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WSTĘP

Wzrastające zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego w wyniku nasilają
cej się antropopresji wymaga poszukiwań nowych sposobów przeciwdziałania 
tym szkodliwym dla otoczenia zjawiskom. Prowadzone od wielu lat badania w 
Katedrze Gleboznawstwa SGGW nad naturalnymi i syntetycznymi zeolitami 
wskazują na celowość ich stosowania w ochronie szeroko pojętego środowiska 
przyrodniczego [Ciciszwili i in. 1981; Czeliszczew, Czeliszczewa 1981; Gworek, 
Borowiak 1990a, b; Gworek i in., 1991; Gworek 1992 a-d; Borowiak i in. 1983].

Niniejsza praca dotyczy rozpoznania możliwości zmniejszania pobierania 
przez sałatę z gleby zanieczyszczonej osadem ściekowym takich pierwiastków, 
jak: Pb, Cu, Zn i Cd przez zastosowanie niektórych rodzajów syntetycznych 
zeolitów. Zeolity stanowią grupę uwodnionych glinokrzemianów powstających 
w przyrodzie w określonych warunkach [Brogowski i in. 1979,1983; Breck 1974]. 
Minerały te charakteryzują się silnie rozwiniętą powierzchnią właściwą, większą 
od powierzchni właściwej humusu i innych minerałów drobnoziarnistych. Mine
rały tego typu można otrzymać drogą syntezy z kaol;nów i innych minerałów
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ilastych. Zarówno naturalne, jak i syntetyczne zeolity wiążą wybiórczo metale 
ciężkie tak silnie, że rośliny nie są w stanie ich wykorzystać [Borowiak i in. 1983, 
Czeliszczew, Czeliszczewa 1981 ; Gworek, Borowiak 1990a, b; Gworek i in. 1991 ; 
Gworek 1992 a-d],

MATERIAŁ I METODYKA

Doświadczenia wazonowe prowadzono na piasku gliniastym lekkim pobranym 
z poziomu humusowego gleby. Jako źródło metali ciężkich zastosowano osad 
ściekowy przemysłu metalurgicznego z terenu Warszawy. Osad ten charakteryzo
wał się dużą zawartością Pb, Cu, Zn i Cd oraz innych nie badanych metali. Na 
wazon o pojemności 2 kg gleby dodawano 20 i 60 g suchej masy osadu, tj. 
odpowiednio 1 i 3% w stosunku do gleby. Stanowiło to przy dawce 1 % następujące 
ilości badanych metali w mg na wazon (2 kg gleby): Pb -  20,5, Cu -  3265, Zn -  
338,5, Cd -  3,5 oraz odpowiednio trzykrotnie więcej przy dawce 3% osadu 
ściekowego. Były to dawki uderzeniowe, aby można było uchwycić działanie 
poszczególnych grup syntetycznych zeolitów.

Dawki zeolitów na wazon wynosiły 1 i 3% w stosunku do masy gleby. Do 
badań stosowano zeolity typu ЗА, 4A, 5A i 13Х. W wazonach uprawiano sałatę 
odmiany Cud Volburgu. Wilgotność gleby w trakcie wegetacji roślin utrzymywa
no na poziomie 60% pojemności wodnej kapilarnej. Zbioru dokonywano przy 
dojrzałości konsumpcyjnej. Ze względu na krótki okres wegetacyjny sałaty upra
wiano ją w tych samych wazonach trzykrotnie w ciągu lata. Rośliny do analiz 
suszono w 60°C, mielono i spopielano w temperaturze 480-500°C. Popiół rozpu
szczano w НС1, sączono i oznaczano: Zn i Cu bezpośrednio metodą ASA, zaś Pb 
i-Cd po zagęszczeniu do fazy organicznej ketonem metyloizobutylowym. Wyniki 
podawane w tabelach i na wykresach stanowią średnie z czterech powtórzeń i 
trzech plonów sałaty z wazonu.

WYNIKI

W zastosowanych dawkach osadu ściekowego w ilości 1 % w stosunku do gleby 
w wazonie sumaryczna dawka badanych metali wynosiła 3627,5 mg na wazon, a 
przy 3% trzykrotnie więcej. Ponadto w osadzie występowały inne metale w 
niemniejszej ilości, nie będące przedmiotem badań. Stąd uzyskiwane zawartości 
metali w suchej masie sałaty są wypadkową nie tylko ich ilości w glebie, ale 
również wzajemnego współdziałania, a zastosowane sorbenty zwalniające pobie
ranie metali ciężkich mogły w pełni wykazać swoją funkcję w skrajnie zdegrado
wanym środowisku.

Stwierdzono, że w kombinacjach kontrolnych liście sałaty wykazywały objawy 
chlorozy, a trzecie jej nasadzenie nie wyrosło (uschło). W kombinacjach z dodat
kiem dowolnej dawki zeolitów sałata rozwijała się bez objawów zatrucia.

Zmniejszenie zawartości Pb w liściach sałaty w kombinacjach z zeolitami 
dodanymi do gleby wahało się od 16 do 66%, a średnio 40,8% w porównaniu z 
kombinacją kontrolną (tab. 1 i rys. 1, 2). Wyższe dawki zeolitów wpłynęły 
nieznacznie na obniżenie Pb w liściach sałaty (rys. 1).



RYSUNEK 1. Wpływ zeolitów na obniżenie względnej zawartości metali ciężkich w liściach i korze
niach sałaty uprawianej na glebie zanieczyszczonej osadem ściekowym w ilości 1% wag. w stosunku 

do gleby: 1 -  1 % wag. zeolitu ЗА, 2 -  3% wag. zeolitu ЗА, 3 -  1 % wag. zeolitu 5A, 4 -  3% wag.
zeolitu 5A, 5 -  kontrola

FIGURE 1. The influence of zeolites on relative decreasing of heavy metals content in the lettuce le
aves and roots growing on the soil with 1% by weight sewage sludge addition : 1 -  1% by weight ЗА, 

2 -  3% by weight ЗА, 3 -  1 % by weight 5A, 4 -  3% by weight 5A, 5 -  control

W korzeniach sałaty spadek ilości Pb wskutek oddziaływania zeolitów wahał 
się 50-78% -  średnio dla wszystkich dawek osadów i różnych typów zeolitów 
wynosił ok. 60% (rys. 1 i 2). Należy podkreślić, że ilość Pb w korzeniach w 
kontroli była ok. dwa razy wyższa niż w liściach sałaty (tab. 1).

Zmniejszenie zawartości Cu w liściach sałaty pod wpływem zeolitów wahało 
się od 19 do 45%, średnio wynosiło około 24% w stosunku do kombinacji 
kontrolnej. Zróżnicowanie dawki zeolitów wprowadzanych do gleby nie wpłynęło 
wyraźnie na ilość miedzi pobranej przez liście sałaty. Należy pamiętać, że dawki 
miedzi w przeliczeniu na wazon były bardzo wysokie, a mimo to liście sałaty nie 
pobrały znacznych jej ilości (tab. 1). Natomiast korzenie sałaty pobrały duże ilości 
miedzi w kombinacjach kontrolnych. Dodatek różnych typów i dawek zeolitów 
do gleby zanieczyszczonej miedzią spowodował obniżenie ilości Cu w korzeniach 
sałaty średnio o 52% (rys. 1 i 2).

Zmniejszenie zawartości Zn w liściach sałaty w wyniku stosowania zeolitów 
wahało się od 19 do 23% (rys. 1 i 2). Cynk jest pobierany przez sałatę w bardzo 
dużych ilościach zarówno przez części nadziemne, jak i podziemne (tab. 1). 
Zmniejszenie zawartości Zn w korzeniach sałaty -  mimo znacznie wyższej jego 
ilości niż w liściach -  było nieco większe i wynosiło średnio ok. 33% (rys. 1 i 2).

Ilość kadmu w liściach sałaty wskutek zastosowania zeolitów zmniejszyła się 
od 32 do 66% w stosunku do kombinacji kontrolnej. Większy spadek zawartości 
Cd w liściach obserwowano przy niższej dawce osadu ściekowego (rys. 1 ). Spadek 
ilości Cd w korzeniach sałaty był znacznie mniejszy i wahał się od 20 do 25% w 
porównaniu do kontroli.
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TABELA 1. Zawartość Pb, Cu, Zn i Cd w sałacie rosnącej na glebie z dodatkiem osadów ściekowych [mg/kg] 
TABLE 1. Content of Pb, Cu, Zn and Cd in lettuce growing on soil with sewage sludge added [mg/kg]

o

Rodzaj 1 % wag. osadów ściekowych dodanych do gleby 
pierwiastka 1 % of sewage sludge added to the soil by weight

3% wag. osadów ściekowych dodanych do gleby 
3% of sewage sludge added to the soil by weight

Kind of kontrola zeolit 3 A* zeolit 5A kontrola zeolit 4 A zeolit 13 X zeolit (4A+13 X)
element control ЗА* zeolit 5 A zeolit control 4A zeolit 13X zeolit (4A+13X) zeolit

1% 3% 1% 3% 1% 1% 2%
Liście sałaty -  Lettuce leaves
Pb 21,6± 1,9 14,2± 1,3 11,5± 1,0 13,8± 1,0 11,7± 0,8 24,8±22,7 16,5± 1,9 14,5± 1,8 13,2± 1,2
Cu 20,3± 1,4 13,7± 1,8 12,4± 2,0 12,7± 1,8 11,2± 1,5 38,9± 3,0 31,3± 2,5 29,6± 2,7 25,0± 2,4
Zn 227,0± 11,8 206,3± 10,3 166,7± 10,2 190,3± 14,7 168,7± 10,6 890,0± 28,5 725,2± 25,0 746,0± 27,6 586,7± 25,6
Cd 1,7± 0,05 0,9± 0,03 0,8± 0,03 0,6± 0,03 0,7± 0,04 2,7± 0,1 2,3± 0,09 1,5± 0,03 1,7± 0,04
Korzenie sałaty -  Lettuce roots
Pb 37,0± 3,0 18,4 ± 1,2 13,6±  1,1 13,5± 0,8 7,9± 0,6 64,3± 4,6 34,3± 1,9 26,0± 2,0 22,6± 2,4
Cu 91,5± 8,4 51,8 ± 3,1 43,5 ± 2,7 42,4± 2,9 40,9± 3,2 275,9± 2,1 96,6± 5,4 100,0± 3,6 86,4± 4,8
Zn 441 ± 17,3 289,3 ± 12,3 309,0 ±15,0 315,3± 12,6 289,3± 15,6 1948,0 ±53,0 1480,0 ±48,0 1629,0± 39,0 1390,0± 34,0
Cd 2,3± 0,1 2,0 ± 0,11 1,9 ± 0,08 1,8± 0,09 1,2± 0,07 12,2 ± 0,3 9,4 ± 0,18 10,7± 0,18 9,2± 0,26

* -  % wag. zeolitu dodawany do gleby -  % by weight of zeolite added to the soil.
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RYSUNEK 2. Wpływ zeolitów na obniżenie względnej zawartości metali ciężkich w liściach i korze
niach sałaty uprawianej na glebie zanieczyszczonej osadem ściekowym stosowanym w ilości 3% 

wag. w stosunku do gleby: 1 -  kontrola, 2 - 1 %  wag. zeolitu 4A, 3 - 1 %  wag. zeolitu 13X, 
4 - 1 %  wag. zeolitu 4A +1% wag. zeolitu 13X 

FIGURE 2. The influence of zeolites on relative decreasing of heavy metals content in the lettuce le
aves and roots growing on the soil with 3% by weight sewage sludge addition: 1 -  control,
2 -  1 % by weight 4A, 3 -  1 % by weight 13X, 4 -  1 % by weight 4A + 1 % by weight 13X

Stwierdzono, że liście sałaty kumulują dużo mniej Pb, Zn, Cu i Cd niż jej 
korzenie (tab. 1). Stąd, być może, wpływ dodatku zeolitów na zmniejszenie 
zawartości Pb, Cu i Zn nie wystąpił tak wyraźnie w liściach jak w korzeniach. 
Natomiast spadek ilości Cd pod wpływem zeolitów był większy w liściach niż 
korzeniach.

DYSKUSJA

Niniejsze badania potwierdzają tezę, że zeolity stosowane doglebowo mogą 
się przyczynić do znacznego obniżenia zawartości metali ciężkich w różnych 
gatunkach roślin [Ciciszwili i in. 1981 ; Czeliszczew, Czeliszczewa 1981 ; Gworek, 
Borowiak 1990 a, b]. W omawianych badaniach stosowano duże stężenia Pb, Cu, 
Zn i Cd, a szczególnie Cu, i mimo to uzyskano znaczne hamujące działanie 
zeolitów w pobieraniu metali ciężkich. Stwierdzono jednocześnie, że różne typy 
zeolitów wykazują większy lub mniejszy wpływ hamujący w pobieraniu poszcze
gólnych metali ciężkich. Uwidacznia się pewnego rodzaju wybiórczość badanych 
zeolitów na pobieranie wybranych metali ciężkich. Problem hamowania przez 
zeolity przenikania metali ciężkich do roślin z gleb o podwyższonej i niebezpie
cznej zawartości tych metali wymaga dalszych badań.

Nieliczne prace, które ukazały się w ostatnich latach, dopiero anonsują ten 
problem [Ciciszwili i in. 1981; Czeliszczew, Czeliszczewa 1981; Gworek, i in.
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1991; Brogowski i in. 1979, 1983]. Z prac tych wynika jasno, że istnieją realne 
szanse oczyszczania osadów ściekowych z metali ciężkich przez zeolity. Podobnie 
można by oczyszczać gleby o podwyższonej zawartości metali szkodliwych dla 
roślin [Gworek, Borowiak 1990a, b]

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badań wazonowych (z dodatkiem osadów 
ściekowych zawierających duże ilości metali ciężkich oraz syntetycznych zeoli- 
tów) można zaproponować następujące wnioski: 

1. Stwierdzono wyraźny wpływ hamujący różnych typów zeolitów na pobie
ranie z gleby metali ciężkich przez sałatę.

2. Stwierdzono większą akumulację Pb, Zn, Cu i Cd w korzeniach sałaty niż 
w jej liściach.

3. Zastosowane w doświadczeniu zeolity spowodowały większe obniżenie 
zawartości Pb, Cu, Zn w korzeniach sałaty niż w liściach. Natomiast zmniejszenie 
zawartości Cd było wyższe w częściach nadziemnych niż w korzeniach.
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INFLUENCE OF THE SYNTHETIC ZEOLITES ON HEAVY 
METALS UPTAKE BY LETTUCE FROM SOIL POLLUTED 

BY SEWAGE SLUDGE
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SUMMARY

A pot experiment was undertaken in order to evaluate the usefulness of synthetic zeolites as materials 
decreasing heavy metals content in plants. Synthetic zeolites ЗА, 4A, 5A and 13X were used in the 
experiment. The amounts of such minerals applied to the soil were 1 and 3% of dry soil weight. As a 
source of heavy metals sewage sludge was applied in amounts of 1 and 3% of the soil weight. The amounts 
of metals in 1% of added sewage sludge to the soil was: Pb=20.5 mg, Cu=3265.0 mg, Zn=338,5 mg, 
Cd=3.5 mg per pot (pot=2 kg of soil) and three times more when 3% of sewage sludge was added. 
Sewage sludge and zeolites were mixed with soil and lettuce were planted in four replications. The 
experiment was repeated three times in the same pot. The Pb decrease in the lettuce leaves were on 
average 40.8% and in roots about 60%. The Cu decrease in the lettuce leaves was on average in all 
combination compared to the control combination about 24%, but in roots 52% (Figs 1 and 2). The Zn 
decrease in the lettuce leaves was on average 19-23% and in roots about 33%. The Cd decrease in the 
lettuce leaves was on average about 48-50% and in roots about 20-25% (Fig. 1 and Table 1).
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