
ŽEMĖS IR MIŠKŲ JUNGTINIS  TYRIMŲ CENTRAS
MIŠKŲ SEKTORIAUS TYRIMŲ, STUDIJŲ IR PLĖTROS CENTRAS
AUGALŲ GENETIKOS IR BIOTECHNOLOGIJOS CENTRAS
AGROEKOLOGIJOS IR AUGALŲ BIOPOTENCIALO MOKSLO IR STUDIJŲ CENTRAS
BIOSISTEMŲ INŽINERIJOS, BIOMASĖS ENERGETIKOS IR VANDENS INŽINERIJOS CENTRAS

BIOMASĖS PARUOŠIMO, LOGISTIKOS IR KIETO KURO PRO-
CESŲ LABORATORIJA
LABORATORY OF BIOMASS TREATMENT, LOGISTICS AND SOLID FUEL 
PROCESSES

LRV 2008 m. spalio 1 d. patvirtinus integruoto Moks-
lo, studijų ir verslo centro (Slėnio) „Nemunas“ plėtros 
programą, buvo įkurti kryptingi mokslo centrai ir labo-
ratorijos. Viena iš strateginių veiklos krypčių – išteklius 
tausojančių technologijų kūrimas ir energijos iš bio-
masės gamybos plėtra. Apjungiant šioje kryptyje dir-
banti mokslinį potencialą, buvo įsteigta Biomasės pa-
ruošimo, logistikos ir kieto kuro procesų laboratorija. 
Šiuo metu laboratorija aprūpinta pažangia mokslinių 
tyrimų įranga, kuri naudojama užsakomųjų ir dokto-
rantų bei magistrantų mokslinių tyrimų vykdymui.

LRV in 2008 October 1 approved the Integrated Sci-
ence, Studies and Business Centre (Walley) of “Nemu-
nas” development program. Here was set up targeted 
research centers and laboratories. One of the strategic 
activities areas are resource-saving technologies and 
energy from biomass development. By combining of 
working in this field scientific potential, was founded 
laboratory of  “Biomass treatment, logistics and solid 
fuel processes”. Currently, the laboratory is equipped 
with advanced research equipment, which carries out 
research of PhD students, master students and per-
formed of contracted research.



PADALINIO VEIKLOS SRITYS
Atsinaujinančios energijos ištekliai, biomasė, augali-

ninkystės produktai, grūdai, daržovės, biokuras, biokuro 
paruošimas, džiovinimas, briketavimas-granuliavimas, 
biokuro savybės, sandėliai, degimo produktų emisija, 
poveikis aplinkai.

MOKSLINĖS TEMOS IR PROJEKTAI
Tematika: Augalinės kilmės produktų džiovinimo, san-

dėliavimo ir perdirbimo technologijos; Biokurui naudo-
jamos augalinės biomasės saugojimas ir paruošimas; 
Produktų savybių ir aplinkos bei technologinių priemo-
nių įtakos jų kokybei tyrimai; Kietojo biokuro paruošimo 
ir logistikos technologijų optimizavimas; Biokuro kon-
versijos technologijų, peleningumo, pelenų lydymosi ir 
dūmų emisijos tyrimai.

Projektas: „Artemisia dubia biomasės cheminės su-
dėties ir termocheminės konversijos tyrimai“, vykdymo 
laikotarpis 2014 – 2016 m. Partneris LAMMC ŽI.

PASLAUGOS
Augalinės kilmės produktų džiovinimo, sandėliavi-

mo ir perdirbimo technologijų analizė, projektavimas 
bei vertinimas; Saulės energijos naudojimas džiovi-
nimo technologijose; Biokuro gamybos ir paruošimo 
technologijų analizė; Kietojo biokuro savybių – drėgnio, 
frakcinės sudėties, šilumingumo, peleningumo, pelenų 
lydimosi temperatūros, granulių ir briketų patvarumo 
bei deginių emisijos tyrimai; Mežiagų šilumos laidumo 
tyrimai. Energijos naudojimo efektyvumo  ir poveikio 
aplinkai vertinimas.

Nuolat veikiantys seminarai
 ● Augalinės kilmės produktų džiovinimo, sandėliavimo 

ir perdirbimo technologijų analizė, projektavimas bei 
vertinimas.

PEDAGOGINĖ VEIKLA
Dėstymas bakalauro studijose: Biomasės konservavi-

mas ir sandėliavimo sistemų inžinerija, Biomasės per-
dirbimo technologiniai procesai, Inžinerinių technolo-
gijų projektavimas, Logistikos technika ir technologijos, 
Logistikos centrų inžinerinės sistemos, Technologinis 
transportas, Krovos ir transportavimo inžinerija; dėsty-
mas magistrantūros studijose: Sandėliavimo technolo-
gijų inžinerija; Matavimai biosistemų inžinerijoje; Ter-
modinamika; Šilumos ir masės mainų modeliavimas; 
Technologijos objektų projektavimas; dėstymas dokto-
rantūros studijose: Darni atsinaujinančios energetikos 
plėtra; Termodinaminiai procesai biotechnologijose.

KITA VEIKLA
Vadovavimas magistrantams ir doktorantams, dar-

bas KTU, ASU, LEI  Aplinkos inžinerijos ir krypties (04T) 
JDK] bei ASU Aplinkos inžinerijos krypties (04T) JDK.

RESEARCH ACTIVITIES
Renewable sources of energy, biomass, agricultural 

products, grains, vegetables, solid biofuel and its prepa-
ration, drying, briquetting-granulation processes, prop-
erties of biofuels, storehouses, flue gas emissions, the 
impact on the environment.

SCIENTIFIC TOPICS AND PROJECTS
Topics of works: Drying, storage and processing tech-

nology of products of plant origin; plant biomass stor-
ing and preparation for biofuels; Studies product quality 
testing: their properties, environmental and technolog-
ical factors influence on  of  the products quality; Opti-
mization of solid biofuel treatment and logistics tech-
nology; Studies of biofuel conversion technologies, ash 
content, ash melting and smoke emission.

Project: „Artemisia dubia research of chemical com-
position and biomass thermochemical conversion“, The 
period of execution 2014 – 2016 m. Partner LAMMC ŽI.

SERVICES
Analysis, design and assessment of drying, storage 

and processing technologies of  products of plants or-
igin; Usage solar energy for drying technology; Analysis 
of biofuel production and preparation technologies; 
Studies of solid biofuel properties: moisture content, 
fractional composition, calorific value, ash content, ash 
melting temperature, pellets and briquettes stability 
and exhaust gases emission; Materials of thermal con-
ductivity tests. assessment of energy efficiency and en-
vironmental impact.

Workshops
 ● Analysis, design and assessment of drying, storage 

and processing technologies of  products of plants 
origin.

EDUCATIONAL ACTIVITIES
Teaching of bachelor studies: Conservation and stor-

age of biomass systems engineering, Technological 
processes of biomass processing, Design of engineer-
ing technological, Logistical Equipment and Technology, 
Engineering systems of logistics centers, Transporter 
machinery, Engineering of the loading and transporta-
tion; Teaching of master studies: Storage Technology 
Engineering; Biosystem Engieneering Measurements; 
Thermodynamics; Modeling of heat and mass trans-
fer; Design of technology objects; Teaching of doctoral 
studies: Sustainable development of renewable energy; 
Thermodynamic processes in biotechnology.

OTHER ACTIVITIES
Management graduate and doctoral students, Work-

ing in the field of environmental Engineering in the joint 
doctoral committee (KTU, LEI and ASU).



PAGRINDINIAI REZULTATAI
 ● Projektas: „Perspektyvių vaistinių augalų  auginimo  ir 

inovatyvių vaistinės augalinės žaliavos ruošimo tech-
nologijų, naudojant Saulės energiją, sklaida“. Autoriai: 
prof. Algirdas Raila, doc. Henrikas Novošinskas, doc. 
Egidijus Zvicevičius. Vykdymo laikotarpis 2011 – 2014 
m. Partneris VDU.

 ● Projektas: „Topinambų (Helianthus tuberosus) bio-
masės auginimo ir perdirbimo technologijų energeti-
nei konversijai mokslinis pagrindimas ir įvertinimas“. 
Vadovas: doc. Jonas Čėsna. Vykdymo laikotarpis 2011 
– 2012 m. Partneris VDU.

Mokslinės publikacijos
 ● Volkavičiūtė, Živilė; Raila, Algirdas; Kadžiulienė, Žydrė; 

Zvicevičius, Egidijus; Tilvikienė, Vita; Tauras, Edgaras. 
Drying research in perennial mugwort (Artemisia du-
bia Wall.) // Engineering for rural development: 14th 
international scientific conference : proceedings, May 
20-22, 2015. Jelgava, 2015. ISSN 1961-3043. Vol. 14, p. 
168-173. [Academic Search Complete; Scopus, AGRIS.

 ● Čiplienė, Aušra; Novošinskas, Henrikas; Raila, Algir-
das; Zvicevičius, Egidijus. Usage of hybrid solar collec-
tor system in drying technologies of medical plants 
// Energy Conversion and Management. Oxford: Per-
gamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0196-8904. Vol. 93 
(2015), p. 399-405. [ISI Web of Science; Science Direct; 
Compendex; CAB Abstracts; INSPEC; Academic Se-
arch Complete]. [Citav. rod (F): 3.59; bendr. cit. rod: 
1.739 (2013)].

 ● Čiplienė A., Maruška A., Raila A., Zvicevičius E., Ra-
gažinskienė O., Stankevičius M. The influence of the 
purple coneflower preparation and drying on the qu-
antity of its biologically active substances. „Žemdir-
bystė-Agriculture“ planuojamas išleisti 2015 m. t. 102, 
Nr. 3. (registr. Nr. 931, 2015-04-09).

 ● Žiūr. ASU publikacijų duomenų bazėje: http://lzuu.li-
brary.lt/F?func=find-b-0&local_base=LZU02

Apgintos disertacijos
 ● doktorantė Aurelija Kemzūraitė, Technologijos moks-

lų srities, aplinkos inžinerijos krypties (04T) mokslų 
daktaro disertaciją tema „Džiovinimo aplinkos įtaka 
vaistinės augalinės žaliavos kokybės išsaugojimui”. 
Vadovas prof. habil. dr. Algirdas Raila. Gynimo vieta: 
ASU, 2010 m.

 ● doktorantė Aušra Čiplienė, Technologijos mokslų sri-
ties, aplinkos inžinerijos krypties (04T) mokslų dak-
taro disertaciją, tema „Saulės energijos naudojimas 
vaistinės-prieskoninės augalinės žaliavos džiovinimo 
technologijose“. Vadovas prof. habil. dr. Algirdas Rai-
la. Gynimo vieta: ASU, 2015 m.

Patentas
 ● Sukurta saulės spinduliuotės energiją naudojanti 

MAIN RESULTS 

 ● Project: „Promising medicinal plant cultivation and in-
novative medicinal plant raw materials preparation 
technology using solar energy dispersion“. Autors: 
prof. Algirdas Raila, assoc. prof. Henrikas Novošins-
kas, assoc. prof.  Egidijus Zvicevičius. Execution time: 
2011 – 2014 m. Partner: VDU.

 ● Project: “Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus), 
growing and processing of biomass energy conversi-
on technology scientific justification and evaluation”. 
Manager: assoc. prof. Jonas Čėsna. Execution time: 
2011 – 2012 m. Partner: VDU.

Research articles
 ● Volkavičiūtė, Živilė; Raila, Algirdas; Kadžiulienė, Žydrė; 

Zvicevičius, Egidijus; Tilvikienė, Vita; Tauras, Edgaras. 
Drying research in perennial mugwort (Artemisia du-
bia Wall.) // Engineering for rural development: 14th 
international scientific conference : proceedings, May 
20-22, 2015. Jelgava, 2015. ISSN 1961-3043. Vol. 14, p. 
168-173. [Academic Search Complete; Scopus, AGRIS.

 ● Čiplienė, Aušra; Novošinskas, Henrikas; Raila, Algir-
das; Zvicevičius, Egidijus. Usage of hybrid solar collec-
tor system in drying technologies of medical plants 
// Energy Conversion and Management. Oxford: Per-
gamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0196-8904. Vol. 93 
(2015), p. 399-405. [ISI Web of Science; Science Di-
rect; Compendex; CAB Abstracts; INSPEC; Academic 
Search Complete]. [Citav. rod (F): 3.59; bendr. cit. rod: 
1.739 (2013)].

 ● Čiplienė A., Maruška A., Raila A., Zvicevičius E., 
Ragažinskienė O., Stankevičius M. The influence of 
the purple coneflower preparation and drying on the 
quantity of its biologically active substances. „Žemdir-
bystė-Agriculture“ planuojamas išleisti 2015 m. t. 102, 
Nr. 3. (registr. Nr. 931, 2015-04-09).

 ● Watch ASU publications database: http://lzuu.library.
lt/F?func=find-b-0&local_base=LZU02

Doctoral thesis
 ● Aurelija Kemzūraitė, Technological Sciences (T000), 

Environmental Engineering and Landscape Manage-
ment (04 T) PhD student. The doctoral dissertation 
„Impact of Drying Environment on Quality Preserva-
tion in the Medicinal Raw Material“. Scientific Super-
visor: Prof. Habil. Dr. Algirdas Jonas Raila. Lithuanian 
University of Agriculture, 2010.

 ● Aušra Čiplienė, Technological Sciences (T000), Envi-
ronmental Engineering and Landscape Management 
(04 T) PhD student. The doctoral dissertation „Solar 
energy usage in drying technologies of medicinal and 
spice plants“.Scientific Supervisor: Prof. Habil. Dr. Al-
girdas Jonas Raila. Lithuanian University of Agricul-
ture, 2015.

Patent
 ● Designed solar radiation energy uses of medicinal 



Monografijos / Monographs
 ● Petruševičius, Viktoras; Raila, Algirdas. Augalininkystės produktų džiovinimas storame nejudančiame sluoksnyje : 

monografija / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija, Kauno r. : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos 
centras, 2009. 262 p. : iliustr. ISBN 9789955896715.

Mokomosios knygos / Educational books
 ● Raila Algirdas, Navickas Kęstutis (sudarytojai). Biomasės inžinerija: vadovėlis (Biomass Engineering: book) T. 1 / Li-

thuanian University of Agriculture. Akademija, Kauno r., 2008. p. 220. ISBN 9789955865193.
 ● Raila Algirdas, Navickas Kęstutis (sudarytojai). Biomasės inžinerija: vadovėlis (Biomass Engineering: book) T. 2 / Li-

thuanian University of Agriculture. Akademija, Kauno r., 2008. p. 284. ISBN 9789955865193.
 ● Novošinskas Henrikas, Raila Algirdas, Zvicevičius Egidijus. Pneumatiniai transporteriai: papildoma mokomoji me-

džiaga (Pneumatic conveyors: Additional teaching material) / Aleksandras Stulginskis university. Akademija, Kauno 
r.: Publishing Center of Aleksandras Stulginskis university, 2011. p. 57.

 ● Raila Algirdas, Zvicevičius Egidijus. Inžinerinių sistemų modeliavimas Visual Basic aplinkoje – papildoma mokomoji 
medžiaga (Engineering Systems Simulation of the Visual Basic environment – Additional teaching material) / Alek-
sandras Stulginskis university. Akademija, Kauno r.: Publishing Center of Aleksandras Stulginskis university, 2012. 
p. 84.

 ● Raila Algirdas, Novošinskas Henrikas, Zvicevičius Egidijus. Žemės ūkio technologinis transportas – projektavimo 
pagrindai: mokomoji knyga (Agricultural technology Transport - design basics: instructional book) / Aleksandras 
Stulginskis university. Akademija, Kauno r.: Publishing Center of Aleksandras Stulginskis university, 2012. p. 118. 
ISBN 9786094490323.

 ● Zvicevičius Egidijus, Raila Algirdas, Novošinskas Henrikas. Augalinės biomasės sandėliavimo sistemų inžinerija: mo-
komoji knyga (Plant biomass storage systems engineering: instructional book) / Aleksandras Stulginskis university. 
Akademija, Kauno r.: Publishing Center of Aleksandras Stulginskis university, 2013. p. 70. ISBN 9786094490545.

Mokslo populiarinimo darbai / Popular science works
 ● Endzelis Tomas, Zvicevičius Egidijus. Biokuras iš šiaudų (Biofuels from straw) / Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2010 

May, p. 73–75. 
 ● Raila Algirdas, Zvicevičius Egidijus. Saulės energijos naudojimas vaistinės augalinės žaliavos ruošimo technologijose 

(Solar energy usage pharmacy plant raw materials preparation technology) / Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 
2014 April 9, p. 18.

 ● Šiaudai kaip atsinaujinantis vietinis kuras (Straw as a renewable local fuel) / Tarptautinė energetikos konfe-
rencija: technologijos, tendencijos, sprendimai (The International Energy Conference: Technology, Trends, 
Solutions). Litbioma. Vilnius, 2014 November 4-5. 

 ● Raila Algirdas, Atsinaujinanti energetika Lietuvoje (Renewable energy in Lithuania) / Prie kavos. p. 
40–41, 2015 08 12.

Studentų g. 15A, 404, 403, 402 kab.
Akademija, Kauno r. LT – 53362

Prof. habil. dr. Algirdas Raila
+370 37 752 330, algirdas.raila@asu.lt
www.asu.lt

KONTAKTAI / CONTACTS

vaistinių augalų džiovinimo technologija. Patentas 
„Džioviklio ruošimo panaudojant saulės spinduliuotės 
energiją būdas ir įrenginys tam būdui realizuoti”, 2014 
06 05. Pareiškėjas Aleksandro Stulginskio universite-
tas. Autoriai: Algirdas Raila, Henrikas Novošinskas, Egi-
dijus Zvicevičius, Aušra Čiplienė.

Dalyvavimas rengiant konferencijas
JAUNIEJI MOKSLININKAI – ŽEMĖS ŪKIO PAŽANGAI, 

LMA, Vilnius, 2013, 2014, 2015 m.

Apdovanojimai
Parodos „Sprendimų ratas 2011” laureatai.

plants drying technology. Patent “Method of Drying 
Agent Preparation Utilising Energy of Solar Radiation 
and a Device for Its Implementation” 2014 06 05. Appli-
cant Aleksandras Stulginskis University. Authors: Algir-
das Raila, Henrikas Novošinskas, Egidijus Zvicevičius, 
Aušra Čiplienė.

Participation organizing scientific conferences
YOUNG SCIENTISTS - AGRICULTURAL PROGRESS, LMA, 

Vilnius, 2013, 2014, 2015.

Awards
The laureates of exhibition “Sprendimų ratas 2011”.


