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Abstract: As forms were exam ined in soils in the area o f  As mining and sm elting in Złoty Stok. 
46 sam ples represented natural soils and anthropogenic soils developed on gangue rock spoils, 
slag dumps, tailings im poundm ent and in their vicinities. Sequential extraction method by We
nzel et al. was applied, and five arsenic fractions were distinguished: easily soluble (1), specifi
cally bound (2), occluded in am orphous iron oxides (3), and crystalline iron oxides (4), and 
residual (5). The results proved low mobility o f  arsenic. In m ost soils, predom inant As fractions 
were those bound to iron oxides, particularly to am orphous ones. Specifically bound As was 
low, and easily soluble As rem ained o f marginal importance. Contributions o f  m obilizable arse
nic apparently depended on redox conditions and pH.

Słow a k luczow e’, arsen, specjacja, m obilność, odpady górnicze, odpady poflotacyjne.
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WSTĘP

Arsen jest pierwiastkiem, który w środowisku glebowym występuje w niewielkich 
ilościach. Jego zawartość w glebach niezanieczyszczonych mieści się zwykle w granicach 
<1-16 mg-kg-1. W glebach zanieczyszczonych zawartości arsenu mogą sięgać nawet 
wielu tysięcy mg*kg-1 [O’Neill 1995; Kabata-Pendias, Pendias 1999; Cappuyns i in. 2002]. 
Duże ilości arsenu w glebach notuje się w rejonach wydobycia i przetwórstwa rud 
polimetalicznych, a zwłaszcza w rejonach dawnego górnictwa md złota i arsenu. W 
Polsce obszarem, na którym stwierdzono najwięcej arsenu w środowisku, w tym w 
środowisku glebowym, jest rejon Złotego Stoku u podnóża Gór Złotych, w Sudetach 
Wschodnich. Eksploatacja złota, a potem md arsenu, rozpoczęta jeszcze w XIII wieku i 
zakończona w 1965 roku, przyczyniła się do rozproszenia arsenu w środowisku, a także 
do powstania wielu zwałowisk pogómiczych i pohutniczych oraz zbiorników odpadów,
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m.in. pochodzących z procesu wzbogacania rudy [Dziekoński 1972]. Zawartości arsenu 
w glebach rejonu Złotego Stoku lokalnie przekraczają 1000 mg na kg, a w materiale 
odpadowym zgromadzonym na hałdach i składowiskach często sięgają kilku procent 
[Karczewska i in. 2005b, 2007].

O rzeczywistym zagrożeniu ekologicznym związanym z obecnością arsenu w glebach 
decydują nie tylko całkowite zawartości tego pierwiastka, ale przede wszystkim formy, 
w jakich występuje i ich rozpuszczalność. Informacji o formach pierwiastków śladowych 
w glebach dostarczają wyniki sekwencyjnych ekstrakcji chemicznych. Wyróżnienie 
poszczególnych frakcji ma istotne znaczenie, jeśli chce się przewidywać potencjalne zmiany 
rozpuszczalności, jakich należy się spodziewać w wyniku zmian warunków oraz 
właściwości gleb w krótko- i długoterminowej perspektywie czasowej.

Ze względu na specyficzne właściwości biogeochemiczne arsenu, w tym fakt, że tworzy 
on w środowisku przyrodniczym głównie formy anionowe o właściwościach podobnych do 
jonów fosforanowych, w celu badania form arsenu w glebach opracowano specyficzne 
metody sekwencyjnej ekstrakcji, inne niż stosowane powszechnie dla pierwiastków 
metalicznych. Spośród kilku opisywanych w literaturze metod specjacji arsenu, do badań w 
ramach niniejszej pracy wybrano metodę zaproponowaną przez Wenzla i in. [2001].

Celem niniejszych badań było określenie form, w jakich arsen występuje w glebach 
naturalnych i antropogenicznych na obszarze dawnej działalności górniczo-hutniczej w 
Złotym Stoku, oraz ocena zagrożenia ekologicznego związanego z obecnością arsenu w 
środowisku glebowym.

MATERIAŁ I METODY

M ateriał badawczy stanowiło 46 próbek pobranych w 17 punktach z różnych 
głębokości -  z gleb naturalnych i antropogenicznych, wytworzonych na hałdach skały 
płonnej, hałdach pohutniczych oraz na składowisku odpadów poflotacyjnych i w jego 
sąsiedztwie. W próbkach oznaczono podstawowe właściwości gleb oraz całkowitą 
zawartość arsenu. Informacje o lokalizacji punktów badawczych oraz właściwościach 
gleb w poszczególnych punktach zestawiono w tabeli 1.

Ze względu na duże zróżnicowanie pochodzenia i właściwości badanych utworów, 
wyniki omówiono przypisując poszczególne próbki do następujących grup zbiorczych:
I. gleby antropogeniczne: a) na hałdach żużla hutniczego, b) na hałdach skały płonnej, 

c) na obszarze zbiorników osadów poflotacyjnych;
II. gleby leśne doliny Złotego Potoku: a) poziomy mineralne, b) poziomy organiczne;
III. gleby doliny rzeki Trującej: a) naturalne gleby aluwialne, b) gleby wytworzone z 

namytych osadów poflotacyjnych;
IV. osady denne.

W celu określenia form arsenu w glebach zastosowano specyficzną dla tego pierwiastka 
metodę sekwencyjnej ekstrakcji chemicznej wg Wenzla i in. [2001], w której wydziela się 
następujące frakcje: 1) łatwo rozpuszczalną, 2) specyficznie związaną, 3) związaną z 
amorficznymi, a następnie 4) z krystalicznymi tlenkami Fe oraz 5) rezydualną. Należy 
podkreślić, że metody sekwencyjnej ekstrakcji nie pozwalają na doskonale selektywne 
wydzielanie poszczególnych form chemicznych danego pierwiastka, a frakcje określane 
sąjedynie umownie [Filgueiras i in. 2002; Nolan i in. 2003]. Dane dotyczące odczynników 
zastosowanych do wydzielenia poszczególnych frakcji przedstawiono w tabeli 2.
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Utwory antropogeniczne i osady denne
Anthropogenic soils and bottom sediments

Wybór metody Wenzla i in. do oznaczania form arsenu poprzedzono szczegółowym 
studium literaturowym. Metodą tą, w odróżnieniu od wcześniej opracowanej, popularnej 
metody Manfula [1992], nie wydziela się frakcji organicznej, ani też związanej z tlenkami

Al. Wenzel i współautorzy 
д  [2001] szczegółowo prze

testow ali różne gleby 
natu ra lne i syn te tyczn ie  
p reparow ane -  n iezan ie- 
czyszczone oraz zanieczy
szczone arsenem -  i stwier
dzili, że arsen zasadniczo nie 
tworzy połączeń z samą tylko 
su b stan c ją  o rgan iczną, a 
przypisywane połączeniom 
organicznym  znaczniejsze 
ilości As ekstrahowane przy 
użyciu NHjEDTA, pochodzą 
nie z fazy organicznej, a z 
rozpuszczonych  w odoro
tlenków . Podobnie , nie 
po tw ierdzono zasadności 
wydzielania frakcji arsenu 
związanego z tlenkami Al, 
która w metodzie Manfula 
[1992] ekstrahow ana jes t 
roztw orem  NH4F. Według 
Wenzla i in. [2001] odczynnik 
ten nie uw aln ia  glinu z 
syntetycznych wodorotlen
ków Al, co wskazuje, że As 
ekstrahowany z gleb rozt
w orem  N H 4F nie je s t 
związany z tlenkami Al, lecz 
pochodzi z innych źródeł, 
prawdopodobnie z powierz
chni wodorotlenków Fe lub 
innych minerałów.

RYSUNEK 1. Frakcje As w badanych próbkach gleb i osadów 
dennych oznaczone metodą sekwencyjnej ekstrakcji według 
Wenzla i in. [2001 ]: A) Antropogeniczne utwory hałdowe (grupa 
I) i osady denne (grupa IV); B) gleby leśne doliny Złotego Potoku 
-  poziomy mineralne (grupa Ila) i ściółki (grupa Ilb)
FIGURE 1. As fractions in soils examined by sequential extrac
tion according to the method by Wenzel et al. [2001 ] : A) Anthro
pogenic spoil and dump soils (group I), as well as bottom 
sediments (group IV); B) forest soils in the Zloty Potok valley -  
mineral horizons (group Ila) and organic horizons (group lib)

WYNIKI I 
DYSKUSJA

W yniki uzyskane dla 
badanych utworów były zróż
nicowane, co przedstawiono 
na rysunkach 1-3, wyraźnie 
zaznaczyły się jednak pewne 
tendencje. Procentowy udział
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form najłatwiej mobilnych (frakcja 1) w badanych próbkach był zdecydowanie najniższy, 
maksymalnie wyniósł 4,7% sumy frakcji. Najniższą procentową zawartość frakcji łatwo 
rozpuszczalnej, poniżej 0,6%, stwierdzono w mineralnych poziomach gleb leśnych (grupa 
Ha) i w utworach hałdowych R
(grupa la i Ib). Zawartość 
tych form pozostawała nie
kiedy poniżej granicy 
wykrywalności wynoszącej 
0,12 mg • kg-1. Najwięcej 
ruchliw ych form arsenu 
stw ierdzono w ściółkach 
(grupa Ilb), maksymalnie 
4,7% zawartości całkowitej 
oraz w oglejonych glebach 
aluwialnych w okolicy zbior
nika odpadów poflotacyj
nych (grupa III), do 4,2%
(rys. 2, 3).

Udział procentowy form 
arsenu stosunkowo mniej 
mobilnych, specyficznie 
związanych (frakcja 2), był 
wyższy niż udział form łatwo 
rozpuszczalnych, jednak nie 
przekroczył 24,5%. Najwięk
szym udziałem frakcji 
specyficznie sorbowanej cha
rakteryzowały sięoglejone gleby 
aluwialne w dolinie Trującej -  
grupa III (do 24,5%), w 
pozostałych utworach 
zawartość tej frakcji nie 
przekroczyła 15,1% (rys. 2, 3).

W większości badanych 
gleb formy zw iązane z 
amorficznymi tlenkami żelaza 
dominowały nad pozostałymi 
formami, co szczególnie 
uwidoczniło się w materiale 
hałd żużla (la), gdzie 
zawartość frakcji 3 wahała 
się w przedziale 77,6-83,3%.
Niższy udział form związanych z amorficznymi tlenkami żelaza ( 18,5-50,7%), na rzecz tlenków 
krystalicznych, stwierdzono w przypadku gleb leśnych. N atom iast w m ateriale 
poflotacyjnym, pochodzącym ze zbiornika (Ic) i gleby antropogenicznej poniżej zbiornika 
(IHb), udział form związanych z amorficznymi tlenkami żelaza (22,8-32,1%) był niższy 
niż form rezydualnych.

RYSUNEK 1 cd. -  FIGURE 1 continued



TABELA 1. Opis i podstawowe właściwości próbek glebowych 
TABLE 1. Description and basic properties o f soil samples

Grupa
Group

Lokalizacja
Situation

Profil
Pro
file

Liczba
próbek
Sample
No

Głębo
kość
Depth
[cm ]

% frakcji* 
% fraction

Corg pH T
CEC

As

< 0,02 <0,002 % cmol(-ł-)- kg-1 mg -kg"1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

la. Utwory antropogeniczne. 
Hałdy żużla
Anthropogenic material.
Slag dump

Rejon Sztolni Książęcej 
Vicinity o f Książęca Adit

I 1
2

10-20
60-70

17
18

0
2

12,0
10,9

4,4
4,8

33,7
40,3

14260
14000

Rejon Czarnego Stawu 
Vicinity of Czarny Staw

II 9
10

30-40
60-70

15
18

2
3

14.1
11.2

4,5
4,8

28,4
30,6

8250
10400

Ib. Utwory antropogeniczne 
Hałdy skały płonnej

Hałda na Haniaku 
A spoil on the Haniak hill

III 13
14

0-10
40-50

14
22

3
5

4,1
0,8

4,1
5,0

22,3
23,2

5730
5470

Anthropogenic material 
Gangue rock spoil Hałda "Storczykowa" 

"Orchid" spoil
IV 22

23
24

0-10
20-25
30-40

8
n.o.
19

2
n.o.
5

11,8
n.o.
0,2

5.2 
n.o.
7.2

50,0
n.o.
49,9

22320
36060
50110

le. Utwory antropogeniczne 
Osady poflotacyjne 
Anthropogenic material. Tailings

Zbiornik poflotacyjny 
Tailings impoundment

VII 37
39

10-12
20-22

3
73

1
11

0,0
0,0

7,6
7,4

49,7
47,2

14140
9540

II. Gleby leśne doliny Złotego 
Potoku -  poziomy mineralne 

Forest soils o f the Zloty Potok

Wzgórze Haniak 
Haniak hill

VI 30
31
32

0-7
20-30
50-60

44
31
36

9
3
4

3,2
1,5
0,8

3,3
3,9
3,8

12,5
8,4
7,8

460
300
250

valley -  mineral horizons
Rejon hałdy 
"Storczykowej"
Vicinity of "Orchid" spoil

XVI 117
118
119
120

2-3
15-20
40-50
60-80

17
33
41
45

7
10
7

10

20,2
2,8
1,1
1,3

2,9
3.7
3.7 
3,6

20,0
9.1 
8,6
7.2

190
260
97

300

Rejon Sztolni Książęcej 
Vicinity of Książęca Adit

XVII 129
130

10-20
30-40

32
40

5
10

3,9
0,9

3,8
4,0

12,7
12,4

880
420

*Udział w częściach ziemistych -  Contribution in fine earth

122 
A. 

K
rysiak, 

A. 
K

arczew
ska



TABELA 1. c.d. -  TABLE 1. continued

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

III. Transekt 1 -  nad rzeką VIII 43 5-15 19 1 3,4 6,7 43,0 6030
Gleby Cross-section 1 -  at the river 44 20-30 30 6 1,0 6,2 15,7 1670
aluwialne 45 60-70 25 6 0,4 5,8 10,7 1170
doliny rzeki

Transekt 1 -  poniżej zbiornika IX 52 6-14 28 3 0,1 7,5 50,0 7860trującej 
Alluvial soils poflotacyjnego 53 34-41 4 1 0,0 7,5 49,0 12590

Cross-section 1 -  downward 54 60-70 2 1 0,0 7,6 48,8 8480

of the Trująca of tailings impoundment 55 130-140 72 15 0,3 7,1 8,0 6530
56 >150 1 6 3,0 5,7 47,9 2200river

Transekt 1 -  skraj doliny XII 81 5-15 23 2 5,6 6,1 39,5 4970
Cross-section 1 -  border part o f the valley 82 30-40 38 4 2,4 5,8 30,3 2500

83 60-70 31 9 0,4 5,5 9,3 1130

Transekt 2 -  nad rzeką XIII 90 0-10 32 9 4,1 5,9 29,9 2960
Cross-section 2 -  at the river 91 30-40 43 14 0,4 5,5 10,3 730

92 60-70 26 8 0,2 5,4 8,3 430

Transekt 2 -  pole ome XIV 99 0-10 22 5 1,3 4,5 6,5 190
i Cross-section 2 -  arable field 100 30-40 24 6 0,4 5,0 5,0 150

101 60-70 22 9 0,3 5,2 4,1 170

Transekt 2 -  zagajnik olszowy XV 111 0-10 26 3 4,0 4,5 27,1 2740
Cross-section 2 -  alder grove 112 40-50 27 9 0,3 5,2 7,7 660

113 70-80 39 17 0,3 5,4 12,4 710

IV Hałdy żużla I 133 5-0 Nie oznaczono 3,6 38,4 1200
Ściółki leśne Slag dumps II 137 5-0 Not determined 4,0 ao . 980
Forest litter

Hałda skały płonnej — Gangue rock spoil III 139 5-0 3,3 35,8 330

Gleby leśne VI 140 7-0 2,8 34,2 27
Forest soils XVI 143 2-0 3,1 32,3 23

XVII 146 2-0 3,8 30,5 270

; V. Osady denne Transekt I -  Cross-section I XVIII 147 0-5 3 2 0,5 7,0 16,5 1380
i Botiomi
; sediments

Rejon Sztolni Książęcej 
Vic inity о f  К s iążęca Ad it

XIX 149 0-5 4 2 0,9 6,4 18,2 1120

KjOj

Form
y 

arsenu 
w 

zanieczyszczonych 
glebach...
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RYSUNEK 2. Frakcje As w badanych próbkach gleb doliny Trującej (grupa III), oznaczone metodą 
sekwencyjnej ekstrakcji według Wenzla i in. [2001]
FIGURE 2. As fractions in soils o f the Trująca valley (group III) -  as examined by sequential extraction 
according to the method by Wenzel et al. [2001]

Udział form arsenu związanych z krystalicznymi tlenkami żelaza (frakcja 4) był znacznie 
niższy od udziału form okludowanych w tlenkach amorficznych (frakcja 3) we wszystkich 
utworach z wyjątkiem mineralnych poziomów gleb leśnych doliny Złotego Potoku (grupa 
Ha). W glebach tych (oprócz gleby antropogenicznie przekształconej w profilu XVII) 
frakcja związana z krystalicznymi tlenkami żelaza dominowała nad pozostałymi frakcjami, 
a jej zawartość wahała się w granicach 36,4-59,4% . Wysoką zawartość frakcji 4 
stwierdzono ponadto także w ściółkach (grupa Ilb), w pozostałych utworach nie 
przekroczyła ona 25%. Należy dodać, że w przypadku próbek organicznych, w tym 
ściółek, nie można stosować takiej samej interpretacji wyników dotyczących form arsenu, 
jak dla próbek gleb mineralnych. Frakcje zdefiniowane są tu jedynie umownie, na podstawie 
rodzaju odczynnika ekstrahującego.
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Zawartość frakcji rezydualnej w 
badanych glebach wahała się w szero
kich g ran icach: 1 ,0 -72 ,3% . N a j
wyższe zawartości form rezydualnych 
stwierdzono w utworach poflotacyj
nych zbiornika (Ic) i w glebie antro
pogenicznej zlokalizowanej poniżej 
zbiornika (IHb), zawierającej w profilu 
namyte osady (32,3-72,3%), najniższe 
-  w utworach pochodzących z hałd 
żużla (3,4-8,6%) i glebach aluwialnych 
doliny Trującej (1,0-22,2%).

Przeprowadzone badania potwier
dziły, że mobilność arsenu w glebach 
jest ograniczona, a pierw iastek ten 
podlega silnemu wiązaniu przez fazę 
stałą gleby. We wszystkich próbkach 
stwierdzono marginalny udział frakcji 
łatwo rozpuszczalnej (frakcja 1) oraz 
niewielki udział form As specyficznie 
sorbowanych (frakcja 2). Zawartość 
frakcji potencjalnie podatnych na mo
bilizację -  form łatwo rozpuszczalnych 
oraz specyficznie związanych -  kształ
towana jest przez warunki panujące w 
glebie; wyższa jest w glebach aluwial
nych wykazujących warunki reduk
cyjne, w porównaniu z utworami dobrze 
natlenionymi, wyraźnie wyższy udział 
tych frakcji występuje także w glebach 
o wysokiej zawartości łatwo podatnej 
na rozkład materii organicznej. Podobne 
tendencje opisują także inni autorzy 
[Masscheleyn i in. 1991; Marin i in.
1993]. W prawie wszystkich utworach 
dom inującym i form am i As były 
połączenia z uwodnionymi tlenkami 
żelaza, co ma szerokie potwierdzenie w 
literaturze [Bowell 1994; O ’Neill 1995; 
Wenzel i in. 2001; Karczewska i in. 
2005а]. W badanych utworach arsen 
występuje głównie w postaci połączeń 
z amorficznymi (średnio 56%), a w 
mniejszej ilości -  z krystalicznym i 
tlenkam i że laza  (średnio  17%). 
Zawartość frakcji rezydualnej waha się 
w szerokich granicach, średnio wynosi 
18%, i najw yższa je s t w utw orach

• С. О  H  yj

RYSUNEK 3. Udział frakcji 1 i 2 w całkowitej zawartości 
As w poszczególnych grupach gleb -  w świetle 
sekwencyjnej ekstrakcji arsenu metodą wg Wenzla i in. 
[2001]: 1. Antropogeniczne utwoiy hałdowe (grupa 
I), 2. gleby leśne doliny Złotego Potoku -  poziomy 
mineralne (grupa IIa),3. ściółki leśne (grupa Ilb), 4. gleby 
doliny Trującej (grupa III), 5. osady denne (grupa IV) 
FIGURE 3. Contributions of fraction 1 and 2 in total As 
concentrations in different groups of soils -  as examined 
by sequential extraction according to the method by Wenzel 
et al. [2001]: 1. Anthropogenic spoil and dump soils 
(group I), 2. forest soils in the Zloty Potok valley -  
mineral horizons (group Ila), 3. organic horizons (forest 
litter) of soils -  (group Ilb), 4. soils in the Trująca valley 
(group III), 5. bottom sediments (group IV)
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TABELA 2. Frakcje arsenu w metodzie sekwencyjnej ekstrakcji wg Wenzla i in. [2001] 
TABLE 2. Arsenie fractions in sequential extraction method by Wenzel et al. [2000]

Frakcja -  Fraction Odczynnik ekstrahujący -  Extracting agent pH

N r - N o Nazwa -  Name

1 łatwo rozpuszczalna 
easily soluble

0,05 M (NH4)2S 0 4 naturalne
natural

2 specyficznie związana 
specifically bound

0,05 M N H .H .PO .4 2 4 6,0

3 związana z amorficz. FeOx 
bound to amorphous FeOx

0,2 M szczawian amonowy w ciemności 
0,2 M N H -oxalate in darkness

3,25

4 związana z krystal. FeOx 
bound to crystalline FeOx

0,2 M szczawian amonowy 
+ 1 M kwas askorbinowy, 95l)C 
0,2 M NH4-oxalate 
+ 1 M ascorbic acid, 95°C

3,25

5 rezydualna -residual нею,4 -

poflotacyjnych oraz w poziomach mineralnych gleb leśnych doliny Złotego Potoku, gdzie 
zapewne dominują formy arsenu związane z minerałami pierwotnymi. W przypadku gleb 
doliny Złotego Potoku można to przypisywać naturalnemu geochemicznemu wzbogaceniu 
tych gleb w arsen.

Ekstrakcja sekwencyjna stanowi ważne źródło informacji o ruchliwych i stabilnych 
formach arsenu w glebie. Znajomość tych form jest niezbędna do przewidywania krótko- 
i długoterminowych zmian ruchliwości tego pierwiastka w glebach, związanych z 
potencjalnymi zmianami warunków środowiskowych, np. odczynu lub potencjału redoks. 
Z uzyskanych danych wynika, że można spodziewać się uruchomienia arsenu w takich 
warunkach, w których rozłożone zostaną tlenki żelaza -  bądź w wyniku działania 
długotrwałej anaerobiozy, bądź -  co wydaje się praktycznie nieprawdopodobne -  wskutek 
radykalnego zakwaszenia środowiska.

WNIOSKI

1. Uzyskane wyniki dowodzą ograniczonej podatności arsenu na mobilizację i silnego 
wiązania przez fazę stałą gleby.

2. Udział łatwo rozpuszczalnych form arsenu w badanych glebach jest niewielki, a za
wartość tych form jest kształtowana przez warunki, a zwłaszcza stan natlenienia i 
odczyn gleby

3. W glebach i osadach dennych arsen występuje przede wszystkim w postaci połączeń 
z amorficznymi tlenkami żelaza. Taka forma wiązania arsenu stwarza potencjalne ry
zyko jego uruchamiania w warunkach skrajnie kwaśnego lub alkalicznego odczynu 
albo głębokiej anaerobiozy. Niewielkie zmiany odczynu i przejściowe warunki beztle
nowe nie powinny powodować znacznego wzrostu mobilności arsenu.
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