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WSTÊP

W naturalnym orodku porowym zachodz¹ zmienne w czasie interakcje pomiêdzy elementami mineralnymi ska³y a wod¹ i gazami zawartym w jej porach.
O sile tych powi¹zañ decyduje wiele czynników; m.in. geneza ska³y, jej sk³ad
mineralny oraz porowatoæ kszta³tuj¹ca tempo przesi¹kania wody i warunki wymiany gazowej. W ich wyniku zmianie podlegaj¹ cechy fizyczne i chemiczne
orodka porowego.
Woda w porach ska³y mo¿e byæ wi¹zana fizycznie i chemicznie. Wyró¿nia
siê cztery jej rodzaje wystêpuj¹ce w przestrzeni porowej: higroskopow¹, b³onkow¹, kapilarn¹ oraz tzw. woln¹-grawitacyjn¹ (Pazdro, Kozerski 1991). Nie ma
cis³ej definicji wody porowej wystêpuj¹cej w skale (Myliñska 1990), w niniejszych badaniach przyjêto termin stosowany w gruntoznawstwie  woda porowa
obejmuje wszystkie rodzaje wody obecne w orodku porowym.
Less jest przyk³adem ska³y osadowej, wielokomponentowej w sk³adzie mineralnym (Pye 1995), której g³ównymi elementami s¹ kwarc oraz minera³y ilaste, najczêciej illit oraz kaolinit. Jako domieszka wystêpuje równie¿ wêglan wapnia w postaci kalcytu, b¹d wtórnych konkrecji (Dwucet 2001), ponadto plagioklazy, skalenie, ³yszczyki oraz elementy organogeniczne, np. szcz¹tki kostne
(Niezgoda 1988). Szkielet ska³y buduj¹ luno u³o¿one ziarna kwarcu, za przewa¿aj¹ce ilociowo minera³y ilaste tworz¹ jego wype³nienie. Stwarza to dogodne
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warunki do powstania mikroagregatów1 (Grabowska-Olszewska, Siergiejew 1977),
co w efekcie stanowi o zmiennych przestrzennie cechach struktury2 ska³y.
Ze wzglêdu na du¿¹ porowatoæ, w granicach od 40 do 60% (Myliñska
2001), oraz dominuj¹c¹ w strukturze lessu populacjê mikroporów i mezoporów3
(Grabowska-Olszewska 1988, 1990, 1998), woda przewodzona jest w nim g³ównie systemem kapilar. W konsekwencji, pomimo du¿ej porowatoci, wspó³czynnik filtracji ma niskie wartoci, zmienne w szerokich granicach od 0,04 do 0,4 m/d
(Malinowski 1964; Rybicki i in. 1994, 1995; Zuber, Motyka 1994; Mularz,
Rybicki 1999). Less uznawany jest zatem za ska³ê pó³przepuszczaln¹ (Janiec
1984), co skutkuje rozdzielaniem zasilania opadowego i roztopowego na infiltracjê oraz sp³yw powierzchniowy. Dodatkowo o dynamicznej zmianie warunków
zasilania decyduje pêcznienie minera³ów ilastych powsta³e w wyniku kontaktu
z wod¹, powoduj¹ce istotne zmniejszanie porowatoci ska³y wraz z uwilgotnieniem (Grabowska-Olszewska 1998).
Pod wzglêdem geochemicznym less charakteryzuje siê z regu³y dobrze rozbudowanym kompleksem sorpcyjnym, zasadowym odczynem wyci¹gu wodnego
oraz zró¿nicowan¹ zawartoci¹ wêglanów. Less uznawany jest za ska³ê trudno
przepuszczaln¹ wzglêdem przewodzenia zanieczyszczeñ chemicznych (Bury 1991,
1995), substancje te s¹ z regu³y unieruchamiane w kompleksie sorpcyjnym.
Celem badañ prezentowanych w artykule jest wykazanie wp³ywu rzeby na
kszta³towanie zasilania lessu oraz w³aciwoci wód porowych. Dokonano interpretacji sk³adu chemicznego wód porowych jako efektu z³o¿onych procesów,
zarówno chemicznych jak i fizycznych, zachodz¹cych w mikroskali. Analizowano w³aciwoci roztworu porowego w zale¿noci od sk³adu mineralnego, struktury ska³y oraz warunków zasilania.
Badania prowadzono w obrêbie ska³y macierzystej jednorodnej facjalnie.
Obiekt badañ ograniczono w profilu pionowym: od 1,5 m (separacja lessu od
profilu glebowego) do 4 m p.p.t. Nie analizowano wp³ywu czynników biotycznych (u¿ytkowanie, faza wegetacji rolin, obecnoæ mikroorganizmów) oraz sk³adu
chemicznego opadu atmosferycznego na cechy wody porowej. Za³o¿ono, ¿e ich
oddzia³ywanie na roztwór porowy jest ograniczone do profilu glebowego.

1

nych.

Agregaty powstaj¹ z cz¹stek wtórnych utworzonych w wyniku zespolenia cz¹stek pierwot-

2
Termin struktura stosowany jest za Grabowsk¹-Olszewsk¹ (1998): obejmuje febrik (czyli
uk³ad, kszta³t oraz rozmiary ziaren i cz¹stek ska³y, charakter przestrzeni porowej  jej morfologiê,
wymiary porów i porowatoæ), sk³ad mineralny ska³y oraz si³y dzia³aj¹ce miêdzy cz¹steczkami.
3
Wed³ug klasyfikacji Grabowskiej-Olszewskiej (1984): mikropory  pory o rednicach w zakresie od 0,1 do 10 mm (mo¿liwy jest kapilarny wznios wody, a przy pewnym gradiencie cinienia
ss¹cego tak¿e filtracja), mezopory  pory o rednicy od 10 do 1000 mm (1 mm).
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PODSTAWY METODYCZNE BADANIA CECH WÓD POROWYCH

Badanie wód porowych zale¿y od mo¿liwoci ich wyekstrahowania ze ska³y.
Stosowane s¹ ró¿ne metody badañ, w zale¿noci od w³aciwoci orodka skalnego (Myliñska 1974; Ward, Elliot 1995). Pomiar stacjonarny, polegaj¹cy na
wielokrotnym uzyskiwaniu roztworów porowych in situ, czyli z zachowaniem
nienaruszonej struktury ska³y, umo¿liwiaj¹ próbniki podcinieniowe (Prenart
Equipment ApS 2004; Afelt 2005b). Zasad¹ dzia³ania próbnika jest wytworzenie
zewnêtrznego, sztucznie wytworzonego cinienia ssania. Zamkniêty, szczelny
uk³ad urz¹dzenia d¹¿y do wytworzenia zwi¹zku hydraulicznego pomiêdzy orodkiem skalnym a naczyniem porowatym. Je¿eli wartoæ wytworzonej sztucznie
si³y ss¹cej jest wiêksza od si³ fizycznych utrzymuj¹cych wodê w porach ska³y,
wówczas nastêpuje jej pobranie przez próbnik. Istotny z punktu widzenia zastosowanej metody jest rodzaj materia³u buduj¹cego naczynie porowate, który musi
byæ dobrany tak, aby nie wchodzi³ w reakcjê chemiczn¹ z roztworem porowym
(Beier i in. 1992; Wenzel, Wieshammer 1995; Afelt 2005a).
Do poboru wód porowych w lessie wykorzystano próbnik kwarcowo-teflonowy firmy Prenart. Jego zalet¹ jest niski próg detekcji jonów w roztworze porowym
(<0,01 mg/dm3) oraz mo¿liwoæ jego zewnêtrznego kolekcjonowania w butli ze
szk³a sodowego. Ponadto próbnik charakteryzuj¹ bardzo dobre parametry techniczne (Prenart Equipment ApS 2004): rednica porów do 2 mm, powierzchnia
porowata 33 cm2, przewodnictwo hydrauliczne 3,31·10-7 cm/s, maksymalne podcinienie mo¿liwe do wytworzenia 800900 mb oraz efektywnoæ 6 ml/cm2/doba
przy podcinieniu 600 mb, odpowiadaj¹cym strefie pe³nego nasycenia. Podczas
trwania terenowych pomiarów stacjonarnych w próbniku wytwarzano podcinienie rzêdu 2,8 pF (64 kPa), odpowiadaj¹ce wystêpowaniu w strukturze lessu wód
kapilarnych silnie zwi¹zanych.
Do analizy chemicznej roztworu porowego wykorzystano metodê masowej
spektroskopii atomowej w plazmie (w skrócie ICP MS). Jest to uznana na wiecie metoda analityczna badania koncentracji metali w roztworach (Becker, Dietze 1998). Jej zalet¹ jest niski próg oznaczania zawartoci pierwiastków w roztworach wodnych, wysoka jakoæ, wiarygodnoæ i powtarzalnoæ wyników badañ oraz mo¿liwoæ jednoczesnego oznaczania kilku pierwiastków w pojedynczej próbce.
Sk³ad mineralny lessu oznaczono dwoma metodami: derywatograficzn¹ (aparat
firmy Setarm LabsysTM TG-DTA12) oraz rentgenograficzn¹ (Refleksyjny Dyfraktometr Roentgenowski DRON2.0). Zastosowane metody s¹ komplementarne
w zakresie badañ ska³ wielokomponentowych, takich jak less.
Charakterystykê mikrostruktury lessu oraz analizê ilociow¹ parametrów
przestrzeni porowej wykonano na podstawie obrazów ska³y w mikroskopie ska-
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ningowym (SEM). W preparatyce laboratoryjnej wykorzystano metodê utrwalenia nienaruszonego stanu przestrzeni porowej ska³y w azotowej komorze pró¿niowej (Trzciñski 1998).
LOKALIZACJA STACJONARNEGO EKSPERYMENTU
POLOWEGO

Analizie poddano wody porowe zawarte w lessach m³odszych górnych (LMg)
facji wierzchowinowej, klasyfikowanych jako tzw. lessy suche (Dwucet 2001).
Eksperyment polowy zlokalizowano na Wy¿ynie Sandomierskiej, ko³o £ukawy
Rz¹dowej (15 km na pó³noc od Sandomierza), w strefie wododzia³owej pomiêdzy dorzeczami Opatówki i Czy¿ówki (lewych dop³ywów Wis³y rodkowej)
(ryc. 1). Badania prowadzono w zlewniach bezodp³ywowych (ryc. 2): na dziale
wodnym, stoku oraz w wymoku, dostosowuj¹c lokalizacjê pól eksperymentalnych do kszta³towania odp³ywu powierzchniowego. Pola badawcze podlega³y
naturalnym warunkom zasilania atmosferycznego.
Less jest ska³¹ pó³przepuszczaln¹, o zmianach jego uwilgotnienia decyduj¹
intensywnoæ zasilania i rzeba terenu (Kozaczyk, Przyby³a 2001). Niskie

Ryc. 1. Obszar badañ terenowych
Fig. 1. The area of field studies
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wspó³czynniki filtracji lessu 0,10,03 m/d, uzyskane z analizy ilociowej mikrostruktury w SEM (Afelt 2005b), sprzyjaj¹ szybkiemu formowaniu siê sp³ywu
powierzchniowego ze zboczy. W tych warunkach w profilu stok nastêpuje
znaczne zmniejszenie zasilania. Wymok za dodatkowo zasilany jest wod¹
z dop³ywu bocznego ze zboczy. W konsekwencji w profilach dzia³ wodny
i stok struktura lessu ma charakter nienasycony, z pe³n¹ mo¿liwoci¹ wymiany gazowej. W wymoku struktura na charakter nasycony, wymiana gazowa
za jest ograniczona.
Rozpoznanie w³aciwoci mikrostrukturalnych lessu wykonano oddzielnie
w ka¿dym z polu badawczych. W celu rozpoznania lokalnych warunków przewodzenia wody, w profilach pionowych poprano próbki ska³y o strukturze nienaruszonej (NNS). Wyznaczono nastêpuj¹ce, identyczne dla pól badawczych,
g³êbokoci poboru próbek: 1,5 m (tu¿ poni¿ej profilu glebowego), 2; 3; 4 oraz
5 m p.p.t.
Sk³ad mineralny lessu oznaczono w ka¿dym polu eksperymentalnym na g³êbokociach 1,5 oraz 4 m p.p.t., w strefie bezporedniego kontaktu naczyñ porowatych próbników ze ska³¹. Szczegó³owy sk³ad mineralny ska³y przedstawia tab. 1.
Tab. 1. Sk³ad mineralny badanego lessu
Table 1. Mineral composition of loess under investigation

Minera³y buduj¹ce
less [%]

Stanowisko badawcze
G³êbokoæ [m]
Minera³y ilaste
Proporcje
Beidelit
ilociowe
Kaolinit
minera³ów
Illit
ilastych
Getyt
Wêglany
Pozosta³e sk³adniki

Dzia³ wodny
1,5
4,0
12,013,4 15,318,8
5,06,4
4,15,5
0,30,8
2,55,4
4,15,5

7,38,7

Stok
Wymok
1,5
4,0
1,5
4,0
1921,8
18,821,3 11,112,4 10,211,5
0,0 2,2
0,01,1
1,21,6
0,91,4
6,97,2
3,66,2
0,00,2
1,31,5
9,914,6

1,3
1,7
2,0
10,2 +D
8,3+D
8,5+D
75,176,5 71,874,7 67,770,5

12,616,6

7,511,2

2,8
2,4
8,1+D

67,870,3 85,286,5

7,29,4
1,4

87,188,4

D  Dolomit.

G³ównymi elementami sk³adowymi lessu s¹ kwarc oraz minera³y ilaste: beidelit, kaolinit oraz illit. Jako domieszka wystêpuj¹: wêglany wapnia, dolomit,
plagioklazy, skalenie (sodowe i potasowe) oraz ³yszczyki. Zró¿nicowana jest
zawartoæ grupy minera³ów ilastych; dwukrotnie ni¿sza w profilu wymok w stosunku do stoku. Du¿y rozrzut zawartoci poszczególnych minera³ów tej grupy
jest równie¿ nietypowy. W wymoku nie wykazano obecnoci wêglanów. W profilu pionowym, najwiêksz¹ stabilnoci¹ sk³adu mineralnego charakteryzuje siê
stok, najmniejsz¹ za dzia³ wodny. Ponadto wyci¹gi wodne lessu ze stoku
oraz dzia³u wodnego charakteryzowa³y siê odczynem lekko zasadowym (pH
7,57,7), w wymoku za kwanym (pH 5,5-5,0).
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Ryc. 2. Pola eksperymentalne: a) dzia³ wodny, b) stok, c) wymok
Fig. 2. Experimental fields: a) watershed, b) slope, c) closed depression
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Eksperyment terenowy poboru roztworu porowego prowadzono przez 107
tygodni, tzn. od 7 kwietnia 2002 do 24 kwietnia 2004 r. Wody porowe uzyskiwano z dwóch g³êbokoci: 1,5 oraz 4 m p.p.t., co umo¿liwi³o porównanie cech
roztworu w uk³adzie pionowym i poziomym. Roztwór porowy pobierano w cyklu dwutygodniowym. Próbki utrwalano 1% roztworem kwasu azotowego na
bazie supra pure (65%). Ogó³em zebrano 62 próbki, reprezentatywne dla poszczególnych profili. Z g³êbokoci 4 m p.p.t. na zboczu roztworu porowego nie
uzyskano. Objêtoæ próbek wody porowej uzyskana podczas badañ by³a zró¿nicowana od 500 do 1 ml.
OCENA KSZTA£TOWANIA W£ACIWOCI WÓD POROWYCH
WARUNKI STRUKTURALNE LESSU

Less w badanych profilach charakteryzuje siê zmienn¹ struktur¹. W analizie
mikrostruktur stwierdzono obecnoæ ziaren pylastych, g³ównie kwarcu, oraz przewa¿aj¹cych ilociowo cz¹stek (elementy mineralne o rednicy <50 mm). Stwierdzono liczne wystêpowanie mikroagregatów, g³ównie w profilach stok i dzia³
wodny. Trwa³oci agregatów i ich w³aciwoci zale¿¹ od wystêpuj¹cych w ich
budowie typów wi¹zañ strukturalnych. Zosta³y one przeanalizowane na zdjêciach przestrzeni porowej.
W mikrostrukturze wyró¿nia siê wi¹zania typu kontaktów fazowych  trwa³ych wzglêdem wody, istniej¹cych dziêki dzia³aniu silnych wi¹zañ chemicznych
oraz wi¹zania koagulacyjne  powsta³e na drodze oddzia³ywañ miêdzycz¹steczkowych oraz magnetycznych (Grabowska-Olszewska 1998). W tych drugich pomiêdzy cz¹steczkami minera³ów zachowana jest cienka, stabilna termodynamicznie
b³onka wody obni¿aj¹ca wytrzyma³oæ wi¹zania. Wraz ze wzrostem wilgotnoci
si³a wi¹zania s³abnie, co prowadzi czêsto do zerwania kontaktu. Z kolei spadek
zawartoci wody w przestrzeni porowej odbudowuje si³ê wi¹zania, ale cz¹steczki
mog¹ wystêpowaæ wówczas w innej konfiguracji przestrzennej. Tego typu zmiany przestrzeni porowej zwi¹zanej ze zmian¹ wilgotnoci orodka, nastêpuj¹ na
poziomie ultraporów4 (<0,1 mm) oraz dolnej rednicy mikroporów (0,110 mm).
Wi¹zania przybieraj¹ ró¿ne formy, najczêciej mostków ³¹cz¹cych poszczególne
elementy strukturalne b¹d polewy pokrywaj¹cej ziarno.
W badanym lessie wystêpuj¹ ró¿norodne kombinacje typów wi¹zañ strukturalnych (rys. 3). W profilu wymok stwierdzono przewagê wi¹zañ fazowych
lub lady po ich zerwaniu. Wi¹zania koagulacyjne nie wystêpuj¹, uleg³y one
4

Klasyfikacja rednic porów mikrostruktur wg Grabowskiej-Olszewskiej (1998).
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Ryc. 3. Wi¹zania strukturalne w badanych lessach
Fig. 3. Structural bonds in loesses under investigation
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peptyzacji w wyniku deficytu mineralnych form wêglanów oraz wysokiej wilgotnoci orodka. W pozosta³ych profilach wystêpuj¹ bardzo dobrze rozwiniête
wszystkie typy wi¹zañ strukturalnych. W polu stok zauwa¿alna jest przewaga
wi¹zañ koagulacyjnych oraz towarzysz¹ce im liczne wytr¹cenia wêglanowe z roztworu. W górnej czêci profilu dzia³ wodny przewa¿aj¹ wi¹zania fazowe, w dolnej za koagulacyjne, co wynika z grawitacyjnego przemieszczania siê ze strumieniem infiltracji cz¹stek drobnodyspersyjnych, powstaj¹cych np. w wyniku
rozpadu pakietu minera³u ilastego.
Obecnoæ mikroagergatów wi¹¿e siê ze zwiêkszeniem powierzchni w³aciwej ska³y, co powoduje wzrost si³y przyci¹gania miêdzycz¹steczkowego (Grabowska-Olszewska, Siergiejew 1977). W nastêpstwie wzrastaj¹ równie¿ si³y fizycznego wi¹zania wody w strukturze porowej, co sprzyja wyd³u¿eniu czasu jej
kontaktu ze ska³¹ i wzrostowi mineralizacji roztworu.
Wype³nienie szkieletu ska³y cz¹steczkami nie ma charakteru jednorodnej
matrycy, ale raczej przestrzennych skupisk minera³ów ilastych w obrêbie czêci
szkieletowych. Zawartoæ, wielkoæ oraz rozk³ad przestrzenny mikroagregatów
decyduje bezporednio o porowatoci i w³aciwociach hydraulicznych lessu.
W preparatyce wykorzystano metodê katodoluminescencji umo¿liwiaj¹c¹ otrzymanie dwuwymiarowych, czarno-bia³ych obrazów przestrzeni porowej. Analizie
poddano dwie p³aszczyzny próbek NNS: horyzontaln¹ oraz wertykaln¹. Optymalne
warunki oceny przestrzeni porowej lessu uzyskano przy nastêpuj¹cym ci¹gu powiêkszeñ: 50, 100, 200 oraz 400 (rednica porów 0,41000 mm). Kalkulacjê
struktury przestrzeni porowej przeprowadzono za pomoc¹ programu STIMAN®.
Parametry rednie struktury zestawiono w tab. 2.
Tab. 2. Podstawowe parametry przestrzeni porowej (wartoci rednie)
Table 2. Basic parametres of the pore spacet (mean values)
Pole eksperymentalne
Porowatoæ (%)
rednia rednica porów (mm)
rednia powierzchnia porów (mm2)
redni obwód porów (mm)

Dzia³ wodny
26,9
15,6
356,9
158,9

Stok
41,9
14,1
352,5
160,1

Wymok
57,0
12,6
307,6
149,4

Charakterystyczne jest du¿e zró¿nicowanie podstawowych parametrów przestrzeni porowej. Zmiany porowatoci lessu w badanych profilach wynosz¹ a¿
30%, przy czym najmniejsze zró¿nicowanie wystêpuje w wymoku, najwiêksze za na dziale wodnym, gdzie porowatoæ wzrasta z g³êbokoci¹. rednia
rednica porów oraz parametry pochodne (powierzchnia i obwód porów) nie
wykazuj¹ tak du¿ego rozrzutu wartoci, ale ich rozk³ady w poszczególnych profilach pionowych s¹ zró¿nicowane.
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Odmiennoæ cech ilociowych przestrzeni porowej lessu ujawnia siê w rozk³adzie rednic porów (ryc. 4). Doln¹ granic¹ zmiennoci jest minimalna rednica 4 mm, co zwi¹zanie jest z czu³oci¹ zastosowanej metody utrwalenia struktury
ska³y. Najwiêksze zró¿nicowanie charakteryzuje rednice miêdzyziarnowe i miêdzyagregatowe (8100 mm). Charakterystyczny jest wzrost udzia³u porów o ma³ych rednicach z g³êbokoci¹ w wymoku. Znacz¹cy jest udzia³ w strukturze
porów o rednicy 500 mm (10%), o s³abszym wi¹zaniu fizycznym wody. Prawdopodobnie s¹ to drogi uprzywilejowanego  szybszego kapilarnego przep³ywu
wody w strukturze. Profil stok wyró¿nia siê du¿¹ ró¿norodnoci¹ porów oraz
s³abym ich uporz¹dkowaniem. Z kolei na dziale wodnym uwydatnia siê ma³a
zmiennoæ rednic porów miêdzyagregatowych w rodkowej i dolnej czêci profilu. Wyró¿nia siê rozk³ad rednic porów na g³êbokoci 1,5 m; wiêksze jest
zró¿nicowanie porów w górnym zakresie zmiennoci (powy¿ej 100 mm) oraz ich
udzia³ w strukturze (20%).
Rozk³ad zmiennoci rednic porów jest zbli¿ony do rozk³adu normalnego
ujemnego, co wiadczy o przewa¿aj¹cym udziale mezoporów w dolnym zakresie
ich wielkoci. Zatem warunki ruchu wody podlegaj¹ g³ównie prawom ruchu
kapilarnego, w mniejszym stopniu grawitacyjnego. Sprzyja to silnemu wi¹zaniu
fizycznemu wody z elementami strukturalnymi osadu, w szczególnoci w obrêbie agregatów.
WARUNKI GEOCHEMICZNE LESSU
SK£AD MINERALNY

Najwiêkszy udzia³ w kszta³towaniu chemizmu wody porowej maj¹ minera³y
ilaste. W sk³ad badanego lessu wchodz¹ trzy minera³y ilaste: kaolinit, illit oraz
beidelit (tab.1). S¹ to krzemiany warstwowe o zró¿nicowanym sk³adzie chemicznym, strukturze przestrzennej oraz w³aciwociach. Ich cech¹ szczególn¹ jest
obecnoæ kationów miêdzypakietowych. W zale¿noci od rodzaju minera³u, rolê
tê pe³ni¹ ró¿ne jony, najczêciej: potas, sód, chlor (np. w illicie), wapñ, ale
równie¿ ¿elazo. Miêdzy pakietami mo¿e znajdowaæ siê kilka ró¿nych kationów;
co wiêcej, zachodzi równie¿ ich aktywna wymiana zale¿na od sk³adu chemicznego i stê¿enia kr¹¿¹cego w skale roztworu porowego (Stoch 1974). Równie¿ na
powierzchni pakietów lokuj¹ siê ró¿norodne kationy i aniony, uczestnicz¹ce w procesie wymiany jonowej pomiêdzy wod¹ porow¹ a minera³em. W lessach jako
kationy wymienne na powierzchni minera³ów ilastych lokuj¹ siê najczêciej: ¿elazo, wapñ, magnez, potas oraz sód, za rzadziej tytan i mangan.
Od rodzaju kationu miêdzypakietowego zale¿¹ m.in. w³aciwoci pêcznienia
minera³ów ilastych pod wp³ywem wzrostu wilgotnoci ska³y. Wraz ze wzrostem

Ryc. 4. Skumulowana krzywa rednicy porów lessu (%); a) p³aszczyzna horyzontalna, b) p³aszczyzna wertykalna
Fig. 4. Cumulated curve loess pore diameter (%); a) horizontal surface, b) vertical surface
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wilgotnoci nastêpuje aktywowanie wymiany jonowej pomiêdzy roztworem porowym i struktur¹ miêdzypakietow¹. Wystêpuj¹ wówczas korzystne warunki do
zrównowa¿enia energetycznego pakietów i nastêpuje stopniowe obni¿enie stê¿enia kr¹¿¹cych roztworów porowych. W warunkach deficytu wody nastêpuje wzrost
stê¿enia jonów w warstwie wody b³onkowej, co powoduje jej silne wi¹zanie
fizyczne z minera³em. W konsekwencji utrudnione s¹ warunki do odzyskania
wody z przestrzeni porowej ska³y oraz nastêpuje wzrost jej mineralizacji.
Kaolinit to minera³ niepêczniej¹cy, o ma³ej pojemnoci sorpcyjnej, niewywieraj¹cy istotnego wp³ywu na sk³ad wód porowych. Illit powszechnie wystêpuje w lessach i ska³ach wêglanowych, powstaje w rodowisku l¹dowym o ma³ej
wilgotnoci, s³abo infiltrowanym przez opady, na drodze transformacji innych
minera³ów w rodowisku zasobnym w potas, czêsto jest efektem uwodnienia
³yszczyków (Stoch 1974).Si³y spajaj¹ce pakiety illitu s¹ ma³e, zatem ich struktura wykazuje tendencjê do s³abego uporz¹dkowania oraz ich ³atwego oddzielania,
podlega równie¿ ³atwemu przemieszczaniu w przestrzeni porowej z wod¹ infiltracyjn¹. Beidelit jest odmian¹ montmorillonitu.5 W przestrzeni miêdzypakietowej minera³u w analizie derywatograficznej lessu ujawniono obecnoæ jonów
sodu. Jony miêdzypakietowe s³abo wi¹¿¹ jego strukturê, zatem czêsto wkracza
tam substancja organiczna oraz woda. Minera³ wykazuje bardzo du¿e pêcznienie
oraz pojemnoæ sorpcyjn¹.
Znaczne zró¿nicowanie zawartoci minera³ów ilastych w badanym lessie,
w szczególnoci kaolinitu i illitu, sugeruje zwi¹zek wymienionych sk³adników
z procesem wietrzenia skaleni. Nie jest jednak jasne, czy jest to efekt przemian
geochemicznych, jakim podlegaj¹ minera³y pierwotne, czy te¿ wynik ich przemieszczenia w systemie kapilar ze strumieniem infiltracji.
Zró¿nicowanie zawartoci wêglanu wapnia, w³aciwie jego brak w wymoku, wiadczy jednoznacznie o ³ugowaniu struktur przez wodê infiltracyjn¹. Intensywnoæ procesu wynika z tempa i wielkoci zasilania. Wêglany spe³niaj¹
bardzo wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu struktury lessu  wapñ jest odpowiedzialny
za tendencjê do agregatyzacji mikrostruktury. W warunkach utrudnionej wymiany gazowej przy zawodnieniu ska³y oraz towarzysz¹cym procesie rozk³adu substancji organicznej, kszta³towany jest kwany odczyn lessu (pH 5,5). Wêglan
wapnia podlega wówczas intensywnemu rozpuszczaniu i odprowadzaniu wapnia,
co skutkuje peptyzacj¹ osadu (rozk³adem agregatów). W wymoku stwierdzono zaawansowany proces rozk³adu agregatów.

5
Cech¹ odró¿niaj¹c¹ wymienione minera³y jest przesuniêcie w beidelicie ³adunku jonowego
w kierunku tetraedru, co stwarza warunki równowagi energetycznej pomiêdzy strukturami w pakiecie (Stoch 1974).
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Pozosta³e elementy mineralne odgrywaj¹ drugorzêdn¹ rolê w kszta³towaniu
chemizmu wód porowych. Kwarc jest minera³em o bardzo ma³ej podatnoci na
rozpuszczanie. W rodowisku o odczynie zasadowym mo¿e dochodziæ do przechodzenia do roztworu krzemu w postaci glinokrzemianów oraz krzemianów
sodu i potasu. W wodzie porowej przemieszczanie krzemionki odbywa siê w postaci s³abego kwasu krzemowego, najczêciej w formie koloidalnej. Korzystne
warunki uwalniania krzemionki wystêpuj¹ w profilach dzia³ wodny oraz stok.
Skalenie, plagioklaz oraz ³yszczyki nale¿¹ do grupy glinokrzemianów (Stoch
1974). Skalenie s¹ ród³em sodu i potasu oraz pierwiastków rzadkich (np. tytanu) w wodach porowych. Intensywne uwalnianie potasu zachodzi podczas wietrzenia skaleni potasowych, szczególnie przy s³abej wymiany gazowej oraz kwanym odczynie orodka porowego. Sprzyjaj¹ce warunki wietrzenia wystêpuj¹
w profilu wymok.
SK£AD CHEMICZNY WODY POROWEJ

Badano zmiany stê¿enia w wodzie porowej 9 pierwiastków metalicznych
(Na, K, Ca, Mg, Sr, Ti, Si, Fe, Mn). Wyniki zosta³y zestawione w postaci
wykresu wiecowego (ryc. 5). Ca³kowity sk³ad chemiczny wód porowych by³
znacznie bogatszy, jednak z powodu ograniczonej objêtoci próbek wykluczono
z dalszych analiz pierwiastki, które: 1) wykazywa³y powinowactwo jonowe (siarka), 2) odznacza³y siê wysokimi progami oznaczenia stê¿enia w roztworze (chlor,
wêgiel, fluor, siarka), 3) sk³ad roztworu wzorcowego mia³ niekorzystny wp³yw
na poprawnoæ oznaczeñ  zjawisko tzw. interferencji, ponadto 4) uwzglêdnienie
w analizie chemicznej wszystkich pierwiastków wymaga³oby podzielenia próbek
na porcje do poszczególnych oznaczeñ, co nie zawsze by³o mo¿liwe.
Ca³kowite stê¿enie badanych pierwiastków w roztworze porowym jest zró¿nicowane w polach badawczych i profilach (tab. 3). Najwiêksz¹ mineralizacjê
wody porowej stwierdzono na dziale wodnym, najmniejsz¹ za w wymoku.
Najbardziej stabilna mineralizacja wody porowej w okresie badañ mia³a miejsce
w profilu stok, za najbardziej zmienna w wymoku.
Ma³a zmiennoæ stê¿enia ca³kowitego zwi¹zana jest z silnym fizycznym wi¹zaniem wody w przestrzeni porowej ska³y i ma³ymi zmianami jej wilgotnoci. Im
za wiêksza jest wilgotnoæ oraz jej zmiennoæ, tym wiêksze jest zró¿nicowanie
stê¿enia ca³kowitego wody porowej w czasie. Dobrze ilustruje tê zale¿noæ zmiennoæ stê¿enia ca³kowitego roztworu w wymoku (tab. 3). Na g³êbokoci
1,5 m p.p.t. w okresach pe³nego wysycenia przestrzeni porowej podczas wyst¹pienia retencji powierzchniowej, mineralizacja roztworu jest najmniejsza. Nastêpnie wraz ze spadkiem wilgotnoci lessu nastêpuje wzrost koncentracji pierwiastków w roztworze. Za na poziomie 4 m p.p.t., gdzie wilgotnoæ jest mniej

Ryc. 5. Zmiennoæ koncentracji pierwiastków (mg) w badanym roztworze porowym lessu
Fig. 5. Variability of element concentrations in loess pore solution under investigation
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zmienna w czasie, zmiennoæ koncentracji ca³kowitej pierwiastków w roztworze
jest ponad dwukrotnie mniejsza.
Przechodzenie do roztworu pierwiastków jest silnie zwi¹zane z ich w³aciwociami geochemicznymi oraz odczynem ska³y. W polach badawczych reprezentuj¹cych rodowisko alkaliczne (pH 7,5): dzia³ wodny i stok, zakres
stê¿eñ poszczególnych pierwiastków w wodach porowych jest podobny (rys. 5).
Najwiêksze stê¿enia (<1 mg/dm3) wykazuj¹ wapñ, magnez, sód, krzem, potas
oraz ¿elazo. Zmiany stê¿enia pierwiastków w czasie na dziale wodnym wykazuj¹ du¿e podobieñstwo w stropie i sp¹gu profilu. Zakres stê¿eñ pierwiastków
w roztworze na stoku i dziale wodnym jest bardzo zbli¿ony, jednak na stoku, poza krzemem i w mniejszym stopniu wapniem, pozosta³e pierwiastki cechuje wyrana tendencja do obni¿ania stê¿enia w roztworze.
Tab. 3. Zestawienie sumaryczne koncentracji badanych pierwiastków w roztworze porowym lessu
Table 3. Summing up of the concentration values of the elements under investigation in pore
solution
Stê¿enie ca³kowite (mg/dm3)
Maksymalne
rednie
Minimalne
Wsp. zmiennoci

dzia³ wodny
1,5 m
4m
343,4
336,4
313,6
293,4
264,8
220,2
0,3
0,4

Profil
stok
1,5 m
155,0
149,7
143,3
0,1

4m





wymok
1,5 m
4m
106,1
101,6
57,6
71,1
12,3
57,9
1,6
0,6

Najwiêksza zmiennoæ stê¿eñ badanych pierwiastków w roztworze porowym lessu ma miejsce w wymoku (ryc. 5) reprezentuj¹cym rodowisko o odczynie kwanym (pH 5,5). Okresowa retencja powierzchniowa wody oraz stan
pe³nego nasycenia przestrzeni porowej wod¹ ograniczaj¹ wymianê gazow¹, co
sprzyja tworzeniu redukcyjnych warunków rodowiska geochemicznego i obni¿eniu odczynu. Bezporedni¹ tego konsekwencj¹ jest du¿a zmiennoæ stê¿eñ pierwiastków w górnej czêci profilu oraz ni¿sza koncentracja badanych sk³adników
w wodach porowych, w szczególnoci manganu, wapnia, potasu i tytanu.
Szczegó³ow¹ analizê zmiennoci koncentracji badanych pierwiastków w roztworze porowym lessu przedstawiono we wczeniejszych opracowaniach (Afelt
2004, 2005a, 2005b). W niniejszym artykule ograniczono siê do interpretacji
zmian koncentracji w roztworach porowych dwóch pierwiastków: manganu 
wi¹zanego w kompleksie sorpcyjnym minera³ów ilastych, oraz strontu, w lessach wystêpuj¹cego jako domieszka w sk³adzie kalcytu, dolomitu i plagioklazów. Wymienione pierwiastki charakteryzuje du¿e zró¿nicowanie koncentracji,
w zale¿noci od warunków zasilania lessu w badanych profilach.
Mangan jest pierwiastkiem, który tworzy w lessach liczne konkrecje; jego
obecnoæ w roztworze zale¿y od warunków oksydacyjno-redukcyjnych i odczy-
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nu rodowiska porowego. Warunki oksydacyjne (dzia³ wodny i stok) nie
sprzyjaj¹ przechodzeniu do roztworu jonów manganu (Afelt 2004). Do jego uruchomienia niezbêdne jest ograniczenie wymiany gazowej w strukturze porowej
i obni¿enie odczynu rodowiska lessowego. W warunkach odczynu obojêtnego
i zasadowego wytworzenie rodowiska do migracji manganu jest mo¿liwe tylko
w okresach intensywnego zasilania. Wówczas  przy silnym wi¹zaniu wód kapilarnych w strukturach o ma³ych rednicach porów, dochodzi do lokalnego, krótkotrwa³ego uwodnienia jonów manganu i przejcia ich do roztworu porowego
(tab. 4). Proces wyrównywania potencja³u ss¹cego orodka prowadzi do przestrzennego wyrównania wilgotnoci w przestrzeni porowej  a wiêc do wzrostu
wymiany gazowej, co zamyka migracjê wodn¹ manganu.
Tab. 4. Stê¿enie manganu i strontu (mg/dm3) w wodach porowych lessu
Table 4. Manganese and strontium concentrations (mg/dm3) in loess pore water
Stanowisko
pomiarowe
dzia³ wodny"
stok"/*
wymok"

G³êbokoæ
poboru próby
[m]
1,5
4,0
1,5
1.5
4,0

Pierwiastek
Mn
Sr
Mn
Sr
Mn
Sr
Mn
Sr
Mn
Sr

Stê¿enie manganu i strontu [mg/dm3]
maksyminiampliwsp.
rednie
malne
malne
tuda
zmiennoci
55,7
30,5
12,8
42,9
1,4
485,9
445,9
383,3
102,6
0,2
17,0
9,5
15,2
1,6
1,8
456,6
400,9
286,9
169,8
0,4
46,4
17,6
6,9
39,5
2,2
197,2
183,6
151,5
45,7
0,2
393,2
120,6
7,0
386,2
3,2
120,7
69,8
97,6
1,4
23,1
678,7
166,0
13,1
665,7
4,0
158,1
106,5
78,8
79,3
0,7

pH
7,5
7,5
7,5
5,5
5,5

/*  nie uzyskano roztworu z g³êbokoci 4 m na stanowisku stok
1932,3
26,2

maksymalne stê¿enie
minimalne stê¿enie

Stwierdzona obecnoæ konkrecji manganowych w profilach lessu wskazuje
na potencjalne ród³o manganu w wodzie porowej. Potwierdzeniem tego jest
wyrany wzrost jego koncentracji w wodach porowych wiosn¹ i latem oraz jego
spadek wraz z deficytem wilgotnoci lessu. O niewielkich ilociach manganu
uczestnicz¹cego w obiegu geochemicznym wiadcz¹ jego niskie stê¿enia (na granicy oznaczalnoci) oraz ma³a dynamika (tab. 4).
Okresowe, pe³ne wysycenie struktury porowej wod¹ stwarza dogodne warunki do migracji manganu (Afelt 2004). Pierwiastek ten  uruchamiany w drugiej kolejnoci po ¿elazie  w warunkach redukcyjnych podlega przemieszczeniom w profilu pionowym lessu. Nie jest jasne, czy spadek koncentracji manganu w stropie wymoku wynika z jego faktycznego deficytu. Raczej, w zale¿noci
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od dynamiki strumienia filtracji, zale¿y g³ównie od zmiennoci warunków oksydacyjno-redukcyjnych w strefie przypowierzchniowej. Terminy wyst¹pienia minimów koncentracji pokrywaj¹ siê z okresami zaniku retencji powierzchniowej
w wymoku (tab. 4). Na g³êbokoci 4 m, gdzie warunki geochemiczne nie
podlegaj¹ tak radykalnym zmianom, wzrost stê¿eñ pierwiastka w wodach porowych jest uzasadniony i nastêpuje z pionowym strumieniem filtracyjnego transportu roztworu.
Stront jest pierwiastkiem o du¿ym powinowactwie do wapnia, nie tworzy
jednak w³asnych minera³ów. Uwalniany w procesie wietrzenia z minera³ów ska³otwórczych, zachowuje siê podobnie jak wapñ  przechodzi do roztworu na
ogó³ w postaci dwuwêglanu, chlorku, siarczanu i w formach kompleksowych.
Zmiennoæ jego koncentracji w roztworach porowych lessu powinna byæ zatem
zbli¿ona do wapnia i magnezu, buduj¹cych wêglany (kalcyt, dolomit).
W rodowisku o odczynie obojêtnym i alkalicznym wystêpuje w sta³ej proporcji do wapnia, niezale¿nie od zakresu stwierdzonych stê¿eñ (ryc. 5). Ma³a
jest równie¿ zmiennoæ jego koncentracji w roztworze (tab. 4). Stê¿enie strontu
w roztworze w profilu pionowym na dziale wodnym zmniejsza siê z g³êbokoci¹, najwiêksze ró¿nice dotycz¹ stê¿eñ minimalnych. Pomimo dwukrotnie mniejszej koncentracji pierwiastka w roztworze na stoku w stosunku do dzia³u
wodnego, charakterystyczny jest zbli¿ony wspó³czynnik zmiennoci dla profili
(tab. 4).
W wymoku proporcja wystêpowania strontu do wapnia zmienia siê. Niska koncentracja pierwiastka ma zwi¹zek z ca³kowitym usuniêciem ze ska³y wêglanów (tab. 1). Potencjalnym lokalnym ród³em strontu pozostaje zatem wietrzenie zawartego w lessie plagioklazu. Amplituda koncentracji pierwiastka w roztworze porowym w wymoku jest mniejsza ni¿ na dziale wodnym, jednak
odwrotnie ni¿ w rodowisku alkalicznym, wraz ze wzrostem g³êbokoci zmniejsza siê zró¿nicowanie stê¿enia (tab. 4). Du¿a zmiennoæ zawartoci strontu w stropie wymoku ma zwi¹zek z dostaw¹ pierwiastka wraz ze sp³ywem powierzchniowym ze zboczy. Potwierdza to równie¿ dodatnia zale¿noæ pomiêdzy koncentracj¹ wapnia i strontu (R2 = 0,7). Odwrotnie ni¿ mangan, w rodowisku obojêtnym i alkalicznym (dzia³ wodny, stok) stê¿enie strontu w roztworze porowym wzrasta³o w czasie, za w kwanym (wymok)  nastêpowa³ spadek jego
koncentracji (ryc. 5).
Stront jest pierwiastkiem o ni¿szej rozpuszczalnoci w stosunku do wapnia,
trudniej podlega procesowi uwodnienia, co przy kapilarnym ruchu wody w strukturze  a wiêc s³abo przepuszczalnym w warunkach pe³nego nasycenia wod¹
ska³y  nie sprzyja jego szybkiemu odprowadzaniu. Porednio  zawartoæ strontu w wodzie porowej jest wskanikiem obecnoci w przesz³oci zwi¹zków wêglanowych.
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PODSUMOWANIE

Stwierdzono zró¿nicowanie cech wody porowej w lessie w zale¿noci od
po³o¿enia morfologicznego. Najwiêksza koncentracja badanych pierwiastków
w roztworze wystêpuje wspó³czenie na dziale wodnym, najmniejsza za w wymoku. O mineralizacji wód porowych decyduje zasilanie; im jest wiêksze, tym
mniejsza jest koncentracja elementów rozpuszczonych. Uprzywilejowany jest pod
tym wzglêdem wymok otrzymuj¹cy ze zboczy dodatkowe zasilanie ze sp³ywu.
Wzrost wilgotnoci powoduje równie¿ zmianê rodowiska geochemicznego z oksydacyjnego ku redukcyjnemu. Sprzyja to zmianie odczynu lessu z alkalicznego na
kwany oraz przechodzeniu pierwiastków z fazy sta³ej do roztworu porowego
i decyduje o ich ³ugowaniu. Zatem im wiêksze s¹ zasoby wód porowych, tym
ubo¿szy jest ich sk³ad chemiczny.
Stwierdzono sezonowe zmiany koncentracji pierwiastków w wodach porowych, zwi¹zane z rytmem zasilania. Najbardziej dynamiczne zmiany zachodz¹
w stropie wymoku.
Udokumentowano zró¿nicowanie jakociowej i ilociowej przemiany lessu
wskutek kontaktu wody i ska³y. Zwi¹zek ten jest wielokierunkowy, trudny do
rozdzielenia, za zaawansowanie procesu jest zale¿ne od zasilania. W szczególnoci sprzyja temu typ mikrostruktury, w której przewa¿aj¹ makro- i mikropory,
reguluj¹cy warunki wystêpowania i ruchu wody porowej oraz wymianê gazow¹.
Zró¿nicowanie rzeby decyduje o rytmie zasilania i zmianach uwilgotnienia
ska³y, sprzyjaj¹c zró¿nicowaniu w³aciwoci wód porowych oraz cech geochemicznych lessu. Bezporednio i porednio decyduje o tempie wietrzenia minera³ów, migracji wodnej pierwiastków w postaci roztworu oraz zmianach struktury
przestrzeni porowej.
Badania, prowadzone w okresie 20032005, by³y finansowane ze rodków KBN, projekt
badawczy 3 P 04 E 007 23.
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SUMMARY

The results show that chemical composition relocates filtration direction. This process
contributes to alteration of geochemical and mechanical characteristics of the media in aeration
zone. Its advancement is clearly related to basin surface morphology, that decides about runoff
direction.
The loess obtained from the watershed profile (infiltration direction determined by gravity):
porosity, area and diameter of pores decrease as depth increases. An increase of infiltrating water
mineralization with depth is typical (total dissolved solids).
The loess obtained from the basin slope profile (overland flow and interflow dominate): pore
water deficiency was observed, high and disorganized change of analysed parameters below 1.5 m
was observed. During two years of research a decrease in concentration of chemical elements in
the pore water was observed.
The loess obtained from the basin bottom profile in the blind-drainage area (seasonal surface
retention, the ground often reaches full saturation): low mineralization of the pore water. Intense
advanced geochemical transformations were observed. For example, typical was removal of calcium
from the pose water and disturbance in Fe to Mn ratio (1:1) and pH decrement (7.0 to 5.5).

