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ĮVADAS 
 

Normatyviniais dokumentais: Lietuvos higienos normos HN 121:2010 ir HN 35:2007  

reglamentuojama, kokių cheminių junginių koncentracijos yra nepageidaujamos, pavojingos ir 

žalingos žmonėms bei aplinkai. Tačiau nepaisant normatyvinės bazės, dėl nepakankamos 

kontrolės ir netinkamų prevencijos priemonių oras teršiamas lakiaisiais organiniais junginiais. 

Pramonės įmonėse į aplinką daugiausia išmetami teršalai yra lakūs organiniai junginiai (LOJ), 

ksilenas ir acetonas, amoniakas turintys įtaką nemaloniems kvapams susidaryti. Svarbiausias 

LOJ aplinkai keliamas pavojus dalyvavimas fotocheminėse reakcijose saulės šviesoje kai kurie 

LOJ reaguoja su atmosferoje esančiu azoto oksidu ir formuoja smogą. LOJ stipriai užteršia 

patalpų orą. Pavyzdžiui, dažams džiūstant LOJ kiekis patalpoje yra apie 1000 kartų didesnis 

negu lauke! Paprastai LOJ koncentracija patalpoje yra 2-5 kartų aukštesnė negu lauke, LOJ 

sukelia galvos skausmą, nuovargį, sunkina kvėpavimą, dirgina akis ir odą, gali sukelti vėžinius 

susirgimus ir vystymosi sutrikimus. Jie ypač kenkia besilaukiančioms moterims ir kūdikiams. 

(Aplinkos apsaugos agentūra 2013). 

Ksilenai klasifikuojami kaip pavojingi žmogaus sveikatai bei aplinkai. Į žmogaus 

organizmą patenka per kvėpavimo takus, odą, virškinamąjį traktą arba tiesioginį kontaktą su oda, 

akimis; trikdo žmogaus organų sistemų veiklą, įskaitant ir centrinės nervų sistemos. Didelėmis 

koncentracijomis sukelia galvos skausmą, apsvaigimą, nesiorientavimą, kitus sutrikimus 

(Zagorskis 2009). 

Amoniakas kai kuriems žmonėms gali sukelti padidėjusio jautrumo reakciją, pavyzdžiui, 

dilgėlinę, dirginti odą bei gleivinę. Įkvėpus per daug amoniako garų, gali atsirasti bronchų 

spazmas, dusulys, net sustoti kvėpavimas (Zagorskis 2009). 

Paprastai    oro ar vandens mėginyje nustatyti naudojami cheminiai bei fizikiniai analizės 

metodai, bet taip neįmanoma nustatyti kvapo „kokybės“, todėl būtina naudoti olfaktometrijos 

metodą. Svarbūs faktoriai, apibūdinantys kvapo keliamą nemalonų pojūtį, suerzinimą, yra kvapo 

pobūdis, patvarumas (Tsuedz 2001; Odor control...1995; Spellman 1996; Ribikauskas, Vaičionis 

2003, Zuokaitė 2011).  
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1 lentelė. Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore 
(HN 35:2007) 

Cheminio junginio pavadinimas 
Kvapo 

pobūdis 

Cheminė formulė 

 

Acetonas (dimetilketonas) salsvas, tirpiklio CH3COCH3 

Ksilenas (dimetilbenzenas) aromatinis, saldus C8H10 

Amoniakas aštrus, dirginantis NH3 

 
Remiantis laboratoriniais tyrimais kvapus pagal intensyvumą galima suskirstyti:  

• 1 OUE/m3 yra kvapo nustatymo riba;  

• 5 OUE/m3 yra silpnas kvapas;  

• 10 OUE m3 yra ryškus kvapas (Van Harreveld et al. 2001) 

Atpažinimo slenkstis dažniausiai siekia apie 3 kvapo vienetus.  

Metodikos tikslas – ištirti ir įvertinti oro valymo biofiltro su kapiliarine įkrovos drėkinimo 

sistema įtaką kvapų mažinimui, kai teršalai sukeliantys kvapus yra ksilenas, amonikas ir 

acetonas. Tyrimai atliekami naudojant tris skirtingus laboratorinių biofiltrų stendus su trimis 

skirtingomis įkrovomis. 

 Pagrindinės sąvokos 

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

junginių.  

Lakūs organiniai junginiai susideda iš anglies, deguonies, azoto, chloro ir kitų atomų, kurie 

lengvai išskiria dujas. Organiniai tirpikliai naudojami buityje ir pramonėje– tai LOJ pavyzdžiai.  

Dinaminis olfaktometras – olfaktometras, pateikiantis kvapiųjų ir neutraliųjų dujų srautų 

mišinių srautus su žinomais praskiedimo faktoriais į bendrą prietaiso srauto išleidimo angą. 

Kvapas – organoleptinė savybė, kurią junta uoslės organas, įkvepiant tam tikrų lakiųjų medžiagų 

(HN 121:2010). 
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1. TYRIMO ATLIKIMO METODIKA 

Pateikta tyrimų metodika parengtos atsižvelgiant ir pasinaudojant kitų mokslininkų 

dirbančių šioje srityje metodikų pagrindu. Apžvelgtos šių mokslininkų metodikos t.y. Aly 

Hassan and Sorial (2011), Baltrėnas ir Vaiškūnaitė (2002), Baltrėnas ir Zagorskis (2010), Chung 

et al. (2001), Duan et al. (2006), Jun and Wenfeng (2009), Ramirez et al. (2008),Singh et al. 

(2010), Zigmontienė ir Žarnauskas (2011), Zuokaitė (2011), Zagorskis (2009). 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, kvapų tyrimams atlikti.     

1.1.  TYRIMO ELEMENTŲ APRĖPTIS, VERTINAMI PARAMETRAI 

Atliekami biofiltro įtakos kvapų lygiui tyrimai. Tyrimu metu, kai tyrimai vykdomi su 

tiesiomis ir banguotomis biofiltro kasetės, biofiltro įkrovai naudojamos šios medžiagos: 

1. Medžio plaušas; 

2. Sintetinis veltinis ir medžio plaušas; 

3. Lininė medžiaga. 

Tyrimai vykdomi, kai vietoje biofiltro kasečių naudojami vamzdeliai, biofiltro įkrovai 

naudojama ši medžiaga: 

1. Bioanglis ir medžio plaušas. 

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. 

Mažo našumo biofiltruose mikroorganizmų gyvybinę veiklą lemiantys aplinkos veiksniai 

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

1.2. TYRIMO METODŲ APRAŠYMAS 

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

valymo efektyvumas ir kvapo vienetai prieš biofiltrą ir po biofiltro, bei aplinkoje 1 metro 

atstumu nuo biofiltro oro ištekėjimo ortakio.  
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Kvapo vienetai visoms biofiltro konstrukcijoms ir su skirtingomis įkrovomis nustatomi 

laboratorijoje naudojant dinaminį olfaktometrą.  

Biofiltro kvapo vienetų valymo efektyvumas nustatomas matuojant teršalo koncentraciją 

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

Biofiltro įtaką aplinkos oro kvapui, nustatoma kvapų mėginius imant apie 1 m. atstumu nuo 

biofiltro ištekėjimo ortakio.  

1.3. TYRIMO METODIKOS PARINKIMAS IR APIBŪDINIMAS 

1.3.1. TYRIMAMS REIKALINGA ĮRANGA 

Kvapo vienetų nustatymas 

Kvapo koncentracijos prieš ir po valymo įrenginio yra nustatomos dinaminiu olfaktometru 

,,AC’SCENT® International“ (1.1 pav.) kuris yra oro maišymo ir skiedimo įrenginys, skirtas 

kvapiųjų oro mėginių slenkstinėms vertėms nustatyti. Jis sumaišo kvapniuosius oro mėginius su 

švariu oru tiksliai parinktais skiedimo santykiais ir pateikia sumaišytą orą vertintojui 

(uostytojui). 

Prietaiso ypatybės: 

• Kiekvienam vertintojui (uostytojui) pateikiamas atskiestas mėginio oras bei švarus oras 

per uostymo kaukę ir tada vertintojas (uostytojas) vertina kvapą; 

• Patikimas ir tikslus. Oro tiekimo linijinis greitis siekia apie 0,25 m/s esant 20 l/min. 

tūriniam greičiui.  

• Palankus vartotojui – mėginio vertintojui (uostytojui) tiekimo laikas reguliuojamas nuo 1 

iki 60 sekundžių. Į prietaisą tiekiamas išdžiovintas ir anglies filtrais išvalytas oras. 

• Duomenys apdorojami atliekant kompiuterinius skaičiavimus. Prietaise naudojama 

programinė įranga, skirta automatiniam duomenų surinkimui, rezultatams apskaičiuoti ir 

duomenų bazei kurti. 

 

1.1 pav. Dinaminis olfaktometras ,,AC’SCENT® International“ 
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Veikimas. Kiekvienam vertintojui (uostytojui) pateikiamas atskiestas mėginio oras bei 

švarus oras per uostymo kaukę ir tada vertintojas (uostytojas) vertina kvapą. Oro tiekimo linijinis 

greitis siekia apie 0,25 m/s esant 20 l/min. tūriniam greičiui. Dinaminis olfaktometras atitinka 

standarto EN 13725:2004+AC: 2006 – Oro kokybė – Kvapo koncentracijos nustatymas 

naudojant dinaminės olfaktometrijos metodus (Europos Sąjunga) reikalavimus. Kvapų tyrimų 

kokybė taip pat užtikrinama tyrimus atliekant vadovaujantis standarto EN 13725:2004+AC: 

2006 reikalavimais. 

Oro mėginių ėmimui naudojama vakuuminė kamera, veikianti „plaučių principu“. Iš 

kameros specialiu sumontuotu joje siurbliu ištraukiamas oras, sudarant vakuumą kameroje. 

Kameros viduje įdėta mėginių talpa dėl kameroje susidariusio vakuumo ima pildytis aplinkos, 

kurioje dirbama, oru. Ėminių ėmimą sudaro: vakuuminės kameros paruošimas, talpos 

kondicionavimas, talpos tuštinimas, mėginio ėmimo linijos pripildymas, mėginio paėmimas. 

Vakuuminė oro ėminių ėmimo kamera pavaizduota  1.2 pav. 

 

1.2 pav. Vakuuminė oro mėginių ėmimo kamera „VAC’SCENT“ 

Veikimo principas 

Eksperimentiniai tyrimai atliekami naudojant oro biologinio valymo įrenginį – biofiltrą 

(1.3 pav.). 1.3a ir 1.3b paveiksluose pateiktos 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. 
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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 pašalinamas 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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A-A pjūvis 

 

                                                          B-B pjūvis                                                                                                                C-C pjūvis 

   

 

1.3a pav. Plokštelinės konstrukcijos oro valymo biofiltro su kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema schema: biofiltro plokštelės tiesios konstrukcijos 
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A-A pjūvis 

 

                                                          B-B pjūvis                                                                                                        C-C pjūvis 
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1.3b 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 (1.4 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,B,C,D).



 

 

1.4 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, A,D – ėminių paėmimo vieta. 

Kvapo vienetų nustatymas 

Taškai, kuriuose imami mėginiai kvapo vienetų nustatymui, kai naudojamos tiesios ir banguotos 

biofiltro kasetės, yra pavaizduoti 1.3a paveiksle (A-A ir B-B pjuvyje) ir 1.3b paveiksle (A-A ir B-B 

pjūvyje). Kasetės matmenys į ilgį 0,9 metro, į auštį 0,2 metro, storis priklauso nuo tyrimams 

naudojamos medžiagos. Kvapo vienetams nustatyti mėginiai imami prieš biofiltrą ir po biofiltro, 

įtekėjimo ir ištekėjimo ortakiuose. Taškų išsidėstymas užteršto ir išvalyto oro ortakyje pateikti 1.3a 

paveiksle (C-C pjuvyje) ir 1.3b paveiksle (C-C pjuvyje).  

1.3.2. 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.  

Vakuumine kamera „VAC’SCENT“ paimami mėginiai kvapo nustatymui. Prieš atliekant kvapo 

mėginių vertinimus, olfaktometras yra pašildomas iki reikiamos temperatūros. Tiriamasis bandinys 

tiekiamas į dinaminį olfaktometrą, tyrimai atliekami pasirinkus priverstinio pasirinkimo analizės 

metodą. Vertinimo sesiją atlieka 5 vertintojai, atitinkantys standarto EN 13725:2004+AC: 2006 

keliamus reikalavimus vertintojams. 

Vertinimo grupė susidedanti iš 5 narių atlieka 3 ciklų matavimus. Pirmojo (parengtinio) 

matavimo ciklo duomenys visuomet atmetami, paliekami sekančių dviejų ciklų duomenys, kurie ir 

naudojami apskaičiavimui ko?. Taikant priverstinio pasirinkimo metodą vertintojų grupės nariai 

nurodo kvapiojo dirgiklio vietą (ir pasako, ar jie nurodė šią vietą spėdami ar numanydami ar įsitikinę. 

Reikiamas analizei mėginio tūris – 2,5 litro kadangi yra 5 vertintojai (uostytojai), uostymo laikas 3 

sekundės ir 20 l/min srautas. 
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1.3.3. DUOMENŲ RINKIMAS IR APDOROJIMAS 

Apskaičiuojami skiedimų geometriniai vidurkiai visiems (14-ai) kanalų. 

 Apskaičiuojami individualiojo slenksčio įverčių geometriniai vidurkiai ZITE 2 ir 3 ciklams. 

Atliekamas pirmasis retrospektyvusis patikrinimas. Retrospektyvusis patikrinimas atliekamas 

parametro ∆Z, individualiojo slenksčio įverčio ZITE ir visų individualiojo slenksčio įverčių 

geometrinio vidurkio  santykio pagrindu Jeigu paaiškėja, kad kažkurio grupės nario ∆Z yra už 

kriterijaus -5≤ ∆Z≤5 ribų, vertintojų grupės nario, kurio ∆Z yra didžiausias rezultatas atmetamas. 

Atliekamas atrasis retrospektyvusis patikrinimas, vėl patikrinus ∆Z visos vertės turi būti intervale ± 5. 

Esant vienai biofiltro konstrukcijai su vienos rūšies įkrova, kvapo lygio tyrimai atliekami su 

trejomis skirtingomis acetono, ksileno ir amoniako teršalų koncentracijomis. Vienai biofiltro 

konstrukcijai naudojamos trys skirtingos įkrovos, todėl susidaro 27 kvapo lygio tyrimai. Kvapo lygio 

tyrimai atliekami trims skirtingoms biofiltro konstrukcijoms, kiekvienam taikant tris skirtingas įkrovas, 

todėl viso kvapo lygiai nustatomi 81 katą.  

1.3.4. SKAIČIAVIMO PRINCIPAI IR PAKLAIDŲ VERTINIMAS 

Mėginio kvapo koncentracijos nustatymas 

Apskaičiuojama ištirto mėginio kvapo koncentracija Cod: 

Cod = · 1 OUE/m3. 

1.3.5. 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 tyrimams.  
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