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wpływ kOmpOStOwANiA OSADów ściekOwych  
NA zAwArtOść wybrANych metAli i ich FrAkcJi 

Streszczenie. Celem pracy była ocena własności fizyczno-chemicznych kompostu z komunalnych 
osadów ściekowych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sokółce. Określono zawartość podstawo-
wych makropierwiastków i metali ciężkich (Cu, Cr, Cd, Ni, Pb, Hg, Mg, Ca, N, P, K) oraz obecności 
mikroorganizmów chorobotwórczych (pałeczki Salmonella , Toxocara spp., Ascaris sp.). Określono 
także zawartość frakcji metali metoda BCR. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, 
że stężenia metali ciężkich w kompoście nie przekraczają wartości granicznych określonych przy 
przyrodniczym zagospodarowaniu osadów ściekowych, kompost jest bardzo bogaty w pierwiastki 
biogenne – azot i fosfor i można go traktować również jako znaczące źródło wapnia i magnezu,  
w osadzie nie występowały mikroorganizmy chorobotwórcze, istotne przy ich sanitarnym kwalifi-
kowaniu, kompost z Oczyszczalni ścieków w Sokółce posiada dużą wartość nawozową i może być 
wykorzystywany w rolnictwie do celów nawozowych. Z analizy wyników uzyskanych z trzystopnio-
wej ekstrakcji chemicznej osady poddane stabilizacji tlenowej jak i kompostowaniu kumulują meta-
le (w sekwencji malejącej) we frakcjach: III i II, czyli są to frakcje praktycznie niedostępne dla eko-
systemu w optymalnych warunkach użytkowania.
Słowa kluczowe: kompost, metale ciężkie, osad ściekowy, frakcje metali, BCR.

WproWadzenie

Problem oczyszczania ścieków w Polsce w miarę zwiększającej się ilości ska-
nalizowanych miast i obszarów wiejskich systematycznie narasta, chociaż ilość 
oczyszczanych ścieków ciągle nie dorównuje ilości powstających ścieków wymaga-
jących oczyszczenia. Wraz z rosnącą liczbą nowych oczyszczalni coraz większym 
problemem staje się właściwie prowadzona gospodarka osadowa. Zwiększająca się 
liczba nowych obiektów pociąga za sobą poprawę jakości wód powierzchniowych 
Polski, ale zarazem wiąże się z problemami prawidłowej przeróbki, a przede wszyst-
kim ostatecznego zagospodarowania osadów ściekowych [13]. Gwałtowne i ciągłe 
zmiany przepisów ochrony środowiska w ostatnich latach sprzyjają procesom nor-
malizacji gospodarki zasobami przyrody i rozsądnego ich wykorzystywania. Prze-
tworzenie osadów w procesie kompostowania czy przeznaczenie ich na nawóz mine-
ralno-organiczny, stwarza możliwość przyrodniczego ich stosowania. W wyniku 
procesów unieszkodliwiania osadów likwidowane są chorobotwórcze organizmy  
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i maleje lub zanika ich uciążliwość odorowa oraz poprawia się ich konsystencja. Nie 
wszystkie osady nadają się też jako komponent do produkcji nawozów. Ustawa  
z 26.07. 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 89, poz. 991), stwarza możliwość, 
aby przetworzone osady zostały uznane za nawozy organiczne bądź organiczno – 
mineralne. Należy jednak pamiętać, że nawóz z osadów będzie musiał odpowiadać 
warunkom określonym w rozporządzeniu MRiGŻ, w którym jednym z kryteriów 
dopuszczenia nawozu do obrotu jest utrzymanie określonych zawartości metali cięż-
kich, głównie kadmu, rtęci, arsenu i ołowiu. Zagospodarowując przyrodniczo osady 
ściekowe nawet z niewielkich oczyszczalni ścieków musimy być przekonani, że 
chcemy przede wszystkim zawracać do obiegu w przyrodzie cenną materię orga-
niczną, a nie za wszelka cenę utylizować odpady. 

Zawartość metali ciężkich w materiałach odpadowych pozwala określić przy-
datność tych substancji do wykorzystania przyrodniczego, w tym rolniczego. Ogólna 
zawartość metali ciężkich nie jest miarodajnym wskaźnikiem oceny biodostępności 
metali ciężkich z substancji wnoszonych do gleb. Takiej oceny można dokonać przez 
określenie udziału metali we frakcjach mobilnych lub niemobilnych. Metodą po-
wszechnie stosowaną w tym celu jest analiza sekwencyjna, pozwalająca na identyfi-
kację grup związków, z którymi metal jest związany. Powszechnie stosowaną meto-
dą ekstrakcji sekwencyjnej osadów ściekowych jest metoda Tessiera i in. [1, 16], 
która pozwala na wyodrębnienie następujących operacyjnie zdefiniowanych frakcji: 
wymiennej, węglanowej, redukcyjnej, utlenialnej (związanej z materią organiczną) 
oraz rezydualnej. Za wiązanie metali ciężkich w osadach ściekowych jest odpowie-
dzialna materia nieorganiczna oraz materia organiczna [3, 8]. Materię nieorganiczną 
osadów stanowią: węglany, fosforany, siarczki, a także w dużym stopniu niekrysta-
liczne tlenki i wodorotlenki Fe i Al oraz Mn [8]. Materia organiczna w osadach ście-
kowych składa się głównie z organizmów żywych, martwych szczątków organicz-
nych (detrytusu) oraz z warstwy na cząsteczkach mineralnych [12] i wykazuje duże 
powinowactwo do metali ciężkich. Prostszą metodą oznaczenia frakcji metali jest 
metoda trójstopniowa BCR [1].

Stosowanie do celów nawozowych substancji pochodzenia odpadowego powin-
no odbywać się zgodnie z zasadami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej oraz prze-
strzeganiem zasad dotyczących ochrony środowiska. Celem podjętych badań była 
nie tylko ocena kompostu z komunalnych osadów ściekowych z Miejskiej Oczysz-
czalni Ścieków w Sokółce do przyrodniczego wykorzystania na podstawie zawarto-
ści w nich podstawowych makroelementów i metali ciężkich (Cu, Cr, Cd, Ni, Pb, Hg, 
Mg, Ca, N, P, K) oraz obecności mikroorganizmów chorobotwórczych (pałeczki 
Salmonella, Toxocara spp., Ascaris sp.), ale także określenie zawartości mobilnych 
form metali ciężkich w osadach ściekowych i kompoście.
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maTeriały i meTody

materiał badań
Badania wykonano w oparciu o próbki osadu oraz kompostu z udziałem osadów 

komunalnych produkowanego w oczyszczalni ścieków w Sokółce. Mechaniczno biolo-
giczna oczyszczalnia ścieków w Sokółce oczyszcza ścieki bytowo-ospodarcze i prze-
mysłowe – głównie mleczarskie. Oczyszczalnia ta należy do nielicznych tego typu 
obiektów położonych na terenie województwa podlaskiego, w których kompleksowo 
rozwiązano problem gospodarki osadowej.  Przedstawiana metoda kompostowania jest 
beztlenowo-tlenowa. Odwodniony osad na prasie filtracyjno-taśmowej jest transporto-
wany przenośnikiem do drugiego pomieszczenia, gdzie jest mieszany przy pomocy 
zautomatyzowanych urządzeń z trocinami z drzew liściastych. 

Ze względu na konieczność uzyskiwania prawidłowego stosunku C:N w masie 
kompostowej, osad ściekowy odwodniony przed pryzmowaniem, należy wymieszać 
z dodatkowym źródłem węgla organicznego, np. wiórami, słomą, papierem lub ścin-
kami drzew mieszanych. Ilość dozowanych nośników węgla należy dokładnie wyli-
czyć, tak aby stosunek C : N wynosił 25 : 30. W przypadku osadów ściekowych w 
Sokółce ilość dozowanych trocin wynosi ok. 30% masy kompostowej. Łączny czas 
kompostowania i leżakowania jednej partii osadu wynosi około 60-70 dni. Ważnym 
jest zastosowanie słomy do okrycia rusztu odciągającego gazy z pryzm co pozwala 
na swobodny przepływ gazów z wnętrza pryzm. Zawartość węgla w słomie jest zbli-
żona do zawartości węgla w trocinach. Aby proces kompostowania przebiegał sku-
tecznie należy zachować następujące warunki:
- temperatura w pryzmie 40 - 50oC ( min 3 tygodnie )
- wilgotność masy kompostowej 60 - 65%
- odczyn masy kompostowej pH = 5,0 - 6,0

          

rys. 1. Instalacja do przygotowywania mieszaniny kompostowej
Fig. 1. Installation for sewage sludge and saw dust mixing

Tak przygotowana mieszanka jest transportowana do hali łukowej, gdzie jest 
układana na hałdę i pozostaje tam 3 tygodnie, w trakcie których zachodzą procesy 
beztlenowe związane ze wzrostem temperatury. Po trzech tygodniach procesu bez-
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tlenowego mieszanina służy do usypywania pryzm. W trakcie usypywania do wnę-
trza pryzmy wkładane są ruszty odciągające gazy powstające w mieszaninie kompo-
stowej. Metoda „odsysania” gazów zwiększa możliwość penetracji powietrza 
atmosferycznego w całym przekroju pryzmy. Następnie do ułożonych wcześniej 
rusztów podłączony zostaje wentylator. Praca wentylatora zapewnia powstanie wa-
runków tlenowych w pryzmie, ale nie powinna powodować spadku temperatury po-
niżej 40o C. Napowietrzanie pryzm trwa ok. 14-20 dni. Po tym okresie proces kom-
postowania tlenowy jest zakończony.

rys. 2.  pryzmy kompostowe. 1. warstwa okrywowa ( słoma lub kartony) - 30 cm; 2. rury odciągają-
ce gazy z pryzmy; 3. słoma; 4. mieszanina kompostowa; 5. podłoże pryzmy

Fig. 2.  Cross section of composting prism. 1. cover layer ( straw or paper board) - 30 cm; 2. ventila-
tion pipe;s 3. straw; 4. compost mixture; 5. prismfloor

        

rys. 3.  Schemat instalacji odciągowej. 1. rura stalowa z nawierconymi otworami; 2. rura spiro;  
3. rozdzielacz powietrza; 4. rury z PVC; 5. wentylator wysokociśnieniowy; 6. Silnik

Fig. 3.  Prism ventilation scheme. 1. steel pipe with hole; 2. spiro pipe; 3. air separator; 4. PVC pipes; 
5. high pressure ventilator; 6. electric motor

Po okresie napowietrzania pryzm materiał z kompostu jest składany w hali łu-
kowej w celu dalszej obróbki. Ostatnim etapem procesu kompostowania osadu ście-
kowego jest proces dojrzewania kompostu, proces ten trwa od trzech do sześciu ty-
godni w zależności od warunków atmosferycznych i temperatury. Niskie będą 
powodowały wydłużenie procesu dojrzewania. 
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W celu przyspieszenia procesu dojrzewania i uzyskaniu prawidłowej gruzełko-
watej struktury kompostu stosuje się kilkakrotne przesypywanie przy użyciu agre-
gatu składającego się z ciągnika i rozrzutnika obornika. Prawidłowo prowadzona 
technologia kompostowania osadu ściekowego z trocinami zapewnia uzyskanie do-
brego nawozu organicznego o szerokim zastosowaniu w rolnictwie. Kompost dojrza-
ły powinien posiadać stosunek C:N nie większy jak 20:1 ponadto powinien charak-
teryzować się barwą brunatną, zapachem ziemi ogrodowej, strukturą gruzełkowatą 
lub sypką. 

meTody badań

Badania przeprowadzono w próbkach ustabilizowanego osadu ściekowego po-
branego po prasie filtracyjnej, osadu zmieszanego z trocinami oraz próbki kompostu 
po zakończonym procesie. We wszystkich próbkach oznaczono ogólną zawartość 
wybranych metali ciężkich (Ni, Zn, Cr, Cu) oraz oznaczenie frakcji metali zgodnie  
z metodyką opracowaną przez BRC [12, 14, 17, 18]. W materiale końcowym (kompo-
ście) oznaczono także metale ciężkie: ołów, kadm oraz rtęć. Rtęć oznaczano metodą 
atomowej spektrofotometrii absorpcyjnej w połączeniu z metodą zimnych par  
CV-AAS, zaś pozostałe metale metodą atomowej spektrofotometrii emisyjnej ze 
wzbudzaniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-AES. Ponadto w próbkach 
kompostu oznaczono zawartość makroelementów stanowiących składniki pokarmo-
we dla roślin. Wykonano także analizę mikrobiologiczną i parazytologiczną. Obec-
ność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella przeprowadzono metodą ho-
dowli na podłożach namnażających i różnicująco-selektywnych oraz potwierdzano 
wyniki badaniem biochemicznym z zastosowaniem testów API20E, żywe jaja paso-
żytów jelitowych izolowano poprzez wstrząsanie, płukanie z zastosowaniem wiro-
wania oraz flotację, a następnie wykonanie obserwacji mikroskopowych, oznaczenia 
ogólnej liczby bakterii mezofilnych, sporowych, termofilnych, miano bakterii Coli, 
Clostidium perfringens za [9].

W metodzie sekwencyjnej ekstrakcji BRC wyróżnić można następujące frakcje:
• frakcję wymienialną, rozpuszczalną w kwasach F1, związaną z węglanami – acid 

soluble – ekstrahowaną w następujący sposób: 1,0 g powietrznie suchych osadów 
zalano roztworem kwasu octowego o stężeniu  0,11M i ekstrahowano za pomocą 
ultradźwięków przez 7 min. (moc 20 W) w temperaturze 22± 5°C,

• frakcję redukowalną F2, związaną z tlenkami Fe/Mn – reducible –Do pozostałości 
osadu z etapu I dodano roztwór chlorowodorku hydroksyloaminyo stężeniu 0,5 M  
i pH=1,5. Ekstrahowano za pomocą ultradźwięków przez 7 min. (moc 20 W)  
w temperaturze 22± 5°C,

• frakcję utlenialną F3, związaną z materią organiczną i siarczkami; ekstrahowaną 
w następujący sposób: do pozostałości osadu z etapu II dodano 30% nadtlenku 
wodoru 30% i ekstrahowano za pomocą ultradźwięków przez 2 min. (moc 20 W) 
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w temperaturze 22± 5°C. Następnie zredukowano objętość H2O2 do około 1 ml. 
Do wilgotnej pozostałości dodano roztwór octanu amonu o stężeniu 1M i pH= 2. 
Ekstrahowano za pomocą ultradźwięków przez 6 min. (moc 20W) w temperatu-
rze 22± 5°C,

• frakcję rezydualną (opcjonalnie) F4, wyliczono z różnicy 100% oraz sumarycz-
nego udziału procentowego pozostałych frakcji.

Wyniki i ich dySkuSja

Rolnicza utylizacja osadów ściekowych wiąże sie przede wszystkim z ich za-
sobnością w materię organiczną i składniki pokarmowe. Stwarza to realne perspek-
tywy poprawy ujemnego bilansu substancji organicznej w glebach polskich (głównie 
gleby lekkie). Z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia ważnym parame-
trem osadów jest ich uwodnienie, a więc i zawartość suchej masy. W badanym kom-
poście sucha masa wynosiła 39,9%, zaś uwodnienie 60,1%. Kompost charakteryzuje 
się dużą zawartością substancji organicznych – 73,2%. Ilość węgla wahała się od 
430,50 g/kg sm w osadzie ustabilizowanym do 479,99 g/kg sm w osadzie zmiesza-
nym z trocinami. Zawartość wybranych makroelementów (N, P, K i Ca) w badanych 
materiałach organicznych przedstawiono w tabeli 1. Z ekologicznego punktu widze-
nia ważny jest nie tylko azot organiczny w osadach, lecz i jego forma amonowa, 
bezpośrednio dostępna dla roślin [5, 6]. W kompoście sokólskim zawartość azotu 
ogólnego wynosiła 10,08 g/kg sm, zaś azotu amonowego przyswajalnego dla roślin 
0,4 g/kg sm. Zawartość azotu w osadach ściekowych i kompoście była zróżnicowana 
(tab. 1). W przypadku osadów ściekowych więcej (ponad 2-krotnie) azotu ogólnego 
stwierdzono w osadzie ustabilizowanym tlenowo i odwodnionym na prasie. Po doda-
niu trocin ilość ta zmalała do 12,88 g/kg sm, zaś po procesie kompostowania spadła 
do 10,08 g/kg sm, co jest związane z efektem rozcieńczenia oraz stratami gazowymi. 
Drugim po azocie pierwiastkiem biogennym jest fosfor. Mając na uwadze znaczenie 
fosforu dla roślin i jego obieg w przyrodzie, zwraca sie coraz częściej uwagę na ko-
nieczność wtórnego włączania tego pierwiastka zawartego w osadach do obiegu  
w produkcji żywności [4, 11]. Badany kompost charakteryzował się dużą zawarto-
ścią fosforu, która wynosiła 35,68 g/kg suchej masy. Największą jednak zawartość 
fosforu posiadał osad po prasie (tab. 1). Po dodaniu trocin ilość P spadła do  
32,76 g/kg sm. Z analizy chemicznej osadów wynika, że należy je traktować rów-
nież jako znaczące źródło wapnia (6,4-11,8 g/kg sm) i magnezu (2,3-2,8 g/kg sm). 
Zaobserwowano, iż zawartość wapnia wzrasta w osadzie po dodaniu trocin  
z 6,38 do 7,00 g/kg sm, a największą wartość osiąga już po procesie kompostowania 
(11,82 g/kg sm). Najbardziej deficytowym składnikiem osadów jest potas, z tego 
względu stosując osady należy stosować dodatkowe nawożenie tym składnikiem. 
Niska zawartość potasu (tab. 1) w osadach ściekowych jest spowodowana bardzo 
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dobrą rozpuszczalnością związków potasu, które są odprowadzane w ściekach 
oczyszczonych [6, 10]. 

Tabela 1. Ogólna zawartość substancji nawozowych [g/kg sm]
Table 1. Content of general components in manure [g/kg DM]
Osad Na K Ca Mg N N-NH4

+ P C
ustabilizowany  
po prasie

0,651 - 6,38 2,38 26,32 - 41,29 430,50

ustabilizowany   
z wiórami

0,782 - 7,00 2,76 12,88 - 32,76 479,99

Kompost 0,581 0,41 11,82 2,28 10,08 0,4 35,68 475,22

Zawartości metali ciężkich w badanych próbkach (tab. 2) były wielokrotnie 
niższe od wartości dopuszczalnych dla osadów przeznaczonych do wykorzystania 
rolniczego [5]. Niska zawartość metali ciężkich w osadach ściekowych jest odzwier-
ciedleniem ich niskiej zawartości w ściekach. Oczyszczalnia ścieków w Sokółce 
oczyszcza głównie ścieki komunalne z dużym udziałem ścieków mleczarskich.  
Zawartość poszczególnych metali ciężkich w kompoście sokólskim można  
uszeregować zgodnie z Shirivastavem i Benerjee [14] w następujący sposób:  
Zn>Cu>Ni>Cr>Pb>Cd (tab. 2). 

Tabela 2. Ogólna zawartość wybranych metali [mg/kg sm]
Table 2. Content of chosen metals [g/kg DM]
Osad Ni Zn Cr Cu Pb Cd Hg
ustabilizowany  
po prasie

17,20 655,00 12,58 21,10 - - -

ustabilizowany   
z wiórami

14,70 554,30 10,48 14,80 - - -

Kompost 19,40 536,55 18,63 32,70 6,38 0,56 0,58
Wartość  
dopuszczalna

100 2500 500 800 500 10 5

Wyniki frakcjonowania metali w osadach oraz kompoście zestawiono w tabeli 
3. Analiza frakcyjna osadu ściekowego stabilizowanego tlenowo pozwala stwierdzić, 
że metale ciężkie w największym stopniu związane są z frakcjami II i III, i tak:  
z substancją organiczną do 79,60% ogólnej zawartości w przypadku Cr, zaś tlenka-
mi Fe i Mn do 83,59% ogólnej zawartości w przypadku Zn (tab. 3). Analogiczne 
wyniki uzyskała Rosik-Dulewska [13] frakcjonując osady stabilizowane tlenowo: 
frakcja II do 71,96%, zaś III do 93,11%. Jest to sytuacja korzystna, gdyż tworzenie 
silnych kompleksów metalo-organicznych obniża w znaczny sposób mobilność me-
tali ciężkich [19].
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Tabela 3. Zawartość frakcji metali [%] w osadach pobranych w oczyszczalni w Sokółce
Table 3. Content of metal’s fractions [%] in sewage sludge from WWTP in Sokółka

Metal Frakcja
ustabilizowany  

po prasie
ustabilizowany   

z wiórami
Kompost

Ni

I
II
III
IV

13,49
28,14
43,90
14,47

23,95
16,33
52,20
7,52

14,12
18,82
58,23
8,83

Zn

I
II
III
IV

7,38
67,11
5,98
19,53

9,72
83,59
3,41
3,28

30,72
33,10
16,50
19,68

Cr 

I
II
III
IV

4,59
5,55
75,99
13,87

5,46
11,69
79,60
3,25

2,98
25,13
59,69
12,20

Cu

I
II
III
IV

śl
10,81
68,72
20,47

śl
7,57

69,59
22,84

1,48
śl

90,40
8,12

I  – rozpuszczalna 
II – związana z tlenkami Mn i Fe
III – związana z materią organiczną
IV – residualna

Nikiel w największych ilościach jest związany z frakcją III – w osadach ustabi-
lizowanych tlenowo i odwodnionych na prasie w 43,90% ogólnej zawartości i 52,20% 
zawartości ogólnej w osadach zmieszanych z trocinami, zaś w kompoście w 58,23% 
ogólnej zawartości. Wraz z procesem kompostowania następuje związanie niklu  
z materią organiczną. Cynk związany był z tlenkami żelaza i manganu (frakcja II) 
od 33,10% dla kompostu do 83,59% ogólnej zawartości dla osadów z trocinami oraz 
z frakcją rozpuszczalną (frakcja I) – 30,72% ogólnej zawartości dla kompostu. Chrom 
w osadzie stabilizowanym tlenowo w Sokółce, podobnie jak w osadach poddawa-
nych fermentacji i stabilizowanych tlenowo badanych przez Rosik-Dulewską [13], 
wiąże się głównie z substancją organiczną do 75,99% zawartości ogólnej dla osadów 
po prasie. Metal ten po zmieszaniu osadu z trocinami był związany w 79,60%,  
a w 59,60% w gotowym kompoście z substancją organiczną. Miedź we wszystkich 
badanych próbkach w przeważających ilościach związana jest z materią organiczną 
– aż do 90,5% ogólnej zawartości dla kompostu i około 70% dla pozostałych.  
W trakcie procesu kompostowania forma związana z tlenkami żelaza i manganu 
oraz residualna (frakcja II i IV) miedzi przeszły w formę związaną z materią orga-
niczną najbardziej niedostępną dla ekosystemu. 

Podsumowując, należałoby stwierdzić, iż z analizy wyników uzyskanych z trój-
stopniowej ekstrakcji chemicznej osady poddane stabilizacji tlenowej jak i kompo-
stowaniu kumulują metale (w sekwencji malejącej) we frakcjach: III i II, czyli są to 
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frakcje potencjalnie mało dostępne dla ekosystemu w normalnych warunkach użyt-
kowania.

W badanym kompoście nie stwierdzono także pałeczek z rodzaju Salmonella 
ani jaj pasożytów. (tab. 4) Brak jaj pasożytów, a tym samym spełnienie podstawo-
wych wskaźników sanitarnych w osadzie, jest efektem procesu kompostowania.

Tabela 4.  Wyniki badań mikrobiologicznych i parazytologicznych osadu po procesie kompostowania
Table 4.  The results of microbiological and parasitology analysis of the sludge after composting process

Parametr Wynik 
Liczba bakterii psychrofilowych 1,23 x 107/g
Liczba bakterii mezofilowych 1,04 x 106/g
Number of bacterial spores 3,0 x 103/g
Liczba bakterii termofilowych 1,5 x 103/g
Liczba Coli 10-5

Liczba Coli  typu fekalnego 0,0002
Liczba Clostridium perfringens 0,005
Bakterie typu Salmonella -
Jaja  Ascaris lumbricoides -
Ogólna ilość grzybów 7,21 x 105/g

Kompost uzyskany z komunalnych osadów ściekowych spełnia wymogi sani-
tarne i dotyczące zawartości metali ciężkich, powinien więc być wykorzystany rol-
niczo. Może być alternatywnym źródłem materii organicznej i niektórych składni-
ków pokarmowych oraz doskonałym substratem do tworzenia próchnicy glebowej 
[7, 15, 20]. Osady bogate w substancję organiczną, wzbogacone w wapń i magnez, 
mogą być bardzo dobrym nawozem mineralno-organicznym o właściwościach od-
kwaszających, dlatego powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych 
w dawkach dobranych stosownie do składu gleby i wymagań roślin.

PodSumoWanie

Analizując technologię kompostowania osadów należy stwierdzić, że kompo-
stowanie jest naturalnym kontrolowanym procesem przetwarzania osadów, w któ-
rym materia organiczna zostaje przekształcona w odpowiednich warunkach tempe-
ratury i wilgotności, przy dostępie powietrza, a otrzymany kompost jest najtańszym, 
najłatwiej dostępnym oraz odpowiednim dla wszystkich uprawianych roślin nawo-
zem organicznym. Kompost stale dodawany do gleby zwiększa w niej zawartość 
próchnicy poprawiając zdecydowanie jakość bardzo często słabych gleb przeznaczo-
nych do upraw. Na podstawie danych dotyczących ilości wytwarzanych osadów ście-
kowych oraz sposobach ich zagospodarowania zawartych w tabeli 1 należy stwier-
dzić, że dominującym w obecnej chwili sposobem ostatecznego zagospodarowania 
osadów ściekowych w naszym kraju jest przede wszystkim ich przyrodnicze wyko-
rzystanie. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że:
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• zawartość metali ciężkich w kompoście nie przekracza wartości granicznych 
określonych przy przyrodniczym zagospodarowaniu osadów ściekowych, 

• z analizy wyników uzyskanych z trójstopniowej ekstrakcji chemicznej osady 
poddane stabilizacji tlenowej jak i kompostowaniu kumulują metale (w sekwencji 
malejącej) we frakcjach: III i II, czyli są to frakcje potencjalnie niedostępne dla 
ekosystemu w normalnych warunkach użytkowania,

• kompost jest bardzo bogaty w pierwiastki biogenne – azot i fosfor oraz jest zna-
czącym źródłem wapnia i magnezu,

• w osadzie nie występowały mikroorganizmy chorobotwórcze, istotne przy ich 
sanitarnym kwalifikowaniu,

• kompost z Oczyszczalni ścieków w Sokółce posiada dużą wartość nawozową  
i może być wykorzystywany w rolnictwie do celów nawozowych.
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the iNFlueNce OF SewAge SluDge cOmpOStiNg FOr cONteNt OF chOSeN 
metAlS AND their FrActiONS.

Summary. The studies aimed to evaluate the possibilities for agricultural management of sewage 
sludge from Municipal Sewage-Treatment Plant in Sokółka. The content of Cu, Cr, Cd, Ni, Pb, Hg, Mg, 
Ca, N, P, K as well as disease-forming microorganisms (Salmonella rods, Toxocara spp., Ascaris sp.) 
were determined. It was found out that the studied sludge was characterized with high fertilization 
value comparable to manure. Sludge included slight amounts of heavy metal ions, and they were very 
rich in nitrogen, phosphorus, calcium and magnesium. No disease-forming microorganisms were de-
tected in sludge. Sludge from Sewage Purification Plant in Sokółka may be an alternative source of 
organic matter and some nutrients, as well as perfect substrate for soil humus formation. 
keywords: compost, heavy metals, sewage sludge, BCR.




