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Abstract: In the paper are presented the results of investigations on the changes of soil physical and 
physicochemical properties during salinization and desalinization. The salted solution was filtrated 
through the undisturbed samples of (volume 100 cm3) sandy and silty clay soils. The composition 
of salted solution was similar to that of water from copper mine stored in the postflotation deposits 
reservoir „Żelazny Most”. The distilled water was filtrated subsequently through the same samples. 
On each stage of experiment the physicochemical properties, such as salinity, pH, cation exchange 
capacity and base saturation, were measured. Also the salinity and concentrations of cations were 
measured in the parts of filtrated solutions. Before the salinization and after the full process the 
water retention and water conductivity functions were measured.
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WSTĘP
Zasolenie gleb jest jednym z głównych problemów rolnictwa w warunkach 

klimatu suchego i półsuchego [Marcinek 1984]. Powstawanie gleb słonych, zawiera
jących w profilu powyżej 2% rozpuszczalnych soli, uwarunkowane jest obecnością 
rozpuszczalnych soli w wodzie gruntowej oraz przewagą parowania nad opadami 
[Richards L.A. 1954; Shannon, Grieve 1999; Ulery i wsp. 1998]. W warunkach
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klimatu Polski problem zasolenia gleb pojawia się tylko lokalnie i w specyficznych 
okolicznościach [Angełow i wsp. 2000; Czerwiński 1984; Kaszubkiewicz, Chodak 
1999; Rytelewski i wsp. 1977]. Jednym z rejonów, w których obserwuje się oddzia
ływanie słonych wód glebowo-gruntowych, jest otoczenie zbiornika osadów poflo
tacyjnych „Żelazny Most” [Angełow i wsp. 2000, Czaban, Maślanka 1998]. Zbiornik 
zajmuje wraz z obwałowaniami obszar 1670 ha w kształcie niepełnego koła pozba
wionego wycinka w części południowo- zachodniej [Górski i wsp. 1996]. Wyniesiene 
powierzchni składowiska ponad otaczający teren przekracza obecnie 42 m [Mizera, 
1997]. W zbiorniku oprócz osadów poflotacyjnych retencjonowane są także silnie 
zmineralizowane wody kopalniane. Postępująca ekspansja infiltracji ze składowiska 
zaburzyła naturalne warunki krążenia wód w jego otoczeniu. Na przedpolach zapory 
obserwuje się rozszerzanie się strefy zmian hydrochemicznych wokół zbiornika. 
Słone wody glebowo-gruntowe przesączają się w niektórych miejscach na powierz
chnię terenu [Angełow i wsp. 2000; Czaban, Maślanka 1998; Kalisz, Sieroń 1998] 
intensywnie oddziałując na właściwości gleb.

W wyniku awarii rurociągów tłoczących słone wody kopalniane bądź też wysą
czania się tychże na powierzchnię gleby w otoczeniu zasobnika osadów poflotacyj
nych może dochodzić do przesączania przez glebę słonych roztworów. Następujący 
później, pod wpływem opadów, proces odsalania, przywraca równowagę w komple
ksie sorpcyjnym [Kaszubkiewicz, Chodak 1999]. Powstaje jednak pytanie, czy od
tworzeniu podlegają również fizyczne właściwości gleby oraz jaka ilość wody 
deszczowej musi przesączyć się przez glebę, aby nastąpiło jej odsolenie.

Celem prezentowanej pracy jest zatem określenie tempa i kierunków przebiegu 
zmian właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb pyłowych i piaszczystych 
pod wpływem przesączania zasolonych roztworów. Jednocześnie badana była regre
sja tych zmian wywołana przepłukiwaniem gleby wodą o niskiej mineralizacji chara
kterystycznej dla wód opadowych.

OBIEKTY I METODYKA BADAŃ
Do badań wytypowano dwie gleby. Jedna z nich wytworzona z pyłu ilastego, 

całkowita została zaliczona do typu gleb płowych właściwych (prof. 1 ). Drugą glebę, 
wytworzoną z piasku słabogliniastego, zaliczono do typu gleb rdzawych właściwych 
(prof. 2).

Gleba pyłowa zawierała w poziomie akumulacyjnym 3,1% węgla utlenialnego, 
natomiast gleba wytworzona z piasku 1,0% węgla utlenialnego.

Z wytypowanych gleb pobrano za pomocą pierścieni Nitzscha próby w stanie 
nienaruszonym, o objętości 100 cm3 i powierzchni przekroju 20 cm2. Próby te 
pobierano w 5 powtórzeniach wbijając pierścienie w kierunku pionowym. Jednocześ
nie pobrano próby gleby o naruszonej strukturze do badania właściwości fizykoche
micznych i składu granulometrycznego. Podstawowe właściwości badanych utworów 
glebowych zestawiono w tabeli 1.
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TABELA 1. Skład granulometryczny gleb 
TABLE 1. Texture of soils

Nr
pro
filu
Pro
file
No.

Po
ziom
genet.
Soil
hori
zon

Części
szkie
letowe
Gravel
and
stones

Części
ziemi
ste
Fine
par
ticles

Procent frakcji -- Percent of fraction
1-0,5 0 ,5-

0,25
0,25-
0,10

0,10-
0,05

0,05-
0,02

0,02-
0,006

0,006
-0,002

<0,002

1 A 0 100 1 2 4 16 41 23 1 12
Eet 0 100 0 0 3 14 35 24 8 16
Bt 0 100 0 0 1 16 36 17 4 26
С 0 100 0 0 5 10 53 10 1 21

2 A 2,1 97,9 15 35 32 6 4 3 1 4
Bv 2,3 97,3 17 38 35 3 1 1 2 3
С 1,6 98,4 12 31 45 5 1 2 2 2

Parametr Jednostka Wartość
pH 7,4
Przewodnictwo 
elektryczne właściwe 
Specific electrical 
conductivity

[|iS/cm] 18328

Sód, Sodium 
Potas, Potasium 
Wapń, Calcium 
Magnez, Magnesium

[mg/dm3] 3950
158

1125
361

TABELA 2. Skład zasolonego roztworu 
ze zbiornika „Żelazny Most”
TABLE 2. Composition of saline solution 
from the reservoir „Żelazny Most”

W glebie pobranej z jednego poziomu genetycznego badania prowadzono według 
następującego schematu:

-  w 5 powtórzeniach wykonano analizę retencji wodnej gleby w zakresie pF 
0-4,2;

-  następnie, również w 5 powtórzeniach, wykonano oznaczenie współczynnika 
przepuszczalności wodnej w strefie nasyconej -  K 10 stosując najpierw wodę 
destylowaną (przepuszczano 40 cm3 wody), a następnie silnie zmineralizowa- 
ną, słoną wodę pobraną z pompowni „Kalinówka” przy zbiorniku „Żelazny 
Most”, przez każdy z pierścieni wypełnionych glebą przepuszczono 240 cm3 
zasolonego roztworu;

-  zasolony roztwór po przepuszczeniu przez glebę zbierano (każde 40 cm3 
odrębnie), a następnie analizowano jego skład;

-  po zakończeniu pomiaru jeden z 5 pierścieni opróżniano, glebę suszono, a 
następnie badano parametry wymienione w dalszej części pracy;

-  pozostałe 4 pierścienie z glebą pozostawiano w aparacie i przepuszczano przez 
nie wodę destylowaną w ilości 
240 cm 3 m ierząc ponow nie 
współczynniki przepuszczalno
ści wodnej w strefie nasyconej -
k ,0;

-  po zakończeniu pomiaru jeden 
z 4 pierścieni opróżniano, glebę 
suszono, a następnie badano te 
same parametry co po przepusz
czeniu roztworów zasolonych;

-  w pozostałych 3 pierścieniach z 
g lebą  oznaczano  ponow nie 
krzywe retencji wodnej w zakre
sie pF 0-4,2.
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W materiale glebowym trzykrotnie: przed zasoleniem, po zasoleniu oraz po 
odsoleniu oznaczano następujące właściwości fizykochemiczne:

-  kwasowość hydrolityczną -  metodą Kappena,
-  odczyn gleby w H20  i w 1 mol KC1 • d irf3-potencjometrycznie,
-  zawartość węgla organicznego -  metodą Tiurina,
-  zawartość kationów zasadowych Ca2+, Mg2+, K+, Na+ -  metodą Pallmana,
-  zasolenie gleb konduktometrycznie w wyciągu wodnym o proporcji wody do 

gleby jak 1:5 wg normy ISO 11265, przeliczając następnie przewodnictwo 
elektryczne właściwe na zawartość łatwo rozpuszczalnych soli na podstawie 
krzywej wzorcowej dla chlorku sodu.

W zastosowanej metodyce pracy nie obmywano próbek glebowych z zasolonych 
wód przed każdą analizą zawartości kationów zasadowych, a więc ich całkowita 
zawartość w glebie (przedstawiona na wykresach) stanowi sumę zawartości kationów 
w kompleksie sorpcyjnym oraz kationów pochodzących z roztworu, pozostających w 
glebie po wyparowaniu wody.

W glebie oznaczano ponadto jednokrotnie:
-  skład granulometryczny metodą areometryczną Bouyoucosa-Casagrande’a,
-  gęstość właściwą fazy stałej w piknometrach,
-  gęstość objętościową w pierścieniach Nitzscha.
W przesączach wodnych otrzymanych po przepuszczeniu przez glebę zasolonego 

roztworu (dla 6 partii przesączu) oraz wody destylowanej (również 6 partii przesączu) 
oznaczano:

-  przewodnictwo elektryczne właściwe,
-  odczyn -  potencjometrycznie,
-  zawartość kationów Ca2+, Mg2+, K+, Na+ metodą fotometrii płomieniowej.
W próbach glebowych o nienaruszonej strukturze oznaczano, jak już wspomniano

uprzednio:
-  przebieg krzywych desorpcji wody za pomocą bloków piaskowych, piaskowo- 

-kaolinowych oraz komór ciśnieniowych Richardsa w zakresie pF 0-4,2 
[Richards 1949, Stakman, Horst 1969; Stakman i wsp. 1969];

-  współczynnik przepuszczalności wodnej metodą zbliżoną do metody Ostro- 
męckiego [196], przy stałym ciśnieniu [Święcicki 1974];

-  przebieg funkcji przewodnictwa wodnego obliczano na podstawie krzywej 
desorpcji wody oraz wartość współczynnika przepuszczalności wodnej w 
strefie nasyconej stosując metodę zaproponowana przez van Genuchtena 
[1980].

W tej metodzie krzywe desorpcji wody przybliżano za pomocą równania (1) 
wiążącego stopień saturacji gleby 9 z potencjałem macierzystym h.

e =  l-  m = 1 -  — (1)
[ 1 + a(A)"]'" n

Występujące w powyższym równaniu parametry n i a  znajdowano przez dopaso
wywanie krzywej zmierzonej i obliczonej. Następnie obliczano przebieg funkcji



Zmiany właściwości fizycznych i fizykochemicznych
wybranych gleb podczas procesów zasalania i odsalania 9

przewodnictwa w zakresie potencjałów pF 0-4,2 stosując równanie (2) podane przez 
van Genuchtena [1980], uzyskane przy zastosowaniu modelu Mualema [1976]:

W badanej glebie wytworzonej z pyłu ilastego stwierdzono niejednoznaczne 
zmiany retencji wodnej po przejściu procesów zasalania -  odsalania (rys. la,b). W 
obu próbach pobranych z poziomu akumulacyjnego z głębokości 2-7 i 7-12 cm proces 
zasalania i odsalania wywołał wzrost retencji w zakresie potencjałów pF 1-3,7 przy 
jednocześnie niewielkich zmianach w pozostałych zakresach. W poziomach pozba
wionych materii organicznej proces zasalania -  odsalania skutkował natomiast spad
kiem retencji wodnej w zakresie pF 0-2,5. Wyraźny był spadek kapilarnej pojemności 
wodnej o 6-8%. Nieco mniejsze były spadki polowej pojemności wodnej, o 4-7% , 
natomiast punkt trwałego więdnięcia roślin praktycznie nie uległ przesunięciu. Nie 
żmieniły się również w sposób istotny wartości maksymalnej higroskopowej poje
mności wodnej.

W glebie piaszczystej po przejściu procesu zasalania -  odsalania zaobserwowano 
spadek retencji wodnej w całym badanym zakresie sił ssących 0-4,7 (rys. 2 a,b). 
Wyraźny był spadek kapilarnej pojemności wodnej o 10-15%. Nieco mniejsze były 
spadki polowej pojemności wodnej, o 3-12%, natomiast punkt trwałego więdnięcia 
roślin praktycznie nie uległ przesunięciu. Nie zmieniły się również w sposób istotny 
wartości maksymalnej higroskopowej pojemności wodnej przedstawione na wykre
sach jako wilgotność przy pF 4,7.

W przypadku gleby wytworzonej z pyłu ilastego stwierdzono, w poziomie akumu
lacyjnym, wzrost przewodnictwa wodnego wywołany procesem zasalania i odsalania 
(rys. 3 a,b). Wzrost ten był niewielki w zakresie małych potencjałów i wyraźny w 
zakresie potencjałów większych niż pF 2. W poziomie С obserwowano podobny 
wzrost przewodnictwa jak w poziomach akumulacyjnych. W poziomie Bt nie udało 
się dokonać pomiaru współczynnika K10 i w związku z tym nie było możliwe 
obliczenie przebiegu funkcji.

W przypadku gleby piaszczystej stosunkowo niewielkie były zmiany przewodnic
twa wodnego wywołane procesem zasalania i odsalania. W zakresie małych poten
cjałów przewodnictwo nieco wzrosło, natomiast dla potencjałów macierzystych 
większych od 2,5 zmalało nieznacznie w stosunku do początkowych wartości (rys. 4 
a,b).

Wzrost przewodnictwa wodnego w zakresie małych sił ssących obserwowany po 
procesach zasalania i odsalania może wydawać się niezgodny z oczekiwaniami. 
Należy jednak pamiętać, że jest ono obliczane na podstawie współczynnika K l0 
(równanie 2). Współczynnik ten oznaczany był dla gleby niezasolonej po przepusz-

(2)

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Właściwości fizyczne



10 J. Kaszubkiewicz, A. Musiał, A. Waścińska, D. Ochman

RYSUNEK 1. Krzywe pF w poziomach gleby płowej właściwej wytworzonej z pyłu ilastego: a -  
przed procesem zasalania, b -  po zasoleniu i odsoleniu
FIGURE 1. pF curves in the horizons of lessive soil developed from silty clay: a -  before the 
salinization, b -  after salinization and desalinization

Wilgotność, water content (% v/v)

Wilgotność, water content (% v/v)



Zmiany właściwości fizycznych i fizykochemicznych
wybranych gleb podczas procesów zasalania i odsalania________ 77

Wilgotność, water content (%v/v)

RYSUNEK 2. Krzywe pF w poziomach gleby rdzawej właściwej wytworzonej z piasku 
słabogliniastego: a -  przed procesem zasalania, b -  po zasoleniu i odsoleniu 
FIGURE 2. pF curves in the horizons of proper rusty soil developed from sand: a -  before 
the salinization, b -  after salinization and desalinization

Wilgotność, water content (%v/v)
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RYSUNEK 3. Funkcje przewodnictwa wodnego gleby płowej wytworzonej z pyłu ilastego: a -  
przed procesem zasalania, b -  po zasoleniu i odsoleniu
FIGURE 3. Water conductivity functions of a lessive soil developed from silty clay: a -  before 
salinization, b -  after salinization and desalinization
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P o te n c ja ł  m a c ie r z y s ty ,  M atric p o te n t ia l  [pF]

P o te n c j a ł  m a c i e r z y s t y ,  M a tric  p o te n t i a l  [pF]

RYSUNEK 4. Funkcje przewodnictwa wodnego gleby rdzawej wytworzonej z piasku słaboglinia- 
stego: a -  przed procesem zasalania, b -  po zasoleniu i odsoleniu
FIGURE 4. Water conductivity functions of rusty soil developed from sand: a -  before salinization, 
b -  after salinization and desalinization
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czeniu przez nią 40 cm3 wody, a następnie dla gleby zasolonej i odsolonej po 
przepuszczeniu jeszcze 240 cm3 zasolonego roztworu i 240 cm3 wody destylowanej. 
Jest to łącznie równowartość 260 mm opadu. Po przesączeniu tej ilości roztworów 
mogło dojść do udrożnienia dużych porów glebowych i tym samym niewielkiego 
wzrostu przewodnictwa wodnego w zakresie małych potencjałów. Przewodnictwo w 
zakresie dużych wartości potencjałów zależne od ilości, ciągłości i krętości drobnych 
porów glebowych [Blackwell et al., 1990] nie zmieniło się istotnie po procesach 
zasalania i odsalania.

Przy zestawieniu funkcji przewodnictwa w ujęciu profilowym można zauważyć, 
że proces zasalania i odsalania gleby nie spowodował (w zakresie potencjałów pF 
0 -3,2) zmiany uszeregowania przewodnictwa w poszczególnych poziomach genety
cznych. W zakresie wyższych potencjałów, powyżej pF 3,2, przewodnictwo wodne 
w poszczególnych poziomach przyjmuje zbliżone wartości zarówno przed procesem 
zasalania -  odsalania, jak i po jego przejściu.

Właściwości fizykochemiczne
Przepuszczanie zasolonych roztworów przez badane gleby powodowało wyraźne 

zmiany odczynu, zasolenia i wysycenia kompleksu sorpcyjnego badanych gleb. 
Zasolenie, w poszczególnych poziomach gleby pyłowej, skutkiem filtracji silnie 
zmineralizowanego roztworu, wzrastało w sposób przedstawiony na rysunku 5a. 
Najwyższe wzrosty zasolenia obserwowano w obu próbach z poziomu akumulacyj
nego gleby pyłowej. W następstwie przepłukiwania gleby wodą destylowaną docho
dziło do obniżania zasolenia do poziomu zbliżonego do początkowego. W poziomach 
Bt i С również obserwowano wzrost zasolenia, ale był on zdecydowanie niższy.

Zasolenie roztworu, filtrowanego przez glebę pyłową, było w początkowej fazie 
wyraźnie niższe od wyjściowego. W poziomie akumulacyjnym (w obu próbach) 
zasolenie filtratu utrzymywało się na poziomie niższym o 30% od wyjściowego nawet 
po przepuszczeniu 240 cm3. W pozostałych poziomach osiągało wartość wyjściową 
po przefiltrowaniu ok. 200 cm3 (rys. 5a).

Podobne zmiany obserwowano w przypadku gleby wytworzonej z piasku. Po 
filtracji zasolonego roztworu zasolenie gleby również wzrastało, ale w stopniu zna
cznie mniejszym niż dla poziomów akumulacyjnych gleby pyłowej. Można to tłuma
czyć wyższą przepuszczalnością wodną gleby piaszczystej, w której zasolony roztwór 
przemieszcza się dużymi porami glebowymi i jedynie przez krótki czas pozostaje w 
kontakcie z fazą stałą wywołując mniejsze zasolenie gleby, a także mniejszą zawar
tością kationów w tego rodzaju glebach. Po przefiltrowaniu wody destylowanej 
zasolenie gleby piaszczystej spadło do poziomu bliskiego wyjściowemu (rys. 5b).

W poziomach Bv i С gleby piaszczystej zasolenie filtratu szybko osiągało poziom 
zbliżony do wyjściowego (odpowiednio po ok. 80 i 120 cm3). W poziomie A gleby 
piaszczystej po przefiltrowaniu 240 cm3 roztworu zasolenie filtratu osiągało ok. 90% 
wyjściowego (rys. 5b).

W trakcie filtracji zasolonych roztworów pH gleby mierzone w 1 mol KC1 • dm-3 
wzrastało we wszystkich przypadkach. W glebie słonej właściwej wytworzonej z pyłu 
wzrost pH zawarty był w granicach od 3,3-4,1 do 3,7-4,4 (rys. 6a). Jednocześnie pH
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roztworu przesączonego przez glebę ulegało obniżeniu od wartości 4,5-5,9 do war
tości 3,3-^,2. W glebie rdzawej wytworzonej z piasku obserwowano wzrost pH w 
granicach od 4,6-6,1 do 5,7-6,5 (rys. 6b), któremu towarzyszył nieznaczny wzrost 
pH roztworu przesączonego przez glebę od wartości 4,9-6,0 do wartości 5,4-6,4. W 
procesie odsalania poprzez filtrację wody destylowanej pH w glebie wytworzonej z 
pyłu ilastego nie ulegało już większym zmianom. Nieznacznie zmalało w poziomie 
A (próba z głębokości 2-7 cm) oraz w poziomie C, natomiast wzrosło, również 
nieznacznie, w poziomie A (próba z głębokości 7-12 cm) (rys. 6a.). Rosło natomiast 
wyraźnie pH roztworu przesączonego przez glebę od wartości 3,2-4,0 do wartości 
5,5-6,0.

W glebie piaszczystej obserwowano mniejszą dynamikę zmian pH roztworu 
przesączającego się przez glebę przy jednocześnie większych zmianach pH gleby. W 
trakcie filtracji zasolonych roztworów pH gleby mierzone .w 1 mol KC1- dm-3 
wzrastało od 4,6-6,1 do 5,7-6,5. Jednocześnie pH roztworu przesączonego przez 
glebę wzrastało od wartości 4,9-6,0 do wartości 5,4-6,4. W procesie odsalania przez 
filtrację wody destylowanej pH w glebie wytworzonej z piasku zmalało w poziomie 
A i nieznacznie w poziomie С oraz pozostało niezmienione w poziomie Bv. Odczyn 
roztworu przesączanego przez glebę wzrastał w tym procesie od wartości 5,0-6,3 do 
wartości 6,2-7,0 (rys. 6b).

Charakterystyczny był przebieg zmian całkowitej zawartości kationów w glebie. 
Wyraźnie rosła ona w poziomach akumulacyjnych obu przebadanych gleb w trakcie 
procesu filtracji zasolonego roztworu i pozostawała na niezmienionym poziomie w 
pozostałych poziomach genetycznych (rys. 7 a,b). W procesie odsalania całkowita 
zawartość kationów malała w poziomach akumulacyjnych i praktycznie nie ulegała 
zmianom w pozostałych poziomach genetycznych. Świadczy to o istnieniu ładunków 
zależnych od pH w cząsteczkach próchnicy glebowej (pH wzrastało w trakcie procesu 
zasalania) oraz o braku takich ładunków w pozostałych składnikach kompleksu 
sorpcyjnego badanych gleb.

Celem przeanalizowania zmian zawartości kationów Ca2+, Mg2+, Na+, K+, H+ w 
kompleksie sorpcyjnym gleby poddanej procesowi zasalania -  odsalania obliczono 
ich względną zawartość w glebie (przez względną zawartość rozumiemy procentowy 
stosunek zawartości danego kationu do łącznej zawartości kationów Ca2+, Mg2+, Na+, 
K+, H+) (kation H+ nie jest przedstawiony na wykresach). Zawartość poszczególnych 
kationów wyrażano w cmol+/kg gleby. Obliczono również stosunek (w %) stężeń 
poszczególnych kationów w roztworze przesączanym przez glebę (wyrażonych w 
cmol+/litr) do sumy stężeń kationów Ca2+, Mg2+, Na+, K+. Wyniki przedstawiono na 
rysunkach 8 a-d i 9 a-c.

W poziomie akumulacyjnym gleby pyłowej (rys. 8 a,b) stwierdzono wyraźny 
wzrost względnej zawartości kationów sodu oraz niewielki wzrost względnej zawar
tości magnezu zachodzący w wyniku filtracji zasolonego roztworu. Część tych 
kationów wzbogaciło kompleks sorpcyjny gleby, natomiast część pochodziła z roz
tworu, który wykrystalizował w porach w wyniku suszenia próbek. Jednocześnie w 
badanej glebie zmalała względna zawartość kationów wapnia i potasu. Zmalała 
również (nieuwidoczniona na wykresie) względna zawartość kationów wodorowych. 
W pozostałych poziomach genetycznych Bt i С (rys. 8 c,d) wzrastała również
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względna zawartość sodu, pozostałych kationów zasadowych zaś pozostawała na 
stałym poziomie, zmalała natomiast względna zawartość kationów wodorowych.

Udział poszczególnych kationów w przesączu pozostawał na stabilnym poziomie, 
z wyjątkiem sodu, którego udział nieznacznie wzrastał wraz z ilością przesączu. W 
trakcie odsalania przy filtracji wody destylowanej względna zawartość sodu w glebie 
malała, wzrastała natomiast z powrotem zawartość kationów wapnia i wodoru. Efekt 
ten był wyraźnie widoczny dla poziomów akumulacyjnych (rys. 8 a,b) i nieco słabiej 
zaznaczony dla poziomów Bt i С (rys. 8 c,d). W przesączach z poziomu A wzrastał 
w' tym czasie udział sodu (kationy wypłukiwane z gleby), a malał udział kationów 
wapnia. Inny przebieg zmian obserwowano w poziomie С gleby pyłowej. Po przefil
trowaniu 160 cm3 wody destylowanej udział sodu w przesączu zaczął maleć, a 
jednocześnie wzrósł udział wapnia. Może to świadczyć o zakończeniu procesu wy
płukiwania sodu.

Mniej wyraźne zmiany obserwowano w przypadku gleby wytworzonej z piasku. 
Również tutaj, we wszystkich poziomach, po procesie filtracji zasolonego roztworu, 
rosła względna zawartość kationów sodu w badanych próbkach (rys. 9 a-c). Wzrost 
ten zachodził kosztem spadku zawartości kationów wodorowych. W przesączu nie 
stwierdzono regularnych zmian udziału poszczególnych kationów z wyjątkiem wzro
stu udziału sodu w przesączu z poziomu akumulacyjnego. Po procesie odsalania 
obserwowano w tej glebie spadek względnej zawartości kationów sodu we wszystkich 
poziomach genetycznych przy jednoczesnym wzroście zawartości kationów wodoro
wych. W przesączach nie obserwowano wyraźnych zmian udziału poszczególnych 
kationów.

Przeprowadzone badania pozwoliły na jakościową ocenę energii wiązania po
szczególnych kationów w kompleksie sorpcyjnym badanych gleb po procesie zasala
n ia -  odsalania, kiedy to zawartość łatwo rozpuszczalnych soli w glebie powróciła do 
stanu początkowego (rys. 5 a,b). W tym celu obliczono dla poszczególnych par 
kationów następujące współczynniki:

Gdzie С rNa,C sNa oznaczają koncentrację (w cmol+/dm3 i cmol+/kg) kationów 
sodu w przesączu i glebie, a C rCci, C sCa oznaczają koncentrację (w cmol+/dm3 i 
cmol+/kg) kationów wapnia w przesączu i glebie. Analogiczne współczynniki obli
czono dla pozostałych par kationów (Na:Mg, Na:K, K:Mg, K:Ca, Ca:Mg, Ca:H, 
Mg:H, K:H, Na:H) i zestawiono w poniższej tabeli. Współczynnik ten może wyrażać 
względną energię wejścia kationów do kompleksu sorpcyjnego.
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RYSUNEK 5. Zasolenie gleby i przesączu w poszczególnych fazach doświadczenia: słupki z lewej 
strony obrazują zasolenie gleby przed przesączaniem słonego roztworu, w środku -  po przesączeniu 
240 cm' słonego roztworu, z prawej strony -  po przesączeniu 240 cm3 wody destylowanej, linie 
przestawiają zasolenie roztworów po przejściu przez glebę; a -  gleba wytworzona z pyłu, b -  gleba 
wytworzona z piasku
FIGURE 5. Salinity of soil and filtrate in the following phases of experiment: bars on the left side 
describe the salinity of soils before the process of salinization, in the centre -  after salinization and 
on the right side -  after salinization and desalinization, lines show the salinity of filtrate; a -  soil 
developed from silty clay, b -  soil developed from sand
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RYSUNEK 6. Odczyn gleby i przesączu w poszczególnych fazach doświadczenia: słupki z lewej 
strony obrazują odczyn gleby przed przesączaniem słonego roztworu, w środku -  po przesączeniu 
240 cm3 słonego roztworu, z prawej strony -  po przesączeniu 240 cm3 wody destylowanej; linie 
przestawiają odczyn roztworu i wody destylowanej po przejściu przez glebę (każde 40 cm 3); a -  
gleba wytworzona z pyłu, b -  gleba wytworzona z piasku
FIGURE 6. Reaction of soil and filtrate in the following phases of experiment: bars on the left side 
describe the reaction of soils before the process of salinization, in the centre -  after salinization and 
on the right side -  after salinization and desalinization; lines show the reaction of filtrate; a -  soil 
developed from silty clay, b -  soil developed from sand
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RYSUNEK 7. Sumaryczna zawartość kationów wymiennych i kationów soli rozpuszczalnych w 
glebie oraz ogólna zawartość kationów (H+, Ca+2, Mg+2, K+, Na+) w przesączu w poszczególnych 
fazach doświadczenia: słupki z lewej strony dotyczą gleby przed przesączaniem słonego roztworu, 
w środku -  po przesączeniu 240 cm słonego roztworu, z prawej strony -  po przesączeniu 240 cm3 
wody destylowanej; linie dotyczą roztworu i wody po przejściu przez glebę (każde 40 cm3); a -  
gleba wytworzona z pyłu, b -  gleba wytworzona z piasku
FIGURE 7. The sum of exchangeable cations and cations of soluble salts in soil as well as general 
content of cations (H+, Ca+2, Mg+2, K+, Na+) in the filtrate at the following phases of experiment: 
bars on the left side describe the reaction of soils before the process of salinization, in the centre -  
after salinization and on the right side -  after salinization and desalinization; lines show the sum 
of cations (H+, Ca+2, Mg+2, K+, Na+) in the filtrate; a -  soil developed from silty clay, b -  soil 
developed from sand

O b jęto ść  przesączu, volum e o f filtrate [cnrA|

Objętość przesączu w lu m e  o f filtrate [cm 3 ]
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O b ję to ść  p r z e są c z u , vo lum e of filtrate [cm 3]

P o z io m , horizon A  depth  (7 - 12 cm )

RYSUNEK 8. Procentowy udział kationów wymiennych wraz z jonami soli rozpuszczalnych w 
glebie wytworzonej z pyłu ilastego oraz w przesączu glebowym: słupki z lewej strony dotyczą 
gleby przed przesączaniem słonego roztworu, w środku -  po przesączeniu 240 cnv słonego 
roztworu, z prawej strony -  po przesączeniu 240 cm3 wody destylowanej; linie dotyczą roztworu 
i wody po przejściu przez glebę (każde 40 cm3); a -  poziom genetyczny A, głębokość 0-7  cm, b -  
poziom genetyczny A, głębokość 7-12 cm, с -  poziom genetyczny Bt, d -  poziom genetyczny С 
FIGURE 8. Saturation of exchangeable cations and ions of soluble salts in the soil and in the filtrate 
from soil developed from silty clay: bars on the left side describe the soil before the process of 
salinization, in the centre -  after salinization and on the right side -  after salinization and 
desalinization; lines concern the cations in the filtrate; a -  horizon A, depth 0-7  cm, b -  horizon A, 
depth 7-12 cm, с -  horizon Bt, d -  horizon С

з
O b ję to ść  p r z e są c z u  vo lu m e o f filtrate [cm J
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O b ję to ś ć  p rz e s ą c z u , v o lu m e  of filtrate [cm  ]

RYSUNEK 8 cd. -  FIGURE 8 continued

Objętość przesączu, volume of filtrate [cm 3J
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O b jęto ść  p r z e są c z u , v o lu m e  o f  filtrate [cm 3]

P oz iom , horizon Bv

RYSUNEK 9. Procentowy udział kationów wymiennych wraz z jonami soli rozpuszczalnych w 
glebie wytworzonej z piasku oraz w przesączu glebowym: słupki z lewej strony dotyczą gleby przed 
przesączaniem słonego roztworu, w środku -  po przesączeniu 240 cm3 słonego roztworu, z prawej 
strony -  po przesączeniu 240 cm3 wody destylowanej; linie dotyczą roztworu i wody po przejściu 
przez glebę (każde 40 cm3); a -  poziom genetyczny A, b -  poziom genetyczny Bv, с -  poziom 
genetyczny С
FIGURE 9. Saturation of exchangeable cations and ions of soluble salts in the soil and in 
the filtrate from soil developed from sand: bars on the left side describe the soil before the 
process of salinization, in the centre -  after salinization and on the right side -  after salinization 
and desalinization; lines concern the cations in the filtrate; a -h o r iz o n  A, b -h o riz o n  Bv, 
с -  horizon С

Objętość przesączu, volume of filtrate [cm3]
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P o z io m , horizon С

Jeśli współczynnik ß dla pary kationów jest większy od jedności, oznacza to, że 
stosunek stężeń tych kationów w kompleksie sorpcyjnym jest większy niż ich stosunek 
stężeń w roztworze glebowym. Zatem kation wymieniony w indeksie jako pierwszy 
jest chętniej sorbowany przez kompleks sorpcyjny niż kation wymieniony jako drugi. 
Oznacza to, że ma większą energię wejścia do kompleksu sorpcyjnego. Obliczone 
wartości współczynników ß zestawiono w tabeli 3. Wynika z niej, że analizowane 
kationy można zestawić w szeregi według względnej energii wejścia do kompleksu 
sorpcyjnego.

TABELA 3. Uszeregowanie kationów według względnej energii wejścia do kompleksu sorpcyjnego 
po procesie zasalania -  odsalania
TABLE 3. Values of coefficient ß after salinization and desalinization

Poziom
genet.
Soil
horizon

Wartości współczynnika 3 -  Values of coefficient ß
Na:Ca Na:Mg Na:K K:Ca K:Mg Ca:Mg H:Na H:Ca H:Mg H:K

A l(SiL) 0,03 0,06 0,07 0,44 0,97 2,21 34054 971 2143 2215
A2 (SiL) 0,05 0,15 0,44 0,10 0,34 3,30 8750 398 1313 3889
Bt (SiL) * * * * * * * * * *

С (SiL) 0,27 0,11 0,29 0,93 0,37 0,40 4458 1217 481 1308
A (S) 0,02 0,12 0,29 0,06 0,41 7,35 7992 128 944 2294
Bv (S) 0,08 0,44 0,73 0,11 0,61 5,57 5164 410 2283 3750
C (S ) 0,03 0,20 0,17 0,20 1,17 5,85 57231 2000 11707 10000

O b jęto ść  p r z e są c z u , w lu m e  o f filtrate [cm

RYSUNEK 9 cd. -  FIGURE 9 continued 

Ze wzoru (3) wynika, że:
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Dla procesu odsalania poziomów akumulacyjnych:
H > C a > M g > K > N a  (5)
Dla procesu odsalania pozostałych poziomów:
H > Ca > Mg = К > Na (6)
Szeregi te są analogiczne z szeregami proponowanymi dla gleb, w których pro

ces zasalania -  odsalania nie zachodził. Świadczy to o tym, że proces ten nie wpły
nął na zmianę pozycji poszczególnych kationów pod względem energii wejścia do 
kompleksu sorpcyjnego.

WNIOSKI
Przedstawione badania nad reakcją niektórych parametrów gleb na proces zasala

nia -  odsalania pozwoliły sformułować następujące wnioski:
1. Przebieg krzywych pF uległ wyraźnej zmianie. Obniżeniu uległa pojemność wodna 

w zakresie pF 0-4,2 we wszystkich poziomach gleby piaszczystej oraz w zakresie 
pF 0-2,5 gleby wytworzonej z pyłu. Wzrosła natomiast pojemność wodna w 
zakresie pF 2,5-3,7 w poziomie akumulacyjnym gleby wytworzonej z pyłu.

2. Przewodnictwo wodne gleby piaszczystej w wyniku przejścia procesu zasalania i 
odsalania uległo jedynie niewielkim zmianom. We wszystkich poziomach genety
cznych gleby wytworzonej z pyłu stwierdzono natomiast wzrost przewodnictwa 
wodnego w zakresie potencjałów większych od pF 2,0.

3. W wyniku przesączenia 120 mm roztworu o wysokiej mineralizacji zasolenie 
badanych gleb wzrosło w zróżnicowany sposób. Powróciło ono do poziomu po
czątkowego po przesączeniu 120 mm wody destylowanej.

4. W badanej glebie wytworzonej z pyłu pH wzrastało w trakcie zasalania i nie 
ulegało już zmianom w trakcie procesu odsalania. W glebie piaszczystej pH 
wzrastało w procesie zasalania i nieznacznie obniżało się w procesie odsalania.

5. Całkowita zawartość kationów wymiennych łącznie z kationami soli rozpuszczal
nych występujących w glebie (K+, Na+, Ca2+, Mg2+, H+) wzrastała przy zasoleniu 
poziomów akumulacyjnych obu badanych gleb i nie ulegała zmianom w pozosta
łych poziomach genetycznych. Jednocześnie w trakcie procesu zasalania wzrastała 
względna zawartość kationów sodu w badanych próbkach. W procesie odsalania 
zawartość kationów sodu obniżała się do poziomu początkowego, a jednocześnie 
wzrastała względna zawartość kationów wodoru i wapnia.

6. Po zakończeniu procesu zasalania i odsalania wartości energii wejścia badanych 
kationów do kompleksu sorpcyjnego pozostają uszeregowane w tej samej kolejno
ści co w przypadku gleb nieobjętych tymi procesami.

7. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że po odsoleniu gleby przez przefil- 
trowanie 120 mm wody destylowanej, niektóre jej parametry fizyczne i fizykoche
miczne nie powracają do stanu sprzed zasolenia.
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