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Wstęp 

Unieszkodliwianie wzrastającej systematycznie masy odpadów komunal
nych, szczególnie w dużych miastach stanowi ważny problem gospodarki komu
nalnej. Wśród wiciu sposobów utylizacji odpadów ważne miejsce zajmuje ich 
kompostowanie. Problemem zasadniczym, czasami kontrowersyjnym jest zawar
tość metali cit,żkich w kompostach i zagrożenia stąd wynikające dla środowiska. 
Właściwości kompostu, w tym również zawartość oraz forma występowania metali 
cit;żkich, zależq w głównej mierze od właściwości surowca wyjściowego, tj. od od
padów komunalnych, a w mniejszym stopniu od stosowanej technologii [CHWAS

rnwsKA i in. 1993]. 
Celem niniejszej pracy było oznaczenie nie tylko całkowitej zawartości, ale 

również różnych form tego pierwiastka w badanych kompostach z odpadów ko
munalnych. 

Materiały i metodyka 

Z wielorodzinnych budynków mieszkalnych nowych dzielnic Lublina pobra
no surowe odpady komunalne, które po przesortowaniu kompostowano w natu
ralnych warunkach klimatycznych przez 12 miesit;cy. Kompostowano tylko części 
organiczne w porcjach 4,2 kg w wiadrach plastikowych o pojemności 10 dcm3 • 

Do tak przygotowanego materiału dodane zostały aktywatory rozkładu sta
nowi~cc Y½1 cakj masy próby oraz po 20 dżdżownic kalifornijskich na wiadro. 

Doświaclczi:nic miało następujqcc kombinacje: 

1 praca wykonana w ramach projektu badawczego Nr 5 P06H 009 13 
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l. osad ściekowy 
2. odpady komunalne 
3. odpady komunalne+Compostin (pożywka przyśpieszająca proces kompo-

stowania) 
4. odpady komunalne+osad ściekowy 
5. odpady komunalne+obornik 
6. odpady komunalne+dżdżownice 

Po rocznym kompostowaniu w pobranych próbkach oznaczono: ogólną za
wartość węgla metodą Altena, odczyn w roztworze KCl o stężeniu 1 mol·dm-3, 
kwasowość hydrolityczną metodą Kappena, kationy zasadowe w 0,5 mol 
NH4Cl·dm-3 metodą Pallmana, kadm całkowity według OSTROWSKIEJ i in. [1991] w 
mieszaninie HNO3, HCIO4, H2SO4, a formy rozpuszczalne tego pierwiastka w 
Hp, CaCl2 i CH3COOH metodą McLarena i Crawforda w modyfikacji BOGACZA 
[1996) na aparacie ICP. 

Wyniki i dyskusja 

Badane komposty charakteryzowały się odczynem słabo kwaśnym i obojęt
nym, ich pH zawierało się w przedziale 6,36-6,69 (tab. 1). 

Tabela 1; Table 1 

Podstawowe właściwości chemiczne kompostów (sucha masa) 
Basic chemical properties of the composts 

C og. 
Materiał; Materiał Total C pHKCI 

(%) 

1. osad ściekowy ; sewage sludge 20,73 6,46 
2. odpady komunalne; municipal wasles 18,48 6,36 
3. odpady komunalne+Composlin; 14,22 6,57 

municipal wastes+Compostin 
4. odpady komunalne+osad ściekowy 9,69 6,66 

municipal wastes+sewage sludge 
5. odpady komunalne+obornik 10,98 6,69 

minicipal wasles+FYM 
6. odpady komunalne+dżdżownicc 10,35 6 ,68 

municipal waslest earthworms 

1l Suma wymiennych kationów zasadowych; Base cation capacity 
2l Kwasowość hydrolityczna; Hydrolytic acidity 

SI) 

43 ,53 
29,63 
23,28 

21,87 

23,27 

20,42 

3l Całkowita pojemność sorpcyjna; Total cation exchangeable capacity 

Hh 2> 

cmol( + )·kg-1 

0,79 
2,10 
1,57 

1,31 

1,79 

1,26 

TJ> 

44,32 
31 ,73 
24,85 

23,18 

25,06 

21,69 

Wyraźne zmiany ilościowe i jakościowe badanych kompostów spowodowało 
roczne kompostowanie. Dodatek aktywatorów rozkładu według badań MARTYNA i 
in. (1995] wpłynął na spadek węgla organicznego. Zawartość węgla organicznego 
była mocno zróżnicowana i wahała się od 9,69% w kompoście z dodatkiem osadu 
ściekowego do 20,73% w kompoście z samego osadu ściekowego. 

Komposty z dodatkiem aktywatorów rozkładu charakteryzowały się zbliżoną 
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kwasowością hydrolityczną od 1,26 do 1,79 emo!(+ )·kg-1, natomiast w kompoście 
z osadu ściekowego stwierdzono najniższą kwasowość hydrolityczną wynosząca 
0,79 emo!(+ )·kg-1 , a w kompoście z samych odpadów komunalnych najwyższą -
2,1 emo!(+ )·kg-1. 

Pojemność sorpcyjna zawierała się również w szerokim zakresie od 21,69 
emo!(+ )·kg-1 w kompoście z odpadów komunalnych z dodatkiem dżdżownic do 
44,32 emo!(+ )·kg-1 w kompoście z samych odpadów komunalnych. Również w 
szerokim zakresie wahała sic; suma kationów zasadowych tych kompostów. 

Całkowita zawartość kadmu mieściła się w granicach od 11,8 do 31,7 
mg·kg-1 (tab. 2). Zawartość tego pierwiastka w osadach ściekowych i odpadach 
komunalnych z dodatkiem osadu ściekowego przekraczała znacznie dopuszczalne 
zawartości dla III klasy kompostu. W pozostałych kombinacjach stwierdzono rów
nież podwyższone zawartości kadmu przekraczające 10 mg·kg-1, co wyklucza 
możliwość ich rolniczego wykorzystania. Uzyskane wyniki są zgodne z badaniami 
KABATY-PENDIAS, PIOTROWSKIEJ [1987] i PATORCZYK-PYTLIK, BIELCZYŃSKIEJ [1995]. 
Inni autorzy PIOTROWSKA i DUDKA [1987], CHWASTOWSKA i in. [1993], AYUSO i in. 
[1996] stwierdzili znacznie niższe zawartości kadmu w odpadach komunalnych i 
osadach ściekowych. W kompostach z odpadów miejskich badanych przez DROZ
DA i in. [1996) zawartość form całkowitych kadmu była wprawdzie wysoka, ale 
mieściła sic, w przedziale dopuszczalnych koncentracji. 

Tabela 2; Table 2 

Formy kadmu w badanych kompostach mg·kg-1 s.m. 
Forms of Cd in tested composts in mg·kg-1 DM 

Rozpusz- Rozpusz-
Rozpuszczalny 

w2,5% 
Całko- czai ny czalny 

CH,COOH 
Materia!; Materia] wity wH20 Soluble 

Soluble in 
Total Soluble in (0,05 mol 

2,5% 
Hp CaClfd1n-') CH,COOH 

I. osad ściekowy; sewage sludge 31,7 2,11 2,23 4,86 
-

6,6 7,0 15,3 

2. odpady komunalne 11,8 
2,18 2,12 2,20 
- - -

munic1pal wastcs 18,5 18,0 18,6 

3. odpady komunalne+Compostin 11,9 
2,11 2,12 2,18 

-
municipal wastes+Compostin 17,7 17,8 18,3 

4. odpady komunalne+osad ścicko- 21,3 
2,15 2,21 3,69 
- - -wy; municipal wastes+sewage 10,0 10,4 17,3 

sludge 

5. odpady komunalne+obornik 12,0 
2,11 2,12 2,20 
- -

munic1pal wastes+FYM 17,6 17,7 18,3 

6. odpady komunalne+dżdżownice 
12,1 

2,11 2,12 2,18 
munic1pal wastes+earthworms - - -

14,4 17,5 18,0 

licznik: mg·kg-1; numerator: mg·kg-1 

mianownik: % całkowitej zawartości; denominator: % of total content 
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Zawartość kadmu rozpuszczalnego w wodzie była zbliżona i wynosiła od 
2,11 do 2, 18 mg·kg-1, co stanowiło od 6,6 do 18,5% jego całkowitej zawartości. 
Najwyższą rozpuszczalność tego pierwiastka w stosunku do całkowitej zawartości 
stwierdzono w samych odpadach komunalnych. 

Zawartość frakcji wymiennej kadmu niespecyficznie związanej przez koloidy 
glebowe (ekstrahowanej 0,05 mol CaC1

2
·dm-3) wynosiła od 2,12 do 2,23 mg·kg-1, 

co stanowiło 7 do 18% całkowitej zawartości. 
Ilość kadmu rozpuszczalnego w 2,5% CH3COOH mieściła się w granicach 

2,18 do 4,86 mg·kg-1 co stanowiło 15,3-18,6% całkowitej zawartości. 
Najwyższy udział form rozpuszczalnych w Hp, 0,05 mol CaC12·dm-3 i 2,5% 

CH3COOH w stosunku do całkowitej zawartości kadmu stwierdzono w samych 
odpadach komunalnych, co jest zgodne z badaniami KABATY-PENDIAS i PENDIAS 

[1993), oraz w odpadach z dodatkiem Compostinu i dżdżownic. Znaczny udział 
formy wymiennej w stosunku do całkowitej zawartości tego pierwiastka w swoich 
badaniach stwierdziła również CHŁOPECKA [1994]. 

Zmiany zachodzące w składzie chemicznym odpadów miejskich w czasie 
kompostowania były przedmiotem badań DROZDA i in. (1996]. W badanych przez 
niego kompostach nie stwierdzono obecności wodnorozpuszczalnych form kadmu, 
co przypisywano unieruchamianiu tego metalu w postaci węglanów przy wyższych 
wartościach pH. 

Całkowita zawartość kadmu była ściśle skorelowana z pojemnością sorpcyj
ną i sumą kationów zasadowych . Zależności te statystycznie istotne wyrażone są 
dodatnimi wartościami wspólczynnika korelacji (tab. 3). 

Tabela 3; Table 3 

Korelacje pomic;dzy różnymi formami kadmu a podstawowymi właściwościami 
chemicznymi kompostów 

Correlation between various Cd forms 
and basie chemical properties of composts 

W!aściwosci; Propcrties 

Formy Cd.; Cd forms Cog. pH SI) Hh 2> T'> 
total C 

Całkowity; Total r.n. r.n. 0,7776 •• --0,8036 •• 0,7524 * 

Rozp. w HzO; Soluble in HzO r.n. r.n. 
Rozp. w CaCl2; Soluble in CaC12 r.n. r.n. -0 ,7514 • 
Rozp. w CH,COOH; Soluble in CH,COOH r.n. r.n. 0,7385 * --0,7872 • * 0,7133 * 

1i 2i JJ wyjaśnienia jak w tabeli 1; 
* przy poziomic istotności a=0,1; at the significancc lcvel a=O.l 
•• przy poziomie istotności a=0,05; at the significancc lcvcl a =0.05 
r.n. różnice nieistotne; differences not significant 

Ujemną korelację stwierdzono pomic;dzy całkowitą zawartością kadmu a 
kwasowością hydrolityczną. Wykonane obliczenia statystyczne nic wykazały istot
nego wpływu właściwości fizyko-chemicznych kompostów na rozpuszczalność 
kadmu w wodzie. Natomiast wraz ze wzrostem kwasowości hydrolitycznej malała 
rozpuszczalność kadmu w 0,05 mol CaCl2·dm-3 i 2,5% CH 3COOH. 

Obliczony wspólczynnik korelacji wykazał dodatni wpływ pojemności sorp-
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cyJneJ I sumy kationów zasadowych na rozpuszczalność kadmu w 2,5% kwasie 
octowym. 

Wnioski 

1. Całkowita zawartość kadmu w badanych kompostach z odpadów komunal
nych jest wysoka co wyklucza możliwość ich rolniczego wykorzystania. 

2. Odpady komunalne z dodatkiem Compostinu i dżdżownic w znacznie wyż
szym stopniu uwalniały formy przyswajalne kadmu niż pozostałe komposty. 

3. Obliczone korelacje wskazywały na nast(,pujące współzależności : 
wraz ze wzrostem kwasowości hydrolitycznej malała całkowita zawar
tość kadmu jak również jego rozpuszczalność w CaC12 i CH3COOH; 
suma kationów zasadowych oraz pojemność sorpcyjna korelowały do
datnio z całkowit,1 zawartością kadmu oraz jego formą rozpuszczalną w 
CH3COOH 
W<tgiel organiczny oraz odczyn nie korelowały z całkowitą zawartość Cd 
ani z jego formami. 
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Słowa kluczowe: komposty, odpady komunalne, formy kadmu 

Streszczenie 

Przez 12 m1es1ęcy kompostowano odpady komunalne pobrane z nowych 
dzielnic mieszkaniowych Lublina. Kompostowano je z dodatkami: Compostinu, 
osadu ściekowego, obornika i dżdżownic. Po roku przeprowadzono analizę pod
stawowych właściwości chemicznych oraz całkowite i rozpuszczalne w H 2O, CaCl2 

i CH3COOH formy kadmu. Całkowita zawartość kadmu w badanych odpadach 
komunalnych i osadach ściekowych przekraczała dopuszczalne zawartości tego 
pierwiastka. 
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Summary 

Municipal wastes taken from the new quarters of Lublin town were compo
sted over the period of 12 months. They were composted with addition: Com
postin, sewage sludgc, farmyard manure and earthworms. After one year the 
basie chemical properties and the contents of Cd forms soluble in HzO, CaCl2, 

CH3COOH were dctcrmincd. The total cadmium contcnt in the studied munici
pal wastes and sewage sludge exceeded admissible threshold valucs. 
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