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1,3-specifinės lipazės LipozymeTL IM panaudojimas biodyzelinui gaminti 
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Lietuvos žemės ūkio universitetas 

 
Straipsnyje pateikiami biodyzelino (rapsų aliejaus riebalų rūgščių metilesterių) sintezės, taikant biotechnologinius metodus, tyrimų rezultatai. Opti-

malios rapsų aliejaus peresterinimo metanoliu katalizatoriumi naudojant lipazę Lipozyme TL IM sąlygos: 50 oC temperatūra, 12 % fermentinio preparato 
nuo aliejaus kiekio, metanolio ir aliejaus molinis santykis – 4:1. Peresterinti siūloma stadijomis palaipsniui į reakcijos terpę įterpiant metanolį, o susida-
riusiam gliceroliui pašalinti naudoti sorbentą silikagelį, kurio 3 % priedas didina esterių išeigą apie 10 %. Pateikiamos principinės biotechnologinės bio-
dyzelino gamybos bei lipazės ir silikagelio regeneravimo schemos. Tirta cheminiu ir biotechnologiniu metodu gaunamo biodyzelino savikaina. Nustatyta, 
kad taikant biotechnologinius metodus savikaina yra žymiai didesnė nei taikant cheminius metodus. Tik naudojant pigesnes lipazes, jas regeneruojant ir 
naudojant pakartotinai galima gauti mažesnės savikainos produktą, kurį gaminante nesusidaro atliekų.   

Biodyzelinas, lipazės, biotechnologinis gamybos metodas. 

 
Įvadas 

 
 Lipazės – hidrolitiniai fermentai, kurių fiziologinė 

funkcija susijusi su lipidų apykaita. Šie fermentai paprastai 
apibūdinami kaip triacilglicerolacilhidrolazės (EC 3.1.1.3). 
Priklausomai nuo reakcijos sąlygų gali katalizuoti ne tik li-
pidų hidrolizę, bet ir įvairių riebalų rūgščių esterių sintezę. 
Šiais fermentais domimasi visame pasaulyje ypač dėl to, 
kad kontroliuojant įvairius katalitinio proceso parametrus 
galima gauti didelį gryno produkto kiekį, taip pat dėl to, 
kad šie fermentai – specifiški. Kai kurios lipazės pasižymi 
mažesniu specifiškumu, todėl gali būti naudojamos įvairių 
substratų hidrolizės ar sintezės reakcijose, tačiau daugelis 
šių fermentų pasižymi selektyvumu tik tam tikros struktū-
ros substratui, o ši savybė leidžia taikyti lipazes grynoms 
riebalų rūgštims, alkoholiams ar reikiamos sudėties jų este-
riams gauti, optiškai aktyviems junginiams sintetinti ir ki-
tiems tikslams (Ransac, et al., 1996). 

Pastaruoju metu labai susidomėta biodyzelino (RRME 
– riebalų rūgščių metilesteriai) gamyba fermentiniais me-
todais. Tradiciškai biodyzelinas gaminamas cheminiu būdu 
naudojant šarminį katalizatorių (NaOH) (Shieh et al., 2003; 
Srivastava et al.; 2000; Zheng et al., 1996; Demirbas, 
2008; Balat, 2007). Šarmai plačiai naudojami ir yra pakan-
kamai efektyvūs pramoninės paskirties katalizatoriai, ta-
čiau aliejaus peresterinimo metu, reaguodami su laisvo-
siomis riebalų rūgštimis, jie sudaro muilus, dėl to mąžta 
biodyzelino išeiga, sunaudojama daugiau katalizatoriaus, 
pasunkėja produkto atskyrimo ir gryninimo procesai, būti-
na valyti nuotekas, reikia papildomų energijos sąnaudų 
(Кислухина и др., 1992), tTodėl ieškoma naujų katalizato-
rių, pavyzdžiui, lipazių. 

Biotechnologiniai (fermentiniai) biodyzelino gamybos 
metodai (Lilin et al., 2006; Shieh et al., 2003; Uosukainen 
et al., 1999; Nielsen et al., 2008; Wei et al., 2008), kurių 
metu kaip katalizatorius naudojamos lipazės, gali padėti iš-
spręsti šias problemas, todėl šie sintezės metodai tampa vis 
patrauklesni. Biokatalizės privalumai: ne tokios sudėtingos 
reakcijos sąlygos, nesusidaro šalutinių produktų, be to, iš 
žaliavos nereikia pašalinti laisvųjų riebalų rūgščių, t.y. vie-
nu metu vyksta esterinimo procesai. 

Pirmieji tyrimai pradėti 1996 m., kuomet buvo atlikti 
kelių rūšių aliejų fermentinės alkoholizės bandymai. Norint 
lipazes pritaikyti biodyzelinui gaminti, reikia labai gerai 
jas ištirti ir parinkti sąlygas, kad lipazės katalizuotų ne es-
terių hidrolizę, o sintezę, taip pat turi būti optimizuotos re-
akcijos sąlygos (temperatūra, metanolio kiekis, laikas ir 
kt.), nuo jų labai priklauso reakcijos greitis bei produkto 
išeiga. Reikia ištirti ir lipazių substratinį selektyvumą, nes 
beveik visoms lipazėms būdingas selektyvumas esant tam 
tikram grandinės ilgiui ir sotumo laipsnio riebalų rūgščiai 
bei alkoholio grandinės ilgiui (Jensen, et al.,1996). 

Šiame darbe dauguma dėmesio skirta tik vienai iš kelių 
lipazių vykdomų reakcijų, t. y. esterių sintezei, kadangi bū-
tent ši katalizuojama reakcija ir leidžia lipazes panaudoti 
gaminant biodyzeliną. Tiriant esterių sintezę, vandens kie-
kis turi būti minimalus ir griežtai kontroliuojamas, nes 
konkurencinė hidrolizės reakcija pastebimai sumažina pro-
duktų išeigą.  

Šias sąlygas galima palaikyti katalizei naudojant liofi-
lintus fermentų preparatus, reakciją vykdant molekuliniais 
sietais išdžiovintuose organiniuose tirpikliuose, pridedant 
žinomą vandens tūrį arba naudojant imobilizuoto fermento 
preparatus (Elliot et al., 1991). Svarbu įvertinti ir tai, kad 
keičiant vandens kiekį, keičiasi ir fermento specifiškumas, 
stabilumas ir kitos savybės, bet nereikia pamiršti, kad fer-
mento aktyvumui būtinas minimalus vandens kiekis.  

Apžvelgus pastaruoju metu atliktus tyrimus (Xu et al., 
2004), kur lipazės panaudojamos kaip katalizatoriai peres-
terinti augalinį aliejų, galima būtu sudaryti tokį lipazių pa-
naudojimo biodyzelinui gaminti modelį: 

1) žaliavos pasirinkimas. Norint užtikrinti nenutrūks-
tamą gamybą reikia pasirinkti tokią žaliavą, kad būtų užtik-
rintas nuolatinis jos tiekimas. Tai reiktų padaryti atsižvel-
gus į klimato sąlygas ir įvertinus vietinės žaliavos poten-
cialą bei žaliavos importo galimybes; 

2) katalizatoriaus parinkimas. Reikia pasirinkti kurią 
nors iš tinkamų nebrangių lipazių užtikrinant nuolatinį jos 
tiekimą. Tyrimų metu naudota imobilizuota lipazė Lipo-
zyme TL IM (tiekėjas Novo Nordisk, Danija). Pagrindiniai 
kriterijai pasirenkant šiuos fermentus – jų specifiškumas 
substratui, t. y. kokia žaliava naudojama esterio sintezei 
(rapsų, sojų, palmių, saulėgrąžų ar kt. aliejai). Dar vienas 
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labai svarbus ekonominis aspektas – tai naudojamų lipazių 
regeneravimo procesas, nes proceso metu susidaręs glice-
rolis dengia imobilizuotos lipazės paviršių, taip sumažin-
damas galimybę substratui patekti prie fermento, todėl 
stipriai sumažėja reakcijos greitis, galiausiai ji visai susto-
ja. Taigi, nesukūrus lipazių regeneravimo mechanizmo, šis 
biodyzelino gamybos būdas niekada negalės būti taikomas 
masinei biodyzelino gamybai dėl proceso savikainos; 

3) alkil- grupės nešiklio pasirinkimas. Šiuo atveju turi 
būti parinktas toks nešiklis (donoras), kuris būtų kuo į speci-
fiškesnis naudojamam fermentui, bei turėtų apsimokėti eko-
nomiškai. Galimi alkil- grupės donorai tai metanolis (palan-
kiausias ekonominiu požiūriu), etanolis bei žemesnės eilės 
alkilkarbonatai. Literatūros šaltiniuose paminėta, kad, pvz., 
metanolio kiekis reakcijos mišinyje daugeliu atvejų negali 
būti didesnio nei 1,5 molinio santykio su aliejumi, o kartais 
metanolio turi būti dar mažesnis kiekis (priklauso nuo lipa-
zės). Kitu atveju peresterinimo reakcijos greitis labai suma-
žėja, o tai galima būtų paaiškinti kaip lipazės inaktyvaciją, 
atsirandančią dėl neištirpusio metanolio lašelių sąlyčio su ja 
ir sąveika su susidariusiu gliceroliu (Srivastava et al., 2000; 
Royon et al., 2007; Salis et al., 2005); 

4) gamybos sąlygų parinkimas. Laboratorinių tyrimų 
metu svarbu nustatyti bei optimizuoti tokius parametrus 
kaip temperatūra, slėgis, maišymo intensyvumas, metano-
lio kiekis, reakcijos trukmė. 

Tyrimo tikslas – ištirti ir optimizuoti rapsų aliejaus 
riebalų rūgščių metilesterių sintezės procesą` naudojant 
fermentinį preparatą Lipozyme TL IM.   

 
Tyrimų sąlygos ir metodai 

 
Peresterinimo tyrimams naudotas rafinuotas rapsų alie-

jus, atitinkantis LST 1959 reikalavimus, ir analitiškai grynas 
metanolis (Lachner, Čekija). Kaip katalizatorius imtas fer-
mentinis preparatas  Lipozyme TL IM  - lipazė iš Thermo-

myces lanuginosa, imobilizuota ant silikagelio, kurios akty-
vumas  - 250 IUN/g, gamintojas Novo Nordisk (Danija).  

Rapsų aliejaus peresterinimo metanoliu tyrimai atlikti 
naudojant 1 pav. pavaizduotą prietaisą.  

Atliekant peresterinimo tyrimus imta 30 g rapsų alie-
jaus. Jis supilamas į piltuvėlį (2) ir pašildomas iki 50 °C. 
Temperatūra nuolat palaikoma bei aliejus nuolat maišomas 
mechanine maišykle 150 min-1 sūkių dažniu. Pasveriama 3 
g katalizatoriaus – imobilizuoto fermento Lipozyme TL IM 
(10 % aliejaus masės) ir įberiama į aliejų. Į reakcijos mišinį 
supilamas reikiamas metanolio kiekis ir peresterinamas 
maišant nustatytą laiką.  

Reakcija vyko stadijomis, kaskart praėjus nustatytam 
laikui supilant papildomą metanolio kiekį po 0,03 molio, t. 
y. po 1,07 g. Bendrasis sunaudoto metanolio kiekis toks, kad 
metanolio ir aliejaus molių santykis neviršytų 6:1. Pasibai-
gus visoms stadijoms procesas buvo stabdomas, o reakcijos 

tirpalas išleidžiamas į tam skirtą indą. Į gautą tirpalą įberia-
ma 3 % iškaitinto silikagelio, sumaišoma ir filtruojama.  

1 pav. Nutrūkstamo veikimo peresterinimo reaktorius 
1 – 50 ml piltuvėlis su filtru, 2 – šoto filtras, 3 – čiaupas mišiniui išleisti, 4 – 
„šildomieji marškiniai“, 5 – termostatas, 6 – el. variklis, 7 – indas reakcijos 
mišiniui surinkti, 8 – maišyklė, 9 – termometras temperatūrai stebėti, 10 – 
stovas, 11 – vandens tėkmės greitį reguliuojančio reostato rankenėlė, 12 – 

termostato temperatūros keitiklis, 13 – termostato įjungimo/išjungimo myg-
tukas, 14 – guminė žarnelė, kuria iš termostato į „šildomuosius marškinius“ 
tiekiamas vanduo, 15 – guminė žarnelė, kuria iš „šildomųjų marškinių“ išsi-
urbiamas vanduo, 16 – variklio išjungimo/įjungimo mygtukas, 17 – variklio 

greitį reguliuojančio reostato rankenėlė 
Fig. 1. Transesterification reactor of discontinuous work 

1 - 50 ml funnel with filter, 2 -  Schott filter, 3 – tap for removal of mixture, 

4 – heating mantle, 5 - thermostat, 6 – electric engine, 7 – vessel for collec-

tion of reaction mixture, 8 – stirrer, 9 – thermometer for temperature cont-

rol, 10 – stand, 11 -  handle of rheostat for regulation of  water flow, 12 – 

regulator of thermostat temperature, 13 – button of thermostat switching 

(on/off), 14 – rubber hose for filling the heating mantle with water from 

thermostat, 15 - rubber hose for removing of water from heating mantle, 16 

- button of engine switching (on/off), 17 - handle of rheostat for regulation 

of  engine power 

 
Produkto peresterinimo laipsnis nustatytas dujų chro-

matografu Clarus 500 (Perkin Elmer) pagal standarte LST 
EN 14103 pateiktą metodiką. Gauto produkto klampa tirta 
Stabingerio viskozimetru SVM 300 (Anton Paar) pagal 
standarte LST EN ISO 3104, tankis – pagal standarte LST 
EN ISO 3675 pateiktas metodikas, lūžio rodiklis nustatytas 
refraktometru. Apskaičiuotas trijų bandymų pakartojimų 
aritmetinis vidurkis, rezultatų pakartojamumas atitiko 
standartuose nurodytus reikalavimus.  
 
Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 

 
Buvo atlikti pradiniai tyrimai siekiant įvertinti ir geriau 

parinkti reakcijos sąlygas (temperatūra, metanolio kiekis, 
imobilizuotos lipazės kiekis, laikas, susidarančio glicerolio 
problema). Atliktų tyrimų rezultatai pateikti 1 lentelėje. 

Gauti rezultatai rodo peresterinimo laipsnio priklau-
somybę nuo trukmės, stadijų skaičiaus bei naudojamo me-
tanolio kiekio. Pavyzdžiui, 5 ir 6 tyrimo metu naudotas 
metanolio kiekis yra vienodas, tačiau išeiga skiriasi, nes 
reakcijos trukmė yra didesnė.   
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1 lentelė. Peresterinimo proceso sąlygos ir gauti rezultatai 
Table 1. Conditions of transesterification process and its results 

 

Eil. 
Nr. 
No.  

Katalizatorius 
Catalyst 

Stadijų 
skaičius 

No. of sta-
ges 

Stadijų 
trukmė min 
Duration of 

stages 

Aliejaus molinis san-
tykis su metanoliu 

Molar ratio of oil and 
methanol 

Klampa 
mm2/s 

Viscosity 
mm

2
/s 

Lūžio rodik-
lis 

Refraction 
index 

RME kie-
kis % 

RME con-
tent% 

1. Lipozyme TL IM 2 120 1:3.2 31,14 1,4660 34,25 

2. Lipozyme TL IM 3 15 1:4 14,58 1,4615 65,50 

3. Lipozyme TL IM 4 75 1:5 11,34 1,4596 77,50 
4. Lipozyme TL IM 4 45 1:4 12,68 1,4605 71,50 
5. Lipozyme TL IM 3 60 1:3 16,91 1,4630 57,00 
6. Lipozyme TL IM 3 120 1:3 13,75 1,4605 70,00 

7. 
Lipozyme TL IM 

(+silikagelis) 
(+ silica gel) 

3 120 1:3 10,31 1,4582 83,75 

 
Peresterinimo laipsnio priklausomybė nuo proceso 

trukmės, esant skirtingam aliejaus ir metanolio molių san-
tykiui, pateikta 2 ir 3 paveiksluose.  
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2 pav. RME išeigos priklausomybė nuo reakcijos trukmės, kai metanolio 

molių santykis su aliejumi 3:1 
Fig. 2. Dependence of RME yield on the time of reaction when metha-

nol/oil molar ratio is 3:1 

 
2 paveiksle pateikti rezultatai gauti kaip katalizatorių 

naudojant gryną lipazę (1 ir 2 stulpeliai) ir lipazės bei silika-
gelio mišinį (10 % lipazės ir 3 % silikagelio nuo aliejus ma-
sės). Nesunku pastebėti, kad rapsų aliejaus riebalų rūgščių 
metilesterių (RME) išeiga, kai reakcijos trukmė 60 min ir 120 
min, labai skiriasi (57 % ir 70 %).  Be to, išeigai didelę įtaką 
turi į reakcijos terpę pridedamas silikagelis. Tuomet RME 
kiekis reakcijos produkte siekia 83,75 %, t. y. 13,75 % dides-
nis nei nenaudojant silikagelio. Šie duomenys atitinka ir už-
sienio mokslininkų gautus rezultatus (Nielsen et al., 2008), 
paaiškinama tuo, kad reakcijos metu išsiskiriantis glicerolis, 
būdamas laisvas, inaktyvuoja katalizatorių lipazę nusėsdamas 
ant jos aktyviųjų centrų, todėl stabdomas peresterinimo pro-
cesas. Mūsų atveju silikagelis suriša reakcijos metu susida-
rantį glicerolį, todėl lipazės aktyvumas yra didesnis.  

Padidinus metanolio ir aliejaus molių santykį iki 4:1, 
reakcija vyksta greičiau nei esant mažesniam santykiui 
(3:1).  Esant toms pačioms sąlygoms, RME išeiga viršija 
70 % per 45 min (3 pav.), o esant metanolio ir aliejaus mo-
lių santykiui 3:1, šis rezultatas gaunamas tik per 120 min. 
Įvertinus gautus rezultatus, buvo patobulintas 1 pav. 

pavaizduotas nenutrūkstamo veikimo reaktorius prijun-
giant peristaltinį siurblį – tuomet reakcijos mišinys buvo 
filtruojamas per silikagelį pastoviu greičiu. Tokio proceso 

tyrimų rezultatų nepavyko rasti mokslinėje literatūroje. 
Nustatyta, kad esterių išeiga dar padidėja, nes proceso me-
tu sorbuojama dalis susidarančio glicerolio, trukdančio 
vykti reakcijai. 
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3 pav. RME išeigos priklausomybė nuo reakcijos trukmės, kai  metanolio 
molių santykis  su aliejumi – 4:1 

Fig. 3. Dependence of RME yield on the time of reaction when metha-

nol/oil molar ratio is 4:1 

 
Buvo atlikti tyrimai, siekiant parinkti optimalų meta-

nolio ir aliejaus molių santykį. Jie atlikti tomis pačiomis 
sąlygomis, t. y. esant vienodai reakcijos trukmei, tempera-
tūrai ir  skirtingam metanolio ir aliejaus molių santykiui. 
Gauti rezultatai pateikiami 4 pav. Iš jų matyti, kad optima-
lus metanolio ir aliejaus molių santykis yra 4:1, – gaunama 
didžiausia metilesterių išeiga – 86,25 %. 

Žinant, kad optimalus metanolio molių santykis su alie-
jumi yra 4:1, nustatytas kitas peresterinimo proceso para-
metras – optimali reakcijos temperatūra. 
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4 pav. RME išeigos priklausomybė nuo metanolio molių santykių su aliejumi   
Fig. 4. Dependence of RME yield on methanol/oil molar ratio 
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Esterių išeigos priklausomybė nuo temperatūros pateik-
ta 5 paveiksle. Iš pateiktų rezultatų matyti, kad procesui 
vykstant 50 oC ir 60 oC temperatūroje išeiga nesiskiria ir 
abiem atvejais siekia 72 %, todėl ekonominiais sumetimais 
netikslinga aukštesnė temperatūra. Be to, pastebėta, kad 
imobilizuota lipazė ją naudojant aukštesnėje temperatūroje 
smarkiai pakeičia išvaizdą, todėl tikėtina, kad tai turėtų įta-
kos pakartotinai ją panaudojant. 

  

69

72 72

67,5

68

68,5

69

69,5

70

70,5

71

71,5

72

72,5

40 50 60

Temperatūra,oC

Temperature, oC  

R
M

E
 i
š
e
ig

a
 %

R
M

E
 y

ie
ld

, %

 

5 pav. RME išeigos priklausomybė nuo temperatūros 
Fig. 5. Dependence of RME yield on temperature 

 
Įvertinta ir RME išeigos priklausomybė nuo katalizato-

riaus Lipozyme TL IM kiekio. Jis kito nuo 4 % iki 14 %. 
Dar labiau didinti katalizatoriaus kiekį netikslinga ekonomi-
niais sumetimais, nes biokatalizatoriai yra palyginti brangūs, 
be to, didėja RME nuostoliai dėl jų sugerties ant katalizato-
riaus paviršiaus. RME kiekio reakcijos produkte priklauso-
mybė nuo Lipozyme TL IM kiekio reakcijos terpėje pateikta 
6 pav.  Nesunku pastebėti, kad optimalus katalizatoriaus 
kiekis yra 12 %. Jam esant esterių išeiga siekia 81,75 %. Op-
timalus biokatalizatoriaus kiekis yra palyginti didelis, tačiau 
ir kiti autoriai nurodo, kad net naudojant didelio efektyvumo 
katalizatorius jų peresterinimo procese reikia apie 10 % nuo 
aliejaus masės (Kaieda et al., 2001). 

Atsižvelgiant į tai, kad reakcijos trukmė turi didelę įta-
ką produkto išeigai, atlikti tyrimai siekiant optimizuoti 
proceso trukmę. Reakcija vykdyta 4 etapais, todėl tirta 

kiekvieno etapo trukmė. Mėginiai imti kas 15 min, juose 
analizuotas RME kiekis. Gauti rezultatai pateikiami 7 pav. 
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6 pav. RME išeigos priklausomybė nuo katalizatoriaus kiekio 
Fig. 6. Dependence of RME yield on amount of catalyst 
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7 pav. RME išeigos priklausomybė nuo reakcijos trukmės 
 Fig. 7. Dependence of RME yield on the time of reaction 

 
Iš pateiktų rezultatų matyti, kad pirmasis etapas trunka 

30 min, antrasis – 45 min, trečiasis – 75 min, ketvirtasis – 
120 min, tačiau reikiama išeiga taip ir negaunama, nes re-
akcijos metu susidaręs glicerolis stabdo reakciją, kol ga-
liausiai ji visiškai sustoja.  

Atlikus tyrimus ir įvertinus gautus rezultatus sukurta 
biodyzelino gamybos biotechnologiniu metodu principinė 
technologija ir jos schema. Ši technologija susideda iš ke-
lių techninių komponentų, pavaizduotų 8–10 pav. 

 
8 pav. Technologinė aliejaus peresterinimo metanoliu biocheminiu metodu principinė schema: 1 – aliejaus peresterinimo reaktorius, 2 – maišyklė, 3 – 

siurblys, 4 – filtras, 5 – plėvelinis garintuvas, 6 – RME talpykla, 7 – el. variklis, Al – aliejus, Me – metanolis, ImL – imobilzuota lipazė, SiO2 – silikagelis 
Fig. 8. Technological scheme of oil transesterification with methanol applying biotechnological method  

1 – reactor of oil transesterification, 2 – stirrer, 3 – pump, 4 – filter, 5 –evaporator, 6 – RME container, 7 – electric engine, AL – oil, Me – methanol, 

ImL -  immobilized lipase, SiO2 – silica gel 
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Į pirmąjį reaktorių (1) įpilama aliejaus ir metanolio, 
mišinys šildomas bei maišomas maišykle (2). Į reaktorius 
nuolatos tiekiami silikagelio ir imobilizuotos lipazės srau-
tai teka priešpriešiais, palaikydami balansą susidariusiam 
gliceroliui pašalinti. Aliejaus ir RME mišinys perpumpuo-
jamas siurbliu (3) į kitą reaktorių, o vėliau – į paskutinį. 
Reakcijos mišinyje po paskutinės reakcijos pakopos yra 
tinkama RME koncentracija. RME aliejaus mišinys filtruo-
jamas filtru (4), vėliau garintuve (5), išgarinamas metano-
lio likutis, kuris grąžinamas atgal į gamybos procesą, RME 
kaupiamas degalų talpykloje (6). 

Norint šią technologiją pritaikyti gamyboje, būtina su-
kurti imobilizuotų lipazių bei silikagelio  regeneravimo te-
chnologiją. Regeneravimo technologijos modelis pateiktas 
9 ir 10 paveiksluose.  

Imobilizuota lipazė ir 50 oC vanduo tiekiami į separa-
torių (2), kuriame atskiriama lipazė ir H2O –glicerolio mi-
šinys. Toliau imobilizuota lipazė išdžiovinama būgninėje 
džiovykloje (3), vėliau maišyklėje (5) sumaišoma su nedi-
deliu kiekiu šviežios imobilizuotos lipazės (Šv.Im.L). Mi-
šinys grąžinamas į gamybos procesą. 

 
9 pav. Imobilizuotos lipazės (Im.L) regeneravimo technologinė schema: 1 – el. variklis, 2 – separatorius, 3 – būgninė džiovykla, 4 – dantratis, 5 – mai-

šyklė  
Fig. 9. Technological scheme of immobilized lipase (Im.L) regeneration: 1 – electric engine, 2 – separator, 3 – drum dryer, 4 – pinion, 5 - stirrer 
 

 
10 pav. Silikagelio regeneravimo technologinė schema: 1 – el. variklis, 2 

– separatorius, 3 – verdančio sluoksnio krosnis 
Fig. 10. Technological scheme of silica gel regeneration 1 – electric en-

gine, 2 – separator, 3 – boiling bed stove 

 
Silikagelis ir 50 oC vanduo tiekiami į separatorių (2), 

kuriame atskiriamas silikagelis ir H2O–glicerolio mišinys. 
Tuomet silikagelis tiekiamass į verdančio sluoksnio krosnį 
(3), kaitinamas ir grąžinamas į gamybos procesą. 

Siekiant įvertinti biodyzelino gamybos biotechnologi-
niu metodu pranašumus ir trūkumus, atlikti ekonominiai 
skaičiavimai, nustatant biodyzelino (RME) savikainą jį 
gaminant skirtingais metodais. Iš skaičiavimo rezultatų, 
pateikiamų 2 lentelėje, matyti, kad 1 t cheminiu metodu 
pagaminto biodyzelino savikaina siekia 2 750 Lt, o bio-
technologiniu metodu pagaminto biodyzelino 1 t savikaina 
yra 4 416 Lt, su prielaida, kad imobilizuota lipazė panau-
dojama 30 ciklų.  

 
2 lentelė. Rapsų aliejaus riebalų rūgščių metilesterių (RRME) 60 tūkst. t/m. našumo gamyklų, gaminančių biodyzeliną cheminiu ir biotechnologiniu bū-

du, savikainos ekonominiai skaičiavimai 
Table 2. Calculation of cost price of fatty acid methyl esters (FAME) produced by chemical and biotechnological method when production capacity is 60 

th. t  per year 

 

Medžiagos, išlaidos ir pajamos  
Materials, expenses and incomes 

Suma tūkst. Lt/m. (chem. metodu) 
Sum th.Lt/year (chemical method) 

Suma tūkst. Lt/m. (biotechnol. metodu) 
Sum th.Lt/year (biotechnological method) 

Žaliavos, energetiniai ištekliai, veiklos sąnaudos / Raw materials, energy resources, activity expenditures 
Rapsų sėklos / Rapeseed 126 000 126 000 
Cheminės medžiagos / Chemicals 6 909 107 799 
Kitos išlaidos / Other expenses 31 177 31 177 

 Iš viso  / Total 164 986 264 976  
Iš viso Lt/t / Total Lt/t 2750 4416 
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Galima daryti išvadą, kad didelė lipazių kaina žymiai 
didina produkto savikainą, todėl būtina kurti pigesnes, leng-
vai regeneruojamas ir daugkartinio panaudojimo lipazes, 
kad būtų gaunama nauda ne tik dėl atliekinės produkcijos 
nebuvimo, bet ir ekonominiu požiūriu. Cheminių medžiagų 
(šarmų, rūgščių ir pan.) regeneruoti neįmanoma, iš jų gau-
toms atliekoms utilizuoti reikias piniginių sąnaudų. Be to, 
galima teigti, kad biocheminė biodyzelino technologija yra 
kur kas paprastesnė, mažiau reikli energijai, ją galima vadin-
ti beveik beatliekine. Ateityje padidėjus imobilizuotų lipazių 
pasiūlai (tai sąlygos žymų jų kainų kritimą) bei patobulinus 
jų panaudojimo technologijas gaminant biodyzeliną bio-
technologinis metodas turėtų pakeisti šiuo metu plačiai tai-
komus cheminius biodyzelino gamybos metodus. 

 
Išvados 

 
1. Optimalios rapsų aliejaus peresterinimo metanoliu 

sąlygos kaip katalizatorių naudojant lipazę Lipozyme TL 
IM yra šios: metanolio ir aliejaus molių santykis 4:1,  tem-
peratūra – 50 oC,  fermento kiekis – 12 %.  

2. Rapsų aliejaus riebalų rūgščių metilesterių sintezė 
turi vykti keturiomis stadijomis. Stadijų trukmė: pirmosios 
– 30 min, antrosios – 45 min, trečiosios – 75 min, ketvirto-
sios – 120 min.  

3. Norint biotechnologinį metodą taikyti gamybos me-
tu, būtina naudoti trijų pakopų bioreaktorių, tuomet kiek-
vienoje pakopoje į reakcijos mišinį suberiamas reikiamas 
imobilizuoto fermento kiekis bei įpilama reikiamu molių 
santykiu sumaišytas metanolio ir aliejaus mišinys. Optima-
li proceso stadijos trukmė – 30 min, o biokatalizatorius po 
kiekvienos stadijos turi būti regeneruojamas. 

4. Peresterinimo procese į reakcijos terpę pridėjus silika-
gelio gaunama apie 10 % didesnė RME išeiga, todėl reakcijos 
metu tikslinga naudoti sorbentus, galinčius sorbuoti glicerolį. 

5. Sukurta biodyzelino gamybos biotechnologiniu me-
todu principinė technologija ir jos schema. 

6. Sukurta hipotezė, pagal kurią apskaičiuota, kad 
cheminiu būdu gaminamo biodyzelino 1 t savikaina yra 2 
750 Lt, o biotechnologiniu – 4 416 Lt. Tačiau turint piges-
nių lipazių bei pailginus jų panaudojimo laiką, gaunama 
nauda ne tik dėl atliekinės produkcijos nebuvimo, bet ir 
ekonominiu požiūriu. Cheminių medžiagų (šarmų, rūgščių 
ir pan.) regeneruoti neįmanoma, iš jų gautoms atliekoms 
utilizuoti reikia piniginių sąnaudų. 
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Liutauras Šimėnas, Regina Vainiūnaitė, Prutenis Janulis 
 

Usage of 1,3-Specific Lipase Lipozyme TL IM in Biodiesel Fuel Production  
 

Summary  
 
Results of biodiesel fuel (fatty acid methyl esters) synthesis investigation by application of biotechnological methods are presented in the article. 

Optimal conditions of rapeseed oil transesterification by methanol are as follows: temperature – 50 oC, 12 % of ferment preparation (from oil mass), me-
thanol and oil molar ratio 4:1. Multistage transesterification process has to be performed by adding gradually the required amount of methanol. The use 
of silica gel for the removal of glycerol from the reaction mixture is suggested. The obtained results show that 3 % of silica gel additive from oil mass in-
crease ester yield by 10 %. The work presents principal technological schemes for biotechnological biodiesel fuel production as well as regeneration of 
lipases and silica gel. Comparison of cost price of the biodiesel fuel produced by biotechnological and chemical methods shows the cost price of biodiesel 
fuel produced by biotechnological method is higher than that  of the biofuel obtained by chemical method. Only use of less expensive lipases and applica-
tion of their recycling and regeneration technologies make it possible to produce biodiesel fuel at lower cost price. Application of this technology mini-
mizes waste generation.   

Biodiesel fuel, lipase, biotechnological method. 
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Liutauras Šimėnas, Regina Vainiūnaitė, Prutenis Janulis 
 

Использование 1,3-специфичной липазы Lipozyme TL IM в производстве биодизеля 
 

Резюме 
 
В статье представлены результаты исследований биотехнологического синтеза биодизеля (метиловый эфир рапсового масла). Оптималь-

ные условия синтеза при использовании липазы Lipozyme TL IM как катализатора: температура 50°С, содержание фермента 12% от количества 
масла; молярное соотношение метанола и масла 4:1. Предлагается осуществлять процесс эстерификации в стадиях,  постепенно вводя в реак-
цию метанол, а  для удаления глицерина – использовать сорбент (силикатный гель), трехпроцентное добавление которого увеличивает выход 
эфиров на 10 %. Разработаны принципиальные схемы биотехнологического производства биодизеля, а также регенерации липазы и сорбента. 
Оценка себестоимости синтеза биодизеля, полученного химическим и биотехнологическим методами, показала, что себестоимость биотехно-
логического синтеза намного превышает себестоимость получения биодизеля химическим путем. Только за счет использования более дешевой 
липазы, ее регенерации и повторного применения можно получить продукт меньшей себестоимости, производство которого является безот-
ходным. 

Биодизель, липаза, биотехнологический метод. 

 
Gauta 2010 m. sausio mėn., atiduota spaudai 2010 m. kovo mėn. 
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