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Kad biodujas būtų galima panaudoti autotransporte ar antros kartos biodegalams gaminti, būtina iš jų išvalyti anglies dioksidą (CO2) ir sieros van-

denilį (H2S). Atlikti dujų valymo tyrimai naudojant įvairios koncentracijos monoetanolamino (MEA) tirpalus, vandenį, bei natūralių absorbentų – dolo-
mito ir opokos tirpalus. Nustatyta, kad CO2 efektyviausiai šalina 15 proc. MEA tirpalas. 2 proc. dolomito ir 2 proc. opokos tirpalai visiškai absorbuoja 
H2S, o naudojant 2 proc. koncentracijos MEA dujoms valyti jose telieka 11 ppm. 

Biodujos, absorbcija, anglies dioksidas, sieros vandenilis 

 
Įvadas 

 
Brangstant energijai, ieškoma alternatyvų – viena iš jų 

gali būti biodujų gamyba. Biodujos dažniausiai naudoja-
mos elektros ir šiluminei energijai gaminti. Gaminant bio-
dujas utilizuojamos organinės atliekos, taip efektyviau 
sprendžiami ne tik energijos gamybos, bet ir ekologiniai 
klausimai. Biodujoms gaminti naudojamos lengvai suyran-
čios žaliavos (biomasė) ir organinės atliekos (gyvulių mėš-
las, skerdyklų, pieno, alaus, spirito gamybos atliekos ) (Čy-
ras, 2009). Tipinė biodujų sudėtis tokia: CH4 (50-75 %), 
CO2 (25-45 %), N2 (0-10 %), H2 (1-2 %), H2S (0-0,5 %) O2 
(0-2 %) (Karellas et al., 2010; Hilkiah et al., 2008).  

Biodujas naudojant kaip biokurą iš jų gaminant šilu-
minę ar elektros energiją, tokios priemaišos kaip CO2, de-
guonis ir azotas, sieros vandenilis neturi didesnės reikšmės. 
Norint biodujas panaudoti kaip autotransporto biodegalus, 
labai svarbu iki minimumo sumažinti šių komponentų kie-
kį. Kitas biodujų panaudojimo būdas – grupės biodujų ga-
mintojų tiekiamas dujas išvalyti ir suspaustas nukreipti į 
gamtinių dujų vamzdynus. Pašalinus tik sieros vandenilį, 
biodujas galima būtų panaudoti sintezės dujų, skirtų antros 
kartos biodegalams, gaminti (Kapdi et al., 2005). 

CO2 šalinti iš dujų gali būti naudojamos įvairios techno-
logijos: fizikinė ar cheminė absorbcija, atskyrimas žemų 
temperatūrų ar membraniniais metodais, biologinė fiksacija 
(Ahrer et al. 2003; Li et al, 2006; Turner et al., 2006). Iš mi-
nėtų metodų cheminės absorbcijos procesas yra efektyviau-
sias (Rao, Rubin, 2002) ir dažniausiai naudojamas gamtinių 
dujų pramonėje (Kohl et al., 1997; Yang et al., 2008). Pa-
prasčiausias biodujų valymo metodas yra fizikinė absorbcija, 
nes materialinės ir energijos sąnaudos mažos. Fizikinės ab-
sorbcijos metu kaip absorbentas naudojamas vanduo. Šio 
proceso metu CO2 ištirpsta vandenyje, o valant naudotas 
vanduo gali būti išvalytas ir pakartotinai panaudotas. Dujų 
valymas absorbuojant aminais  yra dažniausiai pramonėje 
taikoma technologija. Šis metodas taikomas tada, kai turi 
būti atskirtas CO2 susidaręs pramonės įrenginiuose, jėgainė-
se ar eksploatuojant gamtines dujas (Smolianskis ir kt., 
2008). Pramonėje naudojami tokie cheminiai absorbentai 
kaip MEA (monoetanolaminas), DEA (dietanolaminas), 
MDEA (N-metildietanolaminas). Dažniausiai iš minėtų ab-
sorbentų naudojamas vandeninis MEA (HOCH2CH2NH2) 
tirpalas, pasižymintis dideliu absorbciniu CO2 aktyvumu, 

palyginus maža kaina ir galimybe lengvai regeneruoti 
(Mandal ir kt. 2003). 

Sieros vandenilis (H2S) yra nuodingas, korozingas, 
taip pat ir ekologiškai pavojingas, nes jis oksidacijos (de-
gimo) metu virsta į sieros dioksidą. Dažniausiai H2S iš 
biodujų šalinamas sausuoju oksidacijos arba skystosios fa-
zės oksidacijos būdu. Labiausiai paplitę H2S šalinimo 
agentai –geležies oksidas, hidroksidas ar natrio šarmas. Ti-
riami ir kiti absorbentai, naudojamos geležį oksiduojančios 
bakterijos, pradedami ceolitų imobilizavimo tyrimai (Yuan 
and Bandosz, 2007; Horikawa, 2001; Park et al., 2005). 

Kadangi cheminiai absorbentai nėra ekologiški, tiks-
linga ieškoti gamtinių absorbentų, sugeriančių biodujose 
esančius CO2 ir H2S. 

Tikslas – ištirti opokos ir dolomito panaudojimo gali-
mybes biodujose esantiems CO2 ir H2S absorbuoti. 

 
Tyrimų sąlygos ir metodai 
 
CO2 absorbcija 

CO2 absorbcijos iš dujų mišinio tyrimai atlikti labora-
torinėje įrangoje (1 pav.). Eksperimentų metu termostatu 
(10) buvo palaikoma pastovi proceso temperatūra. Ekspe-
rimentas atliktas esant skirtingoms temperatūroms: 20, 30, 
40, 50, 60 °C. Atsižvelgiant į vidutinį CO2 kiekį, esantį 
biodujose, eksperimentui paruošti modeliniai dujų mišiniai, 
susidedantys iš 35 proc. anglies dioksido (CO2) ir azoto 
(N2). Prieškonversinių dujų mišinių absorbcijos tyrimuose 
įprasta metaną keisti į azotą – balansines dujas. 

Dujos buvo valomos naudojant 5 ml pasirinkto absorben-
to tirpalo. Dolomitas yra nuosėdinės kilmės karbonatų klasės 
mineralas ir karbonatų grupės uoliena, susidedanti iš 20–30 
proc. kalcio karbonato (CaCO3), 17–22 proc. magnio karbo-
nato (MgCO3), 37–48 proc. anglies dioksido (CO2) bei prie-
maišų. Opoka sudeda iš 52 proc. SiO2, 19 proc. CaO bei 
priemaišų. Mineralai, iš kurių gaminami absorbciniai tirpalai, 
buvo susmulkinami ir mufelinėje krosnyje kaitinti 6 h esant 
900 °C temperatūrai. Tuomet karbonatai skyla į oksidus, 
tirpstančius vandenyje ir sudarančius hidroksidus, reaguojan-
čius su sieros vandeniliu ir anglies dioksidu. Iš iškaitintų mi-
neralų buvo ruošiami vandeniniai 2 proc. dolomito ir opokos 
tirpalai, ir jais valomos biodujos. Ruošiant tirpalus, mineralai 
30 min maišyti su distiliuotu vandeniu ir filtruoti per filtrinį 
popierinių. Be gamtinių sorbentų, palyginimui naudotas van-
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duo ir cheminis sorbentas – MEA, iš kurio pagamintas 2 
proc. ir 15 proc. vandeninis tirpalas. Kiekvienas bandymas 

kartotas du kartus ir vertintas dviejų tyrimų vidurkis. 

 
1 pav. CO2 absorbcijos tyrimų stendinė įranga: 1 − lygio indas, užpildytas sočiuoju NaCl tirpalu; 2 − termostatuojama dujų biuretė; 3 − maišas su dujų 
mišiniu; 4, 5 − čiaupai; 6 − termostatuojama absorbcijos kiuvetė; 7 − absorbento tiekimo vieta; 8 – švirkštas su absorbentu; 9 – magnetinė maišyklė;  

10 − termostatas; 11 − hidroužtvara 
Fig. 1. Experimental equipment for CO2 absorbtion: 1 − container of level filled with saturated NaCl solution; 2 – thermostatically controlled gas burette,  

3 – bag with a gas mixture; 4, 5 − tap; 6 – thermostatically controlled absorption cell; 7 – absorbent lodging place; 8 – syringe with sorbent solution;  

9 – magnetic stirrer; 10 − thermostat; 11 − hydro barrier 

 
Absorbuotas CO2 kiekis apskaičiuotas pagal lygtį: 
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2COV∆ − absorbuotas CO2 kiekis, esant 20−58 oC tem-

peratūrai ir 737,1–759,3 mm Hg st. slėgiui;  
VMDEA – absorbento kiekis cm3. 

 
H2S absorbcija 

H2S absorbcijos tyrimai atlikti stendinėje įrangoje (2 
pav.), esant 20 oC temperatūrai, 3000 ppm H2S koncen-
tracijai, 5 ml absorbento (distiliuotas vanduo, vandeninis do-
lomito, opokos (nuosėdinė silikatinė uoliena) ar MEA tirpa-
lai), valomas dujų kiekis – 300 cm3.  

 
2 pav. H2S absorbcijos tyrimų stendinė įranga: 

1 – dujų maišas su H2S; 2, 3 – čiaupai; 4 – dujų analizatorius;  
5 – švirkštas su absorbento tirpalu; 6 – absorberis su filtru; 7 – termosta-

tas; 8 – išsiplėtimo indas; 9 – dujų maišas su išvalytomis dujomis 
Fig. 2. Experimental equipment for H2S absorbtion: 

1 – bag of H2S gas; 2, 3 – tap, 4 – gas analyzer; 5 – syringe with sorbent 

solution; 6 – scrubber with filter; 7 – thermostat; 8 –expansion tank,  

9 – bag with cleaned gas 

Sistemos užpildymas H2S dujomis 
Atsukus čiaupą (2), H2S dujos iš maišo (1) dujų analiza-

toriumi (4) pumpuojamos į sistemą absorberio (6) kryptimi. 
Čiaupas (3) atsukamas taip, kad dujos iš maišo su H2S (1) 
per sistemą ištekėtų į maišą (9). Dujos iš maišo (1) traukia-
mos tol, kol nusistovi H2S dujų koncentracija (rodmenys 
matomi dujų analizatoriaus (GA2000 Plus) monitoriuje). 
Dujų analizatoriumi GA2000Plus ATEX Certified Infrared 
Gas Analyser gali būti matuojami šie dujų mišinio kompo-
nentai: CH4 0 – 70 proc.; CO2 0 – 60 proc.; O2 0 – 25 proc.; 
CO 0 – 2000 ppm,; H2S 0 – 5000 ppm; H2 0 – 1000 ppm. 

Dujų analizatoriuje esančiu vakuuminiu membraniniu 
siurbliu palaikomas 300-400 mbar darbinis slėgis. Nusisto-
vėjus sistemoje esančių dujų koncentracijai, užsukami 
čiaupai (2 ir 3), jungiantys abiejuose maišuose esančias du-
jas. Dujos toliau cirkuliuoja sistemoje, kol vėl nusistovi 
pastovi jų koncentracija. 
 
H2S valymas 

Tuščias švirkštas pakeičiamas švirkštu (5), pripildytu 
5 ml reikiamo absorbento tirpalo. Termostatu (7) palaiko-
ma reikiama temperatūra. 

Paruošus sistemą bandymui, fiksuojamas pradinis sis-
temoje esantis H2S kiekis. Sušvirkštus absorbento tirpalo į 
absorberį, kas pusę minutės fiksuojama H2S koncentracija. 
Laikas matuojamas sekundometru, o likusi dujose sieros 
vandenilio koncentracija stebima analizatoriaus monitoriu-
je. Bandymas vykdomas tol, kol sorbuojamas visas H2S 
kiekis arba ne trumpiau kaip 25 min. 

Kiekvienas bandymas kartotas du kartus. Vertintas dvie-
jų tyrimų vidurkis. Eksperimentų duomenys apdoroti pagal 
Exel 2007 programą. Pasikliautinis intervalas – 0,2 proc. 

 
Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 
 

Atlikti CO2 absorbcijos tyrimai, esant 20, 30, 40, 50 ir 
60 oC temperatūroms, 35 proc. CO2 pradinei koncentracijai 
modelinėse dujose, 15 proc. absorbento MEA koncentraci-
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jai. 3 paveiksle pateikta CO2 absorbcijos panaudojant 
MEA tirpalą priklausomybė nuo trukmės, esant skirtin-

goms temperatūroms. 
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3 pav. CO2 absorbcijos panaudojant 15 proc. MEA tirpalą priklausomybė nuo trukmės, esant skirtingoms temperatūroms, kai pradinė CO2 koncentracija 

35 proc. 
Fig. 3. Dependence of CO2 absorption by 15% MEA solution on time at different temperatures when the initial concentration of CO2 – 35% 

 
Didėjant temperatūrai, didėja ir absorbuotas CO2 kie-

kis, mažiausiai absorbuojama esant 20 ir 30 oC. Absorcija 
didėja esant 60 oC ir 40 oC temperatūroms, tačiau šiek tiek 
mažesnė nei esant 50 oC temperatūrai. Kai temperatūra pa-
siekia 60 oC , absorbuojamas mažesnis kiekis CO2, nes 

prasideda desorbcijos procesai. Optimali temperatūra – 50 
oC. Optimali absorbcijos trukmė – 15–20 min. 

4 paveiksle pateikta CO2 absorbcijos vandeniu pri-
klausomybė nuo trukmės, esant skirtingoms temperatū-
roms.  

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Trukmė min

Duration, min 

X
, 
c

m
3
/c

m
3

20oC 30oC 40oC20 OC 30 OC 40 OC

 
4 pav. CO2 absorbcijos vandeniu priklausomybė nuo trukmės, esant skirtingoms temperatūroms, kai pradinė CO2 koncentracija – 35 % 

Fig. 4. Dependence of CO2 absorption by water on time at different temperatures when the initial  

concentration of CO2 – 35% 

 
Apibendrinus gautus rezultatus galima teigti, kad op-

timalūs absorbcijos vandeniu parametrai tokie: trukmė – 15 
min, temperatūra – 30 oC, esant aukštesnėms temperatū-
roms vyksta desorbcija, analogiški rezultatai gauti ir kitų 
mokslininkų (Yaws et al, 1991). Palyginus MEA ir van-
dens absorbijos efektyvumą, nustatyta, kad 15 proc. MEA 
16 kartų efektyviau šalina CO2 iš biodujų. 

Nustačius, kad anglies dioksido šalinimas vandeniu 
nėra labai efektyvus, buvo atlikti CO2 absorbcijos natūra-

liais absorbentais (2 proc. opokos ir dolomito tirpalais) ty-
rimai, gauti rezultatai palyginti su absorbcijos vandeniu 
esant 30 oC temperatūrai tyrimų rezultatais (5 pav.). 

Nustatyta, kad opokos tirpalas neabsorbuoja CO2, o 
dolomito tirpalas du kartus geriau absorbuoja CO2 nei van-
duo. Atlikus tyrimus aukštesnėse temperatūrose (40 ir 50 
oC), gauti blogesni rezultatai. Palyginus dolomito ir MEA 
tirpalų absorbciją, nustatyta, kad, esant tai pačiai tempera-
tūrai, MEA 7 kartus geriau absorbuoja CO2.  
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5 pav. CO2 absorbcijos priklausomybė nuo trukmės naudojant skirtingus absorbentus, kai pradinė CO2 koncentracija – 35 proc., T = 30 oC 

Fig.5. Dependence of CO2 absorption on the cleaning duration by using different sorbents when the initialconcentration of CO2 – 35%; T = 30 oC 

 
Gaminant biodujas susidaro sieros vandenilis, kurio 

kiekiui turi įtakos žaliavų, iš kurių gaminamos biodujos, 
kokybė bei savybės. Didžiausia H2S koncentracija biodujo-
se siekia 5000 ppm. Absorbcijos tyrimams naudotos mode-

linės dujos, kuriose H2S koncentracija – 3000 ppm. Naudo-
ti absorbentai: vanduo, 2 proc. ir 15 proc. MEA tirpalai ir 2 
% dolomito bei opokos tirpalai, temperatūra – 20 oC (6 a 
pav.). 
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6 pav. H2S koncentracijos kitimo priklausomybė nuo trukmės naudojant skirtingus sorbentus, kai pradinė H2S koncentracija – 3000 ppm: a – absorbcijos 

trukmė 0–20 min, b – 3–23 min. 
Fig. 6. Dependence of H2S concentration changes on the duration at different sorbents when the initial concentration of H2S – 3000 ppm: a – absorption 

duration 0–20 min, b – 3–23 min. 

 

Nustatyta, kad iš analizuotų absorbentų blogiausiai 
H2S absorbuoja vanduo, tuomet sieros vandenilio koncent-
racija dujose sumažėja nuo 3000 iki 1538 ppm per 15 min, 
o ilginant trukmę absorbcija nevyksta. Efektyviausiai ab-
sorbcija vyksta pirmąsias minutes. Nustatyta, kad ne tik 
pramoninis 15 proc. koncentracijos MEA tirpalas visiškai 
išvalo iš dujų H2S, bet ir 2 proc. koncentracijos MEA tirpa-
las tinka dujoms valyti, nes išvalytose dujose telieka 11 
ppm H2S. Dolomito ir opokos tirpalai H2S iš dujų visiškai 
pašalina atitinkamai per 12–15 min. Palyginus 2 proc. kon-
centracijos absorbentus MEA, dolomitą ir opoką, nustatyta, 
kad natūralūs absorbentai H2S šalina iš dujų efektyviau nei 
MEA (6, b pav.).  

Biodujų valymo technologijose dolomitas ir opoka ne-
naudoti. Užsienio mokslininkai netyrė dolomito ir opokos 
tirpalų absorbcijos, – buvo analizuotos tik kietų sorbentų sa-
vybės (Pierre C. Et al., 2006; Gallucci K. et al., 2008). 

Atlikti tyrimai naudojant mažesnes natūralių absor-
bentų koncentracijas. 1 proc. koncentracijos opokos tipalas 
išvalo H2S nuo 3000 iki 1553 ppm, t. y. taip pat, kaip ir 
vanduo. Vadinasi, netikslinga naudoti silpnesnius nei 2 
proc. koncentracijos opokos tirpalus. 1 proc. dolomito tir-
palas visiškai išvalo dujas ir yra perspektyvus naudoti van-
denilio sulfido absorbcijai iš biodujų.  
 

Išvados 
 

• Dolomito tirpalas absorbuoja CO2 du kartus efek-
tyviau nei vanduo, o opokos tirpalas neefektyvus. Palygi-
nus dolomito ir MEA tirpalų absorbciją, galima teigti, kad 
esant 30 oC temperatūrai MEA yra 7 kartus efektyvesnis.  

• Tarp analizuotų absorbentų blogiausiai H2S ab-
sorbuoja vanduo, sumažinantisH2S koncentraciją nuo 3000 
iki 1538 ppm per 15 min. 2 proc. dolomito opokos tirpalai 
visiškai absorbuoja H2S iš dujų atitinkamai per 12–15 min, 
o naudojant 2 proc. koncentracijos MEA dujoms valyti jo-
se telieka 11 ppm H2S. 
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Experimental Study of Biogas Treatment  
 

Summary 
 

In order to use biogas in the motor or the second generation biofuel production, it needs to be cleaned of carbon dioxide (CO2) and hydrogen sul-
phide (H2S). In the presented investigation, biogas cleaning was performed by using water, solutions with various monoethanolamine (MEA) concentra-
tions, and natural sorbents: solutions of dolomite and opoka. The results of the work show that use of 15% MEA solution results in the most efficient re-
moval of CO2 . In the case of 2% dolomite and 2% opoka solutions application H2S is fully absorbed from the gas, and when MEA of 2% concentration 
is used for gas cleaning – H2S residue is 11 ppm.  

Key words: biogas, absorption, carbon dioxide, hydrogen sulphide. 
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Экспериментальные исследования очистки биогаза 
 

Резюме 
 

Для того чтобы использовать биогаз в транспорте или в производстве биотоплива второго поколения, необходимо очистить его от углеки-
слого газа (CO2) и сероводорода (H2S). В этих целях были проведены исследования по очистке газа с использованием растворов МЭА (моно-
этаноламина) различных концентраций, воды и натуральных абсорбентов (растворов доломита и опоки). Установлено, что эффективнее всего 
CO2 удаляет 15%-ный раствор МЭА. Сероводород полностью абсорбируется из биогаза растворами 2%-ного доломита и 2%-ной опоки, а при 
использовании для очистки 2%-ного раствора MЭA остается только 11 ppm H2S.  

Биогаз, абсорбция, углекислый газ, сероводород 
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