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Miza ir ļoti perspektīva tehnoloģiska izejviela un klasisks biorafinērijas objekts, 

pateicoties sekojošiem faktoriem: 

Iespēja iegūt no mizas daudz dažādu produktu ar pievienoto vērtību, t. sk. individuālus vai savienojumu grupas ar 

sinerģisko bioloģisko aktivitāti, izejvielas dažādu materiālu ražošanai, tālākām sintēzēm utt.

Unikāls mizas biomasas ķīmiskais sastāvs (atkarībā no sugas ķīmiskais sastāvs ir atšķirīgs)

Iespēja iegūt mizu lielos daudzumos, kas veidojas kā atlikumi meža ciršanas procesā, koksnes apstrādē un pārstrādē

Mizas pieejamības neatkarība no sezonas apstākļiem    

Plaša izmantošana pasaulē (austrumu/etno medicīna), pateicoties bioloģiski aktīvajiem savienojumiem un to 

veselību veicinošajām īpašībām
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Dabīgo antioksidantu tirgus patēriņš pasaulē pieaug ik gadu un turpina pieaugt

Izvērtējot Eiropas savienības mežiem bagāto un galveno 

antioksidantu piegādātājus redzam ka 

Luksemburga ir šajā sarakstā, bet Latvija ar meža platībām 

virs 50 % nav minēta šai sarakstā *

Pamatojoties uz iepriekšējiem pētījumiem VPP ietvaros no 2014. – 2018. g. bija nepieciešams attīstīt

koksnes mizas ekstraktvielu ieguvi ar dažādiem šķīdinātājiem/metodēm ar mērķi

iegūt/optimizēt/pielāgot dažādu savienojumu grupu no Latvijā augošu lapkoku mizām ieguvi. LV KĶI

Lignīna ķīmijas laboratorijas pētījumu virziens ir Latvijā augošo koku mizās, koksnes mehāniskās

pārstrādes atlikumos esošo dabisko vielu izmantošanas potenciāla izpēte un to ieguves procesu

modernizācija, kompleksa augu biomasas izmantošana biorafinēšanas kontekstā.

Mērķis

* Phytochemicals Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2017 - 2027
3



Darba uzdevumi:

• Raksturot Latvijā augošo koku sugu mizas paraugus pirms un pēc apstrādes;

• Veikt kvalitatīvās un kvantitatīvas UHPLC-ESI-MS/MS analīzes optimizāciju, pielāgošanu bioloģiski

aktīvu vielu analīzei ekstraktos atkarībā no izejvielas, šķīdinātāja un ekstrakcijas režīma (MW, ASE,

Soksleta u.c.);

• Raksturot antioksidanto aktivitāti ar dažādām metodēm (ABTS•+, DPPH•, ORAC, OXIPRES)

atšķirīgos apstākļos iegūtiem ekstraktiem, raksturot ar antioksidanto aktivitāti saistītos struktūras

parametrus, izmantojot molekulārās modelēšanas metodes;

• Testēt fitoekstraktu bioloģisko aktivitāti in vitro un novērtēt to perspektivitāti kā bioloģiski aktīvo

savienojumu, tai skaita kā zāļu priekštečus;

• Izstrādāt mikroviļņu ekstrakcijas iekārtas α-versiju, kas ļautu efektīvāk izmantot MW starojuma

enerģiju bioloģiski aktīvu produktu iegūšanai no biomasas;

• Iegūt un raksturot poliolus no baltalkšņa mizas, tanīnus saturošā ekstrakta un mizas pēc ekstrakcijas

atlikuma priekš cietajām poliuretāna putām;

• Izpētīt izdalīto PACE izmantošanas iespējas videi draudzīgu adhezīvu iegūšanā, novērtēt iegūto

adhezīvu izmantošanas efektivitāti kokskaidu plātņu un saplākšņu ražošanā;

• Piedāvāt mizas biorafinēšanas principiālo shēmu.
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Oregonīna saturs alkšņu mizas vidēji polāros un polāros ekstraktos 

atkarībā no izmantotās ekstrakcijas metodes un šķīdinātāja
Ekstrakts

Oregonīna saturs ekstraktos, %

Soksleta CŠE ASE Macerācija

Baltalkšņa miza

C4H8O2 ekstrakts 63,3 ± 0,9 71,9 ± 1,1 75,1 ± 1,5 55,2 ± 1,7

96 % C2H5OH 

ekstrakts
20,6 ± 0,4 19,1 ± 0,3 23,0 ± 0,4 15,1 ± 0,3

60 % C2H5OH / H2O 

ekstrakts
*** 22,3 ± 0,4 23,4 ± 0,4 16,2 ± 0,3

Melnalkšņa miza

C4H8O2 ekstrakts 61,9 ± 0,8 62,7 ± 0,9 69,5 ± 0,8 60,1 ± 1,6

96 % C2H5OH 

ekstrakts
18,8 ± 0,4 15,4 ± 0,2 20,7 ± 0,3 16,2 ± 0,3

60 % C2H5OH / H2O 

ekstrakts
*** 15,6 ± 0,3 19,1 ± 0,5 13,9 ± 0,4

Paraugs
IK50, mg∙L-1

ABTS●+ DFPH●

Oregonīns 2,93 ± 0,12 4,7 ± 0,2 

Baltalkšņa mizas C4H8O2 ekstr. 3,14 ± 0,13 5,52 ± 0,16

Melnalkšņa mizas C4H8O2 ekstr. 3,32 ± 0,14 6,16 ± 0,15

Kurkumīns 2,51 ± 0,12 12,7 ± 0,2

Troloks 4,01 ± 0,12 4,72 ± 0,12

TBHQ 2,75 ± 0,12 3,12 ± 0,13

Alkšņu mizas etilacetātu ekstraktu,

sintētisko antioksidantu (Troloksa un

TBHQ) un attīrīta ekstrakta

(oregonīna), antioksidantās aktivitātes

(IK50) novērtējums, izmantojot

ABTS●+ un DFPH● testus

IK50 vērtības parāda kāda antioksidanta

koncentrācija ir nepieciešama, lai uz pusi

samazinātu sākotnējo brīvā radikāļa

koncentrāciju. Jo lielāka ir antioksidanta

aktivitāte, jo zemāka ir IK50 vērtība.

***  izvēlētejā ekstrakcijas metodē nav iespējams strādāt ar 

šķīdinātāju maisījumiem



Mizas ekstraktu kvalitatīvā sastāva noteikšana un kvalitātes kontroles kritēriju izstrāde

Izmantojot hromatogrāfiskās un spektrofotometriskās metodes izstrādātas analītiskās pieejas, kuras ļāvušas identificēt 24 

dažādus individuālus savienojumus alkšņu mizās, 

19 kārklu mizās un 15 apses mizās, kā arī  attīstītas un ieviestas 

specifisku ķīmisko grupu kvantitatīvā  sastāva skrīninga metodikas

un individuālu savienojumu validētas kvantificēšanas analīzes. 

Vispārēju vienotu principu izstrāde ķīmiskā sastāva kontrolei ir solis uz ekstraktu fitoķīmisko standartizāciju, kas ir nozīmīgi tālākai komercializācijai,

nodrošinot to kvalitāti ieguves procesos un to gala produktos

Atskaites periodā ir apgūta 

inovatīva ultra efektīvās 

šķidruma hromatogrāfijas 

augstas izšķirtspējas 

masspektopmetrijas aparatūra, 

kas atrodas 2016.g atklātā LV 

KĶI Hromatogrāfijas Centrā

Lielākā daļa no šiem savienojumiem ir pirmo reizi identificēti un/vai  kvantificēti Latvijā 

augošo koku mizās, tādejādi paverot iespēju klasificēt tās kā šo savienojumu ieguves avotus:
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Iegūtais QSAR modelis parāda ka α-karbonilgrupu klātbūtnē gandrīz pilnīgi dezaktivē mizas fenilpropanoīdu fenola

hidroksilgrupas ar antioksidanto aktivitāti saistītās reakcijās, arī citu skābekli saturošas grupas FPV sānķēdēs negatīvi ietekmē to

antioksidanto aktivitāti. Konkurent spējīgo antioksidantu uz lignīna bāzes iegūšanai ir nepieciešams veikt lignīna produktu

mērķtiecīgu modifikāciju un palielināt fenilpropāna vienību ar piesātinātajam sānķēdēm saturu.

Lignīnu un radniecīgo mizas polifenolu antioksidatīvas aktivitātes molekulāra racionalizēšana 
Lai regulētu mizas ekstraktu antioksidanto aktivitāti un valorizētu vienu no tās pamatkomponentiem – lignīnu, ir aprēķinātas 

mizas fenilpropanoīdu fenola O-H saišu disociācijas entalpijas (BDE), un uz to bāzes iegūts QSAR modelis, kas ir 

eksperimentāli apstiprināts (aprēķināts dezaktivēto radikāļu skaits (RDI) labi sakrīt ar eksperimentāli novēroto DFPH• testā)
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Laboratorijā izstrādātie mazais mikroviļņu ekstraktors (0,75 L), jaudas un 

elektroenerģijas patēriņa mērītājs (pieņemti KĶI bilancē)

Priekšrocības:

• Samazināt ekstrakcijas laiku

• Samazināt ekstrakcijas enrģijas patēriņu

• Samazināt ekstrakcijā lietotā šķīdinātāja : mizas attiecību

• Palielināt hidrofilo ekstraktvielu iznākumu

9



1. Daļēja fenola aizvietošana ar PACE fenola-formaldehīda sveķu sintēzē

• Sintezēti FF sveķi, aizvietojot 20 % fenola ar PACE no baltalkšņa mizas.

• Iegūtie saplākšņi atbilst EN 314-1 punktā uzstādītajām prasībām.

• Formaldehīda emisija saplāksnim samazinājās 1,9 reizes, salīdzinot ar kontroli.
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Paraugs

Sausiem 

apstākļiem

1. klase

Mitriem 

apstākļiem

2. klase

Līmējuma 

uzstādītas 

prasības

LVS EN 314-1 

Formaldehīda emisija, 

mg∙L-1

Pieļaujamais 

formaldehīda daudzums, 

mg∙L-1

(JIS A 1460)

Robežstiprība bīdē, Mpa

FF 1,5±0,2 1,3±0,2

1

0,09±0,01

≤ 0,05
PACE-FF 1,6±0,2 1,1±0,1 0,05±0,01

PACE – tanīnu saturoša frakcija no baltalkšņa mizas ar augstu proantocianidīnu saturu

PACE izmantošanas iespējas adhezīvu iegūšanai kokskaidu plātņu un 

saplākšņu ražošanā



2. FF sveķu aizvietošana ar videi draudzīgu adhezīvu uz 

PACE bāzes

Kokskaidu plātnes paraugs Kokskaidu plātnes iegūtas uz 40% PACE un PACE-PEI bāzes atbilst  

kokskaidu plātņu standarta prasībām.
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Paraugs Stiprības robeža 

statiskā liecē, Mpa

Līmējuma 

uzstādītas 

prasības

EN 312-P2

40 % PACE ūdens 

šķīdums
13,2±3,2

11

PACE-PEI 16,9±0,02

Proantocianidīnu augsta reaģētspēja un savietojamība ar polietilēnimīnu (PEI) ļauj iegūt fenolformaldehīda nesaturošu 

adhezīvu  kokskaidu plātņu un saplākšņu ražošanai.

Saplākšņa paraugs

PACE-PEI saturs 

FF sveķos

Robežstiprība bīdē, 

1. klase 

MPa

Robežstiprība bīdē, 

2. klase

MPa

80 % 1,0±0,2 izjuka

60 % 1,5±0,3 1,3±0,3

40 % 1,8±0,3 1,3±0,3

20 % 1,8±0,4 1,6±0,3

FF 2,3±0,4 1,7±0,3

Eksperimentāli iegūtie saplākšņi izmantojot saistvielu ar

PACE-PEI saturu 40 % atbilst LVS EN 314 standarta 5.1.3.

un 5.1.1. punkta prasībām (sasniedzot ≥1 MPa vērtību), kas

paredzētas izmantošanai iekšējiem un ārējiem apstākļiem.



12

Baltalkšņa mizas un tās atlikumu oksipropilēšana

Oksipropilētais produkts-šķidrs poliēteru poliols

Oksipropilēšanai izmantotie paraugi:

• Baltalkšņa miza

• Baltalkšņa mizas atlikums (satur tanīnus) pēc diarilheptanoīdu 

atdalīšanas

• Baltalkšņa mizas atlikums pēc tanīnu atdalīšanas

• Tanīnus saturošs ekstrakts

Oksipropilēšanas gaitā mainītie parametri:

• Izejas paraugs

• Izejas parauga saturs reakcijas maisījumā

• Katalizatora KOH saturs reakcijas maisījumā

Oksipropilēšanas rezultātā tika iegūti šķidri poliēteru polioli, kas cieto atlikumu saturēja nedaudz vai nesaturēja nemaz.

Daudzsološākais izejas materiāls ir tanīnus saturošs ekstrakts, kura daudzums reakcijas maisījumā  tika palielināts līdz 

50% (pārējiem paraugiem līdz 30%), nepasliktinot poliola īpašības. 



Poliuretāna putu ieguve

No iegūtajiem 53 poliuretāna putu paraugiem 46 praugiem slēgto poru saturs bija lielāks nekā 90%. Labākas īpašības ir paraugam, kas

satur 30% baltalkšņa mizas un 1,5% KOH.

Visu iegūto poliolu reaģētspēja atbilsts otrās kārtas reakcijas vienādojumam līdz 50 – 75% konversijai. Tas parāda, ka no mizas iegūto

poliolu uretānu veidošanās mehānisms atbilst pamatpozīcijai uretānu ķīmijā un tie var tikt izmantoti kā izejmateriāls poliuretānu ieguvē.
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• Ekstraktora konstrukcija paredz oriģinālo mikroviļņu starojuma avotu (magnetronu)
izvietojumu vienotā viļņvadā, kas paaugstina procesa drošību un palielina mikroviļņu
enerģijas izmantošanas efektivitāti skrejviļņa un stāvviļņa režīmā.

• Ekstraktora īpatnības nodrošina labvēlīgus apstākļus augu materiāla dekonstrukcijai,
palielinot difūzijas procesu ātrumu, kas limitē ekstrakcijas ilgumu, un palielina
ekstraktvielu kopējo iznākumu, radot apstākļus šķīdinātāja un enerģijas patēriņa
samazināšanai.

• MW-ekstraktora vispārējs raksturojums

1. Reaktora tilpums: V=1250 cm3

2. Mikroviļnu jauda: 2,4 kW

3. Darba spiediens: 20 mbar - 5 bar

4. Darba temperatūra: 20-200°C

Ekstraktora α-versija tika pieņemta IWC bilancē 2017. gadā.

Izstrādātā mikroviļņu ekstrakcijas iekārtas α-versija
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Prof. Gian Carlo Cravotto (pirmais pa labi), Turinas Universitātes Zāļu

zinātnes un tehnoloģijas katedras vadītājs (pētnieciskā aktivitāte: zaļo

ķīmikāliju pārstrāde ar netradicionāliem enerģijas avotiem, ieskaitot

novatorisku reaktoru un zaļo protokolu izstrādi, ko izmanto

farmaceitiskajā, kosmētikas, pārtikas rūpniecībā un biomasas

valorizācijā) ar lignīna ķīmijas laboratorijas darbiniekiem (A.

Aršanica, pirmais pa kreisi; J. Akišins, trešais pa kreisi).

Izstrādātā mikroviļņu ekstrakcijas iekārtas α-versija
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Lapkoku mizas biorafinēšanas shēmas attīstība 2014-2018

Piedāvātās biorafinēšanas shēmas pamatā ir dažādi ekstrakti (multiprodukti ar plašu pielietojuma spektru) un mizas

biomasas atlikuma pēc ekstrakcijas konversija polimēru materiālos vai granulētā cietajā biokurināmajā.

Pētījumi ir parādījuši daudzsološas perspektīvas ekstrakcijas klastera integrācijai eksistējošās koku biomasas

biorafinēšanas plūsmās, palielinot bioproduktu ar augstu pievienoto vērtību klāstu, samazinot dabīgu bioloģiski aktīvu

vielu deficītu, iegūstot tos no vietējiem resursiem un aizvietojot produktus no fosilām izejvielām

Ekstrakti kā pievienotās vērtības 

produkti
4-20 % (w/w a.s. mizu)

Nozīmīgāko augstas pievienotās vērtības

savienojumu  izdalīšana 
(Oregonīns (90%, LC), hidroksi oregonīns (85 %, 

LC), platifilozīds (93%, LC), salicinoīdi (80%, LC)  

proantocianidīni)

Lapkoku 

miza

Žāvēšana,

smalcināšana,

malšana

 Bioķimikālijas

 Antioksidanti; 
 Aktīvās sastāvdaļas priekš:

- pārtikas/barības (derīguma termiņa 
pagarināšana) [3 -4]

- Kosmētika (2 jauni kosmētiskie krēmi 
Latvijas tirgū:

http://www.essaule.lv/lat/aizs_mitr_bar_krem
s_hemmos_normalai_adai.shtml

http://www.essaule.lv/lat/aizs_mitr_bar_krem
s_hemmos_sausai_adai.shtml )

-farmācija, veselību veicinošie līdzekļi

LV 15130 ; LV 15262 A 

- polimēru/kompozītu materiāli

(pildvielas, antioksidanti, adhezīvi)

Izekstrahēta miza

Granulēts cietais biokurināmais (HHV .....MJ )...
Dabīgs biomasas granulēšanas uzlabotājs, tai skaitā 

lauksaimniecības atlikumi
LV 15253 B

Polimēru un kompozītmateriālu ieguve uz 

oksipropilētas un/vai izekstrahētas mizas un/vai 
ekstraktu pamata [5]

Ekstrakcijas (dažāda veida):

- Oriģināla dizaina laboratorijas mini ekstrahtors

- Innovatīvās iekārtas alfa versija

16



Secinājumi:
• Izmantojot astoņas dažādas ekstrakcijas metodes (Soksleta, CŠE, ASE, FBE, superkritiskā CO2, ekstrakcijas

mikroviļņos un ultraskaņā, kā arī macerācija) ir pierādīts, ka perspektīvākā ir ASE lai no alkšņu mizām, ar vislabāko

selektivitāti, iegūtu hidrofīlās ekstraktvielas (oregonīna saturs līdz pat 75 %).

• Izmantojot hromatogrāfiskās un spektrofotometriskās metodes ir izstrādātas analītiskās pieejas, kuras ļāvušas identificēt

jaunus savienojumus alkšņu mizās, kā arī attīstīt un ieviest specifisku ķimisko grupu kvantitatīvā sastāva skrīninga

metodikas un individuālu savienojumu validētas kvantificēšanas analīzes.

• Iegūtais QSAR modelis parāda, ka konkurent spējīgo antioksidantu uz lignīna bāzes iegūšanai ir nepieciešams veikt

lignīna produktu mērķtiecīgu modifikāciju un palielināt fenilpropāna vienību ar piesātinātajam sānķēdēm saturu.

• Parādītas PACE izmantošanas iespējas adhezīvu iegūšanai kokskaidu plātņu un saplākšņu ražošanā, daļēji vai pilnīgi

aizvietojot komerciālos FF sveķus, kā arī daļējai naftas izcelsmes fenolu aizvietošanai komerciālo FF sveķu sintēzē.

• Oksipropilēšanas rezultātā tika iegūti šķidri poliēteru polioli, kuru īpašības atbilst poliolu īpašībām, kas var tikt

izmantoti poliuretānu putu ieguvē.

• Izstrādātās mikroviļņu ekstraktora α-versijas īpatnības nodrošina labvēlīgus apstākļus augu materiāla dekonstrukcijai,

palielinot difūzijas procesu ātrumu, kas limitē ekstrakcijas ilgumu, un palielina ekstraktvielu kopējo iznākumu, radot

apstākļus šķīdinātāja un enerģijas patēriņa samazināšanai.

• Ir piedāvāta eksperimentāli pamatota koku mizas biorafinēšanas shēma.
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Rezultatīvie rādītāji:

Rezultatīvais rādītājs

Rezultāti

2014-2018

Zinātniskie rezultatīvie rādītāji

1. Zinātniskās publikāciju:

Oriģinālo zinātnisko rakstu 

(SCOPUS  skaits
13

Publikācijas un  konferenču tēzes rakstu krājumos 31

Sagatavoti projekti                                                                                                          (Kopumā 4 EU projekti, 1 COST akcija, 1 INTERREG)

2.1 Apvārsnis 2020 iesniegto projektu skaits                                                                                 1 (INNO INDIGO); 1 (Lignicomp); 1 (Valuevine); 1 ( Brown valor); 1 (TWINNING)
2.2 COST action                                                                                                              CA1728 Lignocost (akceptēts maijā 2018. gadā)

2.3 Latvijas-Lietuvas starpreģionāls projekts 1 (ENECOREB) – nav akceptēts

Programmas popularizēšanas rezultatīvie rādītāji

2. Programmas gaitas un rezultātu popularizēšanas interaktīvie pasākumi, kuru mērķu 

grupās iekļauti arī izglītojamie, skaits:

konferences (arī ar daļēju līdzfinansējumu) 33

semināri 4

populārzinātniskie pasākumi 6 (zinātnieku nakts+ēnu diena); 2 intervijas radio; TV sižets raidījumā «Dzīvīte»

izstādes 1

2. Sabiedrības izglītošanas pasākumu - konferenču, vasaras skolu, skolotāju tālākizglītības 

kursu, publisko lekciju, konsultāciju un populārzinātnisku rakstu skaits 
......

Tautsaimnieciskie rezultatīvie rādītāji

1. Programmas ietvaros pieteikto, reģistrēto un spēkā uzturēto patentu vai augu šķirņu 

skaits:

Latvijas teritorijā 1

2. Programmas ietvaros izstrādāto jauno tehnoloģiju, metožu, prototipu vai 

pakalpojumu skaits, kas aprobētas uzņēmumos un specializētās organizācijās

9

4. Apbalvojumi 2 (Zelta čiekurs 2016, A. Kalniņa vārdbalva 2015)
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Sadarbības ietvaros periodiski tiek sagatavoti paraugi un nodoti tālākiem pētījumiem:

1. Francija – INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE  Human Nutrition Research 

Unit ("Nutri-epi-genetic impact of Oregonin in Endothelial cells«)

2. Bulgārija - Institute of Biology and Immunology of Reproduction (Results of joint work – consideration 

made by joint team for COST action FA 1403 «Positive»)

3. Interindividual variation in eresponse of plant food bioactives

4. RSU - Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra – bioloģiski aktīvu vielu in vitro pētījumi iekļauti studiju 

programmas procesā, kā arī pētījumi uz brīvprātīgiem subjektiem.

5. SIA Fide – kosmētisko līdzekļu izveide un laišana tirgū

6. LU ĶF – parakstīts nodomu protokols par sadarbību – koksnes ķīmijas kursu integrēšana Mg. un Bsc. kursu 

studentiem studiju plānā.

Ņemta dalība pasākumos ar mērķi popularizēt un prezentēt pētījumus potenciālo partneru piesaistīšanai:

Riga Food 2015 (Brokerage event)

Riga Food 2016 (Brokerage event)

Riga Food 2017 (Brokerage event)

Meža nozares izstāde «Iepazīsties - koks»

(LJZA) projekta “Latvijas Zaļā sirds” diskusija“Meža inovācijas un nākotnes perspektīvas” 
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Aizstāvētās disertācijas

Jevgenija Ponomarenko - LIELMOLEKULĀRO UN MAZMOLEKULĀRO LIGNĪNAM RADNIECĪGO AUGU 

POLIFENOLU STRUKTŪRAS UN ANTIOKSIDATĪVAS AKTIVITĀTES IZPĒTE, TO KOPSAKARĪBU 

RAKSTUROŠANA. 2014. gads.

Sarmīte Janceva - NO LATVIJAS LAPKOKU MIZAS IEGŪTU DABAS POLIFENOLU UN PROANTOCIANIDĪNU 

IZPĒTE UN MODIFIKĀCIJA VIDEI DRAUDZĪGU FUNKCIONĀLU PRODUKTU UN MATERIĀLU IEGŪŠANAI. 

2017. gads

Māris Lauberts - POLIFENOLU IZDALĪŠANA NO DAŽĀDIEM AUGU BIOMASAS PĀRSTRĀDES ATLIKUMIEM AR 

VIDEI DRAUDZĪGĀM EKSTRAKCIJAS METODĒM UN IEGŪTO PRODUKTU VISPUSĪGA RAKSTUROŠANA. 

2018. gads
Tuvākajā laikā plānots aizstāvēties

Līga Lauberte - Latvijas kokaugu zemmolekulāro ekstraktvielu raksturojums

Aleksandrs Aršaņitsa - The complex approach for application of technical lignins as renewable raw material for 

development of polymeric compositions suitable for industrial applying.

Anna Andersone - Bioetanola ražošanas atlikumu, kas iegūti no nepārtikās lignocelulozes, izpēte un modifikācija jaunu 

produktu iegūšanai.

Laima Vēvere - KOKA MIZAS POLIKOMPONENTU KOMPLEKSA STRUKTŪRĀLI ĶĪMISKĀ MODIFIKĀCIJA 

POLIOLU UN POLIURETĀNU IEGUVEI IZMANTOJOT OKSIPROPILĒŠANU
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Quantitative structure–activity relationship

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_structure%E2%80%93activity_relationship

