
STRESZCZENIE

Obecny stan wiedzy na temat ska2enia metalami cig2kimi, ich stabilizacji oraz

zlagodzenia skutk6w toksyczno(ci opieraj4 si9 na dw6ch praktycznych procedurach:

l. Pomiar i ocena stopnia skazenia pierwiastkami Sladowymi,

2. Zastosowanie r62nych metod ograniczenia negatyrvnych skutk6w oraz wyb6r rorilin

do zagospodarowani tych teren6w

Wyb6r sorbenta/stabilizatora i roSliny zaleL4 od rodzaju pierwiastka skaZaj4cego,

natomiast dobre i dlugotrwale efekty wzrostu ro6lin wynikaj4 z obecnoici czynnik6w

wspomagaj4cych inicjacjg, budowg i utrzymanie biomasy systemu korzeniowego, i to w

bardzo niekorzystnych warunkach glebowych (toksycznoSd wywolana pierwiastki

Sladowymi). Takim pierwiastkiem jest fosfor (P).

Na tej podstawie tych rozwaZat, sformulowano szereg cel6w badawczych rozprawy

doktorskiej:

l. Opracowanie i ocena skladu sorbent6w na 6azie zeolitu i bentonitu na podstawie

trend6w zmian zawartoSci aktylvnych i reaktyrvnych form cynku w glebie skazonej

tym pierwiastkiem.

2. Ocena przydatno3ci dw6ch gatunk6w traw. to znaczy kostrzewy trzcinowej i Zycicy

trwalej do fitoremediacji gleb skazonych cynkiem.

3. Okredlenie wplywu dodatku fosforu do gleby traktowanej sorbentem na bazie

zeolitu i bentonitu na potencjal fitoremediacyjnej trawy pastewnej.

Do doiwiadczenia uizyto glebg (piasek gliniasty lekki) z terenu przyleglego do

dawnego skladowiska odpadfvr z dzialalnoSci kopalni rud cynku i olowiu ,,Orzel Bialy"

w Byomiu. ZawartoSl olowiu (770,0 mg kg''), kadmu (20,0) a najbardziej cynku

(3988) przekraczaly graniczne wartodci okre6lone Rozporz4dzeniem (2016) w sprawie

sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Formy reaktywnych

metali cig2kich (M*'crncoon) oznaczono przy uLyciu roztworu 0,1I mol CH:COOH dm-

I (Frakcja l, wedlug metody BCR), natomiast formy wodnorozpuszczalnych (M*,po)

oznaczono w wodzie destylowanej.

W badaniach zastosowano dwa czyste sorbenty mineralne: zeolit i bentonit oraz

pig6 mieszanin z nich powstalych, okreSlonych terminem ZeoBen (ZB): l. ZeoBen

15/85 (ZBl5185):2. ZeoBen30170 (2830170); 3. ZeoBen 50/50 (2850/50);4. ZeoBen

70130 (2870/30); 5. ZeoBen 85/15 (ZB85i l5). Zr6dlem fosforu byl superfosfat potrojny

(SP), (46% P2O5), kt6rego dodano do poszczeg6lnych ZB w dawce 0,25; 0,5; 1,0;



2,0%. Wszystkie sorbenty dodano do zanieczyszczonej gleby w ilodciach 0; 0,25; 0,5;

1,0 ; 2,0o/o suchej masy.

Glebg i sorbenty badano na odczyn (pH) w zawiesinach roztwor6w wodnych oraz I

mol KCI dm-3, przewodnoSi elektrycznq (EC), kationow4 pojemnosi sorpcyjn4 (CEC)

w wyci4gach I mol CH3COONHa o pH 7,3. Powierzchnig wladciw4 (SSA - Specific

surf'ace area) catkowit? (SSAE6ME) i zewnEtrzn4 (SSAN2) oznaczono metodami

odpowiednio z EGME (Eter Monoetylowy Glikolu Etylenowego) oraz wysycenia N2.

Wewngtrzn4 powierzchnig otrzymano z r62nicy SSAecve i SSAr,rz.

Do zaloZenia doiwiadczenia u2yto wazonik6w ze sztucznego twor4,Tr'a, do kt6rych

nawazono po 1,0 kg zanieczyszczonej gleby wraz z odpowiednimi sorbentami.

Kombinacje (gleba oraz sorbenty) inkubowano przez 4 miesi4ce.

Test potencjalu fitoremediacyjnego przeprowadzono oddzielnie dla dw6ch

gatunk6w traw:

a. Kostrzewa trzcinowa (Festuca arurulinacea Schreb.)

b. Zycica trwala (Lolium perenne L)
Dfa kaZdego gatunku trawy zalolono 28 kombinacji (7 sorbent6w x 4 dawek) oraz

kontrofg bez dodatku sorbentu. N-qcznie pierwsze doiwiadczenie obejmowalo 174

obiekt6w doSwiadczalnych.

W drugim doSwiadczeniu po wyselekcjonowaniu bardziej efektywne remediacyjnie

ro5fing. kt6r4 okazala sig 2ycica trwala (Lolium perenne L.) oraz mieszaniny ZeoBen

50/50 (2850/50), do gleby wprowadzono ten sorbent uprzednio wzbogacony w fosfor

(P) w czterech dawkach. Do5wiadczenie zalo2one w ukladzie blok6w losowanych

liczylo 20 kombinacji, kt6re przeprowadzono w 3 pow6rzeniach. I-Ecznie drugie

doSwiadczenie obejmowalo 60 obiekt6w doSwiadczalnych. W czasie trwania

doSwiadczenia, trzykrotnie dokonano zbioru odrostu. Podczas zbioru ostatniego odrostu

zf ikwidowano doSwiadczenia. Pobrano r6wnie2 biomasg korzeni, wymypaj4c 1qz gleby

na sicie o Srednicy oczek I mm.

Kompleksow4 oceng przemian chemicznych Zn w poszczeg6lnych obiektach

glebowych oraz w biomasie ro3linnej (odrostach i korzeniach) przeprowadzonq w

oparciu o wsp6lczynniki transferu (Transf'er Coefficient - TC), wsp6lczynniki

bioakumulacji (BF - Bioaccumulation Factor), wskaZniki fitoekstracji (WF). Obliczano

takZe dlugo5ci okresu fitoremediacji (DOF). Ponadto, wsp6ldzialanie sorbent6w i gleby

oraz ich wplyw na stan frakcj i wodno rozpuszczalnych (Znp6) i reaktywnych

(Zncg:coon) Zn oceniono na podstawie wsp6lczynnik6w aktywnodci i potencjalnej



ruchliwoSci cynku. Te wspolczynniki sluzyly migdzy innymi do graficznej

kwantyfikacji koncentracji Zn w biomasie ro6linnej (odrostach i korzeniach) obu traw.

Z rozleglych przeprowadzonych bada6 zar6wno geochemicznych jak i

fitochemicznych wskazano, 2e prowadzenie do gleby sorbent6w mineralnych na bazie

glinokrzemian6w typu zeolitu, czy benkmitu w formie czystej, czy tez mieszanej,

niezale2nie od proporcji prowadzilo do znacznego, trwalego uwsteczniania labilnych

form cynku w glebie. Ponadto, dawka sorbentu mineralnego w iloSci 16,4 g kg-' gleby

spowodowala trwale uwstecznienie 22Vo cynku w glebie.

Sorbent mineralny mieszany z przewagq zeolitu, wl4czony do gleby w niewielkiej

dawce 2,5 g kg-' gleby istotnie uwstecznial formy wodno-rozpuszczalnego cynku

(Zn112e). Sorbenr ZB85/15 spowodowal uwstecznienie ZnH2o w zakresie 66-7lVo,

podczas, gdy czysty zeolit na poziomie 547o, a bentonit 47o/o. Zawarlo((, Zhq1131-6611 w

glebie traktowanej sorbentami czystymi wykazyrala og6lnie wigkszy spadek dla

zeolitu (20yo dla dawki 2,5 gkg'' gleby), niz bentoniru (10% dla tej samej dawki).

Sorbenty mieszane -aqykaza+y znacznie wigksze dzialanie stabilizacyjne, a najwigksze,

wynosz4ce 40-50%, odnotowano dla wariantu 2885115, czyli sorbentu z dominuj4cym

udzialem zeolitu.

Wprowadzenie do gleby jednoczeSnie sorbentu mieszanego z r6wnym udzialem

zeolitu i bentonitu (2850/50) oraz superfosfatu potr6jnego zwigkszalo stopiefi

stabilizacji obu form cynku w glebie, lecz pod warunkiem zastosowania dawki

superfosfatu w iloSci 2,0% dawki sorbentu, wynosz4cej, co najmniej l0 g kg-r gleby.

Uwstecznienie cynku w glebie traktowanej sorbentem i fbsforem wynikalo ze

wsp6ldzialania odczynu i fosforu; dziatanie fosforu jednoznacznie ujawnilo sig w glebie

opH=7,4.

Gf eba traktowana sorbentami mieszanymi wykazala znacznie wigkszy potencjal do

produkcji biomasy trawy (runi), niz z sorbentami czystymi. Optymalny sklad sorbentu

mieszanego, prowadz4cy do uzyskania maksymalnej masy runi, r62nil sig dla

testowanych traw. Dla kostrzewy trzcinowej wariantem tym byl ZB30/70, a wigc z

przewag4 bentonitu, a dla irycicy ZB50/50, czyli z r6wnyn udzialem obu sorbent6w

czystych. Tolerancja Zycicy trwalej na wzrost w glebie skaZonej cynkiem wynikala z

niewielkich wahari zawartodci tego pierwiastka w kolejnych odrostach. Kostrzewa nie

adaptowala sig do Srodowiska z nadmiarem reaktywnego cynku, a wzrost zawartoici

pierwiastka w biomasie nadziemnej prowadzil do spadku tej ostatniej.



Niskie stgZenia Zny2s jak i Zn6H6oeH wynikly z powstania silnych warunk6w buforowych

gfeb po wprowadzeniu sorbent6w (Wartosci CEC, 23,7-27,8 cmol(+) kg I dla dawek 2,0 - 20,0 g

kg' sorbent6w). Oznaczaloby to, ze na aktywno56 cynku rzgdu -0,50 mmol dm-3 przypada ok.

1,0 cmol1,; kg-'. Doprowadzilo to do gruntownego uwsteczniania labilnych form Zn, skutkuj qc

jego nisk4 aktywno3ciq jonow4. Akumulacja Zn przy aktywnosci jonowej wynosz4cej -10

mmol dm-3 (czyli w skali niskiej aktywno6ci lecz w zakresie -10 do -11,5 mmol dm-3

odpowiadajqcym dostgpnoSci wzglqdnie wysokiej) wahaj4 si9 od 815 do 1'176 mg kg-r. Dane

wskazuj4 na zr62nicowanie w mechanizmach adaptacji na warunki wzrostu, bardziej

zaznaczone t irycicy niz kostrzewy.

Oba gatunki traw wykazaly warto6ci wsp6lczynnika transferu (TC-Transfer Coefficient) na

poziomie nizszym od 1,0, co tym samym wyklucza ich przydatnodi jako ro6lin

fitoekstrakcyjnych; brak zaleZno5ci miedzy TC a zawarto5ci4 Zn w biomasie nadziemnej, jak

odnotowano dla irycicy, wskazuje na adaptacjg tego gatunku do wzrostu w glebie skaZonej

cynkiem. WartoSci wspolczlnnika bioakumulacji (BF) cynku w trawach, obliczone na

podstawie ZnH2e (BFH2g) osiqgngly bardzo duZe wartoSci dla biomasy nadziemnej i

ekstremalnie du2e dla korzeni, wskazujqc na 2ycicg jako gatunek, o duZym potencjale

fitoekstrakcyjny wzglgdem wodno-rozpuszczalnego cynku. Warto5ci wspolczynnika

bioakumulacji cynku w trawach, obliczone na podstawie ZncsrcooH osi4gngly dla biomasy

nadziemnej wartoSci >1,0 i wielokrotnie wigksze dla korzeni, potwierdzalqc przewagj

fitoekstrakcyjn4 rycicy nad kostrzewE. Wzrost warto5ci BF wynikal zasadniczo ze spadku

zawarto5ci obu form cynku - 2n626 i 2n66s666 w glebie.

Potencjal fitoeksrakcyjny Zycicy wzglgdem kostrzewy, okredlony na podstawie

wsp6lczynnika fitoekstrakcj i (WF), ksaaltowal sig na poziomie o okolo 60% wyzszym.

Zaslosowanie sorbent6w istotnie zwigkszalo warto5ci WF; najwigkszq wartoSi odnotowano na

obiekcie z kostrzewq w wariancie ZB30/70, a z zycicq w wariancie ZBl5185 i ZB50/50,lecz w

tym drugim przypadku przy dawce sorbentu prawie 2-krotnie mniejszej (10,5 wzglgdem 20 g

kg't gleby).

Srednia dlugoSi okresu fitoremediacji (DOF) gleby obliczona na podstawie potencjalu

fitoekstrakcyjnego testowanych traw wynosila: 94 lata dla kostrzewy, 63 lata dla icicy.
Wprowadzenie do gleby mieszanki sorbentu na bazie zeolitu i bentonitu pozwolilo skr6cii

dlugoSi okresu remediacji, tzw. geo-fitostabilizacj i dla kostrzewy do 59 lat (2830170), irycicy

do 46-49 lat (Z850150; ZB70l30). Jednoczesne zastosowanie mieszanki sorbent6w (2850/50)

i superfosfatu zwgzilo okres do 49 lat. EfektywnoSi fitoekstrakcji wzrasta w warunkach

indukowanej geo-fitostabilizacji z u2yciem sorbent6w mineralnych, pod warunkiem utrzymania

dostatecznej dt2ej, lecz okreSlonej zawarto{ci reaktywnego cynku (Zn6H3qseH) w glebie. W

przeprowadzonych badaniach, optymalna zawarto5i tej formy cynku, niezbgdnej dla efektywnej

fitoekstrakcj i, winna kszaltowai sig w zakresie 40-50 mg kg'r gleby.
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