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DO OTRZYMYWANIA KWASÓW HUMUSOWYCH 

PEAT AND LIGNITE AS RAW MATERIALS  
FOR OBTAINING HUMIC ACIDS 

Abstrakt: Kwasy humusowe stosowane są często w rolnictwie i wielu dziedzinach przemysłu. Substancje te mogą 
być wykorzystywane jako dodatki do rozmaitych preparatów nawozowych oraz pasz. Aplikacja kwasów 
humusowych do gleb umożliwia intensyfikację produkcji roślinnej. Zastosowanie tych związków w karmieniu 
zwierząt gospodarskich pozwala natomiast na otrzymywanie żywności lepszej jakości. Rezultaty te są szczególnie 
ważne ze względu na konieczność spełniania przez rolników coraz wyższych wymagań dotyczących ilości  
i sposobów wytwarzania produktów spożywczych. Istotne zatem jest wyznaczenie najkorzystniejszych procesów 
izolacji kwasów humusowych, określenie parametrów takich procesów, a także wskazanie odpowiednich 
surowców. Celem przeprowadzonych badań było otrzymywanie frakcji humusowej z dwóch materiałów 
organicznych, torfu i węgla brunatnego, metodą ekstrakcji alkalicznej. Określono przydatność tych surowców jako 
źródeł kwasów humusowych. Porównano również skuteczność ekstrakcji w zależności od rodzaju i stężenia 
zastosowanego ekstrahenta. 
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Wprowadzenie 

Kwasy humusowe są specyficznymi, bezpostaciowymi substancjami, naturalnie 
występującymi w środowiskach wodnych i lądowych. W glebach powstają wskutek 
procesu humifikacji, któremu podlega martwa materia organiczna. Struktura cząsteczkowa 
kwasów humusowych dotychczas nie została jednoznacznie określona - związki te 
charakteryzuje odmienna budowa dla poszczególnych frakcji, ale też różnice w obrębie 
konkretnych frakcji. Najogólniej (według jednej z teorii) kwasy humusowe można opisać 
jako makrocząsteczki składające się z licznych grup funkcyjnych (najczęściej 
zawierających tlen) przyłączonych do aromatycznych jąder, które są ze sobą 
skondensowane bądź połączone mostkami łańcuchowymi [1-6]. 

Kwasy humusowe dzieli się na frakcje kwasów huminowych oraz kwasów fulwowych, 
wykorzystując różnice w ich rozpuszczalności. Pierwsze z wymienionych są 
nierozpuszczalne w roztworach wodnych o pH < 2 (ulegają strącaniu w postaci żelu), 
natomiast drugie rozpuszczają się w takich roztworach w całym zakresie pH. Poza kwasami 
humusowymi do substancji humusowych często zaliczane są też huminy, które wykazują 
rozpuszczalność jedynie w roztworach organicznych [1, 2, 5, 7]. 

Kwasy humusowe charakteryzują się licznymi fizycznymi, chemicznymi oraz 
biologicznymi właściwościami, co warunkuje ich zastosowanie w rolnictwie i przemyśle. 
Wykorzystywane w kosmetyce, a także medycynie działają m.in.: antyoksydacyjnie, 
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przeciwzapalnie, nawilżająco, regenerująco. W budownictwie oraz produkcji ceramiki  
i tworzyw sztucznych modyfikują właściwości stosowanych substancji, jak również 
wytwarzanych wyrobów. Podczas barwienia wielu materiałów, np.: drewna, tektur bądź 
papieru, kwasy humusowe stosowane są ze względu na ich kolor. Ciemne zabarwienie 
poprawia również parametry cieplne gleb, zwiększając pochłanianie światła słonecznego. 
Kwasy humusowe korzystnie zmieniają zwartość gruntu oraz cechują się wysoką 
pojemnością wodną. Wykazują one też zdolność sorpcji oraz desorpcji kationów zawartych 
w podłożu, regulując ich uwalnianie. Jednocześnie wspomagają utrzymywanie określonego 
pH gleb. Obecność kwasów humusowych w gruntach uprawnych może oddziaływać 
stymulująco na procesy życiowe organizmów glebowych oraz roślin, a także przyspieszać 
rozkład substancji zanieczyszczających środowisko. Właściwości sorpcyjne opisywanych 
związków organicznych wykorzystuje się również w sorbentach i filtrach. Podobną rolę 
pełnią one w chowie zwierząt gospodarskich, pochłaniając emitowane gazy z powietrza 
oraz wilgoć ze ściółek. Dostarczanie trzodzie, bydłu lub drobiowi kwasów humusowych  
w postaci dodatków do wody oraz pasz wspomaga funkcjonowanie układu pokarmowego 
zwierząt i szybszy ich wzrost, jednocześnie poprawiając odporność oraz  
rozrodczość [7-19]. 

Wymienione właściwości kwasów humusowych stanowią przykład pozytywnych 
oddziaływań, jakie można uzyskiwać, wykorzystując opisywane związki w produkcji 
roślinnej i zwierzęcej. Zastosowanie tych specyficznych substancji umożliwia 
otrzymywanie większej ilości żywności lepszej jakości. Wymóg zwiększonego 
zapotrzebowania na wytwarzanie produktów spożywczych stymulowany jest m.in. przez 
ciągły wzrost populacji ludności. Z kolei zmniejszające się zasoby surowców naturalnych 
wymagają ich zrównoważonej, a tym samym limitowanej, eksploatacji, także na potrzeby 
produkcji nawozów mineralnych. Nieprawidłowo wykonywane zabiegi agrotechniczne, jak 
również wywożenie biomasy z pól powoduje zubażanie gleb w naturalnie występujące  
w nich substancje humusowe. Wprowadzanie do gruntów lub pokarmu zwierząt związków 
humusowych stanowi jeden ze sposobów umożliwiających zwiększoną produkcję  
żywności [1-3, 5, 9, 13, 18]. 

Kwasy humusowe można otrzymywać metodą ekstrakcji alkalicznej. Istotny wpływ na 
efektywności takiego procesu wykazują jego parametry, do których należą m.in.: rodzaj 
oraz stężenie stosowanego ekstrahenta, czas trwania procesu, intensywność mieszania  
i temperatura. Ważny jest również odpowiedni dobór surowców oraz ich wstępna obróbka. 
Znanymi materiałami zawierającymi kwasy humusowe są np.: torf, leonardyty czy węgiel 
brunatny. Wymienione kaustobiolity powstały w wyniku przemian biochemicznych oraz 
geochemicznych martwej materii pochodzenia organicznego i stanowią kolejne stadia 
uwęglenia tej materii. Surowce te mogą zawierać znaczne ilości związków humusowych, 
co decyduje o użyteczności danych materiałów w procesie izolacji opisywanych substancji 
organicznych [2, 3, 20-22]. 

Metodyka badań 

Celem przeprowadzonych badań było określenie przydatności torfu i węgla brunatnego 
do otrzymywania kwasów humusowych metodą ekstrakcji alkalicznej. Jako surowce 
stosowano torf ogrodniczy firmy HOLLAS Sp. z o.o. oraz węgiel brunatny z Kopalni Węgla 
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Brunatnego SIENIAWA Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem procesów badawczych surowce 
rozdrabniano (do rozmiarów odpowiednio < 0,63 mm oraz < 0,5 mm) i suszono do stanu 
powietrzno suchego. 

Procesy ekstrakcji prowadzono z zastosowaniem następujących cieczy ekstrahujących: 
roztworów KOH w trzech stężeniach (0,1, 0,25 i 0,5 M) oraz mieszaniny 0,1 M roztworu 
KOH z 0,1 M roztworem Na4P2O7 zmieszanych w stosunku objętościowym 1:1 (V1/V2 = 1). 
Wykorzystane odczynniki zakupiono w firmie POCH S.A. 

Każdy z surowców organicznych poddawano ekstrakcji z czterema ekstrahentami, 
wykonując w sumie osiem serii pomiarowych. Wybrane parametry procesowe pozostawały 
niezmienne dla wszystkich serii. Były to: temperatura (temperatura pokojowa ok. 20 °C), 
ciśnienie (ciśnienie atmosferyczne), czas ekstrakcji (równy 24 h) oraz stosunek masowy 
surowca do cieczy ekstrahującej (wynoszący 1:20). 

Każdą serię badawczą rozpoczynano od wprowadzenia odważki surowca organicznego 
do zbiornikowego reaktora o pojemności 3 dm3. Następnie do reaktora wlewano wybrany 
ekstrahent w ilości wymaganej do osiągnięcia stosunku masowego surowca do cieczy 
ekstrahującej równego 1:20. Naważki obu składników mieszaniny ekstrakcyjnej 
wyznaczano na podstawie założenia, że całość mieszaniny powinna mieć masę ok. 1000 g. 
Surowiec dokładnie mieszano z ekstrahentem i wytrząsano w temperaturze pokojowej pod 
ciśnieniem atmosferycznym przez 2 h, po czym pozostawiano w takich warunkach na 24 h. 
Następnie rozdzielano stały odpad surowca od ekstraktu kwasów humusowych 
(oznaczanych SH) poprzez odwirowywanie i sączenie. Z uzyskanego ekstraktu pobierano 
50 cm3 do oznaczenia zawartości węgla organicznego (Corg). Pozostałą ilość ekstraktu 
zakwaszano do pH < 2 poprzez dodanie 1 M roztworu H2SO4 i pozostawiano na 24 h  
w temperaturze 5 °C. Z ekstraktu wytrącono żel kwasów huminowych (oznaczanych KH), 
który izolowano od roztworu kwasów fulwowych (oznaczanych KF) poprzez 
odwirowywanie oraz sączenie. Wydzielony żel rozpuszczono w gorącym  
2 % mas. roztworze Na2CO3. Dla uzyskanego roztworu KH oznaczono zawartość Corg. 

Zawartość węgla organicznego oznaczono zmodyfikowaną metodą Altena. Analizie 
poddano wykorzystane surowce oraz uzyskane produkty - ekstrakty kwasów humusowych 
oraz roztwory kwasów huminowych. Próbki ciekłe odparowano do sucha  
w łaźni wodnej w temp. ok. 50 °C przed przystąpieniem do właściwego oznaczenia. 
Zastosowana metoda analityczna polegała na utlenieniu zawartego w próbce węgla 
organicznego do CO2. Reakcja przebiegała na gorąco w środowisku kwasowym  
w obecności utleniacza Corg - 0,34 M roztworu K2Cr2O7. Odczyn środowiska regulowano 
przez dodatek stężonego H2SO4. Analizowane próbki umieszczano we wrzącej łaźni 
wodnej na 3 h. Następnie nadmiar dodanego utleniacza odmiareczkowywano  
0,2 M roztworem soli Mohra w obecności siarczanu ferroiny (wskaźnika). 

Wyniki badań 

Przeprowadzone badania miały na celu ocenę torfu oraz węgla brunatnego jako 
potencjalnych surowców do otrzymywania w skali przemysłowej kwasów humusowych  
i huminowych. W badaniach wykorzystano materiały organiczne krajowego pochodzenia. 
Wytypowane substancje organiczne poddano procesom ekstrakcji alkalicznej z czterema 
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rodzajami ekstrahentów: roztworami KOH o stężeniach 0,1, 0,25 i 0,5 M oraz mieszaniną 
0,1 M roztworu KOH z 0,1 M roztworem Na4P2O7 w stosunku objętościowym 1:1. 

Efektywność procesów ekstrakcji kwasów humusowych oraz huminowych 
wyznaczono, obliczając stopnie wyekstrahowania substancji organicznej danych frakcji  
z surowców. Należy podkreślić, iż była to metoda pośrednia, ponieważ o zawartości 
substancji organicznej wnioskowano na podstawie oznaczonej ilości jednego z jej 
składników - węgla organicznego (Corg). Obliczone stopnie wyekstrahowania stanowiły 
stosunek zawartości węgla organicznego oznaczonego w uzyskanych frakcjach związków 
humusowych do jego zawartości w materiale wyjściowym. Przyjęto również, że całkowity 
Corg znajdujący się w ekstraktach SH oraz roztworach KH pochodzi wyłącznie z badanych 
substancji humusowych, co wynika z zastosowanej metody ekstrakcji i frakcjonowania. 
Stąd oznaczona zawartość wyekstrahowanego węgla organicznego ściśle odpowiada 
zawartości otrzymanych, konkretnych związków humusowych. 

Wyznaczone stopnie wyekstrahowania substancji organicznej z torfu i węgla 
brunatnego jako kwasy humusowe i huminowe zamieszczono w tabeli 1. W tabeli tej 
podano również wyniki obliczeń stosunku KH do SH (udział KH w SH). 

 
Tabela 1 

Stopnie wyekstrahowania substancji organicznej w postaci kwasów humusowych i kwasów huminowych  
z torfu i węgla brunatnego oraz udział otrzymanych KH w SH 

Table 1 
Degrees of extraction of organic substance as the sum of humic and fulvic acids and as humic acids  

from peat and lignite and share of humic acids in the sum of humic and fulvic acids 

Surowiec Ekstrahent 

Stopień wyekstrahowania 
substancji organicznej 

[%] 
Udział KH w SH 

[%]  
SH KH 

Torf 

0,1 M KOH 14,76 14,58 98,81 
0,25 M KOH 30,45 29,00 95,22 
0,5 M KOH 32,73 26,04 79,55 

0,1 M KOH/0,1 M Na4P2O7 (V1/V2 = 1) 6,40 5,81 90,67 

Węgiel 
brunatny 

0,1 M KOH 16,31 15,20 93,17 
0,25 M KOH 48,62 47,57 97,83 
0,5 M KOH 39,91 39,87 99,89 

0,1 M KOH/0,1 M Na4P2O7 (V1/V2 = 1) 17,55 17,10 97,44 

 
Wyniki ekstrakcji związków humusowych z torfu zawierały się w przedziale  

6,40-32,73 % dla kwasów humusowych oraz 5,81-29,00 % dla kwasów huminowych. 
Stwierdzono, że najwyższy stopień wyekstrahowania kwasów humusowych, wynoszący 
32,73 %, uzyskano dla procesu z 0,5 M roztworem KOH jako ekstrahentem. Skuteczność 
ekstrakcji zwiększała się wraz ze wzrostem stężenia roztworu KOH. Mieszanina roztworów 
0,1 M KOH z 0,1 M Na4P2O7 (V1/V2 = 1) okazała się najmniej skuteczna w zastosowaniu do 
otrzymywania SH z torfu, uzyskano stopnień wyekstrahowania równy jedynie 6,40 %. 
Podobną tendencję zależności ilości wyekstrahowanych substancji od rodzaju i stężenia 
ekstrahenta zaobserwowano dla otrzymywania KH. Najskuteczniejszy był proces 
prowadzony z 0,25 M roztworem KOH. 
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Ekstrakcja kwasów humusowych z węgla brunatnego pozwoliła uzyskać stopnie 
wyekstrahowania zawierające się pomiędzy 16,31 a 48,62 %, natomiast dla kwasów 
huminowych od 15,20 do 47,57 %. Dla obu frakcji substancji humusowych zależność 
efektywności ekstrakcji od rodzaju i stężenia cieczy ekstrahujących jest podobna. 

Analiza udziału wyekstrahowanych kwasów huminowych w kwasach humusowych 
wskazuje, iż znaczną część pozyskanych kwasów humusowych stanowiły kwasy huminowe 
- wartości w przedziale 79,55-98,81 % dla torfu oraz 93,17-99,89 % dla węgla brunatnego. 
Założono, że pozostałą część stanowią kwasy fulwowe. 

Procesy ekstrakcji związków humusowych z torfu charakteryzowały się spadkiem 
udziału KH w SH wraz ze wzrostem stężenia stosowanych roztworów KOH. Z kolei 
wykorzystanie mieszaniny roztworów 0,1 M KOH i 0,1 M Na4P2O7 umożliwiło ekstrakcję 
większej ilości kwasów huminowych niż za pomocą 0,5 M roztworu KOH, mniejszej 
natomiast niż przy użyciu 0,25 M roztworu KOH. 

W przypadku węgla brunatnego obserwowano odwrotną tendencję - większy udział 
kwasów huminowych w kwasach humusowych był zależny od wzrostu stężenia roztworów 
KOH. Ekstrahent, będący mieszaniną dwóch roztworów (0,1 M KOH i 0,1 M Na4P2O7), 
umożliwił uzyskanie kwasów humusowych jako kwasów huminowych w ilości niewiele 
mniejszej niż z użyciem 0,25 M roztworu KOH. 

Wnioski 

Ciągle postępujący rozwój populacji ludności związany jest nie tylko ze zwiększonym 
zapotrzebowaniem na żywność, ale też na preparaty kosmetyczne bądź produkty  
o specjalistycznych zastosowaniach przemysłowych. Obecnie wytwarzanym wyrobom 
stawiane są wysokie wymagania dotyczące ich wpływu na stan środowiska naturalnego. 
Substancjami, które stosuje się w wielu dziedzinach gospodarki, a jednocześnie 
umożliwiają realizację celów ochrony środowiska, są kwasy humusowe. Przedstawione 
badania były skoncentrowane na określeniu możliwości ekstrakcji danych związków  
z dwóch surowców: torfu i węgla brunatnego. Analizując wyniki badań, stwierdzono, że 
kwasy humusowe i huminowe mogą być otrzymywane z obu zastosowanych surowców. 
Stosunkowo korzystniejsze wyniki otrzymano dla węgla brunatnego. Skuteczność 
ekstrakcji substancji humusowych zależna jest nie tylko od wybranego surowca, ale też od 
rodzaju oraz stężenia wykorzystanego ekstrahenta. Optymalizacja wszystkich zmiennych 
procesowych pozwoli na osiągnięcie najkorzystniejszego, a zarazem najbardziej 
ekonomicznego, sposobu prowadzenia alkalicznej ekstrakcji badanych substancji  
z materiałów organicznych. 

Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że krajowe złoża surowcowe mogą 
stanowić bazę do produkcji preparatów zawierających związki humusowe. Istotne jest 
zatem prowadzenie kolejnych prac badawczych dotyczących niniejszej tematyki. 

Podziękowania 

Praca sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 
działalności statutowej, realizowanej na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej 
(nr 0401/0199/17-W3/Z14, 2017-2018). 
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PEAT AND LIGNITE AS RAW MATERIALS  
FOR OBTAINING HUMIC ACIDS 

Department of Technology and Chemical Processes, Faculty of Chemistry  
Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław 

Abstract:  Humic and fulvic acids are used frequently in agriculture and many branches of the industry. These 
substances may be utilized as additives to various fertilizer formulations and feed. The application of humic and 
fulvic acids to soils enables the intensification of plant production. The use of these substances in feeding livestock 
allows to obtain a better quality of food. These results are particularly important for farmers due to the necessity to 
meet increasingly high requirements regarding the quantity and methods of the food production. Therefore, it is 
important to determine the most beneficial processes for the isolation of humic substances, parameters of such 
processes and to indicate appropriate raw materials. The aim of this study was to obtain humic fractions from two 
organic materials, peat and lignite, by alkaline extraction. The usefulness of these raw materials as sources of 
humic and fulvic acids was determined. The effectiveness of the extraction with various types and concentrations 
of extractants was compared. 

Keywords: humic acids, fulvic acids, extraction, peat, lignite 


