odm. Leanda, kukurydzę —  odm. Kb 280, żyto ozime —  Dań- 
kowskie Złote; z roślin m otylkowych: koniczynę perską i inkarnatkę —  
odm. Opolska, seradelę —  odm. Mazurska Biała, bobik —  odm. Nadw i
ślański, groch —  odm. Kujawski; z roślin przemysłowych: rzepak ja ry  —  
odm. Bronowski, gorczycę białą —  odm. Borowska, słonecznik oleisty —  
odm. Borowski Ulepszony, len włóknisty —  odm. Millenium, konopie —  
odm. Białobrzeskie.

Po zejściu z pola roślin zbożowych i motylkowych wykonywano pod- 
orywkę, a jesienią każdego roku orkę, stosując obornik pod rośliny oko
powe w  dawce 300 - 400 t/ha, rolę pozostawiając przez zimę w  ostrej 
skibie. Wczesną wiosną wykonywano intensywne talerzowanie i brono
wanie, Stosowano następujące nawożenie w  przeliczeniu na 1 ha: P  —  
56,30 kg (w  postaci superfosfotu potrójnego 46%), К  —  132,8 kg (w  po
staci soli potasowej 60%), N  (w  postaci saletry amonowej): pod zboża —  
60 kg (50%  dawki przedsiewnie i 50% dawki pogłównie w  fazie krze
w ienia); pod okopowe —  120 kg (50%  dawki przedsiewnie i 50% dawki 
pogłównie w  2 ratach); pod przemysłowe —  100 kg (50% dawki przed
siewnie i 50% dawki pogłównie w  2 ratach); pod motylkowe —  30 kg 
w  całości przedsiewnie.

Zabiegi pielęgnacyjne wykonano zgodnie z wymaganiami poszcze
gólnych roślin. Nasiona roślin m otylkowych szczepiono nitraginą. Po
równania rozwoju roślin ze składowiska z rozwojem  tych samych gatun
ków uprawianych na glebie mineralnej dokonano na podstawie w ielu  
obserwacji poczynionych na różnych glebach i w  różnych warunkach 
klimatycznych południowo-zachodniej Polski.
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W Y N IK I B A D A Ń

Okopowe. Wzrost i rozwój roślin okopowych uprawianych na skła
dowisku popiołu odbiega nieco od rozwoju tych samych gatunków na 
glebie mineralnej. U wszystkich uprawianych 5 gatunków roślin przez 
3 lata prowadzonych doświadczeń stwierdzono przedłużenie czasu kieł
kowania od 10 dni u kapusty pastewnej do 24 dni u brukwi (burak 
pastewny o 10-18 dni, ziemniak średnio o 13 dni). Dłuższy czas pęcz
nienia nasion jest reakcją na zasolenie podłoża, ponieważ wszystkie inne 
czynniki, tzn. wilgotność podłoża, średnia temperatura powietrza, nasło
necznienie itp., układały się na ogół korzystnie. W ydłużył się również 
rozwój buraka pastewnego (rys. 1). U marchwi pastewnej przebieg roz
woju i wzrostu nie odbiegał od tego, jaki obserwowano na glebie mine
ralnej. Jedynie dłuższy był okres kiełkowania. Rośliny okopowe upra
wiane na popiołach były  średnio niższe o 10-15 cm, poza ziemniakami, 
których wysokość dorównuje ziemniakom z gleb mineralnych (jednak 
najwyższe tempo wzrostu przypada na czas formułowania pędów, nato
miast na glebie mineralnej na fazę kwitnienia). Uzyskane plony roślin 
okopowych na ogół były  dobre i wynosiły w  przeliczeniu na 1 ha: korzeni 
buraka pastewnego do 459 dt, liści do 405 dt, korzeni buraka cukrowego 
do 200 dt, liści do 250 dt; korzeni marchwi pastewnej 52,7 dt, plon 
całkowity 126,7 dt, kapusty pastewnej zaledwie 74,0-210,0 dt; ziem
niaki plonowały w  granicach 180 - 442,3 dt (w yższy plon w  roku ob fi
tującym w  opady), plon zaś korzeni brukwi pastewnej kształtował się 
w  granicach 62,0 - 280,5 dt, a liści 55,0 - 126,8 dt.

Zboża. W  wyniku prowadzonych obserwacji notowano również w y 
dłużenie kiełkowania do 10 dni jęczmienia, owsa i kukurydzy, przez co 
przedłuża się cały okres wegetacji o 8 - 27 dni. Zaobserwowano również 
wydłużanie się okresu wytwarzania liści nawet do 13 dni w  porównaniu 
z roślinami z gleb mineralnych. W  zależności od gatunku uprawianego 
zboża skracała się lub wydłużała faza strzelania w  źdźbło, kłoszenia 
i kwitnienia. U jęczmienia w  ciągu prowadzonych 3-letnich obserwacji 
notowano skrócenie okresu strzelania w  źdźbło, a fa zy  kłoszenia i kw it
nienia były  nieco dłuższe niż w  przeciętnych, normalnych warunkach 
(rys. 2). U owsa obserwowano skracanie się fazy  kłoszenia o 4 do 12 
dni, pszenica natomiast krzewiła się średnio o 11 dni dłużej niż na glebie 
mineralnej. Tempo wzrostu pszenicy na glebie mineralnej było inten
sywniejsze w  okresie strzelania w  źdźbło i kłoszenia. Wzrost roślin zbo
żowych na popiołach był równomierny w  czasie trwania wszystkich faz 
rozwojowych, ale wysokość tych samych odmian zbóż uprawianych na 
glebie mineralnej była większa średnio o 10 do 30 cm.

Zboża na składowisku popiołu plonowały słabo, tzn. w  przeliczeniu 
na 1 ha: ziarno pszenicy jarej w  granicach 17 - 18 dt, słoma 38,8 - 51,0 dt,



Rys. 1. Buraki pastewne i cukrowe 

Fig. 1. Fodder and sugar beets
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Rys. 2. Jęczmień jary

Fig. 2. Spring barley
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Rys. 3. Seradela 

Fig. 3. Seradella
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Rys. 4. Len 

Fig. 4. Flax
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plon ziarna jęczmienia 8,5 - 23,7 dt, owsa 13,0 - 20,7 dt, a słomy 35,0 - 
52,0 dt; plon zielonej masy kukurydzy był niski i średnio wynosił 
190 dt. Kukurydza nie w ytw orzyła  na składowisku popiołu głębokiego 
systemu korzeniowego.

M otylkow e. K iełkowanie na składowisku koniczyny perskiej, inkar
natki i seradeli wydłużyło się o 17 do 21 dni. Tworzenie liści i formu
łowanie pędów trwało dłużej u wszystkich gatunków motylkowych upra
wianych na składowisku. I tak np. u koniczyny perskiej liście tw orzyły 
się przez 26 - 35 dni, podczas gdy na glebach mineralnych średnio 19 dni, 
bobik tworzył liście dłużej o 6 do 19 dni, a groch 3 do 8 dni. Wydłużenie 
czasu kwitnienia zaobserwowano tylko u inkarnatki o 4 do 12 dni 
i u grochu —  o 5 do 13 dni. Przebieg pozostałych faz rozwojowych nie 
różnił się zasadniczo od przeciętnego rozwoju roślin z normalnych gleb 
uprawnych, podobnie jak i tempo ich wzrostu. Jednak tempo wzrostu 
seradeli w  poszczególnych fazach rozwoju jest znacznie intensywniejsze, 
gdy uprawia się ją na glebie naturalnej (rys. 3). Na składowisku popiołu 
to intensywne tempo przesuwa się na czas kwitnienia. Bobik osiąga taką 
wysokość, jak w  uprawie na glebie mineralnej, natomiast groch jest niż
szy o 20 do 30 cm. Plon zielonej masy koniczyn w  przeliczeniu na 1 ha 
wahał się w  granicach: 50,0 - 100,5 dt, seradeli —  101-170 dt, plon 
nasion bobiku 14,9 - 23,9 dt, słomy 45 - 50 dt, plon nasion grochu 15 -16  
dt przy średnim plonie słomy 30 dt.

Przemysłowe. Na składowisku popiołów okres wegetacji lnu włókni
stego i rzepaku jarego w ydłużył się o 2 do 4 tygodni (rys. 4). Gorczyca 
biała, konopie oraz słonecznik nie w ykazyw ały tak znacznego wydłużenia 
okresu wegetacji w  porównaniu z tym i gatunkami uprawianymi na gle
bach mineralnych. Zaobserwowano wydłużenie się fazy  zawiązywania 
kwiatostanów słonecznika i konopi o 8 do 15 dni, tworzenie liści i faza 
kwitnienia roślin uległy skróceniu.

Pozostałe różnice w  długości całego okresu wegetacyjnego wynikają 
głównie z wydłużenia kiełkowania, a tempo wzrostu w  poszczególnych 
fazach rozwojowych było zbliżone do obserwowanego u roślin na glebach 
mineralnych. Rośliny z grupy przemysłowych plonowały słabo w  prze
liczeniu na 1 ha: plon nasion rzepaku wynosił średnio 19 dt przy plonie 
całkowitym 58 - 70 dt, nasion gorczycy —  6,7 - 7,5 dt; plon zielonej 
masy słonecznika 110 - 270 dt, słomy lnu —  22,1 - 51,6 dt, a konopi 69,7 - 
199,4 dt.

PO D SU M O W A N IE

Istotnym czynnikiem w pływ ającym  na wzrost roślin uprawnych na 
składowisku popiołu są właściwości fizyczne i chemiczne podłoża. Rosnące 
aa nim rośliny spełniają co najmniej dw ie funkcje, mianowicie:
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—  chronią składowisko przed uciążliwym  pyleniem,
—  przyczyniają się do wykorzystania coraz bardziej powiększającej 

się powierzchni nieużytków poprzemysłowych. Prowadzona uprawa roś
lin, dzięki zabiegom agrotechnicznym i nawożeniu, rozpoczyna na skła
dowisku proces glebotwórczy.

Gorsze warunki na składowisku popiołu „Halem ba” niż na normalnym 
polu uprawnym odbiły się na plonach większości uprawianych roślin. 
Jednak plony zbóż należy uznać za dobre. System korzeniowy zbóż był 
dobrze rozwinięty, ale (ze względu na warunki podłoża) stosunkowo 
płytki i dochodził do 15 cm głębokości. Najlepsze plonowanie jęczmienia 
w  tych warunkach wynika prawdopodobnie z tego, że jego stosunkowo 
płytki system korzeniowy nie wym aga gleb głębokich. N ie na wszyst
kich składowiskach popiołu jęczm ień daje dobre rezultaty. Na przykład 
w  badaniach Maciaka i wsp. ,{5] okazało się, że uprawa tego zboża na 
składowisku popiołu przy Elektrowni Konin nie powiodła się i, mimo 
wysokiego nawożenia, rośliny wyginęły.

Pozytyw ne rezultaty uzyskane w  prowadzonych doświadczeniach 
z roślinami okopowymi potw ierdziły tezę, że tolerują one podłoże z po
piołów, co zresztą wynika i z naszych szczegółowych prac [5, 13]. Trzeba 
jedynie zaznaczyć, że nie należy uprawiać w  tych warunkach odmian 
głęboko korzeniących się, bowiem zwarta warstwa podłoża poniżej 25 - 
30 cm od powierzchni uniemożliwia praw idłowy rozwój korzeni. W  na
szych doświadczeniach plonowanie okopowych dorównywało (w  szcze
gólności buraków pastewnych) plonom tychże roślin z gleb mineralnych.

Znikomy plon nasion m otylkowych wynikał z tego, że w  porównaniu 
z uprawą tych roślin na glebach mineralnych, kwitnienie rozpoczynało 
się później, kw iatów  było mało i nie wszystkie zostały zapylone. Część 
zawiązanych strąków po tygodniu usychała i odpadała. P lony zielonej 
masy by ły  również niskie nie tylko ze względu na podłoże, ale też 
z braku symbiozy z bakteriami brodawkowymi. W  pozostałych dwu la
tach doświadczenia (przy szczepieniu roślin bakteriami) stosunkowo naj
lepiej rozw ija ły się koniczyna perska i inkarnatka, seradela i bobik. 
Seradela i inkarnatka wym agają jednak, jak wiadomo, gleb lekkich 
i przewiewnych. Na podłożu o dużej pojemności wodnej i przy stosun
kowo znacznych opadach powstały dla tych roślin niekorzystne warunki 
tlenowe. W  przypadku koniczyny perskiej —  jako rośliny ciepłolubnej —  
była w  całym okresie wegetacji za niska temperatura.

Rośliny przemysłowe plonowały na poziomie około 50% w  stosunku 
do tych roślin uprawianych na glebach mineralnych, co również na tym  
podłożu należy uważać za zadowalające osiągnięcie.
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4. РОСИК ДУЛЕВСКА, Я. ДУЛЕВСКИ

ОЦЕНКА КОРМОВОГО КАЧЕСТВА РАСТЕНИЙ ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ 
Н А  ОТВАЛАХ КАМ ЕННОУГОЛЬНОЙ ЗОЛЫ ИЗ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ „Х А ЛЕ М Б А ”

Польская Академия Наук, Институт основ инженерного формирования среды в Забже

Резюме

В механическом составе и физических свойствах золы из электростанций решающее 
значение имеет способ их складирования. Настоящая работа занимается видами золы, отва
ливаемыми в мокром виде, что приближает механический состав к пылеватым почвам вод
ного происхождения. Указанные золы характеризуются сильной тенденцией к уплотнению, 
являются аморфными, сильно щелочными и содержат больше фосфора, чем минеральные 
почвы. Высоким является также содержание калия, кальция, натрия и меди; микроэлементы, 
такие как марганец, цинк, железо и свинец, содержатся в золах в 2—3-кратно высших коли
чествах, чем в минеральных почвах.

Проведенные радиохимические измерения зол показали, что активность ананизируемых 
природных радионуклидов уранового и ториевого ряда приближена к активности высту
пающей в кислых природных магмовых породах. Анализ свеже отваленных зол и 10-летних 
отвалов не показал разниц в составе природных радионуклидов, что свидетель ствует об 
отсутствии их растворимости и выщелочения из этих формаций.

Радиохимические анализы применяемых химических удобрений показали, что с удобре
ниями дополнительно вносятся в почву природные радионуклиды ряда урана и 40к.

Существенным фактором влияющим на рост и развитие растений возделываемых на 
отвалах золы являются физические и химические свойства золы.

Возделывали 10 видов сельскохозяйственных культур в четырехпольном севообороте. 
Условия выступающие на отвалах золы отражались на урожаях большинства возделывае
мых культур.

Удлинение прорастания почти всех видов возделываемых растений приводило к про
длению всего вегетационного периода, а также к изменениям отдельных фаз развития. Наи
высшие урожаи давали пропашные культуры. Бобовые растения не давали урожая семян 
из-за поздно начинающейся фазы цветения, а урожай зеленой массы без прививки азотфикси- 
рующих бактерий был очень низким.

Урожай зерновых и технических культур можно считать хорошим.

CZ. R O S IK -D U LE W S K A , J. D U LE W S K I

E STIM A TIO N  OF FODDER Q U A L IT Y  OF P L A N T S  C U LT IV A T E D  ON H ARD  
C O A L  D U M PS OF THE “H A L E M B A ” PO W ER  P L A N T

Polish Academy of Sciences 
Institute of Environmental Engineering at Zabrze

S u m m a r y

The mechanical composition and physical properties of ashes from power 
plants depend to a great extent on their storage way. The work deals with ashes 
stored in wet state, what makes that their mechanical composition approximates
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that of silty soils of hydrous origin. These ashes show a great tendency to com
pactness are amorphous, strongly alkaline and contain several times more pho
sphorus than mineral soils. Also high is the potassium, calcium, sodium and cop
per content. Microelements, such as manganese, zinc, iron and lead occur in ashes 
in the amounts 2 -3  fold highest than in mineral soils.

Radiochemical measurements of ashes have proved that the activity of the 
analyzed natural radionuclides of uranium and thorium order approximates to 
the activity of natural acid magma rocks. The analysis of the recently dumped 
ashes and of the 10-year dump did not prove any differences in the composition 
of natural radionuclides, what means that they have not been dissolved nor 
leached out of the latter.

Radiochemical analyses of applied chemical fertilizers have proved that na
tural radionuclides of the arsenium and 40K  order are introduced additionally 
into soil.

A  significant factor affecting the growth and development of plants cultivated 
on ash dumps are physical and chemical properties of ash.

Twenty kinds of crops in the four-field crop rotation were cultivated on ash 
dumps. The conditions on the ash dumps were reflected on yields of most crops.

The growth period of almost all crops underwent prolongation in connection 
with longer germination; also duration of particular growth stages was longer. 
The highest yields gave root crops. The leguminous crops gave no seed yield in 
view of a delated flowering start, while the green matter yields without grafting 
with nitrogen bacteria were very low. The yields of cereals and industrial crops 
can be regarded as satisfactory.
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