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ĮVADAS 

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). 

Svarbiausi cheminiai veiksniai, turintys įtakos mikroorganizmų gyvybinei veiklai, yra 

mitybinio substrato sudėtis ir jo komponentų koncentracija, vandenilio jonų koncentracija (pH), 

oksidacijos-redukcijos sąlygos, nuodingosios medžiagos, temperatūra ir deguonies kiekis.  

Laboratorinėmis sąlygomis atiekami terpės temperatūros, pH ir deguonies kiekio 

pasiskirstymo visame įkrovos tūryje nustatymo tyrimai naudojant 3 skirtingus laboratorinių 

biofiltrų stendus, 3 skirtingas įkrovas, kai bus naudojamos tiesios ir banguotos biofiltro kasetės ir 

1 įkrova, kai vietoje biofiltro kasečių naudojami vamzdeliai, ir 3 skirtingus teršalus. 

Temperatūra – tai svarbiausias veiksnys, nuo kurio priklauso mikroorganizmų dauginimosi 

greitis ir biocheminių reakcijų intensyvumas. Įvairios mikroorganizmų grupės yra prisitaikiusios 

gyventi skirtingoje temperatūroje. Teršalų biodegradacijos procesuose dalyvaujantys 

mikroorganizmai skirstomi į psichrofilinius, mezofilinius ir termofilinius. Psichrofiliniai 

mikroorganizmai gali daugintis 7–30 °C temperatūroje. Psichrofilinių mikroorganizmų 

membranos turi daug nesočiųjų riebalų rūgščių, todėl išlieka pusiau skystos ir šaltyje. Šie 

mikroorganizmai geriausiai dauginasi 10–20 ºС temperatūroje. Mažo našumo biofiltruose 

lakiesiems organiniams junginiams (LOJ) skaidyti dažniausiai naudojami mezofiliniai 

mikroorganizmai, kurių optimali dauginimosi temperatūra siekia 20–45 °C (Darlington et al. 

2001; Yamamoto et al. 2005). Termofiliniams mikroorganizmams optimali temperatūra 45–75 

°C (Dhamwichukorn et al. 2001; Kong et al. 2001; Van Liere and Van Groenestijn 2003). JAV ir 

Kanados mokslininkai nustatė aukštą 99 % lašelinio biofiltro efektyvumą valant orą nuo etanolio 

bei metanolio naudojant termofilines bakterijas. Geriausių rezultatų gauta biofiltre palaikant 53 

(skaidant etanolį) ir 60 °C (skaidant metanolį) temperatūrą (Cox et al. 2001; Kong et al. 2001). 

Mikroorganizmų ląstelių transporto mechanizmai, reakcijos, augimo greitis, vienų 

medžiagų skaidymas ir kitų medžiagų sintetinimas į naujus junginius priklauso nuo terpės 

rūštingumo, kuri nusakoma dydžiu pH, jos kitimo ribos yra nuo 0 iki 14. Neutralaus tirpalo pH 

yra 7, rūgščių tirpalų nuo 0 iki 7, o šarminių nuo 7 iki 14 (Biodujos...2013). Paprastai 

mikroorganizmų augimui optimaliausias pH yra nuo 6,5 iki 7,5. Dauguma mikroorganizmų 

toleruoja pH kitimą ±1-2 nuo optimalios reikšmės (Pukalskas 2007). Keičiantis terpės reakcijai, 

kinta heterotrofų fermentų aktyvumas. Biologiniam oro valymui naudojamos neutralios arba 
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silpnai šarminės ar rūgštinės terpės, kurių vandenilio jonų koncentracija pH gali svyruoti 6–8 

(MacNevin and Barford 2001). Dauguma terpių, naudojamų lakiesiems organiniams junginiams 

skaidyti, turi neutralią vandenilio jonų koncentraciją (pH = 7). 

Prie lakiųjų organinių junginių skaidymo prisideda aerobiniai mikroorganizmai. Aerobiniai 

heterotrofai gerai auga, jeigu terpėje pakanka deguonies. Be to, terpės prisotinimo laipsnis 

priklauso ne tik nuo to, kiek deguonies patenka iš oro, bet ir nuo to, ar joje yra deguonį 

prijungiančių ar išskiriančių į aplinką medžiagų. 

Tikslas 

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

kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema, terpės pH, temperatūros ir deguonies įtaką 

mikroroganizmų augimui ir užteršto 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 terpės temperatūros ir pH, o taip pat ir deguonies kiekio pasiskirstymo visame 

įkrovos tūryje 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, bioanglies ir medžio plaušo mišiniu) tyrimų eigoje būtina 

stebėti terpės temperatūrą, pH ir deguonies kiekį visame įkrovos tūryje.  
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1.2.  TYRIMO METODŲ APRAŠYMAS 

Mokslinių tyrimų veikloje tiriama: terpės temperatūra, pH ir deguonies kiekis. Terpės 

temperatūra ir pH nustatoma Mettler Toledo prietaisu. Paimamas mėginys iš nustatytų biofiltro 

vietų ir prietaisu išmatuojami tiriami parametrai. Terpės temperatūra ir pH matuojami preiš 

biofiltro plokšteles ir už jų.  pH nustatomas pagal standarto LST ISO 10523 reikalavimus. 

Deguonies kiekis visoje biofilto įkrovoje nustatomas prietaisu TESTO 350 XL. Matavimo 

taškai parinkti pagal oro srauto greičio nustatymo metodą, kuris pateiktas LAND-27-98/M-07. 

Deguonies kiekis matuojamas tiekiamo ir šalininamo oro ortakiuose ir tarpuose tarp biofiltro 

ploštelių. Tarpuose tarp biofiltro plokštelių deguonies kiekis matuojamas atsižvelgiant į ploštelių 

skaičių , aukštį ir ilgį. 

1.3. TYRIMO METODIKOS PARINKIMAS IR APIBŪDINIMAS 

1.3.1. TYRIMAMS REIKALINGA ĮRANGA 

Terpės temperatūros ir pH nustatymas 

Terpės temperatūros matavimai atliekami Mettler Toledo matuokliu, kuris pateiktas 1.1 

paveiksle. 

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

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

temperatūra ir pH. 

  

1.1 pav. Mettler Toledo skysčio temperatūros ir pH matuoklis  

Prietaiso privalumai: 

• Apšviestas ekranas; 

• Dvikryptė RS 232 – sąsaja; 

• Programuojamos viršutinis / apatinis ribinės vertės; 

• Rankinis arba automatinis duomenų kaupiklis; 

• Rankinis arba automatinis duomenų registravimas; 



7 

 

• 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. 

Deguonies kiekio nustatymas 

Deguonies kiekio matavimai atliekami TESTO 350 XL matavimo prietaisu (1.2 pav.), 

kurio veikimas pagrįstas potenciometriniu metodu. Šiuo prietaisu matuojamas deguonies kiekis 

tarp biofiltro plokštelių. 

 

1.2 pav. Deguonies kiekio matavimo prietaisas TESTO 350 XL 

Naudojant nešiojamą dujų analizatorių TESTO 350 XL galima matuoti šiuos junginius: 

O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, CO2. Pilnai sukoplektuotas analizatorius taip pat matuoja: dujų 

srauto temperatūrą ir greitį. 

Prietaiso matavimo ribos:  

• O2 – nuo 0 iki 25%; 

• CO – nuo 0 iki 10000 ppm; 

• NO – nuo 0 iki 3000 ppm; 

• NO2 – nuo 0 iki 500 ppm; 

• SO2 – nuo 0 iki 5000 ppm; 

• H2S – nuo 0 iki 300 ppm. 

Aplinkos parametrų nustatymas 

Matuojant terpės temperatūrą taip pat nustatomi ir aplinkos parametrai t.y. aplinkos oro 

slėgis, temperatūra, drėgmė, o tuo pačiu ir oro temperatūra biofiltro viduje. Aplinkos oro slėgis 
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matuojamas preitaisu TESTO 511, kuris pateiktas 1.3 paveiksle, o aplinkos temperatūra ir 

drėgmė matuojama prietaisu METREL MI6201, kuris pateikats 1.4 paveiksle. 

Šio prietaisu galima išmatuoti atmosferos slėgį mmHg, barometrinį slėgį ir altitudę. 

 

1.3 pav. Aplinkos slėgio matuoklis TESTO 511 

Prietaiso valdymas yra gan paprastas, tereikia paspausti apatinį mygtuką, kuris skirtas 

įjungti prietaisą.  Įjungus prietasą TESTO 511, jis automatiškai pamatuoja aplinkos slėgį.  

Matuoklis METREL MI6201 yra daugiafunkcinis. Jis skirtas matuoti aplinkos temperatūrą, 

santykinį drėgnį, oro judėjimo greitį, tai pat yra galimybė juo pamatuoti apšvietimą ir garso lygį, 

tai priklauso nuo turimų zondų.  

 

1.4 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); 
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• atmintis: 4000 įrašymų; 

• RS 232 sąsaja. 

Oro temperatūros biofiltre matavimai atliekami prietaisu Testo 400, kuris pateiktas 1.5 

paveiksle. Prietaisas Testo 400 gali matuoti oro srauto greitį, temperatūrą, slėgį ir drėgmę, taip 

pat yra galimybė pamatuoti ir oro srauto debitą.  

 

1.5 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). 

1.3.2. PASIRINKTO METODO APRAŠYMAS, TYRIMŲ SUDĖTIS IR APIMTIS 

Veikimo principas 

Eksperimentiniai tyrimai atliekami naudojant oro biologinio valymo įrenginį – biofiltrą 

(1.6 pav.). 1.6a ir 1.6b paveiksle pateikta biofiltrų schemos, kai biofiltro plokšteklės 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 
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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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1.6a pav. Plokštelinės konstrukcijos oro valymo biofiltro su kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema schema: biofiltro plokštelės tiesios konstrukcijos 
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1.6b 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 (1.7 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:
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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. 

Terpės temperatūros ir pH nustatymas 

Tyrimams parinktos 4 medžiagos ir su jomis biofiltro tyrimo eigoje atliekamas terpės (į 

kurią yra panardinta dalis biofiltro kasetės ar vamzdelio) temperatūros nustatymas. 

Terpės pH matuojamas tuo pačiu prietaisu Mettler Toledo  (1.1 pav.),  kaip ir terpės 

temperatūra. pH matavimui mėginiai imama iš 4 skirtingų biofiltro vietų. Iš kiekvienos vietos 

paimama po vieną mėginį ir pH matuokliu išmatuojamas pH. Taškai, kuriuose tiriamas terpės pH 

yra pavaizduoti 1.6a ir 1.6b paveiksle (B-B pjuvyje). Kai biofiltro plokštelės sudarytos iš  

vamzdelių, taškų  išsidėtymas tiriant pH yra identiškas, kaip ir  kituose dviejuose filtruose. 

Temperatūrai nustatyti laboratoriniame biofiltre įmontuotas temperatūros jutiklis, kurio 

parodymai fiksuojami. Reikiama terpės temperatūra nustatoma ir reguliuojama elektriniu 

kaitinimo elementu su termostatu. Terpės temperatūros matavimui, kai tyrimai vykdomi su 

tiesiomis ir banguotomis biofiltro kasetės, mėginiai paimamai iš 4 skirtingų biofiltro vietų. Iš 

kiekvienos vietos paimama po vieną mėginį ir Mettler Toledo matuokliu išmatuojama terpės 

temperatūra. Taškai, kuriuose tiriama terpės temperatūra yra pavaizduoti 1.6a ir 1.6b paveiksle 

(B-B pjuvyje). Kai biofiltro plokštelės sudarytos iš  vamzdelių, taškų išsidėtymas tiriant terpės 

temperatūrą yra identiškas, kaip ir  kituose dviejuose filtruose. 

Deguonies kiekio nustatymas 

Taškai, kuriuose tiriamas deguonies kiekis biofiltre, kai biofiltro plokštelės yra tiesios ir 

banguotos, yra pavaizduoti 1.6a ir 1.6b paveiksle (A-A pjuvyje). Deguonies kiekis 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 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 deguonies kiekis 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 Kai biofiltro plokštelės sudarytos iš  vamzdelių, taškų išsidėtymas tiriant 

deguonies kiekį pavaizduotas 1.7 paveiksle. Deguonis nustatoma 9-iose taškuose B ir 9-iose 

taškuose C ėminių paėmimo vietose. B ir C ėminių paėmimo vietose matavimai atliekami 3-
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iuose taškuose ir kiekviename taške 3-iuose aukščiuose: (1/3)h, (1/2)h, (2/3)h, kai h – vamzdelio 

aukštis (20 cm).lygio).   

Biofiltro aplinkos parametrų nustatymas 

Oro temperatūra biofiltre bus matuojama 36-oje taškuos. Pvz.: jei biofiltre bus 30 kasečių 

matavimo taškai bus išsidėtę taip: 1 taškas – tarp 1 ir 2 kasetės,  2 taškas – tarp 10 ir 11 kasetės, 

3 taškas – tarp 20 ir 21 kasetės ir 4 taškas – tarp 29 ir 30 kasetės, o matavimas kiekviename taške 

atliekamas trijuose lygiuose, t.y. 3, 6 ir 9 cm nuo vandens lygio. Taškų išdėstymas pateiktas 1.6a 

ir 1.6b paveiksle (A-A ir B-B pjuvyje). Aplinkos slėgis, temperatūra ir drėgmės kiekis ore 

nustatomi vieną kartą prieš atliekant terpės temperatūros ir pH matavimus. Kai biofiltro 

plokštelės sudarytos iš  vamzdelių, taškų išsidėtymas tiriant temperatūrą biofiltre pavaizduotas 

1.7 paveiksle. Oro temperatūra 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). 

1.3.3. TYRIMŲ EIGA 

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. 

Vėliau pradedami vykdyti tyrimai. Stebima terpės temperatūra ir pH, o taip pat ir 

deguonies kiekis biofiltro įkrovos tūryje. Pirma prietaisai (Mettler Toledo , Testo 350 XL, Testo 

400, Testo 511 ir METREL MI6201) paruošiami darbui. Prietaisais Testo 400, Testo 511 ir 

METREL MI6201 nustatomi aplinkos parametrai t.y. aplinkos slėgis, temperatūra ir drėgmė.  

Vėliau prietaisu Mettler Toledo  nustatoma terpės temperatūra ir pH 4 biofiltro vietose. 

Dviejose vietose prieš biofiltro kastes ir dviejose vietose už biofiltro kasečių. Iš kiekvienos 

vietos yra paimama po vieną mėginį ir vėliau su Mettler Toledo  preitaisu reikiamų parametrų 

matavimas atliekams 3 kartus ir 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 
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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 

Terpės temperatūros ir pH nustatymas 

Terpės temperatūra ir pH nustatomi prietaisu Mettler Toledo. Terpės temperatūra 

nustatoma °C. Prietaiso paklaida nustatant  terpės temperatūrą ±0,1°C, o pH paklaida ±0,001. 

Deguonies kiekio nustatymas 

Deguonies kiekis biofiltro įkrovoje nustatomas preitaisu Testo 350 XL, kuris pateikia 

deguonies kiekį procentais. Matavimo metu  įvertinama tik prietaiso paklaida, kuri yra ±0,1 %. 

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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