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SUMMARY: This paper presents the results of experiments using low-cost municipal sewage treatment methods 

in wastewater treatment plants located in north-eastern Poland. The results of research and analysis of composts 

produced in wastewater treatment plants in Nowa Wieś Ełcka, Sokółka and Zambrów. Every of these WWTP uses 

a diff erent method of wastewater treatment sludge and compost production. There composts produced were 

tested on selected fertilizer and the microbiological and parasitological micro-and macro-elements. Composts 

produced in the plant were characterized by a high content of organic mass and major nutrients (nitrogen and 

phosphorus) for plants. At the same time the concentration of heavy metals the general form fl uctuated in the 

lower limit of acceptable values   for the sewage sludge used in agriculture.
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Wstęp

 Problemy z prawidłowym zagospodarowaniem komunalnych osadów ście-
kowych nasiliły się w ostatnich latach. W Polsce budowa nowych oczyszczalni 
oraz modernizacja i rozbudowa już istniejących powodują systematyczny wzrost 
ilości tego odpadu. Wprowadzone restrykcje dotyczące przeróbki oraz depono-
wania osadów na składowiskach wymuszają efektywną gospodarkę osadami 
w celu ich ostatecznego wykorzystania. Dlatego w najbliższym czasie wiele 
oczyszczalni zmuszonych będzie do wyboru odpowiedniej opcji unieszkodliwia-
nia i zagospodarowania osadów1.
 Punktem wyjścia w planowaniu gospodarki osadami ściekowymi powinna 
być przede wszystkim informacja o realnych możliwościach zagospodarowania 
osadu na danym terenie, a dopiero potem dobranie ścieżki technologicznej i roz-
wiązań logistycznych umożliwiających skorzystania z wybranej metody. Osady 
ściekowe o dobrej jakości są bardzo dobrym surowcem do kompostowania. 
 Metoda ta powinna być preferowana dla osadów z małych i średnich oczyszczal-
ni, zgodnie ze strategią odpadową UE – preferencja recyklingu względem spala-
nia. Obecnie w Polsce i na świecie wiele oczyszczalni wykorzystuje proces 
 kompostowania w przetwarzaniu osadów ściekowych2.
 Celem badań była ocena kompostów produkowanych na bazie osadów ście-
kowych w komunalnych oczyszczalniach ścieków.

Materiały i metodyka badań

 Analizie poddano komposty z trzech oczyszczalni. Kompost produkowany 
w oczyszczalni ścieków w Sokółce jest najstarszym „produktem” dopuszczonym 
do obrotu w województwie podlaskim i posiada nazwę handlową „Kompost 
 Sokólski”. Od przeszło 10 lat produkowany jest z odwodnionego osadu nadmier-
nego powstającego w oczyszczalni z dodatkiem trocin i słomy w technologii kom-
postowania pryzmowego z rusztem napowietrzanym GWDA. Osad ściekowy 
miesza się z trocinami w stosunku objętościowym 2/3 osadu i 1/3 trocin, dodat-
kowo rurociągi w pryzmie obkłada się słomą. Proces kompostowania właściwe-
go w pryzmie podzielony jest na dwa etapy: 2 tygodnie w warunkach bez dostar-
czania tlenu i 2 tygodnie z napowietrzaniem pryzmy. Po tym okresie pryzma jest 
rozbierana, przesiewana i frakcja podsitowa przez 2-3 miesiące dojrzewa3.

1 E. Wiegand, Wytwarzanie kompostu i humusu, „Przegląd Komunalny” 2008, 2004.
2 D. Boruszko, Doświadczenia z zastosowania niskonakładowych metod przetwarzania osadów 
ściekowych, „Inżynieria i Ochrona Środowiska’’ 2010 t. 13, nr 1., s. 29-42; D. Riggle, D. Holmes, 
New horizons for commercial vermiculture, „BioCycle Journal of composting and recycling” 
1994, s. 58-62.
3 D. Boruszko i in., Badania nad ostatecznym wykorzystaniem odwodnionych osadów ściekowych 
do nieprzemysłowego wykorzystania, Białystok 2005.
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 W przypadku oczyszczalni w Nowej Wsi Ełckiej od 2006 roku osady przetwa-
rzane są w procesie kompostowania technologią pryzm dynamicznych otwartych 
z dodatkiem materiału strukturotwórczego (zrębki i słoma), w wyniku którego 
uzyskuje się kompost. Skład wyjściowy biomasy przeznaczonej do kompostowa-
nia składa się (wagowo) z około: 50-55% odwodnionych osadów ściekowych, 
22% zaszczepki z frakcji nadsitowej kompostu, 15% zrębek drzewnych i 12% 
słomy. Kompostowanie jest dwu stopniowe: I° – kompostowanie w pryzmach 
przez 4-6 tygodni, II° – dojrzewanie kompostu w stosach przez okres 2-3 miesięcy.
 Od 2011 roku występuje jako produkt o nazwie „KOMPELK” i jest dopuszczo-
ny do obrotu.
 Komunalna oczyszczalnia ścieków w Zambrowie do produkcji kompostu wy-
korzystuje dżdżownice kalifornijskie. Poletka do przerobu osadu na kompost 
z udziałem dżdżownic zostały wykonane na podłożu gruntowym, który stanowią 
gliny zwarte. Dno poletka zasypane jest warstwą 15-20 cm trocin, które stanowią 
drenaż, a jednocześnie regulują stosunek C/N, którego prawidłowość warunkuje 
proces rozrodczy dżdżownic. Obecnie w oczyszczalni w Zambrowie jest ponad 
40 poletek o łącznej powierzchni około 1 ha. Osad z lagun pompowany jest na 
przygotowane podłoże z trocin poprzedzielane pryzmami z częściowo przero-
bionego kompostu z lat poprzednich, zawierającego całą populację dżdżownic. 
Usypywanie pryzm powyżej poziomu zalewania osadu zapewnia dżdżownicom 
warunki tlenowe w czasie zalewania, jak również w okresach deszczowych. 
Dżdżownice, zjadając osad, wydalają koprolity, czyli wermikompost. Drążąc ka-
nały, spulchniają i napowietrzają, osad aktywizują bakterie odpowiedzialne za 
procesy redukcji materii organicznej w podłożu. Produkowany tam wermikom-
post nie jest jeszcze produktem dopuszczonym do obrotu4.
 Próbki kompostów do badań pobrane zostały w miesiącach maj-czerwiec 
w 2012 roku z oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej, Sokółce i Zambrowie. 
Pobrano po trzy próbki kompostów „Kompost Sokółski” i „Kompelk” z pryzm po 
4-tygodniowym okresie kompostowania i 6-tygodniowym okresie dojrzewania. 
Próbki wermikompostu z oczyszczalni w Zambrowie pobrano po jednosezono-
wym przetwarzaniu przez dżdżownice kalifornijskie w 2011 roku i dwumiesięcz-
nym okresie dojrzewania w 2012 roku; pobrano trzy próbki wermikompostu.
 W próbkach kompostu oznaczono następujące wskaźniki: wskaźniki bakte-
riologiczne i parazytologiczne, cechy izyczne (uwodnienie, sucha masa, masa 
organiczna, odczyn), zawartość makroelementów i metali ciężkich.
 W celu wykonania oznaczeń chemicznych próbki kompostów poddano mine-
ralizacji na mineralizatorze irmy HACH przy użyciu kwasu siarkowego i nadtlen-
ku wodoru oraz w mieszaninie kwasu azotowego i solnego w proporcji 1:3. 
Do dalszej analizy mineralizaty prze iltrowano przez iltr membranowy o średni-
cy porów 0.45 μm.
 Oznaczenia zawartości kadmu, niklu oraz chromu ogólnego wykonano w prób-
kach mineralizatów na spektrometrze absorpcji atomowej irmy Perkin-Elmer 

4 D. Boruszko, Zastosowanie niskonakładowych metod przeróbki osadów ściekowych na przykładzie 
oczyszczalni ścieków w Zambrowie, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 2012 t. 86, nr 6, s. 238-240.
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4100 ZL, wyposażonym w poprzecznie ogrzewaną kuwetę gra itową i korekcję 
tła efektem Zeemana. Oznaczenia zawartości rtęci wykonano w próbkach mine-
ralizatów techniką zimnych par na spektrometrze absorpcji atomowej irmy Per-
kin-Elmer 4100 ZL, wyposażonym w przystawkę FIAS-200. Oznaczenia zawarto-
ści cynku, ołowiu i miedzi wykonano w próbkach mineralizatów na spektrome-
trze absorpcji atomowej irmy Varian SpectrAA 20 Plus techniką atomizacji pło-
mieniowej. Oznaczenia zawartości potasu wykonano w próbkach mineralizatów 
na spektrometrze absorpcji atomowej irmy Varian SpectrAA 20 Plus techniką 
emisyjnej spektrometrii atomowej. Oznaczenia zawartości azotu wykonano me-
todą miareczkową po mineralizacji w kwasie siarkowym i destylacji amoniaku.
 Obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella wykrywano, pro-
wadząc hodowlę na podłożach namnażających i różnicująco-selektywnych, po-
twierdzając wyniki badaniem biochemicznym. Obecność jaj pasożytów jelito-
wych Ascaris sp., Trichuris sp. i Toxocara sp. wykrywano, izolując je z reprezenta-
tywnej próbki osadu przez wstrząsanie, płukanie i wirowanie oraz lotację, 
 następnie wykonując obserwacje mikroskopowe.

Wyniki badań i dyskusja

 Wyniki badań analizowanych kompostów na zawartość mikroelementów 
przedstawiono w tabeli 1. Wyniki badań zestawiono w odniesieniu do najwyż-
szych dopuszczalnych stężeń metali ciężkich dopuszczających komunalne osady 
ściekowe do stosowania w rolnictwie. Wszystkie komposty charakteryzowały się 
bardzo niskimi zawartościami wszystkich metali ciężkich w odniesieniu do do-
puszczalnych dla osadów do rolniczego wykorzystania określonych w rozporzą-
dzeniu o komunalnym osadzie ściekowym5.
 Analiza otrzymanych wyników badań kompostów na zawartość metali cięż-
kich pozwala stwierdzić, iż najniższymi wartościami charakteryzował się „Kom-
post Sokólski”, gdzie stężenie kadmu i rtęci było na poziomie odpowiednio 
0,68 mg/kg.s.m. i 0,71 mg/kg. s.m., a metalem, który występował w największej 
ilości, był cynk 258 mg/kg. s.m.
 Najwięcej metali ciężkich zawierał „Kompelk” z oczyszczalni w Nowej Wsi 
Ełckiej, w którym stwierdzono zawartość kadmu i rtęci odpowiednio na pozio-
mie 1,23 mg/kg. s.m. i 0,99 mg/kg. s.m. Podobnie jak w „Kompoście sokólskim” ,
w największej ilości występował cynk – 922 mg/kg s. m. Stężenia metali ciężkich 
odnotowane w wermikompoście z Zambrowa oscylowały pomiędzy wartościami 
„Kompostu Sokólskiego” i kompostu z Ełku. Wpływ na ogólnie najniższą zawar-
tość metali ciężkich w „Kompoście sokólskim” może mieć najwyższa ilość mate-
riału strukturotwórczego (trociny i słoma) dodawanego do osadów ściekowych. 

5 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych z dnia 
13 lipca 2010 r. (Dz. U. nr 137 poz. 924); Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach 
i nawożeniu (Dz. U. nr 119 poz. 765).
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Potwierdzają to badania prowadzone przez Krzywego in., z których wynika, 
że dodatek do osadów ściekowych liści, słomy lub trocin z reguły obniżał koncen-
trację form metali ciężkich w kompostach, co wynika z efektu rozcieńczania6.
 Badania wskazują również, iż w kompostach wytworzonych na bazie osadów 
ściekowych z większych miast i aglomeracji (w tym przypadku aglomeracja ełc-
ka, gdzie w osadach ściekowych metale występują w większej ilości niż w małych 
miastach, jak Sokółka) obserwuje się wyższe zawartości metali ciężkich7. Podob-
ne zależności uzyskały Czekała i Sawicka, których zdaniem ilość metali ciężkich 
w kompostach jest pochodną zasobności materiałów wyjściowych do komposto-
wania oraz tempa mineralizacji8.
 Wyniki badań analizowanych kompostów na zawartość wybranych makro-
elementów, odczynu, zawartości suchej masy i masy organicznej oraz stanu sani-
tarnego przedstawiono w tabeli 2. Wyniki badań zilustrowano gra icznie na ry-
sunku 1.
 Komposty ze względu na zawartość: suchej masy, masy organicznej, uwod-
nienia oraz wielkość odczynu były różne. Najniższy odczyn stwierdzono w kom-
poście „Kompelk” i „Kompost Sokólski” – 5,5 pH, nieco wyższym, zbliżonym 
do obojętnego odczynem charakteryzował się wermikompost z Zambrowa – 
6,4 pH. Wynika to z zastosowanych technologii do produkcji kompostu. Charak-
terystycznym dla rozwoju wermikultury jest odczyn lekko kwaśny, zbliżony 
do obojętnego, natomiast komposty wyprodukowane z osadów ściekowych z do-

6 E. Krzywy, C. Wołoszczyk, A. Iżewska, Wartość nawozowa komunalnych osadów ściekowych, 
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Szczecin 2000.
7 D. Boruszko, Aplication of heavy metals and nutrients into natural environment with sewage 
sludge, „Ecological Chemistry and Engineering” 2011 t. 18.
8 J. Czekała, A. Sawicka, Przetwarzanie osadu ściekowego z dodatkiem słomy i trocin na product 
bezpieczny dla środowiska, „Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie” 2006 t. 6, nr 2(18), s. 41-50; 
J. Wiater, Assessment of Manurial Value of Composts Made from municipal Wastes, „Polish 
Journal of Environmental Studies” 2007 t. 16 nr 2A, Part 3, s. 707-710.

Tabela  1 

Zawartości metali ciężkich w kompostach (wartości średnie)

Obiekt badań Stężenia metali ciężkich [mg/kg s.m.]

Cu Pb Ni Zn Cr Cd Hg

Nowa Wieś Ełcka 157 24,3 16,8 922 31,6 1,23 0,99

Sokółka 42,8 7,25 8,7 258 12,6 0,68 0,71

Zambrów 69,3 21,5 9,1 432 23,4 1,20 0,71

Rolnictwo oraz rekultywacja gruntów na cele rolne 1000 750 300 2500 500 20 16

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela  2 

Charakterystyka kompostów (wartości średnie)

Parametry Jednostki
Kompostownia

Nowa Wieś Ełcka Sokółka Zambrów

Odczyn [pH] 5,5 5,5 6,4

Sucha masa kompostu [%] 51,9 37,1 59,3

Substancje organiczne [% s.m.] 54,1 70,1 25,4

Uwodnienie kompostu [%] 48,1 62,9 40,7

Azot ogólny [% s.m.] 1,38 1,65 0,99

Azot amonowy [% s.m.] 0,06 0,07 0,01

Fosfor ogólny [% P s.m.] 1,09 0,68 1,12

Wapń [% Ca s.m.] 3,61 1,78 2,16

Magnez [% Mg s.m.] 0,54 0,36 0,69

Potas [% K2O s.m.] 0,81 0,74 0,56

Sód [% Na2O s.m.] 1,2 1,1 0,9

Obecność bakterii Salmonella [w 25 g osadu] brak brak brak

Jaja pasożytów:
 • Ascaris sp.
 • Trichuris sp.
 • Toxocara sp.

[szt/kg s.m.]
[szt/kg s.m.]
[szt/kg s.m.]

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 1 

Grafi czne przedstawienie zawartości wybranych makroelementów w badanych kompostach

Źródło: opracowanie własne.
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datkiem trocin i zrębków (materiału strukturotwórczego) mają najczęściej od-
czyn kwaśny9.
 Najwyższą zawartość suchej masy posiadał wermikompost z Zambrowa – 
59,3%, najniższą natomiast „Kompost Sokólski” – 37,1%. Natomiast zupełnie 
odwrotnie przedstawia się to w przypadku zawartości substancji organicznej, 
której najwyższą wartość 70,1% s.m. stwierdzono w „Kompoście Sokólskim”, na-
tomiast w wermikompoście z Zambrowa jedynie 25,4% s.m. Wskazuje to na bar-
dzo wysoki stopień przetworzenia i mineralizacji osadu w przypadku zastosowa-
nia dżdżownicy kalifornijskiej10.
 Zawartość badanych makroelementów w poszczególnych kompostach była 
bardzo zróżnicowana. Najwięcej azotu zawierał kompost z Sokółki, a najmniej 
wermikompost. Zawartość fosforu była najwyższa w kompostach z Nowej Wsi 
Ełckiej i z Zambrowa, a najniższa z Sokółki. Natomiast zawartość potasu była wy-
równana we wszystkich badanych kompostach. Ze względu na zawartość azotu 
i fosforu oraz wysoką zawartość wapnia i magnezu wszystkie komposty charak-
teryzują się wysoką wartością nawozową. Jedynie potas powinien być jeszcze 
dostarczany dla roślin w formie mineralnej. Podobne wyniki otrzymał zespół 
prof. Krzywego w różnych kompostach, w zależności od składu wyjściowego 
mieszanki kompostowej11.
 Badania mikrobiologiczne i parazytologiczne wykazały w przypadku wszyst-
kich badanych kompostów brak obecności bakterii Salmonella i jaj pasożytów. 
Badania te podkreślają wysoką skuteczność kompostowania i wermikomposto-
wania osadów ściekowych w zapewnieniu bezpieczeństwa sanitarnego w wy-
produkowanych kompostach9.
 Przedstawione wyniki badań składu izykochemicznego i sanitarnego kom-
postów z trzech oczyszczalni północno-wschodniej Polski, stosujących metody 
niskonakładowe (kompostowanie pryzmowe w technologii GWDA z rusztem na-
powietrzanym i pryzm przerzucanych oraz wermikompostowanie) wykazują 
wysoką wartość wytworzonych produktów. Wytworzone komposty charaktery-
zują się niższymi zawartościami metali ciężkich w stosunku do ich zawartości 
w nieprzekompostowanych osadach ściekowych z tych oczyszczalni12. Wpływa to 
na zdecydowanie niższe obciążanie środowiska naturalnego tymi pierwiastkami 
przy rolniczym zastosowaniu kompostów i osadów ściekowych. Potwierdzają to 

9 L. Kalisz i in., Wykorzystanie dżdżownic do przetwarzania osadów stabilizowanych tlenowo – 
monogra ia, Wyd. SGGW, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2000.
10 J. Kostecka, M. Kołodziej, Niektóre cechy wermikompostu produkowanego przez dżdżownicę 
kompostową Eisenia fetida, „Postępy Nauk Rolniczych” 1995 nr 2, s. 35-45; J. Kostecka, J. Za-
morska, Zmiany wybranych cech osadów ściekowych pod wpływem obecności dżdżownic, „Przyr. 
Podst. Prod.”1996 nr 3, s. 33-40.
11 E. Krzywy, C. Wołoszczyk, A. Iżewska, Produkcja i rolnicze …, op. cit.
12 D.M. Sylwia, J.J. Fuhrmann, Principles and applications of soil microbiology, New Yersey, Pren-
tice Hall, Inc 1999; D. Boruszko, Badania i ocena wartości nawozowej kompostów i wermikom-
postów, „Rocznik Ochrony Środowiska” 2011 t. 13, cz. 2, s. 1417-1428; D. Boruszko, Intensy i-
kacja niskonakładowych metod przeróbki komunalnych osadów ściekowych, „Inżynieria Ekolo-
giczna” 2011 nr 25, s. 189-201.


