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Pavadinimas 

BIOKURO, BIODEGALŲ IR BIOALYVŲ GAMYBA, NAUDOJIMAS IR POVEIKIS 

APLINKAI 

  

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

Technologijos mokslo srities magistro (arba vienpakopio aukštojo mokslo) kvalifikacinis laipsnis  

  

Pagrindinis tikslas 

Įgyti žinias apie atsinaujinančius energijos išteklius, gamybos ir naudojimo ypatumus. Sužinoti apie 

biokurui, biodegalams ir bioalyvoms keliamus aplinkosauginius uždavinius. Įgyti žinias apie 

energetinių augalų ir žemės ūkio, perdirbimo pramonės ir buitinių atliekų panaudojimo biokuro 

gamybai galimybes. 

  

Suteikiamos žinios ir gebėjimai 

Iš skyriaus Įvadas. Programos objektas ir uždaviniai:  

- suteikiamos žinios nusakančios klimato kaitą ir atsinaujinančius energijos išteklius; 

- suteikiamos žinios susijusios su šiltnamio efekto dujų emisijomis ir jų mažinimo būdais; 

-  suteikiamos žinios susijusios su žemės ūkio produkcija kaip atsinaujinančios energijos tiekėju;  

- suteikiami gebėjimai suprasti naujas technologijas; 

- suteikiami gebėjimai pasirinkti tinkamą analizės metodą; 

- suteikiami gebėjimai derinti teorijos ir praktikos elementus. 

 

Iš skyriaus Biokuro rūšys, savybės ir paruošimo bei gamybos technologijos:  

- suteikiamos žinios apie biokuro rūšis ir jų charakteristikas;  

- suteikiamos žinios apie kietą, skystą ir dujinį kurą, jo struktūrinius ypatumus, fizikines, chemines, 

mechanines ir šilumines savybes; 

- suteikiamos žinios apie biokuro paruošimo, gamybos ir panaudojimo technologinius procesus;  

- suteikiamos žinios apie elektros energijos kogeneraciją;  

- suteikiamos žinios apie anaerobinį biodujų gavimą; 

- suteikiamos žinios apie įvairių faktorių įtaką kuro šilumingumui; 

- suteikiamos žinios apie savaiminį užsidegimą ir sprogimo galimybę;  

- suteikiami gebėjimai suprasti technologijas; 

- suteikiami gebėjimai taikyti teorines žinias praktikoje;  

- suteikiami gebėjimai atlikti laboratorinius tyrimus; 

- sutiekiami gebėjimai analizuoti ir apibendrinti tyrimų rezultatus; 

- suteikiami gebėjimai interpretuoti laboratorinius duomenis juos taikant praktikoje. 

 

Iš skyriaus Biodegalų rūšys, kokybės rodikliai ir eksploatacinės  savybės:  

- suteikiamos žinios apie biodegalų rūšis, jų klasifikaciją, sudėtį, šilumingumą, palyginant su 

mineraliniais degalais;  

- suteikiamos žinios apie biodegalų gamybos technologijas; 

- suteikiamos žinios apie rapsų metil- (etil) esteris ir mišinius su mineraliniu dyzelinu; 



- suteikiamos žinios apie bioetanolį, jo mišinius su benzinu, etiltertbutileterį (ETBE).; 

- suteikiamos žinios apie biodegalų gamybos šalutinių produktų panaudojimo galimybes;  

- suteikiamos žinios apie biodegalų kokybės rodiklius: bendrus su mineraliniais degalais ir 

išskirtinius; 

- suteikiamos žinios apie biodegalų eksploatacines savybes lyginant su mineralinių degalų 

savybėmis; 

- suteikiami gebėjimai atlikti laboratorinius tyrimus; 

- sutiekiami gebėjimai analizuoti ir apibendrinti tyrimų rezultatus; 

- suteikiami gebėjimai interpretuoti laboratorinius duomenis juos taikant praktikoje. 

 

Iš skyriaus Bioalyvų rūšys, savybės ir paruošimo ir gamybos technologijos: 

- suteikiamos žinios apie tepimo rūšis ir alyvų vaidmenį tepimo procese;  

- suteikiamos žinios apie bioalyvų klasifikaciją; 

- suteikiamos žinios apie hidraulines alyvas; 

- suteikiamos žinios bioalyvų eksploatacines savybes ir jų ypatumus lyginant su mineralinėmis ir 

sintetinėmis alyvomis; 

- suteikiamos žinios apie svarbiausius bioalyvų priedus; 

- suteikiamos žinios apie bioalyvų gamybos technologijas ir kokybės reikalavimus; 

- suteikiami gebėjimai taikyti teorines žinias praktikoje. 

- suteikiami gebėjimai pasirinkti analizės metodą, įrangą ir sąlygas; 

- suteikiami gebėjimai atlikti analizę ir apdoroti rezultatus. 

 

Iš skyriaus Poveikio aplinkai įvertinimas: 

- suteikiamos žinios apie biodegalų ir biokuro gamybos ir panaudojimo energetinį įvertinimą; 

- suteikiamos žinios apie Gyvavimo ciklo bei anglies ciklo analizę; 

- suteikiamos žinios apie degimo dujų emisijas jas lyginant su mineralinių degalų ir kuro 

emisijomis;  

- suteikiamos palyginamosios žinios apie žemės ūkio atliekų utilizavimo būdus; 

- suteikiamos žinios apie teršalų mažinimo būdus; 

- suteikiamos žinios apie reikalavimus biodegalų ir bioalyvų biologiniam suirimui; 

- suteikiami gebėjimai taikyti teorines žinias praktikoje;  

- sutiekiami gebėjimai analizuoti ir apibendrinti teorinius ir praktinius rezultatus; 

- suteikiami gebėjimai interpretuoti ir įvertinti duomenis.  

 

Iš skyriaus Lietuvos Respublikos ir ES teisniai ir norminiai aktai skirti aplinkos taršos 

vertinimui. Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimas ir reikalavimai 

- suteikiamos žinios apie LR norminiais dokumentais apibrėžtus reikalavimus gyvulininkystės ir 

kitų žemės ūkio atliekų utilizavimui; 

- suteikiamos žinios apie reikalavimus vandens ir dirvožemio taršai;  

- suteikiamos žinios apie reikalavimus suteikiami gebėjimai taikyti teorines žinias praktikoje; 

- suteikiami gebėjimai suprasti ir analizuoti norminę dokumentaciją; 

- suteikiami gebėjimai taikyti įgytas žinias praktikoje.   

  

Anotacija 

Biokuro, biodegalų ir bioalyvų gamyba, naudojimas ir poveikis aplinkai dalyko studijos skirtos 

Technologijos mokslų Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties doktorantams. Studijuodami šį 

dalyką doktorantai susipažins su būdais sumažinti aplinkos taršą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

emisijomis gaminant ir naudojant biokurą, biodegalus ir bioalyvas. Įsisavins LR norminių 

dokumentų reikalavimus apibrėžiančius gyvulininkystės ir kitų žemės ūkio atliekų utilizavimui, 

vandens ir dirvožemio bei atmosferos taršai keliamus reikalavimus. Įsisavins biokuro, skystųjų 

biodegalų ir biodujų gamybos technologijas. Susipažins su pagrindiniais reikalavimais biokuro, 

biodegalų ir bioalyvų kokybei, šių produktų panaudojimo galimybėmis, poveikiu aplinkai lyginant 

su mineraliniais analogais. Gebės taikyti įgytas teorines žinias praktikoje, savarankiškai atlikti 



tyrimus ir apdoroti gautus rezultatus. Suvoks aplinkos taršos problemų aktualumą, gamtosaugos 

prasmę ir perspektyvas. Gebės analizuoti norminius dokumentus, apjungti, apibendrinti ir 

kompleksiškai taikyti įvairių mokslo krypčių žinias. 

  

Dalys (skyriai) ir temos 

Eil. Nr. Pavadinimas 

1. Įvadas  

1.1. Programos objektas ir uždaviniai  

1.2.  Klimato kaita ir atsinaujinantys energijos ištekliai 

1.3.       Šiltnamio efekto dujų emisijos ir jų mažinimo būdai 

1.4.       Žemės ūkio produkcija, kaip atsinaujinančios energijos tiekėjas 

2. Biokuro rūšys, savybės ir paruošimo bei gamybos technologijos 

2.1. Biokuro rūšys ir jų trumpa charakteristika 

2.2.       Kietas, skystas ir dujinis kuras 

2.3. Struktūriniai ypatumai, fizikinės cheminės, mechaninės ir šiluminės kuro savybės 

2.4.       Paruošimo, gamybos ir panaudojimo technologiniai procesai 

2.5. Elektros energijos kogeneracija 

2.6.      Anaerobinis biodujų gavimas 

2.7.      Įvairių faktorių įtaka kuro šilumingumui 

2.8.      Savaiminis užsidegimas ir sprogimo galimybė 

3. Biodegalų rūšys, kokybės rodikliai ir eksploatacinės  savybės 

3.1. 
Biodegalų rūšys ir jų trumpa charakteristika (klasifikacija, sudėtis, šilumingumas, 

palyginimas su mineraliniais degalais) 

3.2. Biodegalų gamybos technologiniai pagrindai 

3.3. Rapsų metil- (etil) esteris ir mišiniai su mineraliniu dyzelinu 

3.4. Bioetanolis, jo mišiniai su benzinu, etiltetrbutileteris (ETBE) 

3.5. Biodegalų gamybos šalutinių produktų panaudojimas 

3.6. Biodegalų kokybės rodikliai: bendri su mineraliniais degalais ir išskirtiniai 

3.7. Biodegalų eksploatacinės savybės ir jų palyginimas su mineralinių degalų savybėmis 

4. Bioalyvų rūšys, savybės ir paruošimo ir gamybos technologijos 

4.1. Tepimo rūšys ir alyvų vaidmuo tepimo procese 

4.2. Bioalyvų klasifikacija 

4.3. Hidraulinės bioalyvos 

4.4. 
Bioalyvų eksploatacinės savybės ir jų ypatumai lyginant su mineralinėmis ir 

sintetinėmis alyvomis 

4.5. Svarbiausi bioalyvų priedai 

4.6. Bioalyvų gamybos technologijos ir kokybės reikalavimai 

5. Poveikio aplinkai įvertinimas 

5.1. Biodegalų ir biokuro gamybos ir panaudojimo energetinis įvertinimas 

5.2. Gyvavimo ciklo analizė 

5.3. Anglies ciklo analizė 

5.4. Degimo dujų emisijos ir jų palyginimas su mineralinių degalų ir kuro emisijomis 

5.5. Žemės ūkio atliekų utilizavimo būdų palyginimas 

5.6. Teršalų mažinimo būdai 

5.7. Reikalavimai biodegalų ir bioalyvų biologiniam suirimui 

6. 
Lietuvos Respublikos ir ES teisniai ir norminiai aktai skirti aplinkos taršos 

vertinimui. Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimas ir reikalavimai 

6.1. Reikalavimai gyvulininkystės ir kitų žemės ūkio atliekų utilizavimui 

6.2. Reikalavimai deginių emisijoms iš stacionarių ir mobilių šaltinių 

6.3. Reikalavimai vandens ir dirvožemio taršai 



 

Žinių ir gebėjimų įvertinimo tvarka: 

Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo 

užduotys vertinamos pažymiu, egzaminų metu nustatomas galutinis įvertinimas, tarpinius 

įvertinimus padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant. 

  

Pagrindinė literatūra 

Eil.Nr. Literatūros šaltinio pavadinimas 

Leidiniai 

ASU 

bibliotekoje  

KTU 

bibliotekoje  
Internete  

1. 

Kerienė,J. Chemija :vadovėlis /Jadvyga Kerienė ; 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: 

Technika, 2014. 369 p 

+ + + 

2. 

Barkauskas, V. Organinė chemija: didysis 

praktikumas: mokomoji knyga /Virgilijus 

Barkauskas, Zigmuntas Beresnevičius, Albina 

Stanišauskaitė. Kaunas : Technologija, 2014. 132 p. 

+ +  

3. 

Kadziauskas, J. Biochemijos pagrindai: bendrasis 

vadovėlis. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012. 

647 p. 

+ +  

4. 

Biorefinery: from biomass to chemical and fuels/ 

edited by Michele Aresta, Angela Dibendetto, 

Frank Dumignil. Berlin : de Gruyter, 2012. xvii, 

445 p. 

 +  

5. 

Biodyzelinas: žaliavos, gamybos technologijos ir 

savybės :monografija [sudarytoja Eglė 

Sendžikienė]. Kaunas : Kopa, 2011. 97 p.  

+   

6 

Raila A., Navickas K. sudarytojai Biomasės 

inžinerija I tomas. Akademija: UAB „IDP 

Solutions“, 2008, 218 p. 

+   

7. 

 Raila A., Navickas K. sudarytojai Biomasės 

inžinerija II tomas. Akademija: UAB „IDP 

Solutions“, 2008, 281 p. 
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Papildoma literatūra 

Eil.Nr. Literatūros šaltinio pavadinimas 

1. 
Thermochemical processing of biomass : conversion into fuels, chemicals / edited by 

Robert C. Brown. 2011. Chichester : Wiley, 2011. xiv, 330 p. 

2. 

Barkauskas, V. Organinė chemija: didysis praktikumas: mokomoji knyga /Virgilijus 

Barkauskas, Zigmuntas Beresnevičius, Albina Stanišauskaitė. Kaunas : Technologija, 

2014. 132 p. 

3. 
Janickis V., Rinkevičienė E, Šukytė J., Žarnauskas A. Bendrosios ir neorganinės  

chemijos pagrindai. - K.: Technologija, 2003. - 339 p. 

5. 
Mittelbach M., Remschmidt C. Biodiesel. The comprehensive handbook. - Graz, Austria, 

2004. - 322 p. 

6. 
B. K. Hodge, "Alternative Energy Systems and Applications", John Wiley & Sons, 2010, 

418 p. 

7. 
Handbook od biofuels production, Processes and technologies Edited by:R. Luque, J. 

Campelo and J. Clark. 2011.  ISBN: 978-1-84569-679-5. 

  

 



 

 

 

Užsiėmimams reikalingos auditorijos (patalpos), techninė bazė ir programinė įranga 

Užsiėmimo 

tipas 

Auditorijos (patalpos) 

tipas 

Nominalus vietų skaičius 

auditorijoje 

Būtina 

įranga/pastabos 

Koordinuojantysis dėstytojas 

Pareigos Mokslo laipsnis, pavardė, vardas Tabelio Nr. 

profesorė Makarevičienė Violeta  

Padalinys 

Pavadinimas Kodas 
Indėlis, 

% 

ASU Chemijos katedra  100 

 

 
Studijų dalyko vedimo forma Nr. 2 

  

Semestras Studijų forma 
Struktūra 

Iš viso val. 
Kreditų 

skaičius T P L S 

R P D 32 16 16 96 160 6 
         

 Dėstomoji kalba 

lietuvių L anglų A rusų R prancūzų P vokiečių V kita Kt. 

  

Auditorinių užsiėmimų planas 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

T P L T P L 

1. 4 4 0     

2. 6 2 4     

3. 6 0 6     

4. 6 2 6     

5. 6 4 0     

6. 4 4 0     

    Iš viso: 32 16 16 

  

 

Savarankiško darbo užduočių grafikas ir jų įtaka galutiniam vertinimui 

Užduoties tipas 
Temos(ų) 

Nr. 

Iš 

viso, 

val. 

Įtaka 

pažymiui, 

% 

Užduoties pateikimo (*) ir atsiskaitymo savaitė 

(0) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-20 

Individualus 

darbas  
1-6 60 50 * * * 0 * * * 0 * * * 0 * * 0 * 0 

Egzaminas 1-6 36 50 *                           0      

Iš viso: - 96 100                                   

 


