
ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LXII NR 1 WARSZAWA 2011: 65-69

AGNIESZKA JÓZEFOWSKA, ANNA MIECHÓWKA

PORÓWNANIE WYNIKÓW OZNACZANIA 
ZAWARTOŚCI WĘGLA ORGANICZNEGO W GLEBACH 
POGÓRZA KARPACKIEGO UZYSKANYCH METODĄ 

TIURINAI METODĄ SUCHEGO SPALANIA (TERMICZNĄ)*

C O M PA R ISO N  OF THE RESULTS OF O R G ANIC C A R B O N  
DETERM INATIO N IN  SOILS OF THE CARPATHIAN  
FOOTHILLS O BTAINED B Y  THE TIURIN A N D  D RY  

C O M BU STIO N  M ETH O DS (TH ERM AL M ETH O D)

Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb,
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

A bstrac t: Sam ples were collected from  38 soil profiles located in the grasslands and arable lands o f  the 
Carpathian Foothills. The total num ber o f  sam ples was 169. Organic carbon was analyzed in each sample; 
it was determ ined by the Tiurin m ethod and the dry com bustion m ethod using the TO C-TN  1200 therm al 
analyzer. The aim  o f  the study was to com pare 2 m ethods o f  determ ining organic carbon. Interpretation 
o f  statistical results indicates a significant correlation (r =  0.9905) betw een the carbon content analyzed 
by both m ethods. Based on the relationships, it is proposed that linear regression equations can be 
em ployed to recalculate the organic carbon content betw een both analytical m ethods.
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WSTĘP

Metody oksydymetryczne oznaczania zawartości węgla organicznego (Corg) w glebie 
coraz częściej zastępowane są metodami polegającymi na suchym spalaniu i oznaczaniu 
CO^ w różnego rodzaju analizatorach. W niektórych syntetycznych opracowaniach istnieje 
konieczność wykorzystania wyników oznaczeń zawartości Corg w glebach przepro
wadzonych różnymi metodami.

Badania prowadzone dotychczas z wykorzystaniem próbek gleb z terenów nizinnych 
wykazały, że pomimo różnic metodologicznych w porównywanych analizach istnieje 
silna korelacja pomiędzy wynikami uzyskanymi tymi metodami [Jankauskas i in. 2006; 
Łabętowicz i in. 1997]. Łabętowicz i in. [1997] stwierdzili ponadto, że różnice pomiędzy
♦Badania wykonano w ramach projektu badawczego nr N N310 312434 „Wpływ sposobu użytkowania 
na zasoby węgla organicznego, azotu i siarki w glebach górskich zagospodarowanych rolniczo”.
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zawartościami węgla uzyskanymi obiema metodami są determinowane głównie zawartością 
części spławialnych oraz stężeniem aktywnych form Fe2+ i Mn2+. Jankauskas i in. [2006] 
podkreślili, że dla aktualizacji bazy danych o materii organicznej na świecie istnieje 
konieczność przeliczania wyników uzyskanych różnymi metodami i zaproponowali 
wykorzystanie do tego celu równań regresji liniowej. Uznali oni potrzebę przeprowadzenia 
takich badań porównawczych na większym i bardziej zróżnicowanym materiale glebowym.

Celem niniejszej pracy jest porównanie zawartości Corg w glebach górskich 
użytkowanych rolniczo oznaczonych dwoma metodami: oksydymetryczną Tiurina oraz 
spalania wysokotemperaturowego w analizatorze TOC-TN 1200. W pracy podjęto także 
próbę ustalenia przeliczników pozwalających na korzystanie z wyników uzyskanych 
wymienionymi metodami.

MATERIAŁY I METODY

W badaniach wykorzystano 169 próbek glebowych pochodzących z 38 profili, 
zlokalizowanych na gruntach ornych (19) oraz na użytkach zielonych (19) Pogórzy 
Ciężkowickiego i Śląskiego oraz Beskidu Śląskiego i Małego. Badane profile reprezentowały 
następujące typy gleb: opadowo-glejowe, płowe, rankery oraz brunatne -  właściwe i 
kwaśne [Systematyka gleb Polski 1989]. Podczas badań terenowych gleby te sprawdzono 
pod kątem występowania w nich warunków redukcyjnych, stosując roztwór 2,2- 
bipirydylu w 10% kwasie octowym.

W materiale glebowym oznaczono: pH w 1 mol KCl-dm"3 potencjometrycznie, skład 
granulometryczny metodą areometryczną Casagrande'a w modyfikacji Prószyńskiego. 
Zawartość Corg oznaczono dwoma metodami. Pierwsza polegała na suchym spalaniu 
próbki gleby w analizatorze TOC-TN 1200 i oznaczeniu wydzielonego C 0 2 
(niedyspersyjnym detektorem podczerwieni). Druga metoda -  oksydymetryczna Tiurina, 
polegała na spaleniu węgla za pomocą silnego utleniacza -  dichromianu(VI) potasu 
(K2Cr20 ?) [Oleksynowa i in. 1987].

Uzyskane wyniki zostały pogrupowane według zawartości Corg oznaczonej metodą 
Tiurina. Analizowano następujące przedziały zawartości Corg: >20, 10-20 i <10 g-kg_1. 
Ostatnia grupa została dodatkowo rozdzielona na dwie podgrupy: w jednej znalazły się 
wyniki analizy próbek glebowych, które pochodziły z poziomów genetycznych oglejonych, 
a w drugiej -  z poziomów bez śladów oglejenia. Do każdego wyniku z powyższych 
przedziałów przyporządkowano wynik oznaczeń zawartości Corg uzyskany metodą suchego 
spalania. Analizę statystyczną wykonano za pomocą programu Statistica 9 PL.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Wszystkie badane gleby należały do kategorii agronomicznej gleby ciężkie [PTG 2008] 
i najczęściej charakteryzowały się odczynem bardzo kwaśnym i kwaśnym (tab. 1).

Zawartość Corg w badanych glebach oznaczona metodą Tiurina wahała się w 
szerokich granicach od 0,80 do 50,50 g*kg_1. Metodą suchego spalania oznaczono średnio 
o 18,8% Corg więcej niż metodą Tiurina, przy czym dla próbek z przedziału powyżej 
20 g*kg_1 wartość ta sięgała 23,5%, dla przedziału 10-20 g*kg_1 -  16,4%, a dla próbek 
poniżej 10 g-kg"1 bez śladów oglejenia -  16,0%. W glebach ciężkich analizowanych przez 
Łabętowicza i in. [1997] różnice w zawartości Corg. oznaczonego analogicznymi metodami 
były bardzo zbliżone, bo wynosiły ±20%. W oglejonych poziomach glebowych o 
zawartości węgla poniżej 10 g*kg_1 zawartość Corg oznaczona metodą suchego spalania
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TABELA 1. W yniki analizy uziam ienia oraz  pH  badanych  gleb 
TABLE 1. R esults o f  granulom etric and pH  analysis o f  investigated soils 

iP róbki glebow e N

*w naw iasach podano  w artości średnie, przy obliczeniu średniego pH  uwzględniono, 
że p H = -lo g  [ H ,0 ] +; -  in paren theses there are the average values, when calculating the 
average pH  there  w as taken  into accoun t that p H = -lo g  [H30 ]* ; ab ez  śladów  oglejenia -  
w ithout gleyic traces ; bze śladam i oglejenia -  w ith gleyic traces

była średnio o 3,0% niższa niż uzyskana metodąTiurina. Wynika to z tego, że gdy gleba 
zawiera zredukowane formy niektórych pierwiastków, na przykład Fe2+ i Mn2+, część 
dwuchromianu potasu jest wykorzystywana na ich utlenienie, a przez to wyniki oznaczeń 
węgla organicznego są zawyżone. Metoda Tiurina jest więc obarczona błędem w przypadku 
analizy gleb oglejonych [Bednarek i in. 2004].

Interpretacja statystyczna uzyskanych wyników wskazuje na istotną zależność 
pomiędzy zawartością Corg oznaczoną wymienionymi metodami, przy czym można 
zauważyć, że dla prób o zawartości węgla organicznego od 10 do 20 g-kg”1 korelacja jest 
najsłabsza (jakkolwiek nadal wysoce istotna) (tab. 2). Podobne zależności uzyskali 
Jankauskas i in. [2006].
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RYSUNEK 1. Zależność pom iędzy zawartością Corg w  badanych glebach oznaczoną m etodami -  term iczną 
(y) i T iurina (x)
FIGURE 1. Relation between organie carbon content obtained by therm al m ethod (y) and Tiurin m ethod (x)

P ró b k i g lebow e 
iSoil sam ples 
[g C org  kg ']

:N PHkci iP rocentow a zaw artość  frakcji o średnicy  [mm] 
P ercen tage  o f  fraction  in diam eter [mm]

2 -0 ,0 5 0 ,0 5 -0 ,0 2 < 0 ,0 2

W szystkie -  Ali 169 3 ,5 -6 ,6 (4 ,1)* 1 0 -8 4  (35) 3 -4 6  (21) 11-73  (44)

> 20 i 28 3 ,8 -6 ,2 (4 ,1 ) 112-63 (38) 14—46 (24) 119-59 (38)

!l 0 -2 0 ; 36 3 ,7 -6 ,6 (4 ,2 ) 1 2 -6 0  (34) 1 1 -3 9  (23) 2 5 -6 2  (43)

|<10a 49 3 ,6 -6 ,0 (4 ,1 ) 1 4 -8 4  (43) 3 -3 6  (17) 11 -6 7  (41)

< 1 0b 56 3 ,5 -5 ,4 (3 ,9 ) 1 0 -5 8  (27) 7 -3 8  (22) 3 0 -7 3  (51)



68. A. Józefowska, A. Miechówka

TABELA 2. Z aw artość  w ęgla organicznego o raz  współczynniki k o re lacji i regresji dla 
porów nyw anych zaw artośc i C org  uzyskanych m etodam i: Tiurina i suchego spalania 
TABLE 2. O rganie c a rb o n  content, co rre la tion  and regression  indices for co m pared  C org. 
con ten ts ob tained  by Tiurin and dry com bustion  m ethods

P ró b k i glebow e 
Soil sam ples

N r
N o

Zawartość Corg. oznaczona 
m eto d ą
The conten t o f  C org. 
determined by

W spółczynnik 
k orelacji liniowrej 
The linear 
co rre lation  
coefficient p< 0 ,001

Regresja liniowa Q 3 
Linear regression [%] 
y ^  a+bx 
y -  Corg.T1

x -  Corg.S2
Suchego spalania |Tiurina 
Dry combustion jTiurin method

gC org-kg"1 g 'kg-1 a b

W szystkie -  Ali 169 0 ,70-58 ,67  1 0 .80 -50 ,50 0,9905 -0 ,4 7 5 9 1,2331 10

> 20 28 24 ,17-58 ,67  2 0 .7 4 -  50,50 0.9418 1,0893 1,1948 1

1 0 -2 0 36 10.09-26.70 1 0 ,2 2 -1 9 ,7 9 0.8911 -0 ,1263 1,1679 1

< 1 0 a 49 0 ,84-15 ,24  1 0 ,80 -9 ,99 0.9426 -0 .2 4 9 8 1,2623 4

< 10b 56 0,70-9 ,38  ; 0 ,91 -9 ,58 0.9083 -0 ,0 4 8 3 1.0431 12

a bez  śladów  oglejenia -  w ithout gleyic traces ; b ze śladam i oglejenia -  with gleyic traces; 
'C o rg .T  -  zaw artość  węgla organicznego oznaczona m etodą  Tiurina -  c a rb o n  content obtained  
by Tiurin m ethod; 2C org. S -  zaw artość  w ęgla organicznego oznaczona m eto d ą  suchego 
spalania -  c a rb o n  con ten t obtained  by dry  com bustion  m e th o d ;3 Q -  p ro cen to w a  różnica 
pom iędzy średnim i wynikami zaw artośc i w ęgla organicznego uzyskanym i m eto d ą  suchego 
spalania a wynikami obliczonymi z rów nania reg resji -  the percen tage  difference be tw een  the 
average results ob tained  by dry com bustion  m ethod and results calculated  using regression  
equation

Na podstawie wyników analiz zawartości Corg w 169 próbkach gleb uzyskanych 
dwoma porównywanymi metodami wyznaczono krzywe regresji dla wszystkich wyników 
(rys. 1) oraz dla poszczególnych ich grup, które mogą posłużyć do przeliczania wyników 
oznaczeń wykonanych tymi metodami. Współczynniki kierunkowe równań regresji -  b 
we wszystkich badanych grupach miały wartość zbliżoną do 1 (tab. 2).

Wyniki zawartości Corg. oznaczone metodą Tiurina przeliczono za pomocą uzyskanego 
równania regresji liniowej na przewidywane wyniki dla metody suchego spalania. Wyniki 
obliczone różniły się średnio o 10% od wyników oznaczonych metodą suchego spalania. 
Ze względu na tak dużą różnicę do przeliczeń wykorzystano równania regresji liniowej 
obliczone dla poszczególnych grup wyników. Dla przedziału powyżej 20 g*kg_1 oraz 
10-20 g*kg_1 wyniki uzyskane z przeliczenia, na podstawie odpowiednich krzywych 
regresji, różniły się średnio o 1% od wyników oznaczeń dokonanych metodą suchego 
spalania. Wyższe różnice odnotowano w przedziale poniżej 10 g*kg_1. Wyniki dla gleb bez 
śladów oglejenia różniły się średnio o 4%, natomiast różnica pomiędzy wynikami dla gleb 
ze śladami oglejenia wynosiła 12% (tab. 2). Do przeliczeń wyników zawartości Corg 
uzyskanych metodą Tiurina na odpowiednie wartości przewidywane w przypadku 
zastosowania metody suchego spalania lepsze okazały się krzywe regresji dla poszcze
gólnych grup wyników. Stosując podział na grupy uzyskujemy mniejszą procentową 
różnicę pomiędzy wynikami rzeczywistymi, uzyskanymi metodą suchego spalania a 
przewidywanymi, uzyskanymi z przeliczenia (tab. 2).
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WNIOSKI

1. Wyniki oznaczeń węgla organicznego metodą Tiurina były istotnie skorelowane 
(r=0,9905) z wynikami uzyskanymi metodą suchego spalania. Zawartości węgla or
ganicznego oznaczone metodą Tiurina były średnio o 18,8% niższe niż uzyskane 
metodą suchego spalania.

2. Przy przeliczaniu zawartości Corg uzyskanych metodą Tiurina na zawartości prze
widywane dla metody suchego spalania lepsze wyniki uzyskano wykorzystując rów
nania regresji obliczone dla kolejnych przedziałów zawartości Corg niż w przypadku 
równania obliczonego na podstawie wszystkich wyników.

3. W poziomach glebowych, w których występowało oglejenie, zawartość węgla ozna
czona metodą suchego spalania była niższa średnio o 3% niż oznaczona metodą 
Tiurina.

4. W glebach ze śladami oglejenia nie zaleca się zatem przeliczania wyników zawartości 
węgla oznaczonego metodą Tiurina za pomocą krzywej regresji liniowej.
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