
STRESZCZENIE

Historyczne zanieczyszczenie gleb metalami cigzkimi stanowi problem

w dziedzinie ochrony Srodowiska. Brak mo2liwo5ci rozkladu tego typu zarieczyszczen

sklania do poszukiwania bezpiecznych i skutecznych rozwi4zah ich detoksykacji. Na

szczegoln4 uwagg zasfuguje metoda stabilizacj i metali cigzftich w glebie, w kt6rej

wykorzystuje sig substancje o wlaSciwoiciach kompleksuj4cych i adsorpcyjnych. Ich

zadaniem jest unieruchomienie i zatrzymanie metali w fazie stalej gleby. Do takich substancji

moina zaliczyt, kompost z odpad6w biodegradowalnych czy popioly lotne z wggla

brunatnego. Zastosowanie wyZej proponowanych stabilizujqcych substancji wpisuje sig w

aktualne zapisy dyrektywy w sprawie ograniczenia skladowania odpad6w [dyrektywa Rady

1999/31 / WEl.

Celem niniejszej rozprawy byla ocena wplyuru zastosowanego kompostu

i popiol6w z wggla brunatnego na zmiany rozpuszczalnoSci metali cigzkich w glebie

hi storycznie zanieczy szczone:.

W pracy zastosowano metody chemicme polegaj4ce na trzy - stopniowej ekstrakcji

sekwencyjnej BCR pozwalaj4cej wydzielid r62ne pol4czenia metali z faz4 stal4 gleby,

pojedyncze metody ekstrakcji z wykorzystaniem 0,005 mol'dm-r roztworu DTPA

okre5laj4cego bioprzyswajalne iloSci pierwiastk6w i 1 mol'dm-r roztworu HCI sluZ4cego do

wydzielenia form przyswajalnych metali. Ponadto metody chemicme zostaly uzupelnione o

kr6tko- i dlugoterminowe biotesty z wykorzystaniem roSlin wy2szych i wykonane w oparciu

o normy PN-EN ISO 11269-l:2013-06 oraz PN-EN ISO 11269-2:2013-06.

Z przeprowadzonych badan wynika, 2e niezale2nie od czynnik6w doSwiadczenia

najwigcej Zn oraz Cu okeilono w pol4czeniach z tlenkami 2elaza i manganu oraz

z materiq organiczn4 i siarczkami. Nalezy zaznaczyO, ze zastosowanie popiol6w lotnych

przyczynilo siE do wigkszych iloSci Zn i Cu we frakcji II natomiast kompost zwigkszyl

zawartoS6 metali we frakcji III. Z kolei niezaleimie od zastosowanych doglebowo dodatk6w

najwigcej manganu okre3lono w poleczeniach wodno- i kwasorozpuszczalnych oraz

z tlenkami 2elaza i manganu.

Zastosowane ekstrakcje pojedyncze okazaly sig malo precyzyjnym narzgdziem do

oceny biodostgpnoSci i mobilno5ci pierwiastk6w, a ich dzialanie bylo wybi6rcze

i zale2alo od ekstrahowanego metalu. Najwigcej przyswajalnego i bioprzyswajalnego Zn

uzyskiwano z gleby z dodatkiem kompostu, a Mn wzbogaconej popiolami lotnymi. kolei

kompost przyczynil do uzyskanych wigkszych przyswajalnych



i bioprzyswajalnych zawartoSci Zn, a popioly lotne. Jedynie w przypadku Cu stwierdzono

zmniejszenie ilo6ci bioprzyswajalnych oraz przyswajalnych tego pierwiastka pod wplywem

zastosowanego nawo2enia. NaleZy zaznaczy1,2e tzyskane iloSci bioprzyswajalne metali

stanowily zaledwie niewielki procent ich og6lnej zawartodci w glebie. Pomimo

zastosowanych dodatk6w w postaci kompostu czy popiol6w lotnych uprawiany w trzecim

roku badan - owies pobral najwigcej Mn z gleby omawianych kombinacji (odpowiednio 2,38

i 2,36 mg). Ponadto, spo5r6d wszystkich kombinacji do3wiadczeni4 popioly lotne

przyczynily sig do najwigkszego pobrania Cu (0,30 mg) i najmniejszsgo Zn (0,97 mg) wraz z

plonem owsa.

Zastosowane w pracy metody biologiczne stanowi4 cenne uzupelnienie metod

chemicznych daj4c pelen obraz dotycz4cy odpowiedzi roSlin na zaiieczyszczenie.

W niniejszych badaniach nie stwierdzono negatywnego lvplywu zastosowanych dodatk6w na

kielkowanie nasion orz wczesny wzrost ro5lin wy2szych. Jedynie

w warunkach gleby z dodatkiem popiol6w lotnych w stosunku wagowym 1:1 stwierdzono

istotne zahamowanie elongacji korzenia sorgo cukowego.
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