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Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūras Lauksaimniecības tehnikas zinātniskajā institūta (LLU 
LTZI) pētnieki atklājuši un patentējuši tehnoloģiju, kas ļauj iegūt gandrīz 100 % bioetanolu no spirta ap
tuveni 96 % vietā. Jaunā tehnoloģija, kas ir inovatīva Eiropā un, iespējams, arī visā pasaulē, ļaus ietaupīt 
energoresursus pat par 70 % un nodrošinās nepārtrauktu bioetanola ražošanas procesu. Zinātnieki 
aprēķinājuši, ka, izmantojot jauno tehnoloģiju, viena litra bioetanola ieguves izmaksas varētu ievērojami 
samazināties. Ņemot vērā, ka Latvijā ieviests obligātais 5 % bioetanola piejaukums visam Latvijas DUS 
tirgotajam A95 markas benzīnam, tas var nozīmēt vairāku miljonu latu ietaupījumu gadā. 

Izveidota jauna tehnoloģija  
100 % spirta iegūšanai

Projekta ideja ir saistīta ar bioetanola atūdeņo-
šanu – vajadzīgās koncentrācijas ieguvi. Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē (LLU) šāda veida 
pētījumi veikti jau ilgus gadus – pirmā labo-
ratorijas iekār ta iz veidota jau pirms desmit 

gadiem, taču, lai sasniegtu taustāmus rezultātus, radusies 
nepieciešamība pēc padziļināta pētījuma, kam nepiecie-
šami arī papildu līdzekļi. Tā 2010. gadā piesaistīts Eiropas 
finansējums  – apstiprināts ERAF projekts Nr. 2010/0281/2D
P/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/003 Inovatīvas bioetanola dehidra-
tēšanas tehnoloģijas un tā parametru noteikšanas mēriekārtu 
izstrāde. Tas tiek īstenots LLU LTZI sadarbībā ar Fizikālās ener-
ģētikas institūtu (FEI). Tam piešķirts finansējums 320 000 latu 
apmērā (līdzfinansējums 8 % apmērā). Finansējuma apjoms 
ir aptuveni tāds pats kā institūta kopējais finansējums trim 
gadiem. Projekta dalībnieki norāda, ka finansējums zinātnei 
ir sarucis līdz izdzīvošanas minimumam.

Ieguvums no izgudrojuma, vēlāk to pielietojot bioetanola 
ražošanas procesā, ir tehnoloģiskā procesa nepārtrauktība 
un ekonomija – līdz pat 70 %. „Izmantojot jauno tehnoloģiju, 
viena litra bioetanola ieguves izmaksas varētu samazināties 
par aptuveni 3.5 santīmiem. Jo īpaši tagad, kad Latvijā ievieš 
5 % biodegvielas piejaukumu degvielai, tas jau nozīmē vai-
rāku miljonu latu ietaupījumu,” lēš projekta vadītājs, LLU LTZI 
zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Ādolfs Ruciņš. 

Kā darbojas inovatīvā tehnoloģija? LLU LTZI vadošais 
pētnieks Dr.sc.ing. Gunārs Brēmers, skaidro, ka patlaban 
tradicionālās ražotnēs spirta koncentrāciju nevar dabūt 
augstāku par 96 %. „Lai izmantotu spirtu kā degvielu, nepie-
ciešams to attīrīt no liekajiem 4 % ūdens. Mūsu tehnoloģijā 
notiek ūdens atdalīšana ar granulām, kas to uzsūc. Arī pašrei-
zējā tehnoloģijā izmanto šīs minerālveida granulas, taču tās 
ir nekustīgas. Mūsu radītajā tehnoloģijā atšķirība ir tāda, ka 
granulas atrodas nepārtrauktā plūsmā. Pēc kustīgo granulu 
piesātināšanās ar ūdeni granulas tiek reģenerētas. Saskarē 
ar spirtu, tās paņem līdzi daļu spirta, ko, nonākot reģenera-
torā paaugstinātā temperatūrā, iztvaicē. Pēc tam granulas ir 
piepildītas ar ūdeni, tad, vēl augstākā temperatūrā karsējot, 
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izdalās arī ūdens un granulas atkal ir darbspējīgas. Tādējādi 
tiek nodrošināta procesa nepārtrauktība,” skaidro institūta 
vadošais pētnieks. 
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Gunārs Brēmers ar šāda veida pētī-
jumiem nodarbojas jau 20 gadus, un 
sākotnēji etanola atūdeņošanas iekār-
tas ir bijušas dažādas, paņēmiens ar 
granulām izmantots pēdējos piecus 
gadus, un pilotprojekta laikā atklājies, 
ka šis ir veiksmīgākais risinājums.

Tehnoloģija ir izstrādāta LLU, un tai 
ir izsniegti gan Latvijas, gan arī Eiropas 
patents. Tas nozīmē, ka projekta ideja 
ir īstenota un tehnoloģija pārbaudīta. 
Eksperti ideju ir akceptējuši, un nāka-
mais solis ir  sadarbībā ar Fizikālās 
enerģētikas institūtu (FEI) izveidot 
iekārtu, kas veiktu šos tehnoloģiskos 
procesus. Līdz projekta beigām – 2013. 
g a d a  n ove m b r i m  –  n e p i e c i e š a m i 
papildu pētījumi un pilnveidojumi, lai 
saprastu, kas vēl uzlabojams. Pirmie 
e k s p e r i m e nt i  ve i k t i  l a b o rato r i j a s 
mēroga iekārtā, taču otrs etaps ir lielās 
tehnoloģiskās pilotiekārtas projektē-
šana un izgatavošana.

K ā  s k a i d ro  Z A  a k a d ē m i ķ i s ,  F E I 
Enerģijas resursu laboratorijas vadītājs 
prof., Dr.habil.sc.ing., Pēteris Šipkovs: 
„Pilotiekārta un sērijveida ražošanas 
iekārta būtiski atšķiras – katrā ekspe-
rimentālā iekārtā atklāsies kaut kas 
pilnveidojams. Starp zinātni un ražo-
šanas procesu ir nepieciešams laiks un 
finansējums.”

Ar Eiropas finansējuma izmantošanu 
saistīti arī zināmi ierobežojumi  – ERAF 
projekta nosacījumi paredz, ka iekārtu 
patlaban nevar demonstrēt un teh-
noloģiskais process jāglabā zināmā 
slepenībā.  „Ražotājus nevaram ne 
tuvumā laist,” piebilst projekta vadītājs 
Dr.sc.ing. Ādolfs Ruciņš. Ja tiek sasniegti 
projekta mērķi un ar šīs tehnoloģijas 
palīdzību spēj panākt līdz pat 70 % 
energoresursu ekonomiju bioetanola 
ražošanā, patentu iespējams realizēt, 
taču tad saņemtais ERAF finansējums 
jāatmaksā pilnā apmērā. Izeja varētu būt 
patentu pārdot kādam ražotājam, taču 
arī tas nav tik vienkārši – ES finansētajos 
zinātniskajos projektos ir nosacījums, 

ka sasniegumus un projekta rezultātus 
piecus gadus pēc projekta noslēguma 
ir aizliegts izplatīt vai pārdot. Pēc šī 
noilguma projekta īstenotāji var vēr-
sties Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūrā un mēģināt iegūt līdzekļus 
rūpnieciskā parauga izveidei, kas savu-
kārt varētu ieinteresēt ražotājus. 

Perspektīvā šī  tehnoloģija varētu 
interesēt bioetanola iekārtu ražotājus. 
Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais 
institūts ir vienīgais Eiropā un, iespē-
jams, arī pasaulē, kuram patlaban ir šāda 
veida tehnoloģijas patenta pieteikums. 
Taču Eiropas patenta esamība nega-
rantē pilnīgu drošību, jo tas nedarbojas 
visās Eiropas valstīs. Institūts plāno 
patentu papildus reģistrēt valstīs, kur ir 
aktīva bioetanola ražošana,  – Amerikā, 
Brazīlijā, Ukrainā, Polijā, Zviedrijā un 
Somijā.

Pēc projekta noslēguma problēma 
var rasties brīdī, kad būs jāmaksā par 
patenta uzturēšanu. Kā atzīst Ādolfs 
Ruciņš,  ar  pašreizējo f inansējumu 
Latvijas zinātnei šādi līdzekļi nav pie-
ejami. „Izgudrojuši esam, Eiropa mūs ir 
atbalstījusi, taču, iespējams, pēc gada 
mums vairs nebūs līdzekļu, ar ko šo 
patentu uzturēt,” atzīst projekta vadī-
tājs. Līdz ar to izeja ir patentu pārdot, 
taču to var darīt tikai pēc piecu gadu 
noilguma. Vienlaikus projekta vadītājs 
atzīst, ka garajam procesam un strikta-
jiem noteikumiem ir arī sava loģika un 
pamatojums. „Šo procesu var salīdzināt 
ar zāļu ražošanu – jauno medikamentu 
nepieciešams testēt,  pilnveidot un 
noslīpēt līdz iespējami labākajam vari-

antam. Līdzīgi ir arī ar citām zinātnes 
jomām,” skaidro projekta vadītājs. Tāpēc 
papildus vēl ir nepieciešams veikt pēt-
niecības darbu tehnoloģijas, iekārtas 
un mēriekārtu pilnveidošanā.

Projektā iesaistīti 12 zinātnieki, no 
tiem 10 ir ar doktora un divi ar maģis-
tra grādu. Projekta sadarbības partneris 
ir Fizikālās enerģētikas institūts, kura 
pārziņā ir mēriekārtu izstrāde. Nereti 
atklājumi vai ierīces, kas radītas vienam 
projektam, var noderēt arī citos pētīju-
mos. Mērierīces, kas tapušas šī projekta 
ietvaros, veiksmīgi var tikt izmantotas 
arī ķīmijas, farmācijas un medicīnas 
nozarēs – jebkur, kur nepieciešams 
noteikt koncentrāciju.

LTZI pētnieki patlaban strādā arī pie 
citiem perspektīviem un lauksaimnie-
cībā izmantojamiem projektiem. Par 
pētījumu virzieniem, pie kuriem vēl 
strādā LLU LTZI zinātnieki, stāsta vado-
šais pētnieks Dr.sc.ing. Dainis Viesturs: 
„Piemēram, saules enerģijas kolek-
toru intensifikācija jeb kā vēl efektīvāk 
izmantot saules enerģiju – ir izstrā-
dāts saulei sekojošs kolektors. Kāds 
cits projekts – energotaupošu tehno-
loģiju izstrāde augsnes apstrādē, kas 
saistīta ar optimālo tehnoloģiju izvēli 
konkrētām saimniecībām. Institūts 
Eiropas līmenī saņēmis novērtējumu 
par sasniegumiem augsnes apstrādes 
agregātu darbīgo daļu optimālo para-
metru matemātiskā modelēšanā ar 
mērķi noteikt atbilstošākos parametrus 
atkarībā no augšņu fizikāli mehāniskām 
īpašībām. 

"LAUKSAImNIEcībAS TEhNIKAS ZINāTNISKAIS 
INSTITūTS Ir vIENīgAIS EIrOpā UN, IESpēJAmS, 
Arī pASAULē, KUrAm pATLAbAN Ir šāDA vEIDA 
TEhNOLOģIJAS pATENTA pIETEIKUmS."
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