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WSTĘP
Na terenie Opolszczyzny występuje duże zróżnicowanie utworów macierzys

tych gleb charakteryzujących się odmiennymi właściwościami chemicznymi, 
które są modyfikowane w wyniku działalności przemysłu i rolnictwa. Kształto
wane pod wpływem wymienionych czynników właściwości chemiczne gleb mogą 
decydować o powstawaniu różnorodnych połączeń próchnicznych z substancją 
m ineralną (humiany, ful wiany, humusowe związki kompleksowe i wewnątrzkom- 
pleksowe, adsorpcyjne związki organiczno-mineralne).

Spośród nich kwasy huminowe uważane są za najbardziej interesującą grupę 
związków próchnicznych, a ich budowa i właściwości decydują o roli próchnicy 
w środowisku glebowym [Bohn i in. 1986; Kononowa M.M. 1966; Pisarek I., 
Drozd J. 1996; Sequi P. i in. 1986; Turski R. 1986]. Połączenia te biorą udział w 
wielu procesach zachodzących w glebie i wpływają na jej właściwości biologicz
ne, chemiczne i fizyczne. Dlatego lepsze poznanie ich struktury i właściwości ma 
istotne znaczenie dla interpretacji procesów biofizykochemicznych zachodzących 
w środowisku glebowym.

Celem pracy było poznanie podstawowych właściwości fizykochemicznych 
kwasów huminowych tworzących się w odmiennych jednostkach glebowych.

OBIEKTY I METODYKA BADAŃ
Obiektami badań było 8  profili gleb ornych reprezentujących następujące 

jednostki glebowe: gleby brunatne kwaśne (prof. 1 i 3) i właściwe (prof. 2), gleby 
płowe typowe (prof. 4 i 5) i czarnoziemy zdegradowane (prof. 6 , 7 i 8 ) (tab. 1). 
Badane profile zlokalizowane były na terenie Opolszczyzny. We wszystkich 
poziomach genetycznych gleb oznaczono skład granulometryczny metodą areo- 
metryczną Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego. W próbkach glebowych 
z poziomu Ap oznaczono:

-  pH w 1,0 M KC1;
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-  właściwości sorpcyjne, w tym kwasowość hydrolityczną (Hh) w 1 M 
CH3COONa oraz kationy wymienne o charakterze zasadowym (S) w 1 M 
CH3COONH4  (Ca2+, Mg2+, K+, Na+); na podstawie Hh i S wyliczono poje
mność sorpcyjną (T) i stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami 
(V);

-  węgiel ogółem (Cog) metodą oksydometryczną według Tiurina;
-  azot ogółem (N) metodą Kiejdahla; na podstawie wartości N i С obliczono 

stosunek C/N.
-  wartość współczynnika E4/E6 kwasów huminowych wyekstrahowanych mie

szaniną 0,1 M Na4P2 0 7 + 0,1M NaOH oraz stosunek kwasów huminowych 
do kwasów fulwowych (KH/KF), a także obliczono współczynnik humifikacji 
wg Sequi: HI = NH/(KH + KF), gdzie: NH -  nieshumifikowana materia 
organiczna, K H -kw asy huminowe, H F-kw asy fulwowe [Sequi P. i in. 1986].

W preparatach kwasów huminowych otrzymanych i oczyszczonych zgodnie z 
met. Schnitzera [Schnitzer M., Khan S.U. 1972] oznaczono:

-  skład elementarny kwasów huminowych (C,H,N,0) autoanalizatorem w La
boratorium Analizy Instrumentalnej Politechniki Wrocławskiej;

-  widma w podczerwieni kwasów huminowych w zakresie liczb falowych 
400-4000 cm"1.

WYNIKI I DYSKUSJA
W badanych profilach gleb brunatnych -  Cambisols (profile 1,2 i 3), obserwuje 

się stosunkowo dużą zawartość frakcji pyłowych, które wykazują wyraźne profi
lowe zróżnicowanie tej frakcji oraz frakcji części spławialnych (tab. 1). Analizo
wane gleby charakteryzują się odmiennym składem granulometrycznym w 
poziomach Ap w porównaniu z poziomami Bbr lub C. W śród badanych gleb 
należących do Cambisols występuje wyraźne wzbogacenie poziomów Bbr lub 
BbrC we frakcję ilastą, głównie pochodzenia in situ, co jest charakterystyczne dla 
procesu brunatnienia. W badanych glebach płowych Luvisols (profile 4, 5) wy
tworzonych z glin lekkich i iłów pylastych obserwujemy niewielkie pionowe 
zróżnicowanie zawartości cząstek spławialnych, z charakterystycznym zuboże
niem w tę frakcję poziomu Èet, oraz wzbogaceniem w nią poziomów Bt, co 
związane jest z procesem płowienia. Analizowane czarnoziemy -  Phaeozems są 
glebami o składzie granulometrycznym pyłów ilastych i iłów pylastych (profile 
6 , 7, 8 ) zawierającymi niewielką ilość frakcji piasków i części szkieletowych. 
Gleby te nie wykazują zbyt wyraźnego profilowego zróżnicowania poszczegól
nych frakcji, co wskazuje, że są to gleby całkowite.

Analiza składu granulometrycznego badanych jednostek glebowych wykazuje 
wpływ procesów glebotwórczych na jego profilowe zróżnicowanie, a zwłaszcza 
na odmienną kumulację lub przemieszczanie frakcji najdrobniejszych w poszcze
gólnych typach glebowych.

Jednocześnie zróżnicowany charakter skał macierzystych i nawożenie wpły
wały na kształtowanie właściwości chemicznych i fizykochemicznych analizowa
nych gleb. W yrażało się to przede wszystkim w ich odczynie, który wahał się w 
granicach pH KC1 od 4,5 (profil 1) do 7,2 (profil 8 ), a także w pojemności sorpcyjnej 
(od 5,1 cmol(+)/kg w profilu 1 do 16,3 cmol(+)/kg w profilu 2) i wysyceniu 
kompleksu sorpcyjnego zasadami (od 41,2% w profilu 1 do 89,2% w profilu 8 ), 
w poziomach Ap.
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TABELA 1. Zestawienie badanych jednostek systematycznych i uziarnienie gleb 
TABLE 1. List o f investigated soil units

Nr
No

Jednostka
systematyczna
Systematic
units

Głębokość
Depth
[cm]

Poziom
gene
tyczny
Genetic
horizon

% zawartość frakcji (o 0  w mm) 
Granulometric composition

Grupa
granulo-
metry-
czna
Texture

>1 1-0,1 0 ,1-0 ,02 <0,02

1. Brunatna kwaśna 0 -2 0 Ар 0,5 65 21 14 Pgl
(typowa) 4 0 -5 0 Bbr 0 67 19 14 Pgl
Dystric Cambisols 60-80 BbrC 1,5 95 3 2 Pl

2. Brunatna właściwa 0 -2 0 Ap 4 24 21 55 gc
(typowa) 30-60 Bbr 0 9 21 70 ił
Eutric Cambisols 80-100 BbrCca 0 9 29 62 iłp

3. Brunatna kwaśna 0-2 0 Ap 3 66 11 23 gl
(typowa) 30-40 Bbr 4 6 46 48 płi
Dystric Cambisols 60-80 BbrC 2 3 48 49 płi

90 -120 С 0 5 46 49 płi
4. Płowa (typowa) 0 -2 0 Ap 0 51 27 22 gl

Orthic Luvisols 30-40 Eet 0,5 56 24 20 gl
50-60 Bt 2 50 24 26 gl
70 -90 С 1 60 14 26 gl

5. Płowa (typowa) 0 -2 0 Ap 0 6 38 56 iłp
Orthic Luvisols 4 0 -50 Eet 0 8 42 50 iłp

60-70 Bt 0 6 51 57 iłp
90-120 BtC 0 6 51 57 iłp

6. Czarnoziem 0 -2 0 Ap 3 10 40 50 płi
zdegradowany 4 0 -50 A 0,5 3 41 56 płi
Luvic Phaeozems 70-80 BbrC 0,5 5 40 55 płi

90-120 С 0 5 42 53 płi
7. Czarnoziem 0 -2 0 Ap 0 4 39 57 iłp

zdegradowany 30-60 A 0 1 39 60 iłp
Luvic Phaeozems 65-80 Bbr 0 3 38 59 iłp

90-120 BbrC 1 5 39 55 iłp
8. Czarnoziem 0 -2 0 Ap 1 3 28 69 iłp

zdegradowany 30-50 A 0 6 23 71 ił
Luvic Phaeozems 60-80 Bbr 0 9 13 78 ił

< 9 0 С 0 6 23 71 ił

Powstawanie określonych form substancji humusowych zależne jest od pod
stawowych właściwości chemicznych i fizykochemicznych oraz kierunku procesu 
glebotwórczego. W  analizowanych glebach obserwujemy różną kumulację węgla 
ogółem, odmienną wartość stosunku C/N oraz zróżnicowanie ilościowe połączeń 
próchnicznych (tab. 2). W edług niektórych autorów [Bohn i in. 1986; Kononowa 
M.M. 1966; P isarekl., Drozd J. 1996; Schnitzer M., Khan S.U. 1972; Skłodowski 
P., Szafranek A. 1997] parametry te są wyrazem określonego kierunku procesu 
humifikacji. Spośród analizowanych gleb najwyższym stosunkiem KH/KF cha
rakteryzował się profil 8  (czarnoziem zdegradowany) i profil 2  (gleba brunatna 
właściwa), co świadczy o przewadze grupy kwasów huminowych powstających
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TABELA 2. Niektóre właściwości chemiczne poziomu Ap badanych gleb 
TABLE 2. Some chemical properties o f Ap horizons o f investigated soils

Nr profilu,
Jednostka systematyczna 
No of profiles, 
Systematic units

PHkci T
[cmol(+)
/kg]

V
[%]

C 0g.
С  total 
[%]

C/N E4/E6 HI KH/KF
HA/FA

1 . Gleba brunatna kwaś
na, typowa 
Dystric Cambisols

4 ,5 5,1 4 1 ,2 0 ,9 8 12 ,58 4 ,9 2 ,0 6 1,5

2. Gleba brunatna w łaści
wa, typowa 
Eutric Cambisols

6,5 16,3 8 0 ,8 1 ,94 1 0 ,1 6 4 ,3 1 ,54 1,9

3. Gleba brunatna kwaś
na, typowa 
Dystric Cambisols

4 ,9 10,3 6 4 ,9 1,73 1 3 ,3 2 3 ,9 1,55 1,5

4 . Gleba płowa, typowa 
Orthic Luvisols

7 ,0 13,8 8 6 ,9 0 ,9 5 1 0 ,0 6 3 ,7 1,18 1,3

5.Gleba płowa, typowa 
Orthic Luvisols

5 ,6 12,2 6 6 ,5 1 ,30 1 4 ,2 2 4 ,8 2,05 0,8

ó.Czarnoziem  
zdegradowany 
Luvic Phaeozems

4 ,7 11 ,7 75,2 1,33 10,02 4 ,3 1,67 1,2

7. Czamoziem  
zdegradowany 
Luvic Phaeozems

5 ,4 10 ,4 77,9 1,65 1 0 ,8 2 4 ,0 1,21 1,4

8. Czarnoziem  
zdegradowany 
Luvic Phaeozems

7,2 13,9 8 9 ,2 1,36 10 ,03 3 ,2 0 ,9 0 2,1

T -  pojemność sorpcyjna -  sorption capacity;
V -  wy sycenie komleksu sorpcyjnego zasadami -  degree o f saturation;
Е Д  -  współczynnik barwy -  color index;
HI -  współczynnik humifikacji -  humification index

w procesach humifikacji materii organicznej w tych glebach. Najniższy stosunek 
KH/KF odnotowano w profilu 5 (gleba płowa), co wskazuje, iż w omawianym 
profilu proces humifikacji prowadzi przede wszystkim do powstawania kwasów 
fulwowych (tab. 2). Pewnym wskaźnikiem stopnia humifikacji materii organicz
nej jest również stosunek C/N. Według Kononowej [1966] jest on typowy dla 
większości gleb, gdyż obrazuje zasobność próchnicy w azot i mówi o stopniu jej 
humifikacji. Im stosunek C/N jest węższy, tym proces humifikacji jest bardziej 
zaawansowany. Zgodnie z tym założeniem w badanych glebach najintensywniej 
proces ten zaznaczył się w profilach 8 , 6 , 4 i 2, najsłabiej w profilach 1 i 5. 
Jednocześnie obliczony współczynnik humifikacji HI wg Sequi i in. [1986] 
wskazuje, iż w glebach o najintensywniej przebiegającym procesie humifikacji 
istnieją sprzyjające warunki dla powstawania bardziej dojrzałych cząsteczek 
kwasów huminowych, o czym świadczą niższe wartości omawianego wskaźnika 
(tab. 2). Obliczone współczynniki korelacji (tab. 3) wskazują, iż w miarę wzrostu 
wartości pH istnieją także sprzyjające warunki do syntezy cząsteczek kwasów



hum inow ych o niższej wartości 
E4/E 6 i HI mających bardziej skon
densowane jądra aromatyczne (r =
-0,66477) o wyższym stopniu doj
rzałości (r = -0,70308).

W cząsteczkach kwasów humi
nowych pochodzących z różnych 
jednostek glebowych stwierdzono 
różnice w ich składzie elementar
nym (tab. 4), które dotyczyły głów
n ie  zaw arto śc i w ęg la  i tlenu .
W yższą zawartość węgla w mole
ku ł a c h  k w a s ó w  h u m i n o w y c h  
stwierdzono w preparatach z gleb 
za liczan y ch  do czarnoziem ów  
(profile 6,7,8) i gleb brunatnych 
(profile 1,2,3) w porównaniu z 
kwasami huminowymi pochodzą
cymi z gleb płowych (profile 4 i 5). Kwasy huminowe z gleb reprezentujących 
gleby brunatne zawierały także nieznacznie wyższą zawartość wodoru w porów
naniu z pozostałymi jednostkami. Ilość azotu w drobinach kwasów huminowych 
badanych jednostek była najmniejsza spośród wszystkich analizowanych skład
ników i nie wykazywała zależności od przebiegającego procesu glebotwórczego. 
W artość wskaźnika C/H w charakterystyce składu elementarnego kwasów humi
nowych według Kononowej [1966], Schnitzera i in. [1972], Bufo i in. [1994], 
Goneta i in. [ 1999] oraz Gosha i in. [ 1980] jest wykładnikiem stopnia skondenso
wania pierścieni aromatycznych znajdujących się w jądrze kwasów huminowych. 
Spośród analizowanych kwasów huminowych, preparaty otrzymane z czarnozie
mów odznaczały się wysokim i najmniej zróżnicowanym stopniem skondensowa
nia jądra. W glebach zaliczanych do gleb brunatnych i płowych występowały 
większe różnice w wartościach C/H, co może wskazywać na mniej stabilne 
warunki procesu humifikacji, który zachodzi w tych jednostkach glebowych. 
Niższe wartości C/H w kwasach huminowych informują także o możliwości 
występowania większej ilości alifatycznych rozgałęzień bocznych w drobinach 
kwasów huminowych. W świetle uzyskanych danych można stwierdzić, że naj
bardziej rozgałęzione łańcuchy alifatyczne mogą być obecne w molekułach kwa
sów huminowych z gleb brunatnych i płowych.

W artości indeksu C/N w drobinach kwasów huminowych wskazują na obe
cność azotu w ich strukturach i nie wykazują ściślejszych zależności od badanej 
jednostki glebowej.

Badania kwasów hum inow ych w podczerw ieni

Przedstawione na rysunku 1 spektrogramy kwasów huminowych wydzielo
nych z poziomów Ap badanych gleb wykazały zbliżone strefy absorpcji, różniące 
się intensywnością. W e wszystkich preparatach najsilniej wyrażona była strefa 
absorpcji w zakresie 3400-3200 cm- 1  odpowiadająca grupom OH fenoli i alkoholi. 
Najwyższą jej intensywnością charakteryzowały się kwasy huminowe wydzielone 
z profilu 8 . Obok tej strefy zaznaczyła się wyraźna absorpcja przy 2990, 2940 i
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TABELA 3. Współczynniki korelacji między niektó
rymi parametrami gleb
TABLE 3. Correlation coefficients between some 
parameters o f the investigated soils

Nazwa cechy (X) 
Feature (X)

Nazwa cechy (Y) 
Feature (Y)

r

HI pH
Cog.
C/N
E4/E 6
KH/KF

-0 ,70308*
-0 ,16736

0,696568*
0,956631*

-0 ,58442

E4/E6 рн
Cog.
C/N
KH/KF

-0 ,66477*
0,1366
0,569126
0,460174

* istotne współczynniki korelacji n= 8, a  = 0,05
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TABELA 4. Skład elementarny kwasów huminowych wybranych profilów (z poziomu próchnicz- 
nego)
TABLE 4. Atomie composition in humic acids o f investigated profiles (from Ap horizons)

Nr profilu,
Jednostka systematyczna 
N o o f profiles, 
Systematic units

Popiół
Ash
[%]

С H N O C/H C/N

1. Gleba brunatna 
kwaśna, typowa 
Dystric Cambisols

4,18 50,12 5,18 1,62 43,08 9,68 30,94

2. Gleba brunatna 
właściwa, typowa 
Eutric Cambisols

3,20 52,86 4,24 3,87 39,03 12,47 13,66

3. Gleba brunatna 
kwaśna, typowa 
Dystric Cambisols

2,39 53,72 6,65 2,30 37,33 8,08 23,36

4. Gleba płowa, typowa 
Orthic Luvisols

5,40 50,12 4,02 2,56 43,3 12,47 19,58

5. Gleba płowa, typowa 
Orthic Luvisols

3,05 41,72 4,97 2,34 50,97 8,39 17,82

6. Czarnoziem zdegradowany 
Luvic Phaeozems

5,26 53,05 4,89 1,81 40,25 10,85 29,30

7. Czarnoziem zdegradowany 
Luvic Phaeozems

5,11 58,12 4,61 3,86 33,41 12,61 15,06

8. Czarnoziem zdegradowany 
Luvic Phaeozems

6,18 53,42 4,38 2,18 40,02 12,20 24,50

2880 cm “ 1 charakterystyczna dla wiązań C-H w grupach metylowych -C H 3 i 
metylenowych -C H 2. W yrażone są one najsilniej również w kwasach hum ino
wych pochodzących z czarnoziemów. W omawianych widmach obserwujemy 
również szerokie pasma absorpcji odpowiadające innym grupom wiązań. W 
omawianych widmach obserwowano także bardzo silną absorpcję w zakresie 1720 
i 1650 cm - 1  świadczącą o obecności wiązań karbonylowych C=Ó występujących 
w grupach karboksylowych oraz wiązań C=C połączeń aromatycznych i amido
wych C=N. Badane kwasy huminowe charakteryzowała różna strefa absorpcji w 
zakresie ok. 1375 cm-1. Najwyższą jej intensywność stwierdzono w kwasach 
huminowych gleb brunatnych, co może wskazywać na większą w nich obecność 
wiązań C-H występujących w grupach metylenowych CH2. Słabo wyrażone strefy 
w zakresie 1200 cm-1, odpowiadające drganiom rozciągającym wiązania C-OH 
fenoli wystąpiły jedynie w kwasach huminowych profilu nr 4 i 8 . W e wszystkich 
natomiast kwasach huminowych zaznaczyły się silniejsze pasma absorpcji w 
strefie 1150 cm - 1  i 1050 cm-1. W*świetle dotychczasowych badań [Bufo S.A. i in. 
1994; Gonet S.S. i in. 1999; Kononowa M.M. 1966; Pisarek I., Drozd J. 1996; 
Stevenson F.J. 1982] obecność ich wiąże się najczęściej z drganiami rozciągają
cymi wiązań eterowych C-O-C. Obecność silniej wyrażonych stref absorpcji w 
zakresie 1050 cm - 1  wiąże się także z zanieczyszczeniami krzemianowymi prepa
ratów kwasów huminowych [Pisarek I., Drozd J. 1996]. Najsilniejszą absorpcją
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RYSUNEK 1. Widma IR analizowanych kwasów huminowych (2, 4, 8 -  numery profili) 
FIGURE 1. IR spectra of humic acids (2, 4, 8 -  numbers of profiles)
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w tej strefie charakteryzują się kwasy huminowe z profilu 2. Zakres widma poniżej 
1 0 0 0  cm - 1  jest dość trudny do interpretacji, gdyż pasma absorpcji odpowiedzialne 
za obecność związków nieorganicznych (min. węglanów), traktowanych jako 
zanieczyszczenia, nakładają się z pikami w zakresie 750-700 cm -1  charakterysty
cznym dla jednopodstawionych pochodnych benzenu.

Porównując IR spektrogramy kwasów huminowych badanych jednostek gle
bowych należy stwierdzić podobną ogólnie ich budowę. Między poszczególnymi 
typami gleb występować mogą pewne różnice w intensywności absorpcj i poszcze
gólnych grup, jak też niektóre typy wiązań mogą być słabiej wyrażone lub 
całkowicie zanikać. Przypuszczalnie wpływać na to może kierunek procesu 
humifikacji uwarunkowany działaniem czynników zewnętrznych.

WNIOSKI
1. Przeprowadzone badania wykazały istotny wpływ wybranych wskaźników 

chemicznych gleb na właściwości wydzielonych związków próchnicznych, o 
czym świadczą istotne współczynniki korelacji.

2. W glebach o najintensywniej przebiegającym procesie humifikacji istnieją 
sprzyjające warunki dla powstawania bardziej dojrzałych cząsteczek kwasów 
huminowych (posiadających bardziej skondensowanejądra aromatyczne), o czym 
świadczą wartości współczynnika humifikacji HI oraz wartości współczynnika 
barwy E4/E6.

3. Badania struktury kwasów huminowych w podczerwieni wykazały obecność 
podobnych stref absorpcji (różniących się intensywnością), w preparatach pocho
dzących z gleb zaliczanych do Cambisols, Luvisols i Phaeozems.

LITERATURA
BOHN H., MC NEAL B., 0 ‘C 0 N N 0 R  G. 1986: Soil Chemistry. J. Wiley & Sons, New York, 

135-152.
BUFO S.A., LATROFA A., BRUNETTI G. 1994: Infrared and nuclear magnetic resonance spectra 

of soil organic matter fractions extracted throught electro-ultrafiltration. Elsevier, Amsterdam, 
245-250.

GHOSH K., SCHNITZER M. 1980: Macromolecular structures of humic substances. Soil Sei. 129, 
66-276.

GONET S.S., ŁUDZIŃSKA М., МОСЕК A., SPYCHALSKI W. 1999: Properties o f humic acids 
extracted from Rendzinas. Humic Substances in Ecosystems 3: 37-42.

KONONOWA M.M. 1966: Soil Organic Matter. Pergamon Press, Oxford, (eds).
PISAREK I., DROZD J. 1996: The influence of some soil properties on the extractability o f humic 

substances. Polish Journal o f Soil Sei. XXIX/2: 149-154.
SCHNITZER M., KHAN S.U. 1972: Humic substances in the environment, Marcel Dekker Inc., 

New York, (eds).
SEQUI P., DE NOBILI M., LEITA L., CERCIGNANI G. 1986: A new index o f humification.

Agrochemica, 30: 175-179.
SKŁODOWSKI P., SZAFRANEK A. 1997: The characteristic of organic matter o f Leptic Podzols 

and Orthic Luvisols. The Role o f Humic Substances in the Ecosystems and in Environmental 
Protection. In: Drozd J., Gonet S.S., Senesi N., Weber J. (eds).

STEVENSON F.J. 1982: Humus chemistry .Genesis.Composition.Reactions. J. W iley & Sons, New  
York, (eds).

TURSKI R. 1986: Związki próchniczne gleb polskich. Rocz. Glebozn. 37: 2 -3 , 75-89.



Właściwości fizykochemiczne kwasów huminowych gleb 27
_______płowych brunatnych i czarnoziemnych_________________

IZABELLA PISAREK

PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF HUMIC ACIDS 
EXTRACTED FROM LUVISOLS, CAMBISOLS 

AND PHAEOZEMS
Department of Soil Environment Protection, University of Opole

SUMMARY

W e report here the studies on humic acids in some profiles of Cambisols, 
Luvisols and Phaeozems, developed from various parent materials and possessing 
different chemical properties. Humic acids were extracted by Schnitzer methods. 
The relations between some soil properties and differences of some indexes of 
humic acids were tested. Calculations showed a significant correlation between 
some soil chemical parameters and humic acids properties. IR spectroscopy of 
humic acids extracted with the NaOH solution from different soil units, showed 
different absorption zones, which varied in their intensity.
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