
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

Termoenerginių procesų ir emisijos laboratorijos veiklos iš-
takos siejamos su vykdomais šilumos-masės mainų tyrimais 
ir studijomis Žemės ūkio inžinerijos fakultete. Sistemingų 
termoenerginių procesų biotechnologijose tyrimų pradžia 
laikytina 1983 m. įkūrus Bulvių vaisių ir daržovių laikymo 
mokslinių tyrimų laboratoriją, kuri 1994 m. pavadinta Žemės 
ūkio produktų laikymo ir perdirbimo technologijų mokslinių 
tyrimų laboratorija. Vėliau šios laboratorijos veikla apjung-
ta su Gyvulininkystės technologijų laboratorija ir LRV 2008 m. 
spalio 1 d. patvirtinus integruoto Mokslo, studijų ir verslo 
centro (Slėnio) „Nemunas“ plėtros programą, įkurta Ter-
moenerginių procesų ir emisijos laboratorija. Termoenerginių 
procesų ir emisijos laboratorijos funkcija - vykdyti technolo-
gijos mokslų srities energetikos ir termoinžinerijos, aplinkos 
inžinerijos ir kitų gretutinių mokslo krypčių fundamentinius 
ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plė-
trą, plėtoti tvarią žemės ūkio produkcijos gamybą, jos pir-
minį perdirbimą, puoselėjant švaresnę ir darnesnę aplinką, 
kurti aukštesnę pridėtinę vertę per partnerystę su verslu ir 
mokslo žinių perdavimą,   integruotis į tarptautinių moksli-
nių tyrimų erdvę.

Laboratory of heat-energy processes and emissions ac-
tivities origins associated to ongoing researches and stud-
ies of heat and mass transfer at the faculty of agricultur-
al engineering. The beginning of researches of systematic 
thermo-energy processes in biotechnologies considered 
1983 after establishment of laboratory of potatoes fruits 
and vegetables storage researches, which was named labo-
ratory of agricultural products storage and processing tech-
nologies scientific researches in 1994. Subsequently this 
laboratory activities consolidates with laboratory of animal 
husbandry technologies and in 2008 1 October was estab-
lished laboratory of heat-energy processes and emissions, 
approval development program of integrated science, stud-
ies and business centre (Valley) „Nemunas“. Laboratory of 
heat-energy processes and emissions function - to carry 
out fundamental and applied scientific researches and de-
velopment in the field of technological sciences energy and 
thermal engineering, environmental engineering and other 
related fields of science, also development of sustainable 
agricultural production, its initial recycling together nur-
turing cleaner and cohesive environment, to create higher 
added value through partnerships with business and aca-
demic knowledge transfer, integrate into area of interna-
tional researches.

TERMOENERGINIŲ PROCESŲ IR EMISIJOS LABORATORIJA
LABORATORY OF HEAT-ENERGY PROCESSES AND EMISSIONS 



PADALINIO VEIKLOS SRITYS
 ● Grūdai, daržovės, vaisiai, gyvūnai, organinės atliekos, 

mėšlas, mikroklimatas, dujų emisija, tvartai, sandė-
liai, technologiniai procesai, kokybė, energija, saulė, 
sumanioji inžinerija.

MOKSLINĖS TEMOS IR PROJEKTAI
Tyrimų tematika: 

 ● Augalinės kilmės produktų (grūdų, daržovių ir vaisių) 
konservavimo ir laikymo technologijų optimizavimas; 

 ● Šaldymo technologijos; 
 ● Mikroklimato vertinimas ir optimizavimas sandėliuo-

se bei gyvulininkystės statiniuose; 
 ● Sumaniųjų technologijų ir kitų inžinerinių inovacijų 

vertinimas ir diegimas gyvulininkystėje;
 ● Biopriemonių taikymas oro taršai gyvulininkystėje 

kontroliuoti; 
 ● Saulės spinduliuotės ir kitų atsinaujinančių energijos 

šaltinių konversijos technologijų tyrimai ir pritaiky-
mas technologiniuose procesuose;

 ● Energijos naudojimo efektyvumo vertinimas. 

Projektai:
 ● „Perspektyvių vaistinių augalų  auginimo  ir inovaty-

vių vaistinės augalinės žaliavos ruošimo technologijų, 
naudojant Saulės energiją, sklaida“, vykdymo laiko-
tarpis 2011 – 2014 m. Partneris VDU.

 ● „Inžinerinės inovacijos karvių laikymo technologijo-
se“, vykdymo laikotarpis 2014 – 2015 m.

 ● „Naujų probiotikų naudojimas dujų emisijai mažinti iš 
mėšlo“, vykdymo laikotarpis 2014 – 2015 m.

 ● „Technologinės inovacijos, mažinančios oro taršą kar-
vių fermose“, vykdymo laikotarpis 2014 – 2015 m.

 ● „Naujų biopreparatų panaudojimas amoniako emisi-
jai iš mėšlo mažinti“, vykdymo laikotarpis 2014 – 2015 
m.

 ● „Ekoinovacijos oro taršos mažinimui gyvulininkystė-
je“, vykdymo laikotarpis 2014 – 2015 m.

 ● „Terminių procesų tyrimai karvidėje ir optimalaus mi-
kroklimato formavimas“, vykdymo laikotarpis 2015 
m.

PASLAUGOS
 ● Augalinės kilmės produktų (grūdų, daržovių ir vaisių) 

džiovinimo, šaldymo ir laikymo technologijų vertini-
mas ir projektavimas; 

 ● Mikroklimato sandėliuose valdymo ir ventiliacijos sis-
temų vertinimas, optimizavimas ir projektavimas; 

 ● Tvartų vėdinimo sistemų vertinimas ir mikroklimato 
optimizavimas;

RESEARCH ACTIVITIES
 ● Grains, vegetables, fruits, animals, organic waste, ma-

nure, microclimate, gas emission, sheds, warehous-
es, technological processes, quality, energy, the sun, 
smart (intelligent) engineering.

SCIENTIFIC TOPICS AND PROJECTS
Scientific topics:

 ● Vegetable products (grains, vegetables and fruits) 
conservation and storage technologies optimization;

 ● Freezing technologies;
 ● Microclimate assessment and optimization in barns 

and buildings for storage and processing of agricul-
tural products;

 ● Assessment and implementation of smart technolo-
gies and other engineering innovations in animal hus-
bandry;

 ● Biological preparation using for air pollution control 
in animal husbandry;

 ● Solar radiation and other renewable sources of ener-
gy conversion technologies researches and applica-
tion in technological processes;

 ● Energy efficiency evaluation.

Projects
 ● Dissemination of technologies of promising medi-

cal herbal cultivation and innovative raw material of 
medical herbal preparation, using solar energy, im-
plementation period 2011-2014 year. Partner VMU.

 ● Engineering innovation in cows keeping technologies, 
implementation period 2014 - 2015 year.

 ● New probiotics using to reduce gas emissions from 
manure, implementation period 2014-2015 year.

 ● Technological innovations for air pollution reducing in 
dairy farms, implementation period 2014-2015 year.

 ● New biopreparations usage for ammonia emissions 
from manure reduction“ implementation period 
2014-2015 year.

 ● Eco-innovations for air pollution reduction in animal 
husbandry, implementation period 2014-2015 year.

 ● Thermal processes researches and the optimal mi-
croclimate formation in cowshed, implementation 
period - 2015.

SERVICES
 ● Vegetable products (grains, vegetables and fruits) 

drying, freezing and storage technologies assess-
ment and design;

 ● Climate in storage management and ventilation sys-
tems evaluation, optimization and design;

 ● Evaluation of cowshed ventilation systems and opti-
mization of microclimate;



 ● Oro taršos vertinimas gyvulininkystėje;
 ● Probiotikų ir kitų priemonių dujų emisijai mažinti gy-

vulininkystėje efektyvumo įvertinimas ir priemonių 
taikymo optimizavimas;

 ● Inžinerinių inovacijų diegimas gyvulininkystėje;
 ● Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas tech-

nologiniuose procesuose; 
 ● Technologinių procesų energetinio efektyvumo verti-

nimas.
Gaminiai: mikroprocesorinis sultingų žemės ūkio 

produktų sandėlių ventiliacijos valdiklis; Saulės energiją 
naudojanti vaistinių ir prieskoninių augalų džiovinimo 
technologija.

PAGRINDINIAI REZULTATAI
Apgintos disertacijos: 

 ● Doktorantė Aurelija Kemzūraitė, disertacijos tema 
„Džiovinimo aplinkos įtaka vaistinės augalinės žalia-
vos kokybės išsaugojimui”. Technologijos mokslai, 
aplinkos inžinerija (04T).Vadovas prof. habil. dr. Algir-
das Raila. Gynimų vieta: ASU, 2010 m.

 ● Doktorantė Indrė Bagdonienė, disertacijos tema 
„Amoniako emisija iš galvijų mėšlo kintančių mikro-
klimato veiksnių aplinkoje“. Technologijos mokslai, 
aplinkos inžinerija (04T). Vadovas doc. dr. Rolandas 
Bleizgys. Gynimo vieta: ASU, 2013 m.

Sukurtos technologijos:
 ● Sukurta saulės spinduliuotės energiją naudojanti 

vaistinių augalų džiovinimo technologija. Patentas 
„Džioviklio ruošimo panaudojant saulės spinduliuo-
tės energiją būdas ir įrenginys tam būdui realizuoti”, 
2014 06 05. Pareiškėjas Aleksandro Stulginskio uni-
versitetas. Autoriai: A. Raila, H. Novošinskas, E. Zvice-
vičius, A. Čiplienė.

Parengtos rekomendacijos:
 ● „„Grūdų sandėlių technologinio projektavimo taisy-

klės ŽŪ TPT 05:2010“. Autoriai:  Algirdas Raila, Henri-
kas Novošinskas, Egidijus Zvicevičius, Romas Kaunas.  

 ● „Pašarų ir kraiko sandėlių technologinio projektavimo 
taisyklės ŽŪ TPT 06:2010“. Autoriai: A. Raila, H. Novo-
šinskas, E. Zvicevičius, R. Kaunas. 

 ● „Bulvių ir daržovių sandėlių technologinio projekta-
vimo taisyklės ŽŪ TPT 08:2012“. Autoriai: A. Raila, H. 
Novošinskas, E. Zvicevičius, R. Kaunas.

 ● „Vaisių ir uogų šaldytuvų technologinio projektavimo 
taisyklės ŽŪ TPT 09:2012“. Autoriai: A. Raila, H. Novo-
šinskas, E. Zvicevičius, R. Kaunas. 

 ● „Žemės ūkio gamybos įmonių ir ūkininkų mineralinių 
trąšų ir augalų cheminės apsaugos priemonių san-
dėlių technologinio projektavimo taisyklės ŽŪ TPT 
10:2013“. Autoriai: A. Raila, H. Novošinskas, E. Zvice-
vičius, R. Kaunas. 

 ● Air pollution evaluation in animal husbandry;
 ● Effectiveness evaluation of probiotics and other 

measures for gas emission reducing in animal hus-
bandry and application of measures optimization;

 ● Implementation of engineering innovations in animal 
husbandry;

 ● Renewable energy sources using in technological pro-
cesses;

 ● The energy efficiency evaluation of technological pro-
cesses.
Products: microprocessor based juicy agricultural 

products storage ventilation controller; Solar energy 
uses technology for medicinal and spicy plants drying.

MAIN RESULTS
Defended thesis:

 ● Aurelia Kemzūraitė PhD dissertation on “The drying 
environment influence of quality preservation of me-
dicinal plant raw”. Technological Sciences, Environ-
mental Engineering (04T). Supervisor Prof. Algirdas 
Raila. Defending location: ASU, 2010 m.

 ● Indrė Bagdonienė PhD dissertation on „Ammonia 
emissions from cattle manure in the environment of 
changing microclimate factors“. Technological Scienc-
es, Environmental Engineering (04T). Supervisor Prof. 
Rolandas Bleizgys. Defending location: ASU, 2013 m.

Developed technologies:
 ● Developed solar radiation energy uses drying tech-

nology of medicinal plants. Patent “Siccatives prepar-
ing using solar radiation energy method and device 
for a way to realize it“ 2014 06 05. The applicant ASU. 
Authors: A. Raila, H. Novošinskas, E. Zvicevičius, A. Či-
plienė.

Recommendations:
 ● Grains storage technological design rules ŽŪ TPT 

05:2010. Authors: A. Raila, H. Novošinskas, E. Zvice-
vičius, R. Kaunas.  

 ● Feed and bedding storage technological design rules 
ŽŪ TPT 06:2010. Authors: A. Raila, H. Novošinskas, E. 
Zvicevičius, R. Kaunas. 

 ● Potatoes and vegetables storage technological design 
rules ŽŪ TPT 08:2012. Authors: A. Raila, H. Novošin-
skas, E. Zvicevičius, R. Kaunas.

 ● Fruits and berries refrigerators technological design 
rules ŽŪ TPT 09:2012. Authors: A. Raila, H. Novošin-
skas, E. Zvicevičius, R. Kaunas. 

 ● Mineral fertilizers and chemical plant protection 
products storage technological design rules for agri-
cultural production companies and farmers ŽŪ TPT 
10:2013. Authors: A. Raila, H. Novošinskas, E. Zvice-
vičius, R. Kaunas. 



 ● Raila A., Ragažinskienė O., Novošinskas H., Zvicevičius 
E., Čiplienė A., Volkavičiūtė Ž., Kemzūraitė A. Vaistinės 
augalinės žaliavos auginimo ir džiovinimo technolo-
gijos: rekomendacijos vaistinių ir prieskoninių augalų 
augintojams ir perdirbėjams / Asociacija „Slėnis Ne-
munas“, ASU, VDU. Akademija, 2014. 63 p.  

Parengtos monografijos, mokomosios knygos
 ● Petruševičius V., Raila A. Augalininkystės produktų 

džiovinimas storame nejudančiame sluoksnyje: mo-
nografija. Akademija, Kauno r.: LŽŪU Leidybos cen-
tras, 2009. 262 p.

 ● Biomasės inžinerija: vadovėlis. T. 1 / sudarytojai: Raila 
A., Navickas K. Akademija, Kauno r., 2008. 220 p.

 ● Raila A., Novošinskas H., Zvicevičius E. Žemės ūkio 
technologinis transportas – projektavimo pagrindai: 
mokomoji knyga. Akademija, Kauno r.: ASU Leidybos 
centras, 2012. 118 p.

 ● Zvicevičius E., Raila A., Novošinskas H. Augalinės bio-
masės sandėliavimo sistemų inžinerija: mokomoji 
knyga. Akademija, Kauno r.: ASU  Leidybos centras, 
2013. 70 p.

 ● Novošinskas H., Raila A., Zvicevičius E. Pneumatiniai 
transporteriai: papildoma mokomoji medžiaga. Aka-
demija, Kauno r.: ASU Leidybos centras, 2011. 57 p. 

 ● Bleizgys R., Čėsna J. Gyvulininkystės technologijų inži-
nerija [elektroninis išteklius]: mokomoji knyga. Akade-
mija, Kauno r.: ASU LC, 2012. 86 p. Prieiga per interne-
tą:  http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2028.

 ● Raila A., Ragažinskienė O., Novošinskas H., Zvicevičius 
E., Čiplienė A., Volkavičiūtė Ž., Kemzūraitė A. Medicinal 
plant raw cultivation and drying technologies: recom-
mendations for medicinal and aromatic plants grow-
ers and processors / Association „Nemunas Valley“ 
ASU VDU. Akademija, 2014. 63 p.

Monograph, educational books
 ● Petruševičius V., Raila A. Crop products drying within a 

thick and fixed layer: monograph. Akademija, Kaunas 
r.: LŽŪU Publishing Center, 2009. 262 p.

 ● Biomass Engineering: Textbook. T. 1 / compiled by: 
Raila A., K. Navickas Akademija, Kaunas r., 2008. 220 p.

 ● Raila A., Novošinskas H., Zvicevičius E. Agricultural 
technological transport - Design Basics: educational 
book. Akademija, Kaunas r.: ASU Publishing Center, 
2012. 118 p.

 ● Zvicevičius E., Raila A., Novošinskas H. Plant biomass 
storage systems engineering: educational book. 
Akademija, Kaunas r.: ASU Publishing Center, 2013. 70 
p.

 ● Novošinskas H., Raila A., Zvicevičius E. Pneumatic 
transporters (conveyors): additional educational ma-
terial. Akademija, Kaunas r.: ASU Publishing Center, 
2011. 57 p.

 ● Bleizgys R., Čėsna J. Animal husbandry technologies 
engineering [electronic resource]: educational book. 
Akademija, Kaunas r.: ASU LC, 2012. 86 p. Internet ac-
cess: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2028.
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