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WSTĘP

Tlenki żelaza w glebach klimatu umiarkowanego są zwykle w formie zdysper- 
gowanej, jak  również mogą tworzyć otoczki na powierzchni ziaren glebowych lub 
występować jako oddzielne wytrącenia w postaci żyłek i konkrecji. Najpow szech
niej występujące tlenki żelaza to getyt, ferryhydryt, lepidokrokit. Substancje te, 
mimo że pod względem chemicznym są związkami o nieskomplikowanym skła
dzie (zbudowane są z Fe, O i H), różnią się zasadniczo termodynamiczną trwało
ścią, strukturą krystaliczną oraz stopniem krystaliczności [Schwertmann 1988].

Tlenki żelaza spełniają w glebie istotną rolę. Jeśli występują w formie silnie 
zdyspergowanych cząstek, biorą udział w reakcjach powierzchniowych. W  zależ
ności od ładunku na powierzchni cząstek koloidalnych tlenków żelaza, adsorpcji 
ulegają aniony [Pena, Torrent 1984; Borggaard 1983], kationy [Mc Kenzie 1975, 
Kinniburgh i in: 1976], związki organiczne, pestycydy [Yong i in. 1992]. Wpły 
wają one również na strukturę gleby oraz jej barwę [Schwertmann 1988]. Liczne 
badania wskazują, że właściwości tlenków Fe w glebach są bardziej funkcją 
wielkości powierzchni właściwej aniżeli formy mineralogicznej tych połączeń 
[Bigham i in. 1978; Greenland, Mott 1978; Schwertmann 1979, 1988].

Celem niniejszej pracy było określenie wpływu wolnych tlenków żelaza na 
wielkość powierzchni właściwej mad, występujących w dolinie dolnej Wisły, jak  
również charakterystyka ich roli w kształtowaniu właściwości gleb.

MATERIAŁ Ï METODY

Badania przeprowadzono w profilach mad właściwych i brunatnych doliny 
dolnej Wisły (profile 1 i 2) oraz Żuław (profile 3 i 4).

Po wysuszeniu gleb i przesianiu przez sito o średnicy oczek 1 mm oznaczono:
-  skład granulometryczny metodą Boycoussa-Cassagrande’a w modyfikacji 

Prószyńskiego,
-  zawartość węgla organicznego metodą Tiurina,
-  pH gleby zmierzono w HU O i 1 М. КС! na pH-inetrze Radiometer.
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-  kationową pojemność wymienną gleb metodą Mehlicha.
Zawartość wolnych (krystalicznych i amorficznych Fed) tlenków żelaza ozna

czono w ekstrakcie cytrynianu sodu, dwuwęglanu sodu, po redukcji dwutioninem 
- metodą M ehra-Jacksona [1960].

Zawartość amorficznych (Fes) tlenków żelaza oznaczono metodą Tam m a w 
modyfikacji Schwertmanna [1981].

Ilość krystalicznych tlenków żelaza obliczono z różnicy zawartości wolnych i 
amorficznych tlenków Fe (Fed - Fes).

W skaźnik krystaliczności tlenków żelaza (Fes/Fed) obliczono z ilorazu zawar
tości żelaza amorficznego (Fes) do żelaza wolnego (Fed).

Wielkość całkowitej powierzchni właściwej próbek glebowych wyznaczono z 
izoterm adsorpcji pary wodnej metodą BET na podstawie 5 punktów pom iaro
wych w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie.

Badaniom wielkości powierzchni właściwej poddano naturalne próbki gleb 
aluwialnych i próbki po usunięciu wolnych tlenków żelaza metodą Tam m a oraz 
Mehra-Jacksona.

Wielkość całkowitej powierzchni właściwej tlenków żelaza występujących w 
madach oszacowano przy założeniu, że zmiany wielkości powierzchni właściwej 
w wyniku deferracji gleby są wyłącznie związane z usunięciem tlenków żelaza, a 
powierzchnia gleby jest wielkością addyty wną. Całkowitą powierzchnię właściwą 
tlenków Fe obliczono metodą R ice’a i in. [1985].

WYNIKI

Analizowane gleby należące do mad ciężkich lub bardzo ciężkich pylastych 
zawierają od 0,50 do 1,62% węgla organicznego, a ich odczyn jest obojętny do 
słabo alkalicznego (tab. 1). Gleba z profilu nr 1 to mada właściwa, a z profilów 
2 -4  to mady brunatne.

Badane mady zawierają od 560,5 do 1212,0 mg Fe w 100 g gleby, które uległo 
ekstrakcji roztworem cytrynianu sodu (tab. 2), Ilość wolnego żelaza (krystalicz
nego i amorficznego Fed) jest tylko nieznacznie wyższa od ilości Fe amorficznego 
ekstrahowanego szczawianem amonu (rys. 1), co świadczy, że obecne w glebie 
tlenki żelaza występują głównie w formie amorficznej. Wyrazem tego jest bardzo 
wysoki wskaźnik krystaliczności tlenków żelaza (Fes/Fed), który waha się w 
zakresie 0 ,71-0 ,97  (tab. 2).

Obliczony stopień uruchomienia żelaza lub tzw. żelazo aktywne, wyrażone 
udziałem wolnego żelaza w całkowitej zawartości tego składnika (Fed/Fec), jest 
niewielki i waha się w granicach 0 ,30-0,43 (tab. 2). Niewielka ilość Fed w 
stosunku do Fee w badanych madach jest związana z ich wiekiem((utwory młode) 
oraz wysokim pH, nie sprzyjającym procesom uruchamiania żelaza (rys. 1).

Całkowita powierzchnia właściwa badanych mad waha się od 34,8 do 
75,3 m 2/g, co jest zbieżne z wynikami uzyskanymi przez innych autorów dla gleb 
aluwialnych [Dobrzański i in. 1972, 1977]. Największą powierzchnią, właściwą 
charakteryzują się próbki mad zasobne we frakcję ilastą i próchnicę.

Usunięcie tlenków żelaza metodą Mehra-Jacksona spowodowało zmniejszenie 
wielkości powierzchni właściwej wszystkich badanych gleb (tab. 3). Zmniejszenie 
się całkowitej powierzchni właściwej gleb w wyniku ekstrakcji wolnych tlenków
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mg Fe/ lOOgg leby

Rys. 1. Z aw ar to ść  form po łączeń  że laza w glebach: F c c - F e -  ca łkowite ,  Fek-Fe  -  k rysta l iczne ,  F ed -Fe  
-  ek s t rah o w a n e  d w ulion ianem , Fes-Fe -  ek s trahow ane  sz czaw ian em  

Fig. 1. C on ten t  o f  Fe jo in t  form in soils: Fee -  total Fe, Fek -  crystal l ine Fe, Fed -  d i th ionite  extr. Fe,
Fes -  oxala te  extr. Fe

żelaza jest w zgodzie z wynikami uzyskanymi przez Boręęaarda [19821 oraz 
Desphande i in. [1968].

Bardziej radykalne zmniejszenie powierzchni właściwej badanych gleb nastą
piło po usunięciu tlenków żelaza metodą Tarnina, co świadczy o tym, że na 
wielkość powierzchni właściwej tych gleb duży wpływ mają amorficzne tlenki 
żelaza.

Obliczona całkowita powierzchnia właściwa tlenków żelaza występujących w 
madach waha się od 75,0 do 281,2 nWg w przypadku tlenków żelaza ekstrahow a
nych cytrynianem sodu -  dwutioninem (Fed) oraz od 111,5 do 632,2 i r r /g  w 
przypadku tlenków Fe ekstrahowanych szczawianem amonu (Fes) -  Tabela 3.

DYSKUSJA

Gdy przyjąć, że roztwór szczawianu amonu według Tam m a ekstrahuje w yłą
cznie niekrystaliczne tlenki żelaza, w tym przede wszystkim ferryhydryt, wówczas 
wolne tlenki żelaza badanych mad to głównie połączenia amorficzne.

Przewaga amorficznych nad krystalicznymi tlenkami żelaza w badanych gle
bach może być w pewnym stopniu związana z warunkami niesprzyjającymi 
krystalizacji. Według Schwertmanna [ 1981 ], proces transformacji ferry hydry tu do 
krystalicznego termodynamicznie uprzywilejowanego getytu zachodzi poprzez 
roztwór, a rozpuszczalność ferryhydrytu wzrasta wraz z obniżeniem się pH. Zatem 
w madach, które mają odczyn obojętny lub słabo alkaliczny, proces przechodzenia 
tlenków żelaza w formę krystaliczną może być utrudniony.
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T A B E L A  1. Wybrane właściwości badanych mad 
T A B L E  1. Selected properties o f  investigated alluvial soils

Gleba Poziom G łębo С org. pH Frakcja PWKc*
Soil (warstwa) kość Fraction

Horizon Depth H 2O KC1 <0,002  mm
(layer) [cmj [%I [%] |cm ol(+ )/  kg-1 ]

1 Mada A 15-25 1,32 7,8 7,6 16 26,3
właściwa c 2 7 5 -8 5 0,76 8,3 7,8 16 19,4

2 Mada Bbr 3 0 -4 5 0,90 8,0 7,5 15 16,4
brunatna C 2 7 5 - 9 0 0,75 7,9 7,3 20 25,5

3 Mada Bbr 3 7 -4 2 1,62 6,5 5,8 21 28,0
brunatna IIC2 7 3 -8 5 0,50 7,0 5,0 19 18,6

4 Mada A 6 - 1 6 1,19 7,8 7,0 33 29,1
brunatna Bbr 3 6 -4 3 1,20 7,3 6,7 33 27,5

PWKc* -  kationowa pojemność wymienna gleby -  Cation exchange capacity of soil; 1 -  typical alluvial 
soil. 2, 3, 4 -  brown alluvial soil.

Krystalizacja ferryhydrytu jest również hamowana przez jony krzemianowe 
lub fosforanowe, występujące w roztworze glebowym [Karim 1984; Schwert
mann 1988]. W  środowisku gleby mogą występować także kwasy organiczne, 
które inhibitują krystalizację tlenków żelaza [Cornell, Schwertmann 1979; Krish- 
namurti, Huang 1991]. Inhibitorem krystalizacji jest również próchnica glebowa 
[Schwertmann 1988].

T A B E L A  2. Zawartość żela /a  ekstrahowanego szczawianem amonu (Fes), cytrynianem sodu 
(Fee) oraz wskaźnik krystaliczności(/Fes/Fed) i żelazo aktywne (Fcd/Fec)

T A B E L A  2. Content o f  ammonium oxalate extractable Fe (Fes), sodium citrate cxtractable Fe 
(Fed), cryslaline Fe (Fek), total Fe (Fee), crystallinity index (Fes/Fcd) and active iron (Fed/Fee)

Poziom
(warstwa)
Horizon
(layer)

Fes Fed Fek 
(Fed - Fes)

Fee Fes/Fed Fed/Fec

[ m g / 100 gj

Profil 1
A 628,3 820,0 191,7 2721,0 0,77 0,30

C 2 670,0 945,8 275,8 3049,8 0,71 0,31

Profil 2
Bbr 383,3 476,8 93,5 1908,2 0,80 0,25

C 2 606,5 655,0 58,5 3014,9 0,93 0,22

Profil 3 
Bbr 916,6 980,6 64,0 2665,1 0,93 0,37
IIC9 533,3 560,5 27,2 2077,5 0,95 0,27

Profil 4 
A 1093,3 1140,0 46,7 3098,8 0,96 0,37
Bbr 1170,0 1212,0 42,0 2839,9 0,97 0,43

1 -  typical alluvial soil, 2,3,4  -  brown alluvial soil
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T A B E L A  3. Całkowita powierzchnia właściwa mad (Sn), próbek ekstrahowanych cytrynianem  
sodu (Sd), szczawianem amonu (Ss) oraz obliczone powierzchnie właściwe tlenków żelaza  

T A B L E  3. Specific  surface area o f  alluvial soils (Sn). after sodium citrate extraction (Sd). after 
ammonium oxalate extraction (Ss) and calculated specific surface area o f  iron oxides

Gleba
Soil

Poziom
(warstwa)
Horizon
(layer)

Całkowita powierzchnia właściwa -  
[nr/g]

■ Specific surface area

Sn Sd Ss SFcd“ с ь Sf-'es

1 Mada A 51,7 39,1 38,7 121,4 245,0
właściwa Cl 34,8 28,8 28,8 75,0 122,6

2 Mada Bbr 39,5 35,1 34,9 78,2 111,5
brunatna c 2 75,3 46,5 37,3 271,5 613,0

3 Mada Bbr 54,8 30,5 47,3 186,3 146,0
brunatna IIC2 45,1 23,0 28,2 227,6 218,1

4 Mada A 64,9 45,0 42,5 161,4 359,0
brunatna Bbr 69,7 34,7 40,1 281,2 632,2

:i S j -  powierzchnia właściwa tlenków Fe ekstrahowanych cytrynianem sodu obliczona wg Rice’a i in.
[1985] -  specific surface area of sodium citrate extracted. Fc oxides calculated acc. to Rice et al. 
[19851;

b S -  powierzchnia właściwa tlenków Fc ekstrahowanych szczawianem amonu -  specific surface area of 
ammonium oxalate extracted Fc oxides;

1 -  typical alluvial soil, 2-4 -  brown alluvial soil.

Biorąc pod uwagę warunki krystalizacji tlenków żelaza w analizowanych 
madach, należy uwzględnić wyniki badań Stonehouse’a i Arnaud [1971], którzy 
wiążą wysoki stosunek żelaza aktywnego (Fes/Fed) z niekorzystnymi warunkami 
powietrzno-wodnymi w źle zdrenowanych glebach. Jak wiadomo, mady wiślane 
charakteryzują się właśnie okresowym nadmiarem wody oraz pewnym niedotle
nieniem warstw głębszych [Siuta 1960], zatem procesy krystalizacji tlenków  
żelaza mogą być w pewnym stopniu zdeterminowane niewłaściwym drenażem 
tych gleb.

Usunięcie wolnych tlenków żelaza powoduje zmniejszenie powierzchni w ła
ściwej próbek glebowych, co może wskazywać, że tlenki Fe występują w postaci 
drobnych, oddzielnych cząstek, których wielkość jest mniejsza niż średnie w y
miary (średnica) ziaren glebowych pozostałych w próbce po deferracji.

Zakładając, że ekstrakcja szczawianem amonu jest selektywna dla ferryhydry- 
tu, który otrzymany syntetycznie ma wysoką powierzchnię właściwą rzędu 200- 
3 0 0 m 2/g, a niekiedy 600 m2/g [Schwertmann 1981], można przypuszczać, iż jeśli 
oprócz ferryhydrytu jest obecny w glebie lepidokrokit, to on również może być 
ekstrahowany roztworem szczawianu amonu.

Obecne w badanych madach tlenki żelaza w formie amorficznej charakteryzują 
się stosunkowo wysoką powierzchnią właściwą (tab. 3), zatem mogą one mieć 
znaczący wpływ na właściwości tych gleb. w tym na zdolność do zatrzymywania 
mikro- i makroskładników oraz metali ciężkich, jak również na właściwości 
buforowe. Pełne wyjaśnienie roli bezpostaciowych wolnych tlenków żelaza we 
właściwościach gleb aluwialnych wymaga dalszych, szczegółow ych badań.
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WNIOSKI

1. W olne tlenki żelaza występują w badanych glebach aluwialnych głównie w 
formie niekrystalicznej (amorficznej), a wskaźnik krystaliczności (Fes/Fed) jest 
w granicach 0,71-0,97.

2. Usunięcie tlenków żelaza z badanej gleby powoduje znaczące zmniejszenie 
powierzchni właściwej próbek analizowanych mad.

3. Obliczone wielkości powierzchni właściwej wolnych tlenków żelaza, w y
stępujących w badanych glebach wahały się w granicach 75,0-281 ,2  m 2/g, a 
niekrystalicznych (amorficznych) tlenków Fe w zakresie 1 1 1,5-632,2 m 2/g.
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H. DĄBKOWSKA-NASKRĘT

FREE IRON OXIDES AND THEIR IMPACT 
ON THE SPECIFIC SURFACE AREA OF ALLUVIAL SOILS

Department o f Soil Science, University o f Technology and Agriculture in B ydgoszcz

S U M M A R Y

Free iron oxides and their impact on specific surface area of alluvial soils were 
characterized. Soil samples were taken from four soil pedons. Contents of free iron 
oxides (Fed) as well as amorphous iron oxides (Fes) were determined.

Iron oxides occurred mainly in amorphous (noncrystalline) forms in investiga
ted alluvial soils. The total specific surface area of natural soil samples and samples 
after dithionite and oxalate extractions were determined. Removing of iron oxides 
caused the decrease of specific surface area for all soil samples. On the basis of 
experimental data, the specific surface area of free iron oxides (Fed) and am or
phous (Fes) oxides were calculated. The specific surface area of Fed and Fes oxides 
were in the range of 75 .0-281.2  m2/g and 111.5-632.2 m 2/g, respectively.
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