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Mo¿liwoœci wykorzystania we³ny mineralnej Grodan
i osadu œciekowego do kszta³towania w³aœciwoœci wodnych w glebach
zdewastowanych w procesie wydobycia siarki metod¹ Frasha

Wprowadzenie
Górnictwo siarkowe powoduje specyficzne przekszta³cenia œrodowiska przyrodniczego,
w tym szczególnie glebowego, co wynika z chemicznie aktywnej kopaliny, historycznie
uwarunkowanych w³aœciwoœci œrodowiska oraz przebiegu samego procesu wydobywczego
(Dro¿d¿-Hara 1978; Dziewoñski 1988; Go³da 2000; Joñca 2004; Kirejczyk, Krañcow 1987;
Warzybok 2000). Emitowane w procesie wydobywczym: siarka rodzima, siarczki i tlenki
siarki s¹ potencjalnymi noœnikami kwasu siarkowego w glebach, co nieuchronnie prowadzi
do spadku ich pH. Silne zakwaszenie stwarza toksyczne warunki dla wiêkszoœci roœlin
uprawnych w postaci obni¿onego pH, a tak¿e ostrego niedoboru sk³adników pokarmowych oraz zwiêkszonej mobilnoœci pierwiastków fitotoksycznych (Motowicka-Terelak 1989;
Turski 1993).
D³ugotrwa³e zanieczyszczanie gleb siark¹ przyczynia siê tak¿e do pogorszenia ich w³aœciwoœci sorpcyjnych wskutek ubytku wymiennego wapnia i magnezu. Dzieje siê tak za
spraw¹ nadmiernej koncentracji jonów H+. Powstaj¹cy w warunkach zasiarczenia kwas
siarkowy os³abia ochronne dzia³anie kompleksu sorpcyjnego przed wymywaniem sk³adników mineralnych, co jest podstaw¹ degradacji chemicznej gleb zanieczyszczonych siark¹
(Baran 2000, 2001; Baran, Turski 1999; Go³da 2000; Joñca 2004).
Rekultywacja, szczególnie biologiczna terenów poeksploatacyjnych w górnictwie wydobywczym otworowym siarki jest zagadnieniem z³o¿onym i trudnym, bowiem dotyczy
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rewitalizacji zasiarczonych utworów bezglebowych, ubogich w substancjê organiczn¹
i o z³ych w³aœciwoœciach chemicznych i fizykochemicznych. Istotnym czynnikiem zmniejszaj¹cym efekty rekultywacji biologicznej jest czêsty niedobór wody, jako wynik dzia³alnoœci górniczej i s³abej jakoœci gruntów rodzimych (Baran 2006).
Zagadnienia wi¹zania i ruchu wody w glebie oraz jej u¿ytecznoœci i dostêpnoœci dla roœlin
stanowi¹ jeden z podstawowych problemów fizyki gleby. „Idealna” gleba, to taka, w której
jedn¹ po³owê objêtoœci zajmuje faza sta³a, a drug¹ – pory glebowe (Thompson, Troeh 1978).
Za optymalny stan uwa¿a siê taki, kiedy pory w po³owie objêtoœci wype³nione s¹ wod¹,
a w po³owie powietrzem. Korzenie roœlin maj¹ wówczas dogodne warunki zarówno do
pobierania wody z rozpuszczonymi w niej sk³adnikami pokarmowymi, jak i do oddychania
(Kowda 1984).
Celem niniejszej pracy jest ocena mo¿liwoœci zastosowania pou¿ytkowej we³ny mineralnej Grodan z upraw pod os³onami do rekultywacji pokrywy bezglebowej obszarów
zdewastowanych w procesie wydobycia siarki metod¹ Frasha oraz kszta³towania ich w³aœciwoœci wodnych.

1. Materia³ i metody badañ
Doœwiadczenie poletkowe (poletka o powierzchni 500 m2) realizowano na zdewastowanym terenie w obszarze wp³ywu Kopalni Siarki „Jeziórko”. Do odkwaszenia zdewastowanego rodzimego gruntu (piasek s³abogliniasty) zastosowano jednorazowo wapno
poflotacyjne (100 t/ha), a do u¿yŸnienia, w ró¿nych dawkach we³nê mineraln¹ (Grodan),
na tle melioracyjnej (100 ton s.m./ha) dawki osadu œciekowego z komunalnej oczyszczalni
ze Stalowej Woli (tab. 1). Integracjê zastosowanych substancji z gruntem wykonano
przy wykorzystaniu brony talerzowej i glebogryzarki. Obiekt kontrolny stanowi³ utwór
bezglebowy odkwaszony wapnem poflotacyjnym i nawo¿ony corocznie NPK w dawkach
(kg/ha): 80; 40; 60.
Na poletkach wysiano mieszankê rekultywacyjn¹ traw o sk³adzie gatunkowym: Kostrzewa ³¹kowa (Festuca pratensis) – 41,2%, Kostrzewa czerwona (Festuca rubra) – 19,2%;
¯ycica trwa³a (Lolium parenne) – 14,7%; ¯ycica wielokwiatowa (Lolium multiflorum) –
12,4%; Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) – 6,5%; Koniczyna ³¹kowa (Triforium
pratense) – 6%. Dla okreœlenia w³aœciwoœci wodnych gleby pobrane próbki, o nienaruszonej
budowie, do metalowych cylindrów o pojemnoœci 100 cm3, które zosta³y doprowadzone do
stanu pe³nego nasycenia wod¹ (–0,098 kPa). Nastêpnie wykorzystano je do oznaczenia
w komorach niskociœnieniowych na p³ytach ceramicznych zawartoœci wody, w stanie polowego wysycenia gleby wod¹ przy wartoœci potencja³u w kPa –15,54.
Oznaczenia zawartoœci wody w glebie w stanach potencja³u: –490 kPa (punkt ca³kowitego zahamowania wzrostu roœlin) i –1550 kPa (punkt trwa³ego wiêdniêcia) prowadzono w komorach wysokociœnieniowych, stosuj¹c jako membranê celofan o odpowiednich
parametrach.
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Polow¹ pojemnoœæ wodn¹ gleby przy potencjale wody glebowej –15,54 kPa obliczono
ze stosunku masy wody zawartej w glebie do suchej masy gleby wysuszonej w temperaturze
105°C. Wyniki wyra¿ono w g 100 g–1 – %, w/w.
W³aœciwoœci retencyjne gleby poszczególnych kategorii wody obliczono jako ró¿nicê
pojemnoœci wodnej w odpowiednich stanach wysycenia gleby wod¹:
— retencjê wody produkcyjnej wyliczono na podstawie wartoœci polowej pojemnoœci
wodnej (–15,54 kPa) i pojemnoœci wodnej odpowiadaj¹cej punktowi ca³kowitego
zahamowania wzrostu roœlin (–490 kPa),
— retencjê wody u¿ytecznej wyliczono na podstawie wartoœci polowej pojemnoœci
wodnej (–15,54 kPa) i pojemnoœci wodnej odpowiadaj¹cej punktowi trwa³ego wiêdniêcia roœlin (–1550 kPa),
— retencja wody niedostêpnej dla roœlin (adsorpcyjna) jest równoznaczna z pojemnoœci¹
wodn¹ odpowiadaj¹c¹ punktowi trwa³ego wiêdniêcia roœlin (–1550 kPa),
— pe³na pojemnoœæ wodna odpowiada zawartoœci wody w glebie przy ciœnieniu ss¹cym
wynosz¹cym –0,098 kPa.
Wyniki oznaczeñ w³aœciwoœci retencyjnych podano w g 100 g–1 – % w/w (masa wody
odniesiona do masy gleby wysuszonej w temperaturze 105°C).
TABELA 1
Schemat doœwiadczenia poletkowego
TABLE 1
Diagram of the field experiment
Sposoby rekultywacji
Grunt + wapno + NPK: 80;40;60 (kontrola)
Grunt + wapno +osad œciekowy (100 t s.m./ha)
Grunt + wapno +osad œciekowy 100 t s.m./ha + we³na 200 m3/ha
Grunt + wapno +osad œciekowy 100 t s.m./ha + we³na 400 m3/ha
Grunt + wapno +osad œciekowy 100 t s.m./ha + we³na 800 m3/ha
Grunt + wapno + we³na 200 m3/ha
Grunt + wapno + we³na 400 m3/ha
Grunt + wapno + we³na 800 m3/ha
Grunt + wapno + we³na 200 m3/ha + NPK (80; 40; 60)
Grunt + wapno + we³na 400 m3/ha + NPK (80; 40; 60)
Grunt + wapno + we³na 800 m3/ha + NPK (80; 40; 60)
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2. Wyniki badañ
2.1. W ³ a œ c i w o œ c i m a t e r i a ³ ó w z a s t o s o w a n y c h w d o œ w i a d c z e n i u
Doœwiadczenie poletkowe za³o¿ono na gruncie bezglebowym o sk³adzie granulometrycznym piasku s³abogliniastego, silnie zakwaszonym, o niskiej zawartoœci wêgla organicznego (2,1 g kg–1), azotu (9,18 g kg–1), z³ych w³aœciwoœciach sorpcyjnych i wodnych
(Baran i in. 2007).
We³na mineralna jest produktem naturalnym wytworzonym ze ska³ magmowych, które
zmielone wraz z wapieniem oraz koksem i stopione w temperaturze 1600–2000°C wylewane
s¹ na bêbny obrotowe i wyci¹gane w niæ o œrednicy oko³o 0,05 mm, a nastêpnie prasowane
w maty.
We³na mineralna zawiera g³ównie krzem (Si02) – 47%, a nastêpnie wapñ (CaO) – 16%,
glin (Al2O3) – 14%, magnez (MgO) – 10%, ¿elazo (Fe2O3) – 8%, sód (Na2O) – 2%, potas
(K2O) – 1%, mangan (MnO) 1%, tytan (TiO2) – 1%. Jest to odpad o wysokiej pojemnoœci
wodnej, bardzo dobrych w³aœciwoœciach kapilarnych i wysokiej zdolnoœci zatrzymywania
wody, co mo¿e mieæ bardzo korzystny wp³yw na proces rekultywacji biologicznej gleb
zdegradowanych i odtwarzania gleb na gruntach zdewastowanych.
Komunalny osad œciekowy charakteryzowa³ siê korzystnymi w³aœciwoœciami sorpcyjnymi oraz wysok¹ zawartoœci¹ wêgla organicznego i azotu (Baran 2006; Baran i in. 2007).
Zawartoœæ metali ciê¿kich kszta³towa³a siê na dopuszczalnym poziomie (Dz.U. Nr 134,
poz. 1140 z dnia 27 sierpnia 2002 r.). Osad œciekowy spe³nia³ równie¿ wymagania sanitarne.
2.2. W ³ a œ c i w o œ c i w o d n e u t w o r u b e z g l e b o w e g o r e k u l t y w o w a n e g o
przy wykorzystaniu we³ny mineralnej Grodan i osadu
œciekowego
Realizowane sposoby rekultywacji z wykorzystaniem pou¿ytkowej we³ny mineralnej
Grodan i osadu œciekowego na tle nawo¿enia mineralnego NPK, wykaza³y zró¿nicowany
wp³yw na kszta³towanie w³aœciwoœci wodnych rekultywowanego utworu bezglebowego.
Bardzo niska wartoœæ polowej pojemnoœci wodnej w gruncie rodzimym (utwór bezglebowy), uleg³a istotnej (234–834%) i zró¿nicowanej poprawie pod wp³ywem stosowanych
sposobów rekultywacji (tab. 2, rys. 1). Uwzglêdniaj¹c œredni¹ wartoœæ polowej pojemnoœci
wodnej, stwierdzone zmiany szereguj¹ sposoby rekultywacji: grunt + osad œciekowy + we³na
(278%) > grunt + we³na + NPK (207%) – grunt + we³na (186%) > grunt + osad œciekowy
(136%) > grunt + NPK (100%). W badanym okresie stwierdzono spadek polowej pojemnoœci wodnej w gruncie rekultywowanym, z wyj¹tkiem poletek z nawo¿enia NPK,
gdzie odnotowano wzrost. Uwzglêdniaj¹c zmiany polowej pojemnoœci wodnej w relacji:
pocz¹tek (P = 100%) – koniec doœwiadczenia (K), uszeregowanie badanych sposobów
rekultywacji jest nastêpuj¹ce: grunt + NPK (17%) > grunt + we³na (–2%) > grunt + we³na +
+ NPK (–3%) > grunt + osad œciekowy (–4%) > grunt + osad œciekowy + we³na (–20%).
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Tak wyraŸny podczas trzyletnich badañ spadek (–20%) polowej pojemnoœci wodnej gruntu
z dodatkiem we³ny mineralnej i osadu œciekowego wi¹zaæ nale¿y z mineralizacj¹ substancji
organicznej wprowadzonej z osadem (Baran 1992, 2006; Baran i wsp. 2007), a tak¿e
z pocz¹tkiem przebudowy struktury analizowanego utworu, co wp³ynê³o prawdopodobnie
na zwiêkszenie udzia³u makro- i mikroporów, a zmniejszenie zawartoœci mezoporów.
Wielkoœæ dawki we³ny mineralnej (200, 400, 800 m3/ha) powodowa³a systematyczny
wzrost wartoœci polowej pojemnoœci wodnej (%) w rekultywowanym gruncie (rys. 2):
— we³na: 126,9 (200): 183,4 (400); 252,8 (800);
— we³na + NPK: 174,1 (200); 197,2 (400); 267,1 (800).
TABELA 2
Polowa pojemnoœæ wodna (%, w/w) rekultywowanego gruntu (wartoœci œrednie)
TABLE 2
Field water capacity (%, w/w) of the reclaimed ground (mean values)
Sposoby rekultywacji

Pocz¹tek badañ

I rok

II rok

III rok

Grunt + wapno + NPK (kontrola)

15,0

14,1

18,4

17,5

Grunt + wapno + osad œciekowy

22,3

22,3

22,9

21,3

Grunt + wapno + osad œciekowy + we³na

53,1

47,7

38,1

42,4

Grunt + wapno + we³na

29,3

31,8

31,7

28,6

Grunt + wapno + we³na + NPK

33,3

34,4

34,9

32,4

Rys. 1. Wp³yw sposobów rekultywacji na zmiany polowej pojemnoœci wodnej (wartoœci œrednie)
0 – grunt rodzimy; NPK – grunt + wapno + NPK; Os – grunt + wapno + osad œciekowy);
W + Os – grunt + wapno + osad œciekowy + we³na; W – grunt + wapno + we³na;
W + NPK – grunt + wapno + NPK + we³na
Fig. 1. The effect of methods of land reclamation on changes in field water capacity (mean values)
0 – initial ground; NPK – ground + lime + NPK; Os – ground + lime + sewage sludge;
W + Os – ground + lime + sewage sludge + wool; W – ground + lime + wool;
W + NPK – ground + lime + NPK + wool
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Rys. 2. Wp³yw dawki (200; 400; 800 m3/ha) we³ny mineralnej i nawo¿enia mineralnego (NPK) na wzglêdne
(%) zmiany polowej pojemnoœci wodnej (wartoœci œrednie; oznaczenia jak na rys. 1)
Fig. 2. The effect of doses (200; 400; 800 m3 ha–1) of mineral wool and mineral fertilization (NPK)
on relative changes (%) in field water capacity (mean values; description as in fig. 1)

Nawo¿enie mineralne dodatkowo intensyfikowa³o wzrost wartoœci tej cechy.
Retencja wody produkcyjnej w gruncie rodzimym kszta³towa³a siê na bardzo niski
poziomie i wynosi³a 4,3%, w/w. Po przeprowadzeniu rekultywacji uleg³a istotnej (140–
–295%), lecz pod wp³ywem stosowanych sposobów rekultywacji zró¿nicowanej poprawie
(tab. 3, rys. 3 i 4). Uwzglêdniaj¹c œredni¹ wartoœæ retencji wody produkcyjnej, badane
sposoby rekultywacji tworz¹ szereg: grunt + osad œciekowy + we³na (295%) > grunt +
+ we³na + NPK (196%) > grunt + we³na (189%) > grunt + osad œciekowy (140%) > grunt +
+ NPK (100%), którego sekwencja jest identyczna jak w przypadku polowej pojemnoœci
wodnej. W badanym okresie stwierdzono ró¿nokierunkowe zmiany retencji wody produkcyjnej. Analizuj¹c zmiany retencji wody produkcyjnej w relacji: pocz¹tek (P = 100%) –
koniec doœwiadczenia (K), badane sposoby rekultywacji tworz¹ szereg: grunt + NPK
(25,0%) > grunt + we³na + NPK (6,3%) > grunt + we³na + osad œciekowy (–2,0%) > grunt +
+ we³na (–8,7%) > grunt + osad œciekowy + we³na (–37,5%).
TABELA 3
Retencja wody produkcyjnej (% w/w) rekultywowanego gruntu (wartoœci œrednie)
TABLE 3
Retention of productive water (%, w/w) of the reclaimed ground (mean values)
Sposoby rekultywacji

Pocz¹tek badañ

I rok

II rok

III rok

Grunt + wapno + NPK (kontrola)

11,3

10,7

14,9

14,2

Grunt + wapno + osad œciekowy

17,7

16,7

19,6

17,4

Grunt + wapno + osad œciekowy + we³na

47,2

42,4

31,9

29,5

Grunt + wapno + we³na

24,4

25,6

24,5

22.3

Grunt + wapno + we³na + NPK

23,7

26,1

25,5

25,2
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Rys. 3. Wp³yw sposobów rekultywacji na retencjê wody produkcyjnej
(wartoœci œrednie; oznaczenia jak na rys. 1)
Fig. 3. The effect of methods of land reclamation on changes in retention of productive water
(mean values; description as in fig. 1)

Rys. 4. Wp³yw dawki (200; 400; 800 m3/ha) we³ny mineralnej i nawo¿enia mineralnego (NPK) na wzglêdne
(%) zmiany retencji wody produkcyjnej (wartoœci œrednie; oznaczenia jak na rys. 1)
Fig. 4. The effect of doses (200; 400; 800 m3ha–1) of mineral wool and mineral fertilization (NPK)
on relative changes (%) in retention of productive water (mean values; description as in fig. 1)

Zwiêkszenie dawki we³ny mineralnej (200, 400, 800 m3/ha) spowodowa³o zbli¿ony
w zakresie dawek wy¿szych, wzrost wartoœci retencji wody produkcyjnej (%) w rekultywowanym gruncie (rys. 4):
— we³na: 120,5 (200); 186,1 (400); 276,4 (800),
— we³na + NPK: 140,6 (200); 184,6 (400); 273,5 (800).
W tym przypadku dawka we³ny mineralnej w wiêkszym stopniu ni¿ nawo¿enie mineralne wp³ywa³a na zmiany zasobnoœci badanego gruntu w wodê produkcyjn¹.
Bardzo niska (4,7%, w/w) wartoœæ retencji wody u¿ytecznej w rekultywowanym gruncie
rodzimym, uleg³a pod wp³ywem stosowanych sposobów rekultywacji istotnej (126–263%)
i jak w przypadku wczeœniej omówionych kategorii wody, zró¿nicowanej poprawie (tab. 4,
rys. 5 i 6). Uwzglêdniaj¹c œredni¹ wartoœæ retencji wody u¿ytecznej, badane sposoby
rekultywacji tworz¹ szereg: grunt + osad œciekowy + we³na (263%) > grunt + we³na (181%)
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TABELA 4
Retencja wody u¿ytecznej (% w/w) rekultywowanego gruntu (wartoœci œrednie)
TABLE 4
Retention of useful water (%, w/w) of the reclaimed ground (mean values)
Sposoby rekultywacji

Pocz¹tek badañ

I rok

II rok

III rok

Grunt + wapno + NPK (kontrola)

18,5

11,4

15,1

15,0

Grunt + wapno + osad œciekowy

18,7

18,2

21,0

17,7

Grunt + wapno + osad œciekowy + we³na

48,3

43,6

34,9

30,8

Grunt + wapno + we³na

19,6

29,6

26,4

22,9

Grunt + wapno + we³na + NPK

22,4

28,6

27,7

26,4

> grunt + we³na + NPK (172%) > grunt + osad œciekowy (126%) > grunt + NPK (100%).
Uk³ad tego szeregu jest bliŸniaczo podobny do szeregu utworzonego dla retencji wody
produkcyjnej. W badanym okresie zmiany retencji wody u¿ytecznej w wyniku przyjêtych
sposobów rekultywacji tak¿e by³y zró¿nicowane. Analizuj¹c jej zmiany w relacji: pocz¹tek
(P = 100%) – koniec doœwiadczenia (K), badane sposoby rekultywacji tworz¹ szereg: grunt +
+ NPK (23,0%) > grunt + we³na + NPK (17,8%) > grunt + we³na (16,8%) > grunt + osad
œciekowy (–5,4%) > grunt + osad œciekowy +we³na (–36,3%).
Zwiêkszenie dawki we³ny mineralnej (200, 400, 800 m3/ha) powodowa³o w rekultywowanym gruncie (rys. 6) wzrost wartoœci retencji wody u¿ytecznej (%):
— we³na: 125,6 (200); 183,4 (400); 270,8 (800),
— we³na + NPK: 147,5 (200); 189,2 (400); 285,5 (800),
Zmiany omawianej retencji by³y bardziej, ni¿ od dawki we³ny, uzale¿nione od dodatkowego nawo¿enia mineralnego.

Rys. 5. Wp³yw sposobów rekultywacji na retencjê wody u¿ytecznej
(wartoœci œrednie; oznaczenia jak na rys. 1)
Fig. 5. The effect of methods of land reclamation on changes in retention of useful water
(mean values; description as in fig. 1)
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Rys. 6. Wp³yw dawki (200; 400; 800 m3/ha) we³ny mineralnej i nawo¿enia mineralnego (NPK) na wzglêdne
(%) zmiany retencji wody u¿ytecznej (wartoœci œrednie; oznaczenia jak na rys. 1)
Fig. 6. The effect of doses (200; 400; 800 m3ha–1) of mineral wool and mineral fertilization (NPK)
on relative changes (%) in retention of useful water (mean values; description as in fig. 1)

Niska (1,7%, w/w) wartoœæ retencji wody niedostêpnej w rekultywowanym gruncie
rodzimym, wzros³a o zró¿nicowanym nasileniu (141–238%), zale¿nym niew¹tpliwie od
sposobów rekultywacji (tab. 5, rys. 6 i 7). Uwzglêdniaj¹c œredni¹ wartoœæ retencji wody
niedostêpnej, badane sposoby rekultywacji tworz¹ szereg: grunt + we³na + NPK (238%) >
> grunt + we³na (189%) – grunt + osad œciekowy + we³na (189%) > grunt + osad œciekowy
(141%) > grunt + NPK (100%). WyraŸny wp³yw na wzrost udzia³u wody niedostêpnej
odnotowano w wariantach z we³n¹ mineraln¹, co wynika z jej higroskopijnych w³aœciwoœci.
Uwzglêdniaj¹c udzia³ wody niedostêpnej w pe³nej pojemnoœci wodnej, badane sposoby
rekultywacji tworz¹ szereg: grunt + we³na + NPK (13,5%) > grunt + we³na (12,1%) > grunt +
+ osad œciekowy (12,0%) > grunt + NPK (11,2%) > grunt + osad œciekowy + we³na (8,5%).
W badanym okresie stwierdzono ró¿nokierunkowe zmiany retencji wody niedostêpnej
i by³y one g³ównie uzale¿nione od zastosowanej dawki we³ny mineralnej. Analizuj¹c zmiany
tej w³aœciwoœci w relacji: pocz¹tek (P = 100%) – koniec doœwiadczenia (K), badane sposoby
TABELA 5
Retencja wody niedostêpnej (% w/w) rekultywowanego gruntu (wartoœci œrednie)
TABLE 5
Retention of unavailable water (%, w/w) of the reclaimed ground (mean values)
Sposoby rekultywacji

Pocz¹tek badañ

I rok

II rok

III rok

Grunt + wapno + NPK (kontrola)

3,3

2,5

3,3

2,5

Grunt + wapno + osad œciekowy

3,5

4,1

5,1

3,5

Grunt + wapno + osad œciekowy + we³na

4,1

4,0

5,7

7,6

Grunt + wapno + we³na

5,7

5,1

5,3

5,7

Grunt + wapno + we³na + NPK

8,5

7,1

5,9

6,0
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rekultywacji tworz¹ szereg: grunt + osad œciekowy + we³na (85,0%) > grunt + osad œciekowy
(0,0%) – grunt + we³na (0,0%) > grunt + NPK (–24,3%) > grunt + we³na + NPK (–31,5%).
Zwiêkszenie dawki (200, 400, 800 m3/ha) we³ny mineralnej w rekultywowanym gruncie
(rys. 8) spowodowa³o tak¿e wzrost wartoœci retencji wody u¿ytecznej (%):
— we³na: 152,7 (200); 162,5 (400); 257,3 (800),
— we³na + NPK: 224,9 (200); 240,5 (400); 255,3 (800).
Stwierdzono, ¿e na wy¿szy udzia³ wody niedostêpnej dla roœlin w badanym gruncie
zdecydowanie silniej wp³ywa³o nawo¿enie mineralne NPK ani¿eli stosowane dawki we³ny
mineralnej.
Pe³na pojemnoœæ wodna rekultywowanego gruntu rodzimego (21,4%, w/w) ros³a równie¿
w sposób zró¿nicowany (132–252%) i uzale¿niony od przyjêtej metody jego rekultywacji

Rys. 7. Wp³yw sposobów rekultywacji na retencjê wody niedostêpnej
(wartoœci œrednie; oznaczenia jak na rys. 1)
Fig. 7. The effect of methods of land reclamation on changes in retention of unavailable water
(mean values; description as in fig. 1)

Rys. 8. Wp³yw dawki (200; 400; 800 m3/ha) we³ny mineralnej i nawo¿enia mineralnego (NPK) na wzglêdne
(%) zmiany retencji wody niedostêpnej (wartoœci œrednie; oznaczenia jak na rys. 1)
Fig. 8. The effect of doses (200; 400; 800 m3ha–1) of mineral wool and mineral fertilization (NPK)
on relative changes (%) in retention of unavailable water (mean values; description as in fig. 1)
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(tab. 6, rys. 9 i 10). Uwzglêdniaj¹c œredni¹ wartoœæ pe³nej pojemnoœci wodnej badane sposoby
rekultywacji tworz¹ szereg: grunt + osad œciekowy + we³na (252%) > grunt + we³na + NPK
(198%) > grunt + we³na (177%) > grunt + osad œciekowy (132%) > grunt + NPK (100%).
W badanym okresie stwierdzono spadek pe³nej pojemnoœci wodnej w wariantach z we³n¹
mineraln¹, zaœ wzrost z nawo¿eniem mineralnym i osadem œciekowym. Analizuj¹c zmiany tej
w³aœciwoœci w relacji: pocz¹tek (P = 100%) – koniec doœwiadczenia (K), badane sposoby
rekultywacji tworz¹ szereg: grunt + NPK (12,0%) > grunt + osad œciekowy (9,0%) > grunt +
+ osad œciekowy + we³na (–8,5%) > grunt + we³na + NPK (–11,3%) > grunt + we³na (–14,4%).
Zwiêkszenie dawki (200, 400, 800 m3/ha) we³ny mineralnej spowodowa³o w rekultywowanym gruncie (rys. 10) wzrost wartoœci pe³nej pojemnoœci wodnej (%):
— we³na: 118,1 (200); 172,2 (400); 243,2 (800),
— we³na + NPK: 153,8 (200); 183,4 (400); 258,3 (800).
Znacz¹cy wp³yw na wzrost tej w³aœciwoœci mia³o tak¿e nawo¿enie mineralne NPK.
TABELA 6
Pe³na pojemnoœæ wodna (% w/w) rekultywowanego gruntu (wartoœci œrednie)
TABLE 6
Full water capacity (%, w/w) of the reclaimed ground (mean values)
Sposoby rekultywacji

Pocz¹tek badañ

I rok

II rok

III rok

Grunt + wapno + NPK (kontrola)

24,1

24,0

28,1

27,0

Grunt + wapno + osad œciekowy

31,6

35,3

34,9

34,6

Grunt + wapno + osad œciekowy + we³na

71,3

65,7

57,7

65,3

Grunt + wapno + we³na

48,9

44,9

46,8

41,9

Rys. 9. Wp³yw sposobów rekultywacji na pe³n¹ pojemnoœæ wodn¹
(wartoœci œrednie; oznaczenia jak na rys. 1)
Fig. 9. The effect of methods of land reclamation on changes in full water capacity
(mean values; description as in fig. 1)
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Rys. 10. Wp³yw dawki (200; 400; 800 m3/ha) we³ny mineralnej i nawo¿enia mineralnego (NPK) na wzglêdne
(%) zmiany pe³nej pojemnoœci wodnej (wartoœci œrednie; oznaczenia jak na rys. 1)
Fig. 10. The effect of doses (200; 400; 800 m3ha–1) of mineral wool and mineral fertilization (NPK)
on relative changes (%) in full water capacity (mean values; description as in fig. 1)

Podsumowanie
Na podstawie prezentowanych w niniejszym opracowaniu rezultatów mo¿na stwierdziæ,
¿e analizowane sposoby rekultywacji utworu bezglebowego wywiera³y, w porównaniu do
obiektów tylko z nawo¿eniem mineralnym, bardzo korzystny, lecz w poszczególnych latach
obserwacji, ró¿nie ukierunkowany wp³yw na badane w³aœciwoœci wodne. W okresie pomiarowym obserwowano, bowiem wahania wartoœci badanych cech. Niemniej jednak wzrost
dawki we³ny mineralnej powodowa³ ka¿dorazowo proporcjonalne zwiêkszenie analizowanych w³aœciwoœci wodnych zdewastowanego gruntu, intensyfikowane dodatkowo przez
nawo¿enie mineralne.
Polowa pojemnoœæ wodna rodzimego gruntu charakteryzowa³a siê nisk¹ wartoœci¹ (15,0%,
w/w), a w wyniku prowadzonych zabiegów rekultywacyjnych uleg³a bardzo istotnej poprawie,
gdy¿ w niektórych przypadkach odnotowano nawet wielokrotny jej wzrost (234–834%).
Konsekwencj¹ tak radykalnej zmiany wielkoœci polowej pojemnoœci wodnej by³a równie¿
zmiana wielkoœci pozosta³ych analizowanych kategorii wody glebowej. W efekcie dodania
wapna poflotacyjnego, odpadowej we³ny mineralnej i komunalnego osadu œciekowego nast¹pi³ znaczny wzrost ich wartoœci. Uzyskany stan pod³o¿a w zakresie w³aœciwoœci wodnych,
bezglebowej pokrywy obszaru zdewastowanego przez przemys³ wydobywczy, sprzyja³ rekultywacji biologicznej zwi¹zanej z wprowadzon¹ na omawiany teren roœlinnoœci¹. Nale¿y w tym
miejscu podkreœliæ, ¿e na poprawê w³aœciwoœci wodnych utworów tego obszaru niebagatelny
wp³yw mia³a tak¿e sama roœlinnoœæ trawiasta. Rozwój systemu korzeniowego traw i zwi¹zana
z tym wiêksza aktywnoœæ biologiczna rekultywowanego pod³o¿a, niew¹tpliwie wspomaga³o –
inicjowa³o odbudowê i tworzenie siê naturalnej jego struktury.
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WyraŸny wzrost zawartoœci wody niedostêpnej (adsorpcyjnej) dla roœlin odczytywany
jest zwykle jako efekt niekorzystny. Jednak w przypadku zdewastowanych utworów bezglebowych nale¿y uznaæ to za zjawisko pozytywne, poniewa¿ wzrost ten nast¹pi³ nie
kosztem jakiejkolwiek cennej dla roœlin kategorii wody, lecz w wyniku wielokrotnego
powiêkszenia pe³nej pojemnoœci wodnej. W zwi¹zku ze zwiêkszeniem zawartoœci wody
adsorpcyjnej powsta³y równie¿ korzystniejsze warunki u³atwiaj¹ce bytowanie, a w sytuacjach ekstremalnych, tak¿e przetrwanie wielu gatunkom mikrofauny glebowej.
Praca naukowa finansowana ze œrodków na naukê w latach 2007–2010 jako projekt badawczy rozwojowy
Nr R12 065 03.
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MO¯LIWOŒCI WYKORZYSTANIA WE£NY MINERALNEJ GRODAN I OSADU ŒCIEKOWEGO DO KSZTA£TOWANIA
W£AŒCIWOŒCI WODNYCH W GLEBACH ZDEWASTOWANYCH W PROCESIE WYDOBYCIA SIARKI METOD¥ FRASHA

S³owa kluczowe
Górnictwo otworowe siarki, utwory bezglebowe, rekultywacja, we³na mineralna, osady œciekowe, w³aœciwoœci wodne
Streszczenie
Górnictwo siarkowe powoduje specyficzne przekszta³cenia œrodowiska przyrodniczego, w tym g³ównie
glebowego. Wynika to z chemicznie aktywnej kopaliny, historycznie uwarunkowanych w³aœciwoœci œrodowiska
oraz przebiegu samego procesu wydobywczego.
Rekultywacja, szczególnie biologiczna terenów poeksploatacyjnych górnictwa otworowego siarki jest zagadnieniem z³o¿onym i trudnym. Dotyczy ona, bowiem rewitalizacji zasiarczonych utworów bezglebowych, ubogich
w substancjê organiczn¹ i o z³ych w³aœciwoœciach chemicznych i fizykochemicznych. Istotnym czynnikiem
zmniejszaj¹cym efekty rekultywacji biologicznej jest czêsty niedobór wody. Jest to najczêœciej efekt dzia³alnoœci
górniczej oraz s³abej jakoœci gruntów rodzimych. Zagadnienia wi¹zania i ruchu wody w glebie oraz jej u¿ytecznoœci i dostêpnoœci dla roœlin stanowi¹ jeden z podstawowych problemów fizyki gleby. „Idealna” gleba, to taka,
w której jedn¹ po³owê objêtoœci zajmuje faza sta³a, a drug¹ – pory glebowe. Za optymalny stan uwa¿a siê taki,
kiedy pory w po³owie objêtoœci wype³nione s¹ wod¹, a w po³owie powietrzem. Korzenie roœlin maj¹ wówczas
dogodne warunki zarówno do pobierania wody z rozpuszczonymi w niej sk³adnikami pokarmowymi, jak i do
oddychania.
W pracy analizowano wp³yw ró¿nych sposobów rekultywacji utworów bezglebowych zdewastowanych przez
przemys³ wydobywczy na ich w³aœciwoœci wodne. Do rekultywacji wykorzystano osad œciekowy i pou¿ytkow¹
we³nê mineraln¹ Grodan. Uzyskany stan pod³o¿a w zakresie w³aœciwoœci wodnych, bezglebowej pokrywy obszaru
zdewastowanego przez przemys³ wydobywczy, sprzyja³ rekultywacji biologicznej zwi¹zanej z wprowadzon¹
na omawiany teren roœlinnoœci¹. Na podstawie prezentowanych w niniejszym opracowaniu rezultatów mo¿na
stwierdziæ, ¿e analizowane sposoby rekultywacji wywiera³y bardzo korzystny wp³yw na badane w³aœciwoœci
wodne. W poszczególnych latach badañ wp³yw ten by³ ró¿nie ukierunkowany. Obserwowano bowiem wahania
wartoœci badanych cech. Niemniej jednak ka¿dorazowy wzrost dawki we³ny mineralnej powodowa³ zwiêkszenie
wartoœci analizowanych w³aœciwoœci wodnych, które dodatkowo by³o intensyfikowane przez nawo¿enie mineralne.

USEFULNESS OF MINERAL WOOL GRODAN AND SEWAGE SLUDGE IN MANAGEMENT OF WATER PROPERTIES
IN SOILS DEVASTATED DURING EXTRACTION OF SULPHUR BY FRASH METHOD

Key words
Borehole sulphur mining, soil-less grounds, land reclamation, mineral wood, sewage sludge, water properties
Abstract
Sulphur mining transforms the environment, particularly soil. It results from chemical activity of sulphur ore,
historical management of an environment and the course of extractive processes. Rehabilitation, especially
biological reclamation of post-exploitation areas used by borehole sulphur mining, is a complex and difficult issue.
It is connected with the revitalization of soil-less grounds contaminated with sulphur showing undesirable
chemical and physico-chemical properties and poor in organic matter. Frequent water shortages are a significant
factor reducing positive effects of biological reclamation. It is very often the result of mining activity and the poor
quality of parent material of grounds. Hydration and water migration in soil and its usefulness and availability for
plants are among the fundamental problems of soil physics. In the ‘ideal’ soil, solid phase fills half of its volume
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soil and soil pores make the remaining part. The state is considered to be optimal if soil pores are filled in 50% with
water, and in 50% with gas phase. Plant roots have then convenient conditions, both for taking up water
with alimentary nutrients solved in it, and for respiration.
This paper presents the impact of various methods of land reclamation on water properties of soil-less grounds
devastated by extractive industry. Sewage sludge and mineral-wool scrap Grodan were used in the field
experiment. Soil water properties of the soil-less grounds in the area devastated by extractive industry were
favourable for biological reclamation conducted with the use of plants introduced to the mine. The analyzed
methods of reclamation had a very positive effect on the water properties studied. However, the effect was diverse
during the study period: fluctuations in values of the properties investigated were observed. Each increase in
mineral wool doses resulted in a beneficial effect on water properties of the ground, which was additionally
intensified by NPK fertilization.

