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1. Bendrosios nuostatos 

 

1.1. Įžanga 

Vykstant biologiniam oro valymui, organinių junginių biodegradacijos greitį, metabolizmo 

pobūdį, mitybinių medžiagų kiekį, biomasės sudėtį ir kiekį lemia bioįkrovos fizikocheminiai 

parametrai. Vieni iš svarbesnių parametrų, nuo kurių priklauso mikroorganizmų vystymasis ir 

biologinio proceso efektyvumas yra temperatūra ir pH.  

Pagal tai, kokioje temperatūroje mikroorganizmai geba augti ir daugintis, yra skirstomi į 

psichrofilinius, mezofilinius ir termofilinius (Bluzmanas, Ragavičius, 1987). 

Psichrofiliniai mikroorganizmai – šaltį mėgstantieji mikrobai, kurie vystosi nuo -10 iki +20º C 

temperatūros diapazone. Obligatinai mikroorganizmai neauga aukštesnėje, nei +20º C 

temperatūroje, o optimali temperatūra jų vystymuisi ir kitų biologinių procesų vykdymui yra +5-15º 

C. Fakultatyvinių psichrofilų optimali vystymosi temperatūra +20-30 º C, aukščiausia temperatūra 

apie +35º C. Šiems psichrofilams priklauso Phytophtora infestans, Botrytis cinerea, kai kurie 

Penicilium genties mikromicetai, Bacillus agglomeratus, Bacillus cereus bakterijos. 

Mezofiliniai mikroorganizmai geriausiai vystosi +30–40 º C, bet gali nesivystydami egzistuoti 

ir +10-45 º C temperatūroje. 

Termofiliniai mikroorganizmai geriausiai vystosi aukštoje temperatūroje: 

Termotolerantiniai – nuo +10 iki +55-60 º C, optimali – +35-40º C. 

Fakultatyviniai – nuo +20 iki +65 º C, optimali +40º C. 

Obligatiniai – geba augti, kai temperatūra aukštesnė nei +40º C, o geriausiai +70º C. Tai – 

Bacillus acidocaldarius, Methanobacterum termoautotrophum, Thermoplasma acidophila  

bakterijos. 

Ekstremalūs termofilai – kurių minimali augimo temperatūra apie +40 º C, optimali +70-75 º C, 

maksimali +80-90º C. Jiems priklauso Thermus, Thermomocrobium, Thermotrix ir kitų rūšių 

bakterijos. 

Nuo temperatūros diapazono priklauso mikroorganizmų fermentinis aktyvumas. Biologiniam 

oro valymui biofiltruose dažniausiai naudojami mezofiliniai mikroorganizmai, kurių fermentinis 

aktyvumas didžiausias (nuo jo priklauso biologinių procesų veikla) esant +20º - 45º C temperatūrai. 

Šie mikroorganizmai aplinkoje yra labiausiai paplitę ir jų augimui bei vystymuisi reikia mažiausiai 

sąnaudų (Devinny et al., 1999, Darlington et al., 2001).  

Kitas labai svarbus parametras, nuo kurio priklauso mikroorganizmų vystymasis ir biologinis 

aktyvumas yra pH - terpės vandenilio jonų koncentracija. pH skalė yra nuo 0 iki 14. Neutralus 
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terpės pH yra 7 – terpė yra nei rūgšti, nei šarminė. Jei pH mažiau už 7, tada terpė bus rūgštinė, jei 

daugiau – šarminė. Terpės pH veikia ląstelės paviršiaus elektros krūvį, kuris reguliuoja citoplazmos 

membranų laidumą tam tikriems jonams. Kintant pH, keičiasi terpės medžiagų disociacijos laipsnis: 

tai turi įtakos mikroorganizmų medžiagų apykaitai. 

Pagal tai, kaip mikroorganizmai prisitaikę prie terpės pH, jie skirstomi į tokias grupes: 

Neutrofilai – auga kai terpės pH yra 4–9, optimaliausias pH tokiems mikroorganizmams yra 7 

(Esherichia coli, Bacillus megaterium, Streptococcus faecalis). 

Acidofilai –vystosi terpėse, kur pH yra žemesnis nei 4. Yra obligatiniai acidofilai (praradę 

savybę vystytis neutralioje terpėje) ir fakultatyviniai (pasižymintys savybe vystytis neutralioje 

terpėje, pvz.: Thiobacillus genties bakterijos). Rūgšti terpė palanki tokiems mikroorganizmams, 

kurie patys gamina rūgštis: pienarūgštės, actarūgštės, sierą oksiduojančios bakterijos. 

Mikroskopiniai grybai taip pat gerai auga rūgščiose terpėse. 

Alkalofilai – mikroorganizmai, augantys šarminėse terpėse, kai pH yra 9 ir aukštesnis. Joms 

priklauso kai kurios Bacillus genties ar denitrifikuojančios bakterijos. 

Įvairių rūšių mieliagrybiai ir mikromicetai gali vystytis, kai pH yra nuo 1, 2 iki 11. Daugumai 

optimalus pH apie 4,5. 

Biofiltruose dažniausiai terpės pH būna artima neutraliai (pH - 6-8). pH biofiltruose proceso 

eigoje gali kisti, nes kai kurie mikroorganizmai, išskirdami rūgštis, keičia terpės pH taip 

optimizuodami biodegradacijos procesus (Yang and Allen, 1994, Mac Nevin and Barford, 2001). 

1.2. Trumpa apžvalga 

Bus tiriami fizikocheminių parametrų (temperatūros ir pH) įtaka atrinktų mikroorganizmų 

(bakterijų, mieliagrybių ir mikroskopinių grybų) vystymuisi, augimui ir biologinio proceso 

efektyvumui, panaudojant lakiąsias medžiagas – ksileną, acetoną  ir amoniaką. Tyrimo tęstinumas 

nuo 1 iki 30 dienų. Nustatytus optimaliausius fizikocheminius parametrus numatoma panaudoti 

biofiltrų bioįkrovų optimaliausiai veiklai apvalant orą nuo įvairių teršalų. 

1.3. Tyrimų tikslas 

Ištirti temperatūros ir pH įtaką mikroorganizmų augimui ir vystymuisi. Nustatyti optimalias 

augimo sąlygas, kuriose mikroorganizmai efektyviausiai vykdytų įvairių teršalų (ksileno, acetono, 

amoniako) biodestrukcinius procesus. 
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1.4. Pagrindinės sąvokos 

Metabolizmas – medžiagų apykaita, cheminių reakcijų, vykstančių kiekvienoje ląstelėje, 

visuma. 

Fizikocheminiai parametrai – fizikiniai ir cheminiai parametrai, nuo kurių priklauso 

mikroorganizmų vystymasis ir biologinio proceso efektyvumas. 

Mezofiliniai mikroorganizmai – +20º–45ºC temperatūroje funkcionuojantys mikroorganizmai. 

Neutrofiliniai mikroorganizmai – geriausiai auga, kai terpės pH 4 – 9. 

pH – terpės vandenilio jonų koncentracija. 

 

 
2. Tyrimo atlikimo metodika 

2.1. Temperatūros ir pH įtaka mikroorganizmų augimui 

Tyrimų metu bus nustatoma temperatūros ir pH įtaka mikroorganizmų (bakterijų, mieliagrybių 

ir mikroskopinių grybų) augimui bei vystymuisi: 

2.1.1. Tyrimui reikalinga įranga, priemonės ir medžiagos 

Termostatai; 

Autoklavas; 

Traukos spinta; 

Eksikatoriai; 

pH-metras; 

Respiratoriai; 

Kolbos 1l; 

Ventiliuojamos Petri lėkštelės; 

Mėgintuvėliai 20 ir 30 mm; 

Spiritinis degiklis; 

Bakteriologinės kilpelės; 

Mikrobiologinės adatos; 

Vata; 

Markeris; 

Vienkartinės pirštinės; 

Stiklinės 1 mm pipetės. 

2.1.2. Reagentai 

HCl; 

KOH; 

Etanolis 96º. 
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2.1.3. Bendrieji nurodymai  

Nustatant temperatūros ir pH įtaką mikroorganizmų (bakterijų, mieliagrybių ir mikroskopinių 

grybų) augimui bei vystymuisi, jie turi būti auginami skirtingos sudėties terpėse. Terpės pH 

koreguojama atsargiai lašinant stikline pipete HCl (rūgštinama) arba KOH (šarminama). 

Pastaba: terpės pH koreguojamas traukos spintose arba naudojant respiratorius. 

 

2.1.3.1. Terpės bakterijų auginimui 

Naudojama mitybinė agarizuota terpė Nutrient agar (NA), kurios sudėtis (g/l): 

jaučio ekstraktas – 3,0; 

peptonas – 5,0; 

agaras – 15,0. 

Terpės pH 7,0 ± 0,2. 

Pagaminta terpė sterilizuojama autoklave 0,5 valandos 1 atm slėgyje. Terpė išpilstoma į 

mėgintuvėlius po 7 ml ir vėl sterilizuojama tokiomis pačiomis sąlygomis. Mėgintuvėliai guldomi 

nuožulniai ant paaukštinimo ir paliekami stingti. 

Tiriamos bakterijų kultūros sėjamos ant NA nuožulnaus agaro ir auginamos vieną parą 

termostate +20º, +25º, +30º ir +37º C temperatūroje. 

 

2.1.3.2. Terpės mieliagrybių ir mikroskopinių grybų auginimui 

Naudojama agarizuota Saburo terpė, kurios sudėtis (g/l):  

gliukozė – 20,0; 

peptonas – 10,0; 

agaras – 15,0. 

Terpės pH 6,5± 0,5. 

Pagaminta terpė sterilizuojama autoklave 0,5 valandos 0,5 atm slėgyje. Terpė išpilstoma į 

mėgintuvėlius po 7 ml ir vėl sterilizuojama tokiomis pačiomis sąlygomis. Mėgintuvėliai guldomi 

nuožulniai ant paaukštinimo ir paliekami stingti. Mikroskopiniams grybams terpė išpilstoma į Petri 

lėkšteles po 20 ml ir paliekama stingti. 

Mieliagrybiai sėjami į mėgintuvėlius, o mikroskopiniai grybai į Petri lėkšteles su Saburo 

agarizuota terpe. Mieliagrybiai auginami 3-4 paras, o mikroskopiniai grybai vieną savaitę 

termostate +20º, +25º, +30º ir +37º C temperatūroje. 
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2.2. Temperatūros ir pH poveikis mikroorganizmų augimui su lakiaisiais junginiais 

2.2.1. Mikroorganizmų paruošimas auginimui 

Tiriamos bakterijų kultūros sėjamos ant NA nuožulnaus agaro ir auginamos vieną parą 

termostate +30º C temperatūroje. 

Mieliagrybiai ir mikroskopiniai grybai sėjami į mėgintuvėlius su Saburo agarizuota terpe. 

Mieliagrybiai kultyvuojami 3-4 paras, o mikroskopiniai grybai vieną savaitę termostate, esant 28º C 

temperatūroje. 

2.2.2. Mikroorganizmų auginimas tam tikrose temperatūrose su lakiaisiais junginiais 

Mikroorganizmų gebėjimas augti +20º, +25º, +30º ir +37º C su lakiaisiais junginiais tiriamas 

auginant bakterijas mitybinėje agarizuotoje NA terpėje 1-2 paras (Garrity, 2005), mieliagrybius ir 

mikroskopinius grybus – Saburo terpėje 2-4 paras (Yarrow, 1998).  

Bakterijų ir mieliagrybių, išaugintų termostatuose optimaliomis sąlygomis, kultūros sėjamos 

bakteriologine kilpele štrichu į mėgintuvėlius. Mikroskopiniai grybai sėjami mikrobiologine adatėle 

į ventiliuojamas Petri lėkšteles. Mėgintuvėliai ir Petri lėkštelės su užsėtomis kultūromis sudedamos 

į eksikatorius. Į kiekvieno eksikatoriaus dugną įnešama lakiosios medžiagos (ksileno, acetono arba 

amoniako). Eksikatoriai su mikroorganizmų kultūromis talpinami į termostatus atitinkamose 

temperatūrose (1 pav.). 

 

 

 

1 pav. Termostatas Ecocell 55. 
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2.2.3. Mikroorganizmų auginimas terpėse, esant skirtingoms pH vertėms su lakiaisiais 

junginiais 

Tiriant terpės pH įtaką mikroorganizmų augimui su lakiaisiais junginiais, bakterijos auginamos 

NA, mieliagrybiai ir mikroskopiniai grybai – Saburo agarizuotoje terpėje. pH nustatoma remiantis 

LST ISO 10523:1994 potenciometriniu metodu. Paruoštos terpės pH matuojamas potenciometriškai 

universaliu pH-metru ir koreguojamas HCl (rūgštinamas) arba KOH (šarminamas), lašinant stikline 

pipete (Garrity, 2005, Yarrow, 1998; 2 pav.). Mikroorganizmai yra auginami terpėse, kurių pH – 4, 

pH – 5, pH – 6, pH – 7 ir pH – 8. 

 

 

2 pav. pH-metras Portamess 911 

Bakterijų ir mieliagrybių, išaugintų termostatuose optimaliomis sąlygomis, kultūros sėjamos 

bakteriologine kilpele štrichu į mėgintuvėlius. Mikroskopiniai grybai sėjami mikrobiologine adatėle 

į ventiliuojamas Petri lėkšteles. Mėgintuvėliai ir Petri lėkštelės su užsėtomis kultūromis sudedamos 

į eksikatorius. Į kiekvieno eksikatoriaus dugną įnešama lakiosios medžiagos (ksileno, acetono arba 

amoniako). Eksikatoriai su mikroorganizmų kultūromis talpinami į termostatus optimaliose 

temperatūrose. 

 
 
 

3. Rezultatų analizė ir pateikimas 

 
Bakterijų ir mieliagrybių augimas vertinamas pagal literatūroje nurodytą sistemą (Garrity, 

2005; Yarrow, 1998):  
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 –  mikroorganizmai neauga 

+  labai silpnai auga 

++  silpnai auga 

+++  gerai auga 

 ++++  labai gerai auga 

Mikroskopinių grybų gebėjimas augti atitinkamose temperatūrose vertinamas matuojant 

išaugusios mikromicetų kolonijos skersmenį (mm). 

Darbo rezultatai bus pateikti mokslinių tyrimų ataskaitoje, prieš tai juos gerai išanalizavus, 

susisteminus ir palyginus su kitų autorių jau paskelbtais panašiais rezultatais. 
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