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Oznaczanie składu morfologicznego 

Skład morfologiczny odpadów - wyodrębnione umownie składniki odpadów (suma powinna 

wynosić 100 ± 0,5%), charakteryzujące się określonymi właściwościami, mającymi istotny 

wpływ na procesy technologiczne, jakim mogą być poddawane odpady komunalne stałe. 

Cel oznaczenia 

Celem oznaczenia jest wyodrębnienie z odpadów komunalnych stałych dziewięciu 

składników zgodnie z zamieszczoną tabelą 1. 

 

Tabela 1. Podstawowe składniki odpadów komunalnych stałych 

Symbol 

składnika 
Nazwa składnika Charakterystyka składnika 

1 

Odpady spożywcze 

pochodzenia 

roślinnego 

pozostałości substancji roślinnych, powstające przy przygotowaniu 

pożywienia, np. obierki, resztki jarzyn i owoców, zgniłe warzywa  

i owoce, resztki pokonsumpcyjne pożywienia, produkty spożywcze 

potraktowane jako odpady np. pieczywo, kasza lub mąka  

w opakowaniach. 

2 

Odpady spożywcze 

pochodzenia 

zwierzęcego 

resztki mięsa, kości, wyrobów z mięsa, ryb a także tłuszczów, serów itp. 

3 
Odpady papieru  

i tektury 
wszelkie pozostałości oraz wyroby z papieru i tektury 

4 
Odpady tworzyw 

sztucznych 
wszelkie pozostałości oraz wyroby z tworzyw sztucznych 

5 
Odpady materiałów 

tekstylnych 

wszelkie resztki oraz wyroby z materiałów wełnianych, bawełnianych, 

lnianych i włókien chemicznych 

6 Odpady szkła wszelkie wyroby ze szkła oraz stłuczka szklana 

7 Odpady metali wszelkie wyroby i złom ze wszelkich rodzajów metali 

8 
Odpady organiczne 

pozostałe 

odpady organiczne pozostałe po wyselekcjonowaniu składników  

1 - 5 jak np. resztki roślin, zeschnięte kwiaty, trawa, gałęzie drzew itp. 

9 
Odpady mineralne 

pozostałe 

odpady mineralne pozostałe po wyselekcjonowaniu składników 6 i 7 jak 

np. kawałki betonu, cegły, resztki ceramiczne itp. 

Zestaw do oznaczenia 

Sprzęt laboratoryjny 

• worki foliowe, 

• rękawiczki jednorazowe, 

• waga. 
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Wykonanie oznaczenia 

• Do wyselekcjonowania poszczególnych składników należy przygotować 9 worków  

z tworzywa sztucznego, 

• Każdy worek należy oznakować, a następnie pojedynczo zważyć, 

• Sortowanie należy wykonać ręcznie, umieszczając każdy składnik w worku 

przeznaczonym dla tej frakcji, 

• Każdy worek z zawartością zważyć na wadze z dokładnością do 0,5 g.  

Wyniki 

Zawartość poszczególnych składników (X n) należy podać w procentach: 

 

[%]100
m

m
X n

n =  

gdzie : 

mn - masa poszczególnych składników odpadów, [kg], 

m - masa całej próbki pobranej do oznaczenia, [kg], 

n - 1, 2, 3,...9 symbole poszczególnych składników  

Suma obliczonych wyników powinna wynosić 100%. Wyniki należy zamieścić w tabeli: 

 

Symbol 

frakcji lub 

składnika 

 

Nazwa frakcji lub składnika 

 

Wynik [%] 

I Odpady frakcji o wielkości cząstek poniżej 10 mm  

1 Odpady spożywcze pochodzenia roślinnego  

2 Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego  

3 Odpady papieru i tektury  

4 Odpady tworzyw sztucznych  

5 Odpady materiałów tekstylnych  

6 Odpady szkła  

7 Odpady metali  

8 Odpady organiczne pozostałe  

9 Odpady mineralne pozostałe  

Razem : 100% 

 


