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GRZEGORZ KUSZA

WP£YW NAWO¯ENIA MINERALNEGO ORAZ
ZASTOSOWANIA OSADÓW CIEKOWYCH
NA WYBRANE W£ACIWOCI ZWA£OWISK
PO EKSPLOATACJI WAPIENI
IMPACT OF MINERAL FERTILIZATION AND SEWAGE
SLUDGE APPLICATION ON SELECTED PROPERTIES
OF DUMPING GROUND FROM LIMESTONE OPENCAST
MINING
Zak³ad Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Uniwersytet Opolski
Abstract: The study, conducted in years 19982002, was aimed to define the optimal way of
land reclamation and development of the area of the opencast limestone mine by low-cost
methods of proved efficiency. Four experimental plots, differ in respect of the soil fertilization
method, were assigned within the area of the Silesian Lime Industry Works in Tarnów Opolski.
Results of physical and chemical analyses revealed that the use of sewage sludge was not
dangerous for soil properties and plants. Its uniform application on the whole land surface was
more favorable than the point application by the hole treatment.
S³owa kluczowe: grunty zdegradowane, osady ciekowe, w³aciwoci fizyko-chemiczne.
Key words: degraded land, sewage sludge, physico-chemical properties.

WSTÊP
Opolszczyzna charakteryzuje siê wystêpowaniem du¿ych pok³adów ska³ wêglanowych, które wykorzystywane s¹ jako surowiec dla przemys³u cementowo-wapienniczego. Eksploatacja tego surowca wi¹¿e siê jednak¿e z ogromnymi przekszta³ceniami
geomechanicznymi powierzchni ziemi, w wyniku czego powstaj¹ znaczne obszary
zdegradowane i zdewastowane [Strzyszcz 1982]. W wielu pracach wykazano przydatnoæ stosowania osadów ciekowych, jako jednej z form nawozowych, w rekultywacji
gruntów zdegradowanych [Maækowiak 1996; Bernacka, Paw³owska 1998; Siuta 1998,
1999]. Jednym z kryteriów kwalifikuj¹cych osady ciekowe do przyrodniczego
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wykorzystania jest zawartoæ metali ciê¿kich. Najlepsze pod wzglêdem jakociowym
osady, wykorzystywane w procesie rekultywacji, pochodz¹ z ma³ych gminnych
oczyszczalni przyjmuj¹cych tylko cieki bytowo-gospodarcze. Biodostêpnoæ pierwiastków
ladowych wprowadzanych z osadami do rodowiska zmniejsza siê wraz ze wzrostem
odczynu oraz zawartoci substancji organicznej i minera³ów ilastych w glebie [Mortvedt
1996]. Optymalnymi zatem gruntami, na których mo¿na zastosowaæ osady ciekowe, s¹
grunty bezglebowe o odczynie alkalicznym, np. wyrobiska po eksploatacji surowców
wêglanowych. Na gruntach tych, o sk³adzie granulometrycznym glin ciê¿kich i bardzo
ciê¿kich, charakteryzuj¹cych siê du¿¹ pojemnoci¹ buforow¹, wyklucza siê mo¿liwoæ
szybkiej zmiany odczynu, a tym samym ³atwego uwalniania metali ciê¿kich i transferu do
rolin. Przyrodnicze wykorzystanie osadów ciekowych jest zdaniem wielu autorów
[Suchy 1997; Bernadzka, Paw³owska 1999; Siuta 1999; Rosik-Dulewska 1999] najlepszym
rozwi¹zaniem tzw. problemu osadowego, szczególnie dla ma³ych i rednich oczyszczalni.
Wynika to zarówno ze stosunkowo niskich kosztów zagospodarowania osadów, jak
równie¿ potencjalnie niewielkiego zagro¿enia dla rodowiska przyrodniczego, przy
przestrzeganiu wszystkich odpowiednich przepisów.
W latach 19982004 prowadzono kompleksowe badania maj¹ce na celu wybranie
najbardziej optymalnego sposobu rekultywacji i zagospodarowania gruntów na terenie
górnictwa odkrywkowego z³o¿a wapieni w miejscowoci Tarnów Opolski. W niniejszej
pracy przedstawiono wyniki badañ dotycz¹cych poprawy jakoci gruntów zdegradowanych i zdewastowanych poprzez nawo¿enie mineralne i aplikacje osadu ciekowego,
realizowanych w 2002 r.

MATERIA£Y I METODY
Powierzchnia z³o¿a Tarnów Opolski pokryta jest nadk³adem w postaci utworów
czwartorzêdowych, których gruboæ waha siê od kilku do 10 m. Na terenach poeksploatacyjnych nale¿¹cych do l¹skich Zak³adów Przemys³u Wapienniczego Opolwap
przeprowadzono badania na czterech poletkach dowiadczalnych (oznaczane w dalszej
czêci jako I, II, III, IV) o wymiarach 10 × 12 m. Na ka¿dym z poletek zastosowano
inny sposób u¿ynienia gruntu. Osad ciekowy, o strukturze ziemistej, wprowadzono
na poletkach I (punktowo poprzez zaprawianie do³ków) i IV (równomierne na ca³ej
powierzchni). Osad pochodzi³ z przyzak³adowej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej
przyjmuj¹cej cieki bytowo gospodarcze zarówno z terenu zak³adu, jak równie¿
miejscowoci Tarnów Opolski. Wysokoæ dawki osadu obliczono na podstawie
zawartoci metali ciê¿kich w gruncie i osadzie ciekowym, zgodnie z obowi¹zuj¹cym
w czasie zak³adania dowiadczenia Rozporz¹dzeniem MOZN i L [Dz. U. Nr 72, poz.
813, 1999]. Wynosi³a ona dla poletek I i IV odpowiednio: 86 i 66 t×ha1. Na poletku III
zastosowano nawo¿enie mineralne w iloci: 15 kg polifoski (8% N, 24% P, 24% K) i
5 kg siarczanu amonowego (21%). Poletko II pozostawiono bez nawo¿enia jako
powierzchniê porównawcz¹.
Ze wszystkich poletek dowiadczalnych pobrano do badañ reprezentatywn¹ próbkê
gruntu przed aplikacj¹ osadu ciekowego i nawozu mineralnego oraz oko³o 7 miesiêcy
po ich zastosowaniu. Reprezentatywn¹ próbkê gruntu uzyskano poprzez zmieszanie
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25 próbek pobranych (z warstwy 020 cm) w punktach regularnie rozmieszczonych
na powierzchni ka¿dego poletka. W próbkach tych oznaczono: sk³ad granulometryczny
metod¹ areometryczn¹ Casagrandea w modyfikacji Prószyñskiego, odczyn metod¹
potencjometryczn¹, zawartoæ metali ciê¿kich (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) metod¹ absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA) po uprzednim trawieniu mieszanin¹ HNO3 i HCl
(1:3), a tak¿e zawartoæ wêgla organicznego metod¹ Tiurina, azotu ogólnego metod¹
Kjeldahla, form przyswajalnych fosforu i potasu metod¹ Egnera-Riehma oraz wêglanu
wapnia metod¹ Scheiblera. W próbkach gruntu o strukturze nienaruszonej, pobranych
do cylindrów o pojemnoci 100 cm3 oznaczono nastêpuj¹ce w³aciwoci fizyczne:
pojemnoæ wodn¹ kapilarn¹, wilgotnoæ aktualn¹ i gêstoæ objêtociow¹.
Ponadto, w próbkach osadu ciekowego, pobranego z poletek osadowych na
oczyszczalni cieków, wykonano oznaczenia (zgodnie z Polskimi Normami) odczynu
oraz zawartoci: wody, suchej masy, substancji mineralnych i substancji organicznej,
azotu ogólnego metod¹ Kjeldahla, potasu, fosforu i wapnia, a tak¿e ca³kowitej zawartoci
pierwiastków ladowych (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn).

WYNIKI
W³aciwoci osadu ciekowego z Oczyszczalni cieków w Tarnowie Opolskim
Osady ciekowe charakteryzowa³y siê znacznym stopniem uwodnienia (70,7%) i
odczynem zasadowym (pH = 9,5), wynikaj¹cym z du¿ej iloci wapnia (22,4% s.m.)
(tab. 1). Substancja organiczna stanowi³a 49,7% s.m. osadu. Zawartoæ pierwiastków
biogennych (azotu i fosforu) by³a bardzo niska i wynosi³a oko³o 1% s.m. Natomiast
zawartoæ pierwiastków ladowych by³a bardzo zró¿nicowana, utrzymuj¹c siê w
granicach od 0,9 mg×kg1 (Cd) do 375,3 mg×kg1 (Zn). Wartoci te nie przekracza³y
dopuszczalnych stê¿eñ metali ciê¿kich w komunalnych osadach ciekowych, które
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami mog¹ byæ wykorzystane do rekultywacji gruntów
[Rozporz¹dzenie MOZNiL 1999, Rozporz¹dzenie M 2002].

W³aciwoci gruntu przed i po zastosowaniu osadu ciekowego/nawozu
mineralnego
Badane grunty nale¿¹ do glin ciê¿kich z du¿¹ domieszk¹ czêci szkieletowych (rumosz
wapienny). Osad ciekowy oraz nawóz mineralny, zastosowane na poletkach dowiadczalnych, nie wp³ynê³y znacz¹co na zmianê w³aciwoci fizycznych gruntu. Po okresie
TABELA 1 . W³aciwo ci o sad ó w ciek o wych zasto so wanych w d o wiad czeniu
TABLE 1 . P ro p erties o f sewage slud ge ap p lied in the exp eriment
S . m. S ub st. org
D. m. Matterorg

%
29,30 49,73

pH

N og.
N to t.

P 2O 5 K 2O

MgO

Cd

Cu

Cr

Ni

Pb

Zn

mg × k g1

%
9,51 1,01

C aO

1,06

0,2

0,22

2 2 , 3 5 0 , 9 0 1 7 , 7 5 , 11 4 , 3 5 2 1 , 3

375,25
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TABELA 2 . Zmia ny w³a c iwo c i gruntó w p o d wp ³ywe m za sto so wa nyc h na wo zó w i o sa d ó w
TABLE 2 . C ha nge s o f gro und p ro p e rtie s ind uc e d b y mine ra l fe rtilize r a nd se wa ge slud ge a p p lie d
o n e xp e rime nta l p lo ts
C

N og
N to t

C /N

P 2O 5

K 2O

Nr
C za s
p o le tk a
p o b ra nia
P lo t N o . S a mp ling
time

% fra k c ji
< 0 , 0 0 2 mm
% o f fra c tio n
< 0 . 0 0 2 mm

pH
H2O

KCl

%

I

A
B

15
17

7,3
8,0

6,9
7,6

4,99
6,12

0,67
1,26

0,06
0,10

11 , 2
12,6

2,0
2,1

4,6
5,9

II

A
B

16
15

7,4
8,1

7,1
7,7

6,35
6,51

0,69
0,79

0,08
0,12

8,6
6,6

1,5
2,3

4,736,94

III

A
B

20
16

7,3
7,6

7,2
7,4

4,99
5,27

0,60
0,68

0,04
0,03

15
22,7

1,3
1,0

4,37
3,85

IV

A
B

17
21

7,5
7,7

7,2
7,5

5,82
7,91

0,56
2,05

0,07
0,14

8,0
14,6

1,2
5,0

4,10
5,9

C aC O 3

mg× 1 0 0 g1

A  p rze d za sto so wa nie m o sa d ó w i na wo zó w (wio sna ); B  p o za sto so wa niu o sa d ó w i na wo zó w
(je sie ñ); A  b e fo re slud ge a nd fe rtilize r a p p lic a tio n (sp ring); B  a fte r slud ge a nd fe rtilize r
a p p lic a tio n (a utumn)

7 miesiêcy od nawo¿enia, pojemnoæ wodna kapilarna i gêstoæ objêtociowa wykazywa³y jedynie nieznaczny wzrost lub spadek wartoci w stosunku do stanu wyjciowego.
Analiza parametrów chemicznych wykaza³a wzrost pH, niezale¿nie od zastosowanego sposobu nawo¿enia gruntów, od wartoci pH (w H2O) 7,37,5 do 7,78,1 oraz
pH (w KCl 1 mol×dm3) 6,97,2 do 7,57,7 (tab. 2). Zmiany zawartoci wêgla
organicznego wyst¹pi³y jedynie na gruntach, na których zastosowano osad ciekowy.
Na poletkach I i IV odnotowano odpowiednio dwu- i czterokrotny wzrost iloci wêgla
organicznego. Pomimo ma³ej zawartoci pierwiastków biogennych (NPK) w osadzie
ciekowym, jego zastosowanie wp³ynê³o na wzrost ich iloci w gruncie. Na poletku I
stwierdzono wzrost zawartoci azotu o 0,04% (N), natomiast na poletku nr IV o 0,07%
(N), co stanowi równowartoæ jego aktualnej iloci w badanym gruncie. Analizuj¹c
zasobnoæ gruntu w fosfor, istotn¹ zmianê odnotowano w przypadku poletka IV, gdzie
nast¹pi³ czterokrotny wzrost jego zawartoci. W przypadku potasu stwierdzono wzrost
jego koncentracji w zakresie 1,3 (poletko I) do 1,8 mg×100 g1 (poletko IV).
Zawartoæ poszczególnych metali ciê¿kich w gruncie przed nawo¿eniem by³a zbli¿ona
na wszystkich analizowanych poletkach; z wyj¹tkiem kontrolnego poletka II, na którym
uzyskano wy¿sze wartoci stê¿enia cynku, chromu i niklu (tab. 3). Po okresie siedmiu
miesiêcy od zastosowania osadów/nawozu mineralnego odnotowano zró¿nicowan¹
tendencjê zmian zawartoci metali. Wartoci stê¿eñ miedzi i cynku by³y z regu³y ni¿sze
od wartoci pocz¹tkowych, rednio o 1,0 mg×kg1 (Cu) i 25,7 mg×kg1 (Zn). Przy czym,
najwiêkszy spadek zawartoci miedzi (oko³o 18%) uzyskano na poletku III, a cynku (ok.
20%) na poletku I. Natomiast zawartoæ pozosta³ych metali (Cd, Cr, Ni i Pb) by³a
wy¿sza na wszystkich poletkach. Najwiêkszy wzrost, odpowiednio o ok. 34% (Cd), 140%
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TABELA 3 Za wa rto æ me ta li c iê ¿k ic h w grunta c h na b a d a nyc h p o le tk a c h p rze d
i p o na wo ¿e niu
TABLE 3 He a vy me ta l c o nte nt in gro und s fro m the a na lyze d p lo ts b e fo re a nd a fte r fe rtiliza tio n
N r p o le tk a
P lo t N o .

C za s p o b ra nia
S a mp ling time

Cd

Cu

Cr

Ni

Pb

Zn

I

A
B

1,45
1,89

8,60
8,85

12,40
16,87

18,20
23,06

82,0
86,7

222,6
176,5

II

A
B

1,75
2,10

10,00
8,97

20,15
24,48

26,50
27,77

11 3 , 4
122,1

331,4
313,6

III

A
B

1,50
1,78

7,75
6,34

12,70
12,76

17,35
19,65

94,0
101,4

210,6
197,4

IV

A
B

1,80
2,41

7,95
7,46

11 , 6 0
27,80

18,00
24,56

96,65
109,31

216,4
224,5

mg× k g 1

A  p rze d za sto so wa nie m o sa d ó w i na wo zó w (wio sna ); B  p o za sto so wa niu o sa d ó w i
na wo zó w (je sie ñ); A  b e fo re slud ge a nd fe rtilize r a p p lic a tio n (sp ring); B  a fte r slud ge
a nd fe rtilize r a p p lic a tio n (a utumn)

(Cr), 36% (Ni) i 13% (Pb), uzyskano na poletku IV, tj. po równomiernej aplikacji osadu
ciekowego. Na poletku I po punktowej aplikacji osadu odnotowano znacznie ni¿szy
wzrost stê¿enia metali, utrzymuj¹cy siê w zakresie 5,7% (Pb)  36% (Cr).

DYSKUSJA
Osady ciekowe dziêki wysokiej zawartoci sk³adników pokarmowych i próchnicotwórczej substancji organicznej mog¹ stanowiæ substytut nawozów organicznych,
zapewniaj¹cych prawid³owy rozwój rolin, a tak¿e dodatkowo poprawiaj¹cych w³aciwoci fizykochemiczne gruntu. W³aciwoci osadów ciekowych, w tym zawartoæ
zwi¹zków biogennych, zale¿¹ m.in. od rodzaju oczyszczanych cieków i metody oczyszczania [Siuta 1995; Greinert, Greinert 1999]. Liczne badania wykaza³y, i¿ osady ciekowe
mog¹ zawieraæ w granicach 0,97,6% s.m. azotu i 0,69,2% s.m. fosforu [Suchy
1997]. Osady cechuje tak¿e znaczne zró¿nicowanie pod wzglêdem zawartoci metali
ciê¿kich [Rosik-Dulewska 1998], przy czym ca³kowita zawartoæ metali ciê¿kich nie
jest wystarczaj¹cym kryterium oceny przydatnoci osadu ciekowego do przyrodniczego
jego wykorzystania. Istotne jest tak¿e tempo uwalniania tych pierwiastków z osadów
ciekowych do gleby i ich dostêpnoæ dla rolin [Bernacka, Paw³owska 2000].
Osad ciekowy zastosowany w rekultywacji terenów po eksploatacji wapieni
charakteryzowa³ siê ma³¹ zawartoci¹ biogenów (oko³o 1% s.m. N i P) oraz od kilku
do kilkudziesiêciu razy ni¿sz¹ zawartoci¹ metali ciê¿kich w porównaniu z osadami
pochodz¹cymi z 29 oczyszczalni cieków komunalnych badanych przez IUNG [Maækowiak 1996]. Na nisk¹ zawartoæ zarówno metali ciê¿kich, jak i sk³adników nawozowych
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w osadach ciekowych z oczyszczalni w Tarnowie Opolskim wp³yw mia³a przeprowadzona sanitacja wapnem. Wed³ug Wi¹cek-Rosiñskiej i in. [1998] dodatek CaO do osadów
ciekowych (w stosunku 1:1) powoduje obni¿enie ich wartoci nawozowej z uwagi na
spadek stê¿enia azotu w osadach poddawanych wapnowaniu, a jednoczenie wp³ywa
na unieruchomienie zawartych w nich metali ciê¿kich, co jest korzystne w aspekcie
przyrodniczego wykorzystania osadów. Mimo obecnoci szeregu sk³adników niepo¿¹danych, osady ciekowe z regu³y poprawiaj¹ fizyczne i wodne w³aciwoci gleb [Siuta
1999; Rosik-Dulewska 2002]. Obserwacja gruntów na poletkach dowiadczalnych
wykaza³a jednak, i¿ w analizowanym przypadku nie nast¹pi³a istotna zmiana fizycznych
parametrów, tj. pojemnoci wodnej kapilarnej (PWK) i gêstoci objêtociowej gleby
suchej. Na poletkach z osadami ciekowymi zaobserwowano wzrost gêstoci
objêtociowej zaledwie o ok. 8%. Gêstoæ objêtociowa gleb jest w³aciwoci¹ fizyczn¹
dynamiczn¹, zmieniaj¹c¹ siê podczas sezonu wegetacyjnego. Jest ona zazwyczaj
najni¿sza w momencie siewu rolin i prawie zawsze najwy¿sza w okresie zbioru wskutek
stopniowego zagêszczania masy glebowej. Zastosowanie osadu ciekowego w znacz¹cy
sposób wzbogaci³o natomiast rekultywowany grunt w próchnicê. W zasadzie bezglebowy grunt osi¹gn¹³, pod wzglêdem zawartoci próchnicy, parametry typowe (2,17% 
poletko I), a nawet wy¿sze (3,53%  poletko IV) jak w glebach uprawnych. Poza tym,
o ile pocz¹tkowo niskie wartoci azotu (0,040,08%) wiadczy³y o niewielkiej zawartoci
substancji organicznej w gruncie (wartoæ 0,02% typowa dla poziomów mineralnych
gleb), o tyle po aplikacji osadu rekultywowane grunty osi¹gnê³y poziom redniej
zawartoci azotu, taki jak w warstwie ornej wiêkszoci gleb Polski (0,10,3%). Badane
grunty nale¿¹ do bardzo ubogich pod wzglêdem zawartoci fosforu (rednia dla gleb
Polski kszta³tuje siê na poziomie 0,010,2%). Jedynie zastosowanie osadów ciekowych
poprzez ich rozprowadzenie na ca³ej powierzchni (poletko IV) przyczyni³o siê do ponad
czterokrotnego wzrostu iloci fosforu.

WNIOSKI
1. Zawartoæ metali ciê¿kich (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) w osadach ciekowych z oczyszczalni cieków w Tarnowie Opolskim nie przekracza³a wartoci dopuszczanych
dla osadów przeznaczonych do stosowania w celach rekultywacyjnych.
2. Zastosowany osad ciekowy, wp³yn¹³ na poprawê fizyko-chemicznych w³aciwoci gruntu, g³ównie poprzez wzrost pH, zwiêkszenie zawartoci próchnicy, a tak¿e
azotu, fosforu i potasu.
3. Wykorzystanie osadów ciekowych jako jednej z form nawo¿enia nie stanowi zagro¿enia dla gruntów i rolin, mo¿e natomiast przyczyniæ siê do zagospodarowania
nadmiernej iloci wytwarzanych osadów.
4. Zastosowanie osadów ciekowych w postaci równomiernej aplikacji na ca³ej powierzchni jest korzystniejsze ni¿ aplikacja punktowa osadu  poprzez zaprawianie
do³ków.
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