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Abstract: The investigations evaluate the hazard o f soil contamination with heavy metals as a result 
of using an increasing doses of sewage sludge. On the basis of correlation between the dose o f the 
sewage sludge and the contents of heavy metals in the soil a prediction was made concerning the 
results o f a long lasting use of sewage sludge on the arable land. This prediction was worked out on 
the basis o f 3 year pot experiment. The calculation provide to the conclusion that in the conditions 
of long time use of sewage sludge, the safe level of heavy metal contents will be quickly 
exceeded in relation to cadmium. The time order of exceeding the safe level o f heavy metals in the 
soil looks as follows: Cd >Zn >Cu >Pb.
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WSTĘP
Coraz więcej oczyszczalni ścieków staje przed problemem zagospodarowywania 

dużych ilości osadów, których składowanie stwarzać może zagrożenie dla środowiska. 
Niezbędne jest więc opracowanie metod utylizacji osadów, przy jednoczesnym 
wykorzystaniu składników nawozowych w nich zawartych i zapewnieniu bezpieczeństwa 
dla środowiska [Mazur 1996]. Jedną z takich metod może być rolnicze zagospo
darowywanie osadów ściekowych. Stosowanie osadów ściekowych do nawożenia gleb 
wpływać może korzystnie na właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne gleby, ale
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może również powodować nadmierną kumulację substancji szkodliwych w glebie [Flis- 
Bujak i in. 1986]. Największe zagrożenie dla środowiska stwarzają wprowadzane do 
gleby wraz z osadami ściekowymi metale ciężkie, które w glebie ulegają przemianom 
mogącym powodować zmiany ich stężeń i form chemicznych, co wpływa na tempo 
przenikania tych pierwiastków do łańcucha pokarmowego [Filipek-Mazur, Gondek 
2000]. Tak więc rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych obwarowane jest pewnymi 
ograniczeniami związanymi z zawartością w nich znacznych ilości metali ciężkich 
[Bemacka, Pawłowska 1994]. Dlatego też stosowanie osadów ściekowych w rolnictwie 
powinno być poprzedzone badaniami dotyczącymi zarówno ich składu chemicznego, 
jak i wpływu na właściwości gleb i roślin.

Celem pracy była ocena zagrożeń zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi pod 
wpływem stosowania wzrastających dawek osadu ściekowego z warszawskiej 
oczyszczalni ścieków „Czajka”.

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono jako trzyletnie doświadczenie wazonowe założone w hali 
wegetacyjnej SGGW w Warszawie. Wazony napełniono glebą pobraną z pola 
doświadczalnego. Glebę o składzie granulometrycznym piasku gliniastego w warstwie 
ornej i gliny lekkiej zalegającej poniżej 40 cm zaliczono do typu gleb płowych, klasy 
bonitacyjnej IVa i kompleksu przydatności rolniczej -  żytniego bardzo dobrego. Gleba 
ta charakteryzowała się naturalną zawartością metali ciężkich (w mg • kg-1 gleby): Zn -  
5,80, Cu -  2,74, Cd -  0,21, Pb -  10,4, pH w roztworze KC1 o stężeniu 1 mol * dm-3 =
4,2 oraz zawartością Corg. = 4 g • kg“1.

Doświadczenie prowadzono w wazonach typu Wagnera o pojemności 8 kg, w czterech 
powtórzeniach w warunkach bez wapnowania i z wapnowaniem. W doświadczeniu 
wazonowym zastosowano następujące kombinacje nawozowe (jednakowe dla obiektów 
wapnowanych i niewapnowanych):
1. 0 -  kombinacja bez nawożenia (obiekt kontrolny),
2. Os I -  osad w ilości 10 t św. m.- h a '1 = 2,75 t s. m.- ha-1 (27 g św. m. na wazon),
3. Os II -  osad w ilości 20 t św. m. • ha-1 = 5,50 t s. m.- ha-1 (53 g św. m. na wazon),

TABELA 1. Skład chemiczny osadu ściekowego z warszawskiej oczyszczalni ścieków "Czajka"; 
TABLE 1. Chemical composition of the sewage sludge produced on purification sewage 
plants "Czajka" from Warsaw (municipal - industrial sewage)

pH Sucha
masa
Dry
matter
%

Subst.
org.
Org.
matter

N P К Ca Mg Zn Cu Cd Pb

g • kg 1 s.m osadu 
g • kg 1 d.m of sewage sludge

mg • kg 1 s. m  osadu
mg • kg 1 d. m  of sewage sludge

7,2 27,5 545,5 26,0 2 2 , 0 4,0 9,0 5,0 1938 489 27 81
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4. Os III -  osad w ilości 30 t św.m. * ha 1 = 8,25 t s.m.- ha 1 (80 g św. m. na wazon),
5. Os IV -  osad w ilości 40 t św. m. * ha“1 = 11,0 t s.m. • ha-1 (106 g św. m. na

wazon).
Osad ściekowy po stabilizacji tlenowej wprowadzono do gleby jednorazowo w 

pierwszym roku badań. Zastosowane w doświadczeniu dawki osadu zbliżone były do 
dawek, w jakich stosuje się obornik w rolnictwie. Skład chemiczny osadu wyko
rzystanego w doświadczeniu podano w tabeli 1.

Roślinami testowymi były: kukurydza zbierana na zieloną masę, jęczmień jary i 
kostrzewa czerwona. Materiał roślinny (kukurydza oraz ziarno i słoma jęczmienia jarego) 
zmineralizowano metodą „na mokro” w mieszaninie kwasów azotowego i nadchlorowego 
w stosunku wagowym 5:1 i oznaczono zawartość metali ciężkich Zn, Mn, Cu i Cd 
metodą ASA (absorpcyjnej spektrometrii atomowej). Próby glebowe do analiz pobierano 
w każdym roku badań i oznaczano w nich zawartość Pb, Zn, Cu i Cd po ekstrakcji w 
HC1 o stężeniu 1 mol * dm-3 metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA).

Na podstawie zależności między dawką osadu ściekowego a zawartością metali 
ciężkich w glebie po zakończeniu doświadczenia i pobrania przez rośliny dokonano 
prognozy dotyczącej skutków długotrwałego stosowania osadu ściekowego na użytkach 
rolnych. W tym celu przeprowadzono symulację określając po ilu latach zostanie 
przekroczony pierwszy stopień zanieczyszczenia gleby wg Kabaty-Pendias i in. [ 1993] 
przy stosowaniu osadu z częstotliwością raz na trzy lata.

WYNIKI I DYSKUSJA

Skład chemiczny osadu ściekowego zastosowanego w doświadczeniu wskazuje, że 
jest on odpadem bogatym w materię organiczną oraz składniki nawozowe polepszające 
żyzność gleby, tak więc mógłby stanowić cenny surowiec nawozowy. Jednak zawartość 
kadmu w badanym osadzie (tab. 1) zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozpo
rządzeniem MOŚZN i L [1999] wyklucza możliwość stosowania go w rolnictwie.

TABELA 2. Pobranie metali ciężkich (w kg • ha ') z plonami roślin: kukurydza, jęczmień jary 
i kostrzewa czerwona uprawianych w doświadczeniu wazonowym 
TABLE 2. Uptake of heavy metals (in kg • ha ') with yields of plants: maize, spring barley 
and Festuca rubra in pot experiment

,Dawka osadu 
[t św. m • ha '] 
Dose of sewage 
sludge
[t f m • ha ']

Metale ciężkie -  Heavy metals

Zn Cu Cd Pb

bez Ca 
without 
liming

+ Ca bez Ca 
without 
liming

+ Ca bez Ca 
without 
liming

+ Ca bez Ca 
without 
liming

+ Ca

1 0

2 0

30
40

1,30
1.33
1.33 
1,90

0,78
0,91
1,30
1,67

0 , 1 1

0,16
0,18
0 , 2 1

0 , 1 0

0,13
0,14
0,17

0 , 0 1 2

0,014
0,018
0,019

0 , 0 1 0

0,014
0,014
0,015

0,14
0,19
0 , 2 1

0,24

0,14
0,18
0 , 2 1

0 , 2 2
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Przybliżoną prognozę skutków długotrwałego stosowania osadu na użytkach rolnych 
można przedstawić na podstawie zależności pomiędzy dawką osadu ściekowego a 
zawartością metali ciężkich w glebie oraz skali ich pobrania przez rośliny (tab. 2), przy 
uwzględnieniu warunków glebowo-klimatycznych doświadczenia

Dokonane obliczenia pozwalają wnioskować, że w warunkach wieloletniego 
stosowania osadu ściekowego bezpieczny poziom zawartości metali ciężkich 
najszybciej zostanie przekroczony w odniesieniu do kadmu (25 lat przy stosowaniu 
40 t św. m.- ha-1 osadu co 3 lata) (tab. 3). Kadm jest pierwiastkiem, który w 
osadach ściekowych występuje w znacznych ilościach, w formach o dużej mobilności 
[Kalembasa, Deska 1997]. Znaczny udział form łatwo ulegających mineralizacji w 
glebie sprawia, że w sprzyjających warunkach (gleby lekkie kwaśne, o niskiej 
zawartości materii organicznej) pierwiastek ten będzie łatwo przyswajalny dla roślin 
[Gorlach, Gambuś 2000; Szulc, Rutkowska 2002].

W przypadku cynku i miedzi w całym zakresie dawek okres, po którym osiągnie się 
pierwszy stopień zanieczyszczenia gleby w wyniku stosowania osadu ściekowego jest nieomal 
dwukrotnie dłuższy niż w przypadku kadmu. Pierwszy stopień zanieczyszczenia gleby 
cynkiem zostanie osiągnięty po 43 latach, a miedzią po 47 latach stosowania osadu 
ściekowego w dawce 40 t św. m. na 1 ha. Najmniejsze zagrożenie z punktu widzenia 
skażenia gleby występuje w przypadku ołowiu. Pierwszy stopień skażenia gleby tym 
pierwiastkiem zostanie osiągnięty po 791 latach stosowania 40,01 św. m. osadu na 1 ha i aż 
po 7774 latach stosowania 10,0 t św. m. osadu ściekowego na 1 ha (tab. 3).

Szereg czasowy, po którym nastąpi przekroczenie bezpiecznego (1° zanieczyszczenia 
gleb według Kabaty-Pendias i in. [ 1993]) poziomu metali ciężkich w glebie, przedstawia 
się następująco: Cd > Zn > Cu > Pb.

Metale ciężkie schelatowane w osadach ściekowych z materią organiczną mogą 
stanowić poważne zagrożenie dla środowiska glebowego. Podczas rozkładu materii 
organicznej są one uwalniane i ulegają wiązaniu z komponentami glebowymi, co może 
prowadzić do znacznego ich nagromadzania w wierzchniej warstwie gleby [Gorlach,

TABELA 3. Okresy czasu (w latach), po których osiągnięte zostaną graniczne zawartości metali cię
żkich w glebie nawożonej osadem ściekowym co 3 lata odpowiadające I stopniowi jej zanieczyszczenia 
TABLE 3. Period (in years) after which heavy metals content in soil reaches the first degree of soil 
pollution as a results of sewage sludge application conducted every third year

Dawka osadu 
[t św. пг • ha ']

Metale сiężkie -  Heavy metals

Dose of Zn Cu Cd Pb
sewage sludge
[t f  m • ha '] bez Ca + Ca bez Ca + Ca bez Ca + Ca bez Ca + Ca

without without without without
liming liming liming liming

1 0 2 1 0 186 198 196 149 144 8127 7774
2 0 91 87 97 96 54 52 2079 1965
30 58 58 64 63 36 36 1184 1 2 0 0

40 44 43 48 47 25 25 813 791
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Gambuś 2000]. Jednocześnie pobieranie metali ciężkich wraz z plonami roślin uprawnych 
jest niewielkie i wynosi od 0,02% dla ołowiu do 0,33% dla cynku i kadmu ogólnej 
zawartości tych pierwiastków w warstwie ornej gleby [Gorlach 1996]. McGrath i in. 
[1994] stwierdzili, że przy stosowaniu osadów ściekowych nawet po 25 latach od 
ostatniego zastosowania w wierzchniej warstwie gleby pozostaje od 71 do 96% ilości 
metali ciężkich wprowadzonych do gleby wraz z osadem.

Należy podkreślić, że przyrost ilości metali ciężkich po kolejnych trzyletnich okresach 
od zastosowania osadu ściekowego nie będzie jednakowy dla poszczególnych metali. 
Związane jest to z różnym poziomem wymywania i tempem pobierania metali przez 
rośliny. Rozpuszczalność metali ciężkich w glebie, a więc ich podatność na wymywanie 
i pobieranie przez rośliny zależy od właściwości gleby, jak i samego metalu [Gorlach 
Gambuś 2000]. Na przykład siła wiązania ołowiu przez glebę jest o wiele większa 
nawet przy pH = 4,0 niż siła wiązania kadmu przy pH = 6,0 [Gorlach 1996]. Stosunkowo 
duża ruchliwość cynku [Schuman 1975] i kadmu [Smal i in. 1998] w środowisku 
glebowym oraz ich wysokie współczynniki bioakumulacji w roślinach [Gorlach 1996] 
pozwalają wnioskować, że okres czasu, po którym nastąpi przekroczenie I stopnia 
zanieczyszczenia gleby tymi pierwiastkami będzie się wydłużał. Ołów natomiast jest 
pierwiastkiem silnie wiązanym przez glebę, a więc w niewielkim stopniu pobieranym 
przez rośliny [Gorlach 1996]. Okres, po którym przekroczony zostanie I stopień 
zanieczyszczenia gleby tym pierwiastkiem, będzie ulegał skracaniu po kolejnych 
trzyletnich okresach od zastosowania osadu ściekowego.

Dokonane obliczenia oraz dane literaturowe [Gorlach, Gambuś 2000] pozwalają 
wnioskować, że stosunkowo wysoka zawartość metali ciężkich w osadach ściekowych 
stanowić może przeszkodę w wielokrotnym ich stosowaniu na użytkach rolnych, nawet 
gdy będą przestrzegane przepisy regulujące wykorzystanie osadów ściekowych w 
rolnictwie.

WNIOSKI

Teoretyczna symulacja dotycząca skutków długotrwałego stosowania osadu 
ściekowego z miejskiej oczyszczalni ścieków na użytkach rolnych pozwala na 
sformułowanie następujących wniosków:
1. Stosowanie osadu ściekowego z miejskiej oczyszczalni ścieków „Czajka” w War

szawie na glebie lekkiej, w dawkach umiarkowanych prowadzi do przekroczenia I 
stopnia zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi po kilkudziesięciu latach.

2. W warunkach wieloletniego stosowania osadu ściekowego w dawkach rolniczych 
bezpieczny poziom zawartości metali ciężkich w glebie najszybciej zostanie prze
kroczony w przypadku kadmu. Szereg czasowy, po którym nastąpi przekroczenie 
bezpiecznej zawartości metali ciężkich w warstwie ornej gleby, przedstawia się 
następująco: Cd > Zn > Cu > Pb.
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