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In function of soils characteristics and the organic material used in 
composting process, the mixture ratio between these and the conditions in 
which occurs the decomposition processes of organic matter (aerobic or 
anaerobic), the compounds resulted from composting processes are different, 
both as type and as weight. 

From this point of view, the data from literature cannot be 
generalized, these being characteristic for certain type of soil and for specific 
conditions. In consequence, the determination and differentiation methods of 
compounds resulted from composting processes have more a particular 
character and, most time a limited applicability in practice. In this paper are 
presented several utile chemical tests, both in establish of compounds nature 
which are eliminated in composting processes and for to obtain of some 
information about the evolution way of composting process of organic 
materials. 

The tests proposed by as are based on the capacity of some chemical 
reagents to react selective with organic and inorganic compounds which 
contains sulphur, nitrogen and phosphorous. The practical sensibility (pDp) 
of tested reactions is conditioned by the nature of used reagent, chemical-
mineralogical characteristics of soil samples and work conditions. 

The tests have been realized on: (i) gas compounds resulted from 
organic compounds decomposition by direct and indirect reactions, after gas 
capitation in solutions adequate for their retention; (ii) the extracts obtained 
from solid phase after experiments. As reagents were used sulphanilic acid + 
α-naftilamine, diphenylamine, p-nitro-diazobenzen chloride, sodium 
nitroprusiate, p-amino-dimethylamine, antimony tartrate and cadmium 
acetate. 

Keywords: compost; humification; chemical tests. 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 

134



 
Compostarea materialelor organice de origine vegetală, asociate frecvent cu 

cele de origine animală şi uneori cu cele de origine industrială, este un proces de 
descompunere şi de sinteză a constituenţilor organici, asemănător cu procesul de 
humificare [2, 4, 11, 13]. Una dintre principalele deosebiri dintre cele două procese 
constă în faptul că procesul de compostare a materialelor organice are loc pe 
platforme special amenajate la suprafaţa solului, iar căldura rezultată în urma 
proceselor de descompunere a componenţilor organici se degajă în mediu extern 
(în atmosferă). Căldură rezultată în urma procesului de humificare a materialelor 
organice din sol contribuie la încălzirea solului şi influenţează activitatea biologică 
din mediul edafic [9, 11, 16, 19]. Deosebirile menţionate dintre cele două procese 
sunt relative întrucât, în unele cazuri, căldura degajată din descompunerea 
materialelor organice brute este utilizată la încălzirea solului din răsadniţe sau 
compuşii energetici rezultaţi în urma fermentaţiei metanice (biogazul) sunt utilizaţi 
ca sursă de energie. 

Tipuri de compostare (fermentaţie) a 
materialelor organice 

AEROBĂ
1. Descompunerea 
    substanţelor uşor 
    biodegradabile 
    (predigestia). 
2. Descompunerea parţială 
    a substanţelor greu  
    degradabile.  
3. Descompunerea avansată 
    a substanţelor greu  
    degradabile. 

compost brut (1), compost 
humic (2), compost 

pământos (mraniţă - 3); H2O; 
CO2?; energie? 

ANAEROBĂ 
1. Hidroliza enzimatică 
    a substanţelor  
    organice ?  glucoza 
2. Glucoza + substanţe 
    nutritive ?  bacterii, 
    acizi graşi volatili, alcooli 
    alifatici, CO2? 
3. Fermentaţie metanică ?   
    celule de bacterii, biogaz 

Reziduul organic cu 
valoarea fertilizantă, 
biogaz (CH4 ~ 55-65 %, 
CO2 ~ 35-45%, H2S urme 
etc.) 

Aerobă şi local 
anaerobă 

Efectuarea unor 
testări orientative

în vederea stabilirii 
şi aplicării măsurilor  

de remediere 
pentru evitare 
fermentaţiei 
anaerobe

 

Figura 1. Tipuri de compostare (fermentaţie) a materialelor organice 
 
În unele privinţe, depunerea la suprafaţa solului a materialelor organice din 

areale forestiere şi humificarea lor ulterioară se aseamănă cu procesul de 
compostare. O deosebire importantă între procesul de compostare şi cel de 
humificare constă în heterogenitatea compoziţională mai mare a materialelor 
utilizate la obţinerea compostului (paie, coceni, tulpini de floarea soarelui, 
rumeguş, hârtie, diferite buruieni etc.) [4, 11, 13]. 

Materialele organice supuse humificării sunt dispersate în masa solului sau 
la suprafaţa acestuia, iar în urma formării compuşilor humici rezultă şi compuşi 
organominerali. Compostarea materialelor organice are loc într-un spaţiu mai 
restrâns cu mai multe intervenţii antropice (menţinerea unei conţinut de apă în 
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domeniul optim, asigurarea unei aeraţii corespunzătoare, adăugarea de materiale 
organice sau minerale pentru corectarea valorii raportului carbon / azot etc.). Cu 
toate că materialele organice provenite din vegetaţia ierboasă sau forestieră se 
descompun în timp, prin compostarea dirijată a acestora perioada de obţinere a 
unui compost humic se micşorează considerabil. Obţinerea unui compost humic, cu 
însuşiri asemănătoare substanţelor humice, implică şi asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare de aeraţie în toată perioadă în care au loc procese de 
descompunere şi de sinteză compuşilor organici cu stabilitate mai mare decât 
constituenţii organici primari din care provin. Asigurarea condiţiilor optime de 
aeraţie impune monitorizarea continuă a evoluţiei procesului de fermentaţie aerobă 
sau anaerobă (fig. 1) [1, 8, 21]. 

 Testări orientative pentru stabilirea tipului de 
compostare (fermentaţie) a materialelor organice 

Organoleptice
Mirosul 
Culoarea  

CHIMICE 
I. Identificarea compuşilor de 
sulf: H2S, S2-, HS-, COS, CS2, 
(CH3)2S, (CH3)2S2, (CH3)2S3, 
CH3SH) etc. 
II. Identificarea compuşilor cu 
azot: NH3, NH4

+, NO2
-, NO3

-, 
oxizi de azot, N2, CH3NH2, 
(CH3)2NH2 , 
C6H5C(CH3)CHNH etc.  

FIZICE
Starea de umiditate, 
de îndesare, greutatea 
specifică etc. 

Stabilirea cauzelor 
determinante ale fermentaţiei 

anaerobe şi elaborarea 
deciziilor  ce se impun în 

funcţie de contextul aplicativ
 

Figura 2. Teste orientative pentru stabilirea tipului de compostare (fermentaţie) 
a materiei organice 

Gama de compuşi care rezultă din procesele de compostare este extrem de 
variată, atât în ceea ce priveşte natura compuşilor chimici, cât şi în ceea ce priveşte 
conţinuturile lor. În funcţie de caracteristicile solurilor şi a materialului organic 
supus procesului de compostare, raportul de amestecare dintre acestea, condiţiile în 
care au loc procesele de descompunere a materiei organice (aerob sau anaerob) 
etc., compuşii rezultaţi din procesele de compostare diferă, atât ca tip, cât şi ca 
pondere (fig. 1, 2) [3, 11, 12, 13]. Din acest punct de vedere, datele care există în 
literatură nu pot fi generalizate, acestea fiind caracteristice pentru un anumit tip de 
sol şi pentru anumite condiţii. În consecinţă, metodele de determinare şi 
diferenţiere a compuşilor rezultaţi din procesele de compostare au mai mult 
caracter particular şi, de multe ori, o adaptabilitate redusă în practică [1, 8, 15, 20]. 

În această lucrarea sunt prezentate o serie de teste chimice utile, atât în 
stabilirea orientativă a naturii compuşilor care se elimină în procesele de 
compostare, cât şi pentru obţinerea unor informaţii referitoare la modului de 
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evoluţie a procesului de compostare a materialelor organice. Testele propuse de noi 
se bazează în principiu pe capacitatea unor reactivi chimici de a reacţiona selectiv 
cu compuşii organici şi anorganici care conţin sulf, azot şi fosfor. Selectivitatea 
acestor teste este condiţionată de natura reactivului utilizat, caracteristicile 
chimico-mineralogice ale solurilor şi condiţiile de lucru. Rezultatele preliminare 
prezentate în această lucrare reprezintă o completare utilă a metodelor de 
monitorizare şi control a evoluţiei procesului de compostare existente în literatura 
de specialitate [14, 17, 18]. Studiile efectuate de noi au avut în vedere o 
simplificare a procedeelor de lucru fără a reduce însă precizia, sensibilitatea şi 
selectivitatea acestora.  

MATERIALE ŞI METODE 
Probele de lucru. Pentru realizarea studiilor s-au utilizat două probe de sol cu 

caracteristici fizico-chimice diferite (tab. 1). Probele de sol au fost uscate la etuvă 
(70oC, 3 ore), mărunţite în mojar de agat şi apoi trecute prin sita de 0,100 mm. Pentru 
lucru s-au reţinut fracţiunile granulometrice < 0,100 mm, care au reprezentat 98,56 - 
99,31 % din masa probelor de sol brute. Înainte de începerea testărilor probele de sol 
au fost supuse unor analize chimice şi fizico-chimice (tab. 1), după metodologia 
obişnuită de analiză a solurilor [5, 6]. 

Tabelul 1 
Caracteristicile fizico-chimice ale probelor de sol utilizate la efectuarea studiilor 

Specificaţii Proba de sol A Proba de sol C 
Tip de sol Antrosol hortic Antrosol hortic 
Orizontul Ck Aho 
pH(H2O) 6,15 7,62 
Total carbon organic, % 1,36 5,57 
NH4

+, µg / g 0,5772 0,7395 
NO3

-, µg / g 0,6820 0,4340 
SO4

2-, µg / g 2,2094 1,8251 
T, mEchiv.g / 100 g sol 21,62 36,45 
Minerale argiloase, % 14,81 29,50 
Carbonaţi, % 7,27 2,63 

 
Materialul organic utilizat pentru realizarea studiilor s-a obţinut prin amestecare 

în cantităţi egale de paie de grâu, coceni de porumb (în prealabil mărunţite), rumeguş 
din lemn de brad (fără scoarţă) şi mraniţă pentru răsadniţe. Suma acestora a constituit 
cca 30 % din masa probelor (amestecurilor) studiate (tab. 2). 

Aparatura şi procedeul de lucru. Cantităţi bine determinate din probele de sol 
şi amestecul de materiale organice (tab. 2) au fost omogenizate şi introduse în 
instalaţia experimentală (fig. 3), unde au fost umectate cu apă distilată fierbinte (60-
65oC). Pentru controlul temperaturii în instalaţie au fost montate două termometre, unul 
pentru măsurarea temperaturii în stratul de material solid şi unul pentru măsurarea 
temperaturii în atmosfera din microreactor. Compuşii volatili rezultaţi din 
descompunerea materialului organic au fost captaţi în soluţii de H2SO4 1 % (reţinere: 
NH3, SO3 + SO2), FeSO4 (28 g în 64 mL apă distilată, acidulată cu 8,5 mL H2SO4 
concentrat; reţinere: oxizi de azot), NaOH 1 % (reţinere: CO2, SO2 + SO3) plasate în 
vase de absorbţie (fig. 1). Procesul de descompunere a fost urmărit pe durata a 35 de 
zile. Testările au fost efectuate pe: (i) compuşii gazoşi rezultaţi din descompunerea 
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materialelor organice, prin reacţii directe cu reactivii impregnaţi în hârtie de filtru şi 
plasate în interiorul microreactorului şi prin reacţii indirecte după captarea gazelor în 
vasele de adsorbţie, (ii) extractele obţinute din faza solidă din microreactor după 
încheierea experimentelor – acestea s-au obţinut prin amestecarea a 25 g fază solidă 
cu 50 mL HCl 0,1 M urmată de agitare magnetică cca 1 oră. Pentru fiecare reactiv 
testat (tab. 3) s-a estimat limita de recunoaştere în condiţiile experimentale. 

Tabelul 2 
Detaliile tehnice privind testările efectuate 

Proba [g] amestec(1) [g] sol mL H2O Tiniţial, oC Tfinal, oC T , oC 
A 97,3404 69,8138 10 28,55 63,75 44,19 
C 102,5163 72,0641 10 30,20 60,15 41,53 

(1)Sol + amestec vegetal. Tiniţial, Tfinal – temperatura în faza solidă din microreactor în 
momentul începerii, respectiv în momentul opririi experimentului, T  - temperatura medie în 
faza solidă din microreactor pe durata realizării experimentului (35 zile). 

 
Testul I. S-a urmărit identificarea anionului NO2

- din extractele clorhidrice cu acid 
sulfanilic (1 % în acid acetic 30 %) şi α-naftilamină (0,5 % în acid acetic 30 %). Testul 
se poate realiza pe placă de reacţie sau sticlă de ceas fără o pretratare a extractului. 
Prezenţa anionului NO2

- este indicată de apariţia unei coloraţii roşii. Procedeul poate fi 
adaptat şi pentru determinări cantitative prin metoda colorimetrică. 

(1)

(2)

(3) (4) (5)

(6)

(7)

(9) (9)

(8)

 
Figura 3. Schema de principiu a instalaţiei experimentale: (1) microreactor, (2) amestec 

solid, (3) vas de absorbţie cu soluţie de H2SO4, (4) vas de absorbţie cu soluţie de FeSO4, (5) 
vas de absorbţie cu soluţie de NaOH, (6), (7) termometre, (8) manşon pentru racordarea 

vaselor de absorbţie, (9) manşoane de conectare a vaselor de absorbţie 
 
Testul II. S-a urmărit identificarea anionului NO3

- din extractele clorhidrice cu 
difenilamină (25 mg NH4Cl + 9 mL apă distilată + 25 mg difenilamină în 25 mL acid 
H2SO4 concentrat). La 1 mL extract clorhidric se adaugă 1-2 cristale de Na2SO3 şi 0,5 
mL H2SO4 6 N, se agită vasul de reacţie (eprubetă sau pahar Berzelius de 25 mL) şi se 
lasă în repaus cca 15 minute. Se adaugă apoi 3-5 mL soluţie de reactiv. Prezenţa 
anionului NO3

- este indicată de apariţia unei coloraţii albastre. Procedeul poate fi 
adaptat şi pentru determinări cantitative prin metoda colorimetrică. 

Testul III. S-a urmărit identificarea ionului NH4
+ din extractele clorhidrice cu p-

nitro-azobenzen (1 g p-nitroanilină dizolvată la cald în 20 mL HCl; după răcire se 
diluează cu 160 mL apă distilată, se agită puternic 20-30 minute şi se adaugă în 
porţiuni mici 20 mL NaNO2 2,5 %; reactivul este stabil 48 ore). Testul se poate efectua 
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pe placă de reacţie sau sticlă de ceas: la 1 picătură de extract se adaugă 1 picătură de 
reactiv şi se alcalinizează cu 1-2 granule de CaO. Prezenţa ionului de amoniu este 
indicată de apariţia unui inel de culoare roşie în jurul granulelor albe de CaO. Reacţia 
poate fi adaptată şi pentru determinarea amoniacului gazos – în acest caz se prepară o 
bandă de hârtie de filtru prin tratare cu soluţie de reactiv şi soluţie 10 % de NaOH. 

 
Tabelul 3 

Reactivii utilizaţi pentru testări şi scopul urmărit 
Procedeu de determinare Reactiv Nr. 

test 
Compuşi 

vizaţi Direct(1) Soluţie(2) Extract(3)

Acid sulfanilic + α-naftilamină I NO2
- - + + 

Difenilamina II NO3
- - + + 

Clorură de p-nitro-diazobenzen III NH4
+ + - + 

Nitroprusiat de sodiu IV S2-; H2S + - + 
p-Amido-dimetilanilina V H2S + - + 
Tartrat de stibiu VI S2-; H2S + - + 
Acetat de cadmiu VII S2-; H2S + - + 

(1)Determinare directă prin reacţie cu reactivii impregnaţi în hârtie de filtru în interiorul 
microreactorului. (2)Determinare indirectă după absorbţia produşilor gazoşi în vasele de 
adsorbţie. (3)Determinare directă în extract din faza solidă din microreactor. 

 
Testul IV. S-a urmărit identificarea ionului S2- din extractele clorhidrice şi a H2S 

din atmosfera microreactorului cu nitroprusiat de sodiu (soluţie apoasă 1 %; reactivul 
este stabil 2 zile). Testul se poate efectua pe placă de reacţie sau sticlă de ceas: la 1 
picătură extract se adaugă 1 picătură de amoniac şi 1 picătură de reactiv. Prezenţa 
ionului S2- este indicată de apariţia unei coloraţii roşii. Reacţia poate fi adaptată şi 
pentru determinarea H2S gazos – în acest caz se prepară o bandă de hârtie de filtru 
prin tratare cu soluţie de reactiv şi expunere 1-2 minute la vapori de amoniac. 

Testul V. S-a urmărit identificarea ionului S2- din extractele clorhidrice şi a H2S 
din atmosfera microreactorului cu p-amido-dimetilanilina. Testul se poate efectua pe 
placă de reacţie sau sticlă de ceas: 1 picătură din extract se adaugă 1-2 picături de HCl 
concentrat şi 1 cristal de reactiv. După dizolvarea acestuia se adaugă 1-2 picături de 
FeCl3 0,1 %. Prezenţa anionului S2- este indicată de apariţia unei coloraţii albastre. 
Reacţia poate fi adaptată şi pentru identificarea amoniacului gazos. 

Testul VI. Permite obţinerea unor informaţii orientative referitoare la condiţiile de 
aeraţie (aerobe sau anaerobe) prin testarea prezenţei sulfurilor metalelor grele şi în 
general a compuşilor anorganici cu sulf. Într-un pahar Berzelius se iau 2,5-5 g compost 
şi se tratează cu 15-20 mL HCl 18 %. Se acoperă paharul Berzelius cu o sticlă de ceas 
pe care a fost fixată o bandă de hârtie de filtru tratată în prealabil cu o soluţie 1 % de 
tartrat de stibiu. La tratarea compostului cu HCl concentrat sulfurile metalice şi parţial 
compuşii organici cu sulf sunt transformaţi în H2S care colorează reactivul în nuanţe de 
roşu-portocaliu. Testul poate fi efectuat şi cu extractul clorhidric, însă sensibilitatea este 
mult mai mică. 

Testul VII. Este similar ca procedeu de lucru şi obiective testului VI. Reactivul 
utilizat în acest caz este o soluţie 1 % de acetat de cadmiu. Prezenţa ionului S2- şi / sau 
a H2S este indicată prin apariţia unor coloraţii galbene. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Datele existente în literatura de specialitate şi observaţiile proprii referitoare 

la substanţele volatile rezultate în urma fermentaţiei anaerobe a unor materiale  
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organice, au indicat faptul că în categoria compuşilor organici volatili (responsabile 
de cele mai multe ori de apariţia mirosurile neplăcute din arealele situate în 
proximitatea unor depozite de materiale organice aflate în descompunere) sunt 
incluşi: (i) alcooli: metanol, etanol, 2-propanol, butanol propanol, izobutanol, 
izopropanol; (ii) acizi carboxilici: acid propionic, butiric, izobutiric, izovaleric, 
aromatici, hidroxi-acizi şi amino-acizi; (iii) heterocicli cu azot: indol, scatol, 
pirazin; (iv) amine organice: metilamină, etilamină, trimetilamină, amine alifatice 
superioare; (v) compuşi carbonilici: formaldehidă, acetaldehidă, propionaldehidă, 
butiraldehidă, valeraldehidă, heptalaldehidă, octalaldehidă, decaaldehidă, 
izobutilaldehidă, diacetil, hexanol, cetone, 3-peptone; (vi) mercaptani: metil-
mercaptan; (vii) sulfuri organice: dimetil-sulfat, dieti-sulfat; (viii) esteri: etil-
formic, metil-acetat, propil-acetat, butil-acetat, izopropil-acetat şi (ix) compuşi 
gazoşi: CO2, CH4, NH3, H2S etc. Identificarea şi dozarea întregului spectru de 
compuşi rezultaţi în procesul de compostare este o problemă extrem de dificilă, 
soluţionabilă prin aplicarea unor procedee de lucru laborioase [8, 11, 12, 14, 17]. În 
practică, testele expeditive cu caracter calitativ se bazează în special pe 
identificarea compuşilor anorganici cu sulf şi azot (NO3

-, NO2
-, NH4

+, NH3, SO4
2-, 

S2-, HS-, oxizi de azot şi sulf etc.) [7, 8, 10, 13, 15, 18] (tab. 3). De obicei, viteza de 
formare a compuşilor de acest tip, respectiv raportul cantitativ dintre aceştia, este 
corelată cu evoluţia procesului de compostare a materialelor organice [1, 11, 13]. 

Testul I. Este simplu de realizat, rapid şi specific pentru anionul azotit 
(nitrit). Reacţia nu este interferată de alţi compuşi cu caracter reducător şi nici de 
alte specii anorganice sau organice ale azotului. Testul poate fi jenat de prezenţa 
Fe2+ în extract de la concentraţii > 0,05 moli / L. Efectul acestora poate fi eliminat 
prin tratarea extractului cu câteva picături de acid tartric (0,5 %). Ionii Fe3+, Na+, 
K+, Ca2+, Mg2+, SO4

2-, NH4
+, PO4

3-, CO3
2-, HCO3

- nu jenează reacţia. Sensibilitatea 
reacţiei este mai mică în cazul probei de sol cu un conţinut mai ridicat de compuşi 
organici (humus) şi mai ridicată în cazul solului cu un conţinut mai ridicat de 
carbonat (fig. 4). Nu se poate stabili însă o corelaţie directă între sensibilitatea 
reacţiei şi conţinutul de humus, respectiv carbonat din probele de sol. 

Testul II. Este relativ uşor de realizat şi poate fi specific pentru anionul 
azotat (nitrat) în absenţa altor compuşi oxidanţi din extract. Reacţia este interferată 
de: NO2

-, Fe3+, MnO4
2-, CrO4

2- etc. Efectul acestora poate fi eliminat prin reducere 
cu Na2SO3 în mediu de H2SO4. În aceste condiţii reacţia devine specifică şi 
selectivă pentru anionul azotat. Anionul Cl- măreşte sensibilitatea reacţiei, iar ionii 
Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SO4

2-, NH4
+, PO4

3-, CO3
2-, HCO3

- nu jenează reacţia. 
Testele I şi II aplicate pe soluţiile de captare a oxizilor de azot din vasele de 

absorbţie (FeSO4 în H2SO4 şi NaOH – fig. 3) nu dau rezultate pozitive. De 
asemenea, testele I şi II pot fi aplicate şi în cazul solurilor sărăturoase. 

Testul III. Este specific pentru ionul amoniu numai în absenţa aminelor 
organice şi a fenolilor (de obicei, aceşti compuşi nu apar în extractele clorhidrice). 
Reacţia este jenată de substanţele cu caracter puternic oxidant. În cazul solurilor cu 
un conţinut mai ridicat de substanţe organice (humus) reacţia poate fi negativă. În 
cazul solurilor cu conţinuturi mai ridicate de carbonaţi (cazul solului C) reacţia are 
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o sensibilitate mai ridicată (fig. 4). Ionii Fe2+, Fe3+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SO4

2-, 
PO4

3-, CO3
2-, HCO3

- nu influenţează selectivitatea şi sensibilitatea testului. 
Aplicarea acestui test la identificarea amoniacului gazos din atmosfera 
microreactorului nu a dat rezultate pozitive acceptabile. 

Tabelul 4 
Reactivii utilizaţi pentru testări şi rezultatele obţinute 

 Reactiv Nr. 
test 

Compuşi 
vizaţi 

sol 
Procedeu Rezultat pDp 

A Extract + 5,11 Acid sulfanilic + α-naftilamină I NO2
-

C  + 6,05 
A Extract + 3,37 Difenilamina II NO3

-

C  + 4,72 
A Extract + 2,90 Clorură de p-nitro-diazobenzen III NH4

+

C  + 5,64 
A Extract + 5,08 Nitroprusiat de sodiu IV S2-; H2S 
C  + 3,60 
A Direct(1) + 2,59 p-Amido-dimetilanilina V H2S 
C  + 4,15 
A Direct(1) + 2,27 Tartrat de stibiu VI H2S; S2-

C  + 3,70 
A Direct(1) + 1,80 Acetat de cadmiu VII H2S; S2-

C  + 2,59 
(1)Determinare directă prin reacţie cu reactivii impregnaţi în hârtie de filtru şi plasate în 
interiorul microreactorului. pDp – sensibilitatea practică a reacţiei. 

 
Testul IV. Testul este specific pentru anionul S2-. Anionul HS- şi H2S liber 

nu dau această reacţie. În mediu amoniacal coloraţia poate varia de la roşu-deschis 
la roşu-violet, în funcţie de concentraţia anionului S2-, respectiv a H2S. Testele 
efectuate cu bandă de hârtie de filtru impregnată cu reactiv au dat rezultate pozitive 
chiar la concentraţii foarte mici de H2S (< 1 µg / dm3). În plus, testul permite 
realizarea unei diferenţieri rapide între compuşii cu sulf organici şi cei anorganici. 
În cazul solurilor cu un conţinut mai ridicat de compuşi organici sensibilitatea 
testului este mai ridicată decât în cazul solurilor carbonatice (fig. 4). Ionii Fe2+ şi 
Fe3+ pot influenţa sensibilitatea testului numai de la concentraţii > 0,02 moli / L în 
extract, iar ionii Ca2+ şi Mg2+ reduc sensibilitatea acestui test. Nu se pot stabili însă 
corelaţii directe între conţinutul de compuşi organici, respectiv carbonaţi şi 
sensibilitatea testului. Ionii Na+, K+, SO4

2-, PO4
3-, CO3

2-, HCO3
- nu influenţează 

selectivitatea testului.  
Testul V. Este specific anionului S2- şi în special H2S liber. În ultimul caz 

sensibilitatea reacţiei este mai ridicată. Compuşii organici cu sulf, HS- şi 
polisulfurile nu dau reacţie pozitivă. Ionii Fe3+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SO4

2-, NH4
+, 

PO4
3-, CO3

2-, HCO3
- nu influenţează sensibilitatea. Sensibilitatea testului este mult 

mai mare în cazul solului cu un conţinut mai ridicat de compuşi organici. Testul 
poate fi aplicat şi în cazul solurilor sărăturoase. 

Testul VI. Este specific anionului S2- şi în special H2S liber, în ultimul caz 
sensibilitatea reacţiei fiind mai mare. În plus, testarea H2S în stare gazoasă nu este 
interferată de alţi compuşi. În cazul aplicării testului pe extractele clorhidrice, ionii 
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Fe2+, Fe3+, o serie de metale grele şi compuşi organici cu sulf (în special sulfurile 
organice şi mercaptani), chiar la concentraţii mici, reduc foarte mult sensibilitatea. 

0
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pDp

1 2 3 4 5 6 7

Numar test

A
C

I II III IV V VI VII

 
Figura 4. Variaţia sensibilităţii practice a testelor efectuate în funcţie de tipul de sol 

(detalii în tabelele 1 şi 4) 
 
Testul VII. Este specific pentru anionul S2- şi în special pentru H2S liber. În 

ultimul caz sensibilitatea reacţiei este mult mai mare. În extract clorhidric acest test 
are o sensibilitate mai ridicată decât testul VI, însă selectivitatea este mai redusă. 

CONCLUZII 
1. Identificarea şi dozarea întregului spectru de compuşi rezultaţi în procesul 

de compostare este o problemă extrem de dificilă, soluţionabilă prin aplicarea unor 
procedee de lucru laborioase.În practică, testele expeditive cu caracter calitativ se 
bazează în special pe identificarea compuşilor anorganici cu sulf şi azot (NO3

-, 
NO2

-, NH4
+, NH3, S2-, HS-SO4

2-, oxizi de azot şi sulf etc.). De obicei, viteza de 
formare a compuşilor de acest tip, respectiv raportul cantitativ dintre aceştia, este 
corelată cu evoluţia procesului de compostare a materialelor organice. 

2. Rezultatele preliminare prezentate în această lucrare reprezintă o 
completare utilă a metodelor de monitorizare şi control a evoluţiei procesului de 
compostare existente în literatura de specialitate. 
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