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WSTĘP

Istnieje ugruntowany pogląd, że naturalne sorbenty obecne w glebach, takie 
jak substancja organiczna, minerały ilaste, tlenki i wodorotlenki znajdują sie 
głównie we frakcji ilastej (koloidalnej). Jednak szereg badań przeprowadzonych 
we frakcjach < 0,02 mm wskazuje, że niektóre grupy minerałów ilastych znajdują 
się również we frakcjach o większej średnicy ziaren [Mazurek 1980; Brogowski, 
Mazurek 1981; Brogowski i in. 1986]. Podobnie rozmieszczenie substancji orga
nicznej we frakcjach glebowych świadczy o dużym zróżnicowaniu ilościowym 
tych substancji w poszczególnych grupach frakcji [Czerwiński 1963; Tiurmienko 
1973; Brogowski, Kusińska 1975; Brogowski i in. 1985; Curtin i in. 1987; 
Thompson i in. 1989; Raczuk 1992]. Stwierdzono również, że w glebach strefy 
aridowej frakcja ilasta zawiera znacznie mniej związków organicznych w porów
naniu z frakcjami o większej średnicy, a głównie z ziarnami pyłu [Brogowski i in. 
1992].

W niniejszej pracy przedstawiono właściwości sorpcyjne zarówno części mi
neralnej, jak i części organicznych wszystkich frakcji granulometrycznych mniej
szych niż 1 mm niektórych gleb.

Dokładne rozpoznanie właściwości sorpcyjnych poszczególnych frakcji może 
w pewnym stopniu wyjaśnić przebieg procesów i zjawisk zachodzących w glebie. 
Poszczególne grupy ziaren mogą w różny sposób, być może wybiórczo, reagować 
na zmiany środowiska przyrodniczego.
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MATERIAŁ i METODY

Do badań wytypowano dwa profile gleb wytworzonych z utworów glacjalnych 
i postglacjalnych: glebę brunatno-rdzawą wytworzoną z piasku wodnolodowco- 
wego zlodowacenia Warty, profil 1 Jelonki woj. ostrołęckie oraz glebę brunatną 
wyługowaną wytworzoną z gliny zwałowej maksymalnego zasięgu zlodowacenia 
Wisły, profil 3 Gąbin woj. płockie [Systematyka gleb Polski 1989].

Glebę z poszczególnych poziomów genetycznych rozfrakcjonowano metodą 
Atterberga. W trakcie wydzielania frakcji ilastej peptyzację koloidów przeprowa
dzono przez wielokrotne gotowanie i mieszanie zawiesiny glebowej mieszadłem 
mechanicznym.

Podstawowe właściwości fizykochemiczne gleb oznaczono metodami po
wszechnie stosowanymi w gleboznawstwie. We frakcjach granulometrycznych 
gleb oznaczono węgiel organiczny metodą Tiurina. Kationy wymienne z frakcji 
granulometrycznych wypierano 0,05 M HC1. W próbach zawierających węglany 
procedurę tę poprzedzono usunięciem ich ściśle określoną ilością 10% HC1 oraz 
oddzieleniem przesączu metodą Giedrojcia.

Gleby i frakcje granulometryczne, po wyparciu zasadowych kationów wy
miennych 0,05 M HC1, odmyto wodą destylowaną do zaniku reakcji na chlor, a 
następnie sumę jonów wodorowych związanych przez glebę i jej frakcje oznaczo
no octanem wapnia o pH 8,2 (kwasowość hydrolityczna). Sumę jonów wodoro
wych wypartych octanem wapnia, po uprzednim usunięciu zasad wymiennych, 
potraktowano jako całkowitą pojemność sorpcyjną gleb i ich frakcji granulome
trycznych. Przeprowadzone uprzednio badania metodyczne potwierdziły słusz
ność przyjętej metody.

Identyczną procedurę zastosowano do oznaczania pojemności sorpcyjnej czę
ści mineralnej poszczególnych frakcji granulometrycznych, po uprzednim usunię
ciu z nich związków organicznych za pomocą wody utlenionej.

Pojemność sorpcyjną związków organicznych w poszczególnych frakcjach 
granulometrycznych obliczono z różnicy między pojemnością sorpcyjną frakcji 
ze związkami organicznymi a pojemnością sorpcyjną części mineralnej. Należy 
mieć na uwadze, że w ten sposób obliczona pojemność sorpcyjna związków 
organicznych może być obarczona pewnym błędem, ale możliwości bezpośred
niego oznaczania tej właściwości, niestety, nie ma.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Badano frakcje granulometryczne dwóch gleb: gleby brunatno-rdzawej (pro
fil 1), wytworzonej z piasku wodnolodowcowego słabo gliniastego, podścielone
go piaskiem luźnym w poziomach С (tab. 1), oraz gleby brunatnej wyługowanej 
wytworzonej z gliny zwałowej ciężkiej. Ta ostatnia wykazuje spiaszczenie w 
poziomach A i Bbr, prawdopodobnie związane z działaniem klimatu zimnego.

Oznaczone niektóre właściwości fizykochemiczne potwierdzają rozpoznanie 
typologiczne badanych gleb. Gleba brunatno-rdzawa (tab. 2) charakteryzuje się 
brakiem węglanów, mniejszą pojemnością sorpcyjną wszystkich poziomów ge
netycznych w porównaniu z glebą brunatną wyługowaną. Jej stopień wysycenia 
kationami zasadowymi kształtuje się poniżej 50% i dopiero w poziomie C2 
wzrasta do ponad 80%. Gleba brunatna wyługowana ma do głębokości 120 cm



TABELA 1. Skład granulometryczny gleb -- TABLE 1. Soil texture

Miejscowość, Głębokość 
nr profilu pobrania prób 
Locality, Sampling 
No of profile depth [cm]

Poziom
genetyczny
Genetic
horizon

Ziarna 
> 1 mm 
[%]

Procent cząstek o średnicy - Percent of particles of dia [mm]

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

0,25
-0,10

0,10
-0,05

0,05
-0,02

0,02
-0,01

0,01
-0,005

0,005
-0,002

<0,002

Gleba brunatno-rdzawa -  Cambic arenosol
Jelonki 0-26 A 0,50 1,78 32,47 34,38 7,45 13,74 4,22 2,28 1,29 2,39
profil 1 26-45 BbrBv 0,42 1,32 30,02 42,25 6,47 10,33 3,20 2,01 1,54 2,86

45-65 BvC 0,40 1,17 28,77 51,62 4,32 6,92 2,54 1,48 1,06 2,12
65-95 С — 0,92 32,70 44,98 5,35 8,44 2,96 1,49 1,37 1,79
95-110 Cl - 0,12 76,58 16,28 . 5,18 0,54 0,16 0,10 0,16 0,88

110-150 C2 - 0,27 74,42 23,11 0,78 0,36 0,11 0,11 0,13 0,71
Gleba brunatna wyługowana
Gąbin 0-25

-  Leached brown soil
A 2,40 5,70 14,70 35,60 15,40 8,60 4,30 4,30 4,20 7,20

profil 3 25-50 Bbr 2,20 4,80 11,80 29,60 18,50 7,50 5,60 6,50 6,20 10,50
50-75 BbrC 3,00 1,50 2,70 19,20 14,80 6,70 5,50 7,30 9,40 32,90
75-100 С 2,60 1,30 4,60 16,80 13,70 6,00 7,00 7,70 9,10 33,80

100-125 Clca 3,50 1,60 4,80 9,50 21,80 3,60 6,40 8,30 10,80 33,20
125-150 C2ca 3,00 1,80 5,20 14,60 13,30 6,90 8,80 8,60 8,00 33,80

W
łaściwości sorpcyjne frakcji granulom

etrycznych...___________
35_



TABELA 2. Niektóre właściwości fizykochemiczne badanych gleb 
TABLE 2. Some physico-chemical properties of soil under investigations

UjOn

Miejscowość, Głębokość Poziom pH Zawartość - Content [me/100 g gleby -  of soil] Vs СаСОз
III piüilIU pUUldilld. piuu gUHUl.
Locality, Sampling Genetic H2O 
No of profile depth [cm] horizon

KC1 Hw Alw Hh Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S T [%]

Gleba brunatno-rdzawa -  Cambic arenosol
Jelonki 0 -26 A 4,69 3,95 1,89 1,48 4,75 0,45 0,17 0,21 0,09 0,92 5,67 16,22
profil 1 26-45 BbrBv 5,27 4,47 1,80 1,52 3,61 0,35 0,18 0,22 0,15 0,90 4,51 19,96 -

45-65 BvC 5,65 5,07 1,17 0,18 0,99 2,64 0,48 0,15 0,16 0,95 3,59 26,46 -
65-95 С 6,18 5,23 0,90 0,81 2,35 0,62 0,18 0,13 0,14 1,08 3,43 31,49 -
95-110 Cl 6,06 5,32 0,81 0,81 1,11 0,95 0,15 0,06 0,06 1,22 2,33 52,36 -

110-150 C2 5,98 5,45 0,72 0,90 0,57 2,40 0,11 0,08 0,05 2,64 3,21 82,24 -
Gleba brunatna wyługowana
Gąbin 0-25

i -  Leached brown soil
A 6,30 5,84 1,60 0,80 5,69 2,65 0,50 0,52 0,40 4,07 9,76 41,70

profil 3 25-50 Bbr 6,29 5,36 1,00 0,75 3,64 2,12 0,69 0,44 0,28 3,53 7,17 49,23 -
50-75 BbrC 6,24 5,11 0,55 0,40 5,20 1,62 2,85 0,29 0,47 11,23 16,47 68,35 -
75-100 С 6,32 4,98 0,42 0,42 2,51 8,61 3,48 0,44 0,57 13,10 15,61 83,92 -

100-125 C lca 6,90 5,53 - - 0,30 20,70 2,81 0,28 0,48 24,27 24,57 91,34 ślad
125-150 C2ca 8,28 7,43 - - 0,50 26,25 2,47 0,32 0,46 29,50 30,00 92,19 5,23
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węglany. Pojemność sorpcyjna tej gleby, poza dwoma spłaszczonymi poziomami, 
jest duża, a stopień wysycenia kationami zasadowymi jest wysoki i przekracza 
50%.

Zawartość węgla organicznego w glebach i ich frakcjach najwyższa w pozio
mach akumulacyjnych A zmniejsza się stopniowo w głąb profilów, a zwiększa we 
frakcjach wraz ze zmniejszaniem się ich średnicy (tab. 3). Rozpatrując zawartość 
węgla w poszczególnych frakcjach stwierdzono, że najzasobniejsze w ten składnik 
są frakcje < 0,02 mm, a szczególnie mniejsze od 0,002 mm gleby wytworzonej z 
piasku wodnolodowcowego.

W glebie wytworzonej z gliny zwałowej we frakcjach piasku i pyłu węgiel 
organiczny nie występuje. W przekroju profilowym najwięcej węgla znajduje się 
we frakcji iłu koloidalnego tej gleby. Całkowita pojemność sorpcyjna wydzielo
nych frakcji granulometrycznych (bez usunięcia z nich substancji organicznej) w 
poziomach genetycznych badanych gleb (tab. 4) wzrasta stopniowo od frakcji pyłu 
(0,1-0,02 mm) aż do frakcji iłu koloidalnego (< 0,002 mm). Pojemność sorpcyjna 
frakcji pyłu wynosi w obu przypadkach odpowiednio 2,5-22,6 me/100 g 
(profil 1) i 2,0-21,75 me/100 g (profil 3). Natomiast w przypadku frakcji iłu 
koloidalnego, pojemność sorpcyjna wynosi odpowiednio 53,5—61,5 me/100 g 
(profil 1) oraz 38,0-60,0 me/100 g (profil 3).

Wymienione wyżej frakcje granulometryczne wydzielone z poziomów С ba
danych gleb wykazują wyższą pojemność sorpcyjną w porównaniu do frakcji 
wydzielonych z poziomów A i Bbr. W glebie wytworzonej z gliny zwałowej we 
frakcjach < 0,05 mm w poziomie Bbr stwierdzono niższą całkowitą pojemność 
sorpcyjną niż w poziomach A i C2ca (tab. 4). Profilowe zróżnicowanie pojemności 
sorpcyjnej frakcji granulometrycznych jest wywołane procesami wietrzenia sub- 
stratu mineralnego i w pewnym stopniu zawartością w nich materii organicznej.

Frakcje spławialne (< 0,02 mm) łącznie z zawartą w nich materią organiczną 
uczestniczą w 73-91% w pojemności sorpcyjnej gleb. Udział frakcji grubszych w 
sorpcji kationów jest znacznie mniejszy: frakcji pyłu (0,1-0,02 mm) w granicach
3-17%, a frakcji piasku (1,0-0,1 mm) od 1,0 do 10% (rys. 1).

Pojemność sorpcyjna części mineralnej frakcji (po usunięciu z nich materii 
organicznej) tak w poszczególnych poziomach genetycznych, jak i w całym 
profilu gleb różnicuje się podobniejak całkowita pojemność sorpcyjna tych frakcji 
(tab. 5). Pojemność sorpcyjna mineralnej części frakcji pyłu wynosi odpowiednio 
2,0-19,9 me/100 g (profil 1) oraz 2,0-21,75 me/100 g (profil 3). Natomiast dla 
frakcji iłu koloidalnego pojemność ta wynosi odpowiednio 29,0-52,0 me/100 g 
(profil 1) oraz 28,5-53,65 me/100 g frakcji (profil 3).

Rozpatrując udział części organicznej w całkowitej pojemności sorpcyjnej 
frakcji (obliczonej na podstawie różnicy między pojemnością sorpcyjną frakcji 
przed i po usunięciu z nich materii organicznej), stwierdzono wyraźne różnice. 
We frakcji iłu koloidalnego udział części organicznej w całkowitej pojemności tej 
frakcji waha się od 16 do 70% (w profilu 1) oraz od 0,15 do 35,0% (w profilu 3). 
We frakcji pyłu (0,1-0,02 mm) obu gleb udział ten jest średnio dwukrotnie niższy 
w porównaniu do frakcji ilastych. Natomiast we frakcjach piasku nie przekracza 
on 10% (rys. 2).

Pojemność sorpcyjna części organicznej frakcji granulometrycznych <0,01 mm 
w przeliczeniu na czystą materię organiczną frakcji waha się od 166,7 do 338,5 
me/100 g (profil 1) oraz od 177,7 do 723,7 me/100 g (profil 3). W poziomach
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

średnica frakcji, Size fractions in [mm]
131-0,5 ü  0,5-0,25 10,25-0,10 ВО,10-0,05 SO,05-0,02

В 0,02-0,01 00,01-0,005 □ 0,005-0,002 □ <0,002

Rysunek 1. Udział [%] wydzielonych frakcji granulometrycznych (z materią organiczną) w całkowitej
pojemności sorpcyjnej gleb 

Figure 1. Contribution [%] separated particle size fractions (with the organic matter) in total CEC
of soils
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TABELA 3. Zawartość węgla organicznego w glebach i ich frakcjach granulometrycznych
TABLE 3. Organie carbon content in soils and its particle size fractions

Miejscowość, Głębokość 
nr profilu pobrania prób 
Locality, Sampling 
No of profile depth [cm]

Poziom
genetyczny
Genetic
horizon

% С org. 
w glebie 
С org. 
in soil [%]

% С org. we frakcjach granulometrycznych gleb о 0  [mm] 
% С org. in particles of dia [mm]
1-0,5

1
0,5
-0,25

0,25
-0,10

0,10
-0,05

0,05
-0,02

0,02
-0,01

0,01
-0,005

0,005
-0,002

<0,002

Gleba brunatno-rdzawa -  Cambic arenosol
Jelonki 0-26 A 0,89 0,07 0,04 0,04 1,10 1,34 3,34 6,44 7,69 8,86
profil 1 26-45 BbrBv 0,33 0,07 0,02 0,07 0,47 0,57 0,97 1,37 2,41 3,57

45-65 BvC 0,19 0,09 0,02 0,02 0,23 0,28 0,53 0,96 1,53 3,86
65-95 С 0,13 0,08 0,01 0,02 0,15 0,17 0,50 0,83 1,33 2,93
95-110 Cl 0,05 0,04 0,02 0,01 0,04 0,28 0,85 1,31 1,78 2,87

110-150 C2 0,04 0,03 0,01 0,02 0,07 0,33 1,31 1,42 1,64 2,23
Gleba brunatna wyługowana -  Leached brown soil
Gąbin 0-25 A 0,88 0,58 0,16 _* 0,38 1,18 1,90 2,45 2,74 4,51
profil 3 25-50 Bbr 0,29 0,03 - - - 0,09 0,65 0,28 0,66 1,58

50-75 BbrC 0,16 - - - - - 0,04 0,09 0,22 0,36
75-100 С 0,14 - - - - - 0,04 0,04 0,17 0,33

100-125 C lca 0,08 - - - - - 0,02 0,09 0,11 0,20
125-150 C2ca 0,07 - - - - - 0,01 0,07 0,12 0,22

* -  związków organicznych brak -  There is lack of organic compounds.

M
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kołow
icz



TABELA 4. Właściwości sorpcyjne frakcji granulometrycznych gleb 
TABLE 4. Ion exchangeable properties of particle size fractions of soils

Miejscowość, 
nr profilu 
Locality,
No of profile

Głębokość 
pobrania prób 
Sampling 
depth [cm]

Poziom Pojemność sorpcyjna [me/100 g] frakcji granulometrycznych o 0  [mm] 
genetyczny CEC [m e/l00 g] of particle size of dia [mm]

horizon 1-0,5 0,5
-0,25

0,25
-0,10

0,10
-0,05

0,05
-0,02

0,02
-0,01

0,01
-0,005

0,005
-0,002

<0,002

Gleba brunatno-rdzawa -  Cambic arenosol
Jelonki 0-26 A 1,63 0,95 1,20 4,37 8,75 18,50 26,50 37,00 56,08
profil 1 2 6 ^ 5 BbrBv 2,50 1,38 0,87 2,50 6,50 10,50 16,50 25,00 56,00

45-65 BvC 1,25 0,90 1,36 3,31 5,08 9,03 14,19 19,00 54,32
65-95 С 2,37 1,04 1,13 3,00 6,39 9,00 13,24 22,70 52,00
95-110 C l 2,36 1,50 3,68 3,19 7,76 24,25 28,38 42,50 61,50

110-150 С2 5,50 3,40 3,75 9,00 22,00 26,92 34,00 42,00 53,50
Gleba brunatna wyługowana
Gąbin 0-25

-  Leached brown soil
A 2,00 0,70 0,50 4,50 8,50 10,50 14,00 23,00 60,00

profil 3 25-50 Bbr 0,85 1,00 1,20 2,00 2,05 6,00 8,50 15,00 38,00
50-75 BbrC 2,00 0,95 0,50 2,50 3,50 6,25 8,00 19,50 40,00
75-100 С 1,50 0,85 0,80 2,00 3,00 7,50 9,00 16,30 40,00

100-125 C lca 0,80 0,80 2,05 8,50 11,85 22,74 26,00 30,50 54,00
125-150 C2ca 3,62 8,65 9,60 13,75 21,75 24,20 31,50 42,25 56,40

W
łaściwości sorpcyjne frakcji granulom

etrycznych...___________
4J_
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akumulacyjnych A pojemność ta jest znacznie niższa niż w poziomach skał 
macierzystych C2 (tab. 6).

Z przeprowadzonych badań wynika, że mimo dużej zawartości materii orga
nicznej we frakcjach granulometrycznych gleby wytworzonej z piasku wodno- 
lodowcowego (profil 1), jej pojemność sorpcyjna jest znacznie niższa od 
pojemności sorpcyjnej materii organicznej frakcji gleby wytworzonej z gliny 
zwałowej. Ponadto należy sądzić, że w poziomach głębszych pojemność sorpcyj
ną matrii organicznej kształtują wysokodyspersyjne związki próchniczne, aktyw
ne w procesach sorpcji. Im mniej związków organicznych we frakcji, tym wyższa 
ich pojemność sorpcyjna.

DYSKUSJA

Każda z wydzielonych frakcji granulometrycznych badanych gleb odznacza 
się zdolnościami sorpcyjnymi zależnymi od rozmiarów cząstek, składu mineral
nego oraz od zawartości materii organicznej.

Frakcja iłu koloidalnego (< 0,002 mm) i frakcje iłu pyłowego (0,02-0,002 mm) 
odznaczają się największą pojemnością sorpcyjną. We frakcjach tych występują 
na ogół minerały ilaste z grupy illitu i chlorytu [Brogowski, Mazurek 1981; 
Brogowski i in. 1986]. Zapewne też w glebie wytworzonej z gliny zwałowej, w 
pojemności sorpcyjnej frakcji ilastych odgrywają znaczną rolę kompleksy próch- 
niczno-ilaste. Problemu tego nie badano. Jednak w świetle badań innych autorów 
(Nayak i in. 1990; Varadachari i in. 1991 ; 1995] w glebie tej występują korzystne 
warunki do tworzenia się kompleksów próchniczno-illitowych w powiązaniu z 
jonami wapnia.

Pojemność sorpcyjną części mineralnej frakcji pyłu (0,1-0,02 mm), wzrasta
jącą od frakcji pyłu grubego do pyłu drobnego, można uzasadnić składem mine
ralnym. Według innych autorów [Mc Aleese, Mitchell 1958; Sytek 1973; Curtin, 
Smillie 1976], frakcje pyłowe zawierają również minerały ilaste. Natomiast 
pojemność sorpcyjna frakcji piasku (1,0—0,1 mm) zależy od piezoelektrycznych 
właściwości kwarcu, dzięki którym może on zatrzymywać na swojej powierzchni 
minerały ilaste [Brogowski, Kocoń 1984]. Autorzy ci podają, że kationy wymien
ne mogą być zatrzymywane w kawernach, powstających na powierzchniach 
ziaren piasku w wyniku działania na nie kwasów organicznych lub mineralnych 
(powstałych przy mineralizacji związków organicznych) w trakcie procesów 
wietrzeniowych. Zapewne dlatego ziarna piasku grubego ( 1,0-0,5 mm) odznacza
ją się na ogół wyższą pojemnością sorpcyjną od ziaren piasku średniego (0,5-0,25 
mm) oraz piasku drobnego (0,25-0,1 mm), chociaż są to różnice nieznaczne.

Warunki, w jakich zachodziły przemiany materii organicznej w obu glebach, 
są zapewne przyczyną różnic w pojemności sorpcyjnej związków próchnicznych 
we frakcjach granulometrycznych tych gleb. W glebie piaszczystej -  mimo 
większej ilości węgla organicznego, ale z niedoborami wilgoci w profilu -  
powstała próchnica glebowa o niższym stopniu humifikacji, co potwierdzają 
badania Tiurmienki [1973]. Brogowski i in. [1985] twierdzą, że materia organicz
na w warunkach deficytu wilgoci gleb mineralnych może nabierać cech próchnicy 
murszowej. Pojemność sorpcyjna materii organicznej frakcji gleby piaskowej jest 
niższa w porównaniu z glebą wytworzoną z gliny. W glebie wytworzonej z gliny 
zwałowej przemiany materii organicznej przebiegały w korzystniejszych warun-



TABELA 5. Właściwości sorpcyjne części mineralnej frakcji granulometrycznych gleb
TABLE 5. Ion exchangeable properties of mineralogical part in particle size fractions of soils

Miejscowość, Głębokość 
nr profilu pobrania prób 
Locality, Sampling 
No of profile depth [cm]

Poziom
genetyczny
Genetic
horizon

Pojemność sorpcyjna [me/100 g] frakcji о 0  [mm] 
CEC [ т е /100 g] of fractions of dia [mm]

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

0,25
-0,10

0,10
-0,05

0,05
-0,02

0,02
-0,01

0,01
-0,005

0,005
-0,002

<0,002

Gleba brunatno-rdzawa -  Cambic arenosol
Jelonki 0-26 A 1,55 0,85 1,10 3,25 6,00 11,00 8,00 12,00 29,00
profil 1 26-45 BbrBv 2,45 1,30 0,80 2,00 5,00 7,50 10,00 14,00 39,00

45-65 BvC 1,15 0,85 1,30 2,70 4,50 7,00 9,00 10,50 36,00
65-95 С 2,25 1,00 1,10 2,75 6,00 8,00 9,50 16,00 40,00
95-110 C l 2,13 1,40 3,50 3,00 7,00 20,00 22,50 32,50 52,00

110-150 C2 5,05 3,30 3,63 8,50 19,00 30,00 27,50 33,50 40,50
Gleba brunatna wyługowana -  Leached brown soil
Gąbin 0-25 A 1,00 0,80 0,50 3,00 3,00 4,50 6,50 15,00 44,00
profil 3 25-50 Bbr 0,80 1,00 1,20 2,00 2,00 5,00 7,00 13,00 28,50

50-75 BbrC 2,00 0,95 0,50 2,50 3,50 6,00 7,00 13,00 32,50
75-100 С 1,50 0,85 0,80 2,00 3,00 7,25 8,50 14,00 36,00

100-125 C lca 0,80 0,80 2,05 8,50 11,85 22,24 21,15 29,50 51,50
125-150 C2ca 3,62 8,65 9,60 13,75 21,75 24,19 31,15 41,50 53,65

W
łaściwości sorpcyjne 

frakcji granulom
etrycznych...



TABELA 6. Pojemność sorpcyjna związków próchnicznych we frakcjach granulometrycznych gleb w przeliczeniu na czystą materię
organiczną

TABLE 6. Organie matter exchangeable capacity of particle size fractions of soil in account for the net contribution

Miejscowość, Głębokość 
nr profilu pobrania prób 
Locality, Sampling 
No of profile depth [cm]

Poziom
genetyczny
Genetic
horizon

Pojemność sorpcyjna związków próchnicznych [me/100 g] we frakcjach о 0  [mm] 
Net contribution of organic matter to CEC [me/100 g] in particles size of dia [mm]

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

0,25
-0,10

0,10
-0,05

0,05
-0,02

0,02
-0,01

0,01
-0,005

0,005
-0,002

<0,002

Gleba brunatno-rdzawa -  Cambic arenosol
Jelonki 0-26 A 66,6 n.o* n.o 58,9 119,0 130,2 166,7 188,5 1 76,8
profil 1 26-45 BbrBv 41,7 n.o n.o 92,6 153,6 179,6 275,4 265,1 226,4

45-65 BvC 62,5 n.o n.o 152,5 120,8 223,0 312,6 322,3 275,5
65-95 С 62,3 n.o n.o 96,2 134,5 232,5 261,5 292,6 237,6
95-110 Cl n.o n.o n.o n.o 158,3 275,5 260,2 309,4 442,4

110-150 C2 n.o n.o n.o n.o 175,4 195,6 367,3 335,7 338,5
Gleba brunatna wyługowana
Gąbin 0-25

-  Leached brown soil
A 100,0 35,0 230,8 260,0 182,9 177,7 169,5 225,6

profil 3 25-50 Bbr 50,0 - - - 31,3 89,3 312,5 175,4 459,5
50-75 BbrC - - - - - - 335,5 394,7 706,5
75-100 С - - - - - - 357,1 689,6 701,8

100-125 C lca - - - - - - 133,3 394,7 735,3
125-150 C2ca - - - - - - 291,7 700,0 723,7

* -  frakcje zawierały śladowe ilości związków organicznych -  Traces of organie compounds.
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kach wilgotnościowych, co doprowadziło do powstania próchnicy glebowej o 
wyższym stopniu humifikacji oraz o większej ilości kwasów fulwowych i humi- 
nowych aktywnych w procesach sorpcji.

WNIOSKI

Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować następujące wnioski: 
1. Udział frakcji granulometrycznych w całkowitej pojemności sorpcyjnej gleb 

wzrasta wraz ze zmniejszaniem się średnicy cząstek. Frakcje piasku ( 1,0-0,1 mm) 
i pyłu (0 ,1- 0,02 mm) wywierają niewielki wpływ na pojemność sorpcyjną bada
nych gleb (10 do 27% ogólnej pojemności sorpcyjnej).

2. Im mniej związków organicznych (ale o wyższym stopniu humifikacji) w 
poszczególnych frakcjach, tym większą wykazują one pojemność sorpcyjną.

3. Pojemność sorpcyjna poziomów próchnicznych A zależy w jednakowym 
stopniu od mineralnej, jak i od organicznej części wydzielonych frakcji.

4. W poziomach głębszych część organiczna frakcji gleby wytworzonej z 
piasku fluwioglacjalnego decyduje w 20-30% o ich całkowitej pojemności sor
pcyjnej.

5. W poziomach głębszych gleby wytworzonej z gliny zwałowej udział materii 
organicznej w pojemności sorpcyjnej frakcji jest niewielki; o pojemności sorpcyj
nej decyduje głównie mineralna część frakcji.
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M. Okołowicz

SORPTION CAPACITY OF PARTICLE SIZE FRACTIONS 
OF SELECTED SOILS

Departm ent of Soil Science, W arsaw Agricultural University

SUMMARY

In this paper the sorption capacity of mineral and organic part of particle size fractions of soils developed 
from different texture were presented. The studies were carried out in Cambic Aerosol formed from 
fluvioglacial sand and in leached brown soil developed from boulder loam. The soils size fractions from 
selected genetic horizons were separated with use of Atterberg’s method. In separated fractions of soils 
determined were the contents of organic carbon and cation exchangeable capacity (CEC) of mineral and 
organic part. Exchange capacity of organic matter was determined as related to the net contribution of 
organic matter. It was stated that the cation exchange capacity of investigated soils decided was mainly 
dependent on fractions <0,02 mm. The portion of silts and sands fractions in CEC of soil was low, 
approximatly about 25%. Organic matter contribution to CEC of respective genetic horizons was 
differentiated. In horizon A the cation exchange capacity depends in an even degree on organic and 
mineral part of separated fractions. In the deeper horizons of soil developed from fluvioglacial sand, 
organic part separated from soil fractions contributed 20 to 30% to their total cation exchangeable 
capacity. On the contrary in the soil developed from boulder loam the participation of organic matter in 
cation exchangeable capacity of grain size fraction from these horizons was low. Mainly mineral part of 
soil fractions influenced their exchangeable capacity.
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