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Santrauka. Atlikti oro valymo efektyvumo tyrimai į lašelinį biofiltrą įkrovus lavsano medžiagos įkrovą. Bandymų metu pro
įkrovą buvo traukiamas butanolio garais užterštas oro srautas. Tyrimai atliekami naudojant VGTU Aplinkos apsaugos katedroje
sukurtą eksperimentinį biologinį oro valymo įrenginį – biofiltrą. Matavimai atlikti leidžiant 60 l/min. ir 90 l/min. oro kiekį aspiratoriumi. Pradinės teršalo koncentracijos – 180, 305, 350, 440, 545 mg/m3. Prieš matuojant butanolio koncentracijas panaudojant lavsano medžiagos kasetę, įkrova buvo periodiškai drėkinama maistinių medžiagų prisotintu tirpalu. Pseudomonas genties
mikroorganizmų įtakai valymo efektyvumui įvertinti tyrimai buvo pakartoti – įkrovos sudrėkinamos tik vandeniu, leidžiami butanolio garai, ir matuojamos koncentracijos panaudojus lavsano medžiagos kasetę. Esant 180±89 mg/m3 koncentracijai biofiltro
oro valymo efektyvumas siekė 41 %, kai per įkrovą leidžiamo dujų srauto greitis buvo 0,07 m/s, ir 46 %, kai greitis 0,10 m/s.
Nustatyta valymo efektyvumas. Esant 545±55 mg/m3 pradinei koncentracijai jis siekė 54 % (0,07 m/s) ir 53 % (0,10 m/s).
Reikšminiai žodžiai: lašelinis biofiltras, valymo efektyvumas, lavsano medžiagos įkrova.

Įvadas
Didėjant išmetamų teršalų šaltinių skaičiui oro užtarša tampa vis aktualesnė problema. Neigiamas poveikis vienoje
vietoje gali turėti poveikį regioniniu ir kai kuriais atvejais
net globaliniu mastu. Vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių aplinkos oro kokybę, yra iš nuostoviųjų ir mobiliųjų taršos šaltinių į atmosferą išmetami teršalai, tokie kaip lakieji
organiniai junginiai (LOJ). Šių teršalų emisijos į aplinkos
orą yra vienos didžiausių – Aplinkos apsaugos agentūros
duomenimis, 2011 m. daugiausia į aplinką iš nuostoviųjų taršos šaltinių buvo išmesta – 1742,5 t/metus acetono,
233,4 t/metus ksileno, 247,6 t/metus etanolio, 38,9 t/metus
butanolio (Oro antropogeninė... 2012).
Išmetami LOJ paprastai esti būdingo kvapo, nedidelės
koncentracijos, išmetami didelio tūrio srautu, juose didelis
vandens kiekis. Siekiant išmetamus LOJ kiekius sumažinti
taikomi biofiltracijos metodai. Taikant biologinę oksidaciją
biologiškai skaidomų junginių šalinimo efektyvumas gali
siekti 98 %. Palyginti su kitais metodais, tai ekonomiškai
efektyvus procesas (Vedova 2008). Biologinis oro valymas
atliekamas naudojant tam tikras mikroorganizmų kultūras.
Dėl ekonominių ir saugumo priežasčių biofiltracijos procesai dabar pripažįstami kaip vienos iš palankiausių valymo
technologijų. Vykstant technologiniams procesams kontroliuojami kvapai, lakiųjų organinių junginių ir toksiškų
junginių iš įvairių komunalinių ir pramoninių šaltinių kiekis
(Jin, Chen 2001).
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Pagrindinis skirtumas tarp biofiltrų ir filtrų yra tai, kad
ant įkrovos paviršiaus nuolat išpurškiamas vanduo. Vandens
tirpalas yra prisotintas maistinių medžiagų. Mikroorganizmų
oksidacija vyksta vandens fazėje. Bioplėvelėje teršalai skyla į nekenksmingus ir bekvapius produktus.
Keli svarbūs proceso parametrai, tokie kaip filtro medžiagos struktūra, drėgmės kiekis, temperatūra ir pH, turi
būti griežtai kontroliuojami (Reij et al. 1998). Nustatyta,
kad svarbus biofiltrų veikimo parametras yra filtro įkrova,
ji turi didelę įtaką teršalų šalinimo efektyvumui, reguliuoja
drėgmės kiekį. Per didelis drėgmės kiekis gali lemti anaerobinių zonų, kur procesas dėl sulėtėjusios difuzijos vyksta lėtai, susidarymą. Pavyzdžiui, didžiausia biofiltrų geba
šalinti teršalus gali būti esant ~35 % drėgmės kiekiui, kaip
įkrovą naudojant kompostą, ~40 %, kai naudojamos durpės
(Kennes, Thalasso 1998). Atsižvelgiama į tokius kriterijus
kaip filtruojančiosios medžiagos akytumas, paviršiaus plotas (Coleman 2001).
Bioįkrovos iš organinių medžiagų pigesnės nei dirbtinės, tačiau sintetinės dažnai esti patvaresnės, ir jas galima
naudoti ilgesnį laiką (Devinny et al. 1999). Tekstilės medžiagos naudojamos ir sausojo ir šlapiojo filtravimo procesuose, būdingiausi pavyzdžiai – oro filtravimo procesas,
pramoninių nuotekų valymas, nuotekų dumblo apdorojimas
(Schaefer et al. 2007). Oro filtracijos metu pluoštiniai filtrai
ir tekstilės medžiagos (techniniai audiniai) paprastai naudo-
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jami kietosioms dalelėms atskirti nuo oro srauto (Horrocks,
Anand 2000). Pluoštinės įkrovos gali būti gaminamos iš
gamtinių medžiagų, pavyzdžiui, vilnos, lino pluošto ar
medvilnės arba gali būti sintetinės kilmės, pavyzdžiui, poliesterio, lavsano ar nailono (Jimenez, Sutherland 2008).
Biofiltrams naudojamos sintetinės filtruojančios medžiagos. Tokios įkrovos turi gerų mechaninių savybių, yra
mažo svorio ir chemiškai patvarios (Khan, Ghoshal 2000).
Nors natūralių medžiagų įkrovų sąnaudos nėra didelės, tačiau jų eksploatacijos trukmė trumpa, tokios įkrovos greitai
suyra (Sun et al. 2000). Todėl biofiltracijai taikomos sintetinės įkrovos. Joms būdinga didelis paviršiaus plotas, mažas
tankis (dėl to mažesnis įkrovos svoris), ilgaamžiškumas,
paviršius tinkamas bioplėvelei augti.
Ypač svarbu, kaip tekstilės medžiagos sugeria vandens garus ir vandenį, nes nuo to labai priklauso šių medžiagų mechaninės, geometrinės ir kitos fizikinės savybės
(Milašius, Matukonis 1993).
Tekstilės audiniai, naudojami filtravimo procese, gerokai skiriasi nuo kitų filtravimo medžiagų. Tokie audiniai
dėl savo unikalios struktūros, stiprumo, kietumo pralenkia
kitas įkrovas. Didelis tekstilės audinių naudojimo privalumas yra galimybė juos išvalyti ir panaudoti pakartotinai.
Dėl didelio poringumo tokios įkrovos yra ideali terpė mikroorganizmams (Edward 2003).
Tekstilės terpė – sudėtingų skaidulų struktūra, turinti
itin didelį paviršiaus plotą. Jai būdinga didelis poringumas
bei labai geras hidraulinis pralaidumas.

1 pav. Lavsano medžiagos įkrova
Fig. 1. Lavsan packing material

Tyrimams naudojamos cilindro formos kasetės aukštis
yra 0,5 m, skersmuo 0,14 m. Lavsano medžiagos techninės
charakteristikos pateiktos 1 lentelėje.
1 lentelė. Lavsano audinio techninės charakteristikos
Table 1. Technical characteristics of Lavsan
Parametras
Virimo temperatūra
Pliūpsnio temperatūra
Tankis
Lydymosi temperatūra
Tirpumas vandenyje
Poringumas

Eksperimentinių tyrimų metodika
Atlikti oro valymo efektyvumo tyrimai kaip įkrovą lašeliniam biofiltrui įkrauti naudojant lavsano medžiagą (1 pav.).
Lavsanas (polietileno tereftalatas) – poliesterinis pluoštas,
gaunamas iš tereftalio rūgšties, 1,2-etandiolio. Vykstant
gauto esterio polikondensacijai atskyla šalutinis produktas 1,2-etandiolis, ir susidaro stambiamolekulis junginys
lavsanas. Poliesteriais vadinami polimerai, kurių molekulės
turi esterio –COO− arba eterio –C−O−C− jungtį.
Lavsanas atsparus vandeniui, tirpikliams, alyvoms,
rūgštims, mikroorganizmams, šilumai (Jarašūnienė 2001).
Tai netirpi, netoksiška kietoji medžiaga. Ne technologinio
proceso metu reikia vengti >150°C temperatūros ir/arba
ilgos išlaikymo trukmės, nes tada įvyksta produkto degradacija ir terminis skilimas.
Lavsanas pasirinktas atsižvelgiant į jo fizines savybes,
tokias, kaip geras pralaidumas orui, mažas aerodinaminis
pasipriešinimas, didelis paviršiaus plotas. Dėl cheminės
sudėties savybių yra ilgaamžis. Tyrimams atlikti buvo pagaminta kasetė (1 pav.).

Matavimo
vienetas
°C
°C
g/cm3
°C
%

Parametro reikšmė
destrukcija esant >380
370
1,34
242–270
netirpus
69

Biofiltro sistemos schema pateikta 2 paveiksle. Jo
aukštis – 1,0 m, skersmuo – 0,14 m. Šį biofiltrą sudaro
trys pagrindiniai komponentai: įkrova, kurioje dėl mikroorganizmų veiklos vyksta teršalų biotransformacija, skystoji
fazė, kuri saugo organizmus, palaiko drėgmę ir aprūpina
juos maistinėmis medžiagomis, ir cirkuliuojantis oras, kuriame yra lakiųjų organinių teršalų.
Užterštas oras tiekiamas iš teršalų kameros: butanolio
(C4H10O) ir distiliuoto vandens garų mišinys (santykiu 1:3)
trimis aspiratoriais Migunov 822 leidžiamas pro biofiltre
esančias bioįkrovas. Aspiratorių darbinė temperatūra gali
siekti nuo –10 iki +35 °C. Filtrui veikiant santykinė oro
drėgmė esti nuo 0 iki 80 %, matavimo paklaida, kai srauto
greitis nuo 1 iki 20 l/min., siekia ±5 %.
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džiagos kasetes, įkrova buvo periodiškai drėkinama mikroorganizmų prisotintu tirpalu. Butanolio koncentracijos matuotos
fotojonizacijos detektoriumi MiniRae 2000. Prietaiso matavimo ribos – 0–7000 mg/m3, paklaida ± 1 mg/m3. Kiekvienas
matavimas buvo kartojamas po 3 kartus.
Biologinis valymas grįstas butanolio šalinimu iš oro
veikiant mikroorganizmams. Mikroorganizmai suskaido
teršalus iki nepavojingų šalutinių produktų, tokių kaip CO2
ir vandens garai.
Siekiant įvertinti Pseudomonas genties mikroorganizmų įtaką valymo efektyvumui, tyrimai buvo pakartoti
įkrovą sudrėkinus ne mikroorganizmais, o tik vandeniu.
Tiekiamo oro srauto temperatūra siekė 25 °C.
Bandymais buvo nustatytos oro valymo efektyvumo
priklausomybės nuo pradinės butanolio garų koncentracijos, biofiltre naudojant lavsano įkrovą.
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2 pav. Lašelinio biofiltro schema: 1 – įkrova; 2 – purkštukas;
3 – mėginių ėmimo angos; 4 – cirkuliacinis siurblys;
5 – maistinių medžiagų talpykla; 6 – aspiratorius; 7 – išvalyto
oro srautas; 8 – aplinkos oras; 9 – teršalų tiekimo kamera;
10 – užterštas oras

Rezultatų analizė
Bandymų metu nustatytas lavsano įkrovos efektyvumas
didinant leidžiamo oro srauto greitį ir butanolio koncentracijas.
Analizės metodu nustačius tiriamų organinių medžiagų koncentracijas, apskaičiuotas biofiltro efektyvumas:

Fig. 2. Scheme for a trickling biofilter

Eksperimento pradžioje įkrova buvo užpurškiama
mikrobiologiniu tirpalu su Pseudomonas mikroorganizmų
kultūromis. Tada pro įkrovą leidžiamos skirtingos butanolio
garų koncentracijos. Butanolis skaidrus, bespalvis, degus
skystis, jo virimo temperatūra 118 °C, tankis 0,810 g/ml.
Kadangi butanolio koncentracijoms nustatyti naudotas fotojonizacijos detektorius MiniRae 2000 gali matuoti
koncentraciją tik ppm vienetais, teršalų koncentracijos buvo
perskaičiuotos į mg/m3. Cheminių medžiagų (butanolio)
koncentracijoms perskaičiuoti iš ppm į mg/m3 taikoma
formulė pateikta higienos normoje ,,Cheminių medžiagų
profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio
vertinimo bendrieji reikalavimai“ (HN 23:2011):
C(mg/m3 ) =

C(ppm) ⋅ M
24,04

,

E
=

C0 − C
⋅ 100, % ,
C

(2)

čia C0 – koncentracija prieš įkrovą, mg/m3; C – koncentracija po įkrovos, mg/m3; E – efektyvumas, %.
Užteršto oro sąlyčio su bioterpe trukmė skaičiuojama
pagal formulę (Garlinsk, Mann 2005)
FL =

V ⋅θ
, s,
Q

(3)

čia FL – filtracijos laikas, s; Q – dųjų srauto debitas, m3/h;
θ – poringumas, %; V – įkrovos tūris, m3.
Biofiltracijos našumas (Fortin, Deshusses 1999):
N=

(1)

Q (C0 − C )
, g·m–3 · h–1,
V

(4)

čia N – našumas, g·m–3 ·h–1.
Leidžiant pro biofiltrą butanolio garais užterštą orą
0,07 m/s (3 pav.) ir 0,10 m/s (4 pav.) greičiais bei naudojant Pseudomonas genties bakterijas nustatytos biofiltro
valymo efektyvumo priklausomybės nuo pradinės teršalo
koncentracijos.
Esant mažiausiai, 180±9 mg/m3, koncentracijai,
oro valymo biofiltro efektyvumas siekė 41 %, kai greitis
0,07 m/s, ir 46 %, kai greitis 0,10 m/s. Nustatyta, kad esant
545±67 mg/m3 pradinei teršalo koncentracijai, butanolio
garų koncentracija, kai oro greitis 0,07 m/s, sumažėjo

čia C – cheminės medžiagos koncentracija; M – molekulinė cheminės medžiagos masė (g/mol); 24,04 – molinis
tūris (l/ mol), kai temperatūra 20 °C ir atmosferos slėgis 101,3 kPa (760 mmHg).
Bandymų metu pro įkrovą buvo traukiamas butanolio garais užterštas oro srautas. Matavimai atlikti aspiratoriumi leidžiant orą 60 l/min. ir 90 l/min. greičiu. Pradinės
teršalo koncentracijos – 180, 305, 350, 440, 545 mg/m3.
Koncentracijos buvo keičiamos teršalų tiekimo kameroje
keičiant maišomų teršalo ir distiliuoto vandens santykį. Prieš
matuojant butanolio koncentracijas panaudojus lavsano me-
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3 pav. Lavsano įkrovos efektyvumo vertės, kai oro srauto
greitis 0,07 m/s

4 pav. Lavsano įkrovos efektyvumo vertės, kai oro srauto
greitis 0,10 m/s

Fig. 3. The efficiency values of Lavsan load under
a speed of 0,07 m/s

Fig. 4. The efficiency values of Lavsan load under
a speed of 0,10 m/s

iki 249±19 mg/m3, t. y. oro valymo biofiltro efektyvumas
siekė 54 %. Padidinus oro greitį (0,10 m/s) efektyvumas
pakito nežymiai ir siekė 53 %.
Tiriamajame lašeliniame biofiltre, priešingai nei kasetiniuose, didinant oro srauto greitį, o kartu didėjant ir
įrenginio našumui, oro valymo biofiltro efektyvumas kinta
nežymiai. Tyrimų duomenys rodė, kad orui valyti taikomos
mikroorganizmų kultūros geba greičiau suskaidyti butanolį.
Nustatyta, kad gana didelis oro valymo efektyvumas pasiekiamas iš karto, nes įkrovos nereikia papildomai aktyvinti
mikroorganizmais. Įprastõs konstrukcijos biofiltruose aktyvinimas trunka apie dvi savaites, todėl tinkamas oro valymo
efektyvumas pasiekiamas tik po dviejų savaičių. Tyrimams
taikomo lašelinės konstrukcijos biofiltro gana geras oro
valymo efektyvumas pasiekiamas po dviejų parų, kai mikroorganizmai adaptuojasi prie jiems reikalingų aplinkos
biofiltre veiksnių.
Pradinė teršalų koncentracija, kuri yra 305±15 mg/m3,
esant 0,07 m/s oro srauto greičiui, sumažėja iki 173±10 mg/m3.
Nustatyta, kad lašelinės konstrukcijos biofiltras su
lavsano įkrova tinkamai veikia tiekiant į įrenginį skirtingos
koncentracijos butanolį. Pradinę butanolio garų koncentraciją padidinus nuo 180 iki 545 mg/m3 įrenginio valymo
efektyvumas išliko panašus. Tai rodo gauti gana didelių
verčių aproksimacijos koeficientai: R2 = 0,923 ir R2 = 0,818
(3 ir 4 pav.). Didinant pro įrenginį leidžiamo oro srauto
greitį nuo 0,07 iki 0,10 m/s įrenginio geba valyti teršalus
esti panaši.
Padidinus koncentraciją iki 350±62 mg/m3, panaudojus kasetę butanolio koncentracija siekė 200±38 mg/m3.
Didesnės butanolio koncentracijos turi įtakos mikroorganizmų aktyvumui, geba oksiduoti organinius junginius.
Tyrimais nustatyta, kad, didinant teršalų koncentraciją
iki 545±67 mg/m3, oro valymo efektyvumas išlieka panašus

ir siekia apie 50 %. Norint padidinti įrenginio efektyvumą,
būtina didinti biofiltro kasetės aukštį. Tyrimų metu jis siekė
0,5 m. Tokiu būdu didinama teršalų sąlyčio su mikroorganizmais trukmė.
Oro valymo efektyvumas priklauso ir nuo leidžiamo
oro srauto greičio, tad svarbu yra parinkti optimalų greitį,
kad įrenginio efektyvumas būtų kuo didesnis. Remiantis
gautais eksperimentinių tyrimų rezultatais galima teigti, kad
lašelinės konstrukcijos oro valymo biofiltre pro įkrovą, sudarytą iš lavsano, galima leisti užterštą oro srautą didesniu
greičiu, siekiančiu 0,10 m/s.
Abiem atvejais (0,07 m/s ir 0,10 m/s) šios filtruojančios
medžiagos efektyvumas kito panašia tendencija – panaudojus
vieną kasetę nustatytos iki 50 % sumažėjusios vertės.
Siekiant įvertinti mikroorganizmų įtaką oro valymo
efektyvumui, eksperimento metu buvo matuojamos butanolio koncentracijos teršalams valyti nenaudojant mikroorganizmų. Pradinės butanolio koncentracijos – 180, 305,
350, 440, 545 mg/m3 matuojamos, kai dujų srauto greitis
0,07 m/s (5 pav.) ir 0,10 m/s (6 pav.).
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5 pav. Lavsano įkrovos be Pseudomonas bakterijų efektyvumo
vertės, kai srauto greitis 0,07 m/s
Fig. 5. The efficiency values of Lavsan load without
Pseudomonas bacteria under a speed of 0,07 m/s
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Esant 0,07 m/s greičiui efektyvumas gali siekti iki 54 %,
o našumas svyruoja nuo 9,85 g/m3/h iki 38,62 g/m3/h.
Kai greitis 0,10 m/s, didžiausioji efektyvumo vertė 53 %,
o našumas 16,55 g/m3/h – 56,15 g/m3/h. Siekiant padidinti
tiriamo lašelinio biofiltro valymo efektyvumą būtina didinti
teršalo sąlyčio su įkrova trukmę. Tokiu būdu pasiekiamas
didelis įrenginio valymo efektyvumas.
Leidžiant lakiaisiais organiniais junginiais užterštą
orą pro sintetines įkrovas, tokias kaip poliuretano pluoštas,
didinant pradinę teršalų koncentraciją galima pasiekti itin
didelį oro valymo efektyvumą – nuo 64,3 % iki 98,8 %, kai
teršalų koncentracija 16 g/(m3∙h), ir nuo 77,4 % iki 99,1 %,
kai dujų koncentracija nuo 35 iki 140 g/(m3∙h) (Yang et al.
2011). Naudojant poliuretano putas efektyvumas gali siekti
ir viršyti 90 % (Qi, Moe 2006).
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6 pav. Lavsano įkrovos be Pseudomonas bakterijų efektyvumo
vertės, kai srauto greitis 0,10 m/s
Fig. 6. The efficiency values of Lavsan load without
Pseudomonas bacteria under a speed of 0,10 m/s

Oro srautą 0,07 m/s greičiu leidžiant pro lavsano
įkrovos sluoksnį, kai pradinė koncentracija 180±9 mg/m3,
biofiltro efektyvumas siekė 15 %. Pradinę koncentraciją padidinus iki 305±15 mg/m3, efektyvumas siekė 13 %.
Pradinei butanolio garų koncentracijai esant 545±67 mg/m3,
efektyvumas padidėjo nežymiai ir siekė 21 %.
Padidinus greitį iki 0,10 m/s, esant 180±9 mg/m3 koncentracijai, efektyvumo vertė 18 %, o kai koncentracija
305±15 mg/m3 ar 545±67 mg/m3, – 19 %.
Remiantis (3) formule apskaičiuota užteršto oro sąlyčio su bioterpe trukmė. Kai oro srauto greitis 0,07 m/s,
ji yra 0,15 s, kai 0,10 m/s – 0,10 s. Užteršto oro sąlyčio su
bioterpe trukmė priklauso ir nuo srauto debito – didinant
dujų greitį, filtracija vyksta greičiau.
Pagal (4) formulę nustatytas lašelinio biofiltro našumas (7 pav.).

Išvados
1. Orui valyti biologiniu būdu biofiltre galima naudoti
lavsano įkrovą. Tyrimų metu nustatyta, kad, naudojant
šią įkrovą, butanolio valymo iš oro efektyvumas, kai
pradinė butanolio koncentracija 545±67 mg/m3, gali
siekti 54 %.
2. Didinant oro srauto greitį lašelinio biofiltro oro valymo
efektyvumas kinta nežymiai. Esant 545±67 mg/m3
pradinei koncentracijai, kai oro srauto greitis 0,07 m/s,
efektyvumas siekė 54 %. Padidinus oro srauto greitį iki
0,10 m/s, biofiltro efektyvumas sumažėjo tik iki 53 %.
3. Tyrimų metu nustatyta mikroorganizmų įtaka biologinio valymo kokybei. Išpurškiant ant įkrovų tirpalą be
Pseudomonas genties bakterijų, maksimalus efektyvumas siekia tik 20 %. Ant įkrovos užpurškus mikroorganizmų kultūrų, butanolio valymo iš oro efektyvumas
padidėjo iki 54 %.
4. Atlikus oro valymo efektyvumo tyrimus nuo pradinės teršalo koncentracijos nustatyta, kad, didinant
teršalo pradinę koncentraciją, valymo efektyvumas
didėja. Galima daryti prielaidą, kad didesnės butanolio
koncentracijos veikia mikroorganizmų populiacijos
augimą, padidėja biomasės kiekis, todėl padidėja ir
butanolio garų valymo iš oro efektyvumas.

Našumas, gm–3h–3
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