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Abstract: The study presentes the investigation on the contents of sulphur and aluminium forms in 
the post lignite mining soil. The obtained results show that the presence of sulphur and aluminium 
in post lignite mining soil are not dangerous for the plant. The carbonates are acting on 
sulphuric acid formed during weathering of pyrites. The great part of aluminium is strongly 
bound with the organic matter (lignite). The threat for plants is the shortage of nitrogen and 
phosphorus. The basic recultivation treatment should concern the improvement of chemical 
properties of post lignite mining ground based on the proper nitrogen and phosphorus fertili
zation.
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WSTĘP

W ierzchnia warstwa zwałowiska wewnętrznego odkrywki Kazimierz Południe jest 
zbudow ana z gliny zwałowej zlodow acenia środkow opolskiego, zm ieszanej z 
trzeciorzędowymi iłami i mułkami. Skały trzeciorzędowe zawierają od 11 do 35 mg • 
kg-1 pirytu (dwusiarczku żelaza), w formie mikroskopijnych kryształów. Rozluźnienie, 
podczas urabiania i transportowania skał, zawierających dwusiarczki oraz zdeponowanie 
ich w wierzchniej warstwie zwałowiska ułatwia penetrację tlenu i wody zwiększając w 
ten sposób tempo ich wietrzenia [Gilewska, 1997]. Produktem wietrzenia pirytu jest 
wolny kwas siarkowy i siarczany żelaza -  związki, które Skawina i Zubikowska- 
Skawinowa [1964] zaliczają do silnie fitotoksycznych. W gruntach pogómiczych,
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zawierających około 0,5% pirytu, może wytworzyć się w wierzchniej 1 m warstwie 
około 125 t kwasu siarkowego na hektar. Powstający kwas siarkowy może zakwasić 
materiał zwałowy nawet do pH 2. Skawina i Zubikowska-Skawinowa [1964] podają 
również, że obecność kwasu siarkowego umożliwia powstawanie siarczanów glinu, 
których hydroliza prowadzi do powstania glinu wymiennego. Jony wodorowe stymulują 
wietrzenie glinokrzemianów i uruchamianie się glinu, żelaza i manganu, a także innych 
metali ciężkich. Powoduje to dalszą toksykację takich gruntów. Proces utleniania 
dw usiarczków  je s t nie tylko procesem  chem icznym , lecz także biologicznym  
odbywającym się przy udziale bakterii z rodzaju Thiobacillus.

Celem niniejszej pracy było określenie zawartości form siarki i glinu w gruncie zwałowiska 
wewnętrznego odkrywki węgla brunatnego Kazimierz Południe (O/Kazimierz Płd.).

METODYKA BADAŃ
Badaniami objęto 42-hektarow ą powierzchnię zwałowiska wewnętrznego O/ 

Kazimierz Płd. Próbki do badań pobrano z warstwy o miąższości 0-50  cm m etodą 
punktów rozproszonych. Próbki pobierano bezpośrednio po zakończeniu rekultywacji 
technicznej, tj. prac związanych z uformowaniem powierzchni zwałowiska.

W próbkach oznaczono: skład granulometryczny, pH w H?0  i 1 mol KCl • dm-3, 
zawartość węglanów oraz przyswajalnych dla roślin form fosforu i potasu, metodami 
powszechnie stosowanymi w gleboznawstwie [Mocek i in. 1997]. Zawartość węgla i 
azotu oznaczono metodą analizy elementarnej. Zawartość siarki ogólnej oraz siarki 
siarczanowej oznaczono zgodnie z normami PB 58 i PB 15. Formy glinu oznaczono 
przy użyciu ekstrahentów: H90 , 1 mol KCl • dm-3, 0,5 mol Cu CL, • dm-3, 0,1 mol 
Na4P00 ? • dm-3, 0,2 mol (NH4COO)2 • dm"3 i DCB -  mieszaniny siarczanu sodu i 
cytrynianu sodu [Porębska, Mulder, 1994]. W roztworze glebowym oznaczono zawartość 
jonów  potasu, magnezu, wapnia i manganu. Stężenia badanych pierw iastków  w 
wymienionych ekstraktach oznaczono metodą spektroskopii absorpcyjnej. Do analizy 
statystycznej uzyskanych wyników wykorzystano współczynnik zmienności Persona 
(V%) -  odchylenie standardowe (Sx) danej cechy podzielono przez jej wartość średnią.

WYNIKI BADAŃ
Dane zamieszczone w tabelach 1,2,3 i 4, charakteryzują się dużym rozrzutem wartości 

liczbowych. W spółczynnik zmienności Pearsona (V%), odzwierciedlający zmienność 
poszczególnych cech, kształtuje się w przedziale od 1,02 do 82,00 (tab. 1 ). Heterogenność 
mas ziem nych jes t rezultatem  przypadkowego zm ieszania i rozm iesz-czenia w 
wierzchniej warstwie zwałowiska utworów trzecio- i czwartorzędowych pokrywających 
złoże węgla brunatnego.

Odczyn gruntu zwałowiska wewnętrznego O/Kazimierz Płd., uformowanego z gliny 
zwałowej zlodowacenia środkowopolskiego oraz z trzeciorzędowych iłów i mułków 
jest zasadowy. Zasadowy odczyn gliny jest wynikiem obecności w niej minerałów 
zawierających węglany. Minerałem dominującym jest kalcyt występujący w formie 
licznych konkrecji marglistych. Zasobne w minerały węglanowe, głównie syderyt, są



TABELA 1. Wybrane właściwości gruntu zwałowiska Kazimierz Płd.
TABLE 1. Some properties in post lignite mining ground of South Kazimierz dump

Nr
próbki
Sample
No.

% zawartość frakcji о ф mm 
% content of fractions 
with diameter in mm

pH c o 2
%

CaC03 Corg 
Orga
nic С

N ogólny 
Total N

C/N Przyswajalne- Available 
mg • kg 1

2-0,1 0,1-0,002 <0,002 H20 1 mol KC1 • dm 3 g • kg 1 P2<>5 K20

3 59 33 8 8,00 7,85 1,79 40,9 10,97 0,12 91,4 31 85
5 57 30 13 8,09 7,82 1,66 37,8 18,17 0,41 44,3 40 125
8 53 36 11 7,88 7,67 1,39 31,5 12,51 0,24 52,12 60 80
17 56 35 9 8,11 7,81 1,52 34,6 11,93 0,12 59,65 36 85

Średnia Mean 56,2 33,5 10,2 8,02 7,78 1,58 36,2 13,39 0,22 60,86 42 93

Sx 2,50 2,64 2,22 0,105 0,080 0,177 4,05 3,25 0,18 12,7 21,0

V (%) 4,45 7,90 21,74 1,30 1,02 11,20 11,18 24,24 62,36 30,23 22,58

Sx -  Odchylenie standardowe -  Standard deviation; V (%) -  Współczynnik zmienności -  Variation coefficient
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TABELA 2. Zawartość siarki w gruncie 
zwałowiska Kazimierz Płd.
TABLE 2. Content of sulphure in post lignite 
mining ground of South Kazimierz dump

również mułki. Iły są ubogie lub całkowicie 
pozbaw ione węglanów. Ich zasadow y 
odczyn jest spowodowany obecnością 
pierwiastków alkalicznych. Współczynnik 
zmienności Pearsona dla pH mierzonego 
w wodzie wynosi 1,3%, a w 1 mol KC1 
• dm-3 -1,0% .

Z aw arto ść  w ęg lan ó w  w g ru n c ie  
(tab. 1) jest słabo zróżnicowana i waha się 
od 30 do 40 g • kg-1. W spółczynnik  
zm ienności wynosi 11,2%. Zaw artość 
węgla waha się w przedziale 11-18 g • 
kg -1, a azo tu  0 ,1 2 -0 ,4 2  g • k g -1. 
W spółczynnik zmienności V% dla azotu 
je s t wysoki i wynosi 62. N a uw agę 
zasługuje także bardzo szeroki i jedno
cześnie silnie zróżnicowany stosunek 
C/N (44-91). W skazuje on na bardzo 
trudny rozkład obecnej w gruncie sub
stancji organicznej, która jest dom ieszką 

węgla brunatnego nieregularnie rozproszoną w masie ziemnej. Grunt ten jest ubogi w 
przyswajalne dla roślin związki fosforu (30-60 mg • kg-1 gruntu) i wyraźnie zasobniejszy 
w przyswajalne dla roślin związki potasu (80-120 mg • kg-1 gruntu).

Zawartość siarki ogólnej waha się w przedziale od 0,60 do 1,42 g • kg-1 gruntu (tab. 
2). Są to wartości zbliżone do jej ilości w glebach mineralnych [Terelak i in. 1988]. 
Skawina i Zubikowska-Skawinowa [1964] za kryterium toksyczności siarki przyjęli dla

Nr
Próbki
Sample
No.

S ogólna 
S total

S-S04 S-S04/S • io-2

g- kg '

3 0,97 0,15 15,46
! 5 0,60 0,11 18,33

8 0,87 0,24 27,58
17 1,42 0,15 10,56

Średnia
Mean

0,96 0,18 17,98

Sx 0,34 0,53 71,00

V % 35,52 30,00 38,75

TABELA 3. Zawartość (mg- kg ') form glinu w  gruncie zwałowiska Kazimierz Południe 
TABLE 3. Content (mg- kg ') o f  aluminium forms in post lignite mining ground o f  South Kazimierz 
dump

Nr
próbki
Sample
N o.

i

Zawartość form glinu ekstrahowanego za pom ocą -  The Al contents extraced with:

н 2° mol • dm * DC В

1 KCl 0,5 CuCI, 0,1 N a4P20 7 0,2
(N H 4)2(C O O )2

3 2,90 6,35 50,27 1576,5 178,0 303 ,6
5 1,38 3,13 91,33 2009,5 214 ,0 403 ,2
8 2,89 5,33 104,13 393,0 330,5 645 ,6
17 2,88 2,70 66,27 258 ,0 194,0 318 ,0

Średnia
Mean

2,51 4,37 78 ,00 1059,25 229 ,12 4 1 7 ,6 0

Sx 0,753 1,748 24 ,269 867 ,259 68 ,84 158,354

V % 30,0 40 ,0 31,11
1

81,87 30 ,04 37 ,92
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TABELA 4. Stężenie jonów w roztworze gruntu pogómiczego 
TABLE 4. Ion concentrations of post lignite mining ground

Nr
próbki

mmol (+) • kg 1 Ca2,/K' Ca2'/Mg2' К ' /Mg21 Ca27Al3*

Sample
No.

К* Ca21 Mg21 Mn2i Al3'

3 0,66 7,62 1,47 0,015 0,10 11,54 5,18 0,45 34,64
5 0,61 6,00 0,34 0,012 0,05 9,84 17,65 1,79 54,54
8 0,52 13,18 1,60 0,011 0,10 25,31 8,24 0,22 59,91
17 0,69 10,46 1,65 0,002 0,10 15,16 6,34 0,42 47,54

Średnia
Mean

0,67 9,21 1,26 0,010 0,087 15,44 9,85 0,74 49,15

Sx 0,07 3,17 0,62 0,005 0,025 6,95 5,67 0,70 10,92

V % 12,0 34,03 49,31 50,00 55,98

iłów i glin wartość większą od 0,08% (0,80 g • kg“1), a Kolender-Szych i in. [1979] za 
0,1% (1,0 g • kg-1). Ilość siarki siarczanowej (tab. 2) kształtuje się w granicach od 0,11 
do 0,24 g • kg-1 gruntu. Są to wartości znacznie większe od podanych przez Terelaka i 
in. [1988] dla gleb mineralnych (< 0,01 do 0,05 g • kg-1). Udział w nich S-S04 stanowi 
od kilku do 10% ogólnej zawartości siarki, a wartości wyższe uznawane są za skutek 
antropopresji [Terelak i in., 1988]. W analizowanym tworzywie zawartość siarczanów 
wynosi od 15 do 27% ogólnej zawartości siarki. Tak wysoka ilość siarczanów jest 
zapew ne w ynikiem  rozpoczętego procesu wietrzenia pirytu. Korzystne warunki 
powietrzne i wodne, występujące na powierzchni zwałowiska, pozwalają na szybki 
rozkład siarczków. Glin zaliczany jes t do pierw iastków  silnie fitotoksycznych. 
Wykorzystane w badaniach ekstrahenty uwalniały różne ilości glinu (tab.3). Najmniejszą 
ilość glinu ekstrahowano H20  i KCl. Te formy glinu określone są przez Porębską 
[1995] jako aktywne i uznawane za najbardziej niebezpieczne dla roślin. Badania 
wykazały, że w analizowanym materiale dominują formy glinu związane z substancją 
organiczną. Zawartość form glinu słabo związanych z substancją organiczną, które 
uwalnia roztwór chlorku miedzi (CuCl2) wynosi od 50 do 104 mg • kg-1 gruntu, a silnie 
związanych, ekstrahowanych roztworem pirofosforanu sodowego (Na4P20 ?) -  od 258 
do 2009 mg • kg-1 gruntu. Roztwór pirofosforanu sodu uwalnia także glin z przestrzeni 
międzypakietowych wtórnych minerałów ilastych.

Badora i Filipek [1999] podają, że glin ma duże powinowactwo do substancji 
organicznej i tworzy z jej frakcjami trwałe połączenia kompleksowe. Jest to jeden z 
m echanizm ów  unierucham iających glin w glebie. W analizow anym  przypadku 
substancja organiczna reprezentowana jest przez domieszkę węgla brunatnego niere
gularnie rozproszoną w masie ziemnej. Być może, że pełni on podobną rolę w stosunku
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do glinu, jak  materia organiczna w glebie. Znaczącym źródłem glinu uwalnianego 
roztworem pirofosforanem sodu m ogą być również minerały ilaste -  illit i smektyt -  
obecne zarówno w glinie zwałowej, jak  i iłach.

Drugą ilościowo największą frakcją glinu (303-645 mg • kg-1 gruntu) jest tzw. glin 
„wolny” ekstrahowany DCB (tab.3). Jest to glin, jak  podaje Porębska [1995], pocho
dzący z obszarów międzywarstwowych w glinokrzemianach. Amorficzne, nieorganiczne 
formy glinu, które uwalniane są roztworem szczawianu amonu (NH4)2(COO)2, stanowią 
178-330 mg • kg“1 gruntu. Współczynnik zmienności V % dla oznaczonych form glinu 
wynosi 30-82% . Najbardziej zróżnicowane są frakcje glinu silnie związanego z 
substancją organiczną i minerałami ilastymi (Na4P20 ?) oraz glin „wolny” (DCB).

Zawartość analizowanych form glinu w badanym materiale jest zbliżona do wartości 
podanych przez Porębską [1995] dla gleb uprawnych. Wyjątek stanowią tu próbki 3 i 5, w 
których ilość glinu ekstrahowanego roztworem Na4P20 ? znacznie przewyższa te wartości.

Ważną rolę w detoksykacji glinu w glebie, obok substancji organicznej spełnia wapń. 
Analizowany grunt pogómiczy jest zasobny w związki wapnia (tab.4). Utworzony na podstawie 
zawartości jonów szereg malejący Ca > К > Mg jest charakterystyczny dla gleb wytworzonych 
z glin zwałowych. Odmienne sąjednak stosunki jonów Ca/K, Ca/Mg i K/Mg.

DYSKUSJA WYNIKÓW

Znajdujący się w gruncie zwałowiska wewnętrznego O/Kazimierz Płd. piryt nie 
stanowi obecnie, jak wykazały przeprowadzone badania, zagrożenia dla roślin. Zasadowy 
odczyn gruntu uwarunkowany jest obecnością węglanów. Ilość C 0 2 kształtuje się w 
przedziale 1,39-1,79% (tab. 1). Ta ilość C 0 2 jest w stanie zneutralizować kwas siarkowy 
powstający w wyniku utleniania siarczków. Na 1% pirytu potrzebne jest, jak  podaje 
Strzyszcz [1978], 0,7% C 0 9, a więc 1,59% C aC 03 lub 1,84% FeCOr  W ęglany nie 
występują jednak jedynie w formie węglanów wapnia, lecz również w formie węglanów 
żelaza. W procesie neutralizacji, jak zauważa Strzyszcz [1978], tworzyć się będzie nie 
tylko trudno rozpuszczalny C aS 0 4, lecz również F eS 0 4. Jest to związek o rozpusz
czalności przeszło 10-krotnie większej, ponadto hydrolizujący w stronę kwaśną. 
Konsekwencją tego procesu może być obecność w roztworze glebowym jonów  żelaza 
Fe2+, toksycznego dla roślin.

Trudno jest, jak  zaznacza Strzyszcz [1978], w gruntach zwałowiskowych ustalić 
początek wietrzenia pirytu, czas jego trwania i zakończenia. W ietrzenie pirytu i 
wypłukiwanie przez wody opadowe wolnego kwasu siarkowego oraz rozpuszczalnych 
w wodzie siarczanów trwa dziesiątki lat [Katzur, Liebner 1995]. M ozaika zasobności 
w węglany, charakterystyczna dla analizowanych gruntów pogómiczych, może jednak 
doprowadzić do punktowego zakwaszania i wypadu szaty roślinnej. To zjawisko 
obserwowane jest na zbudowanej 3-4  lata wcześniej części tego zwałowiska. Wtórnym 
efektem może być unieruchomienie się glinu. Glin w chwili obecnej nie stanowi 
zagrożenia dla roślin. Jest on uwięziony w siatce krystalicznej minerałów ilastych bądź 
tworzy formy silnie związane z substancją organiczną. Filipek i Dechnik [1995] podają, 
że w glebach są to połączenia ligandowe z kwasami organicznymi. W przypadku wzrostu 
zakwaszenia m ogą one jednak podlegać hydrolizie. Trwalsze połączenia, według
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cytowanych wyżej badaczy, tworzy glin z wapniem. W obecności wapnia następuje 
tworzenie polimerów i wytrącanie [Al (OH)3]n. Wartość stosunku molamego, jak podaje 
Pokojska [1985], może być wskaźnikiem toksyczności glinu. Za niebezpieczny dla 
roślin uznawany jest stosunek molarny poniżej 1. W analizowanym gruncie stosunek 
Ca/Al wynosi od 38 do 69. Są to wartości nieporównywalnie większe od podanych 
przez Pokojską.

Przedstawione wyniki badań wskazują, że zagrożeniem dla roślin nie jest aktualnie 
zawartość w gruncie siarki i glinu, lecz ubóstwo w nim azotu i fosforu. Podstawowym 
zabiegiem rekultywacyjnym powinna być naprawa właściwości chemicznych tegoż 
gruntu. Cel ten można osiągnąć jak  podaje Strzyszcz [1978], a także Bender [1995], 
stosując odpowiednie nawożenie mineralne, rozpatrywane nie tylko jako zabieg 
dostarczający potrzebnych roślinie składników pokarmowych, lecz również kształtujący 
właściwe ilościowe i jakościowe stosunki pomiędzy kationami i anionami.

WNIOSKI

1. Ilość węglanów, obecna w gruncie zwałowiska O/Kazimierz Płd., w pełni wystar
cza do neutralizacji wolnego kwasu siarkowego powstającego w procesie wietrze
nia pirytu.

2. Mozaika zasobności w węglany, charakterystyczna dla gruntów zwałowiska O/Kazi
mierz Płd., może być przyczyną ich zakwaszenia punktowego i wypadu roślinności. 
Dodatkowym czynnikiem może być również uruchomienie aktywnych form glinu.

3. Glin w analizowanym gruncie pogórniczym występuje głównie w formie połączeń 
silnie związanych z substancją organiczną. Jest to jeden z podstawowych m echani
zmów unieruchamiających glin zarówno w glebie, jak  i w tym gruncie. Znaczącą 
rolę w detoksykacji glinu i siarki pełni wapń.

4. Obecne w gruncie związki siarki i glinu nie stanowią na obecnym etapie wietrzenia 
gruntu zagrożenia dla rozwoju roślinności. Największą przyczyną słabego rozwoju 
roślinności jest niedostatek azotu i fosforu.

5. Podstawowym zabiegiem rekultywacyjnym dla omawianego gruntu pogómiczego 
powinna być naprawa chemizmu, której celem jest dostarczenie roślinom niezbędnych 
ilości składników pokarmowych oraz kształtowanie właściwych stosunków jonowych.
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