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Abstract: The research recognized the effect o f various materials i.e. sew age sludge, ash, peat 
and various doses sewage and ash and peat and ash mixtures on some physicochem ical proper
ties o f soil, like pH, hydrolytic acidity, capacity o f the sorption complex, С t contents, contents 
o f available P, К  and Mg, total and soluble in 1 mol HC1 heavy metal contents. Sludge and its 
mixtures application caused the highest growth o f capacity o f the sorption complex, contents o f 
P, K, Mg and it caused progressive growth o f heavy metals concentration. A supplem ent o f ash 
and its m ixtures (ash-and-sludge, ash-and-peat) increased pH. Ash w as characterized by low 
contents o f heavy metals. Peat and its m ixture application caused reduction o f  heavy metal 
contents. Peat was source o f the highest growth o f Corg content.
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WSTĘP

Stosowanie osadów ściekowych w rekultywacji biologicznej nie tylko poprawia 
właściwości fizykochemiczne gleby, ale również wzbogacają w przyswajalne makro- i 
mikroelementy [Czekała 1999]. Również popioły paleniskowe mogą być wykorzystane 
jako materiał ulepszający właściwości fizyczne gleby [Bogacz 1995], a także jako materiał 
odkwaszający oraz dostarczający roślinom składników pokarmowych [Ciećko, Nowak 
1984; Maciak i in. 1976]. Wykorzystanie osadów ściekowych i popiołów paleniskowych 
w rolnictwie, a w szczególności do rekultywacji terenów zdegradowanych, prowadzi do 
poprawy produktywności ekosystemów rekultywowanych [Maciak 1981; Siuta 2001].
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Głównym problemem w stosowaniu tych materiałów może być wysoka zawartość metali 
ciężkich. Stąd wynika konieczność badania gleby i podłoża, do których stosuje się odpady [Quant 
2000; Rutkowska i in. 2004]. Należy również ocenić czy stosowanie odpadów sprzyja poprawie 
właściwości fizykochemicznych gleby bądź podłoża rekultywowanego, np. składowiska odpadów.

Celem niniejszej pracy było określenie wpływu różnych materiałów : osadu komunalnego, 
popiołu paleniskowego i torfu oraz ich mieszanin na właściwości gleby, takie jak: pH, 
kwasowość hydrolityczną i sumę kationów zasadowych, zawartość węgla organicznego, 
azotu, przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu oraz zawartość całkowitą i form 
rozpuszczalnych metali ciężkich: Cr, Zn, Pb, Cu, Cd i Ni w glebie.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ

Badania nad wpływem stosowania różnych osadów na właściwości fizykochemiczne 
gleby przeprowadzono po zakończeniu 3-letniego doświadczenia wazonowego. Do badań 
użyto glebę bardzo kwaśną o składzie granulometrycznym pyłu ilastego (tab. 1). Zawierała 
ona 18% piasku, 8% pyłu grubego, 36% pyłu drobnego, 24% iłu pyłowego grubego, 9% 
iłu pyłowego drobnego i 5% iłu koloidalnego. Zastosowany w doświadczeniu wazonowym 
popiół paleniskowy odpowiadał pod względem składu granulometrycznego glinie 
piaszczystej pylastej [Systematyka gleb Polski 1989].

TABELA 1. Charakterystyka fizykochemiczna materiałów zastosowanych w doświadczeniu 
TABLE 1. Characteristic o f physicochemical properties o f materials used in experiment

Właściwości
Properties

Jednostka
Unit

Gleba
Soü

Osad
Sewage sludge

Popiół
Ash

Torf
Peat

Skład gr. płi* Psp** gPP*** -

P ^ (K C I) pH 3,60 6,67 9,85 4,82

P^(H20) 4,73 6,82 10,06 5,26

Hh mmol(+)/kg 1 70,68 161,96 3,63 831,94

S - CEC 42,45 887,03 260,25 317,09

C-org. g - kg 1 18,48 219,16 23,69 370,50

N-og. 1,92 35,25 0,53 11,49

P przysw. mg • kg 1 s.iTL 57,43 611,40 41,18 269,75

К przysw. 72,42 247,60 140,33 117,97

Mg przysw. 109,75 885,49 989,86 999,86

Cr mg • kg ‘s.m. 39,33 48,95 33,85 11,55

Pb 40,40 59,25 18,65 2,75

Cu 8,28 272,25 74,50 1,18

Zn 70,25 1182,50 93,75 9,28

Cd 0,43 5,10 0,28 0,05

Ni 30,08 23,03 39,98 7,30

*płi -  pył ilasty; **psp -  piasek słabo gliniasty pylasty; ***gp -  glina piaszczysta pylasta
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Doświadczenie przeprowadzono w czterech powtórzeniach, w wazonach polietyleno
wych, o pojemności 6 kg, napełnionych mieszaninami popiołowo-osadowymi i popiołowo- 
torfowymi w ilości 1-30% w stosunku do ogólnej masy gleby. W schemacie doświadczenia 
uwzględniono również obiekty obejmujące jedynie komponenty wchodzące w skład 
mieszanin (tab. 2). Komunalny osad ściekowy, ustabilizowany w procesie mezofilnej 
fermentacji metanowej, pochodził z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w 
Oświęcimiu.

We wszystkich wazonach zastosowano corocznie stałe nawożenie NPK w ilości: 0,3 
g N, 0,08 g P, 0,2 g К na 1 kg gleby, w formie NH N 0 3, КН9Р 0 4, KC1. Nawozy mineralne 
zastosowano w pierwszym roku na dwa tygodnie przecf wysianiem roślin w formie 
roztworów i dokładnie wymieszano z podłożem. W drugim i trzecim roku nawozy 
stosowano wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji mieszanki roślin. W skład mieszanki 
weszły: kostrzewa czerwona (Festuca rubra L.) -  47%, kostrzewa trzcinowa (Festuca 
arundinacea Schreb.) -  17,5%, wiechlina łąkowa (Poci pratensis L.) -  23,5%, komonica 
zwyczajna (Lotus corniculatus L.) -  12%. W czasie wegetacji rośliny podlewano wodą 
redestylowaną, utrzymując wilgotność gleby na poziomie 60% maksymalnej pojemności 
wodnej. Plon oraz zawartość metali ciężkich w mieszance traw z komonicą zwyczajną 
podano w pracy Antonkiewicza [2007].

W glebie po zakończeniu doświadczenia oznaczono pH w H?0  i 1 mol KC1 • dm“3, 
kwasowość hydrolityczną (Hh) metodą Kappena, sumę kationów** zasadowych w ! mol • 
dm-3 CH^COONH^, zawartość węgla organicznego metodą Tiurina, azotu -  Kjeldahla, 
zawartość przyswajalnego fosforu i potasu -  Egnera-Riehma, magnezu -  Schatschabela. 
W glebie oznaczono również całkowitą zawartość metali ciężkich po uprzednim utworzeniu 
roztworów w mieszaninie kwasu azotowego i nadchlorowego (3:2) oraz po rozpuszczeniu 
w 1 mol HC1. W podłożach, z każdego powtórzenia (wazonu), oznaczono zawartość Cr, 
Zn, Pb, Cu, Cd, Ni metodą ICP-AES (Inductively coupled plasma -  plazma indukcyjnie 
wzbudzona). Do obliczeń statystycznych zastosowano arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 
7.0. Istotność różnic między porównywanymi średnimi określano metodąDuncana. Analizę 
wariancji i test Duncana wykonywano na poziomie istotności a  = 0,01. Obliczono 
współczynniki zmienności wskazujące zmienność właściwości fizykochemicznych gleby.

WYNIKI

Wprowadzenie do gleby osadu ściekowego, popiołu paleniskowego, torfu oraz ich 
mieszanin przyczyniło się do zmiany szeregu jej właściwości fizykochemicznych (tab. 
2). Stwierdzono, że po 3-letnim okresie wegetacji mieszanki roślin, wartość pH osadów 
użytych w doświadczeniu uległa obniżeniu. W największym stopniu obniżyła się wartość 
pH torfu o 2,03 jednostki (z 4,82 do 2,79), następnie osadu -  o 1,14 jednostki, popiołu 
paleniskowego -  o 1,04 jednostki, a w najmniejszym stopniu gleby o 0,47 jednostki. Po 
zakończeniu doświadczenia największym zakwaszeniem charakteryzował się torf, następnie 
gleba i osad. Odczyn torfu i gleby był bardzo kwaśny, osadu lekko kwaśny, natomiast 
popiołu był nadal zasadowy. Po trzech latach badań stwierdzono, że zastosowane do 
gleby mieszaniny popiołowo-osadowe i popiołowo-torfowe spowodowały istotny wzrost 
odczynu gleby. Wzrost wartości pHKCj w glebie, w której zastosowano 30% dodatek 
mieszaniny popiołowo-osadowej i popiołowo-torfowej (obiekty XII, XVIII), wynosił 
odpowiednio: 87,62% i 121,25%) w stosunku do obiektu kontrolnego (tab. 2). Odczyn 
gleby z tych obiektów był odpowiednio: lekko kwaśny i obojętny. Gleba po zastosowaniu



TABELA 2. Podstawowe właściwości fizykochemiczne gleby po zakończeniu doświadczenia 
TABLE 2. Essential physicochemical properties o f soil after experiment ending

Obiekty
Objects*

pH Hh S -C E C C-org.
O rgC

N-og.
Ntot

C:N Przyswajalne -  Available 
[mg - kgr1]

Nr No Nazwa Name H20 KC1 mmol (+) •kg-1 g* kg '1 P К Mg

I Kontrola 3,74** 3,13 76,20 39,42 16,85 1,31 12,90 62,46 79,84 96,83
II Osad -  O 5,82 5,53 187,48 866,50 203,01 31,03 6,60 503,32 199,13 827,03
III Popiół -  P 8,94 8,81 3,80 247,30 25,82 1,50 17,27 45,10 162,46 965,75
IV T o rf-T 3,46 2,79 908,18 302,83 352,79 10,59 33,37 242,45 99,97 604,85
V PO 8,16 7,91 5,80 245,62 57,56 2,84 20,37 141,36 99,10 1538,85
VI PT 8,18 8,00 5,38 270,81 81,43 2,18 37,45 99,96 130,90 873,40
VII PO 1% 3,91 3,21 63,90 43,44 15,64 1,73 9,04 53,53 75,43 132,28
VIII PO 2% 4,01 3,42 61,93 46,73 16,94 1,73 9,79 73,18 75,78 166,95
IX PO 5% 4,44 3,56 57,10 47,26 18,36 1,85 9,92 80,48 84,02 177,25
X PO 10% 4,74 3,77 50,73 53,24 21,06 1,85 11,37 94,39 85,23 432,25
XI PO 20% 6,30 5,46 24,30 111,19 30,79 1,96 15,80 117,76 94,07 467,83
XII PO 30% 6,54 5,87 17,60 122,12 37,55 2,10 18,04 127,33 102,74 474,10
XIII PT 1% 3,61 3,12 75,48 40,84 15,84 1,41 11,28 61,05 77,24 72,05
XIV PT 2% 3,73 3,22 73,13 46,22 17,23 1,51 11,43 61,15 78,41 96,03
XV PT 5% 4,02 3,47 71,40 53,52 22,22 1,64 13,54 65,82 86,92 124,33
XVI PT 10% 6,41 5,74 17,93 167,61 30,52 1,71 17,89 71,27 100,64 216,53
XVII PT 20% 6,74 6,30 16,70 188,67 34,93 1,74 20,08 84,20 108,79 359,80
XVIII PT 30% 7,39 6,93 8,88 238,05 53,90 1,80 29,92 103,02 112,63 390,30

v% *** 32,74 39,28 216,39 113,10 146,54 180,90 50,94 92,13 31,63 88,12

N RI- LS D (a=0,01 ) 0,13 0,14 24,91 23,10 7,26 1,26 2,70 18,42 10,91 54,21

* Obiekty -  Objects: I -  Control; II— Sewage sludge; III -  Ash; IV -  Peat; V -  PO -  Ash-Sludge 1:1; VI — PT —
Ash-Peat 1:1; VII -  PO -  Ash-Sludge 1%; VIII -  PO -  Ash-Sludge 2%; IX -  PO -  Ash-Sludge 5%; X -  PO -  
Ash-Sludge 10%; XI -  PO -  Ash-Sludge 20%; XII -  PO -  Ash-Shidge 30%; XIII -  PT Ash-Peat 1%; XIV -  PT - Ash-Peat 
2%; XV -  PT -  Ash-Peat 5%; XVI -  PT -  Ash-Peat 10%; XVII -  PT -  Ash-Peat 20%; XVIII -  PT -  Ash-Peat 30%. 
**Średnie ważone; Weighted means; *** Współczynnik zmienności; Variability coefficient; H h -  kwasowość hydro lityczna, 
hydrolytic acidity
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mieszanin popiołowo-osadowej i popiołowo-torfowej (obiekty V, VI) po trzech latach 
wegetacji roślin charakteryzowała się odczynem zasadowym i wartość pHKCI tych podłoży 
była wyższa o ponad 4 jednostki w porównaniu z kontrolą (obiekt 1).

Po trzech latach wegetacji mieszanki roślin stwierdzono, że gleba użyta w doświadczeniu 
oraz osad, popiół i torf (obiekty I-IV) charakteryzowały się większą kwasowością 
hydrolityczną w porównaniu z wartościami wyjściowymi (tab. 1,2). Najwyższą wartością 
tej cechy odznaczały się torf i osad. Z przeprowadzonych badań wynika, że wymieszanie 
silnie zasadowego popiołu z obojętnym osadem i kwaśnym torfem (obiekty V, VI) wpłynęło 
istotnie na spadek kwasowości hydrolitycznej w porównaniu z kontrolą (obiekt I). Istotny 
spadek kwasowości hydrolitycznej zarejestrowano również pod wpływem dodatku 
mieszaniny popiołowo-osadowej i popiołowo-torfowej, w ilości 10-30% w stosunku do 
ogólnej masy gleby. Największe zmniejszenie kwasowości hydrolitycznej zanotowano w 
glebie, w której zastosowano 30% dodatek wymienionych mieszanin (obiekty XII, XVIII), 
spadek jej wartości wynosił odpowiednio: 76,9% i 88,35%) w stosunku do kontroli.

Zmiany po 3-letnim okresie badań dotyczyły również sumy kationów zasadowych gleby i 
odpadów zastosowanych w doświadczeniu. Po trzech latach wegetacji mieszanki roślin 
uprawianej na glebie, osadzie, popiele i torfie, stwierdzono nieznaczne obniżenie sumy kationów 
o charakterze zasadowym w stosunku do wartości wyjściowej (tab. 1, 2). Wśród badanych 
kombinacji nawozowych największą sumą kationów zasadowych charakteryzował się osad 
ściekowy (ponad 21-krotnie wyższą), następnie torf, mieszanina popiołowo-torfowa i 
popiołowo-osadowa oraz popiół (obiekty II-VI), a najmniejszą gleba z obiektu kontrolnego 
(tab. 2). Zastosowanie mieszanin popiołowo-osadowych w ilościach 20-30%  oraz mieszanin 
popiołowo-torfowych w ilościach 10-30%) w stosunku do ogólnej masy gleby powodowało 
istotny wzrost sumy kationów zasadowych, przy zmniejszającej się kwasowości hydrolitycznej. 
Wzrost sumy kationów o charakterze zasadowym w glebie, w której zastosowano 30% 
dodatek wspomnianych mieszanin (obiekty XII, XVIII), wynosił odpowiednio 209,76%) i 
503,84%) w stosunku do obiektu kontrolnego.

Gleba użyta w doświadczeniu zawierała 18,48 g • kg-1 węgla organicznego. Mieszanka 
roślin uprawiana na glebie nienawożonej osadem ściekowym w znacznym stopniu 
korzystała ze składników pokarmowych powstałych w wyniku mineralizacji związków 
próchnicznych gleby Spadek С organicznego po trzech latach trwania doświadczenia 
wyniósł 8,82%) jego wyjściowej zawartości w glebie. Nieznaczne obniżenie zawartości С 
organicznego zarejestrowano także w przypadku osadu ściekowego (7,36%) i torfu (4,78%). 
W popiele paleniskowym zarejestrowano niewielki wzrost zawartości węgla, który był 
spowodowany najprawdopodobniej bujnym wzrostem systemu korzeniowego mieszanki 
traw z komonicą zwyczajną. Zastosowana sama mieszanina popiołowo-osadowa (obiekt 
PO) charakteryzowała się zawartością С organicznego ponad 3-krotnie większą, natomiast 
mieszanina popiołowo-torfowa ponad 4-krotnie większą niż w glebie. Wniesienie do gleby 
mieszanin popiołowo-osadowych w ilości 20-30%) oraz popiołowo-torfowych w ilości 
10-30%o spowodowało istotny wzrost zawartości węgla organicznego. W przypadku 
zastosowania mieszanin popiołowo-torfowych zarejestrowano większy przyrost węgla 
aniżeli po wpływem mieszanin popiołowo-osadowych. Sam torf charakteryzował się 
najwyższą zawartością węgla organicznego, która była ponad 20-krotnie wyższa od 
zawartości węgla w glebie. Natomiast w osadzie ściekowym stwierdzono ponad 12-krotnie 
wyższą zawartość С organicznego w porównaniu z glebą.

Po trzech latach wegetacji mieszanki roślin zawartość azotu w glebie uległa obniżeniu o 
31 % w stosunku do zawartości wyjściowej. Obniżenie zawartości azotu zarejestrowano również 
w osadzie ściekowym o ponad 11 % i torfie o niecałe 8%. W przypadku popiołu paleniskowego,
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pod wpływem corocznego nawożenia mineralnego mieszanki traw nastąpił wzrost zawartości 
azotu (2,83) prawie trzykrotny w stosunku do zawartości wyjściowej (tab. 1, 2). Po 
zakończeniu doświadczenia zawartość azotu w osadzie była ponad 23-krotnie wyższa, a w 
torfie ponad 8-krotnie wyższa w porównaniu z glebą. Wymieszanie osadu o bardzo wysokiej 
zawartości azotu z alkalicznym popiołem spowodowało po trzech latach wegetacji mieszanki 
roślin obniżenie zawartości azotu do 2,84 g • kg“1, natomiast w mieszaninie popiołowo-torfowej 
zawartość azotu wynosiła 2,18 g • kg-1 s.m. mieszaniny. Zastosowanie do gleby mieszanin 
popiołowo-osadowej i popiołowo-torfowej spowodowało systematyczny wzrost azotu w 
podłożach, aczkolwiek wzrost ten nie był istotny.

Przy ocenie warunków siedliskowych, a tym samym oceny jakości próchnicy, oprócz 
bezwzględnej ilości składników pokarmowych roślin i zawartości masy organicznej ważny 
jest stosunek C:N w stosowanych odpadach. Decyduje on o intensywności przemian 
substancji organicznej odpadów wprowadzonych do gleby Stosunek C:N w zastosowanym 
osadzie ściekowym wynosił 6,21:1, natomiast po trzech latach wegetacji stwierdzono niewielki 
wzrost tego stosunku do 6,60:1, co świadczy o mineralizacji substancji organicznej osadu 
(tab. 2). Wymieszanie popiołu paleniskowego o bardzo szerokim stosunku C:N z osadem 
ściekowym i torfem (obiekty V, VI) wpłynęło na wzrost wartości tego stosunku, wynosił 
on odpowiednio: 20,37:1 i 37,45:1. Szeroki stosunek C:N w popiele i mieszaninie popiołowo- 
osadowej wskazuje na bardzo trudny rozkład substancji organicznej, ponieważ są to resztki 
niespalonego węgla. Zastosowanie do gleby mieszaniny popiołowo-osadowej, a jeszcze w 
większym stopniu mieszaniny popiołowo-torfowej powodowało systematyczny wzrost 
wartości stosunku C:N w porównaniu z kontrolą.

Gleba, na której przeprowadzono doświadczenie, wykazywała średnią zasobność w fosfor, 
bardzo niską zasobność w potas, a wysoką zawartość przyswajalnego magnezu. Po 3 latach 
doświadczenia zasobność gleby w fosfor i potas nieznacznie wzrosła, natomiast zawartość 
magnezu obniżyła się w stosunku do jej wyjściowej zawartości w glebie. W przypadku 
zastosowania oddzielnie osadu i torfu zarejestrowano obniżenie zasobności w przyswajalne 
makroelementy. W popiele, podobnie jak w glebie, stwierdzono wzrost zasobności w 
przyswajalny fosfor i potas, natomiast obniżenie magnezu. Wzrost przyswajalnego P i К w 
glebie i popiele wyjaśnia się corocznym nawożeniem mineralnym (NPK). Pomimo spadku 
zawartości Mg przyswajalnego w popiele, po 3 latach wegetacji, okazało się, że popioły 
paleniskowe są bogatym źródłem magnezu dla roślin, ponieważ zawartość Mg była prawie 
10-krotnie wyższa niż w glebie. Bogatym źródłem przyswajalnych makroelementów dla roślin 
były także zastosowane same mieszaniny popiołowo-osadowa i popiołowo-torfowa. 
Dodawanie do gleby wzrastających dawek tych mieszanin spowodowało systematyczny 
wzrost zawartości przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu w glebie.

Gleba użyta w doświadczeniu charakteryzowała się naturalną zawartością Pb, Cu i 
Cd, a podwyższoną Cr, Zn i Ni (tab. 1 ) [Kabata-Pendias i in. 1995]. Stwierdzona zawartość 
metali ciężkich kształtowała się poniżej dopuszczalnych ilości tych pierwiastków w glebach 
zakwalifikowanych do nawożenia osadami ściekowymi [Rozporządzenie Ministra, Osady 
ściekowe 2002]. Oceniając także zawartość metali ciężkich w popiele paleniskowym 
według liczb granicznych zaproponowanych przez IUNG [Kabata-Pendias i in. 1995] 
stwierdzono naturalną zawartość tych pierwiastków z wyjątkiem miedzi. Zawartość metali 
ciężkich w popiele, w porównaniu z glebą, nie była na tyle duża, by można było podnosić 
alarm o potencjalnych zagrożeniach ze strony popiołów paleniskowych. Zastosowany 
osad ściekowy zawierał znacznie większe ilości metali ciężkich niż popiół paleniskowy, 
jednak oznaczona koncentracja tych metali nie przekraczała dopuszczalnych wartości 
warunkujących przyrodnicze ich wykorzystanie [Osady ściekowe 2002]. Po trzech latach



TABELA 3. Zawartość Cr, Zn, Pb, Cu, Cd, Ni w glebie po zakończeniu doświadczenia [m g • kg 1 s.m.] 
TABLE 3. Content of Cr, Zn, Pb, Cu, Cd, Ni in soil after experiment [mg • kg 1 d.m ]

Obiekty - Objects* Cr Zn Pb Cu Cd Ni

Nr Nazwa Całk. Rozp. Całk. Rozp. Całk. Rozp. Całk. Rozp. Całk. Rozp. Całk. Rozp.
No Name Total Soluble Total Soluble Total Soluble Total Soluble Total Soluble Total Soluble

I Kontrola 35,20** 17,33 53,38 22,67 32,10 21,81 7,10 3,09 0,38 0,34 23,36 12,58
II Osad -  О 45,26 32,71 1089,50 662,59 54,25 50,11 253,13 227,01 4,75 3,73 21,81 18,10
III Popiół -  P 31,18 18,43 82,25 54,36 13,68 10,45 65,75 51,74 0,26 0,16 32,88 14,86
IV T o rf-T 9,60 4,73 7,86 5,57 2,10 1,60 1,01 0,89 0,04 0,03 6,54 4,52
V PO 35,29 19,97 583,63 355,42 32,75 16,58 156,75 70,78 2,10 0,55 30,11 16,26
VI PT 23,19 15,06 45,25 41,18 9,71 8,54 33,00 29,80 0,09 0,08 21,14 11,05
VII PO 1% 35,13 18,18 57,38 20,86 35,24 21,93 7,98 4,56 0,34 0,31 22,30 12,74
VIII PO 2% 36,36 18,42 59,33 24,20 34,86 21,25 9,48 4,93 0,40 0,37 21,66 12,06
IX PO 5% 37,38 19,06 65,00 29,08 33,58 21,84 9,65 5,32 0,41 0,38 21,35 12,00
X PO 10% 37,90 19,99 77,88 36,34 33,30 21,13 12,75 5,79 0,44 0,39 20,84 11,94
XI PO 20% 38,85 21,97 85,25 38,63 33,06 21,17 15,43 6,62 0,56 0,41 20,73 11,85
XII PO 30% 39,16 22,20 101,88 44,95 30,89 20,81 22,01 8,94 0,63 0,45 20,45 11,66
XIII PT 1% 34,78 17,22 54,13 23,64 35,33 21,69 7,00 2,82 0,33 0,30 22,34 12,41
XIV PT 2% 33,16 17,07 53,50 25,16 34,58 21,27 7,58 3,11 0,31 0,30 22,06 12,08
XV PT 5% 32,15 16,91 50,38 26,82 35,23 20,78 8,13 3,17 0,31 0,29 21,93 11,88
XVI PT 10% 32,09 16,44 45,00 24,92 34,86 17,87 8,36 4,68 0,30 0,26 21,38 12,02
XVII PT 20% 30,48 15,88 44,75 25,62 33,74 15,75 10,50 5,78 0,30 0,25 21,05 10,67
XVIII PT 30% 30,68 15,71 42,16 25,01 31,73 14,52 11,25 7,86 0,29 0,24 20,14 10,46

v%*** 22,56 28,56 185,05 198,73 37,60 49,17 181,69 217,13 162,87 166,62 23,25 22,29

N rc -L S E U .,, 7,72 1,94 52,50 22,19 9,49 1,66 23,83 2,89 0,57 0,06 7,36 1,19

*Obiekty -- Objects: I —Control; II— Sewage sludge; III -  Ash; IV —Peat; V —PO -  Ash-Sludge 1:1; VI -  PT -  Ash-Peat 1:1;
VII _ PO -  Ash-Sludge 1%; VIII -  PO -  Ash-Sludge 2%; IX -  PO -  Ash-Sludge 5%; X -  PO -  Ash-Sludge 10%;

XI -  PO -  Ash-Sludge 20%; XII -  PO -  Ash-Studge 30%; XIII -  PT -  Ash-Peat 1%; XIV -  PT -  Ash-Peat 2%; XV -  PT -  Ash-Peat 5%;
XVI -  PT -  Ash-Peat 10%; XVII -  PT -  Ash-Peat 20%; XVIII -  PT -  Ash-Peat 30%.
**Średnie ważone; Weighted means; *** Współczynnik zmienności; Variability coefficient
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wegetacji mieszanki roślin pod wpływem mieszanin popiołowo-osadowych stosowanych 
w coraz większym procencie (obiekty VII-XII) następował systematyczny wzrost 
zawartości chromu, cynku i kadmu w glebie, natomiast wzrastający udział mieszanin 
popiołowo-torfowych w glebie powodował spadek zawartości tych pierwiastków. Zmiany 
te nie były jednak istotne (tab. 3). Wzrost zawartości Cr, Zn i Cd w glebie nawożonej 
mieszaninami popiołowo-osadowymi tłumaczy się szczególnie wysoką zawartością tych 
pierwiastków w osadzie, natomiast obniżenie zawartości Cr, Zn i Cd w glebie tłumaczy 
się niską zawartością tych pierwiastków w torfie. W zastosowanym oddzielnie osadzie 
ściekowym (obiekt II) zawartość Cr, Zn i Cd była odpowiednio o ponad: 0, 28-, 20-, 12- 
krotnie wyższa od ich zawartości w glebie. Użyty w doświadczeniu sam torf (obiekt IV) 
charakteryzował się w porównaniu z glebą, osadem i popiołem oraz ich mieszaninami 
najniższą zawartością badanych metali. Zawartość Cr, Zn, Pb, Cu, Cd i Ni w torfie była 
odpowiednio o ponad: 72%, 85%, 93%, 85%, 89,47% i 72% niższa niż w glebie. 
Wprowadzenie do gleby mieszanin popiołowo-osadowych oraz popiołowo-torfowych 
(obiekty VII-XVIII) powodowało systematyczny, aczkolwiek nieistotny, wzrost zawartości 
miedzi w tych podłożach, natomiast zawartość ołowiu i niklu uległa obniżeniu. Źródłem 
miedzi w tych obiektach był osad ściekowy i popiół paleniskowy, w których zawartość 
tego mikroelementu była odpowiednio ponad 35-krotnie i 9-krotnie wyższa niż w glebie. 
W przypadku zastosowania wyłącznie mieszaniny popiołowo-osadowej (obiekt V) 
zarejestrowano istotny wzrost zawartości cynku, kadmu i miedzi w podłożu, wzrost ten 
był odpowiednio o ponad 10-, 5,5- i 22-krotnie wyższy niż w kontroli. Natomiast w 
mieszaninie popiołowo-torfowej (obiekt VI) stwierdzono niższą zawartość Cr, Zn, Pb, 
Cd, Ni niż w glebie kontrolnej, tylko w przypadku miedzi odnotowano ponad 4-krotnie 
wyższą zawartość tego pierwiastka niż w kontroli.

Rozpuszczalne formy Cr, Zn, Pb, Cu, Cd i Ni stanowiły odpowiednio: 49,23-72,28%, 
36,35-91,01%, 45,77-92,37%, 38,97-90,30%, 26,08-94,80% i 45,19-82,98% ich zawartości 
całkowitej (tab. 3). Osad (obiekt II) zawierał największą ilość form rozpuszczalnych chromu w 
stosunku do zawartości całkowitej. W wyniku zastosowania w coraz wyższym procencie 
mieszanin popiołowo-osadowych nastąpił systematyczny wzrost ilości rozpuszczalnego chromu. 
Najmniej rozpuszczalnego chromu znajdowało się w torfie. Z badań własnych wynika, że 
zawartość rozpuszczalnych form tego pierwiastka zwiększała się wraz ze wzrostem odczynu. 
Zaobserwowano również, że badane metale charakteryzowały się małą rozpuszczalnością w 
materiałach, których odczyn był bardziej zasadowy (obiekty III, V). Dotyczy to takich 
pierwiastków, jak: Zn, Pb, Cd, Ni. Również w wyniku zastosowania we wzrastającym procencie 
dodatków popiołowo-torfowych nastąpił systematyczny spadek rozpuszczalności tych 
pierwiastków, co było spowodowane wzrostem odczynu gleby. Wyjątek stanowiła miedź, której 
rozpuszczalność zwiększała się w miarę wzrostu udziału mieszanin popiołowo-osadowych i 
popiołowo-torfowych, czyli w miarę wzrostu wartości pH i ilości materii organicznej. Najwięcej 
w stosunku do zawartości całkowitej form rozpuszczalnych miedzi zawierała mieszanina 
popiołowo-torfowa (obiekt VI), której odczyn był zasadowy.

DYSKUSJA WYNIKÓW
Przyrodnicze zagospodarowanie osadów ściekowych i popiołów paleniskowych ma 

największą perspektywę w rekultywacji terenów poprzemysłowych. Wykorzystanie osadów, 
popiołów oraz ich mieszanin powinno poprawiać w łaściwości fizykochem iczne 
rekultywowanego podłoża, a nie zanieczyszczać go substancjami chemicznymi. Jednym z 
kryteriów przydatności tych odpadów do przyrodniczego zagospodarowania jest stopień
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zanieczyszczenia ich metalami ciężkimi [Maciejewska, Wrońska 2003; Baran i in. 2006]. 
Przedstawiono ocenę kierunku oraz wielkości zmian niektórych właściwości fizyko
chemicznych gleby oraz zawartości w niej metali ciężkich (Cr, Zn, Pb, Cu, Cd i Ni) pod 
wpływem zastosowania osadu komunalnego, popiołu paleniskowego i torfu oraz ich mieszanin.

W badaniach własnych wykazano, że w miarę wzrostu udziału dodatków popiołowo- 
osadowych i popiołowo-torfowych w glebie systematycznie wzrastała wartość pH 
zarówno oznaczonego w H O, jak i w KC1 w stosunku do kontroli, a malała kwasowość 
hydrolityczna. Ponadto poa wpływem wprowadzonych dodatków zarejestrowano w 
glebie system atyczny wzrost sumy kationów o charakterze zasadowym , węgla 
organicznego, azotu ogólnego oraz przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu. Wykazane 
w doświadczeniu odkwaszające właściwości m ieszanin popiołowo-osadow ych i 
popiołowo-torfowych znajdują potwierdzenie w badaniach Maciejewskiej i Wrońskiej 
[2003]. Wprowadzenie popiołów i osadów do gleby przyczynia się do zwiększania 
pojemności sorpcyjnej. Wiąże się to z zasobnością osadów w materię organiczną i składniki 
pokarmowe, w tym w fosfor, wapń, magnez, sód i potas [Czekała 1999]. Dodatni wpływ 
popiołów na sumę zasad wymiennych w glebie znajduje potwierdzenie w badaniach 
Ciećki i in. [1984]. Osady ściekowe ze względu na wysoką zawartość materii organicznej 
zwiększająpojemność sorpcyjną podłoża oraz mająduże znaczenie dla utrzymania dodatniego 
bilansu substancji organicznej gleb [Czekała 1999]. Badania Flis-Bujak [1986], Wiater i 
Dębickiego [1993], Mazura [1995] wykazały, że osady ściekowe odgrywają istotną rolę 
w odbudowywaniu zapasu węgla organicznego w glebach uprawnych. Składniki pokar
mowe w osadach występują głównie w połączeniach organicznych, co oznacza, że są 
dostępne dla roślij^lopiero po mineralizacji osadów [Czekała 1999]. Jednakże wymieszanie 
osadu z alkalicznym popiołem może prowadzić do szybkiej jego mineralizacji i strat 
składników pokarmowych niezbędnych dla roślin, wykazały to badania własne, w których 
stwierdzono niższe zawartości węgla organicznego, azotu ogólnego oraz przyswajalnego 
fosforu i potasu. W badaniach Kalembasy i Wysokińskiego [1999] straty azotu z osadów 
pod wpływem dodatku popiołów wynosiły ponad 10%, co doprowadziło do obniżenia 
wartości nawozowej zastosowanych dodatków. Zagospodarowanie ogromnej ilości osadów 
i popiołów w rekultywacji terenów poprzemysłowych, składowisk popiołów paleniskowych 
pozwoli na wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny polecane do uprawy 
na tych terenach.

Nawożenie gleb osadami ściekowymi, zwiększa całkowitą zawartość makro- i mikro
elementów, w tym metali ciężkich [Berti, Jacobs 1998; Kuziemska, Kalebasa 1997]. W 
przeprowadzonych badaniach największy przyrost prawie wszystkich analizowanych metali 
ciężkich stwierdzono właśnie w przypadku zastosowania wyłącznie osadu ściekowego. 
Wprowadzanie do gleby osadów ściekowych czy też innych odpadów zmienia właściwości 
chemiczne gleb, w wyniku czego może zachodzić uruchamianie lub unieruchamianie 
pierwiastków śladowych wprowadzanych do gleby, jak i tych, które stanowią naturalne 
tło geochemiczne. Tak, więc wzrost zawartości wszystkich metali ciężkich w glebie 
nawożonej osadem ściekowym mógł być spowodowany tak uruchomieniem rezerw 
glebowych, jak i wniesieniem pierwiastków śladowych wraz z osadem ściekowym Podobne 
wyniki otrzymywano także w wielu innych doświadczeniach z wykorzystaniem osadów 
ściekowych [Baran i in. 2006; Rutkowska i in. 2004]. Mniejsze przyrosty zawartości 
metali ciężkich obserwowano w obiekcie, w którym zastosowano wyłącznie popiół. Taki 
wynik znajduje potwierdzenie w doświadczeniu Bogacza [1995], w którym w wyniku 
zastosowania popiołu na glebę piaszczystą siedliska borowego świeżego zaobserwowano 
jedynie niewielki wzrost zawartości badanych mikropierwiastków.
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Wyniki ekstrakcji w 1-molowym HC1 metali ciężkich, takich jak: Zn, Pb, Cd i Ni, 
potwierdziły informacje znane z literatury o małej rozpuszczalności tych pierwiastków w 
środowisku alkalicznym. Rozpuszczalność chromu zwiększała się natomiast wraz ze 
wzrostem odczynu. Wyniki badań dotyczące rozpuszczalności miedzi nie potwierdzają 
danych z literatury wskazujących na zwiększenie dostępności tego pierwiastka dla roślin 
przez wzrost stopnia zakwaszenia podłoża [Kabata-Pendias, Pendias 1999]. M ałą 
rozpuszczalność pierwiastków śladowych wyjaśnia się tym, że pierwiastki te w środowisku 
alkalicznym łatwo przechodzą w związki trudno dostępne dla roślin [Mocek i in. 2005]. 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wprowadzanie do gleby materiałów 
o charakterze alkalicznym jest przyczyną małej rozpuszczalności większości metali ciężkich, 
przez co ograniczone jest ich pobieranie przez rośliny. Wyjątek stanowiły chrom i miedź, 
których rozpuszczalność wzrastała wraz ze wzrostem zasadowości.

WNIOSKI

1. Stwierdzono, że w miarę wzrostu procentowego udziału mieszanin popiołowo-osado- 
wych i popiołowo-torfowych w glebie wzrastał odczyn, zawartość sumy kationów 
zasadowych, węgla organicznego, przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu, nato
miast obniżała się kwasowość hydrolityczna.

2. W zastosowanym osadzie ściekowym stwierdzono: prawie 1,5-krotnie więcej chromu 
i niklu, ponad 20-krotnie więcej cynku; 1,7-krotnie ołowiu; 35-krotnie miedzi; 12- 
krotnie kadmu niż w kontroli.

3. Popiół charakteryzował się niską zawartością chromu, ołowiu i kadmu, natomiast za
wierał ponad 1,5-krotnie więcej cynku; 9-krotnie miedzi; 1,4-krotnie niklu w porów
naniu z obiektem kontrolnym.

4. W zastosowanym torfie stwierdzono niską zawartość wszystkich badanych metali 
ciężkich (Cr, Zn, Pb, Cu, Cd, Ni) w porównaniu z obiektem kontrolnym.

5. Zastosowanie wzrastających udziałów mieszanin popiołowo-osadowych powodowało 
stopniowy wzrost zawartości chromu, cynku, kadmu i miedzi w glebie oraz stopnio
wy spadek ilości ołowiu i niklu. Przyczyną tego była wysoka zawartość Cr, Zn, Cd i 
Cu oraz niska zawartość niklu w osadzie, a także niska zawartość ołowiu w popiele.

6. Dodatek do gleby wzrastających dawek mieszanin popiołowo-torfowych było przy
czyną stopniowego spadku chromu, cynku, ołowiu, kadmu i niklu w glebie, co można 
tłumaczyć niską zawartością tych pierwiastków w torfie.

7. Stwierdzono, że zastosowane w doświadczeniu osady ograniczały mobilność metali 
ciężkich, czego dowodem jest niewielki udział ich form wymiennych. Tym samym 
ograniczyły one dostępność tych mikropierwiastków dla roślin.
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