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The investigations of magnetic susceptibility of urban soils in Krakow
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Abstract: In the presented paper, the results of field and laboratory investigations of magnetic susceptibility of soils in Krakow are described. Low susceptibility was observed for soils under the forest
terrain whereas higher susceptibility was measured on the open area. The presence of magnetic particles
of the anthropogenic origin in soils of Lasek £êgowski and £¹ki Nowohuckie areas was discovered.
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WSTÊP
Podatnoæ magnetyczna jest parametrem fizycznym okrelaj¹cym stan rodowiska naturalnego i stosowanym m.in. jako wskanik zanieczyszczenia gleby. Badania podatnoci magnetycznej wykonuje siê przede wszystkim na terenach objêtych dzia³alnoci¹ przemys³ow¹. Gleby
takich obszarów wykazuj¹ podwy¿szon¹ podatnoæ magnetyczn¹ (Thompson & Oldfield 1986,
Strzyszcz 1993, Magiera et al. 2002, Magiera 2004). W tym przypadku podatnoæ magnetyczna gleby zwi¹zana jest z wystêpuj¹cymi w niej minera³ami ferrimagnetycznymi pochodzenia antropogenicznego, m.in. magnetytu Fe3O4 i maghemitu J-Fe203.
Zwi¹zki ¿elaza, bêd¹ce efektem dzia³alnoci ludzkiej, s¹ sk³adnikami py³ów i popio³ów
lotnych oraz aerozoli przemys³owych, które powstaj¹ w wyniku spalania wêgla kamiennego
i brunatnego (Magiera et al. 2002), w procesach wytopu ¿elaza i metali nie¿elaznych oraz
produkcji cementu (Magiera 2004). Badania geochemiczne popio³ów lotnych wykaza³y, ¿e
w wysokich temperaturach do sieci krystalograficznej magnetytu i ró¿nych odmian ferrytów
mog¹ zostaæ wprowadzone metale ciê¿kie (Magiera et al. 2002). Przeprowadzone analizy
wskaza³y równie¿ mo¿liwoæ akumulacji szkodliwych zwi¹zków na powierzchni cz¹stek
magnetycznych.
Emisje przemys³owe po bli¿szym b¹d dalszym transporcie powietrznym, opadaj¹ na
ziemiê i akumuluj¹ siê w przypowierzchniowych (organicznych) horyzontach gleby. W ten
sposób do gleby wraz z cz¹stkami magnetycznymi wprowadzane s¹ metale ciê¿kie. Zale¿noæ
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wzrostu podatnoci magnetycznej gleby wraz ze wzrostem zawartoci w niej metali ciê¿kich,
takich jak Zn, Pb, Cd, zauwa¿ono du¿o wczeniej (Strzyszcz 1989). Wysokie podatnoci gleby wystêpuj¹ce w Polsce na obszarach przemys³owych znajduj¹ potwierdzenie w wynikach
badañ geochemicznych gleb (Pasieczna 2003).
Nagromadzenie w glebie metali ciê¿kich stanowi powa¿ne zagro¿enie dla zdrowia cz³owieka, gdy¿ metale ciê¿kie towarzysz¹ce cz¹stkom ¿elaza mog¹ siê niespodziewanie uwalniaæ w sprzyjaj¹cych warunkach (zakwaszenie gleby), dopiero po up³ywie pewnego czasu
(tzw. bomba ekologiczna) (Magiera 2004).

METODYKA BADAÑ
Pomiary podatnoci magnetycznej gleb wykonuje siê przy u¿yciu dwóch rodzajów przyrz¹dów: aparatury MS2 (Bartington, Anglia) i kappabrid¿a (AGICO, Czechy). Czujnikiem w tych
przyrz¹dach jest cewka indukcyjna zasilana pr¹dem zmiennym o czêstotliwoci rzêdu kilkuset lub kilku tysiêcy Hz.
Kappabrid¿, charakteryzuj¹cy siê najwy¿sz¹ czu³oci¹ (108 SI), stosowany jest w badaniach laboratoryjnych. W porównaniu z nim aparatura MS2 posiada mniejsz¹ czu³oæ
(2 ·106 SI), jednak¿e wyposa¿enie miernika MS2 w zestaw czujników umo¿liwia przeprowadzenie zarówno badañ w warunkach laboratoryjnych (podatnoæ objêtociowa), jak i in situ
(podatnoæ pozorna). Aparatura MS2 i kappabrid¿ mierz¹ zmiany indukcyjnoci cewki spowodowane wprowadzeniem do czujnika próbki o okrelonej przenikalnoci magnetycznej,
ró¿nej od przenikalnoci magnetycznej powietrza. Zmiana przenikalnoci magnetycznej wyra¿ona jest poprzez zmianê SEM indukcji na wyjciu i konwertowana do wartoci podatnoci
magnetycznej próbki gleby. Zale¿noæ pomiêdzy podatnoci¹ magnetyczn¹ i przenikalnoci¹
magnetyczn¹ opisuje wzór (1)
N = Pr  1
(uk³ad SI)
(1)
gdzie: N  podatnoæ magnetyczna objêtociowa [], Pr  wzglêdna przenikalnoæ magnetyczna [].
W badaniach rodowiskowych objêtociow¹ podatnoæ magnetyczn¹ przelicza siê na
podatnoæ magnetyczn¹ masow¹, wyra¿on¹ wzorem (2)
N
F
(2)
U
3
gdzie: F  masowa podatnoæ magnetyczna [m /kg], N  objêtociowa podatnoæ magnetyczna [], U  gêstoæ objêtociowa próbki [kg/m3].

REKONESANSOWE BADANIA
PODATNOCI MAGNETYCZNEJ GLEB
Przedstawione w pracy badania wykonano w Krakowie na obszarze Lasku £êgowskiego i £¹k
Nowohuckich zlokalizowanych oko³o 7 km na wschód od centrum miasta.
Tereny te poddane s¹ silnej antropopresji poprzez mieszcz¹ce siê w pobli¿u zak³ady
przemys³owe (dawna Huta im. T. Sendzimira, Elektrociep³ownia KRAKÓW) i wystêpuj¹ce
zanieczyszczenia miejskie.
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Na badanych obszarach wystêpuj¹ ró¿ne odmiany gleb. W Lasku £êgowskim gleba
sk³ada siê z i³ów i glin pylastych. Utwory te osadzi³y siê w wyniku licznych powodzi maj¹cych miejsce w przesz³oci. Natomiast na £¹kach Nowohuckich wystêpuj¹ gleby hydrogeniczne. S¹ to gleby glejowe, murszowe i mady rzeczne (Walasz 2004). Przeprowadzone
w latach 90. badania geochemiczne gleb aglomeracji krakowskiej (Lis & Pasieczna 1995,
Pasieczna 2003) wykaza³y, ¿e gleby te nie s¹ zanieczyszczone metalami ciê¿kimi szczególnie
gronymi dla zdrowia cz³owieka (Zn, Pb, Cd, Hg). Na obszarze Lasku £êgowskiego i £¹k
Nowohuckich pod³o¿e zbudowane jest z niemagnetycznych utworów osadowych, tj. mu³ków,
glin i piasków, które nie maj¹ wp³ywu na podatnoæ magnetyczn¹ wy¿ej le¿¹cych gleb.
Badania podatnoci magnetycznej gleb przeprowadzone zosta³y w terenie i w warunkach laboratoryjnych. Pomiary podatnoci in situ wykonano przy u¿yciu aparatury Bartington
z czujnikiem MS2D (pêtla). W laboratorium stosuj¹c czujnik MS2B (Pracownia Petrofizyki Katedry Geofizyki WGGiO AGH) i kappabrid¿ (Pracownia Geofizyki, Zak³ad Kartografii Geologicznej Struktur Wg³êbnych, PGI) pomierzono podatnoæ objêtociow¹ pobranych
próbek gleb przy niskiej i wysokiej czêstotliwoci, co pozwoli³o na obliczenie czêstotliwociowego wspó³czynnika podatnoci i okrelenie pochodzenia (antropogeniczne, naturalne)
cz¹stek magnetycznych zawartych w glebach.

POMIARY TERENOWE
Badania podatnoci magnetycznej gleb w Krakowie wykonano na dwóch obszarach  zalesionym (Lasek £êgowski) i odkrytym (£¹ki Nowohuckie) (Fig. 1).

Fig. 1. Lokalizacja profili pomiarowych w Lasku £êgowskim i w obrêbie £¹k Nowohuckich na mapie
Krakowa
Fig. 1. Location of measurement profiles on Lasek £êgowski and £¹ki Nowohuckie areas (Krakow)
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W Lasku £êgowskim, zlokalizowanym w niewielkiej odleg³oci od Elektrociep³owni
KRAKÓW (Fig. 2), wykonano dwa profile pomiarowe o kierunkach NNW-SSE i WWS-EEN (Fig. 1) o ³¹cznej d³ugoci 1 km. Pomiarów podatnoci dokonywano wzd³u¿ profili
stosuj¹c 10-metrowy krok pomiarowy. W celu osi¹gniêcia miarodajnego wyniku pomiaru
odnonie do podatnoci gleby, czujnik MS2D przyk³adano do powierzchni gleby po odgarniêciu ció³ki.

Fig. 2. Kominy Elektrociep³owni KRAKÓW od po³udniowego-wschodu
Fig. 2. The chimneys of KRAKOW power plant from the south-east side

Przeprowadzone badania terenowe wykaza³y nisk¹ podatnoæ magnetyczn¹ gleby w tym
rejonie, mieszcz¹c¹ siê w zakresie 22÷79 (·105 SI) (Fig. 3). Podanej wielkoci podatnoci nie
nale¿y ³¹czyæ z brakiem zanieczyszczeñ w Lasku £êgowskim. Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e zanieczyszczenia te s¹ akumulowane w ció³ce, któr¹ podczas pomiarów usuwano.
Gromadzenie zanieczyszczeñ w ció³ce lenej, bêd¹cej najwy¿szym horyzontem organicznym gleby (Ol) jest opisane w pracach Strzyszcza (1993) i Magiery (2004). Przeprowadzone przez Magierê badania gleb lenych wykaza³y, ¿e drzewostany stanowi¹ naturaln¹ barierê dla gleb przed opadaj¹cymi na powierzchniê ziemi metalami ciê¿kimi. Wzd³u¿ profilu 2
w Lasku £êgowskim zaobserwowano powoln¹ tendencjê wzrostu podatnoci w kierunku
drogi o wzmo¿onym ruchu samochodowym. Mo¿e to byæ spowodowane zwiêkszon¹ zawartoci¹ w glebie ¿elaza, pochodz¹cego ze spalin i bêd¹cego wynikiem pracy silników samochodowych (Polechoñska 2007). Wyniki pomiarów na profilach 1 i 2 przedstawiono na
wykresach (Fig. 3).
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Fig. 3. Wykresy pozornej podatnoci magnetycznej gleby wzd³u¿ profilów w Lasku £êgowskim:
A) profil pomiarowy 1; B) profil pomiarowy 2 (Zagrodzka 2008)
Fig. 3. Plots of apparent magnetic susceptibility of soil along profiles on Lasek £êgowski area:
A) 1 measurement profile; B) 2 measurement profile (Zagrodzka 2008)

Drugi obszar badañ podatnoci magnetycznej gleb zlokalizowany by³ na terenach £¹k
Nowohuckich (Fig. 1), oddalonych na pó³nocny-wschód od Lasku £êgowskiego i znajduj¹cych siê w pobli¿u Placu Centralnego w Nowej Hucie.

Fig. 4. Wykres pozornej podatnoci magnetycznej gleby wzd³u¿ profilu pomiarowego na £¹kach
Nowohuckich
Fig. 4. Plot of apparent magnetic susceptibility of soil along the measurement profile on £¹ki Nowohuckie area
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Region ten poddany jest silnej antropopresji, co nale¿y wi¹zaæ z mo¿liwym du¿ym zanieczyszczeniem gleb i ich wysok¹ podatnoci¹ magnetyczn¹. Jednak z drugiej strony, w wystêpuj¹cych tam glebach hydrogenicznych mog¹ zachodziæ procesy oglejenia czy murszenia,
które powoduj¹ obni¿enie podatnoci gleb (Evans & Heller 2003).
Pomiary podatnoci na £¹kach Nowohuckich przeprowadzono na profilu d³ugoci
630 m, o kierunku SSW-NNE, z 10-metrowym krokiem pomiarowym (Fig. 1). Zaobserwowano wzrost podatnoci magnetycznej gleb w kierunku centrum Nowej Huty (Fig. 4), co
mo¿e wiadczyæ o wiêkszej depozycji zanieczyszczeñ miejsko-przemys³owych na powierzchni
ziemi od strony huty. Nie wykazano obni¿enia podatnoci gleby mog¹cego posiadaæ zwi¹zek
z procesami oglejenia i murszenia, wystêpuj¹cymi w tym rejonie (Walasz 2004). Brak obni¿enia podatnoci mo¿e byæ zwi¹zany z nisk¹ intensywnoci¹ tych procesów i ich maskowaniem w wyniku podwy¿szonej zawartoci ¿elaza w glebie. Wyniki pomiarów terenowych
zestawiono w tabeli 1.
Tabela (Table) 1
Profile pomiarowe 1 i 2  Lasek £êgowski, profil 3  £¹ki Nowohuckie (Zagrodzka 2008)
Measurement profiles 1 and 2  Lasek £êgowski area, profile 3  £¹ki Nowohuckie area
(Zagrodzka 2008)
Profil
Profile

D³ugoæ profilu [m]
Length of profile
[m]

1
2
3

390
610
630

Pozorna podatnoæ magnetyczna
Apparent magnetic susceptibility
êmin (·10–5 SI) êmax (· 10–5 SI)
35
79
22
70
27
138

BADANIA LABORATORYJNE
Badania laboratoryjne przeprowadzono na 14 próbkach gleb pochodz¹cych z Lasku £êgowskiego i 10 próbkach z £¹k Nowohuckich. Pomiary objêtociowej podatnoci magnetycznej
wykonano czujnikiem MS2B aparatury Bartington i kappabrid¿em. Nastêpnie próbki zwa¿ono na wadze laboratoryjnej i obliczono masow¹ podatnoæ magnetyczn¹ (2). Przedstawione
poni¿ej wyniki badañ uzyskano z pomiarów podatnoci magnetycznej próbek gleb czujnikiem MS2B. Najwiêksza liczba próbek posiada podatnoæ masow¹ 50÷100 (·108 m3/kg).
Gleba pobrana na £¹kach Nowohuckich wykazuje doæ du¿e zró¿nicowanie podatnoci magnetycznej w zestawieniu z gleb¹ Lasku £êgowskiego, której podatnoæ mieci siê w przedziale od 50 do 150 (·108 m3/kg). Próbki gleby z £¹k Nowohuckich posiadaj¹ du¿o wy¿sz¹
podatnoæ magnetyczn¹ w porównaniu z podatnoci¹ próbek gleby z Lasku £êgowskiego
(Fig. 5 i Tab. 2). Masowa podatnoæ magnetyczna, powy¿ej 100·108 m3/kg, wskazuje na
redni stopieñ zanieczyszczenia gleb (Magiera et al. 2002).
Pomiary objêtociowej podatnoci magnetycznej wykonano czujnikiem MS2B przy
dwóch ró¿nych czêstotliwociach, co pozwoli³o na obliczenie czêstotliwociowego wspó³czynnika podatnoci okrelanego wzorem (3)
N lf  N hf
100%
(3)
fd
N lf
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gdzie:
Nlf  objêtociowa podatnoæ magnetyczna próbki mierzona przy niskiej czêstotliwoci,
Nhf  objêtociowa podatnoæ magnetyczna próbki mierzona przy wysokiej czêstotliwoci.
Otrzymane wartoci wspó³czynnika fd (Tab. 2) s¹ niskie i mieszcz¹ siê w granicach od 0
do 4%, co wskazuje na antropogeniczne pochodzenie cz¹stek magnetycznych zawartych w glebach obu obszarów (Evans & Heller 2003).

Fig. 5. Histogramy masowej podatnoci magnetycznej próbek gleb pobranych na terenie: A) Lasku
£êgowskiego; B) £¹k Nowohuckich
Fig. 5. Histograms of mass magnetic susceptibility of the samples of soils: A) Lasek £êgowski area;
B) £¹ki Nowohuckie area

Tabela (Table) 2
Masowa podatnoæ magnetyczna próbek gleb pobranych na obszarze Lasku £êgowskiego
i £¹k Nowohuckich
Mass magnetic susceptibility of the samples of soils from Lasek £êgowski and
£¹ki Nowohuckie areas
Miejsce
pomiaru
Measurement
area
Lasek
£êgowski
£¹ki
Nowohuckie

Obliczona masowa podatnoæ magnet.
Calculated mass magnetic
susceptibility ÷ (·10 –8 m3/kg)
z pomiaru
z pomiaru
kappabrid¿em
czujnikiem MS2B
from measurement from measurement
by kappabridge
by sensor MS2B

Pozorna
podatnoæ
magnetyczna
Apparent magnetic
susceptibility
N (·10–5 SI)

Czêstotliw.
wspó³czynnik
podatnoci
Frequency
coefficient of
susceptibility
fd [%]

38÷111

0÷4

72÷159

55÷122

69÷224

0÷1

97÷551

74÷414
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PODSUMOWANIE
Przedstawione badania maj¹ charakter rekonesansowy i dostarczaj¹ wstêpnej informacji
o podatnoci magnetycznej gleb w pobli¿u zak³adów przemys³owych Krakowa.
Gleby wystêpuj¹ce na badanym obszarze posiadaj¹ podatnoæ magnetyczn¹ powy¿ej
100 (·108 m3/kg), co wskazuje na ich redni stopieñ zanieczyszczenia. Na terenie Lasku £êgowskiego podatnoæ magnetyczna gleby jest ni¿sza w porównaniu z podatnoci¹ gleb £¹k
Nowohuckich. Wyrany wzrost podatnoci magnetycznej gleb obserwuje siê w miarê zbli¿ania siê do centrum Nowej Huty. Mo¿e to byæ zwi¹zane z osiadaniem na tym obszarze
zanieczyszczeñ pochodz¹cych z huty oraz bêd¹cych wynikiem ruchu samochodowego.
Pomiary podatnoci wykonane w warunkach laboratoryjnych aparatur¹ MS2 i kappabrid¿em wykazuj¹ nieznaczne ró¿nice. Ni¿sze wartoci podatnoci otrzymano przy pomiarach czujnikiem MS2B. Ró¿nice w wynikach pomiarów s¹ tym wiêksze, im wy¿sz¹
podatnoæ posiadaj¹ badane próbki.
Badania laboratoryjne czêstotliwociowego wspó³czynnika podatnoci wykaza³y, ¿e
cz¹stki magnetyczne zawarte w glebach s¹ pochodzenia antropogenicznego.
Praca by³a prezentowana na VII Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Geofizyka w geologii, górnictwie i ochronie rodowiska organizowanej z okazji jubileuszu 90-lecia AGH na
WGGiO.
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