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ĮVADAS 

Biologinio oro valymo metodo parinkimą lemia išvalymo efektyvumas, pigumas ir tai, kad 

susidaro nekenksmingų skilimo produktų. Teršalų biofiltracijos metodas gali būti takomas įvairių 

koncentracijų teršalams šalinti nuo 0,01 iki 10 g/m3. Ekonominiu požiūriu biologiniu oro valymo 

įrenginius perspektyvu naudoti mažesnių iki 1000 mg/m3 koncentracijų teršalams šalinti 

(Leethochawalit et al.  2001).  

Laboratorinėmis sąlygomis atiekami įkrovos drėgnio, įkrovos oro srauto pralaidumo ir 

biofiltro valymo efektyvumo nustatymo tyrimai 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. 

Laboratoriniame biofiltre bus įrengta kapiliarinė drėkinimo sistema, kuri efektyviai drėkins 

įkrovą. Įkrovos drėgnis priklauso ir nuo pačios medžiagos, jos santykinio ir absoliutaus drėgnio. 

Nors medžiaga ir turės didelį drėgnį, to nepakanka. Labai svarbus faktorius, yra tas, kad pati 

medžiaga sugebėtų sudrėkti, t.y. vanduo medžiagos kapiliarais kiltų aukštyn, o taip pat, kad pati 

medžiaga būtų kuo higroskopiškesnė. Todėl parenkant biofiltro įkrovą privalu atlikti vandens 

pakilimo medžiagoje aukčio tyrimus.  

Biofiltro valymo efektyvumas priklauso nuo įkrovos drėgmės, naudajamos įkrovos, oro 

judėjimo greičio biofiltre ir nuo esamos teršalo koncentracijos užterštame oro sraute. Kuo 

mažesnis oro srauto judėjimo greitis biofiltre tuo labiau pailgėja užteršto oro salyčio laikas su 

naudojma  įkrova, todėl padidėja oro išvalymo efektyvumas.  

Tikslas 

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

kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema, įkrovos drėgnio ir oro srauto pralaiduno 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.  
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Drėgnumas – apibūdinamas iš oro sugertos drėgmės masės ir sausos medžiagos masės santykiu 

esant bet kokiai temperatūrai ir santykiniam oro drėgniui. 

Higroskopiškumas – poringų kapiliarinių medžiagų savybė sugerti iš oro drėgmę. Apibūdinamas 

iš oro sugertos masės ir sausos medžiagos masės santykiu, kai temperatūra 20°C, santykinis oro 

drėgnis 100 %. 

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., sukurta 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 drėgnio, oro srauto pralaidumo ir efektyvumo 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, neustine kamšytine medžiaga ir 

medžio plaušu, linine medžiaga ir bioanglies ir medžio plaušo mišiniu) tyrimų eigoje būtina 

stebėti užpildo/įkrovos drėgnį, oro srauto pralaidumą, ir šių abiejų parametrų įtaką oro valymo 

efektyvumui.  

Mažo našumo biofiltruose mikroorganizmų gyvybinę veiklą lemiantys aplinkos veiksniai 

skirstomi į fizikinius, cheminius ir biologinius (Devinny et al. 1999; Iliuta et al. 2005). 

Fizikiniai veiksniai, dažniausiai veikiantys mikroorganizmų augimą ir dauginimąsi, yra 

drėgmė, temperatūra, osmosinis slėgis (Baltrėnas et al. 2004). 
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Vanduo – svarbiausia terpė, kurioje vyksta organizmų medžiagų apykaita, be to, visoms 

cheminėms reakcijoms, kurios vyksta gyvuose mikroorganizmuose, reikia vandens. Vanduo 

sudaro apie 75 % ir daugiau mikroorganizmų biomasės. 

Daugelis bakterijų ir mikromicetų gali daugintis, kai santykinis oro drėgnis siekia 80 – 100 

%. Todėl užterštas oro srautas, prieš patenkant į biofiltrą, drėkinamas drėkinimo kameroje. 

Biofiltre svarbu užtikrinti įkrovos drėkinimo sistemos kontrolę, nes vykstant oro valymui nuo 

LOJ įkrovos drėgnis kinta. Tekėdamas per įkrovą, oras, prisisotindamas garų, pašalina drėgmę ir 

mažina įkrovos drėgnį. Tačiau tuo pat metu biologinis skilimo procesas organinius junginius 

paverčia anglies dvideginiu (CO2) ir vandeniu, iš dalies atstatydindamas drėgmės kiekį. Skylant 

1 kg angliavandenilio, susidaro 1,5 kg vandens. Dažnai šio susidariusio vandens įkrovos 

drėkinimui nepakanka, todėl tenka įkrovą papildomai drėkinti. Efektyviam teršalų 

biodegradacijos procesui užtikrinti įkrovos drėgnis turi siekti 40–70 % (Jankevičius ir Liužinas 

2003; Yamamoto et al. 2005; Ottengraf and Konings 1991). Įkrovos drėgnis priklauso nuo jos 

rūšies ir biofiltre įdiegtos drėkinimo sistemos. 

Kuo mažiau įkrovoje drėgmės, tuo lėčiau dauginasi mikroorganizmai, silpnėja jų gyvybinė 

veikla, o vandens kiekiui sumažėjus žemiau minimumo – visai nutrūksta. Bakterijos liaujasi 

daugintis, kai substrate laisvo vandens kiekis sumažėja iki 20–30 %, o mikromicetai – 11–17 %. 

Tačiau nuolatinis drėgmės perteklius gali sukelti oro srauto pasipriešinimo padidėjimą (slėgio 

nuostolių padidėjimą) ir deguonies apykaitos sumažėjimą, dėlto gali susidaryti anaerobinės 

zonos. Nepakankama drėgmė sukelia įkrovos sausėjimą, mikroorganizmų nykimą, kas sumažina 

teršalų pašalinimo efektyvumą. 

1.2. TYRIMO METODŲ APRAŠYMAS 

Mokslinių tyrimų veikloje tiriama: įkrovos drėgnis, oro srauto pralaidumas ir biofiltro 

valymo efektyvumas. 

Įkrovos drėgnis, kai naudojamos tiesios ir banguotos biofiltro plokštelės, gali būti 

nustatomas svoriniu metodu, kuris remiasi masės kiekio sumažėjimu, šiuo atveju drėgmės kiekio 

sumažejimu  medžiagoje/įkrovoje. Tačiau laboratorinių tyrimų metu šio metodo taikymas 

drėgnui nustatyti nebus taikomas dėl techninių galimybių. Todėl pasirinktas paprastesnis ir  

tikslesnis medžiagos drėgnio nustatymo būdas, t.y. drėgmės kiekis įkrovoje nustaomas medžiagų 

drėgmės matuoklis M0290, kuris yra nesudėtingo veikimo principo ir parodo momentines 

matuojamo parametro vertes.  

Kai biofiltro plokštelės sudarytos iš  vamzdelių, įkrovos drėgnis nustatomas gravimetriniu 

(svoriniu) metodu. 
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Įkrovos oro srauto pralaidumas nustatomas matuojant oro srauto greitį tiekimo ir šalinimo 

ortakyje ir tarpuose tarp biofiltro ploštelių ir vamzdelių. Ortakyje oro srauto greitis matuojamas 

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

plokštelių oro srauto greitis matuojamas atsižvelgiant į ploštelių skaičių , aukštį ir ilgį. 

Biofiltro valymo efektyvumas nustaomas matuojant teršalo koncentraciją prieš valymą 

(užteršto oro įtekėjimo ortakyje)  ir po valymo (išvalyto oro ištekėjimo ortakyje). Teršalo 

koncentracija ore nustatoma MiniRAE 2000 prietaisu, kurio veikimas paremtas fotojonizacijos 

metodu. 

1.3. TYRIMO METODIKOS PARINKIMAS IR APIBŪDINIMAS 

1.3.1. TYRIMAMS REIKALINGA ĮRANGA 

Įkrovos drėgnio nustatymas 

Įkrovos drėgnio, kai bus naudojamos tiesios ir banguotos biofiltro kasetės, nustatymas 

biofiltro įkrovoje atliekamas drėgmės matuokliu M0290, kuris pateiktas 1.1 paveiksle.   

 

1.1 pav. Medžiagų drėgmės matuoklis M0290 

Šis prietaisas gali matuoti drėgmės kiekį medžiagoje, ore esantį drėgmės kiekį, medžiagos 

ir aplinkos temperatūą, aplinkos slėgį, rasos tašką. Parametrų matavimo ribos pateiktos žemiau. 

• Medžaigos drėgmės matavimo diapazonas nuo 0 iki 99,9 % (paklaida – ±0,1%); 

• Oro drėgmės matavimo diapazonas nuo 0 iki 100 % (paklaida – ±1%); 

• Oro temperatūros matavimo nuo -29 iki 77°C (paklaida – ±0,1°C); 

• Temperatūros matavimo diapazonas IR spinduliu -20 iki 200°C (paklaida – 

±0,1°C); 

• Slėgio matavimo diapazonas nuo 0 iki 20 kPa; 

• Rasos taško matavimo diapazonas nuo -30 iki 100°C (paklaida – ±0,1°C). 

Įkrovos drėgnis, kai biofiltro plokštelės sudarytos iš vamzdelių, nustatomas svoriniu 

metodu. Ir tyrimui atlikti naudojama E5CK–T mufelio krosnis, kurioje vyksta mėginių 

džiovinimas iki visiško išdžiūvimo. 
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Įkrovos oro srauto pralaidumo nustatymas 

Oro srauto greičio matavimai atliekami prietaisu Testo 400, kuris pateiktas 1.2 paveiksle. 

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

galimybė pamatuoti ir oro srauto debitą. Šiuo preitaisu matuojama oro drėgmė, oro srauto greitis 

biofiltre tarp išdėstytų plokštelių ir vamzdelių, o taip pat oro srauto greitis oro srauto įėjimo ir 

išėjimo ortakyje. 

Termoporos matavimo tikslumas kai oro srauto greitis nuo 0 m/s iki 2 m/s – ±0,01m/s, o 

kai srauto greitis nuo 2 m/s iki 10 m/s tai ±0,2 m/s. Taip pat „Testo 400“ galima matuoti oro 

srauto drėgmę, temperatūrą  ir slėgį.  

 

1.2 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 (matavimo diapazonas, tikslumas ir paklaida priklauso nuo matavimui 

parinkto zondo diapazono); 

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

priklauso nuo zondo diapazono. 

• Oro srauto temparatūros matavimo diapazonas nuo -200 iki +800°C (matavimo 

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

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

paklaida priklauso nuo matavimui parinkto zondo diapazono). 

Biofiltro oro valymo efektyvumo nustatymas 

Teršalų koncentracijos prieš ir po valymo įrenginio yra nustatomos MiniRAE 2000 (1.3 

pav.) prietaisu, kuris matuoja LOJ koncentracijas oro sraute.  

Prietaisas kontroliuoja greitai garuojančius organinius junginius, naudodamasis 

forojonizacijos detektoriumi su 9,8 eV, 10,6 eV arba 11,7 eV dujų išlydžio lempa.  
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Prietaiso ypatybės: 

• Lengvas ir kompaktiškas – lengvas ir nelygaus dizaino – įmontuota bandinių ėmimo 

siurblys; 

• Patikimas ir tikslus – iki 10 val. nuolatinės kontrolės su pakraunamų baterijų paketu – 

suprojektuotas nuolat  kontroliuoti LOJ garus ppm lygiuose; 

• Palankus vartotojui – iš anksto nustatytos STEL, TWA, žemo ir aukšto pikų verčių 

pavojų ribos. Kai matavimo ribos viršijamos, aktyvinami garsinis skambutis ir šviesos 

diodo ekrano mirksėjimas; 

• Duomenų įregistravimo galimybė – 15 000 taškų duomenų įregistravimo saugojimo 

talpa, skirta duomenų nusiuntimui į personalinį kompiuterį; 

• MiniRAE 2000 yra sudarytas iš PID, su pririštu mikrokompiuteriu ir elektronine 

grandine. Prietaisas yra patalpintas nelygiame ABS+PK korpuse su 8 simbolių ir 1 linija 

taškinės matricos skystųjų kristalų ekranu bei su 3 mygtukais, kurie užtikrina lengvą 

prietaiso naudojimą.. 

 

1.3 pav. MiniRAE 2000, modelis PGM 7600 

Bendros techninės charakteristikos: 

• Detektorius: fotojonizuojantis daviklis su 9,8 eV, 10,6 eV arba 11,7 eV ultravioleto 

lempa; 

• Kalibravimo dujos: izobutilenas: 0,99 ppm – 0,1 ppm kas 2 sekundes; 100 – 1,999 ppm 

1,0 ppm kas 2 sekundes; 2000 – 10 000 ppm 1,0 ppm kas 2 sekundes; 

• Matavimo tikslumas (izobutilenas): – 2000 ppm: ± 2 ppm arba 10 % skaitymo; >2000  

ppm: ±  20 % skaitymo; 

• Korekcijos rodikliai: 102 LOJ dujos; 

• Kalibravimas: dviejų taškų lauko nulio ir standartinių dujų kalibravimas; 
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• Kalibravimo atmintis: išsaugo iki 8 skirtingų kalibravimų; 

• Bandinių ėmimo siurblys: įmontuota iš vidaus. Tekmės greitis 450 – 500 cm3/min; 

• Temperatūra: nuo 0o – 45o C (32o – 113o F); 

• Drėgnumas: nuo 0 % – 90 % santykinio drėgnumo (nekondensuojantis). 

Veikimas. Nešiojamas MiniRAE 2000 yra kompaktiškas lakiųjų organinių junginių (LOJ) 

kontrolės prietaisas, suprojektuotas kaip plačiajuostis LOJ dujų kontrolės prietaisas ir 

informacijos registratorius, skirtas darbui pavojingose aplinkose. Jis pateikia realaus laiko 

matavimus ir aktyvina pavojaus signalus, kai tik išeiga viršija nustatytas ribas.  

Prieš gamyklinį transportavimą MiniRAE 2000 iš anksto nustatomos numatytos pavojaus 

ribos ir naudojant standartines dujas, sukalibruojamas daviklis. Vis dėlto, vartotojas turėtų 

patikrinti prietaisą ir prieš pirmą naudojimą atlikti kalibravimą. Kai kontrolės prietaisas pilnai 

pakraunamas ir sukalibruojamas, jis yra paruoštas darbui.  

1.3.2. PASIRINKTO METODO APRAŠYMAS, TYRIMŲ SUDĖTIS IR APIMTIS 

Veikimo principas 

Eksperimentiniai tyrimai atliekami naudojant oro biologinio valymo įrenginį – biofiltrą. 

1.4a ir 1.4b paveiksle pateikta biofiltrų schemos, kai biofiltro plokštelės 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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1.4a pav. Plokštelinės konstrukcijos oro valymo biofiltro su kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema schema: biofiltro plokštelės tiesios konstrukcijos 
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1.4b 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 (1.5 pav.),  kai biofiltro plokštelės sudarytos iš  vamzdelių 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). 



 

 

1.5 pav. Biofiltro-adsorberio schema:



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. 

Įkrovos drėgnio nustatymas 

Prieš gaminant kasetses, vamzdelius ir juos įrengiant biofiltre atliekami medžiagų santykinio ir 

absoliutaus drėgnio, poringumo ir kapiliarinio sudrėkimo tyrimai. Šiems tyrimams parinktos 35 

medžiagos. Iš 35 medžiagų parinkti 4 optimaliausi variantai ir su jomis biofiltro tyrimo eigoje tiriamas 

drėgnio pasiskirstymas visame įkrovos tūryje ir jo įtaką oro valymo efektyvumui.  

Įkrovos drėgnis nustatomas norint užtikrinti mikroorganizmų pasiskirstymą visame įkrovos 

tūryje ir stabilų jų darbą.  

Taškai, kuriuose tiriamas medžiagos drėgnis, kai naudojamos tiesios ir banguotos biofiltro 

plokštelės, pavaizduoti 1.4a paveiksle (A-A ir B-B pjuvyje) ir 1.4b paveiksle (A-A ir B-B pjuvyje). 

Drėgnis nustatomas 36 taškuose. Kasetės matmenys į ilgį 0,9 metro, į auštį 0,2 metro, storis priklauso 

nuo tyrimams naudojamos medžiagos. Matavimai atliekami biofiltro kasetės pradžioje (žymėjimas A) 

(kasetės pradžia bus ten kur užterštas oras įtekės į biofiltrą), viduryje (žymėjimas B) ir pabaigoje 

(žymėjimas C). Taškų išsidėstymas priklausys nuo kasečių skaičiaus. Jeigu biofiltre kasečių skaičius 

sudarys 30 vienetų, tai įkrovos drėgnis matuojamas 1, 10, 20 ir 30-oje kasetėje ir dar kiekvieno taško 3 

lygiuose, kasetės apačioje (3 cm nuo vandens lygio), viduryje (6 cm nuo vandens lygio) ir viršuje (9 

cm nuo vandens lygio).  

Matuojant įkrovos drėgnį taip pat nustatomi ir aplinkos parametrai t.y. drėgmės kiekis biofiltre, 

nes vyksta vandens garavimas, o nuo garavimo priklauso oro drėgmė biofiltre ir tuo pačiu tai turi 

įtakos įkrovos drėgniui, nes visos trys parinktos medžiagos yra higroskopiškos. Drėgmės kiekis 

biofiltre matuojaams Testo 400 prietaisu, kurio vaizdas pateiktas 1.2 paveiksle. Oro drėgmė biofiltre 

matuojama 36-oje taškų, tose pačiose vietose kaip ir įkrovos drėgmės kiekis. Taškų išdėstymas 

pateiktas 1.4a paveiksle (A-A ir B-B pjuvyje) ir 1.4b paveiksle (A-A ir B-B pjuvyje). Taip pat 

fiksuojamas aplinkos slėgis, temperatūra ir drėgmė. 

Taškai, kuriuose tiriamas medžiagos drėgnis ir drėgmės kiekis biofiltre, kai biofiltro plokštelės 

sudarytos iš vamzdelių, pavaizduoti 1.5 paveiksle. Abu parametrai nustatomi 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). 
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Įkrovos oro srauto pralaidumo nustatymas 

Įkrovos oro srauto pralaidumas nustatomas norint įvertinti įkrovos aerodinaminį pasipriešinimą 

priklausomai nuo oro srauto greičio. 

Taškai, kuriuose tiriamas oro srauto greitis įkrovos tarpuose, kai naudojamos tiesios ir banguotos 

biofiltro kasetės, yra pavaizduoti 1.4a paveiksle (A-A ir B-B pjuvyje) ir 1.4b paveiksle (A-A ir B-B 

pjuvyje). Įkrovos oro srauto pralaidumas nustatomas 36 taškuose. Kasetės matmenys į ilgį 0,9 metro, į 

auštį 0,2 metro, storis priklauso nuo tyrimams naudojamos medžiagos. Matavimai atliekami biofiltro 

kasetės pradžioje (žymėjimas A) (kasetės pradžia bus ten kur užterštas oras įtekės į biofiltrą), viduryje 

(žymėjimas B) ir pabaigoje (žymėjimas C). Taškų išsidėstymas biofiltre priklausys nuo kasečių 

skaičiaus. Jeigu biofiltre kasečių skaičius sudarys 30 vienetų, tai oro srauto greitis matuojamas 1, 10, 

20 ir 30-oje kasetėje ir dar kiekvieno taško 3 lygiuose, kasetės apačioje (3 cm nuo vandens lygio), 

viduryje (6 cm nuo vandens lygio) ir viršuje (9 cm nuo vandens lygio). 

Taškai, kuriuose tiriamas oro srauto greitis, kai biofiltro plokštelės sudarytos iš vamzdelių, 

pavaizduoti 1.5 paveiksle. Oro srauto greitis nustatomi 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).  

Visuose trijuose biofiltruose užteršto oro srauto greitis matuojamas biofiltro įtekėjimo ir 

ištekėjimo ortakiuose. Taškų išsidėstymas užteršto ir išvalyto oro ortakyje pateikti 1.4a ir 1.4b 

paveiksle (C-C pjuvyje) ir 1.5 paveiksle. Dėl nevienodo oro srauto greičio pasiskirstymo ortakio 

skerspjūvyje greitis matuotas 0,7 ir 0,3 (vieneto dalimis) nuo ortakio sienelės – 48 mm ir 20 mm. Oro 

srauto greičiui nusistovėjus užfiksuojamas rezultatas. Greitis matuojamas 12 taškų viename ortakyje. 

Tačiau ortakių yra 2: oro įtekėjimo ir ištekėjimo. Todėl matavimai atliekami 24 taškuose. 

Biofiltro oro valymo efektyvumo nustatymas 

Biofiltro valymo efektyvumo nustatymas remiasi teršalų koncentracijos nustatymu prieš valymo 

įrenginį ir po jo. Pagal teršalo koncentracijos sumažėjimą ore po valymo nustatomas biofiltro išvalymo 

laipsnis, kuris nusako ar valymo įrenginys pakankamai gerai išvalo užterštą orą. 

Tyrimams parinkti 3 teršalai: 

• Acetonas; 

• Ksilenas; 

• Amoniakas. 

Parinkti teršalai leidžiami į biofiltrą ir stebimas šių teršalų nukenksminimas (iš užteršto oro 

išvalymo laipsnis), kurį atlika ant biofiltro kasečių augantys mikrorganizmai. 



19 

 

Teršalo koncentracija matuojama prieš ir po valymo įrenginio. Matavimo vietos pateiktos 1.4a ir 

1.4b paveiksle (A-A pjūvyje): tiekiamo užteršto oro ortakyje ir šalinamo išvalyto oro ortakyje t.y. 

matavimo vietos pažymėtos 2 numeriu.  

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. Stebimi trys parametrai: įkrovos drėgnis, 

įkrovos oro srauto pralaidumas ir biofiltro oro valymo efektyvumas. Pirma visi 3 prietaisai (Testo 400, 

MiniRAE 2000 ir M0290) paruošiami darbui. Nustatomi aplinkos parametrai t.y. aplinkos slėgis, 

temperatūra ir drėgmė.  

Vėliau prietaisu M0290 nustatomas įkrovos drėgnis 36-uose taškuose. Viename taške matavimas 

atliekamas 3 kartus ir išvedamas vidurkis.  

Atlikus įkrovos drėgnio matavimus, atiekami oro srauto pralaidumo matavimai 36 taškuose tarp 

biofiltre išdėstytų ploštelių ir 24-iuose taškuose ortakiuose. Viename taške matavimas atliekamas 3 

kartus ir išvedamas vidurkis.  

Biofiltro oro valymo efektyvumas apskaičiuojamas nustačius teršalo koncentraciją prieš valymo 

įrenginį ir po valymo įrenginio. Prieš pradedant matavimus sukuriamas taršos šaltinis – į lėkštutę 

įpilama 25 % amoniako tirpalas. Lėkštutė pastatoma po oro tiekimo ortakiu ir įjungiamas biofiltro 

ventiliatorius. Amoniako koncentracija tiekiamame ore keičiama didinant amoniako koncentracija 

lėkštutėje. Lėkštutėje koncentracija dinama skiedimo būdu. Į lėkštute įpilama 50 ml distiliuoto vandens 

ir 5 ml amoniako tirpalo. Norint padidinti amoniako koncentracija ore įpilama papildomi 5 ml 

amoniako tirpalo. Teršalo konecntracija nustatoma prietaisu MiniRAE 2000 dviejuose taškuose. 

Viename taške teršalo koncentracija matuojama 3 – 5 minutes. Po matavimo prietaisas pateikia 

suvidurkintą vidutinę ir maksimalią reikšmę. 

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. 
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Parametrų pokyčių grafinei išraiškai gauti į programą suvedami vidutiniai duomenys. Duomenys 

apdorojami MS Excell programa. 

1.3.5. SKAIČIAVIMO PRINCIPAI IR PAKLAIDŲ VERTINIMAS 

Įkrovos drėgnio nustatymas 

Įkrovos drėgnis nustatomas specialiu prietaisu (M0290), kuris įkrovos drėgnį pateikia %. 

Medžaigos drėgnio matavimo diapazonas nuo 0 iki 99,9 % (paklaida – ±0,1%). 

Įkrovos oro srauto pralaidumo nustatymas 

Įkrovos oro srauto pralaidumas nustatomas preitaisu Testo 400, kuris pateikia oro srauto greitį 

m/s. Termoporos matavimo tikslumas kai oro srauto greitis nuo 0 m/s iki 2 m/s – ±0,01m/s, o kai 

srauto greitis nuo 2 m/s iki 10 m/s, tai ±0,2 m/s. 

Biofiltro oro valymo efektyvumo nustatymas 

Biofiltro oro valymo efektyvumas paskaičiuojamas pagal formulę, preitaisu MiniRAE 2000 

nustačius teršalo koncentraciją prieš ir po valymo įrenginio. Tearšalo koncentracija patreikiama ppm, 

tačiau yra galimybė pateikti koncentraciją mg/m3. Skaičiavimams imamos gautos vidutinės reikšmės. 

Efektyvumas paskaičiuojamas pagal 1 formulę: 

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

čia: 

 E  – biofiltro oro valymo efektyvumas , (%); 

C1 – teršalo koncentraciją prieš valymo įrenginį, (ppm arba mg/m3); 

 C2 – teršalo koncentraciją povalymo įrenginį, (ppm arba mg/m3). 

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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