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It was presented an effective way to assign the amount of CO2 released from the soil. It was
used the chemical Warder’s method with the closed chamber. The authors showed a couple
of solutions to measure the emission of CO2 from soil with the aid of simple laboratory equipment. The changes and modifications allowed to increase the repeatability of the results and
to eliminate the necessity of transporting the samples to the laboratory.
1. WPROWADZENIE
Głównym produktem rozkładu materii organicznej w glebie jest CO2 (tlenek węgla IV),

przez co jego zawartość w powietrzu glebowym jest nieporównywalnie większa niż w powietrzu atmosferycznym. Wymiana gazowa między glebą i atmosferą od dawna znajdowała się w kręgu zainteresowań wielu badaczy [Harrison i in. 1995, Kramer 1981, Rastogi i in.
2002]. Zwiększenie koncentracji CO2 w atmosferze i jego ewentualny wpływ na zmiany kli-

matyczne sprzyja rozważaniom na temat respiracji glebowej i jej udziału w cyklu obiegu wę-

gla w atmosferze.
Paul i Clark [2000] podają, że jedynie ok. 10% całkowitej ilości CO2 wydzielanego z gle-

by to efekt oddychania korzeniowego. Pozostała ilość może posłużyć do oceny intensyw-

ności procesów mikrobiologicznych zachodzących w poziomie próchnicznym. Mierząc ilość
CO2 uwalnianego w różnych porach roku, w warunkach zmiennej temperatury i uwilgotnie-

nia gruntu, można uchwycić dynamikę tego procesu.
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Pomiary wydzielania CO2 z gleby mogą być prowadzone na kilka sposobów, m.in. przez

absorpcję gazów w podczerwieni za pomocą technik: NDIR (ang. Non Dispersive Infra Red)
i IRGA (ang. Infra Red Gas Analyzer) [Bekku i in. 1997]. Ze względu na dużą dynamikę procesu, niemal wszystkie metody wymagają prowadzenia pomiarów długoterminowych [Ambus, Robertson 1999].
2. METODYKA
Bednarek i in. [2004] do pomiaru ilości CO2 uwalnianego z gleby proponują stosowanie kolb

stożkowych napełnianych w laboratorium roztworem 0,1 mol·dm-3 KOH. Kolby należy zamknąć
korkami, przewieźć na stanowisko w terenie, tam otworzyć i prowadzić pomiar w zamkniętej komorze przez 24 godziny. Po ekspozycji – czyli absorpcji CO2 przez roztwór 0,1 mol·dm-3 KOH –

kolby należy zamknąć korkami i zabrać do laboratorium w celu wykonania stosownych analiz.
Autorzy niniejszej pracy proponują modyfikację tej metodyki, polegającą na zmianie:
1) naczynia, w którym będzie zachodzić reakcja,
2) sposobu jego usytuowania na powierzchni gleby,
3) miejsca wykonania kluczowego miareczkowania.

Prezentowana poniżej modyfikacja metody oznaczania CO2 wydzielanego z gleby do-

tyczy wykonania wszystkich prac pomiarowych w terenie, na stanowisku badawczym, oraz
wielkości i sposobu umieszczania w glebie naczynia z 0,1 mol·dm-3 roztworem NaOH.
Tlenek węgla IV jest cięższy od powietrza, dlatego należy jak najniżej umieścić krawędź
naczynia, w którym będzie znajdował się roztwór wodorotlenku. Pod tym względem rozważano użycie m.in. szkiełka zegarkowego i szalki Petriego, umieszczonych na trójnogu.
Niewielka powierzchnia kontaktu z glebą i duża powierzchnia kontaktu ciecz – powietrze,
na której zachodziłaby reakcja chemiczna wydawała się idealnym rozwiązaniem. Trudno-

ści nastręczała duża powierzchnia parowania i przenoszenie cieczy do naczynia, w którym
prowadzono miareczkowanie.
Rozważano jeszcze stosowanie innych naczyń, jednak najlepsze i najwygodniejsze
okazało się zastosowanie zlewek o pojemności 60 cm3, które powszechnie wykorzystuje
się do potencjometrycznego pomiaru pH gleby. W takim naczyniu 25 cm3 roztworu NaOH
zajmuje mniej niż połowę jego objętości. Smukły kształt (walec) umożliwił umieszczenie
zlewki napełnionej roztworem wodorotlenku w zagłębieniu w glebie, co dodatkowo zbliżyło
krawędź naczynia do powierzchni gleby.
Zlewkę umieszczoną w gruncie należy odizolować od powietrza atmosferycznego naczyniem o dowolnej pojemności, ale znanej powierzchni, np. pudełkiem z polipropylenu
o pojemności ok. 1,3 dm3. W 1 dm3 powietrza atmosferycznego znajduje się 0,0007-0,0008
g CO2, można zatem założyć, że powietrze w zamkniętej komorze nie wpłynie na wynik

oznaczenia. Dopiero nieroztropne pozostawienie naczynia z roztworem 0,1 mol·dm-3 NaOH

bez przykrycia przez kilkanaście minut zauważalnie zmieniłoby wynik końcowy.
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jących efektów w warunkach dużego nasłonecznienia. W miejscach o bardzo dużym nasłonecznieniu korzystniej byłoby wprowadzić zacienienie, np. za pomocą parasola.
Uwalniany z gleby CO2 reaguje z roztworem NaOH wg równania:
			

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O			

(1)

Aby określić ilość wydzielonego CO2 wystarczy oznaczyć nadmiar 0,1 mol·dm–3 NaOH,

który nie wziął udziału w powyższej reakcji. Zastosowano do tego celu alkacymetryczne

oznaczanie NaOH i Na2CO3 obok siebie, metodą Wardera [Minczewski, Marczenko 1985].

Polega ona na dwóch miareczkowaniach próbek 0,1 mol·dm–3 roztworem kwasu solne-

go wobec dwóch wskaźników, kolejno: fenoloftaleiny i oranżu metylowego. Przeprowadzamy w ten sposób reakcję dwustopniowego zobojętniania powstałego roztworu Na2CO3.
W pierwszej kolejności, wobec fenoloftaleiny, będą zobojętniane aniony OH−, których obec-

ność jest spowodowana nadmiarem NaOH, oraz aniony CO32− w wyniku dysocjacji Na2CO3
do wodorowęglanów:
			

OH− + H+ ↔ H2O oraz CO32− + H+ ↔ HCO3−

W punkcie równoważnikowym, po odbarwieniu fenoloftaleiny, gdy w roztworze są już
(obok Cl−) tylko aniony HCO3−, roztwór będzie bezbarwny, a jego pH będzie wynosiło 8,3.

Następnie do tej samej próbki dodaje się oranżu metylowego i miareczkuje, aby zobojętnić
powstały wodorowęglan sodu NaHCO3 wg równania:
				

HCO3− + H+ → H2O + CO2.			

(2)

W trakcie miareczkowania obserwujemy stopniową zmianę zabarwienia roztworu z jasnożółtego (słomkowego) na jasnopomarańczowy (cebulowy, łososiowy).
3. WYKONANIE i obliczenia
W terenie, do zlewki wlać 25 cm3 0,1 mol·dm–3 NaOH, włożyć ją do wykonanego nożem,
specjalnie dla tego naczynia, otworu w glebie i przykryć pudełkiem nacinając grunt wokół
niego tak, aby wcisnąć jego krawędź 2–3 cm w grunt, co pozwoli je unieruchomić i jednocześnie uszczelnić. Objętość reakcyjna powinna być zbliżona we wszystkich pomiarach.
W przypadku naszych badań terenowych wynosiła ona ok. 1 dm3, gdyż pudełka miały objętość 1,3 dm3.
Po zaplanowanym czasie reakcji (6, 12 lub 24 godziny) należy usunąć pudełko, wyjąć zlewkę i w niej rozpocząć miareczkowanie. Na stoliku turystycznym postawić biuretę automatyczną i miareczkować mieszaninę reakcyjną (czyli NaOH i Na2CO3) roztworem
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0,1 mol·dm–3 HCl wobec 2–3 kropli fenoloftaleiny, do odbarwienia roztworu. Zanotować objętość zużytego kwasu solnego (A cm3). Przez cały czas miareczkowania druga osoba powinna intensywnie mieszać szklaną bagietką zawartość zlewki. Następnie dodać 2-3 krople oranżu metylowego i miareczkować dalej kwasem do zmiany barwy roztworu z żółtej na
jasnopomarańczową (cebulową, łososiową). Zanotować łączną objętość kwasu zużytą na
pierwsze i drugie miareczkowanie (B cm3). Powinna ona wynosić od 24,9 do 25,1 cm3. Ilość
kwasu zużyta do miareczkowania wodorotlenku wynosi: 2A–B cm3, a na miareczkowanie
węglanu sodu: 2(B–A) cm3. Objętości A i B użyte do obliczeń powinny być średnią z miareczkowań 3-5 próbek środowiskowych.
Ze stechiometrii równania (1), stężenia i objętości 0,1 mol·dm–3 roztworu NaOH oraz
proporcji molowych wynika, że: 25 cm3 0,1 mol·dm–3 NaOH zawierając 0,0025 mola NaOH
mogłoby przereagować z 0,00125 mola CO2, czyli 1 cm3 0,1 mol·dm–3 NaOH zaabsorbuje

0,00005 mola CO2 co stanowi 2,2 mg tlenku węgla IV.

Masę CO2 (g) wydzielonego z 1 m2 powierzchni w ciągu doby można obliczyć wg wzoru:
		

CO2 = 2(B–A)·2,2·P·C·0,001 [g·m–2·doba–1] 			

(3)

gdzie: A – objętość HCl zużyta na miareczkowanie wobec fenoloftaleiny; B – całkowita objętość HCl zużyta na miareczkowanie wobec fenoloftaleiny i oranżu metylowego razem; liczba 2,2 – masa CO2 w mg zobojętniana przez 1 cm3 0,1 mol·dm–3 roztworu NaOH; P – mnożnik rozwijający analizowaną powierzchnię do 1 m2 (zależny od powierzchni komory, jeśli 1
dm2 to P=100); C – mnożnik przeliczający czas doświadczenia do 24 godzin; 0,001 – przelicznik wagowy mg na g CO2.
4. przykłady obliczeń
Jeżeli doświadczenie prowadzono przez 4 godziny na powierzchni 1 dm2 i podczas
miareczkowania wobec fenoloftaleiny odbarwienie roztworu nastąpiło po zużyciu 24,0 cm3
0,1 mol·dm–3 HCl, a na miareczkowanie wobec oranżu metylowego zużyto dodatkowy
1,0 cm3 0,1 mol·dm–3 HCl, to masa CO2 uwalnianego z 1 m2 wyniesie:
		

2(25,0–24,0)·2,2·100·6·0,001 = 2,64 [g·m–2·doba–1]

Jeżeli doświadczenie prowadzono przez 3 godziny na powierzchni 1 dm2, a podczas
miareczkowania wobec fenoloftaleiny odbarwienie roztworu nastąpiło po zużyciu 23,3 cm3
0,1 mol·dm–3 HCl, zaś na miareczkowanie wobec oranżu metylowego zużyto jeszcze 1,6
cm3 0,1 mol·dm–3 HCl, to masa CO2 uwalnianego z 1 m2 wyniesie:
		

2(24,9–23,3)·2,2·100·8·0,001 = 5,63 [g·m–2·doba–1]
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Jeżeli doświadczenie prowadzono przez 24 godziny na powierzchni 1 dm2 i podczas
miareczkowania wobec fenoloftaleiny odbarwienie roztworu nastąpiło po zużyciu 17,4 cm3
0,1 mol·dm–3 HCl, a na miareczkowanie wobec oranżu metylowego zużyto 7,7 cm3 0,1
mol·dm–3 HCl, to masa CO2 uwalnianego z 1 m2 wyniesie:
		

2(25,1–17,4)·2,2·100·1·0,001 = 3,39 [g·m–2·doba–1]
5. Podsumowanie

Przedstawiona metoda jest prostym, a zarazem skutecznym sposobem mierzenia ilości CO2 uwalnianego w określonym czasie z danej powierzchni gruntu. Po wprowadzeniu

zaproponowanych zmian, powtarzalność wyników pomiaru wydzielania CO2 metodą ko-

morową z wykorzystaniem chemicznej metody Wardera w obrębie poszczególnych stanowisk powinna być bardzo duża. W tym miejscu należałoby zastanowić się nad wprowadzeniem czynników modyfikujących, takich jak np.: kategorie użytkowe (grunty orne, łąka,
las), różne terminy wykonywanych pomiarów (cykliczność), przedziały czasowe np.: dzień
lub noc, zmienność temperatury gleby, wilgotności, porowatości czy zasobności w materię organiczną.
Na wartość uzyskiwanych wyników mogą mieć wpływ także szczątki organiczne niewidoczne na powierzchni badanej gleby, dlatego należy wykonać co najmniej 3 równoległe
analizy. Należy również zastanowić się nad mnożnikiem P we wzorze (3), by precyzyjnie
przeliczyć powierzchnię badaną na 1 metr kwadratowy.

Ciśnienie w komorze zamkniętej może wzrastać, ale nie z powodu uwalniania CO2, lecz

parowania wody. Ubytek tlenu pod pudełkiem zastępuje identyczna objętość CO2, ale ten

reaguje z wodorotlenkiem więc ciśnienie wewnątrz powinno się zmniejszać i ułatwić uwal-

nianie CO2 z gleby. Niekiedy obserwuje się kondensację pary wodnej na ściankach we-

wnątrz pudełka, czemu zdecydowanie sprzyja wilgotność gleby.
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