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Wstęp 

Wzrost stopy życiowej ludności zwiększa ilość osadów ściekowych, będących 
nieodłącznym elementem procesu oczyszczania ścieków. Zagospodarowanie osa
dów sprowadza się w Polsce głównie do deponowania ich na składowiskach. 
Mając na uwadze ich wartość nawozową poszukiwać należy skuteczniejszych 
metod rolniczego wykorzystania osadów. 

Kompostowanie jest jednym z tradycyjnych sposobów przeróbki oraz unic
szkouliwi ania odpadów organicznych [KRZYWY i in. 2000; MAĆKOWIAK 2ll00]. Pole
ga na mineralizacji i humunifikacji substancji zawartych w osadach ściekowych, 
przy wykorzystaniu naturalnych procesów rozkładu i butwienia. W wyniku tego 
procesu osi ~!gnąć można przekształcenie odpadów zawierających łatwo rozkładal
ne związki organiczne oraz drobnoustroje na materiał bezpieczny pod względem 
sanitarnym [NGUYEN T111 2002]. Jest to metoda sprawdzona i powszechnie zaleca
na [MA<:' KOWIAK, ORZECHOWSKA 1993; MAZUR, MALICKI 1993, CZYŻYK i in. 2002]. 

Celem niniejszej pracy było ilościowe określenie wybranych grup drobnous
trojów, w tym Salmonella sp. w kompostach z osadu ściekowego i słomy wypro
dukowanych w bioreaktorach. 

Materiały i metody badań 

Doświadczenie założono w warunkach laboratoryjnych w 2004 roku. W ba
daniach użyto osad ściekowy pochodzący z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków i słom~ (pszenna i żytnia), a ich mikrobiologiczną analizę przedstawiono 
w tab. l. Bioodpady kompostowano w bioreaktorach, służących do badań mo
delowych, o pojemności 125 dm3 każdej z komór. W doświadczeniu zróżnicowano 
ilości przepływającego tlenu, które wynosiły 6 dm3·min-1 (kompost A) 
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i 3 dm'·min-1 (kompost B) . Masa obu komponentów wynosiła 9 kg s.m. na komo
n;, z czego 60% stanowił osad ściekowy, a 40% słoma. Przedstawione wyniki są 
średnimi z dwóch powtórzeń. 

Materiał w obu bioreaktorach kompostowano przez 96 godz., zaś próbki 
kompostów pobierano z komór równocześnie, w zależności od aktualnej tempera
tury kompostowanego materiału (tab. 1 ). 

Tabela 1; Table 1 

Liczba danych grup drobnoustrojów w osadzie ściekowym i słomie 
The number of particular microorganism groups in sewage sludge and straw 

Grupy mikroorga nizmów jtk·g-1 s.m . osadu ściekowego jtk ·g-1 s.m. s łomy 

Groups of microorganisms cfu·g-1 DM sewage sludge cfu ·g-1 DM straw 

Salmonella sp. 646,6 o 

Ogólna liczba bakterii 
87,84· 107 30,23· 10" Total bacteri a number 

Grzyby 
35,38·10' 5,37· l(l' 

Fungi 

Mikroorganizmy termofi lne 
26,84·10' 6,40 10' 

Thcrmophilic microorganisms 

Na mikrobiologicznych podłożach wybiórczych metodami konwencjonalny
mi oznaczano liczebność jednostek tworzących kolonie (jtk) grzybów, ogólną licz
bę bakterii, drobnoustrojów termofilnych oraz bakterii z rodzaju Salmonella sp. 
Ogólną liczbę bakterii oznaczono na pożywce z wyciągiem glebowym po 14 
dniach inkubacji w temperaturze 27°C [MERCK-POLSKA 2004]. Grzyby hodowano 
na pożywce Martina w temperaturze 28°C przez 5 dni [MARTIN 1950]. Salmonella 
sp. oznaczono na podłożu firmy Merc po 24 godzinach w tempera turze 37°C 
[RAMBACH 1990). W celu upewnienia się, że są to bakterie z rodzaju Salmonella 
sp. , postępowano zgodnie z Polską Normą PN-Z-19000-1 , wykonując identyfika
cję potwierdzaj ącą [POLSKI KOMITET N ORMALIZACYJNY 2001 J. Mikroorganizmy ter
mofilne oznaczano na wybiórczym podłożu po 36--48 godzinnej inkubacji w tem
peraturze 55°C [DJFco LABORAroR1Es 1968]. Zastosowane w doświadczeniu analizy 
statystyczne, polegające na obliczeniu średniej liczby drobnoustrojów w danym 
kompoście i terminie analiz, przedziałów ufności oraz NIR-ów, przeprowadzono 
w oparciu o program Statistica 6.1. 

Wyniki i dyskusja 

Na podstawie wyników przedstawionych w tabeli 2 stwierdzono , że dynami
ka rozwoju bakterii z rodzaju Salmonella sp. w kompostach A i B kształtowała się 
na zbliżonym poziomie, zaś higienizację kompostów osiągnit;to przy wzroście 
temperatur powyżej 50°C, czyli po 48-56 godzinach. Również T1ou1A in . [1998] 
oraz N GUY EN TH! [2002) wykazali, że Salmonella sp. uległa wyginit;ciu w warun
kach termofilnych. PALUSZAK [1998] doniósł o trzykrotnym spadku liczebności 
tego patogcna w ciągu 150 minut w biorektorze z gnojowicą, po os i ągnit;ciu tern-
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pera tury 5 I °C-5 l ,5°C. N1rno1soN i in. [2005] podają, że liczebność bakterii z ro
dzaju Salmonella sp. w oborniku o temperaturze 55°C systematycznie zmniejszała 
siy, osi,igaj,ie wartość zerową po niecałym miesiącu. Wyniki badań własnych, jak i 
cytowane doniesienia literaturowe dowodzą, że temperatura może być głównym 
czynnikiem redukującym liczebność patogenów w kompostach. Jednakże Sm1-1u 
i in . [2001] zmniejszenie liczebności salmonelli w kompoście przypisują obecności 
rodzimej, antagonistycznej mikroflory. 

Tabela 2; Table 2 

Dynamika rozwoju Sal111onella sp. (jtk·g-1 s.m.) w kompostach 
Dynamics of Salmonella sp. dcvelopment (cfu·g- 1 DM) in composts 

Kompost pH Kompost A Kompost B 

Czas (h) 
Compost (HP) Compost A Compost B 

Time (h) A B średnia 
przedział ufności 

średnia 
przedział ufności 

A B interval interval 
T ('C) medium 

of confidcncc 
medium 

of confid.:ncc 

() 19 18 6,7 6,7 38,4 0-83,5 219,5 13,9-425,5 

24 39 35 6,6 6,5 1478,2 0-3995,6 73'i,.'i3 0-2124,0 

32 41 .,(, 6,9 6,7 159,1 0-387,3 8,80 0-33,3 

48 59 47 7,2 6,6 o - 357,8 0-790,6 

56 65 54 7,3 7,0 o - o -

72 73 71 8,0 7,9 o - o -

80 59 51 8,3 8,3 o - o -

96 28 23 8,4 8,5 o - o -

NIR 11_111 ; LSD 11 ,11 1170,0 692,0 
NI R, 111,; LSD 1111, 800,1 473,0 

A 6 dm' O ,·min- 1 

B 3 dm' O.-mi,r' 

W przypadku ogólnej liczby bakterii początkowo zaobserwowano tendencję 
wzrostową (tab. 3), co potwierdzono analizami statystycznymi. Po 32 godzinach, 
kiedy nastąpił wzrost temperatury w kompostach ( do 41 °C w kompoście A 
i 36,6°C w kompoście B) odnotowano znaczne zmniejszenie liczby komórek w 
stosunku do stanu wyjściowego. Podobne wyniki w badaniach uzyskali WATANABE 
i m. [ I 9971 oraz HASSIN i in. [2001 j. Zdaniem autorów wysoka temperatura kom
postu (50-60°C) powoduje istotne zmiany w środowisku mikrobów, przejawiające 
siy spadkiem ich liczebności. DROFFNER i in. (1995] informuj,) jednakże o możli
wości przetrwania niektórych mezofili w warunkach termofilnych, nawet w tem
peraturze powyżej 60°C. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że pro
ces kompostowania spowodował 45% zmniejszenie ogólnej liczby bakterii w przy
padku kompostu A i 25% w kompoście B, w stosunku do stanu początkowego. 
Badania dowiodły również, że kompostowanie osadu ściekowego ze słomą, nieza
leżnie od ilości przepływającego tlenu, spowodowało redukcję grzybów (tab. 4). 
Podobne wyniki przedstawiła między innymi NGUYEN THI (2002]. Drugim obok 
temperatury czynnikiem ograniczającym rozwój grzybów w kompostach mógł być 
odczyn kompostów, który kształtował sic; w granicach 6,7-8,4 (tab. 2). 
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Tabela 3; Table 3 

Dynamika rozwoju ogólnej il o ści bakterii (jtk·g- 1 s.m.) w kompostach 
Dynamics of total bactcria number developmcnt (cfu·g-1 DM) in composts 

Kompost Kompost A Kom post B 

Czas (h) 
Compost Compost A Compost B 

przedział ufności przedział ufności Time (h) A B 
śred nia śred nia 

interval interval 
T (°C) medium 

of confidence 
medium 

of confidcncc 

o 19 18 480,0·106 425, 1-534,8 596,1 ·10'• 466,0- 726,2 

24 39 35 1331,9·106 931,6-1732,4 2034,4 101• 1436,4-2632, I 

32 41 36 7942,2· 105 7770,0-8 11 3,9 6457,1· 105 2392,2- 10523, I 

48 59 47 594,6 · 106 515,6-674,3 4568.4· 1 o• 40 13,3-5123,5 

56 65 54 229,9· !0'· 1,9- 457,8 354\3·10'' 3271 ,6- 38 15,0 

72 73 71 44 ,5· Hl'' 21,9-67,2 50,8· 10'· 39,0-62,69 

80 59 5 1 54,0· 10' 41 ,2-67,0 639,1·10' 494.5- 782. 1 

96 28 23 2642,2· 105 1568,1-3735,3 5089,2· I 0' 36 10,2--ó567, I 

NIRO.Ol; LSD0.111 569,9 2079,0 
NIR0_0,; LSD110, 384,9 1422,2 

A, B objaśnienia jak w tabeli 2; cxplanations sec Table 2 

Tabela 4; Table 4 

Dynamika rozwoju grzybów (j tk·g-1 s.m.) w kompostach 
Development dynamics of fungi (cfu·g- 1 DM) in composts 

Kompost Kompost A Kompost B 

Czas (h 
Compost Compost A Compost B 

Ti me (h) A B średnia 
przedział ufnośc i 

średn i a 
przedział ufności 

interva l intcrva l 
T (OC) medium 

of confidencc 
medium 

of confidencc 

o 19 18 366,7 ·10' 274,5---458,9 411,6·10' 350,0---472,3 

24 39 35 1755,3-JO) 139,9-2 11 , I 2083 ,5· 10' 1140, 1-3026,8 

32 41 36 1524,0·101 141 4,9-1633, I 1428,5·101 1333,6-1523,4 

48 59 47 13,07 101 1,9-24,23 142 , l · lfF 98,8-185,4 

56 65 54 3,0· 10' 0,8,8 237,6· IO' 2 I 9,9- 2.'5,3 

72 73 7 1 2,0· ](J l 0-8,U o -

80 59 51 o - o -

96 28 23 9,7· 10' 1,1-18,39 7 ,2 · JOl 0- 15,6 

NIR11_111; LSDo.111 562,9 448,2 

N I R,,_0,; LSD,w, 384,9 306,4 

A, B objaśni e nia jak w tabeli 2; explanations sce 'fabie 2 

Analizując wyniki dotyczące drobnoustrojów termofilnych (tab. 5) stwier
dzono, że mikroorganizmy te ulegały silnem u namnażaniu sit;, skorelowanemu 
dodatnio ze wzrostem temperatury w kompostach (rys. 1 i 2). Ujemną korelacje.; 
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"fabela 5 ; 'fab ie 5 

Dynamika rozwoju m ikroo rgan izmów termofi lnych (jtk ·g-1 s.m.) w ko mpostach 
Dcvclo pme nt dynamics of thermophi lic microo rganisms (cfu ·g ·1 DM) in composts 

Ko mpost Kom post A Kompost B 

Cz.is (h) 
Compost Compost A Compost B 

Time (h) A B 
ś redn ia 

przedział ufnośc i 
śrcdma 

przed z i a ł ufnośc i 

medium 
interva l 

medi um 
intcrval 

T (OC) of co nfidcncc of confidcnce 

l) 19 18 46,0·10' 36,7- 55 ,3 65 ,8· 1()' 52,5 - 79, I 

24 39 35 549,1 ·10-' 166,8- 931 ,9 536 ,2·10 ' 0-11 40,9 

32 41 36 146,74 10' 0- 366,7 24 ,7· 10' 0- 58 .0 

-18 'i9 47 489,4· 10' 353,0-625 ,8 137, 1 · 10' 78,8- l 9'i ,'i 

56 65 54 624.0·10' 398,4- 849,6 0,%· 11F 0- 3,6 

72 T', 7 1 872,2 · 10' SOl ,6- 1242,7 1307,(, 10 1 1220,8-1 394.4 

80 S9 'i l 1074 ,5 10' 101 7,4- 1131 ,7 687,2 IO' (,3<, ,9- 737,5 

96 28 23 629,5· 10' 555 ,0- 704 ,0 877,2 -Hl' 741\ 4-1 008 ,lJ 

NIRll.111; LSDll.111 301 ,8 297 ,2 

NIR,1.11,; LSDll.115 206,3 20:l,2 

A, B objaś nien ia ja k w ta beli 2; cxpla nations see Ta b li.! 2 

mi1.,dzy l iczbą komórek a temperaturą wykazano z kolei w przypadku Salmonella 
sp ., grzybów i ogólnie bakterii. Na podstawie uzyskanych wyników badań obliczono 
procent wzrostu l i czebności mikroorganizmów termofi lnych w kom postach A i B, 
w stosunku do znajdowanych w osadzie ści ekowym wykorzysta nym w procesie 
kompostowania (tab. 1 ). Stwierdzono, że w obu kompostach wzrost te rmofi li był 
bardzo dynamiczny i wynosił ponad 2000%. Powyższych obserwacji nic potwier
dzaj ą wyniki NGU YEN TH ! [2000J. Autorka stwierdziła , że po zakończeniu kompos
towan ia osadów ściekowych nast ,jpiło 50-70% zmniejszenie ilośc i drobnoustrojów 
te rmo fil nych. 

Wnioski 

l. Kompostowanie osadu ściekowego ze słomą sprzyj ało namnażaniu si1., mi
kroorganizmów termotilnych, koreluj ącym dodatnio ze wzrostem tempera
tury w ko mpostach. 

2. Wraz z czasem kompostowania i wzrostem temperatury nast1.,powało 
zmniejszanie ogólnej liczby bakterii, grzybów oraz bakterii z rodzaju 
Salmonella sp . 

3. Dynamika redukcji badanych grup drobnoustrojów (z wyjątkiem mikroorga
nizmów te rmofilnych) w ko mpostach A i B była przesu ni-; ta w czasie, zgod
n ie ze wzrostem temp eratury . 
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Streszczenie 

Praca przedstawia charakterystykę mikrobiologiczną osadu ściekowego z 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków oraz wyprodukowanych z niego 
kompostu A i B. Komposty sporządzono z osadu ściekowego i słomy i umiesz
czono w bioreaktorach o różnych przepływach tlenu (6 dm3 i 3 dm3 0 2·min- 1). W 
osadzie i kompostach metodą płytkową, na wybiórczych podłożach oznaczano 
liczebność: Salmonella sp., ogólnie bakterii, grzybów oraz mikroorganizmów ter
mofilnych. Badania wykazały, że proces kompostowania spowodował całkowitą 
eliminację Salmonella sp. oraz redukcje, ogólnej ilości bakterii i grzybów. W trak
cie doświadczenia zaobserwowano również wzrost mikroorganizmów termofil
nych, skorelowany ze wzrostem temperatury w badanych kompostach. 

DYNAMICS OF THE MICROBIAL CHANGES IN SEWAGE SLUDGE 
AND STRAW COMPOSTED IN BIOREACTOR 
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Summary 

Paper presents the microbiological characteristics of scwage sludge from 
a mechanical-biological sewage treatment plant and the composts A and B 
produced from that sewage sludge. The sewage bascd composts contained an 
addition of straw. 

The composts were placed into bioreactors of diftercnt oxygen circulation 
(6 dm3 i 3 dm3 0 2·min-1). Numbers of examined microorganisms (Salmonella sp., 
total bacteria, fungi and thermophilic microorganisms) from scwagc sludge and 
composts cultured by plate method on sclective media wcre dctermined. The 
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experiment showed that composting climinated Salmonella sp. while the total 
numhers of bacteria and fungi deereascd. 

The n:sults provcd that the number of thermophilic microorganisms inerea
scd and thcir quantity was eorrclated with the temperature rize in composts. 
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