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ASU BIODUJŲ LABORATORIJOS VEIKLA 

Laboratorija bendradarbiauja su įmonėmis ir verslo 
asociacijomis: 

Biodujų; 

Biomasės energetikos;  

Energetikos konsultantų; 

Inžinerinės ekologijos ir kt.  
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ASU BIODUJŲ LABORATORIJA 

Mokslininkai konsultuoja :  
ūkininkus, 

pramonės įmonių specialistus,  

projektuotojus,  

energetikus, 

valstybinių įstaigų atstovus 
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Laboratorija palaiko dalykinius ryšius su užsienio 
šalių mokslo įstaigomis, įmonėmis bei 
organizacijomis: 

 

 

ASU BIODUJŲ LABORATORIJA 

 Austrijos, Danijos,  

  Italijos, Latvijos,  

  Norvegijos, Suomijos,  

  Švedijos, Vokietijos 

 ir kt. 
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Vykdomi tyrimai ir teikiamos paslaugos  

Potencialių žaliavų biodujų gamybai įvetinimas; 

Biodujų sudėties ir energinės vertės nustatymas; 

Biodujų gamybos technologinio proceso valdymas ir 
optimizavimas; 
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Vykdomi tyrimai ir teikiamos 
paslaugos  

Biodujų jėgainės veiklos 
rodiklių stebėsena; 

Technologinio proceso 
tyrimai ir tobulinimas; 

Įrangos konstravimas ir 
diegimas; 

Konsultavimas 
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Biodujų jėgainių statybos galimybių studijos; 

Biodujų jėgainės 
projekto technologinės 
dalies parengimas; 

Biodujų jėgainės 
tvarumo rodiklių 
nustatymas ir 
vertinimas  

Vykdomi tyrimai ir teikiamos 
paslaugos  



Projektai skirti: 

žemės ūkio ir pramonės įmonių 
žaliavų biodujų gamybai tyrimams; 

biodujų gamybos procesų tyrimams; 

biodujų kokybės ir jų gryninimo 

procesų tyrimams; 

Mokslo ir verslo partnerystė 
Per pastaruosius 5-ius metus 
laboratorija vykdė 15 
projektų; 

Iš jų 10 su verslo partneriais; 

iš jų 4 su biodujų asociacijos 
nariais; 

iš jų 3 su užsienio partneriais. 



2012-2014 metais vykdytas Septintosios bendrosios 
programos projektas “Pramonės baltyminių ir riebalinių 
šalutinių produktų panaudojimas papildomai vertei kurti” 

Projekto partneriai – 9 įmonės. 
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Privalumai 

Partnerystė praplečia tyrimų lauką; 

Verslo įmonių projektai išauga į fundamentaliuosius tyrimus; 

Partnerystė didina tyrėjų kompetenciją ir patirtį; 

Verslo užsakyti tyrimų projektai dažniausiai būna įgyvendinami ir 
didina tyrėjų motyvaciją; 

Trūkumai 

Projektai dažniausiai būna trumpalaikiai; 

Tyrimų užduotys labai ribotos; 

Verslo partneriai turi ribotus išteklius projektų finansavimui; 

 

Mokslo ir verslo partnerystės patirtis 
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DĖKOJU UŽ DĖMESĮ 

Doc., dr. Kęstutis NAVICKAS   

Energetikos ir biotechnologijų 
inžinerijos instituto direktorius 

Biodujų laboratorijos vadovas 

Studentų 11, Akademija, Kauno raj.  

E-paštas: Kestutis.Navickas@asu.lt 

Tel. 86878 6826 


