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Az ember által uralt bolygón élünk, amelyen az emberi tevékenység következtében a 
környezet drasztikusan megváltozott.  A változás a környezetben nem új jelenség. Föld, mint 
bolygó a változásoknak volt alávetve keletkezésétől, kb. 4,6 milliárd évtől kezdve. Amikor az 
élet első formája a földön megjelent, kb. 3,7 milliárd évvel ezelőtt a teljes környezet anaerob 
állapotú volt.  A redukáló jelegű atmoszféra tekintélyes mennyiségű CH4, CO, CO2, HCN, H2, 
NH3 vegyületet tartalmazott. Az anaerob környezetben kb. 2,3 milliárd évvel ezelőtt a ciano-
baktériumok által az oxigén-termelés megindult. Nehéz megmondani, hogy mikor indult az 
oxigéntermelő fotoszintézis, de 2,3 milliárd éve már fejlett volt és javában zajlott. A 
fotoszintézis megjelenése a biomassza-termelődés robbanását idézte elő. A biomassza-
termelődés végül az atmoszférában 20% oxigén jelenlétet eredményezett. A biomassza 
jelentős növekedése nagy változásokat hozott a metántermelő baktériumok tevékenységében. 
A fotoszintézis létezése előtt a szervetlen vegyületek alkották a metanogén produkció fő 
forrásait (H2; CO2), de most már a globális metántermelődés fő forrása az ecetsav és a 
hidrogén, a biomassza anaerob lebontásából származnak. A metán mennyiségét tekintve a 
szén-dioxid után a második legjelentősebb üvegházhatású gáz, amelynek légköri 
koncentrációja az elmúlt másfél évszázad során megháromszorozódott. A légköri 
metánkoncentráció növekedése csak kismértékben írható az ipari tevékenység (pl. fosszilis 
tüzelőanyag égetés) rovására. Ennél sokkal jelentősebb mértékben járulnak hozzá az (pl. 
mezőgazdasági termelésből származó) úgynevezett biogén források. A tudósok mindeddig azt 
feltételezték, hogy a biogén metán képződése alapvetően szerves anyag oxigénmentes 
(anaerob) környezetben történő lebontása során, anaerob baktériumok tevékenysége mellett 
zajlik. Ebből kifolyólag a nagy mennyiségű biogén metán-forrást a vizes élőhelyek, a 
rizsföldek, a kérődzők és a termeszek emésztőrendszere, a hulladéklerakók, óceánok, tavak, 
mocsarak és a szennyvíztisztítók képezik. A abiogén eredetű (nem-élő) metántermelő-
források közé sorolhatók a szénbányák, természetes gázkitörések, ipari vesztességek, 
biomassza égetés, metán-hidrátok és a vulkánok. Az eddigi kutatások szerint a világon évente 
mintegy 350 – 600 millió tonna metán keletkezik és ez a mennyiség az atmoszférába, kerül. 
Az atmoszférába jutó összes metán 81 – 86%-a biogén és 13 – 19%-a abiogén eredetű. 
Jelenleg a metán koncentrációja az atmoszférában kb. 1,6 mg/dm3, ami az általános 
üvegházhatásnak 15 – 20% -át képezi. 

A gyakorlatban az anaerob szennyvíztisztítás és az anaerob iszap kezelés folyamatát 
egyszerűen csak a rothasztásnak nevezik. Az angolszász szakirodalomban az anaerob 
fermentáció fogalma alatt sok esetben az illósavtermelő folyamatot értik, míg a biogáz 
képződését inkább a metán-képződési (biomethanation) folyamattal azonosítják.  Az anaerob 
folyamat kutatásáról és új technológiai megoldásokról az angolszász szakirodalomban 
nagyszámú közlemény jelenik meg. Az angol nyelvű szakirodalmi kifejezéseket igyekeztünk 
kerülni, azonban bizonyos esetekben, az elterjedt angol nyelvű rövidítéseket és fogalmakat 
kénytelenek voltunk használni, miután ezek helyett megfelelő magyar nyelvű kifejezés nincs. 
Az elterjedt angol kifejezések és jelölések új magyar kifejezésekkel történő helyettesítése 
körülményes lett volna, ezért az angol nyelvű kifejezések rövidítését sok esetben átvettük. 

A rövidítéseket minden fejezet végén megadtuk, elkerülve olyan félreértést, hogy egy 
főfejezetben használt jelölés ugyanabban a fejezetben más fogalmat is jelöljön. Az azonos 
betű vagy jelölés a különböző fejezetekben más tartalommal bírhat.  Számos szakirodalmi 
közleményt ismertetünk, melyek laboratóriumi, fél-üzemi és üzemi méretben végzett 
kísérletek eredményeit értékelik. Ezek a kutatási eredmények sok esetben az üzemeltető 
számára is hasznosak lehetnek, mert ezek az eredmények az üzemeltetést segíthetik. Ilyen 
kérdés lehet például különleges szubsztrátok közös anaerob kezelése vagy extrém 
körülmények („sokk-szerű” terhelés, tápanyag hiány stb.) mellett folyó üzemeltetés, amely a 
gyakorlatban, sok esetben előfordulhat. Ismeretes, hogy a rothasztással foglalkozó magyar 
nyelvű szakkönyv nincs forgalomban. Kétségtelen, hogy a fiatal szakemberek nyelvtudása 
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lényegesen jobb, mint az előző generációk nyelvtudása. Idegen nyelvű (angol, német, francia) 
szakkönyvek beszerzése és hozzáférhetősége az utóbbi időben sokat javult. Ma már az 
Internet is nagy segítséget jelent rész– és alapkérdések tisztázásában. 

A fentiekben ismertetett érvek ellenére reméljük, hogy az anaerob biológiai lebontással 
foglalkozó magyar-nyelvű szakkönyv segítséget jelenthet az egyetemi oktatásban, kutatásban 
és az üzemeltetésben dolgozó szakemberek számára.  A szakkönyv részletesen foglalkozik az 
anaerob kezelés elméleti, gyakorlati és üzemeltetési kérdéseivel is. Egy fejezetben röviden 
értékeltük a hazai technológiai megoldásokat és üzemeltetési tapasztalatokat is. 

Az Európai Unió célkitűzésének megfelelően csökkenteni kell a fosszilis energiahordozók 
felhasználását. Célkitűzés, hogy az Európai Unióban a megújuló energiaforrások részaránya 
az EU teljes energiafogyasztásában 2020-ig 20%-ra emelkedjen. A megújuló energiaforrások 
hasznosításának egyik jól ismert módja a szennyvíziszapok és hulladékok anaerob kezelése. E 
szakkönyv megjelenése segíti az alapfolyamat és a technológiai alkalmazás lehetőségeinek 
jobb megismerését. 

Budapest, 2010. október 

A szerzők 


