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1. SISSEJUHATUS

 

 Bion Instituudis läbiviidavate teadusuurigute üheks suunaks on erinevatest allikatest tuleneva 
(ultra-) nõrga kiirguse mõjude mõõtmine. Seda kiirgust ei ole võimalik mõõta usuaalsete 
mõõteseadmetega. Isegi paljud vähem teadaolevad ja kasutatavad seadmed pole seni 
võimelised mõõtma seda liiki kiirgust (füüsilisi või keemilisi mõjusid) piisava täpsuse ja 
usaldusväärsusega, kuid ka selles suunas toimub pidev tehnoloogiate edasiareng. Tihtipeale ei 
ole seda liiki kiirgust koos selle füüsikalis-keemiliste ja bioloogiliste mõjudega võimalik 
selgitada üldtuntud ja–tunnustatud teooriatega, kuigi mõningad teadlased on pakunud välja 
võimalikke selgitusi ja põhjendusi.       

 Bion Instituut spetsialiseerub erinevate toodete nõrga emissiooni mõõtmisele, kus tootjad ei 
suuda tõestada oma väiteid tavalisel viisil. Paljude aastate vältel teostatud uuringutega 
arendas Bion Instituut oma testide sarja, mis võimaldavad kasutada inimorganismi või vett 
taoliste nõrkade emissioonide tuvastamiseks ning nende üldmõjude määramiseks.

 Coral Club’i klient tellis enda „Coral Mine“ toote ja selle poolt veele avaldatava mõju 
testimise. Selle alusel viidi läbi Coral-Mine´i, tavalise liiva ja kontrollnäidisena ka tühja 
sachet-kotikese, s.t. tavalise vee, eksperimentaaluuringut BionEvapo® meetodil. 
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Joonis 1. Tavalise veega täidetud klaasid, kuhu on asetatud sachet-kotikesed, mis sisaldavad: 1g Coral-Mine’i (A), 
1g tavalist liiva (B) ja täitmata sachet-kotike (C).



BionEvapo® meetod kujutab endast standardiseeritud teaduslikku meetodit, mille käigus 
jälgitakse ja analüüsitakse vee struktuuri muutusi, mis leiavad aset erinevate välistegurite 
mõjul. Erinevate meetodite ja protseduuride läbimõeldud kombineerimine annab võimalust 
uurida nende tegurite pikaajalist mõju veele ning hinnata selle dünaamilist struktuuri, mida on 
üsna raske määrata tavaliste protseduuridega. Meetod seisneb erinevate tilkade proovide 
loomises puhtadel esemeklaasidel ning nende kuivatamises teatud tingimuste juures. Seejärel 
analüüsitakse proovide kuivjääke, mis on jäänud mikroskoobi esemeklaasile pärast vee 
aurumist. Tumevälja mikroskoopia abil uuritakse kuivjääkide struktuure, mis on 
moodustunud erinevatel tingimustel läbi viidud katsete käigus ning hinnatakse pilte 
(evapo-kujutisi) kasutades selleks visuaalset ülevaatust ja spetsiaalseid arvutiprogramme, mis 
on mõeldud piltide struktuurseks analüüsimiseks (joonis 2).      

Kuivjääk on üks põhikriteeriume vee kvaliteedi määramisel, mis näitab ära selle 
mineralisatsioonitaset. 

Evapo-kujutiste arvutitöötlus näitab erinevate välistegurite poolt mõjutatud veeproovides 
toimuvaid struktuurseid muutusi. 

Bion Instituut (Bion Institute)                          Coral-Mine – eksperimentaaluuring BionEvapo® meetodil

Joonis 2: BionEvapo® meetodi skemaatiline kujutuspilt 

aurustumine

mineraalidega
vesi

tilgad mineraaljäägid Evapo-kujutis

2. BIONEVAPO® MEETOD®



 

 

 

Antud ekperimentaaluuringu eesmärgiks oli hinnata Coral-Mine’i otsese kontakti mõju veele. 
Oleme võrrelnud seda sarnase teraosakeste suurusega tavalise liiva (edaspidi kontroll-liiv) 
mõjuga ja tavalise veega, mida oleme alati kasutanud katsete läbiviimisel (edaspidi – 
kontrollvesi).

Kõigepealt kaalusime 1g Coral-Mine ja samapalju kontroll-liiva ning asetasime need 
sachet-kotikestesse. Edaspidi täitsime kontrollveega kolm klaasi ning asetasime nendesse 
ettevalmistatud sachet-kotikesi: Coral-Mine’iga kotikest esimesse klaasi, kontroll-liivaga 
teisse klaasi ning tühja kotikest – kolmandasse klaasi. Seejärel võtsime uurimiseks klaasidest 
tilkade proove (aeg 0 = T0). 30 minuti möödudes tõstsime kõik kotikesed klaasidest välja 
ning võtsime taas veetilkade proove (aeg 1 = T1). Järgmise 30 minuti möödudes võtsime igast 
klaasist kolmandat veetilkade proovide komplekti (aeg 2 = T2).    

Seejärel vaatasime aurustunud veetilkade kuivjääke mikroskoobiga, pildistasime neid ning 
analüüsisime kahe arvutiprogrammi abil:

• sellise programmi abil, mis on mõeldud mitteorgaaniliste jääkide vaheliste vahemaade 
sagedusanalüüsi teostamiseks, kus olulisteks parameetriteks on kõverjoone kuju ja 
vahemaade arv (sagedus) iga segmedi jaoks 200-st (mis on märgitud kui järjestikused 
vahemaad),

• programmi abil, mis on mõeldud struktuuride arvu määramiseks pärast kujutuse 
järk-järgulist uhtumist. Selle protseduuri tulemused näitavad meile, kui keeruline on 
mitteorgaaniliste jääkide struktuur.  

• Lõppanalüüs kujutab endast kihtide analüüsi, kus arvutiprogramm jaotab kujutisi 120 
kontsentriliseks kihiks ning määrab ära iga kihi keskmist valgsust, alustades tilga äärest (kiht 
0) ning liikudes tilga keskme poole (kiht 120).  

3. TULEMUSED

3.1 VISUAALNE HINNANG 

Joonistel 3-7 on näidatud aurustunud veetilkade kuivjääkide tüüpilisemad pildid punktides 
T0, T1 ja T2.  

Joonisel 3 on näidatud Coral-Mine’i mitteorgaanilised jäägid. Palja silmaga on selgelt näha, 
et tilgad enne ja pärast katset on üksteisest erinevad.

• Punktis T0 on kõikide proovide struktuuridel tavalise vee tunnused: äär on selgelt 
piiritletud, mitteorgaanilised jäägid katavad peaaegu kogu tilkade pinda, moodustades vaid 
harva fraktaalseid mustreid. 

• Ajahetkel T1 näevad tilgad hoopis teistsugused välja. Kuigi meenutab struktuur 
osaliselt tüüpilist standardvett (vt. joonis 5), on siiski ilmselge, et antud tilk sisaldab 
lisamineraale, mille tõttu muutub äär paksemaks ning ka kogu tilga pind on kaetud tunduvalt 
paksemalt. 
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Ajahetkel T2 hääbub tavalise vee tüüpiline struktuur täielikult, mineraalosakesed suunduvad 
ääre poole, jättes enamikel tilkadel keskosa tühjaks. 
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Joonis 3: Coral-Mine – veetilga tüüpiliste mitteorgaaniliste struktuuride evapo-kujutised punktides (T0), 30 minuti 
pärast (T1) ning 30 lisaminuti pärast (T2) (40-kordne suurendus).  

Joonis 4:  Kontroll-liiv (K-liiv) – veetilga tüüpiliste mitteorgaaniliste tekstuuride evapo-kujutised enne katset punktis 
(T0), 30 minuti pärast (T1) ning 30 lisaminutit pärast (T2) (40-kordne suurendus).  



 

 

 

 

 

Joonisel 4 on näidatud selle vee tilkade mitteorgaanilised jäägid, kuhu asetati tavalise liivaga 
sachet-kotikesi ning joonisel 5 on esitatud ilma liivata kontrollvee mitteorgaanilised jäägid. 
Kõikidel ajahetkedel on tilgad selgelt piiritletud äärtega ning suurem osa pinnast on kaetud 
mineraaljääkidega, välja arvatud tilkade keskmed, kus rõnga sees asetseva korrapärase kujuga 
ava nn „silma“ tüüpiline struktuuur esineb enamikel tilkadel, eriti ajahetkel T1.   

 Joonisel 6 on esitatud tüüpilised tilgad ajahetkel T1, see tähendab 30 minutit pärast liivaga 
sachet-kotikese asetamist vette. On väga hästi näha, et on peaaegu võimatu eristada 
kontrollvee tilkade ja kontroll-liivaga tilkade struktuure, samal ajal kui Coral-Mine’i 
veetilgad on tunduvalt teistsuguse struktuuriga.    
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Joonis 5: Kontrollvesi (K-vesi) – veetilga tüüpiliste mitteorgaaniliste struktuuride evapo-kujutised enne katset 
punktis (T0), 30 minuti pärast (T1) ning 30 lisaminutit pärast (T2) (40-kordne suurendus).   

Joonis 6: Coral-Mine’i, kontroll-liiva ja kontrollvee veetilkade mitteorgaaniliste struktuuride evapo-kujutised 
punktis (T1) (40-kordne suurendus). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.2 SAGEDUSJAOTUSE ANALÜÜS

Pikslitevaheliste vahemaade sagedusjaotuse analüüsimisel on olulisteks parameetriteks 
kõverjoone kuju, haripunkti asetus ja absoluutsed väärtused. Joonisel 7 on esitatud 
Coral-Mine’i, kontroll-liiva ning kontrollvee evapo-kujutiste struktuuride kõverjoonte 
sageduste analüüs ajahetkedel T0, T1 ja T2. Jooniselt saame täheldada, et punktides T1 ja T2 
on Coral-Mine’i kõverjoonte absoluutsed väärtused tunduvalt kõrgemad võrreldes punktiga 
T0. Lisaks sellele on kõverjoone haripunkt nihutatud paremale alates 22. järjestikusest 
vahemaast kuni 74.-ni punktis T1 ning kuni 81. järjastikuse vahemaani punktis T2.   

Suurenenud vahemaade arv võib olla tingitud sellest, et Coral-Mine’iga vees esineb punktis 
T1 lisamineraale. Kui osakeste kontsentratsioon on kõrgem, siis suureneb ka nendevaheliste 
vahemaade arv. Osakeste arv oli punktides T1 ja T2 ühesugune, kuid vahemaade number 
kujunes punktis T2 isegi mõnevõrra suuremaks, mis tähendab seda, et vee struktuur muutub 
jätkuvalt isegi peale seda, kui sellest oli Coral-Mine’iga kotike välja võetud.

Samamoodi võis ka kontroll-liiva ja kontrollvee puhul täheldada pärast katse teostamist 
mõningat haripunkti nihet paremale ning vahemaade arvu suurenemist võrreldes punktiga T0, 
kuid kui võrrelda neid muutusi Coral-Mine’iga, siis olid need palju väiksemad. Haripunktide 
positsioonide muutused ajas on esitatud joonisel 8.   
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Joonis 7: „Coral-Mine“, kontroll-liiva ja kontrollvee tilkade mitteorgaaniliste jääkide vahemaade keskmise 
sagedusjaotuse graafikud enne katset (T0), vahetult peale katset (T1) ja 30 lisaminutit pärast katset (T2). 

Joonis 8: Sagedusjaotuse kõverjoonte haripunktide asetus. Graafikul on toodud välja haripunktide väärtused ja 
Coral-Mine’iga vee positsioonid (rohelised täpid) punktis T0, 30 minutit peale sachet-kotikese asetamist vette (T1) 
ja pärast 30 lisaminuti möödumist (T2).



 

 

 

 

3.3 STRUKTUURIDE ARVU JÄRJESTIKUSE VÄHENEMISE ANALÜÜS (UHTUMINE)

Struktuuride arvu järjestikuse vähenemise analüüs veetilkade evapo-kujutiste uhtumisel annab 
mõningaid ettekujutusi mitteorgaaniliste jääkide struktuuri keerulisusest. Kõverjoone kuju sõltub 
veest. Meie standardvee puhul on iseloomulik  kõverjoone esialgne järsk langemine 
(uhtumiskoefitsiendist 0  haripunktini väärtusega umbes 3,0. Võrdluse lihtsustamiseks on esitatud 
standardiseeritud väärtused.   

Jooniselt 9 võib näha, et ajahetkel T0 on kõik kõverjooned ühesugused, kuid pärast T1 on need 
muutunud. Märkimisväärsem muutus on toimunud Coral-Mine’iga vees punktis T1 ning jäi 
edaspidi muutumatuks punktis T2. Kõverjoone kuju viitab evapo-kujutiste keerulisuse 
märkimisväärsele vähenemisele. See on ilmselge, sest antud proovis esineb palju rohkem tihedaid 
jääke, mille tulemusena tunneb programm neid kiiremini ära kui ühtset struktuuri võrreldes teiste 
proovidega, kus jäägid on palju rohkem hajutatud.   

st
ru

kt
uu

ri
de

 a
rv

 (s
ta

nd
ar

di
se

er
itu

d)
st

ru
kt

uu
ri

de
 a

rv
 (s

ta
nd

ar
di

se
er

itu
d)

st
ru

kt
uu

ri
de

 a
rv

 (s
ta

nd
ar

di
se

er
itu

d)
st

ru
kt

uu
ri

de
 a

rv
 (s

ta
nd

ar
di

se
er

itu
d)

uhtumisaste

uhtumisaste

uhtumisaste

uhtumisaste

K-vesi T2

K-liiv T2

Coral-P T2

K-liiv T1

Coral-P T1

Coral-P T0

K-liiv T0

K-vesi T0

K-vesi T1

Coral-P T0 K-liiv T0 K-vesi T0

Coral-P T1 K-liiv T1 K-vesi T1 Coral-P T2 K-liiv T2 K-vesi T2

Bion Instituut (Bion Institute)                          Coral-Mine – eksperimentaaluuring BionEvapo® meetodil

Joonis 9: Struktuuride arvu vähenemine (standardiseeritud väärtused) veetilkade evapo-kujutiste järjestikuste 
uhtumistasemete puhul punktides T0, T1 ja T2.  



 

 

 
 

 

3.4 KIHITINE ANALÜÜS

Kihitise analüüsi teostamiseks jaotab rekendus evapo-kujutisi 120 kontsentriliseks kihiks 

(rõngaks) ning määrab ära iga kihi keskmist valgsust tilkade äärest nende keskme suunas. 

Jooniselt 11 nähtub, et kontroll-liiva ja kontrollvee kõverjoonte kujud on ühesugused kõikidel 

ajahetkedel. Tilkade äärtes võib täheldada väiksemat valgsust ning erksuse kõrgpunkt asub 

95. ja 110. kihi vahel. Seevastu erinevad Coral-Mine’i kõverjooned tunduvalt nii oma kujude 

kui ka väärtuste poolest. Kihtide keskmine valgsus on võrreldes kontroll-liiva või 

kontrollveega kõrgem (vt. joonist 12) ning on ka palju ühtlasemalt jaotatud 10. ja 90. kihi 

vahel. Nooltega on näidatud lokaalsete kõrgpunktide nihkumised ajahetkede T1 ja T2 vahel. 

Ajahetkel T1 võis suurimat valgsust märgata 
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Joonis 10: Struktuuride arvu vähenemine (standardiseesitud väärtused) Coral-Mine’iga vee tilkade evapo-kujutiste 
järjestikuste uhtumistasemete puhul punktides T0, T1 ja T2.  
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90. järjestikusel kihil, kuid ajahetkel T2 asus tilga valgust kiirgavam osa 30. ja 45. kihi vahel. 
Ereduse ja lahustunud tahkainete üldise koguse vahel võis täheldada vaid üsna vähest 
korrelatsiooni. Nimelt näitasid lahustunud tahkainete üldise koguse mõõtmised, et 
Coral-Mine’iga vesi sai vaid 33% lahustunud tahkaineid võrreldes prooviga, kus oli 
kontroll-liiv. Võrreldes ilma Coral-Mine’ita proovidega moodustas kihitisel analüüsil üldise 
valgsuse suurenemine üle 300%. 

järjestikune kiht tilga äärest keskme suunas

st
an

da
rd

is
ee

ri
tu

d 
va

lg
su

K-vesi T2

K-liiv T2

Coral-P T2

K-liiv T1

Coral-P T1

Coral-P T0

K-liiv T0

K-vesi T0

K-vesi T1

Bion Instituut (Bion Institute)                          Coral-Mine – eksperimentaaluuring BionEvapo® meetodil

Joonis 11: evapo-kujutiste 120 järjestikuse kihi standardiseeritud valgsus enne katset (T0), vahetult peale katset (T2) 

ja 30 lisaminutit pärast katset (T2). Nooltega on näidatud lokaalsete kõrgpunktide nihked.  

Joonis 12: evapo-kujutiste keskmine standardiseeritud valgsus enne katset (T0), vahetult peale katset (T2) ja 30 

lisaminuti pärast katset (T2). 

Coral-Mine Kontroll-liiv Kontrollvesi



Coral-Mine’i valgsus oli punktides T1 ja T2 võrreldes teiste proovidega ligikaudu 3 korda 
kõrgem. Kuna lahustunud tahkainete sisaldus oli vaid 33% suurem siis sai tehtud järeldus, et 
antud erinevus tekkis jääkide erineva sadestuse tagajärjel, mis viitab vee erinevale 
struktureeritusele.    

Fotomeetrias tähendab valgsus teatud valgussuurust, mis kujutab endast kiirguse 
valgusvoogu, mis tuleb väikeselt alalt valgust eritavalt pinnaühikult. Seega võrdub valgsus 
vaadeldavalt väikeselt pinnaühiku alalt tuleneva valgusvoo ja selle pinnaühiku pindala 
suhtega.   

• TULEMUSTE ARUTAMINE

 
Coral-Mine’i mõju vee struktuurile hinnati BionEvapo® meetodi abil. Vee mitteorgaaniliste 
kuivjääkide struktuure hinnati visuaalselt ja kolme erineva arvutianalüüsi abil. Nii visuaalne 
hinnang kui ka arvutianalüüs tõestasid Coral-Mine’i mõju veele. Ka palja silmaga on näha, et 
Coral-Mine’i kuijäägi struktuurid erinevad teistest evapo-kujutistest (kontroll-liivast ja 
kontrollveest). Vee struktuur muutus esimese 30 minuti jooksul peale sachet-kotikese 
asetamist vette ning ka järgneva 30 minuti joosul, kuigi selleks ajaks oli juba Coral-Mine’iga 
sachet-kotike veest välja võetud. 

Sagedusjaotuse analüüs näitas Coral-Mine’iga vee puhul suuremat osakestevaheliste 
vahemaade arvu, samuti kõverjoone kõrgpunkti nihet paremale (võrreldes kontroll-liiva ja 
kontrollveega). Struktuuride arvu järjestikuse vähenemise (uhtumine) analüüs on näidanud 
kiiret struktuuride arvu vähenemist Coral-Mine’iga vees, mis viitab väiksematele 
struktuuridele/osakestele, mida võib ka palja silmaga näha. Kihitise analüüsi käigus selgus, et 
suurem osa nendest osakestest asetses tilkade äärtes, samal ajal kui kontroll-liivas või 
kontrollvees asus enamik osakesi tilkade keskmes.   

Kuigi mõningaid tilkade struktuuride muutusi võib selgitada lahustunud tahkainete üldkoguse 
suurenemisega (lahustunud tahkained, alates 99 osak./mln kuni 132 osak./mln), oleme siiski 
täheldanud ka lisamuutusi ajahetkede T1 ja T2 vahel seal, kust võeti välja Coral-Mine’iga 
kotikest, mis viitab muutustele vee struktuuris, mis tingisid kuivatamisel sadestuvate tahkete 
jääkide muutumist. 

• KOKKUVÕTE

Me võime järeldada, et vette asetatud Coral-Mine mõjutab seda vett osaliselt tänu 
mõningatele osakestele, mis lahustuvad ning liiguvad korallist vette ning osaliselt – tänu vee 
struktuuri muutmisele (järjestamisele). 
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