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Abstract: Quantitative criteria of Podzols classification always include iron complexed by 
organic matter or bound in oxide forms. Iron and aluminium amount extracted with oxalate 
buffer became the most common diagnostic requirement for a spodic horizon. The aim of 
undertaken study was an assessment of oxalate and DCB extraction selectivity for iron on an 
example of Podzol profiles developed from various parent rocks of the Sudety Mountains. 
Sequential fractionation of iron was made for comparison. The iron amounts determined by 
single extraction with oxalate buffer (Fe0x) as well as DCB buffer (Fed) were higher in all 
analysed profiles than the iron amounts obtained in 5th and 6th fractions of sequential 
extraction. Fe0x and Fed predominance over the fractions 5th and 6th was greater when the 
contribution of fractions 1-4 was higher. The comparison between Fe0x values and iron 
amounts in fractions 1+2+3+4+5, 1+2+3+5, 1+2+3+5+6 and 1+2+3+4+5+6 showed, that 
single extraction with oxalate buffer released iron from amorphic oxide compounds as well as 
specifically and unspecifically adsorbed iron, and at least a part of organically adsorbed.
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WSTĘP
Analiza ilości i profilowego rozmieszczenia form żelaza ma kluczowe znaczenie 

w badaniach nad kierunkami oraz natężeniem procesów glebotwórczych [Konecka- 
Betley 1968; Kuźnicki, Skłodowski 1969], w tym szczególnie procesu bielicowania 
[Lundstrom i in. 2000; Mokma, Buurman 1982]. Ilościowe kryteria klasyfikacji gleb
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bielicowych zawsze uwzględniają żelazo skompleksowane przez substancję organi
czną albo związane w postaci tlenkowej -  zarówno w formach krystalicznych, jak i 
amorficznych [Mokma, Buurman 1982]. W ostatnich latach coraz powszechniejszym 
kryterium diagnostycznym dla poziomu iluwialnego gleb bielicowych (spodic) staje 
się ilość żelaza i glinu ekstrahowanego buforem szczawianowym według zmodyfiko
wanej metody Tamma [Soil Survey Staff 1998]. Bufor szczawianowy nie rozkłada 
krystalicznych tlenków żelaza, lecz uwalnia żelazo aktywne z połączeń amorficznych, 
co odróżnia go od żelaza wolnego ekstrahowanego metodą DCB [Mehra, Jackson 
1960].

Celem podjętych badań była ocena selektywności i zgodności pojedynczych 
ekstrakcji żelaza wykonanych metodami Tamma oraz Mehra i Jacksona z wynikami 
sekwencyjnego frakcjonowania żelaza metodą Zeiena i Bruemmera na przykładzie 
gleb bielicowych wytworzonych z różnych skał macierzystych Sudetów.

OBIEKT BADAŃ I METODYKA
Do badań porównawczych wybrano cztery profile gleb bielicowych wytworzo

nych z najważniejszych skał macierzystych Sudetów (tab. 1): karbońskiego granitu 
(profil 11), prekambryjskiego gnejsu (profil 26) i łupka (profil 09) oraz piaskowca 
kredowego (profil 38). Ekstrakcję aktywnych -  amorficznych form żelaza (Feox) 
wykonano metodą Tamma w modyfikacji Schwertmanna [Loeppert, Inskeep 1996]: 
próbki gleby zalewano 0,2 M roztworem szczawianu amonowego o pH 3,0 i wytrzą
sano 2 godziny w ciemności. Ekstrakcję żelaza wolnego -  form amorficznych i

TABELA 1. Podstawowe właściwości analizowanych gleb bielicowych 
TABLE 1. Basic properties of Podzols under investigation

Nr profilu 
Profile No.

Poziom
Horizon

Głębokość
Depth[cm]

pH Frakcja 
Fraction 
<0,002 mm 
[%]

Corg. 
Organic С 
[%]

H20 KC1

09 Ap 0-20 4,5 4,1 6 5,01
Bhfe 20-34 4,6 4,1 4 3,37
BfeC 34-56 4,3 4,0 3 2,20
CR 56+ 4,1 3,9 3 1,83

11 Ah 0-5 3,3 2,6 4 15,4
BhBbr 5-30 4,2 3,9 3 2,13
BbrC 30-65 4,2 4,1 4 0,87
С 65+ 4,2 4,0 5 0,61

26 A 0-8 3,3 2,4 3 12,9
Ees 8-18 3,6 2,7 3 4,50
BhBbr 18-28 3,9 3,1 3 14,0
Bbr 28-63 4,4 4,0 2 11,1
С 63+ 4,7 4,3 1 2,09

38 Ees 0-13 3,8 2,9 5 0,51
Bhfe 13-28 3,5 2,8 9 2,33
Bfe 28-69 4,3 4,2 6 0,78
С 69+ 4,3 4,2 6 0,42
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TABELA 2. Schemat sekwencyjnego frakcjonowania Fe metodą Zeiena i Bruemmera [1989] 
TABLE 2. Procedure of iron sequential fractionation by Zeien and Bruemmer [1989]

Nr frakcji 
Fraction No

Nazwa frakcji -  Description Odczynnik ekstrahujący 
Extracting agent

pH

1 ruchliwa -  mobile i m  n h 4n o 3 7,0

2 wymienna -  exchangeable 1 M NH4-OAc 6,0

3 związana z MnOx -  
bound to MnOx

1 M Nt^OH-HCl +
+ 1 M NH4-OAc

6,0

4 związana z substacją organiczną- 
organically complexed

0,025 M NH4EDTA 4,6

5 związana w amorficznych FeOx 
bound in amorphic FeOx

0,2 M NH4-Oxalate 3,25

6 związana w krystalicznych FeOx 
bound in crystalline FeOx

0,2 M NH4-Oxalate + 0,1 M ascor
bic acid

3,25

7 rezydualna -  residual 70% HC104

związanych w tlenkach krystalicznych (Fed) wykonano zgodnie z klasyczną proce
durą Mehra i Jacksona [1960] w buforze dwutioninowo-cy trynianowo-dwuwęglano- 
wym (DCB).

Mimo krytycznych uwag odnoszących się do poszczególnych wariantów sekwen
cyjnego frakcjonowania, uważa się je za dobrą metodę analizy form metali w glebach 
i osadach [Ahnstrom, Parker 2001]. W podjętych badaniach sekwencyjne frakcjono
wanie żelaza wykonano metodą Zeiena i Bruemmera [1989] umożliwiającą wydzie
lenie siedmiu frakcji różniących się aktywnością w środowisku glebowym wynikającą 
z siły związania metalu ze składnikami gleby, w tym dwie frakcje żelaza tlenkowego 
-  w tlenkach i wodorotlenkach amorficznych oraz krystalicznych (tab. 2). W metodzie 
tej żelazo związane w amorficznych tlenkach i wodorotlenkach (frakcja 5.) uwalniane 
jest za pomocą 0,2 M szczawianu amonowego o pH 3,25 (ekstrakcja w ciemności), 
co zbliżone jest do warunków metody Tamma. Jednak w odróżnieniu od metody 
Tamma wcześniej uwalniane i usuwane jest żelazo wymienne, związane z tlenkami 
manganu oraz skompleksowane przez substancję organiczną. Żelazo występujące w 
glebie w postaci krystalicznych tlenków (frakcja 6.) ekstrahowane jest za pomocą 
mieszaniny 0,2 M szczawianu amonowego i 0,1 M kwasu askorbinowego (pH 3,25) 
po usunięciu żelaza amorficznego.

Zawartość żelaza we wszystkich uzyskanych wyciągach oznaczono techniką ato
mowej spektroskopii absorbcyjnej.

WYNIKI I DYSKUSJA
Ilość żelaza otrzymana metodą pojedynczej ekstrakcji buforem szczawianowym 

(Feox) oraz buforem cytrynianowo-ditionitowym (Fed) była we wszystkich analizo
wanych profilach wyższa niż ilość żelaza odzyskiwana w piątej i szóstej (odpowie-
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L L

Formy (frakcje) żelaza 
Forms (fractions) of iron

RYSUNEK 1. Porównanie ilości żelaza w ekstrakcjach pojedynczych (Feox i Fed) z sumą ilości 
żelaza w kolejnych frakcjach analizy sekwencyjnej (średnia i odchylenie standardowe)
FIGURE 1. Comparison of iron contents after single extractions (Feox and Fed) to sum of iron 
contents in subsequent fractions of sequential analysis (mean and standard deviation)

dnio) frakcji ekstrakcji sekwencyjnej (tab. 3). Jest to spostrzeżenie oczywiste, gdyż 
na podstawie fizyko-chemicznych właściwości roztworów stosowanych w ekstra
kcjach pojedynczych można spodziewać się, że nie roztwarzają one wyłącznie tlen
ków i wodorotlenków żelaza, ale uwalniają też pewną ilość żelaza słabiej związanego 
w innych połączeniach (np. wymiennego lub skompleksowanego przez substancję 
organiczną). Uderzająca jest jednak skala różnic między ilością żelaza we frakcjach
5. i 6. a ilością żelaza Feox i Fed. Żelazo w amorficznych tlenkach i wodorotlenkach 
(frakcja 5.) stanowi 80% Feox, podczas gdy żelazo w krystalicznych tlenkach (frakcja
6.) stanowi jedynie 40% Fed. Przewaga Feox nad frakcją 5. była generalnie tym 
większa, im wyższy był udział żelaza uwalnianego we frakcjach od 1. do 4. (przy 
frakcjonowaniu sekwencyjnym). Natomiast przewaga Fed nad frakcją 6, zależna była 
przede wszystkim od udziału żelaza we frakcji 5. (amorficznej). Należy w tym miejscu 
zaznaczyć, że w badanych glebach wyraźnie wyższy jest udział żelaza we frakcji 
tlenków amorficznych niż tlenków krystalicznych (rys. 2).

Sumaryczną ilość żelaza w kolejno otrzymywanych frakcjach (1 +2+3+4, 
1+2+3+4+5, 1+2+3+5, Ï+2+3+4+5+6) porównano statystycznie (rys. 1) z ilością 
żelaza w ekstrakcji pojedynczej buforem szczawianowym (Feox). Najlepszą zgodność



Porównanie pojedynczej i sekwencyjnej ekstrakcji żelaza
w glebach bielicowych Sudetów 195

TABELA 3. Wyniki pojedynczych ekstrakcji (Feox i Fed) oraz sekwencyjnej ekstrakcji żelaza 
TABLE 3. Results of the single extractions (Feox i Fed) and sequential fractionation of iron

Nr
pro
filu
Pro
file
No.

Poziom
Horizon

% żelaza we frakcjach1 
Percent of iron in fractions1

Fe 2ox

[%]

% żelaza we frakcjach1 
Percent of iron in fractions1

Fe 3red

[%]5 1+2+3
+5

1+2+3+
4+5

6 1+2+3+
5+6

1+2+3+
4+5+6

09 Ap
Bhfe
BfeC
CR

1,13
1,65
0,51
0,26

1Д4
1,66
0,51
0,27

1,16
1,66
0,52
0,27

1,22
1,87
0,59
0,33

0,76
0,91
0,45
0,29

1,90
2,56
0,96
0,55

1,92
2,57
0,97
0,55

1,68
2,76
0,94
0,62

11 Ah
BhBbr
BbrC
С

0,14
0,99
0,89
0,42

0,19
1,00
0,90
0,42

0,43
1,02
0,91
0,43

0,46
1,01
0,87
0,48

0,38
0,74
0,86
0,62

0,57
1,76
1,75
1,04

0,81
1.76
1.76 
1,04

0,54
1,57
1,50
0,74

26 A
Ees
BhBbr
Bbr
С

0,05
0,01
1,01
0,91
0,18

0,06
0,01
1,10
0,93
0,19

0,13
0,03
1,77
0,97
0,20

0,12
0,07
1,75
0,97
0,31

0,05
0,15
0,36
0,33
0,32

0,11
0,16
1,45
1,26
0,51

0,18
0,18
2,13
1,30
0,51

0,32
0,46
2,21
0,98
0,70

38 Ees
Bhfe
Bfe
С

0,01
0,55
0,65
0,18

0,01
0,62
0,65
0,18

0,02
0,85
0,66
0,19

0,02
0,93
0,86
0,26

0,06
0,26
0,35
0,30

0,07
0,88
1,00
0,48

0,07
1,11
1,01
0,49

0,07
1,01
0,95
0,50

Objaśnienia -  Explanations:
1 Frakcje żelaza uzyskane metodą ekstrakcji sekwencyjnej -  Iron fractions obtained by a sequential 
fractionation
2 Żelazo amorficzne w ekstrakcji pojedynczej metodą Tamma -  Amorphous iron obtained in a 
single extraction by a Tamms method
3 Żelazo wolne w ekstrakcji pojedynczej metodą Mehra i Jacsona -  Free iron obtained in a single 
extraction by a method of Mehra and Jackson.

z wynikami tej ekstrakcji wykazywała suma żelaza we frakcji 5. i wszystkich frakcjach 
poprzedzających, tj. 1+2+3+4+5 (tab. 3). Oznacza to, że pojedyncza ekstrakcja 
kwaśnym szczawianem amonowym (metodą Tamma) powoduje uwolnienie żelaza 
nie tylko z amorficznych połączeń tlenkowych, ale też żelaza specyficznie i niespe
cyficznie zaadsorbowanego oraz przynajmniej część żelaza skompleksowanego przez 
substancję organiczną. W zastosowanych warunkach ekstrakcji nie ulegają natomiast 
rozkładowi tlenki i wodorotlenki krystaliczne. Wynik ten zgodny jest z oczekiwaniami 
oraz licznymi wcześniejszymi badaniami nad warunkami pojedynczej ekstrakcji 
omawianymi buforami [Loeppert, Inskeep 1996; Schwertmann, Taylor 1989].

Z kolei porównanie ilości żelaza z ekstrakcji pojedynczej buforem dwutioninowo- 
cytrynianowym (Fed) z sumą żelaza w kolejnych frakcjach (1+2+3+4+5, 
1+2+3+5+6, 1+2+3+4+5+6) wykazało największą zbieżność z sumą frakcji 1-6, ale 
z częściowym przynajmniej pominięciem frakcji 4., tj. żelaza skomplesowanego przez
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Sekwencyjne frakcjonowanie żelaza. 
Sequential fractionation of iron

□  Fr 1 EDFr 2 fflFr 3 S F r  4 B F r 5 HFr 6 B F r 7

Pojedyncza ekstrakcja żelaza. 
Sigle extraction of iron.

□  Metoda Tamma. Tamrn's method (Fe_ox) 
■  Metoda DC В DC В method (Fe_d)

RYSUNEK 2. Porównanie wyników sekwencyjnego frakcjonowania żelaza oraz ekstrakcji poje
dynczej (Fe0x i Fed) w profilu CK 26 (gleba bielicowa typowa). Objaśnienia do frakcji wydzielonych 
w analizie sekwencyjnej podano w lab. 2
FIGURE 2. Comparison of iron sequential fractionation results to single extractions (Feox and Fed) 
in soil profile CK26 (Haplic Podzol). Explanation to fractions of sequential analysis are given in 
tab. 2

Poziom glebowy. Soil horizon

Poziom glebowy. Soil horizon
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substancję organiczną (rys. 1). Stosunkowo słabe oddziaływanie buforu DCB na
substancję organiczną zostało już wcześniej dobrze udokumentowane [Mehra, Jac
kson 1960].

WNIOSKI
1. Pojedyncza ekstrakcja żelaza metodą Tamma odpowiada sumie pięciu frakcji 

żelaza w ekstrakcji sekwencyjnej: specyficznie i niespecyficznie zaadsorbowane- 
go, skompleksowanego przez substancję organiczną oraz związanego w amorficz
nych tlenkach i wodorotlenkach.

2. Pojedyncza ekstrakcja żelaza metodą DCB odpowiada sumie frakcji żelaza specy
ficznie i niespecyficznie zaadsorbowanego, związanego w amorficznych oraz 
krystalicznych tlenkach i wodorotlenkach, lecz z wyłączeniem żelaza skomple
ksowanego przez substancję organiczną.
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