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Abstract: In laboratory experiment in the column for the analysis o f irrigated soils the effects o f 
different coal ash doses (0 -  without ash, 1 -1 5  t/ha, II -  60 t/ha, III -  120 t/ha) and sprinkling with 
deionized water on reaction, sorption capacity and the content of Ca, Mg, K, Na soluble in 0.1 mol 
• dm -3  HC1 were compared. After sprinkling in stratified soil material (0-10, 10-20, 20-30 cm) 
changes in reaction, sorption capacity and the content o f cations under study were found.
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WSTĘP
Wprowadzanie do gleby związków chemicznych wiąże się z oddziaływaniem tych 

związków na właściwości chemiczne gleby.
Zmiany właściwości chemicznych gleby, ich intensywność oraz trwałość zależą od 

rozpuszczalności zastosowanych związków chemicznych oraz aktualnych właściwości 
gleby, takich jak: odczyn, zasolenie oraz potencjał oksydacyjno-redukcyjny. Liczne 
dotychczasowe badania dotyczące nawożenia mineralnego, organicznego oraz 
stosowania różnych odpadów poprodukcyjnych jako nawozów wykazują ich różnorodną 
aktywność w glebie i wpływ na jej chemizm.

Dlatego też celem przeprowadzonych badań było określenie, jak wpływają różne 
ilości zastosowanego jednorazowo popiołu ze spalania węgla kamiennego na podstawowe 
właściwości chemiczne gleb po wieloletnim ich nawadnianiu.
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TABELA 1. Niektóre właściwości chemiczne gleby w zależności od zastosowanej dawki popiołu 
(wartości średnie)
TABELE 1. Some chemical properties of soil dependent on applied dose of ashes (expressed as mean 
values)

Dawka 
popiołu 
Dose of 
ashes 
[t/ha]

Głębokość
Depth
[cm]

pH Właściwości sorpcyjne -  Sorption capacity

Hh S T V
[%]

H2° KCl [cmol( + ) / 1 0 0  g of soil]

0 0 - 1 0 5,10-5,19 4,00-4,09 2,44 1,85 4,30 43,1
1 0 - 2 0 5,10-5,38 4,02-4,30 2,28 1,85 4,14 44,9
20-30 5,47-5,90 4,40-4,97 1,91 2,60 4,51 57,1

15 0 - 1 0 5,22-5,96 4,23-4,29 2,15 2,33 4,48 51,9
1 0 - 2 0 5,64-5,96 4,50-4,76 1,81 2 , 6 6 4,78 59,4
20-30 6,03-6,22 5,00-5,14 1,53 3,07 4,59 66,5

60 0 - 1 0 6,10-6,47 5,13-5,50 1,26 3,80 5,06 75,0
1 0 - 2 0 6,57-6,78 5,77-6,14 1,03 4,26 5,32 80,2
20-30 6,70-6,84 6,10-6,42 0,91 4,53 5,45 83,1

1 2 0 0 - 1 0 6,51-7,13 6,10-6,67 0,82 5,53 6,89 8 6 , 0

1 0 - 2 0 7,04-7,35 6,58-7,05 0,63 6,26 6,89 90,8
20-30 7,37-7,48 6,87-7,15 0,51 6,53 7,05 92,7

MATERIAŁ I METODY

Oddziaływanie popiołu ze spalania węgla kamiennego na właściwości chemiczne 
gleby zbadano prowadząc doświadczenie laboratoryjne z wykorzystaniem „urządzenia 
kolumnowego” do badań gleb z nawadnianiem. Materiał glebowy o składzie granulo- 
metrycznym piasku gliniastego lekkiego pylastego ( 12% frakcji spławialnych, 26% frakcji 
pyłowych, 62% frakcji piaszczystych) zastosowany w doświadczeniu pobrano z wierzchniej 
warstwy (0-10 cm) poziomu omopróchnicznego pola Rolniczej Stacji Doświadczalnej w 
Lipniku. Według Systematyki gleb Polski są to gleby brunatno-rdzawe, odznaczające się 
odczynem lekko kwaśnym i średniąpojemnościąwymienną(tab.l).

W doświadczeniu założonym 4 lipca 1994 r. materiał glebowy przed umieszczeniem 
w „urządzeniu kolumnowym” nawożono popiołem w czterech dawkach, każda w trzech 
powtórzeniach: 0 -  bez popiołu, 1 -1 5  t/ha, II -  60 t/ha, III -  120 t/ha. Podczas trwania 
doświadczenia do 2003 r. deszczowano 13-krotnie glebę w kolumnach jednorazową dawką 
wody dejonizowanej w ilości 700 ml, jednakową dla czterech poziomów nawożenia. Dawkę 
nawadniającą ustalono na podstawie średnich rocznych opadów dla RZD w Lipniku z 
uwzględnieniem właściwości fizycznych gleby oraz ilości uzyskiwanego przesączu 
niezbędnego do zaplanowanych analiz. Po zakończeniu nawodnienia, gleby z poszcze
gólnych kolumn rozdzielono na warstwy o miąższości 0-10, 10-20, 20-30 cm i po 
wysuszeniu poddano analizie chemicznej. Oznaczono odczyn w KC1 i H20  metodą 
potencjometryczną, kwasowość hydrolityczną i sumę zasad metodą Kappena, zawartość 
makroelementów rozpuszczalnych w HC1 0,1 mol • dm-3 metodą ASA.
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WYNIKI I DYSKUSJA

Dodane do gleby różne dawki popiołu, a wraz z nimi różne ilości składników 
chemicznych oraz deszczowanie spowodowało w glebie zmiany właściwości 
chemicznych, takich jak: odczyn, właściwości sorpcyjne, zawartość wymiennych form 
Ca, Mg, K, Na w zależności od ilości wniesionego popiołu i miąższości warstwy gleby 
w „urządzeniu kolumnowym”.

W warunkach klimatu wilgotnego według Levequ i Hanny za Kabatą-Pendias [ 1969] 
5,0 1 wody przepuszczonej przez kolumnę przepływa przez profil w ciągu 7 lat. Wobec 
tego zastosowana w doświadczeniu ilość wody 9,1 1, w warunkach naturalnych 
przepływa przez profil glebowy w ciągu około 12 lat.

Stwierdzone w przeprowadzonych badaniach zmiany we właściwościach chemicz
nych, w warunkach naturalnych mogą przebiegać odmiennie, w zależności od wpływu 
roślinności i aktywności mikroorganizmów, które mogą przyspieszać lub spowalniać 
procesy biochemiczne w glebie.

Aktywność mikrobiologiczna w glebie zależy między innymi od zasobności gleby w 
składniki chemiczne, w tym także od ilości fosforu i azotu. Maciak i in. [1976] podają, 
iż popioły pochodzące ze spalania węgla kamiennego są ubogie w azot i fosfor.

Zarówno zastosowane w doświadczeniu dawki popiołu, jak  i deszczowanie są 
czynnikami, które w sposób istotny i specyficzny oddzielnie i razem wpływają 
na właściwości chemiczne gleby. Wprowadzenie do gleby zróżnicowanych dawek 
popiołu bez jej nawadniania spowodowało zmianę odczynu gleby z lekko kwaśnego 
(pHKC1 5,9-6,1) na obojętny (pHKC1 7,1-7,2), zmniejszenie się kwasowości hydro- 
litycznej z 1,65 do 0,75 cmol(+)/kg oraz wzrost sumy kationów zasadowych z 
2,50 do 7,0 cmol(+)/kg [Wojcieszczuk i in. 1996]. Podobne zmiany odczynu i 
właściwości sorpcyjnych w swoich badaniach stwierdzili: Terelak [1978]; Koter 
i in. [1984] oraz Kukier i in. [1990].

Oprócz zmian odczynu i właściwości sorpcyjnych wraz ze wzrostem zastosowanej dawki 
popiołu w glebie niedeszczowanej zwiększyła się ilość wymiennych form Ca (z 356,7 do 
648,3 mg/kg) i Mg (z 25,1 do 164,6 mg/kg). Natomiast ilość wymiennego sodu i potasu uległa 
niewielkim zmianom na skutek zastosowanych dawek popiołu [Wojcieszczuk i in. 1996].

Po zakończeniu badań okazało się, że zastosowane zróżnicowane dawki popiołu 
oraz deszczowanie badanych gleb spowodowały dalsze zmiany odczynu, właściwości 
sorpcyjnych oraz ilości oznaczonych kationów. Niekorzystne zmiany wystąpiły w glebie, 
w której nie stosowano popiołu i w której zastosowano najmniejszą dawkę 
popiołu (0 i I = 15 t/ha). Zwiększyła się w nich kwasowość hydrolityczna, zmniejszyła 
suma zasad wymiennych, a odczyn z lekko kwaśnego zmienił się na silnie kwaśny i 
kwaśny. Po zastosowaniu II dawki popiołu (60 t/ha) odczyn zmienił się z lekko kwaśnego 
i obojętnego na kwaśny i lekko kwaśny. Natomiast po zastosowaniu III dawki popiołu 
(120 t/ha) odczyn gleby nie uległ większym zmianom, był obojętny (tab. 1 ).

Rozpuszczalność soli także w glebie w znacznym stopniu zależy od stężenia jonów 
wodorowych, stwierdzone po deszczowaniu zróżnicowanie odczynu w poszczególnych 
kombinacjach nawozowych ma związek z ilością wypłukanych z gleby kationów Ca, 
Mg, a także К i Na, co z kolei wpływa na ilość form wymiennych w glebie pozostałych 
po zakończeniu deszczowania.
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W wyniku tylko trzykrotnego desz
czowania porównywanych kombinacji 
nawozowych z gleby wypłukano do 
przesączu najwięcej wapnia (0 -  
497,1; I —459,8; 11-507,4; 111-572,3 
mg/l), następnie potasu (0 -  159,7; I -  
135,8; II -  123,8; III -  148,2 mg/l), 
magnezu (0 -  41,5 ; I -  69,7; II -129,9; 
III -183,9 mg/l) oraz sodu (0 -  56,3; I 
-  60,8; II -  20,6; III -  155,0 mg/l) 
[Wojcieszczuk i in. 1996].

Natomiast podczas deszczowania 
gleby murszastej w doświadczeniu 
laboratoryjnym w „urządzeniu kolum
nowym”, gdzie stosowano zróżnico
wane dawki polewowe, najwięcej 
przeszło do przesączu kationów wap
nia, następnie sodu i magnezu, a naj
mniej potasu [Wojcieszczuk i in. 1989].

W wyniku zastosowania popiołu z 
węgla kamiennego zasobność gleb 
przed deszczowaniem zmieniła się z 
tym, że im większa dawka popiołu 
została dodana do gleby, tym gleba 
więcej zawierała Ca, Mg, K, Na [Woj
cieszczuk i in. 1996].

Zastosowane w doświadczeniu deszczowanie, dodatkowo powodowało różni
cowanie się zawartości składników rozpuszczalnych w 0,1 mol HC1 • I“1 i zależało w 
pierwszej kolejności od ilości wcześniej zastosowanej dawki popiołu.W wyniku 
deszczowania rozpuszczone kationy wraz z wodą przemieszczają się do przesączu, 
częściowo osadzają się w glebie na różnych głębokościach, co wpływa na ich zawartość 
w formie wymiennej w poszczególnych kombinacjach nawozowych. Dlatego też najmniej 
wymiennych form wapnia, magnezu, potasu i sodu stwierdzono w powierzchniowej 
warstwie (0-10 cm), a najwięcej w dolnej warstwie gleby (20-30 cm) niezależnie od 
zastosowanej dawki popiołu (tab. 2). Gleba deszczowana bez popiołu w porównaniu z 
glebami, w których zastosowano wzrastające dawki popiołu, zawierała najmniej 
wymiennych form Ca, Mg, К i Na.

W glebie, do której dodano najmniejszą dawkę popiołu, stwierdzono tylko nieco 
większe ilości Ca, Mg, K, Na niż w glebie nienawożonej popiołem. Ma to związek z 
szybszym zakwaszeniem gleb w wyniku mniejszej wyjściowej zawartości kationów Ca 
i Mg. Najwięcej Ca, Mg, K, Na stwierdzono w glebie, gdzie zastosowano największą 
dawkę popiołu, który stabilizował odczyn i tym samym ograniczał wypłukiwanie 
badanych kationów ( tab. 2).

TABELA 2. Średnia zawartość [mg/kg gleby] 
rozpuszczalnych form makroelementów w glebie 
w zależności od dawki popiołu 
TABELE 2. Mean values [mg/kg of soil] of soluble 
forms of macroelements in soil dependent on dose 
of ashes

Dawka 
popiołu 
Dose 
of ashes 
[t/ha]

Głębo
kość
Depth
[cm]

Ca Mg К Na

0 0 - 1 0

1 0 - 2 0

20-30

404
444
545

32.6 
33,1
31.7

57,8
69.5
83.6

6 , 8 8  

• 7,10 
8,17

15 0 - 1 0

1 0 - 2 0

20-30

473
563
637

42,6
47.2
47.2

61,0
75,4
84,9

6,69
7,86
8,40

60 0 - 1 0

1 0 - 2 0

20-30

731
794
874

95.7 
103,0
118.7

72.0
85.1
94.1

8 , 1 2

8,61
9,03

1 2 0 0 - 1 0

1 0 - 2 0

20-30

1006
1170
1 2 0 0

116.9
187.9 
205,1

75,6
90,4
99,8

11,64
10,42
10,73
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TABELA 3. Wzrost (+) lub ubytek (-) Ca, Mg, K, Na po nawadnianiu w poszczególnych warstwach 
gleby w zależności od dawki popiołu z węgla kamiennego (1 0 0 % -  zawartość w glebie 
niedeszczowanej w 1994 r.)
TABELE 3. Increase (+) or decrease (-) in Ca, Mg, К, Na in particular soil layers after sprinkling 
depending on the dose of coal ash (100% -  Ca, Mg, K, Na content in the soil without sprinkling 
in 1994)

Dawka popiołu 
Dose of ashes 
[t/ha]

Głębokość
Depth
[cm]

Ca Mg К Na

0 0 - 1 0 + 13 + 30 -  46 -  78
1 0 - 2 0 + 24 + 32 -  35 -  77
20-30 + 53 + 26 -  2 2 -  74

15 0 - 1 0 + 2 1 -  2 -  44- -  77
1 0 - 2 0 + 44 + 9 -  31 -  73
20-30 + 63 + 9 -  2 2 -  71

60 0 - 1 0 + 41 -  5 -  40 -  72
1 0 - 2 0 + 54 + 3 -  29 -  71
20-30 + 69 + 18 -  2 2 -  69

1 2 0 0 - 1 0 + 55 - 2 9 -  42 -  6 6

1 0 - 2 0 + 80 + 14 -  31 -  69
20-30 + 85 + 25 -  25 -  68

W wyniku deszczowania gleb w kolumnach nastąpił wzrost lub ubytek ilości badanych 
kationów nie tylko w zależności od dawki popiołu, lecz także od głębokości, z której 
pobrano materiał glebowy, co potwierdzają ilości tych kationów w materiale glebowym 
nawożonym popiołem, ale niedeszczowanym.W przypadku wapnia stwierdzono we 
wszystkich kombinacjach jego przyrost z tym, że im większa była dawka popiołu, tym 
większy nastąpił jego przyrost. Najmniej, tylko do +13% wzrosła ilość wapnia w warstwie 
0-10 cm gleby nienawożonej popiołem, a najwięcej do +85% przybyło wapnia w warstwie 
20-30 cm gleby, gdzie zastosowano największą dawkę popiołu.

Terelak [1978] stwierdził na podstawie przeprowadzonych badań, że wyliczenia 
bilansowe dotyczące wymiennych form potasu, wapnia i sodu wskazują, że faktycznie 
oznaczone ilości tych składników w glebie są wyższe, niżby to wynikało z rozważań 
teoretycznych. Świadczyłoby to o uruchamianiu tych składników z form trudno 
wymiennych i zmiany na wymienne. Odmiennie pod tym względem zachowywał się 
magnez wymienny, a ujemny bilans tego pierwiastka w glebie pozwala przypuszczać, że 
część formy wymiennej została unieruchom iona w postaci niew ym iennej.W  
przeprowadzonych badaniach po zakończeniu deszczowania gleb w kolumnach, zawartość 
magnezu w porównaniu z glebą niedeszczowaną zależała od dawki popiołu oraz od 
miąższości materiału glebowego w kolumnie. W glebie deszczowanej bez popiołu 
stwierdzono wzrost ilości magnezu wymiennego od +26 do +32%. Natomiast w 
kombinacjach z dodatkiem popiołu stwierdzono ubytek magnezu od -2  do -29% ,
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a w warstwach 10-20 i 20-30 cm wzrost był tym większy, im większa została dodana 
dawka popiołu (tab. 3). Magnez zachowywał się odmiennie, gdyż największy wzrost 
od +26 do +32% stwierdzono w glebie bez popiołu.

W przypadku kationów potasu i sodu we wszystkich warstwach gleby i kombinacjach 
nawozowych stwierdzono ich ubytek. Najwięcej potasu, bo 46% ubyło z powierz
chniowej warstwy gleby, w której nie stosowano popiołu. Ubytek sodu z gleby w 
wyniku ich deszczowania największy -78%  stwierdzono w powierzchniowych 
warstwach, gdzie nie stosowano popiołu, a najmniejszy w glebie, gdzie zastosowano 
największe dawki popiołu (tab. 3).

Straty składników chemicznych z badanej gleby zależały od zasobności gleby, a 
więc ilości popiołu wprowadzonego do gleby, zastosowanego deszczowania, zmie
niających się ilości Ca, Mg, K, Na, podczas wypłukiwania, odczynu oraz rozpuszczalności 
poszczególnych kationów. W pierwszej kolejności i w największej ilości z deszczowanych 
gleb niezależnie od wielkości zastosowanej dawki popiołu był wypłukiwany sód, następnie 
potas i magnez, a na końcu wapń.

WNIOSKI

W przeprowadzonym doświadczeniu w latach 1994-2003 na glebie lekkiej po 
zastosowaniu trzech różnych dawek popiołu z węgla kamiennego oraz 13-krotnym 
deszczowaniu gleb jednakową dawką polewową wody dejonizowanej stwierdzono:
1. Niezależnie od zastosowanej dawki popiołu -  Ca, Mg, К i Na przemieszczały się 

w głąb. Najwięcej badanych kationów stwierdzono w najniższej warstwie ko
lumny (20-30 cm).

2. Zależnie od zastosowanej dawki popiołu zmieniał się odczyn i właściwości sorpcyj
ne gleb w kolumnach, także w porównaniu z glebami niedeszczowanymi na począt
ku doświadczenia.
a. Gleba bez popiołu zmieniła odczyn z lekko kwaśnego na silnie kwaśny i kwaśny, 

a po zastosowaniu 120 t/ha popiołu odczyn nadal był obojętny.
b. W wyniku deszczowania również wzrosła kwasowość potencjalna (Hh), a zma

lała suma zasad wymiennych (S) w kombinacjach bez popiołu i z najmniejszą 
dawką popiołu (15 t/ha).

3. Po zakończeniu deszczowania zawartość Ca, Mg, K, Na w glebie zależała od zasto
sowanej dawki popiołu -  im większa była dawka popiołu, tym więcej w glebie pozo
stało badanych kationów.

4. Deszczowanie gleb niezależnie od zastosowanej dawki popiołu powodowało w gle
bie wzrost zawartości form wymiennych wapnia, a zmniejszenie się ilości sodu i 
potasu -  jeżeli ilość ich w glebie niedeszczowanej, w której zastosowano poszcze
gólne dawki popiołu, przyjmie się jako punkt odniesienia.
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