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1. Bevezetés 
A rothasztó üzemének jellegét meghatározza a szubsztrát összetétele, a reaktorban kialakult 
baktérium kultúra, valamint egyéb tényezők, mint például a hőmérséklet, terhelés, 
tartózkodási idő, keverés hatékonysága és a rothasztó tartály kialakítása. 
A üzemeltetés szempontjából fontos, hogy az anaerob rothasztási folyamatot minden esetben 
megfelelő módon ellenőrizzük és az információk birtokában az üzemmenetbe, beavatkozzunk.  
Üzemi és laboratóriumi tapasztalatok alapján az alábbiakban ismertetjük azokat a 
paramétereket, amelyek ismeretében az anaerob rothasztók egyensúlyát ellenőrizhetjük, és e 
paraméterek ismeretében az üzemeltetésbe beavatkozhatunk.   
 
2. Az anaerob lebontási folyamat rövid jellemzése 
Az anaerob rothasztást röviden az alábbi rész folyamatokkal lehet jellemezni:  
• A fermentáció első lépése a hidrolízis. A hidrolízis során a savképző baktériumok extra-

celluláris enzimjeinek hatására a szilárd iszap és tápanyag részecskék egy része oldatba 
megy, amikor is egyszerű szénhidrátok, aminosavak, zsírsavak képződnek 

• A második lebontási lépcsőben (acidogenesis) az első lépcső termékeit a savképző 
baktériumok tovább bontják, melynek következtében hangyasav, ecetsav, propionsav, 
vajsav, izo-vajsav, alkoholok, széndioxid és hidrogén képződik. 

• A harmadik lebontási lépcsőben megy végbe a metán-termelés (methanogenesis). A metán 
termelő baktériumoknak két csoportja van az egyik az ecetsavat, közvetlenül alakítja át 
metánná és széndioxiddá. Másik metántermelő baktérium csoport, pedig a széndioxidot, 
mint elektron akceptort és hidrogént, mint elektron donort használja fel metán 
előállítására.      

Ez azt jelenti, hogy a három lebontási folyamat egymással egy időben, párhuzamosan megy 
végbe. Miután az anaerob lebontást egy heterogén mikrobiológiai populáció végzi nincs olyan 
paraméter, amely egymagában alkalmas lenne az anaerob folyamat ellenőrzésére. Az üzemi 
körülmények változásának megfelelően előfordul, hogy alkalmanként az egyensúly 
megbomlik és ennek következtében a fermentációs (savtermelés) vagy a metántermelés kerül 
előtérbe. Az üzemeltetés feladata, hogy e két baktérium populáció kényes egyensúlyát 
biztosítsa és az ellenőrző paraméterek segítségével a folyamatot kézben, tartsa.  
 
3. Az anaerob rothasztók ellenőrzése 
3.1 A  pH, a lúgosság, és az illósav koncentráció 
Feltételezik, hogy minden élő sejt belső közegének a pH- ja 7 körüli érték. A legtöbb 
baktérium viszonylag érzéketlen hidrogén és a hidroxilionok koncentrációjára a sejten kívül. 
Sok olyan faj ismeretes, amely jól tenyészik 6 és 9 közé eső bármely pH mellett, ami 1000-
szeres hidroxil ionkoncentráció ingadozásnak felel meg. Ez azért lehetséges, mert az élő 
sejtek hártyái csak alig permeabilisak a hidrogén vagy hidroxil ionok számára. Nem 
disszociált molekulák még könnyebben hatolnak keresztül a sejtfalakon, mint az ionok. A 
gyenge savak alacsony pH értékeknél csak kevéssé vannak disszociálva, és ilyen formában 
könnyen behatolnak a sejtekbe, és megváltoztatják a sejten belüli pH-t. Az elmondottak 
értelemszerűen vonatkoznak gyenge bázisokra is nagy külső pH értékek esetén. A fentiek 
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szerint a gyenge savak és bázisok nagy vagy kis pH értékek mellett toxikus hatást fejtenek ki, 
de viszonylag ártalmatlanok semleges pH- jú környezetben. 
A 1. ábra a túlterhelés hatására bekövetkező pH, a lúgosság, és az illósav koncentráció 
változás elvi összefüggését mutatja be. A túlterhelés hatására megbomlik a pH, lúgosság és 
illósav egyensúlya. Ennek következtében a pH és a lúgosság csökken, majd a gáz széndioxid 
tartalma nő és ezzel egy időben, az elfolyóban nő a lebontatlan tápanyag mennyisége is 
(Andrews, 1975). 
 

 
 
 

1.ábra A túlterhelés hatására bekövetkező pH, a lúgosság, és az illósav 
koncentráció-változás elvi összefüggése (Andrews, 1975) 

 
 
Mint már korábban említettük egy rothasztó kielégítő működése szempontjából a pH értéket 
7,2 - 8,5 közötti értéken kell tartani. Egy adott rothasztóban azonban a pH nagymértékben 
függ a lúgosság mértékétől, az illó zsírsavak koncentrációjától, illetve egy rothasztó 
berendezésben a pH viszonyokat a savasság és a szén-dioxid tartalom is befolyásolja. A 
rothasztó kielégítő működése szempontjából megállapítható, hogy a pH értékét 6,4 és 7,2 
között kell tartani. Egy adott rothasztóban azonban a pH nagymértékben függhet a betáplált 
szubsztrát minőségétől is. Bármilyen legyen is, azonban egy rothasztó belsejében a pH értéke, 
az illó zsírsavak felszaporodása miatt bekövetkező hirtelen pH csökkenés mindig valamilyen 
zavarnak a jele, és további intézkedéseket igényel (Metcalf & Eddy, 2003). 
 
A hidrogénion koncentráció erősen fluktuálhat az anaerob rothasztóban, ha a rendszernek 
nincs megfelelő puffer kapacitása. Az anaerob rothasztó tartalmának a lúgossága, mértéke a 
puffer-kapacitásnak. A nagy lúgosság egyúttal mintegy biztosítéka annak, hogy a rendszerben 
nem következhet be könnyen pH ingadozás. Kis lúgosság esetén a zsírsavak 
koncentrációjának a hirtelen megnövekedése a pH-t oly mértékben lecsökkenti, hogy az egész 
biológiai folyamat kárát látja ennek. A Na+, K+, Ca++ és Mg++ ionok, valamint az ammónia a 
bikarbonátokkal és a széndioxiddal kielégítő puffer-kapacitást biztosítanak a rendszerben. A 
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legfontosabb puffer-hatású vegyület NH4HCO3. A rothasztó a puffer-hatású vegyületek egy 
részét saját maga állítja elő. A nitrogén vegyületek nagy szerepet játszanak a rendszer, illetve 
közeg pH értékének beállításában. Feltesszük, hogy a lúgosságot elsősorban az NH4

+ és 
HCO3

- ionok jelenléte okozza. Az NH4
+ koncentrációjának a csökkentése a lúgosság és 

esetleg a pH csökkenést is előidézhet. A nitrogén tehát nemcsak, mint tápanyag, hanem mint 
puffer-anyag is jelentős szerepet játszik. 
Ismeretes, hogy a széndioxid, hangyasav, ecetsav, propion-sav, vajsav, tejsav, maleinsav, 
fumársav, borostyánkősav, citromsav, glutaminsav stb. akkor keletkezik, ha szénhidrátok és 
fehérje-félék bomlanak le biológiai úton. A Na+, K+, Ca2+ és Mg2+ ionok, valamint az 
ammónia, a bikarbonátokkal, széndioxiddal együtt kielégítő puffer-kapacitást biztosítanak a 
rendszerben. Jól működő rothasztók a megfelelő ionokat a rothasztás végtermékeiből állítják 
elő. 
A komplex tápanyag (CHONS) lebontása eredményeképpen illósavak és ammónia, 
kénhidrogén, ammónium hidrogén karbonát képződik. A ammónium hidrogén karbonát és az 
illósavak közötti reakció hatására az illósavak ammónium sója, és széndioxid képződik. 
Természetesen az illósavak egyéb pozitív töltésű ionokkal (Ca2+, Na+, K+ stb.) is sókat 
képezhet 
A pH, a széndioxid tartalom és lúgosság (CaCO3 mg/l) összefüggését a 2. ábra mutatja be. A 
három paraméter által meghatározott optimális rothasztási tartományt az ábrán feltüntetett 
négyszög jelöli ki. Ezt az ábrát lúgosság, a pH és a széndioxid tartalom ismerete esetében az 
üzemelési gyakorlatban sokszor eredményesen lehet használni (Öllős, 1995).   
 

 
 

2.ábra A pH, a széndioxid tartalom és lúgosság (CaCO3 mg/l)  
összefüggése (Mc. Carty, 1974)  

 
A házi szennyvíziszappal működő rothasztóban a CaCO3-ban kifejezett lúgosság optimális 
értéke 2000-3500 mg/1. Ezekből a megfigyelésekből arra következtethetünk, hogy 
amennyiben az összes lúgosság 2500 mg/1 alá csökkent, a rothasztás normális biológiai 
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folyamatai lelassulnak, és a nyersiszap betáplálását csökkenteni kell. Jól ismert tény, hogyha 
az illó zsírsavak felszaporodnak, akkor metán termelés folyamata leáll. Általában elfogadják, 
hogy ha az illó savak koncentrációja ecetsavban kifejezve 2000-3000 mg/1 fölé emelkedik, 
akkor a rothasztó működése már nem tekinthető normálisnak. 

 
A pH, a lúgosság, savasság, a biogáz széndioxid tartalma és az illósav koncentráció közötti 
összefüggést egy üzemi rothasztó berendezésnél a 3.ábra mutatja be (Zablatzky és Baer, 
1971). A fenti ábra esetében a pH, lúgosság, savasság és az illósav koncentráció lefutása 
teljesen összhangban egymással. Talán a gáz CO2 tartalmának változása nem mutat olyan éles 
változást, mint a többi paraméter. Ennek oka lehet, például az is, hogy a betáplált szubsztrát 
hatására a gáz széndioxid koncentrációja eleve növekszik.  

 
 

 
 

3.ábra A pH, illósav, lúgosság, savasság és a CO2 tartalom alakulása  egy üzemi 
rothasztó berendezésnél (Zablatzky és Baer, 1971). 

 
Az egyensúlyi viszonyok felborulásának előrejelzését nem lehet egyetlen paraméterhez kötni, 
ezért szükséges a fentiekben négy paraméter együttes nyomon követése. Általában igaznak 
bizonyult az a megfigyelés, hogyha a lúgosság 1500 mgCaCO3/l érték alá esik és ezzel egy 
időben és az illósav koncentráció ecetsavban kifejezve 2000 mg/1 fölé emelkedik a rendszer 
egyensúlyi viszonyának felborulása várható.  
Az üzemi gyakorlatban az egyensúlyi viszonyok jellemzésére használják még az összes 
illósav (mint mg/l ecetsav) és a lúgosság (mint mgCaCO3/l) arány számát is.  Az egyensúly 
felborulása akkor következik be, ha az ecetsavban kifejezett illósav koncentráció (mg/l) és a 
CaCO3 – ban kifejezett lúgosság (mg/l) hányadosa nagyobb, mint 0,8. Az optimális 
arányszám 0,1 – 0,2 értékek között van.  
 
3.2 Fajlagos gázhozam és a gázösszetétel 
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Egy szubsztrát anaerob biológiai bonthatóságát sokszor a fajlagos gáztermeléssel jellemzik. A 
mérést szakaszos kísérleti körülmények között végzik. A teljes kirothadást feltételezve az 
adott szubsztrátra vonatkoztatva meghatározhatjuk a teljes lebontás mellett elérhető fajlagos 
gáztermelést. Folyamatos kísérleti berendezésben technológiai viszonyok mellett is kimérhető  
egy adott szubsztrát egységnyi tömegére vonatkoztatott gáztermelés. A fajlagos gáztermelést 
a reaktorba betáplált vagy a lebontott szerves-anyagra vonatkoztatjuk. Kommunális nyers- és 
fölös-iszap keveréknél a betáplált szerves-anyag gázkihozatala 0,5 – 0,75 m3/kg szerves-
anyag. A lebontott szerves-anyagra vonatkoztatva pedig 0,75 – 1,12 m3/kg szerves-anyag 
fajlagos gáztermelési értékekkel lehet számolni.  
Folyamatos laboratóriumi kísérleti körülmények között, a különböző eredetű 
szennyvíziszapoknak a betáplált szerves-anyagra vonatkoztatott fajlagos gázfejlődés értékeit 
4.ábra mutatja be. A legnagyobb értéket a házi szennyvíz iszapnál és legkisebb gázkihozatalt 
pedig vegyipari – házi szennyvíz iszap keveréknél értük el.  

 
 

4.ábra Különböző eredetű szennyvíziszapok fajlagos gázfejlődés 
értékei (Oláh, 1978) 

 
A fajlagos gázfejlődés és a gáz összetétele jellemző a rothasztott iszap anyagára. Az anaerob 
rothasztók ellenőrzése szempontjából azonban a metán/szén-dioxid arány a fentiekben 
tárgyalt egyéb paraméterekkel (pH, lúgosság, illósav) együtt alkalmas az egyensúlyi folyamat 
jellemzésére.  
A szubsztrát összetételében és koncentrációjában beálló változások kihatnak a rothasztó 
gáztermelésére. Ismeretes, hogyha ha különböző szubsztrátokat például szénhidrátokat, 
zsírokat, illetve fehérjéket anaerob úton rothasztunk akkor a biogázban a széndioxid tartalom 
50, 30, illetve 16 %- érték körül várható. Természetesen a fajlagos gáztermelés is változik a 
rothasztott anyag minősége szerint. Éppen ezért nem mondható ki szabályként valamilyen 
metán/széndioxid viszonyszám, és a fajlagos gáztermelésre sem vonatkoztatható valamilyen 
törvényszerűség.  
 
3.3 Az anaerob lebontás hatásfoka 
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Igen fontos az anaerob rothasztó hatásfokának a meghatározása, mivel ez közvetlenül kihat a 
végső elfolyó anyag minőségére, valamint a folyamat gazdaságosságára. A hatásfok 
csökkenése a folyamat meghibásodására utal, és éppen ezért a hatásfok ellenőrző 
paraméternek tekinthető. Az anaerob rothasztó hatásfoka mérhető a betáplált, illetve távozó 
anyagok KOI, szerves-anyag vagy széntartalmában is. Egy másik paraméter, pedig 
megmondja, hogy a betáplált KOI hány százaléka alakult át gázzá. Az ezen adatokból 
számított hatásfok a szóban forgó szubsztrátra jellemző, és az ettől való eltérések a folyamat 
egyensúlyviszonyainak a felborulására utalnak. Gyakorlatban a szennyvíz iszap anaerob 
rothasztásánál a hatásfokot a szervesanyag lebontására vonatkoztatják. 
 
3.4 Redox potenciál  
A metánbaktériumok legtöbb faja szigorúan (obligát) anaerob, amelyek csak oxigén 
távollétében és alacsony redoxpotenciál érték mellett szaporodnak. A redoxpotenciál függ 
az iszap minőségétől, illósavak koncentrációjától, a széndioxid százalékától, pH-tól és 
baktériumok aktivitásától. Blanc és Molof (1973) megállapította, hogy a nyers iszap 
esetében az illósav fermentáció optimális tartomány a – 508 és – 516 mV érték közé esik. 
A metán-fermentáció potenciál optimuma pedig – 520 és – 527 mV tartományban van. A 
redoxpotenciál mérése alkalmas arra, hogy a rendszer túlterhelésére, rendellenes 
működésére következethessünk. A túlterhelés hatására az egyensúlyi redoxpotenciál – 500 
mV körüli érték – 300 mV körüli értékre nő, ezzel egy időben az illósavak koncentrációja 
is növekszik és a pH 5,0 – 5,5 értéke csökken.  Körülmények ilyen mértékű változása az 
egyensúlyi rendszer felborulását eredményezi. A redoxpotenciál mérése alkalmas arra, 
hogy a rendszer túlterhelésére, rendellenes működésére következtetni lehessen. 
Laboratóriumi viszonyok között a redoxpotenciál és egyéb folyamatot jellemző 
paraméterek (gázfejlődés, illósav koncentráció, pH) közötti kapcsolatot Blanc és Molof 
(1973) nyomán a 5. ábra mutatja be.  A növekvő terhelés hatására a pH csökkent, az 
illósav koncentrációja nőtt és a redoxpotenciál értéke – 480 mV értékről – 280 mV értékre 
nőtt. Az ismertetett összefüggések logikusak és egyértelműek.  
 
3.4.1 Kísérleti rothasztó berendezések redoxpotenciál méréseinek értékelése 
A Dél-Pesti szennyvíztelepen üzemelő termofil (V = 3 m3) és a mezofil (V = 5 m3) kísérleti 
rothasztó berendezések redoxpotenciál érétkeinek lefutását a 6. ábra mutatja be.  
A redoxpotenciál optimális értéke mezofil rendszerben –450 és –550 mV, a termofil 
rothasztás esetében pedig –550 és –600 mV értékek között van. A mezofil és termofil 
kísérleti rothasztók bedolgozása 2004.03.04.-én kezdődött. Megállapítható, hogy a 
bedolgozás elején a redoxpotenciál értékek mindkettő rendszerben erősen ingadoztak. 
A kezdeti ingadozó redoxpotenciál értékek 03.30.-tól kezdődően stabilizálódtak. A 
stabilizálódást követően a mezofil üzem-módban a redoxpotenciál –450 és -560 mV 
értékek közé állt be, mely megegyezik a szakirodalomban közölt értékekkel.  A termofil 
rendszerben a redoxpotenciál értéke –480 és –560 mV értékek között változott. Ez az érték 
tartomány szintén megfelel a szakirodalomban közölt értékekkel. A bedolgozás elején 
nagyobb illósav koncentráció (~ 2000 mg/) és kisebb pH értéket mértünk (6,5 – 6,8), tehát 
inkább a savas fázis dominált. Ezt követően 03.30. –tól kezdődően a rendszerben az illósav 
koncentráció 700 – 800 mg/l, a pH pedig 7,5 - 7,7  értékközé állt be, ez egyértelműen a 
metanogenezis folyamatának jelenlétére utal.  
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5. ábra Az elektród potenciál, az illósav, a gázfejlődés és pH összefüggése egy anaerob 
rendszerben (Blanc és Molof, 1973) 
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6. ábra A redoxpotenciál változása a termofil és a mezofil kísérleti rothasztó 
berendezésben (Dél-Pest szennyvíztelep, FCSM Rt., 2004) 
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A metanogenezis folyamatának beindulását követően a redox érték mindkét rendszerben 
csökkent és beállt a folyamatra jellemző érték tartományra (<450 mV). Egy új termofil 
anaerob rothasztó berendezés bedolgozásának általánosan ismert módszere, amikor a 
mezofil rendszert állítjuk át termofil viszonyokra. Ilyenkor a hőfokot lassan (2 °C/nap) 
vagy drasztikus 55 °C-ra emelik és az egyensúlyi folyamat beállását redoxpotenciál 
méréssel nyomon követhetjük (Palkó, et. al., 2004). 
A fél-üzemi berendezéseknél végzett redoxpotenciál mérések egyértelműen bizonyították, 
hogy mind a mezofil, mind termofil rendszerben a redox méréssel az egyensúlyi folyamat 
beállása ill. az egyensúly megbomlása nagyon gyorsan és jól követhető. A redox méréssel 
gyorsabban jutunk információhoz, mint az egyéb hagyományos laboratóriumi (pH, illósav, 
lúgosság) módszerekkel.  

 
3.5 A biomassza tartalom  
Az anaerob rothasztás kellő ellenőrzés szempontjából igen fontos lenne az élő-anyag vagy 
biomassza mennyiségének az ismerete.  
A biomassza nagyságát indirekt (analitikai) eljárásokkal, pl. a DNS-tartalom, fehérjetartalom, 
szervesanyag-tartalom, ATP- tartalom meghatározása útján lehet  mérni. A biomassza 
tartalom mérésére az ATP és a DNS-tartalon meghatározását már régóta alkalmazzák, 
azonban a mérési módszerek hosszadalmasak és komoly laboratóriumi hátteret feltételeznek, 
ezért a gyakorlatban nem terjedtek el (Kotzé et. al., 1969).   
Valamennyi említett eljárásnak megvan a maga korlátja. Mivel általában egyetértés uralkodik 
abban a tekintetben, hogy a DNS megbízható paramétere a biomasszának. 
Szennyvíz iszapok rothasztásánál a szerves-anyag tartalom mérése a baktérium massza 
becslésére még közelítőleg sem alkalmazható. Szennyvizek anaerob kezelésénél az izzítási 
veszteség mérése könnyen elvégezhető, a lebegő anyag izzítási veszteségét elfogadhatjuk a 
biomassza közelítő mértékéül. Szennyvizek anaerob kezelésénél a biomassza becslésére a 
fehérje tartalom mérése is alkalmazható közelítő jelleggel.  
 
3.6 Biokémiai jellemzők 
Egy anaerob rothasztó savtermelő fázisában lejátszódó hidrolízis folyamatát a különböző 
jelenlévő enzimek aktivitásának mérésével jól lehet jellemezni. Az enzimek a szubsztrát 
anyagok lebontásában nagy szerepet játszanak. Az enzimaktivitást meghatározza a 
szennyvíziszap összetétele, a terhelés sebessége, a mikrobiológiai populáció természete, 
valamint a környezeti tényezők (hőmérséklet, pH, lúgosság stb.). Különösen fontos a 
hidrolízist végző enzimek (amiláz, proteáz, cellobiáz, foszfatáz) szerepe az anaerob 
rothasztásban, mivel ezek a makromolekulákat kisebb egységekre bontják, amelyek azután 
behatolnak a sejtek belsejébe, ahol további lebomlást szenvednek, vagy a sejtanyag 
építőkövéül szolgálnak. A hidrolitikus enzimaktivitással jellemezhető egy szubsztrát 
bonthatósága, ugyanis a szubsztrát lebontási sebesség az enzimaktivitás függvénye. Az 
enzimek aktivitásai ily módon mértékei a rothasztóban lejátszódó hidrolízis folyamatoknak 
(Thiel et. al., 1968).  
A különböző típusú szubsztráttal üzemeltetett rothasztók jellegzetes enzimaktivitási képet 
mutatnak. Pl, megfigyelték, hogy egy folyamatos üzemű rothasztó enzimaktivitása szűk 
határok között változott. A napi változás nem haladta meg a 10 %- ot kiegyensúlyozott 
körülmények között, de az egyensúlyozatlan üzemi körülmények beállását napi 10 %- nál 
nagyobb ingadozások jelezték. 
A különböző enzimaktivitás (proteáz, lipáz, dehidrogenáz) mérésekkel az anaerob folyamat 
szubsztrát lebontási aktivitása nyomon követhető. A Dél-Pesti szennyvíztelepen kísérleti 
rothasztó berendezéseknél proteáz, lipáz és dehidrogenáz enzim aktivitásokat mértünk. Az 
enzim aktivitási értékek jól jellemezték a rothasztó berendezés lebontási aktivitását az egyes 
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speciális szubsztrátokra vonatkozóan. Példaként az alábbiakban a lipáz aktivitás változását 
mutatjuk be a termofil és a  
mezofil rothasztó berendezésnél. 
A Dél-Pesti szennyvíztelepen üzemelő termofil és mezofil kísérleti rothasztó berendezés 
beüzemelése során mért lipáz aktivitási értékek lefutását a 7. ábra mutatja be.  

 

7. ábra Lipáz aktivitás változása a termofil és a mezofil reaktorban  
(Dél-Pest szennyvíztelep, FCSM Rt., 2004) 

 
A lipáz aktivitás meghatározásánál szubsztrátként para-nitro-fenil palmitátot alkalmazunk és 
az enzim reakció hatására keletkező para-nitro-fenolt koncentrációját mérjük. Az aktivitást 1 
g szerves iszap által óránként előállított para-nitro-fenolban (PNF) fejezzük ki 
(Vorderwülbecke, et. al., 1992).  
A beüzemelés kezdetén a mezofil rendszer lipáz aktivitása nagyobb volt, mint a termofil 
egységé. A termofil rendszert a mezofil oltóiszappal indítottuk el és a termofil reaktorban az 
egyensúly lényegesen lassabban állt be, mint a mezofilban. Négy hét eltelte után az 
egyensúlyi viszonyok javulása következtében a lipáz aktivitás ingadozása csökkent és a 
termofil egység aktivitása a mezofil egység aktivitását meghaladta.   
 
A gyakorlatban az enzim aktivitás-méréseket akkor célszerű alkalmazni, ha egy rothasztó 
berendezésnél gyakori a szubsztrát összetételének a változása. Az egyszerűsített enzim-
aktivitási méréseket ma már a gyakorlatban is viszonylag gyorsan el lehet végezni. A mérés 
elvégzéséhez nem szükséges különös felszereltség rendelkező laboratórium.   

 
Összefoglalás 
Az anaerob folyamat lefutását a szubsztrát összetétele, a szubsztrát beadagolásának sebessége, 
a hőmérséklet és a toxikus anyagok határozzák meg.   
Az ellenőrzés szempontjából a pH, lúgosság, az illósav koncentrációjának mérése, a gáz 
összetétel, a lebontási hatásfok és a redoxpotenciál érték a meghatározó. Az anaerob 
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rothasztásra vonatkozó jelenlegi ismereteink zömmel empirikus jellegűek, amelyek sok 
esetben nem képesek kellően megmagyarázni a jelenségeket. A gyakorlatban használt 
ellenőrző paraméterek összefüggéséből nem kapunk információt a sav és a metán termelő 
baktériumok arányának változásáról és a változás törvényszerűségéről, a baktériumok 
természetéről és a mélyebb folyamatok összefüggéséről. 
A szakirodalmi és a saját tapasztalatunk alapján a rothasztók egyensúlyi viszonyainak 
nyomon követése céljából a pH, összes illósav, lúgosság és a biogáz CO2 tartalmának 
egyidejű mérését javasoljuk.   
 
 
Summary 
No single factor (parameter) can be used as a control measure of the process of anaerobic 
digeston as the degradation of organic matter to methane and carbondioxide is brought about 
by a heterogeneous microbialpopulation. It has been indicated that various factors affect 
digestion and that a number of general parameters such as pH, alkalinity, volatile fatty acid 
content, solids and volatile solids content, COD of  feed and effluent and rate and 
composition of gases produced are normally used to control anaerobic digestion. The 
alkalinity, pH and volatile acid content parameters are related and these parameters must be 
considered together. To ensure that sufficient buffering capacity is available to counteract 
sudden increases in fatty acid content, the alkalinity should be greater than 3000 mg CaCO3/l. 
The pH value should be immediately adjusted, should it fall below 6.0 and the pH may also 
be controlled by addition of well-digested sludge from an active digester.  
The volatile fatty acid (VFA) content of mixed liquor of a digester is one of the most useful 
parameters in controlling digestion. A volatile fatty acid (VFA) content of less than 500 mg/l 
is generally prefered.  
Any decline in rate of gas production from a constant value accompained by a change in 
methane/carbon dioxide ratio is indicative of unbalanced conditions. The methane/carbon 
dioxide ratio of the gas is also characterestic of the substrate supplied. In addition to these 
general control parameters discussed earlier, biochemical detreminations such as enzyme 
activity measurements proved to be useful in the control of anaerobic digesters.  
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