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PROJEKTO PARTNERIAI 

LENKIJOS LIETUVOS  

Sunkiosios organinės sintezės institutas 

„Blachownia“ (ISCO) 
(koordinatorius, mokslininkų grupės vadovas prof. 

habil. dr. Jan Mosio-Mosiewski) 

Aleksandro Stulginskio universitetas  
(koordinatorius dr. Ernestas Zaleckas) 

Automobilių pramonės institutas 
(koordinatorius Andrezej Kulczycki) 

Klaipėdos universiteto Jūreivystės 

institutas (koordinatorius prof. habil. dr. 

Sergejus Lebedevas) 

Poznanės Gamtos mokslų universitetas 
(koordinatorius Prof. habil. dr. Tadeusz Łuczkiewicz) 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 

Vėžaičių filialas 
(koordinatorius dr. Danutė Karčauskienė) 

Įmonė „Wiroma“ 
(koordinatorius Artur Janczek) 

UAB „Mestilla“ (Klaipėda) 
(atstovas Ramūnas Tinginys) 

 

Projekto tikslas: ištirti judrų aliejaus  panaudojimo biodegalų gamybai galimybes 

 



2008-2009 metais tyrimus vykdė Aleksandro Stulginskio universiteto (anksčiau Lietuvos 

žemės ūkio universitetas) mokslininkų grupė, vadovaujama prof. (HP) dr., vyriaus. mokslo 

darbuotojo Prutenio Petro Janulio. 2011-2012 m. projektui vadovavo dr. Ernestas Zaleckas. 

Mokslininkai dr. Violeta Gražulevičienė, dr. Kiril Kazancev, doktorantės Irina Kazanceva ir Rūta 

Čiutelytė vykdė tyrimus, kurie buvo paremti iš MITA įgyvendinamo ES struktūrinių fondų 

projekto „Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ 

(VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003) lėšų. 

 
Nuotraukose projekto partnerių susitikimų akimirkos  

 

 Projekto santrauka 

Vienas svarbiausių strateginių Europos Sąjungos politikos tikslų – aplinkosauga. 

Atsižvelgiant į tai, kad nemažą šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų dalį sudaro autotransporto 

teršalai, Europos Komisija skiria išskirtinį dėmesį mineralinių degalų pakeitimui biodegalais, kurie 

ES gaminami iš rapsų aliejaus, naudojamo ir maisto gamybai. Siekiant 

sumažinti neigiamą biodyzelino gamybos poveikį maisto sektoriui, 

būtina biodyzelino gamybai naudoti alternatyvias 

aliejingąsias/riebalingąsias žaliavas ar/ir atliekas. Vykdant projektą,  

atlikti išsamūs judrų (išaugintų projekto partnerio - Lietuvos agrarinių ir 

miškų mokslų centro Vėžaičių filiale) sėklų kokybės nustatymo, aliejaus 

spaudimo ir biodyzelino gamybos moksliniai tyrimai. Nustatytos 

optimalios judrų aliejaus laisvųjų riebalų rūgščių esterinimo ir tolesnio 

peresterinimo sąlygos, ištirta ar gautų riebalų rūgščių kokybės atitika 

standarto LST EN 14214 reikalavimus. Nustatyta, kad optimalūs 

biodyzelino mišiniai, tinkantys naudoti dyzeliniuose varikliuose, sudaryti iš gyvūninės kilmės 

atliekinių riebalų ir judrų aliejaus metilesterių, atitinkamais santykiais (%): 32:68 ir 50:50. 

Įvertinus esterių kokybę, parinkti optimalūs antioksidantų ir depresantų kiekiai. Nustatyta, kad 

dvikomponenčių degalų biologinis suirimas ir Būvio ciklo energijos veiksmingumo rodikliai yra 

geresni nei įprastinio biodyzelino – rapsų aliejaus riebalų rūgščių metilesterių. Pasiūlyta principinė 

technologinė biodyzelino gamybos iš sėjamųjų judrų sėklų aliejaus ir techninių riebalų schema. 


