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ĮVADAS 
Bioįkrovos pasirinkimas yra labai svarbi dalis projektuojant oro biologinio valymo 

įrenginius. Norint, kad biofiltras veiktų efektyviai, įkrova turi užtikrinti tinkamą aplinką 

mikroorganizmų augimui. Pagrindinės įkrovų savybės yra poringumas, drėgmė, maistinių 

medžiagų kiekis. 

Biofiltro įkrovos esmė – sudaryti didelį paviršių teršalų adsorbcijai ir absorbcijai. Įkrova 

taip pat naudojama kaip mikroorganizmų populiacijos maisto šaltinis. Kai kurioms įkrovoms 

trūksta reikalingų maisto medžiagų, jas būtina laistyti biogeninių elementų (mineralinių druskų) 

prisotintu vandeniu, siekiant užtikrinti aukštą mikroorganizmų aktyvumą (Chan 2006). 

Laboratorinėmis sąlygomis atiekami įkrovos areodinaminio pasipriešinimo ir fizinių 

savybių nustatymo tyrimai naudojant naudojant 3 skirtingus laboratorinių biofiltrų stendus, 3 

skirtingas įkrovas, kai naudojamos tiesios ir banguotos ploštelės ir 1 įkrova, kai naudojami 

vamzdeliai, ir 3 skirtingus teršalus. 

Renkantis filtruojančiosios terpės užpildą, svarbūs parametrai yra užpildo struktūra, 

poringumas, sorbcinės savybės, kvapas bei techninės ir ekonominės sąnaudos. Prieš pradedant 

biologinių oro valymo įrenginių eksploatavimą, juose įkomponuota bioįkrova, biologiškai 

aktyvinama, leidžiant per orą, užterštą organiniais teršalais (Baltrėnas ir kt. 2004). 

Biologiškai suaktyvinta bioįkrova laikoma tuomet, kai ją padengia plonas (5 – 30 µm 

storio) bioplėvelės sluoksnis, kuriame gyvena mikroorganizmai. Biologiškai suaktyvinti įkrovą 

galima ir kitu būdu, kai mikroorganizmai pirmiausia išauginami tam tikroje terpėje, vėliau jų 

kultūros užsėjamos ant nesuaktyvintos įkrovos. 

Pagrindiniai parametrai, lemiantys įkrovos parinkimą įrenginiui, yra (Wani et al. 1998; 

Shareefdeen et al. 2002): 

• geras drėgmės sugėrimas,  reikalingas mikroorganizmų vystymuisi; 

• didelis paviršiaus plotas, veikiantis absorbciją ir biocheminių procesų greitį; 

• geras aprūpinimas  maistinėmis  medžiagomis mikroorganizmų gyvybinėms 

funkcijoms palaikyti; 

• žemi hidraulinio pasipriešinimo koeficientai praeinančiam oro srautui; 

• geros fizinės charakteristikos  – stabilumas ir ilgas tarnavimo laikas; 

• įkrovos kaina; 

• įkrovos prieinamumas. 

Dažniausiai biologiniam oro valymui nuo organinių ir neorganinių cheminių teršalų 

naudojamos durpės (Oh and Choi 2000; Zilli et al. 2001), dirvožemis, kompostas ar jų mišiniai 

(Delhomenie et al. 2002). Pavyzdžiui, durpes naudojant orui valyti nuo sieros vandenilio, gautas 

97–99 % biofiltro valymo efektyvumas (Hartikainen et al. 2002). Užterštam orui valyti gali būti 
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naudojamos ir tokios įkrovos, kaip celiuliozės granulės ar kokoso drožlės (Günther 2005). Taip 

pat pasaulyje plačiai naudojamos medienos pjuvenos, žievės, įvairios smulkintos atliekos, 

džiovintas nuotekų dumblas (Shareefdeen et al. 2003). Tačiau šios įkrovos naudojamos neilgai ir 

turi būti keičiamos jau po kelerių metų. Dauguma bioįkrovų naudojamos 3–5 metus (Tymczyna 

et al. 2004). Pastaruoju dešimtmečiu aktyviai ieškoma būdų, naudojant dirbtinės kilmės įkrovas, 

ilginti biofiltro įkrovos naudojimo laiką. Siekiant užtikrinti didelį įrenginio valymo efektyvumą 

ir ilgaamžiškumą, organinės natūralios kilmės įkrovos maišomos su dirbtinės kilmės įkrovomis, 

tokiomis kaip perlitas, poliuretanas, aktyvintoji anglis ir kt. (Yamamoto et al. 2005; Aizpuru et 

al. 2003). JAV mokslininkai orui valyti nuo etilacetato ir tolueno naudojo medienos skiedrų ir 

komposto mišinius. Taip pat siekdami sumažinti aerodinaminį įkrovos pasipriešinimą ir pailginti 

jos naudojimo laiką, medienos skiedras maišė su polistireno rutuliukais (Deshusses and Johnson 

1999; Sheridan et al. 2002). Lakiesiems organiniams junginiams skaidyti amerikiečių 

mokslininkai pasiūlė taikyti susmulkintas sukietėjusios lavos granules (Chitwood and Devinny 

2001). 

Kaip įkrova gali būti naudojama ir medžio žievė ar medžio pjuvenos. Biologiškai 

apaugdama mediena yra gera bioįkrova valant orą nuo cheminių medžiagų, kurios turi fenolinių 

grupių. Po valymo biologiniame filtre toliau šis sorbentas gali būti naudojamas kaip trąšos 

(Baltrėnas ir kt. 2004).  

Taip pat biofiltro įkrova gali būti naudojama ir bioanglis sumaišyta su medienos plaušu. 

Bioanglis – tai biomasės termocheminės konversijos 300–750oC temperatūros aplinkoje su 

ribotu oro tiekimu produktas.  

Dėl vyraujančio mikroporingumo ir didelio savitojo paviršiaus ploto (Glaser et al. 2002; 

Downie et al. 2009), bioanglis yra perspektyvi medžiaga naudoti dujinių teršalų sorbcijai oro 

valymo technologijose. Bioanglies porų (ypač mikrooporų) sąlygotos kapiliarumo jėgos 

užtikrina drėgmės išlaikymą (Major et al. 2009, Moreno–Castilla 2004; Verheijen et al. 2010) 

bioanglies pagrindu suformuotose įkrovose, todėl tai įgalina bioanglį naudoti įkrovos, kuri būtų 

tinkama mikroorganizmams gyvuoti, formavime. 

Iš medienos pagamintos bioanglies porų dydis kinta nuo 10 iki 3000 µm (palyginimui 

mikroorganizmų ląstelių dydis siekia 0.5–5 µm, o dumblų – 2–20 µm (Lal 2006)), bioanglyje 

gausu įvairių anglies formų, kitų energetinių resursų bei maistinių medžiagų, o tai sudaro 

palankią terpę mikroorganizmams, o ypač bakterijoms bei aktinomicetams kolonizuotis ir 

daugintis (Saito and Muramoto 2002; Warnock et al. 2007).  

Dėl aukščiau aptartų savybių išryškėja galimybė bioanglį nagrinėti kaip ekonomiškai 

efektyvią, oro teršalus sorbuojančią bei organinius oro teršalus oksiduojančių mikroorganizmų 

gyvybinę terpę.  
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Tikslas 

Metodikos tikslas – ištirti ir įvertinti, plokštelinės konstrukcijos oro valymo biofiltro su 

kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema, įkrovos aerodinamines ir fizines  sąvybes ir jų įtaką oro 

valymo efektyvumui, naudojant 3 skirtingus laboratorinių biofiltrų stendus, 3 skirtingas įkrovas, 

kai naudojamos tiesios ir banguotos biofiltro plokštelės ir 1 įkrova, kai  naudojamos plokštelės 

sudarytos iš vamzdelių, ir 3 skirtingus teršalus. 

 Pagrindinės sąvokos 
Biofiltras – oro biologinio valymo įrenginys, skirtas valyti užterštą orą nuo lakių organinių 

junginių.  

LOJ –  tai lakūs organiniai junginiai (dujiniai teršalai), kurie gali būti sudaryti  iš anglies, 

deguonies, azoto, chloro ir kitų atomų. Organiniai tirpikliai naudojami buityje ir pramonėje– tai 

LOJ pavyzdžiai.  

Drėgnumas – apibūdinamas iš oro sugertos drėgmės masės ir sausos medžiagos masės santykiu 

esant bet kokiai temperatūrai ir santykiniam oro drėgniui. 

Vandenilio potencialas – vandenilio jonų (H+) koncentracijos tirpale matas, parodantis tirpalo 

rūgštingumą ar šarmingumą. 

Poringumas – porų kiekis kietame kūne. Matuojamas vieneto dalimis nuo 0 iki 1 arba procentais 

nuo 0 iki 100 %. Poringumas naudojamas geologijoje, dirvotyroje ir šių mokslų šakose.  

Kapiliarinis sudrėkimas – kapiliarinį sudrėkimą sukelia vandens savybė kilti kapiliarais į viršų. 

Pakilimo aukštis priklauso nuo kapiliarų skersmens ir sienelių drėkinimo. 
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1. TYRIMO ATLIKIMO METODIKA 

Pateikta tyrimų metodika parengta atsižvelgiant ir pasinaudojant kitų mokslininkų 

dirbančių šioje srityje metodine patirtimi. Apžvelgtos šių mokslininkų metodikos: Baltrėnas ir 

Vaiškūnaitė (2002), Baltrėnas ir Zagorskis (2010), Zigmontienė ir Žarnauskas (2011), Aly 

Hassan and Sorial (2011), Singh et al. (2010), Jun and Wenfeng (2009), Chung et al. (2001), 

Duan et al. (2006), Ramirez et al. (2008). Išanalizavus autorių metodikas, kuriuose pateiktas 

matavimo taškų išsidėstymas, matavimo taškų kiekis, matuojami parametrai ir kt., sukurtoa nauja 

metodika skirta, plokštelinės konstrukcijos oro valymo biofiltrui su kapiliarine įkrovos 

drėkinimo sistema, tyrimams atlikti.   

1.1. TYRIMO ELEMENTŲ APRĖPTIS, VERTINAMI PARAMETRAI 

Atliekami biofiltro įkrovos aerodinaminio pasipriešinimo ir fizinių savybių tyrimai. Tyrimu 

metu, kai tyrimai vykdomi su tiesiomis ir banguotomis biofiltro plokštelėmis, biofiltro įkrovai 

naudojamos šios medžiagos: 

1. Medžio plaušas; 

2. Neustinė kamšytinė medžiaga ir medžio plaušas; 

3. Lininė medžiaga. 

Kai naudojamos plokštelės sudarytos iš vamzdelių, biofiltro įkrovai naudojama ši 

medžiaga: 

1. Bioanglis ir medžio plaušao mišinys (santykiu 10:4). 

Taip pat tyrimams parinkti trys teršalai, kurie nurodyti žemiau. Šie teršalai (LOJ) tyrimams 

pasirinkti atsižvelgiant į tai, kad į aplinkos orą išmetami didžiausi  jų kiekiai.  

Tyrimams parinkti 3 teršalai: 

1. Acetonas; 

2. Ksilenas; 

3. Amoniakas. 

Atliekant tyrimus su pasirinktais užpildais (medžio plaušu, sintetiniu veltiniu ir medžio 

plaušu, linine medžiaga) tyrimų eigoje būtina stebėti užpildo/įkrovos aerodinaminį 

pasipriešinimą ir nustatyti įkrovos fizines savybes tyrimų pradžioje. 

Vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių įkrovos parinkimą, yra jos aerodinaminis 

pasipriešinimas, kuris tiesiogiai susijęs su įkrovos poringumu ir drėgniu. Padidinus įkrovos 

drėgnį ir sumažinus frakciją, gaunamas didesnis įkrovos aerodinaminis pasipriešinimas. Taigi 

galima teigti, kad filtro įkrovos parinkimas ir jos drėkinimas yra lemiami veiksniai, turintys 

įtakos filtro valymo efektyvumui ir suvartojamos energijos kiekiui. Įprastiniam biofiltrui slėgio 

nuostoliai gali siekti nuo 0,1 iki 10 hPa. 



7 

 

1.2. TYRIMO METODŲ APRAŠYMAS 

Mokslinių tyrimų veikloje tiriama: įkrovos aerodinaminis pasipriešinimas ir fizinės įkrovos 

savybės (poringumas, santykinis ir absoliutus drėgnis, kapiliarinis sudrėkimas ir paviršiaus 

tankis, bioanglies ir įkrovos: pH, sorbciniai parametrai (porų skersmuo, paviršiaus plotas, porų 

tūris), bendrosios organinės anglies kiekis, sunkiųjų metalų koncentracijos, bioanglies 

peleningumas). 

Įkrovos aerodinaminis pasipriešinimas nustatomas matuojant slėgį tiekimo ir šalinimo 

ortakyje ir tarpuose tarp biofiltro ploštelių ir vamzdelių. Ortakyje slėgis matuojamas remiantis 

standartizuotu metodu, kuris pateiktas LAND-27-98/M-07. Tarpuose tarp biofiltro plokštelių 

slėgis matuojamas atsižvelgiant į ploštelių skaičių , aukštį ir ilgį. 

Įkrovos santikinis ir absoliutus drėgnis nustatomas svoriniu metodu, kuris remiasi masės 

kiekio sumažėjimu, šiuo atveju drėgmės kiekio sumažejimu  medžiagoje/įkrovoje.  

Medžiagos poringumas gali būti nustatomas tokiais būdais: 

• laboratorijoje (įsotinimu); 

• apskaičiuojamas pagal formules; 

• lauko sąlygomis tiesiogiai matuojant iškastuose dirvožemio profiliuose 

Šiuo atveju medžiagos poringumas nustatomas įsotinimo būdu. Vykdomas medžiagos 

sotinimas vėliau svėrimas ir pagal formules apsakaičiuojamas poringumas.  

Kapiliarinis sudrėkimas nustatomas vizulaliniu būdu t.y. įmerkiama plokštelė į vandenį ir 

stebiamas vandnes pakilimo aukštis medžiagoje. 

Medžiagos paviršiaus tankis nustatomas svėrimo būdu, naudojant tiriamają medžiagą ir 

plokštelę ant kurios pritviertinta tiriamoji medžiaga. 

Bioanglies ir įkrovos pH nustatomas vertinant mikroorganizmų gyvenimo sąlygas bei 

stebint kapiliarumo jėgų sąlygotos drėgmės įkrovoje pokyčius. pH nustatomas pagal standarto 

LST ISO 10523 reikalavimus. 

Sorbciniai parametrai (porų skersmuo, paviršiaus plotas, porų tūris) tiriamoje medžiagoje 

nustatomi gyvsidabrio porometrijos, elektroninės skanuojančios ir optinės mikroskopijos būdais. 

Bendrosios organinės anglies kiekis bioanglyje ir įkrovoje nustatomas bendrosios anglies 

analizatoriumi (TOC-V SHIMADZU) su tyrimo moduliu „SSM – 5000A“. Prietaiso veikimas 

pagrįstas sauso mėginio deginimu 900 oC, infraraudonųjų spindulių kamera matuojant išsiskyrusį 

anglies dioksido (CO2) kiekį. 

Sunkiųjų metalų (Cr, Cd, Cu, Ni, Zn, Pb ir Mn) koncentracijos bioanglyje ir įkrovoje 

nustatomi Buck Scientific firmos atominiu absorbciniu spektrofotometru 210 VGP liepsnos 

atominės spektrometrijos metodu (FAAS).  
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Peleningumas bioanglyje nustatymas tokiu principu: kambario temperatūroje išdžiovinami 

bioanglies bandiniai pasveriami  ir deginami 450°C temperatūroje 2,5 h iki pelenų. Po deginimo 

nustatoma pelenų  masė ir pagal formulę paskaičiuojamas peleningumas. 

Prieš pradedant naudoti bioanglį, kaip įkrova tyrimams biofiltre-adsorberyje ji turi būti 

suaktyvinta. Bioanglis sumaišoma su NaOH granulėmis 4:1 santykiu (NaOH:bioanglis) ir 10 ml 

vandens ir paliekama maišyti 2 h. Po to džiovinama 4 h 130 oC temperatūroje. Mišinys dar kartą 

kaitinamas 700 oC temperatūroje 1,5 h. Atvėsintas mišinys perplaunamas 0,1 M HCl tirpalu ir 

karštu dejonizuotu vandeniu iki pH 6,5. Plovimo etape aktyvuota anglis atskiriama 0,45 mm 

filtrais. Gauta anglis 24 h sausinama 110 oC temperatūroje ir laikoma uždaruose induose tolesnei 

analizei (Vargas et al. 2011).  

1.3. TYRIMO METODIKOS PARINKIMAS IR APIBŪDINIMAS 

1.3.1. TYRIMAMS REIKALINGA ĮRANGA 

Įkrovos aerodinaminio pasipriešinimo nustatymas 

Įkrovos aerodinaminis pasipriešimas biofiltre matuojams prietaisu TESTO 400, kuris 

pateiktas 1.1 paveiklse. 

Prietaisas Testo 400 gali matuoti oro srauto greitį, temperatūra, slėgį ir drėgmę, taip pat yra 

galimybė pamatuoti ir oro srauto debitą. Šiuo preitaisu matuojama oro temperatūra biofiltre tarp 

išdėstytų plokštelių. 

 

1.1 pav. Oro srauto parametrų matuoklis Testo 400 

• Oro srauto greičio matavimo diapazonas nuo 0 iki 60 m/s, tikslumas 0,01, paklaida  nuo 

±0,01 iki ±0,2 m/s (matavimo diapazonas, tikslumas ir paklaida priklauso nuo matavimui 

parinkto zondo); 

• Oro srauto drėgmės matavimo diapazonas nuo 0 iki 100 %, tikslumas 0,1 %, paklaida 

priklauso nuo zondo. 
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• Oro srauto temparatūros matavimo diapazonas nuo -200 iki 800°C (matavimo 

diapazonas, tikslumas ir paklaida priklauso nuo matavimui parinkto zondo);  

• Slėgio matavimo diapazonas nuo 10 iki 2000 hPa (matavimo diapazonas, tikslumas ir 

paklaida priklauso nuo matavimui parinkto zondo). 

Kapiliarinio sudrėkimo nustatymas 

Tiriant medžiagų kapiliarumą naudojamas indas su vandeniu, plokštelė ant kurios 

padengiama tiriamoji medžiaga, liniuotė, oro drėgmės ir temperatūros matuoklis, termometras. 

Prietasu „METREL MI6201“, kuris pateiktas 1.2 paveiksle, išmatuojama aplinkos oro 

drėgmė ir temperatūra. 

Matuoklis METREL MI6201 yra daugiafunkcinis. Jis gali būti skirtas matuoti aplinkos 

temperatūrą, santykinį drėgnį, oro judėjimo greitį, tai pat yra galimybė pamatuoti apšvietimą ir 

garso lygį, o tai priklauso nuo turimų zondų. Šiuo prietaisu matuojama aplinkos temperatūra ir 

santykinė drėgmė šalia plokštelinio biofiltro. 

 

1.2 pav. Aplinkos oro parametrų matuoklis METREL MI6201 

Prietaiso privalumai: 

• didelis grafinis ekranas 

• garso lygio matavimo diapazonas: 30 ÷ 130 dB, skyra: 0,1 dB 

• aplinkos temperatūros matavimo diapazonas nuo -20 iki +60°C, skyra: 0,1°C; 

paklaida: ± 0,5°C, ±0,2°C prie 25°C;  

• apšviestumo matavimas: iki 20000 lux; 

• oro judėjimo greičio matavimo diapazonas nuo 0,1 iki 20 m/s; skyra: 0,01 m/s (0,10 ÷ 

9,99 m/s) ir 0,1 m/s (nuo 10,0 iki 20,0 m/s); paklaida: 0,05 m/s  

• santykinės drėgmės matavimo diapazonas nuo 0% iki 100%; skyra: 0,1%; paklaida: 

±3% (0% ÷ 10% ), ±2% (10% ÷ 90%), ±3% (90% ÷ 100%);  

• temperatūros matavimas su K tipo termopora, matavimo diapazonas nuo -40 iki 

+1370°C (priedas); 

• atmintis: 4000 įrašymų; 
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• RS 232 sąsaja. 

Medžiagos santykio ir absoliutaus drėgnio nustatymas 

 Nustatant medžiagos santykinį ir absoliutų drėgnį naudojama SNOL 30/1100 mufelio 

krosnis, kurioje palaikoma 105±2°C temperatūra, ir svarstyklės, kurios pateiktos 1.3 paveiksle. 

 

1.3 pav. Svarstyklės KERN PCB 2500 

Prietaiso privalumai: 

• Išmatavimai 130x130 mm; 

• Svėrimo diapazonas nuo 0 iki 2500 g; 

• Tikslumas 0,01 g; 

• Paklaida  ± 0,03 g. 

Medžiagos paviršiaus tankio nustatymas 

 Medžiagos paviršiaus tankui nustayti naudojamos svarstyklės, kurios pavaizduotos 1.3 

paveikle, ir liniuotė. 

Bioanglies ir įkrovos pH 

Modulinė sistema, matuojanti pH vertę, skysčio temperatūrą, Redokso potencialą, laidumą 

ir druskingumą. Gali būti įrengti su 2 matavimo moduliai. Šiuo prietaisu matuojama terpės 

temperatūra. 

  

1.4 pav. Mettler Toledo skysčio temperatūros ir pH matuoklis  
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Prietaiso privalumai: 

• Apšviestas ekranas; 

• Dvikryptė RS 232 – sąsaja; 

• Programuojamos viršutinis / apatinis ribinės vertės; 

• Rankinis arba automatinis duomenų kaupiklis; 

• Rankinis arba automatinis duomenų registravimas; 

• Kalibravimo atskaitos laikmatis (laikas kontroliuojamas arba, priklauso nuo duomenų 

kiekio); 

• pH matavimo diapazonas nuo -2,000 iki +19,999 pH (paklaida ±0,001); 

• Temperatūros matavimo diapazonas nuo -30°C iki +130°C (paklaida ±0,1°C);  

• pH matavimas gali buti nustatomas 0,001, 0,01 ir 0,1 tikslumu, temperatūros 

matavimo tikslumas 0,1°C. 

Medžiagos poringumo nustatymas 

Medžiagos poringumui nustatyti nauojamos taip pat  KERN PCB 2500 svarstyklės, 

stikliniai biuksai, pipetė, liniuotė, slankmatis. 

Bendrosios organinės anglies nustatymas 

Bendroji organinė anglis kiekis bioanglyje ir įkrovoje nustatomas bendrosios anglies 

analizatoriumi (TOC-V SHIMADZU) su tyrimo moduliu „SSM – 5000A“ (1.5 pav.). 

 

1.5 pav. Bendrosios anglies analizatorius (TOC-V SHIMADZU) bendrosios, organinės ir 

neorganinės anglies kiekiui nustatyti 

Prietaisais gali nustatyti bendrosios organinės anglies kiekį medžiagje, intervale nuo 4 ppb 

iki 25000 ppm. Matavimo tikslumas 1,5 %.  

Sunkųjų metalų nustatymas 
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Sunkiųjų metalų (Cr, Cd, Cu, Ni, Zn, Pb ir Mn) koncentracijos nustatomos 210 VGT 

atominės absorbcijos spektrometru. Bangos ilgo diapazonas iki 19000 nm (ikslumas ±0,1 nm). 

 

1.6 pav. 210 VGT atominės absorbcijos spektrometras 

Bioanglies peleningumo nustatymas 

Bioanglies peleninguimui nustatyti naudojama deginimo krosnis SNOL 30/1100. Tik joje 

yra įdiegtas  E5CK-T tipo termoreguliatorius.  

Deginimo krosnies privalumai: 

• Kaitinimas iš keturių pusių; 

• Mikroprocesorinis termoreguliatorius; 

• Pluoštinė kamera; 

• Durų saugos jungiklis; 

• Keramikinės padinės plokštelės; 

• Galimybė prijungti prie kompiuterio. 

 

1.6 pav. SNOL 30/1100 mufelio krosnis 

1.1. lentelė SNOL 30/1100 krosnies parametrai 

Tipas T max, °C 
Vidaus matmenys, mm 

Talpa, L Galia, kW 
ilgis plotis aukštis 

SNOL 

30/1100 
Iki 2300 450 300 300 30 3,4 
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Įkrovos sorbcijos parametrų (porų skersmens, paviršiaus ploto, porų tūrio) nustatymas 

Medžiagos porinės struktūros tyrimai atlikti gyvsidabrio porometru QUANTACHROME 

POREMASTER PM-33-12. Didžiausias išvystomas slėgimas – 231 MPa. Matuojamas porų 

diametras: nuo 950 µm iki 6,4 nm. Porometro bendras vaizdas pateiktas 1.8 pav. 

 

1.8 pav. Gyvsidabrio porometras QUANTACHROME POREMASTER PM-33-12 

Elektroninė skanuojanti mikroskopija atlikta lauko emisijos skanuojančiu elektroniniu 

mikroskopu JEOL ISM – 7600 F. Mikroskopo didinimas nuo 25 iki 1000000. Elektronų 

greitinimo įtampa nuo 0,1kV iki 30 kV. Vaizdo raiška - iki 5120×3840 pikselių (JSM-

7600F...2013). Mikroskopo bendras vaizdas pateiktas 1.9 pav. 

 

1.9 pav. Lauko emisijos skanuojantis elektroninis mikroskopas JEOL ISM – 7600 F. 
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Optinė mikroskopija atlikta stereo mikroskopu MOTIC K-400 L su videokamera Pixera 

VSC (K-400L…2013). Mikroskopo didinimas: × 50.  Mikroskopo bendras vaizdas pateiktas 

1.10 pav. 

 

1.10 pav. Optinis stereo mikroskopas MOTIC K-400 L su videokamera Pixera VSC 

1.3.2. PASIRINKTO METODO APRAŠYMAS, TYRIMŲ SUDĖTIS IR APIMTIS 

Veikimo principas 

Eksperimentiniai tyrimai atliekami naudojant oro biologinio valymo įrenginį – biofiltrą. 

1.11a ir 1.11b paveiksle pateikta biofiltrų schemos, kai biofiltro kasetės išdėstytos tiesiai ir 

banguotai. Biofiltrą sudaro įkrova, įkrovos drėgnio ir temperatūros palaikymo filtre sistema, 

ventiliatorius, ortakiai, kuriais oras tiekiamas ir šalinamas iš įrenginio, oro srauto reguliavimo 

sklendė. 

Užterštas oras į biofiltrą tiekiamas per užteršto oro ortakį (1), kurio skersmuo 100 mm. 

Užteršto oro ortakyje yra įmontuota sklendė (9), kuria reguliuojamas oro srautio greitis, o tuo 

pačiu ir tiekiamo oro debitas. Taip pat šiame ortakyje įrengta mėginių paėmimo anga (2). Šiuoje 

vietoje nustatomas, oro srauto greitis, temperatūra, slėgis, tiekiamo į biofiltrą teršalo 

koncentracija, taip pat paimamas oro mėginys kvapų nustatymui. Paskui užterštas oro srautas 

patenka į biofiltrą. Oro srautas perforuota plokšte (8) paskirstomas per visą įkrovos tūrį (7). 

Užterštas oras juda tarp biofiltro ploštelių (7), kurios pamerktos į skystą terpę ir išdėstytos 4 mm 

atstumu viena nuo kitos, link išvalyto oro ortakio. Išvalytas oro srautas patenka į išvalyto oro 

ortakį (11), kurio skersmuo 100 mm, ir pašalinmas į aplinką. Išvalyto oro ortakyje įmontuotas 

veltiliatoriue ir įrengta mėginio paėmimo anga (2). Šioje vietoje nustatomas, oro srauto greitis, 

temperatūra, slėgis, tiekiamo į biofiltrą teršalo koncentracija, taip pat paimamas oro mėginys 

kvapų nustatymui. Biofiltre palaikoma optimali įkrovos drėgmė, terpės temperatūra, kuri 

nustatoma elektriniu kaitinimo tenu su termostatu (5). 
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1.11a pav. Plokštelinės konstrukcijos oro valymo biofiltro su kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema schema: biofiltro plokštelės tiesios konstrukcijos 
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1.11b pav. Plokštelinės konstrukcijos oro valymo biofiltro su kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema schema: biofiltro plokštelės banguotos konstrukcijos 



1 – užteršto oro ortakis, 2 – mėginių paėmimo vieta, 3 – Ventiliatorius, 4 – temperatūros jutiklis,  

5 – elektrinis tenas su termostatu, 6 – biofiltro laikančioji konstrukcija, 7 – biofiltro kasetė su įkrova,  

8 – perforuota plokštė, 9 – sklendė, 10 – biofiltro kasečių laikančioji dalis, 11 – išvalyto oro ortakis   

Eksperimentiniai tyrimai taip pat atliekami naudojant oro biologinio valymo įrenginį – biofiltrą-

adsorberį (1.12 pav.), kai vietoje biofiltro kasečių yra išdėstyti vamzdeliai ir juose patalpinta įkrova.  

Veikimo principas 

Užterštas oras tiekiamas per užteršto oro ortakį (1), kurio skersmuo 100 mm. Užteršto oro ortakyje 

įmontuotas ventiliatorius (2), kuriuo reguliuojamas oro srauto greitis bei slėgis. Pro ventiliatorių praėjęs 

oras yra  pašildomas oro kaitinimo tenu (4). Toliau užteršto oro srautas, praėjęs pro sklendę (5), patenka 

į biofiltrą, kur vėlesnį oro srauto sklidimą, iš viršaus ir iš apačios, riboja hermetizavimo plokštės (6), o 

biofiltro vamzdeliuose su įkrovomis (12) oras yra valomas. Teršalus skaido mikroorganizmai, kuriems 

gyvuoti reikalinga drėgmė, o elektrinis tenas su termostatu (17) yra reikalingas pašildyti vandenį (15), 

kad būtų sudaryta mikroorganizmų gyvavimui tinkama terpė.  Vandens temperatūra nustatoma 

temperatūriniu jutikliu (13). Veikiamas ventiliatoriaus (2) sukuriamo slėgio, išvalyto oro sratas kyla į 

viršų išvalyto oro ortakio (8) link, kurio skersmuo yra 100 mm. Ėminiai imami ėminių paėmimo vietose 

(A,B1-3,C1-3,D).B1-3 ir C1-3taškuose ėminiai imami trijuose skirtinguose aukščiuose: (1/3)h, (1/2)h, (2/3)h, 

kai h – vamzdelio aukštis (20 cm). 



 

 

1.12 pav. Biofiltro-adsorberio schema:
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1 – užteršto oro ortakis, 2 – ventiliatorius, 3 – skersmens perėjimas, 4 – oro kaitinimo tenas, 5 – sklendė, 
6 – hermetizavimo plokštė, 7 – tinklelis, 8 – išvalyto oro ortakis, 9 – korpusas, 10 – termoizoliacinė 
plokštė, 11 – hermetizavimo plokštės tvirtinimo elementas, 12 – biofiltro vamzdelis su įkrova,13 – 
temperatūrinis jutiklis, 14 – vandens talpa, 15 – vanduo, 16 – laikančioji biofiltro konstrukcija, 17 – 
elektrinis tenas su termostatu, 18 – valdymo blokas,19 – perforuota plokštė, A,B1-3,C1-3,D – ėminių 

paėmimo vietos. 

Biofiltruose gali būti naudojamos įvairios kilmės įkrovos. Kaip jau buvo minėta biofiltro 

įkrova gali būti organinės natūralio ir dirbtinės kilmės. Bet kokia organinė natūrali ar dirbtinė 

medžiaga, turinti reikiamą struktūrą ir kitų reikalingų sąvybių, gali būti naudojama užterštam 

orui valyti.  Organinės natūralios kimės įkrovos gali būti durpės, medienos atliekos ir kt., o 

dirtinės kilmės įkrovos gali būti: PVC rutuliukai, kamštinė įkrova, keramikiniai kubeliai, 

granuliuotas stiklas, polipropileno cilindrai, presuotos kietos atliekos, polivinilchloridiniai 

blokeliai, poliuretano kubeliai, įvairaus tipo veltiniai, aktyvuota anglis. Medžiagų parinkimas 

biofiltro įkrovai priklauso nuo daug veiksnių, kurie buvo paminėti aukščiau. Tačiau dar vienas 

veiksnys nuo kurio priklauso medžiagos parinkimas yra pati biofiltro konstrukcija. Šiuo atveju 

mes turime biofiltrą su kapiliarine drėkinimo sistema. Ši biofiltro konstrukci yra nauja tuo, kad 

biofiltro užpildas dėl kapiliarinio įgėrimo pats save drėkina. Todėl parenkant medžiagą labai 

savrbu atsižvelgti į šiuos parametrus: medžiagos santykinį ir absoliutų drėgnį, paviršiaus tankį, 

higroskopiškumą, o svarbiausia medžiagos poringumą. 

Prieš gaminant kasetses ir jas įrengiant biofiltre atliekami medžiagų santykinio ir 

absoliutaus drėgnio, poringumo, kapiliarinio sudrėkimo, paviršiaus tankio nustatymo tyrimai. 

Šiems tyrimams parinktos 35 medžiagos. Iš 35 medžiagų parinkti 4 optimaliausi variantai ir su 

jomis biofiltro tyrimo eigoje tiriamas įkrovos aerodinaminis pasipriešinimas.  

Medžiagos santykio ir absoliutaus drėgnio nustatymas 

Drėgnio tyrimo metu nustatoma tiriamųjų medžiagų absoliutus ir santykinis drėgnis. 

Drėgnio nustatytmui paimama tiriamoji medžiaga pasveriamas tam tikras jos kiekis ir ji 

patalpinama į SNOL 30/1100 mufelio krosnį, ir džiovinama 105оC temperatūroje. Po 1 valandos 

tiriamonoji medžiaga pasveriama  ir paskaičiuojamas jos santykis drėgnis pagal formulę: 

                                                            �� = �
��
∙ 100%                                                          (1.1) 

čia: 

 Ws – medžiagos santykinis drėgnis, %; 

 W – medžiagoje esančios drėgmės kiekis, g; 

 Gs – drėgnos medžiagos masė, g. 
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Po to tiriamoji medžiaga vėl patalpinama į džiovinimo krosnį ir džiovinama 105оC 

temperatūroje iki visiško medžiagos išdžiūvimo. Tiriamajai medžiagai visiškai išdžiuvus pagal 

formulę paskaičiuojamas absoliutus medžiagos drėgnis.  

																																																											�� = �
�
∙ 100%                                                          (1.2) 

čia: 

 Wa – medžiagos santykinis drėgnis, %; 

 W – medžiagoje esančios drėgmės kiekis, g; 

 Ga – absoliučiai sausos medžiagos masė, g. 

Santykinis ir absoliutus drėgnis 35 medžiagoms nustatomas atskirai po vieną kartą. 

Medžiagos poringumo nustatymas 

Poringumas yra vienas iš svarbiausių akytų medžiagų struktūros rodiklių. Jis parodo 

kokią medžiagos tūrio dalį užima poros, tuštymės.  

Nustatant poringumą naudojamas įsotinimo būdas. Poringumas matuojamas vieneto 

dalimis nuo 0 iki 1 arba procentais nuo 0 iki 100 %.  

Poringumas nustatomas pagal formulę:  

 

                                               � = �1 − ��
��
� ∙ 100 = ρ��ρ�

ρ�
∙ 100, %                                         (1.3) 

Čia: 

��- natūralus tankis, (g/cm3, kg/m3, t/m3); 

��- tikrasis (savitasis, skeleto) tankis, (g/cm3, kg/m3, t/m3). 

Birių medžiagų natūralusis tankis vadinamas piltiniu tankiu ir suprantamas kaip į 

standartinį indą be sutankinimo supiltos birios medžiagos masės ir indo tūrio santykis.  

Poringumas nustatomas įsotinimo metodu: 

Pasveriamas indas (m1, g), į jį supilama ar įdedama tiriamoji medžiaga ir nustatomas jos 

tūris Vd (cm3). Indas su medžiaga pasveriamas (m2, g). Pipete lašinamas vanduo ir stebimas 

įsotinimas. Kai medžiagos paviršiuje susidaro vandens plėvelė, sotinimas baigiamas. Indas su 

įsotintu mėginiu pasveriamas (m3, g). Apskaičiuojama, kiek sunaudota vandens mėginio 

įsotinimui (Vv, cm3). 

																																																																				�� = ������
� 

�                                                                 (1.4) 

Čia: 

��- vandens tankis, (g/cm3). Priimama, kad jis lygus 1000 g/cm3. 

Apskaičiuojami medžiagos skeleto (ρd), įsotintos medžiagos (ρsot.) ir kietų dalelių (ρs) 

tankiai pagal formules: 
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																																																																					�! = �����"
#$

�                                                               (1.5) 

																																																																						��%� = �����"
#$

�																																																																				(1.6) 

																																																																�� = � �$∙� 
� &�$���'�

�                                                              (1.7) 

 

Apskaičiuojamas bendras medžiagos poringumas pagal formulę: 

                                                         � = �1 � �$
��
� ∙ 100, %                                                      (1.8) 

Nustatomas atviras poringumas pagal tūrinių matavimų duomenis: 

                                                                  � � # 
# ∙ 100, %                                                        (1.9) 

Kapiliarinio sudrėkimo nustatymas 

Pripylus vandens į indą, termometru išmatuojama jo temperatūra. Paruošta plokštelė 

įmerkiama į indą su vandeniu. Plokštelė į vandennį įmerkiama taip, kad vanduo apsemtų tik 5 cm 

ploštelės aukščio.  

Vandens pakilimo aukštis matuojamas po 1h, 3h ir po 24h. Vandens pakilimo aukštis 

medžiagoje pateiktas 1.13 paveiklse.  

 

1.13 Pav. Vandens pakilimo aukštis medžiagose 
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Vandnes pakilimo aukštis po 1 valandos (įmerkimo gylis 5 cm), kairėje kai naudojamas 

baltas veltinis KMs-1000 ir medžio plaušo ir aktyvuotos anglies mišinys, dešinėje kai 

naudojamas baltas veltinis KMs-1000 ir medžio plaušas. 

Medžiagos paviršiaus tankio nustatymas 

Medžiagų paviršiaus tankis nustatomas visų tiriamųjų medžiagų, kurios jau buvo minėtos 

anksčiau. Žinant pavišiaus tankį galima nustayti kiek reikia medžiagos biofiltro įkrovai t.y. koks 

medžiagos kiekis reikalingas plokštelėms padengti. 

Nustatant dirbtinės kilmės medžiagų tankius, paimamas medžiagos kiekis (pluošto 

gabaliukas, su atitinkamais matmenys). Išmatuojamas paimto pluošto ilgis, plotis, storis ir 

apskaičiuojamas tūris. Veltiniu pedengiamos plastikinės plokštelės ir pasveriamoos. Žinant 

medžiagos tūrį, užimamą plotą, apskaičiuojamas paviršiaus tankis (g/cm2). Nustatant medžio 

plaušo, durpių ir aktyvuotos anglies kiekį ant plokštelės, paimama plastikinė ploštelė, 

pasveriama tuščia, tada ant jos atitinkamu sluoksniu užklijuojama tiriamoji medžiaga. Tada 

paruošta plokštelė išmatuojama, pasveriama ir paskaičiuojamas paviršiaus tankis.   

 

Įkrovos sorbcijos parametrų (porų skersmens, paviršiaus ploto, porų tūrio) nustatymas 

Medžiagos porinės struktūros tyrimai atlikami gyvsidabrio porometru 

QUANTACHROME POREMASTER PM-33-12. Porometru galima tirti gabalines (3-10 mm 

diametro) arba miltelių pavidalo medžiagas. Prieš tyrimą medžiaga išdžiovinama iki pastovios 

masės. Tyrimo metu galima nustyti bandinio tūrį ir tankį. Šių duomenų gavimui nustatoma 

bandinio masė, bandymo kolbos masė, bandymo kolbos su gysidabriu masė ir bandymo kolbos 

su bandiniu ir gyvsidabriu masė. Bandymas atliekamas žemo ir aukšto slėgio skyriuose. Gauta 

įterpto į bandinį gyvsidabrio tūrio priklausomybė nuo panaudoto slėgio leidžia įvertinti bandinio 

porų struktūrą. Gyvsidabris nedrėkina daugelio neorganinių medžiagų ir į poras gali patekti tik 

veikiant slėgiui. Didinant slėgį gyvsidabris skverbiasi į vis smulkesnes poras ir kapiliarus. Porų 

diametras apskaičiuojamas pagal Washburn  (Gao and Hu 2013; Westermarck 2000; Diamond 

2000) lygtį: 

                                                             pd = −4σ θcos                                                              (1.10) 

čia:  

p – slėgis;  

d – porų diametras; 

σ – gyvsidabrio paviršiaus įtempimas, (480 erg/cm2);  

θ – gyvsidabrio ir analizuojamosios medžiagos drėkinimo kampas, (140 deg). 
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Lauko emisijos skanuojančiu elektroniniu mikroskopu JEOL ISM – 7600 F gaunamas daug 

kartų padidintas labai mažos tyrinėjimo paviršiaus srities vaizdas. Elektroniniu mikroskopu 

galima tyrinėti kietųjų kūnų – metalų, dielektrikų, puslaidininkų paviršius ir pjūvius. 

Skenuojančio elektroninio mikroskopo veikimas pagrįstas siaurai (5 – 10) nm sufokusuoto 

elektronų pluoštelio vakuume sąveika su paviršiumi skenuojant tiriamąjį bandinį. 

Skenuojančiame elektroniniame mikroskope pagrindiniai signalai, kuriuos fiksuoja detektorius, 

yra atsispindėję elektronai ir antriniai elektronai, t.y. tie, kuriuos įgreitinti skenuojantieji 

elektronai išmuša iš medžiagos paviršiaus. Lyginant su optiniu mikroskopu, skenuojantis 

elektroninis mikroskopas leidžia išskirti ne tik gerokai mažesnius paviršiaus struktūros darinius 

(didinimas iki 1 000 000 kartų), bet ir gauti žymiai geresnį kontrastą dėl didelio ryškumo gylio 

(iki 30 µm). Elektroniniame mikroskope antrinių arba atsispindėjusių elektronų signalas, 

skenuojant bandinio paviršių elektronų pluošteliu, yra registruojamas detektoriumi. Detektoriaus 

signalas sustiprinamas ir naudojamas ryškiui moduliuoti elektroniniame vamzdelyje, kurio 

spindulys skenuojamas sinchroniškai su bandinį skenuojančiu elektronų pluošteliu. Dėl to 

kiekvienas tiriamojo bandinio taškas atitinka tašką ekrane. Skenuojamas tiriamojo bandinio 

plotas yra labai mažas palyginti su atitinkamu plotu ekrane. Didinimas – tai ekrane matomo 

vaizdo ir atitinkamo tiriamojo bandinio ploto santykis. Elektroninio mikrospopo skiriamoji geba 

suprantama kaip mažiausias atstumas kai stebimi du taškai dar matomi atskirai. Skiriamąją gebą 

lemia skenuojančiojo elektronų pluoštelio skerspjūvio plotas bandinio plokštumoje. Gerai 

sufokusuoto elektroninio mikroskopo elektronų pluoštelio skerspjūvis bandinio plokštumoje yra 

(6 – 10) nm, tai ir yra ribinė elektroninio mikroskopo skiriamoji geba. Tokiai skiriamajai gebai 

pasiekti būtinas geras bandinio paviršiaus elektrinis kontaktas su žeme, tai yra geras statinio 

krūvio nuvedimas. 

Optinis stereo mikroskopas MOTIC K-400 L su videokamera Pixera VSC leidžia atlikti 

pirminę medžiagos vaizdo analizę bei pateikti medžiagą grafinių vaizdų analizavimo 

programoms. Atliekant tyrimus optiniu mikroskopu pereinamoje šviesoje naudojami imersiniai 

preparatai arba ploni permatomi bandinio šlifai. Tiriant atspindėtoje šviesoje naudojami poliruoti 

šlifai. Ruošiant imersinį preparatą kieta medžiaga yra susmulkinama iki dalelių kurių dydis ne 

didesnis nei 75 µm. Švaraus stiklo padėklo centre patalpinama apie 10 - 20 mg miltelių ir 

uždengiama kitu stiklu. Permatomas šlifas tai plonas (apie 0,015 mm-0,03 mm storio) medžiagos 

sluoksnis priklijuotas tarp padėklo ir viršutinio stiklų.  
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Bendrosios anglies kiekio nustatymas bioanglyje ir įkrovoje 

Bendrosios anglies (BA) kiekis bioanglyje (kartu su informacija apie pelenų sudėtį) yra 

svarbus indikatorius, nustatant pradinės biomasės cheminę sudėtį ir bioanglies gamybos sąlygas 

(Antal and Grønli 2003). BA kiekis bioanglies ir įkrovos bandiniuose naudojamas kaip atskaitinė 

vertė toles 

Ėminiai išdžiovinti kambario temperatūroje, prasijoti per 2 mm akučių dydžio sietą (Retsch, 

AS 2006), sumalti ir homogenizuoti. Į deginimo kiuvetę pasverta 10 mg bandinio ir patiekta į 

deginimo kamerą (Vaitkutė et al. 2010). 

Sunkiųjų metalų koncentracijos nustatymas bioanglyje ir įkrovoje 

Sunkiųjų metalų koncentracijos nustatymas bioanglyje ir įkrovoje filtro testavimo metu 

svarbus stebėti sunkiųjų metalų koncentracijos pokyčius filtro veikimo metu, kai dėl 

mikroorganizmų veiklos gali pakisti bioanglyje esančių sunkiųjų metalų stabilumas, padidėti 

sunkiųjų metalų judrioje formoje dalis. 

Kambario temperatūroje išdžiovinti bandiniai deginti 450°C temperatūroje 2,5 h iki pelenų. 

Atsvėrus 0,2 g pelenų mėginiai mineralizuoti Milestone ETHOS mineralizatoriuje (Butkus and 

Baltrėnaitė 2007). Sunkiųjų metalų (Cr, Cd, Cu, Ni, Zn, Pb ir Mn) koncentracijos analizuotos 

Buck Scientific firmos atominiu absorbciniu spektrofotometru 210 VGP liepsnos atominės 

spektrometrijos metodu (FAAS). Sunkiųjų metalų koncentracijoms esant arti FAAS metodo 

aptikimo ribos, koncentracijos analizuotos atominiu absorbciniu spektrofotometru su grafitine 

kiuvete (GFAAS). 

Bioanglies peleningumas 

Įkrovos kietumas ir stiprumas yra aktualus užtikrinant oro valymo filtro mechaninį 

patvarumą. Kadangi bioanglis sudaro didžiąją dalį įkrovos, viena iš savybių, apsprendžiančių 

bioanglies stiprumines ir kietumo savybes, yra pelenų kiekis. Mažesnio peleningumo bioanglis 

pasižymi geresnėmis stipruminėmis ir kietumo savybėmis. 

Kambario temperatūroje išdžiovinti bioanglies bandiniai pasverti (mBC) ir deginti 450°C 

temperatūroje 2,5 h iki pelenų. Nustatyta po deginimo susidariusi pelenų masė (mp). 

Peleningumas p apskaičiuotas pagal formulę (1.11): 

                                                      
  
p =

mBC − mp

mBC

×100%.                                                (1.11) 

Bioanglies ir įkrovos pH 

Bioanglies ir įkrovos pH svarbus vertinant mikroorganizmų gyvenimo sąlygas bei stebint 

kapiliarumo jėgų sąlygotos drėgmės įkrovoje pokyčius. 
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pH nustatytas pagal standarto LST ISO 10523 reikalavimus. Kambario temperatūroje 

išdžiovinti bandiniai sumaišyti su dejonizuotu vandeniu santykiu 1:5 ir palikti 1 h kratyti 

mechaniniame kratytuve Gerhardt, Rotorshake RS12. Pasibaigus kratymui bandiniai palikti 

nusistovėti 1 h. pH nustatytas kalibruotu skaitmeniniu Mettler Toledo firmos pH-matuokliu. 

Įkrovos aerodinaminio pasipriešinimo nustatymas 

Tyrimams parinktos 4 medžiagos ir su jomis biofiltro tyrimo eigoje nustatomas įkrovos 

aerodinaminis pasipriešinimas. 

Taškai, kuriuose tiriamas įkrovos aerodinaminis pasipriešinimas biofiltre, kai biofiltro 

kasetės yra tiesios ir banguotos, yra pavaizduoti 1.11a ir 1.11b paveiksle (A-A ir B-B pjuvyje). 

Įkrovos aerodinaminis pasipriešinimas nustatomas 36 taškuose. Kasetės matmenys į ilgį 0,9 

metro, į auštį 0,2 metro, storis priklauso nuo tyrimams naudojamos medžiagos. 

Kai vietoje biofiltro kasečių naudojami vamzdeliai, taškų išsidėtymas tiriant deguonies 

kiekį pavaizduotas 1.12 paveiksle. Slėgis biofiltre nustatoma 9-iose taškuose B ir 9-iose taškuose 

C ėminių paėmimo vietose. B ir C ėminių paėmimo vietose matavimai atliekami 3-iuose 

taškuose ir kiekviename taške 3-iuose aukščiuose: (1/3)h, (1/2)h, (2/3)h, kai h – vamzdelio 

aukštis (20 cm).lygio). 

Taip pat slėgis matuojamas biofiltro įtekėjimo ir ištekėjimo ortakiuose. Taškų išsidėstymas 

užteršto ir išvalyto oro ortakyje pateikti 1.11a ir 1.11b paveiksle (C-C pjūvyje) ir 1.12 paveiksle. 

Dėl nevienodo slėgio pasiskirstymo ortakio skerspjūvyje slėgis matuotas 0,7 ir 0,3 (vieneto 

dalimis) nuo ortakio sienelės – 48 mm ir 20 mm. Slėgiui greičiui nusistovėjus užfiksuojamas 

rezultatas. Slėgis matuojamas 12 taškų. Tačiau ortakių yra 2: oro įtekėjimo ir ištekėjimo. Todėl 

matavimai atliekami 24 taškuose. 

1.3.3. TYRIMŲ EIGA 

Prieš pradedant biologinių oro valymo įrenginių eksploatavimą (2 – 3 savaitės), juose 

įkomponuota bioįkrova, biologiškai aktyvinama, leidžiant per orą, užterštą organiniais teršalais 

(Baltrėnas ir kt. 2004). Biologiškai suaktyvinta bioįkrova laikoma tuomet, kai ją padengia plonas 

(5 – 30 µm storio) bioplėvelės sluoksnis, kuriame gyvena mikroorganizmai. Biologiškai 

suaktyvinti įkrovą galima ir kitu būdu, kai mikroorganizmai pirmiausia išauginami tam tikroje 

terpėje, vėliau jų kultūros užsėjamos ant nesuaktyvintos įkrovos. 

Vėliau po 2 – 3 savaičių pradedami vykdyti tyrimai. Stebimas įkrovos aerodinaminis 

pasipriešinimas. Pirma prietaisai (Testo 400 ir METREL MI6201)  paruošiami darbui. Nustatomi 

aplinkos parametrai t.y. aplinkos slėgis, temperatūra ir drėgmė.  
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Vėliau prietaisu Testo 400 nustatomas įkrovos aerodinaminis pasipriešinimas 36-uose 

taškuose tarp biofiltre išdėstytų ploštelių, viename taške matavimas atliekamas 3 kartus ir 

išvedamas vidurkis,  ir 24-iuose taškuose ortakiuose. Ortakyje atlikus 12-oje taškų matavimus 

išvedamas vidurkis. 

1.3.4. DUOMENŲ RINKIMAS IR APDOROJIMAS 

Tyrimų duomenys surašomi į tyrimų žurnalą. Jame kas dieną užrašomos visų matuojamų 

parametrų vertės. Visi duomenys nerečiau kaip 2 kartus per savaitę suvedami į duomenų 

apdorojimo programą, tam kad būtų galima grafiškai stebėti proceso pokyčius ir esant reikalui 

juos reguliuoti. Parametrų pokyčių grafinei išraiškai gauti į programą suvedami vidutiniai 

duomenys. Duomenys apdorojami MS Excell programa. 

1.3.5. SKAIČIAVIMO PRINCIPAI IR PAKLAIDŲ VERTINIMAS 

Įkrovos santykinio ir absoliutaus drėgnio nustatymas 

Įkrovos drėgnis nustatomas svoriniu metodu. Metodo paklaida ±25 %. Įkrovos santykinis 

ir absoliutus drėgnis nustatomas procentais. 

Medžiagos  poringumo nustatymas 

Medžiagos poringumas nustatomas įsotinimo metodu ir rezultatas pateikiamas  procentais. 

Tyrimo metu  įvertinama tik svarstyklių KERN PCB 2500 svėrimo paklaida, kuri yra ±0,03 g 

arba ±0,0012 %. 

Bioanglies ir įkrovos pH nustatymas 

Bioanglies ir įkrovos pH nustatomi prietaisu Mettler Toledo. Prietaiso paklaida nustatant  

pH siekia ±0,001. 

Medžiagos/įkrovos kapiliatrinio sudrėkimo nustatymas 

Medžiagos kapiliarinis sudrėkimas nustatomas liniuote išmatavus vandens pakilimo aukštį 

tiriamoje medžiagoje ir pateikiamas centimetrais.  

Medžiagos paviršiaus tankio nustatymas 

Medžiagos paviršiaus tankis nustatomas svarstyklėmis slankmačiu ir pateikimas g/cm2. 

Tyrimo metu  įvertinama tik svarstyklių KERN PCB 2500 svėrimo paklaida, kuri yra ±0,03 g 

arba ±0,0012 %. 
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Bioanglies peleningumo nustatymas 

Bioanglies peleningumas nustatomas sudeginus medieną iki pelenų, vėliau nustačius 

pelenų kiekį ir pagal formulę apskaičiavus peleningumą. Tyrimo metu  įvertinama tik svarstyklių 

KERN PCB 2500 svėrimo paklaida, kuri yra ±0,03 g arba ±0,0012 %. 

Sunkiųjų metalų koncentracijos nustatymas bioanglyje ir įkrovoje 

Nustatant sunkiųjų metalų koncentracijas bioanglyje ir įkrovoje įvertinama paklaida, kuri 

priklauso nuo bangos ilgio paklaidos ir naudojamos lempos paklaidos. Vertinant paklaidą 

atsižvelgiama į šiuos du dalykus. 

Bendrosios anglies kiekio nustatymas bioanglyje ir įkrovoje 

Nustatant bendrosios organinės anglies kiekį bioanglyje ir įkrovoje įvertinama prietaiso 

paklaida, kuri gali siekti 2 %. 

Įkrovos aerodinaminio pasipriešinimo nustatymas 

Įkrovos aerodinaminis pasipriešinimas nustatomas preitaisu Testo 400, kuris pateikia 

slėgio reikšmes paskaliais. Slėgio matavimo diapazonas nuo 10 iki 2000 hPa (matavimo 

diapazonas, tikslumas ir paklaida priklauso nuo matavimui parinkto zondo). Aerodinaminis 

pasipriešinimas nustatomas pagal slėgių skirtumą biofiltro oro srauto įėjime ir išėjime. 

Visų tiriamų parametrų paklaidos nurodomos pateikiant tyrimų rezultatus grafiškai. 

1.3.6. REZULTATŲ ANALIZĖ IR PATEIKIMAS 

Gauti rezultatai bus aprašomi, analizuojami ir lyginami su panašius tyrimus atlikusių 

mokslininkų tyrimų rezultatais, paskelbtais moksliniuose straipsniuose. Tyrimų rezultatai bus 

pateikiami susisteminti, grafiškai mokslinių tyrimų ataskaitoje. Taip pat bus atliktas gautų 

eksperimentinių tyrimų rezultatų statistinis įvertinimas su naudojant Excel bei STATISTICA 8.0 

programas. Ataskaitos pabaigoje bus pateiktos gautų tyrimų rezultatų išvados ir analizuota 

literatūra. Bus rengiama viena bendra ataskaita visiems tyrimui. 
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