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A bstract: The study presents the results o f  studies on the impact o f  w ool addition on the structural 
parameters o f  soil developing from post-mining materials. In the described investigations on the structure 
o f  theses soils, original methods elaborated at the Department o f  Soil Science for cultivated soils were 
employed for the first time. The addition o f  mineral w ool resulted in loosening o f  the soil material. Dry 
soil volume density decreased, whereas its total porosity increased. Moreover, the addition o f  wool 
facilitated water movement in the aggregate and enhanced the minimal water capacity, as well as static 
water resistance. Additionally, the soil maximal swelling, dynamic water resistance and compressive 
strength were observed to decrease.
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WSTĘP

Gleby rozwijające się z osadów pogómiczych KWB „Konin” należą do gleb spoistych, 
powstałych z mieszaniny glin zwałowych zlodowacenia Warty i północnopolskiego. Do 
agromelioracji tych gleb wykorzystano zużyte w produkcji szklarniowej maty z wełny 
mineralnej [Gilewska, Otremba 2004b, Otremba, Gilewska 2006]. W trakcie produkcji 
szklarniowej maty zostają silnie poprzerastane korzeniami roślin, co powoduje zmiany 
objętości ich fazy stałej, a także pogorszenie właściwości sanitarnych [Stypowska 2002, 
Martyn, Strojny 1996]. Po dwóch latach ich użytkowania zachodzi konieczność wymia
ny podłoża. Jednym ze sposobów utylizacji zużytych mat szklarniowych jest ich wyko
rzystanie do naprawy właściwości fizycznych gleb.

W niniejszej pracy podjęto próbę określenia wpływu dodatku wełny mineralnej na 
niektóre parametry struktury gleb rozwijających się z osadów pogómiczych. Struktura 
jest bowiem jedną z najważniejszych cech decydujących o całokształcie właściwości
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fizycznych danej gleby [Owczarzak 2002]. Zauważyć należy, że badań dotyczących struk
tury tych gleb jest niewiele [Bender 1995, Gilewska 1995, Gilewska, Otremba 2004a, 
Kołodziej i in. 2009].

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono na materiale glebowym pobranym z pola doświadczalnego 
Katedry Gleboznawstwa i Rekultywacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zlo
kalizowanym na zwałowisku wewnętrznym odkrywki Pątnów. Obiektem było doświad
czenie założone jesienią 2001 r., w którym po raz pierwszy do osadów pogómiczych 
dodano wełnę mineralną w ilości 200 m3 • ha"1 [Gilewska, Otremba 2004a]. Jesienią 2008 
roku, na tym samym obiekcie, powtórnie zastosowano w tożsamych ilościach wełnę 
mineralną. Próbki o strukturze nienaruszonej do badań właściwości fizykomechanicz- 
nych poziomu omego pobrano w pierwszej połowie września 2009 r. Obiektem kontrol
nym była powierzchnia bez dodatku wełny mineralnej. Na obu obiektach uprawiana była 
pszenica ozima, pod którą zastosowano identyczne nawożenie mineralne: 200 kgN  • ha-1, 
40 kg P20 5* ha i 80 kg K20  • ha'1. Nawożeniem wzbogacającym poziom uprawny w 
materię organiczną były corocznie przeorywane słoma i resztki roślinne.

Próbki o naruszonej i nienaruszonej strukturze (próbki objętościowe o V=1 cm3) pobie
rane były z dwóch głębokości warstwy ornej -  7 i 15 cm. Przed przystąpieniem do pobrania 
próbek objętościowych, poziom omy profilu glebowego doprowadzono do stanu polowej 
pojemności wodnej, w celu osiągnięcia pełnej i jednolitej „konsolidacji wodnej” [Rząsa, 
Owczarzak 2004]. Po odsączeniu się nadmiaru wody, gleba staje się plastyczna, umożliwia
jąc pobranie próbek o prawidłowym kształcie, zagęszczeniu i wilgotności. Metodami po
wszechnie znanymi i stosowanymi w gleboznawstwie [Mocek i in. 2006] oznaczono: skład 
granulometryczny -  metodą areometryczną Prószyńskiego, gęstość fazy stałej -  metodą 
piknometryczną, węglany -  metodą Scheiblera, węgiel organiczny -  metodą Tiurina oraz 
pojemność higroskopową (H) i maksymalną pojemność higroskopową (MH) -  grawime
trycznie dla agregatów o strukturze naturalnej [Rząsa i in. 1994].

Badania struktur glebowych realizowano w oparciu o opublikowane oryginalne roz
wiązania metodyczne [Rząsa, Owczarzak 1983, 1990], gdzie podano koncepcję, zasady 
i szczegółowe procedury analityczne. W niniejszej pracy wykorzystano jedynie niektóre, 
najistotniejsze elementy obszernego programu badawczego. Stan i zmienność struktury 
warstwy uprawnej gleb, tworzących się z materiału zwałowego z dodatkiem wełny mine
ralnej, oceniono dla agregatów o objętości 1 cm3 i naturalnej strukturze poprzez określe
nie następujących parametrów:
-  dynamiczną wodoodpomość agregatów glebowych (DW) -  za pomocą analiza

tora dynamicznej wodoodpomości agregatów; oznaczenie polega na pomiarze 
energii potrzebnej do rozbicia agregatu glebowego o V = 1 cm3 przez uderzenia 
spadających kropel o masie 0,05 g z wysokości 1 m (energia kinetyczna 1 kropli 
E = 4,905 • 10-4 J);

-  statyczną wodoodpomość agregatów glebowych (SW) -  za pomocą urządzenia WSW; 
pomiar tej cechy sprowadza się do określenia czasu rozpadu („czasu rozmakania”) 
agregatów zanurzonych w wodzie;

-  stan agregacji wtórnej po dynamicznym i statycznym działaniu wody -  oznaczono 
metodą sitową na mokro, na zestawie sit o średnicy oczek: 7, 5, 3, 1, 0,5, 0,25 mm. 
Sita zanurzano w naczyniu z wodą, gdzie następowała segregacja agregatów na frakcje;
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-  prędkość kapilarnego podsiąku (Tk) -  przeprowadzono w płaskim naczyniu szkla
nym z podkładką i bibułą filtracyjną, wypełnionym wodą do wysokości podkładu. 
Pomiar czasu podsiąku rozpoczęto od momentu zetknięcia się agregatu z wodąpod- 
siąkąjącą, a kończono w momencie całkowitego nawilgocenia górnej powierzchni 
agregatu;

-  kapilarną pojemność wodną minimalną ( Y ^ J  i maksymalną ( y ^ ^ )  -  określono od
powiednio po podejściu frontu zwilżania do górnej powierzchni agregatu oraz po 2 
godz. całkowitego wysycania wodą agregatów;

-  wytrzymałość agregatów na ściskanie (Rc) -  za pomocą zaadaptowanego aparatu 
wytrzymałościowego LRu-Ts, wykorzystywanego w przemyśle odlewniczym do 
badania różnych parametrów wytrzymałościowych mas formierskich.

Wymienione wyżej właściwości oznaczono w 5 powtórzeniach losowo wybranych 5 
agregatów, dla których -  przy każdym oznaczonym parametrze -  określono gęstość 
objętościową w stanie powietrznie suchym.

WYNIKI I DYSKUSJA

Gleby wytypowane do badań wykazują dość znaczne zróżnicowanie niektórych pod
stawowych właściwości fizycznych i chemicznych (tab. 1). Zgodnie z nowymi kryteriami 
przyjętymi przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze [PTG 2009] należą one pod wzglę
dem uziamienia do gliny lekkiej (obiekt kontrolny) i gliny piaszczystej (obiekt z dodatkiem 
wełny mineralnej). Gleba z dodatkiem wełny mineralnej zawierała 3-4% mniej frakcji kolo
idalnej, przy zbliżonej zawartości frakcji pyłowej. Badane gleby charakteryzowały się zde
cydowanie zasadowym odczynem, na co wskazują wartości pH 7,20-7,97. Tak wyso
kie wartości pH nie są spotykane w żadnych poziomach wierzchnich gleb uprawnych 
Polski, łącznie z niektórymi utworami wykształconymi ze skał wapniowcowych [Mocek i 
in. 2004, Spychalski 1998]. Taki odczyn jest reperkusją dużej zawartości węglanu wapnia. 
Ilości CaCCX kształtowały się bowiem w przedziale od 1,54 (obiekt z wełną) do 5,91% 
(kontrola). Tak znaczna zawartość węglanu wapnia wynika z właściwości genetycznych 
materiału użytego do formowania zwałowiska wewnętrznego. Tworząje mieszaniny boga
tych w węglany glin „szarych” zlodowacenia środkowopolskiego ze zwałowym materia
łem piaszczystym zlodowacenia północnopolskiego [Bender, Gilewska 1989, Kiygowski 
1971, Rząsa, Młynarek 1968]. Oceniając zawartość węgla organicznego w poziomach 
wierzchnich analizowanych gleb, należy stwierdzić, iż są one nieco niższe aniżeli w mineral
nych glebach uprawnych, wykształconych w naturalnych procesach glebotwórczych. 
Zawartość Corg kształtowała się średnio w przedziale od ok. 0,68 (obiekt kontrolny) do ok. 
1,35% (gleba+wełna mineralna).

W badaniach struktur glebowych, w tym szczególnie struktur agregatowych, cecha
mi charakteryzującymi ich zdolności strukturotwórcze są takie właściwości, jak: wodo
odpomość, agregacja wtórna, prędkość przemieszczania się wody w agregacie (podsiąk 
kapilarny) i pojemność wodna agregatów. Wyniki badań wymienionych właściwości agre
gatów zestawiono w tabeli 2 oraz zilustrowano graficznie na rysunku 1.

Dodawanie do gleby różnych komponentów zarówno mineralnych, jak i organicznych 
powoduje zmiany w trójfazowym ośrodku glebowym tak w ilościowym, jak i jakościo
wym układzie faz: stałej, ciekłej i gazowej. Zastosowana w badaniach wełna mineralna w 
ilości 200 m3 • ha'1 jako dodatek do poziomu uprawnego gleby o objętości 2500 m3 • ha'1, a 
więc w stosunku 1:8, wpłynął przede wszystkim na właściwości fazy stałej powstałej



TABELA 1. Skład granufometryczny, pH, zawartość węglanu wapnia i węgla organicznego w  poziomie próchnicznym 
TABLE 1. Texture, pH, calcium carbonate, and Corg content o f  hiunin horizon

Obiekt
Object

Poziom
Horizon
(cm)

Procentowa zawartość frakcji o średnicy (mm) 
Percent o f  fractionin diameter (mm)

Grupa
granulo metryczna 
wg PTG |2009] 
Texture group 
acc. to PTG 
[2009]

pH
1 M KC1

C a C 0 3 
g • kg:1

Corg 
g -  kg:1

piasek -  sand pył -  silt ił -  clay

2,0-0,05 0,05-0,002 < 0,002

Gleba (kontrola) 7 69 19 12 gJ 7,97 54,78 6,78
Soil (control) 15 65 23 12 gl 7,57 59,06 6,81

Gleba+welna 7 73 19 8 gP 7,20 15,37 13,06
SoiH-wool 15 72 19 9 gP 7,57 15,94 14,06

TABELA 2. Gęstość i porowatość, wytrzymałość na ściskanie, pojemności wodne i wodoodpomość agregatów glebowych 
TABLE 2. Bulk density and porosity, compressive strength, water capacities and water-resistance o f  soil aggregates

Obiekt
Object

Poziom
Horizon
(cm)

Gęstość 
objętościowa 
Bulk density 
Vo
(Mg-nr3)

Porowatość
ogólna
Total
porosity Pc 
(%)

Wytrzymałość 
na ściskanie 
Compressive 
strength 
Rc (MPa)

Wodoodpomość 
Water resistance

Pojemność
higroskopowa
Higroscopic-
capacity
%obj.

Czas 
podsiąku 
Time o f  
capillaiy 
rise

TkiJs)

Kapilarna pojem
ność wodna 
Capillary water 
capacity

Pęcznienie 
agregatów 
Swelling o f  
aggregates

dynamiczna 
dynamie 
DW (J.10-2)

statyczna 
static 
SW (s)

vkmin V.kmax Pr  mm P mix

H MH % obj. % obj. % %

Gleba 
(kontrola) 
Soil (control)

7 1,906 28,0 1,80 17,22 2548 2,43 7,31 145 37,0 56,0 9,0 28,0

15 1,710 35,5 1,47 18,44 3756 2,23 6,49 112 36,4 56,6 0,9 21,1

Średnia mean - 1,808 31,8 1,63 17,83 3152 2,33 6,90 128 36,7 56,3 5,9 24,5

Gleba+wełna
Soifrwool

7 1,655 37,7 0,97 5,40 4704 2,84 7,72 147 44,8 53,0 7,1 15,3

15 1,540 42,1 0,45 3,97 7200 2,64 7,33 14 51,0 53,8 8,9 11,7

Średnia,mean - 1,603 39,9 0,71 4,68 5952 2,74 7,52 81 47,9 53,4 8,0 13,5
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nowej kompozycji: gleba -  wełna mineralna. Wynika to z całkowicie odmiennych od 
gleby właściwości fizycznych wełny mineralnej, głównie od jej strukturalnego układu 
(gęstości) i dużej zawartości materii organicznej, którą stanowi przerastający ją  system 
korzeniowy roślin. Standardowo gęstość maty z wełny mineralnej wynosi średnio 0,08 
Mg • m'3. Faza stała stanowi zaledwie 5%, a porowatość aż 95%. Wśród porów 80% 
stanowią pory aeracyjne, którymi możliwy jest swobodny ruch wody i powietrza [Gilew
ska, Otremba 2004a]. Fakt ten znalazł potwierdzenie już na etapie oznaczania gęstości 
objętościowej i porowatości agregatów pobranych z osadu naturalnego i mieszaniny osa
du z wełną mineralną.

Średnia gęstość poziomu omego gleby bez dodatku wełny, pod koniec okresu wegeta
cyjnego, wynosiła 1,808 Mg • m'3, co odpowiadało porowatości na poziomie ok. 32%. 
Dodatek wełny mineralnej spowodował wyraźny spadek gęstości gleby, a zatem również 
agregatów, do wartości 1,603 Mg • m"3, a wzrost porowatości do około 40%. Ten wzrost 
porowatości w wartościach bezwzględnych o 8% oznacza zwiększenie się ilości porów w 
glebie z dodatkiem wełny o 25% w stosunku do gleby bez dodatku wełny. Swoistą cechą 
gleb, kształtujących się z osadów pogómiczych, jest silne zagęszczenie górnej części pozio
mu uprawnego, co wynika z polifirakcyjnej struktury ich uziamienia, ale przede wszystkim 
z małej ilości materii organicznej [Gilewska, Otremba 2004a]. W wyniku zmienności wa
runków atmosferycznych, zachodzące w warstwie powierzchniowej na przemian procesy 
nawilżania i wysychania oraz związane z nimi procesy pęcznienia i kurczenia, prowadzą do 
szybkiego i silnego zagęszczenia (28 i około 32% porowatości) oraz zaskorupienia po
wierzchni gleby. W miarę wzrostu głębokości, porowatość wyraźnie wzrasta i na głęboko
ści 15 cm osiąga wartości ok. 36% (kontrola) oraz aż ok. 42% (gleba+wełna).

Zagęszczenie gleby, oprócz uziamienia, zawartości materii organicznej i węglanu wap
nia, jest czynnikiem silnie determinującym parametry wytrzymałościowe agregatów glebo
wych, przede wszystkim ich wytrzymałość na ściskanie. Badane agregaty glebowe wyka
zały bardzo zróżnicowaną odporność na ściskanie, przy czym uwidoczniły się tutaj analo
giczne zależności, jak w przypadku ich gęstości i porowatości (tab. 2). Największą wytrzy
małość na ściskanie osiągały agregaty pobrane z głębokości 7 cm, odpowiednio: 1,80 MPa 
(kontrola) i 0,97 MPa (gleba +wełna). Zdecydowanie mniejszą wytrzymałość na ściskanie 
miały agregaty pobrane z głębokości 15 cm, przy czym w przypadku dodatku wełny mine
ralnej wytrzymałość agregatów spadła ponad 2-krotnie, osiągając wartość 0,45 MPa.

Jedną z ważniejszych właściwości struktury agregatowej, która jest pewnym chwilo
wym, krótkotrwałym stadium przechodzącym w trwałe struktury spoiste, jest odpor
ność agregatów na działanie wody, tzw. wodoodpomość. Odporność agregatów na nisz
czące działanie wody jest uzależniona od czynników zewnętrznych, które dostarczają 
energii oraz od właściwości fizycznych i chemicznych samej gleby [Rząsa, Owczarzak 
2004]. Działanie wody w procesie niszczenia struktury agregatowej gleby może przeja
wiać się jako działanie dynamiczne (energia kinetyczna uderzających kropel deszczu) lub 
statyczne (rozpad podczas cyklicznych procesów nawilżania i osuszania) [Owczarzak 
2002], przy czym w przypadku deszczu są to procesy zachodzące jednocześnie.

Pobrane z poziomu omego agregaty glebowe charakteryzowały się bardzo zróżnico
waną dynamiczną wodoodpomością w przedziale średnich wartości energii kinetycznej 
od 4,68 (gleba +wełna) do 17,83 J • 10'2 (kontrola). Dodatek wełny mineralnej spowodo
wał prawie 4-krotne obniżenie odporności agregatów na dynamiczne działanie wody. W 
przypadku tej właściwości, w odróżnieniu od wytrzymałości agregatów na ściskanie, nie 
odnotowano wyraźnych zależności wpływu zarówno zagęszczenia gleby, jak i głęboko
ści pobierania agregatów.
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Statyczne działanie wody przebiega w sposób odmienny i w znacznie dłuższym cza
sie, niż działanie dynamiczne. W badaniu laboratoryjnym, podobnie jak w warunkach 
terenowych, statyczne działanie wody na agregaty glebowe przebiega w dwóch fazach. 
Pierwsza faza to infiltracja wody do wnętrza agregatu wywołana gradientem wilgotności. 
Faza druga, dłuższa związana jest z powolnym pęcznieniem koloidalnych frakcji mineral- 
no-organicznych. W wyniku tych procesów następuje zwiększenie objętości agregatów, 
zmniejszenie ilości makroporów, osłabienie wiązań międzycząsteczkowych, prowadząc 
do całkowitego rozpadu agregatów [Owczarzak 2002, Rząsa, Owczarzak 2004].

Statyczna wodoodpomość badanych agregatów glebowych, mierzona czasem ich 
całkowitego rozpadu była wysoka i wahała się w przedziale od ok. 2500 (kontrola) do 
7200 s (gleba+wełna). W przypadku statycznego działania wody, w odróżnieniu od dyna
micznej wodoodpomości, agregaty pobrane z gleby z dodatkiem wełny mineralnej wyka
zywały w ogólności prawie 2-krotnie większą średnią wodoodpomość, a także ok. 1,5- 
krotnie większą wodoodpomość agregatów pobranych z głębokości 15 cm, pomimo iż 
gęstość objętościowa tych agregatów była zdecydowanie mniejsza niż agregatów pobra
nych z głębokości 7 cm. Uzasadnienia tej prawidłowości należy dopatrywać się w fakcie, 
iż przy zdecydowanie większej ogólnej porowatości agregatów, a także większej ilości 
makroporów, potrzeba znacznie większej ilości wody do całkowitego wypełnienia prze
strzeni wewnątrzagregatowej; im większe uwilgotnienie agregatu tym mniejszy gradient 
wilgotności, a zatem wolniejsze jest przemieszczanie się wody w agregacie.

Zarówno wodoodpomość dynamiczna wyrażana energią, jak i statyczna określana 
czasem niezbędnym do rozbicia agregatu, nie stanowią jeszcze o strukturotwórczych 
zdolnościach gleby. Niekiedy mniejsza odporność na dynamiczne i statyczne działanie 
wody daje ostatecznie znacznie korzystniejszy rozpad agregatów pierwotnych na agrega
ty wtórne, tzw. agregację wtórną. A zatem, dopiero szczegółowa analiza stopnia i charak
teru rozpadu agregatów pierwotnych na agregaty wtórne, może dać właściwy pogląd na 
temat odporności agregatów glebowych na działanie wody, przede wszystkim na efekt 
końcowy tego działania [Rząsa, Owczarzak 2004].

Rezultaty przeprowadzonych badań potwierdziły, iż ważny jest nie tylko stopień, ale 
także charakter (sposób) rozpadu agregatów pierwotnych, czyli procentowa zawartość 
poszczególnych frakcji agregatów wtórnych. Stopień rozpadu analizowanych agregatów 
pierwotnych mierzony tzw. sumą agregatów wtórnych (mezoagregatów) o wymiarach 
większych od 0,25 mm jest bardzo podobny, niezależnie od dynamicznego bądź statycz
nego działania wody, kształtuje się w wąskim przedziale 37-39%, w przypadku agrega
tów pobranych z materiału kontrolnego. Natomiast dodatek do gleby wełny mineralnej 
wywołał niewielkie zmniejszenie o ok. 6% ilości agregatów wtórnych, większych od 
0,25 mm przy dynamicznym działaniu wody i ok. 2% ich przyrost podczas statycznego 
działania wody. Dodatek wełny mineralnej bardziej znacząco uwidocznił się w charakte
rze rozpadu agregatów pierwotnych. Generalnie, w wyniku dynamicznego działania wody 
zmniejszyła się zarówno ilość frakcji agregatów wtórnych (z 5 do 4), a wśród frakcji 
pozostałych zmalała minimalnie ich procentowa zawartość. Jedynie w przypadku sta
tycznego działania wody powstało ok. 6% więcej agregatów o wymiarach 0,5-0,25 mm, 
co w ogólnym bilansie zwiększyło wskaźnik agregacji o wspomnianą wyżej wartość 2% 
sumy agregatów większych od 0,25 mm.

W kształtowaniu klimatu glebowego, a szczególnie właściwości wodnych gleby, waż
nymi parametrami są prędkość przemieszczania się wody w agregatach oraz ich kapilar
na pojemność wodna. Próbując ocenić te parametry, zaobserwowano pozytywny wpływ 
dodatku wełny mineralnej już na etapie oznaczania higroskopowej (H) i maksymalnej hi-
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b

RYSUNEK 1. Agregacja wtórna: a -  po dynamicznym działaniu wody, b -  po statycznym działaniu 
w ody
FIGURE 1. Secondary aggregation: a -  after dynamic water action, b -  after static water action

groskopowej (MH) pojemności wodnej agregatów (tab. 2). Pojemność higroskopowa (H) 
agregatów z dodatkiem wełny mineralnej wzrosła o około 18%, a maksymalna pojemność 
higroskopowa (MH) o około 6%, w stosunku do agregatów bez dodatku wełny.

Z punktu widzenia właściwości wodnych gleby, ważnym parametrem jest prędkość 
przemieszczania się wody w agregatach oraz ich kapilarna pojemność wodna. Oceniając 
te parametry zaobserwowano, że dodatek wełny mineralnej w warstwach przypowierzch
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niowych (7 cm), a więc narażonych bezpośrednio na działanie czynników klimatycznych 
(opady -  nawilżanie, temperatura -  wysychanie) nie miał żadnego wpływu na zmianę 
czasu podsiąku kapilarnego w agregatach. Natomiast zdecydowanie, bo prawie 10-krot- 
nie przyspieszał czas kapilarnego przemieszczania się wody w agregatach w warstwie 
niższej (15 cm) poziomu uprawnego. W całym poziomie uprawnym ruch wody kapilar
nej był zatem ok. 1,5-krotnie większy w glebie z dodatkiem wełny mineralnej.

Zdolność agregatów do kapilarnego przewodnictwa wodnego wiąże się ściśle z ich 
kapilarną pojemnością wodną. W tym przypadku dodatek wełny mineralnej do gleby, spo
wodował wyraźny wzrost kapilarnej minimalnej pojemności w agregatach z głębokości 7 
cm o około 8% obj., a w agregatach z głębokości 15 cm nawet o około 15% obj., pomimo, 
iż jak wyżej zaznaczono, czas podsiąku kapilarnego zmniejszył się prawie 10-krotnie. Doda
tek wełny mineralnej wpłynął natomiast na niewielkie obniżenie o ok. 3% pojemności kapi
larnej maksymalnej, pomimo że te agregaty wykazywały o ok. 8% większą porowatość.

Pochłanianie lub oddawanie wody przez agregaty, związane jest ze zmianą ich objęto
ści pierwotnej. Zarówno w przypadku minimalnej, jak również maksymalnej pojemności 
kapilarnej, agregaty zwiększały swoją objętość (pęczniały), przy czym dodatek wełny 
mineralnej powodował prawie 2-krotnie mniejsze pęcznienie, przy pojemności kapilarnej 
maksymalnej. Zjawisko to jest bardzo korzystne, gdyż agregaty z dodatkiem wełny mine
ralnej będą wykazy wały również mniejszą tendencję do kurczenia, co w konsekwencji 
prowadzi do bardziej stabilnego układu trójfazowego gleby w skrajnych warunkach at
mosferycznych [Owczarzak 2002].

Uzyskane wyniki potwierdzają wyraźny wpływ dodatku wełny na badane parametry 
struktury gleb rozwijających się z osadów pogórniczych, a tym samym na poprawę 
właściwości fizycznych. Przyczynią się również do wyjaśnienia mechanizmu oddziały
wania wełny na strukturę i właściwości fizyczne gleby. Badania wcześniejsze [Gilewska, 
Otremba 2002, Otremba, Gilewska 2006] wskazują, że w wariantach gleby z dodatkiem 
wełny wschody roślin były bardziej równomierne i szybsze niż na kontroli, ponadto na
stąpił wyraźny wzrost plonów roślin w latach mokrych. Korzystne oddziaływanie wełny 
na właściwości gleby jest okresowe, dopóki w glebie widoczne „kęsy” wełny nie zostaną 
dokładnie wymieszane z glebą poprzez następujące po sobie zabiegi uprawowe, na co 
zwracają uwagę także Orlik i Jóźwiakowski [1996]. Zazwyczaj okres ten trwa ok. 4 lata 
od aplikacji. Po tym czasie możliwe jest ponowne zastosowanie wełny. Badania nad mor- 
fometrią struktury, przeprowadzone po czterech latach od pierwszego zastosowania wełny, 
nie wykazały wpływu dodatku wełny na morfometrię struktury [Kołodziej i in. 2009].

WNIOSKI

1. Zastosowanie oryginalnych metod badania struktury gleby umożliwiło lepsze pozna
nie mechanizmów oddziaływania wełny mineralnej na właściwości fizyczne, a w 
szczególności na parametry strukturotwórcze gleby rozwijającej się z materiałów 
pogórniczych.

2. Wełna mineralna wprowadzona do gleby tworzącej się z materiałów pogórniczych, 
znacznie obniżyła jej gęstość objętościową, a zatem zwiększyła porowatość ogólną, 
przez co wzrosła ilość porów, w których może być zatrzymywana większa ilość 
opadów atmosferycznych.

3. Korzystne zmiany w trójfazowym układzie gleby z dodatkiem wełny mineralnej zde
cydowanie obniżyły jej wytrzymałość na ściskanie, a tym samym zwiększyły podat
ność gleby na mechaniczną uprawę.
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4. Pomimo, iż dodatek wełny mineralnej do gleby obniżył dynamiczną, a zwiększył sta
tyczną wodoodpomość agregatów, nie wpłynęło to znacząco na tzw. agregację wtórną, 
nie zmniejszając ilości agregatów wtórnych, przy wyraźnym korzystnym rozluźnie
niu struktury wewnątrzagregatowej.
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