UDK 061.6:620.9(474.5)
Li 233
ISBN 9986 - 492 - 74 - 2

Ó Lietuvos energetikos institutas

Turinys
Lietuvos energetikos institutas 2002 m. ....................................................... 2
Energetikos kompleksiniø tyrimø laboratorija ............................................... 6
Regionø energetikos plëtros laboratorija ...................................................... 7
Branduoliniø árenginiø saugos laboratorija ................................................... 8
Branduolinës inþinerijos problemø laboratorija .......................................... 10
Atsinaujinanèiø energijos ðaltiniø laboratorija ............................................ 11
Ðiluminiø irengimø tyrimo ir bandymø laboratorija ...................................... 12
Efektyvaus energijos naudojimo tyrimo ir informacijos centras ................. 13
Sistemø valdymo ir automatizavimo laboratorija ........................................ 14
Medþiagø tyrimø ir bandymø laboratorija .................................................... 15
Degimo procesø laboratorija ....................................................................... 16
Plazminiø technologijø laboratorija .............................................................. 17
Hidrologijos laboratorija ............................................................................... 18
Finansinë bûklë ............................................................................................ 19
Svarbiausios publikacijos ............................................................................ 20

Lietuvos energetikos institutas yra valstybës mokslo institutas  moksliniø
tyrimø ástaiga, ásteigta Lietuvos ûkiui, kultûrai ir tarptautiniam bendradarbiavimui
svarbiems ilgalaikiams tarptautinio lygio moksliniams tyrimams vykdyti. Instituto
pagrindinë veikla yra moksliniai tyrimai ir eksperimentinë plëtra.

Instituto misija
Bûti aukðèiausios kvalifikacijos ekspertu mokslo, inþinerijos, metrologijos,
energetikos objektø saugos, ekonomikos klausimais susijusiais su tvaria
Lietuvos energetikos plëtra.
Instituto strateginiai tikslai:
1. Vykdyti fundamentinius tyrimus ðiluminës fizikos, hidrodinamikos,
metrologijos, energetikos objektø saugos ir patikimumo, medþiagø
inþinerijos, hidrologijos, procesø valdymo srityse.
2. Rengti valstybës politikos energetikos sektoriuje formavimo,
energetikos ûkio planavimo ir valdymo konceptualius ir metodologinius pagrindus.
3. Ruoðti aukðèiausios kvalifikacijos specialistus energetikai ir su ja
susijusiems moksliniams tyrimams.
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LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS 2002 m.
2002 metais mokslinë veikla institute buvo tæsiama pagal LR
Vyriausybës patvirtintas 5 pagrindines mokslinës veiklos kryptis:
I.

1.

2.

II.
1.

2.

2

Energetikos ûkio planavimo metodø kûrimas, energetikos
objektø saugumo, patikimumo, poveikio aplinkai bei efektyvaus energijos vartojimo ir atsinaujinanèiø energijos ðaltiniø
tyrimai.
Valstybës politikos formavimo energetikos sektoriuje metodologiniø pagrindø sukûrimas ir taikymas energetikos sektoriaus plëtrai.
Ø Apibendrinta energijos poreikiø prognozavimo ir energetikos sektoriaus plëtros modeliavimo patirtis, suformuoti metodologiniai ir programiniai pagrindai Nacionalinei energetikos strategijai rengti.
Ø Sukurtas ir iðbandytas savivaldybiø energetikos ûkio
matricinis modelis.
Ø Suformuoti ir realizuoti informacinio aprûpinimo sistemos
racionalûs parametrai regioninio energetikos planavimo
poreikiams.
Ø Atliktas biodegalø gamybos ir vartojimo Lietuvoje
techninis-ekonominis ávertinimas.
Ø Atlikti tyrimai ir pateiktos rekomendacijos apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo pastatuose bei
pasirinktose pramonës ðakose galimybes.
Regiono ekosistemos tvariosios plëtros, susijusios su branduoline energetika ir Klaipëdos uosto plëtra, sàlygø tyrimas.
Ø Sukurta metodika techniniø sistemø saugos ir rizikos
skaièiavimø rezultatø neapibrëþtumams ávertinti bei
atliktas Ignalinos AE ir kitø techniniø sistemø modeliø
neapibrëþtumo ávertinimas.
Ø Iðanalizuotos baigiamosios branduolinio kuro ciklo fazës
svarbiausios problemos, iðkylanèios pasiruoðimo Ignalinos AE 1-ojo bloko eksploatavimo nutraukimui laikotarpyje, apimant tiek tiesiogiai su pasiruoðimu iðmontavimui susijusias problemas, tiek su radioaktyviøjø atliekø
bei panaudoto branduolinio kuro tvarkymu ir palaidojimu.
Ø Atliktas Klaipëdos uosto plëtros (hidrotechniniø statiniø,
sàsiaurio gilinimo, avariniø situacijø) poveikio Baltijos
jûros ir Kurðiø mariø ekosistemoms strateginis
vertinimas.
Tyrimai ðiluminës fizikos, skysèiø bei dujø mechanikos ir
metrologijos srityse.
Eksperimentiniai ir skaitmeniniai ðilumos bei impulso perneðimo procesø vienfaziuose ir dvifaziuose srautuose tyrimai.
Ø Sukurtas vandens pavirðiuje maiðymàsi sukelianèio
vidutinio stiprumo nestabilaus vëjo skaitinis-matematinis modelis bei ávertintos eþero vandens masëje temperatûros stratifikacijos sàlygos.
Ø Eksperimentiðkai ir teoriðkai iðtirtas kondensacinio
pliûpsnio efektas, tiesiogiai sàveikaujant vandens garui
ir ðaltam vandeniui.
Ø Iðtirti ðilumos mainø ypatumai miðrios konvekcijos atveju
esant stabiliai tankio stratifikacijai.
Iðtirti svërimo metodo panaudojimà siekiant sukurto oro (dujø)
tûrio ir srauto vienetø valstybës etalono tarptautinio lygmens
bei baigiamø kurti vandens ir naftos produktø tûrio ir srauto
etalonø charakteristikas.

Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

Eksperimentiðkai ir teoriðkai iðtirta oro ir skysèio temperatûros bei oro slëgio pamatiniame varpo tipo árenginyje
kitimo átaka oro tûrio ir srauto matavimo neapibrëþtims,
siekiant jas sumaþinti iki ±0,1%.
Eksperimentiðkai iðtirtas svërimo metodu atkuriamø oro
tûrio ir srauto verèiø perdavimas panaudojant bûgninius
tûrio matuoklius tarpiniais etalonais.
Sukurtas ir iðtirtas greitaeigio vandens srauto nuo 20 iki
100 m3/h kreiptuvo veikimas ir nustatyti optimalûs reþimai, uþtikrinantys maþiausias matavimo neapibrëþtis.
Iðanalizuotas ir pritaikytas optimaliausias vandens
tankio nustatymo metodas.
Iðtirtos tûrinio metodo, skirto naftos produktø, kuriø klampa iki 20 mPa·s, tûrio ir srauto vienetø vertëms atkurti,
teikiamos metrologinës charakteristikos ir sukurtas
árenginys pateiktas LR Vyriausybei tvirtinti valstybës
etalonu.
Siekiant tarptautinio sukurtø ir baigiamø kurti etalonø
tarptautinio pripaþinimo, EUROMET organizacijai
pateiktos etalonø teikiamos kalibravimo ir matavimo
vertës bei atlikti 2 tarptautiniai lyginimai.

III. Sudëtingø sistemø modeliavimas, jø valdymo metodø ir
kontrolës techniniø priemoniø kûrimas.
1. Elektros ir ðilumos sistemø procesø monitoringas, valdymo
modeliø sudarymas ir tyrimas.
Ø Sukurti energetiniø sistemø matematiniai modeliai, kuriø
pagrindu bus iðtirtos Baltijos jungtinës energetikos
sistemos valdymo rajono galios ir daþnio reguliavimo
ypatybës.
Ø Iðtirtos energetiniø objektø monitoringo ir sistemø optimalaus valdymo galimybës, ávertinant vartotojø poreikius ir átakà aplinkai.
IV. Energetikos sistemø konstrukciniø elementø ilgaamþiðkumo
ir naujø daugiafunkciniø medþiagø tyrimai.
1. Korozijos átakos austenitinio ir perlitinio plienø struktûrai bei
cirkonio lydinio struktûros pokyèiø dël temperatûrio smûgio
poveikio nustatymas.
Ø Atlikti austenitinio (08 X18H10T) ir perlitinio (15Ch1M1F)
plienø korozijos procesø, imituojant ðilumneðio cheminës sudëties átakà, tyrimai. Iðtirtas daugkartinio hidridø
iðtirpimo-susidarymo ir temperatûrinio smûgio poveikis
cirkonio lydinio (Zr+2,5% Nb) struktûrai.
2. Elektrocheminio kietakûnio oksido kuro elementø elektrolito
 itriu stabilizuoto cirkonio  dangø gavimas, taikant plazminio purðkimo metodà.
Ø Atlikti itriu stabilizuoto cirkonio dangø, gautø plazminio
purðkimo metodu, kai plazmos srauto greitis didesnis
uþ garso greitá, elementinës, fazinës struktûrø ir savybiø
tyrimai.
V. Degimo ir plazminiø procesø tyrimai kuro taupymo, aplinkos
tarðos maþinimo ir medþiagø terminio nukenksminimo srityse.
1. Kuro ir atliekø daleliø dujofikavimo ir degimo eksperimentiniai
tyrimai.
Ø Atlikti kuro bei atliekø dujofikavimo ir degimo tyrimai esant
skirtingiems reaguojantiems srautams ir temperatûros
reþimams.

Instituto taryba: Pirmoje eilëje (ið kairës): Prof. habil. dr. L.PRANEVIÈIUS (VDU), dr. R.ÐLEÞAS, dr. J.KRIAUÈIÛNIENË, prof. habil. dr. E.UÐPURAS 
Tarybos pirmininkas, prof. habil. dr. J.VILEMAS  direktorius, dr. B.TEÐKEVIÈIENË (ÛM), prof. habil. dr. J.GYLYS (KTU), prof. habil. dr. M.DAUNYS
(KTU).
Antroje eilëje (ið kairës): Dr. R.ÐKËMA  direktoriaus pavaduotojas, dr. G.ZYGMANTAS, dr. A.GALINIS, habil. dr. V.MIÐKINIS, habil. dr. A.PEDIÐIUS, prof. habil.
dr. A.ÐLANÈIAUSKAS, prof. habil. dr. P. POÐKAS, prof. habil. dr. A.SKRINSKA (VGTU), prof. habil. dr. V.KATINAS, dr. F.BIELINSKIS, dr. P.VALATKEVIÈIUS,
dr. F.ZINEVIÈIUS, dr. A.BURBA, doc. dr. J.AUGUTIS (VDU), dr. R.LEVINSKAS  direktoriaus pavaduotojas.
Nesifotografavo: Prof. habil. dr. B.GAILIUÐIS, prof. habil. dr. V.JANKAUSKAS.

2. Plazminëmis technologijomis formuojamø katalitiniø dangø,
skirtø degimo produktams nukenksminti, sintezë ir savybiø
tyrimai.
Ø Plazmos sraute suformuotos oksidinës katalitinës
dangos ir dujø deginimo stende iðtirti katalizatoriø
modeliai, nustatant reakcijos pradþià, stabilumà ir
efektyvumà.

ámonëmis ir organizacijomis, rengiamos programos, standartai
bei kiti norminiai dokumentai, reglamentuojantys energetikos ûkio
subjektø veiklà.

Lygiagreèiai buvo vykdomi taikomojo pobûdþio tyrimai pagal
ûkiskaitines sutartis su energetikos bei kitø ðalies ûkio ðakø

Ið valstybës biudþeto finansuojamose programose vykdyta 18
mokslinio tyrimo darbø (temø), ið kuriø 8 baigtos 2002 m.

Svarbià vietà instituto mokslinëje veikloje uþëmë tarptautiniø
programø vykdymas bei tyrimai, numatyti daugiaðalëse ir dviðalëse sutartyse su uþsienio partneriais.

Baigtos temos pavadinimas

Mokslinës veiklos kryptis

Vadovas

Sudëtingø techniniø sistemø modeliavimo rezultatø neapibrëþtumo analizë.

I

lab. ved. E. Uðpuras

Energetikos problemø tyrimas, alternatyviø sprendimø analizë bei
apibendrinimas.

I

v. m. d. V. Klevas

Biodegalø gamybos ir naudojimo galimybiø Lietuvoje techninis- ekonominis
ávertinimas.

I

v. m. d. S. Vrubliauskas

Energijos vartojimo pastatuose bei pramonëje efektyvumo didinimo
galimybiø diegiant naujas technologijas tyrimas ir rekomendacijø
parengimas.

I

lab. ved. R. Ðkëma,
v. m. d. F. Zinevièius

Lietuvos energetikos plëtros principø ir metodø tobulinimas.

I

lab. ved. V. Miðkinis

Staigios tûrinës kondensacijos eksperimentinis ir matematinis tyrimas.

II

v. m. d. R. Pabarèius

Elektros ir ðilumos sistemø procesø monitoringas, valdymo modeliø
sudarymas ir tyrimas.

III

lab. ved. R. Andruðkevièius

Plazminëmis technologijomis formuojamø katalitiniø dangø, skirtø degimo
produktams nukenksminti, sintezë ir savybiø tyrimas.

V

lab. ved. P. Valatkevièius
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2002 m. gruodþio 31 d. institute dirbo 297 darbuotojai. Ið jø: 15
habilituotø daktarø, 69 daktarai, 33 doktorantai bei 26 mokslo
darbuotojai be mokslinio laipsnio.

Darbuotojø skaièiaus kaita
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Instituto mokslininkai 2002 m. paskelbë (ávertinant bendraautoriø indëlá) 224 publikacijas uþsienio ir ðalies mokslo þurnaluose
bei konferencijø praneðimø rinkiniuose, kituose spaudos
leidiniuose, padarë 150 praneðimø tarptautinëse ir ðalies
mokslinëse konferencijose.
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2002 m. instituto darbuotojai apgynë 3 daktaro disertacijas bei
2 habilitacinius darbus:
 balandþio 29 d. Lietuvos energetikos institutas suteikë daktaro
mokslo laipsná Rolandui URBONUI uþ energetikos ir termoinþinerijos darbà Ðilumneðio srauto nestabilumø ir virimo
krizës lygiagreèiuose kaitinamuosiuose kanaluose modeliavimas;
 birþelio 24 d. Lietuvos energetikos institutas suteikë daktaro
mokslo laipsná Dianai ÐARAUSKIENEI uþ geografijos darbà
Drûkðiø eþero hidrologinio reþimo analizë ir modeliavimas;
 gruodþio 20 d. Vytauto Didþiojo universitetas suteikë daktaro
mokslo laipsná Mindaugui LIAUKONIUI uþ matematikos darbà
Sistemø patikimumo matematiniø modeliø neapibrëþtumo
ávertinimas;
 kovo 14 d. Lietuvos energetikos institutas suteikë habilituoto
daktaro mokslo laipsná Jonui Algirdui KUGELEVIÈIUI uþ
energetikos ir termoinþinerijos darbà Energijos tiekimo
sistemø valdymo modeliai ir sprendimai;
 balandþio 30 d. Lietuvos energetikos institutas suteikë
habilituoto daktaro mokslo laipsná Benediktui ÈËSNAI uþ
energetikos ir termoinþinerijos darbà Aukðtatemperatûriniø
ðilumà iðskirianèiø rinkliø hidraulinio ir ðiluminio skaièiavimo
pagrindø sukûrimas.
2002 m. rugsëjo 2325 d. pravestas NATO seminaras, kuriame
svarstytos naujo branduolinio reaktoriaus statybos Ignalinos AE
galimybës.

4



















































0HWDL





Dviðalio bendradarbiavimo sutartys siejo institutà su Danijos,
Ðvedijos, Vokietijos, Lenkijos, JAV organizacijomis, sutartys
moksliniams tyrimams ir mokslo taikomajai veiklai vykdyti
sudarytos su Norvegijos, Prancûzijos, Olandijos, Danijos, Moldovos, Latvijos ir kitø ðaliø partneriais.
Institutas glaudþiai bendradarbiauja su daugeliu Lietuvos
aukðtøjø mokyklø ir institutø. Tai: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto Didþiojo
universitetas, Vilniaus universitetas, KTU Aplinkosaugos
institutas, Geologijos ir Geografijos institutas, Ekologijos institutas
ir kiti.








Svarbiausios bendradarbiavimo kryptys:
mokslinis, pedagoginis bendradarbiavimas, ágyjant mokslinius vardus, doktorantûros studijos;
abipusis mokslinës eksperimentinës bazës naudojimas ir
stiprinimas;
bendri moksliniai tyrimai, dalyvaujant institucijø mokslininkams ir studentams;
dalyvavimas moksliniuose projektuose ir programose, moksliniø kûrybiniø grupiø formavimas aktualioms problemoms
spræsti;
dalyvavimas mokymo procese, mokomieji eksperimentiniai
darbai;
konferencijø, seminarø ir kt. svarbiø renginiø organizaimas,
leidiniø rengimas ir leidimas;
aktualiø Lietuvai aplinkosaugos, hidrologijos ir vandens ûkio
problemø analizë.

Lietuvos Respublikos Vyriausybë dar 1998 m. suteikë
institutui penkeriems metams teisæ steigti doktorantûrà ir teikti
daktaro bei habilituoto daktaro mokslo laipsnius energetikos ir
termoinþinerijos mokslo kryptyje.

Mokslininkø pasiskirstymas pagal mokslinës veiklos kryptis
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ENERGETIKOS
KOMPLEKSINIØ
TYRIMØ
LABORATORIJA

Pagrindinës laboratorijos mokslinës veiklos kryptys:
 makroekonomikos plëtros scenarijø analizë, energijos poreikiø modeliavimas ir
prognozavimas;
 vidutinës ir ilgalaikës trukmës energijos tiekimo scenarijø analizë, naudojant plaèiai
aprobuotus optimizacinius modelius;
 energetikos átakos aplinkai vertinimas, terðalø maþinimo technologijø analizë ir aplinkosaugos
politikos diegimas;
 energetikos vadybos ir rinkodaros tyrimai;
 energetikos restruktûrizavimo ir liberalizavimo patyrimo Europos Sàjungos ir Centrinës bei
Rytø Europos ðalyse apibendrinimas ir jo taikymas vykdant reformas Lietuvos energetikos
sektoriuje;
 energetikos informacinës sistemos kûrimas, Lietuvos ir uþsienio ðaliø statistiniø energetikos
raidos duomenø kaupimas;
 Baltijos ðaliø bendros energijos rinkos kûrimo principø rengimas.

Svarbiausias moksliniø tyrimø uþdavinys  formuoti energijos
poreikiø prognozavimo ir energetikos sektoriaus plëtros optimizavimo metodologinius ir programinius pagrindus bei reikalingø
statistiniø duomenø bazæ. Bendradarbiaujant su Tarptautine
atominës energijos agentûra, laboratorijoje 2002 m. daugiausia
dëmesio buvo skiriama pritaikyti Lietuvos sàlygoms energetikos
sektoriaus plëtros optimizaciná MESSAGE modelá. Ðis modelis
drauge su jau anksèiau naudotais matematiniais modeliais ir programine áranga yra gera bazë siekiant sukurti modeliø sistemà,
skirtà energetikos sektoriaus plëtros scenarijø analizei. Reikðmingas energetikos sistemø plëtros moksliniø tyrimø rezultatas 
apibendrinti energetikos sektoriaus planavimo metodologiniai
principai ir pritaikyti plaèiai kitose ðalyse taikomi prognozavimo ir
optimizavimo modeliai. Atlikta ávairiø modeliø taikymo konkretiems uþdaviniams spræsti galimybiø analizë, pateikti specifiniø
ðalies energetikos ypatumø (perteklinës galios, termofikaciniø
elektriniø, hidroakumuliacinës elektrinës, rezervinës galios ir kt.)
modeliavimo ir sprendimo bûdai, pateiktos rekomendacijos,
ágalinanèios adekvaèiai modeliuoti energetikos objektus. Siekiant
panaudoti grafø teorijos metodus ir modelius energetikos planavimo
tikslams, parengti algoritmai ir kompiuterinës programos
(JUNGUMAS, ÐIMBELO KELIAS ir SUDËTINGAS KELIAS),
kurias galima taikyti elektros srautø perdavimo sandoriams
analizuoti, dujø perdavimo kainodarai pagrásti ir kt.
Svarbiausias taikomøjø tyrimø, vykdytø 2002 m., rezultatas
 atnaujintos Nacionalinës energetikos strategijos projekto, jo
mokslinio, techninio ir ekonominio pagrindimo studijos parengimas,
taip pat pagrindiniø strategijos nuostatø suderinimas su ðalies
ministerijomis ir þinybomis. Laboratorijos darbuotojams teko
svarbus uþdavinys  atlikti papildomus tyrimus, reikalingus derybø
dël narystës Europos Sàjungoje delegacijai. Pagal sutartá su Ûkio
ministerija parengta ataskaita, Nacionalinës energetikos strategijos
parengimas/ágyvendinimas, integravimasis á Vakarø Europos
gamtiniø dujø sistemas, dujø tiekimo patikimumo padidinimas.
Ðiame darbe apibendrinti tyrimai, susijæ su Lietuvos elektros
energetikos sektoriaus plëtra, pateikta elektros energetikos ir
centralizuoto ðilumos tiekimo sektoriaus plëtros scenarijø analizë.
Remiantis atliktais optimizaciniais skaièiavimais, pateiktos
elektros energijos ir ðilumos kainø kitimo tendencijos, o taip pat
SO2, CO2 ir NOx emisijø prognozës. Darbe taip pat pateiktos
pagrindinës iðvados ir rekomendacijos dël gamtiniø dujø tiekimo
sistemos plëtros ir dujø tinklø sujungimo su kaimyniniø valstybiø
dujø tinklais, pateikta atnaujinta energijos tiekimo ir suvartojimo
struktûriniø pokyèiø analizë, parengtos galutinës energijos ir
elektros energijos poreikiø prognozës, taip pat pateiktos
rekomendacijos dël statistinës informacijos, reikalingos
energetikos sektoriø subalansuotos plëtros modeliavimui. Be to,
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pagal ûkiskaitinæ sutartá su AB Lietuvos energija parengta ataskaita
Elektros energetikos teisinës bazës mokslinës ekspertizës studija,
kurioje ávertinti ásigaliojæ teisës aktai ir teisës aktø projektai, pateikta
ðiuose teisës aktuose ir teisës aktø projektuose vartojamø
apibrëþimø analizë, pateikti pasiûlymai ásigaliojusiø teisës aktø ir
teisës aktø projektø pataisoms, taip pat naujas Prekybos elektros
energija taisykliø variantas.
Laboratorija dalyvavo ávairiuose tarptautiniuose projektuose:
Tarptautinës atominës energijos agentûros remiamame projekte
Subalansuotosios energetikos plëtros rodikliai; Danijos
energetikos agentûros finansuotuose projektuose Lietuvos elektros
energetikos sektoriaus ekonominë analizë, Aplinkosaugos
reikalavimai energetikos sektoriui, Nacionalinës energetikos
strategijos atnaujinimas ir revizija. Ðiuose projektuose nagrinëjami
aktualûs elektros energetikos sistemos plëtros klausimai, elektros
energijos rinkos sukûrimo Lietuvoje ir Baltijos ðalyse problemos,
Europos Sàjungos direktyvø  Dideliø kurà deginanèiø ámoniø
direktyvos ir Sieros direktyvos  ágyvendinimo strategija, taip pat
energijos poreikiø prognozavimo ir energetikos sektoriaus
optimizavimo metodai.
2002 m. buvo reikðmingi laboratorijos darbuotojø kvalifikacijos
këlimo prasme. V. m. d. J. Kugelevièius apibendrino savo
ilgameèius mokslinius tyrimus elektros energetikos, dujø ir naftos
tiekimo sistemose ir apgynë habilitaciná darbà Energijos tiekimo
sistemø valdymo modeliai ir sprendimai (technologijos mokslai).
Doktorantas R.Gatautis staþavosi Danijoje, m. d. I. Konstantinavièiûtë ir doktorantas E. Norvaiða  Tarptautinës atominës
energijos agentûros organizuotuose mokomuosiuose kursuose
Rumunijoje. Vykdant bendradarbiavimà su Tarptautine atominës
energijos agentûra, laboratorijoje lankësi ekspertai ið Austrijos,
Kroatijos ir Rumunijos, kurie konsultavo laboratorijos darbuotojus
energetikos sektoriaus perspektyvinio planavimo ir modeliavimo
klausimais. Su praneðimais dalyvauta tarptautinëse konferencijose
Vokietijoje, Èekijoje, Ðkotijoje (konferencijose perskaityta per 20
praneðimø). Laboratorijos darbuotojai 2002 m. paskelbë 26
straipsnius Lietuvos ir uþsienio þurnaluose, konferencijø darbuose
ir kituose leidiniuose.

Habil. dr. Vaclovas MIÐKINIS
Energetikos kompleksiniø tyrimø laboratorijos vedëjas
tel.: 8~37 401 959, 453478
el. paðtas miskinis@isag.lei.lt

Laboratorijos strateginis tikslas  sukurti metodologijà vietinio
energetikos ûkio raidai vertinti ir jai koreguoti, atsiþvelgiant á ðalies
ûkio makroekonominiø rodikliø gerinimo poreikius, ir parengti
programines priemones ðio ûkio plëtros strategijai formuoti.

Vykdant biudþetinæ temà Savivaldybiø energetikos ûkio raidos
makroekonominës metodologijos sukûrimas ir pagrindimas,
atsiþvelgiant á Nacionalinës energetikos strategijos formavimo
uþdavinius buvo kaupiamos ir plëtojamos duomenø bazës Lietuvos
ðilumos ûkio matematiniam modeliui sudaryti, remiantis ðilumos
ûkio ámoniø finansiniø srautø pokyèiø balansu, kuris integruojamas
á ðalies ûkio matriciná V. Leontjevo modelá.
Uþbaigtas darbas Energetikos ekonominiø problemø tyrimas
bei alternatyviø sprendimø analizës apibendrinimas (darbo vadovas habil. dr. V. Klevas), kuris buvo skirtas Lietuvos energetikos
ekonomikos pagrindø formulavimui. Jame iðanalizuoti energetikos
ekonomikos mokslo metodiniai pagrindai ir instrumentarijus bei
atlikta energetikos ir ekonomikos plëtros sàveikos analizë. Suformuluotas teorinis energetikos plëtros efektyvumo kriterijus,
taikytinas energetikos sektoriø plëtros alternatyviø scenarijø
ekonominiam-finansiniam ávertinimui. Aptartos energijos tiekimo
pertrûkiø rizikos sumaþinimo ekonominës prielaidos. Suformuluoti
regionø energetikos plëtros principai ir ávardytos principinës
metodinës prielaidos energijos efektyvumo projektø integravimui
á regionø plëtros programas.
Dalyvaudami Nacionalinës energetikos strategijos tikslinimo
studijoje laboratorijos darbuotojai pateikë ðilumos ûkio plëtros
krypèiø ekonominá pagrindimà.

Lietuvos savivaldybiø asociacijos Administracinio
komiteto Energetikos pakomiteèio iðplëstinis posëdis

REGIONØ
ENERGETIKOS
PLËTROS
LABORATORIJA

2002 m. laboratorija dalyvavo trijuose tarptautiniuose
projektuose:
 MUNEE (Municipal Network for Energy Efficiency) tinklas
(Tinklo atstovas Lietuvoje dr. V. Kveselis),
 PENELOPE (Promoting Energy Efficiency to Local Organizations through Dissemination Partnerships in Europe) 
BACCHUS (Best Actions for Collaborations in Countries for
a High Efficient Use of Energy in Structural Funds) projektas
(Projekto vadovas Baltijos regione habil. dr. V. Klevas),
 SAFIRE-LP (Strategic Assessment Framework for the Implementation of Rational Energy  Local Planning) projektas
(Projekto vadovas Lietuvoje prof. habil. dr. M. Tamonis).
2002 m. geguþës 23 d. pasiraðyta triðalë bendradarbiavimo
sutartis tarp Lietuvos savivaldybiø asociacijos, Lietuvos
energetikos instituto ir Lietuvos ðilumos tiekëjø asociacijos.
Bendradarbiavimo sutarties rëmuose, pasinaudojant MUNEE
projekto parama:
 iðplësta LEI Regionø energetikos plëtros laboratorijos sukurta
programinë áranga, skirta kaupti ir analizuoti informacijà apie
energijos vartojimo bûklæ savivaldybiø lygyje,
 parengtos savivaldybiø energetikos ûkio raidos strateginës
nuostatos.
Sukurta programinë áranga kartu su suderintomis duomenø
bazëmis buvo iðbandyta ir ádiegta Birðtono miesto savivaldybëje.
Tai pirminis savivaldybiø energetikos ûkio informacinës sistemos
(SEIS) TAUSA variantas, kuris turëtø bûti toliau tobulinamas ir
plëtojamas. Vykdant SAFIRE-LP projektà, analogiðka informacinë
sistema pradëta kurti Birþø savivaldybei.
Vykdant BACCHUS projektà, iðryðkintas regionø plëtros
specialistø ir energetikos specialistø veiklos atotrûkis, kuris gali
tapti stabdþiu Struktûrinius fondus panaudojant darniai energetikai
finansuoti.
2002 m. laboratorijos darbuotojai skaitë praneðimus 4-iose
tarptautinëse konferencijose. Laboratorija buvo viena pagrindiniø
II tarptautinës konferencijos Energetikos decentralizavimas: miestø
energetikos ateitis (Klaipëda, 2002 geguþës 911) organizatoriø.

Prof. habil. dr. Matas TAMONIS
Regionø energetikos plëtros laboratorijos vedëjas
tel. 8~37 401930
faksas 8~37 401971
el. paðtas etpl@isag.lei.lt
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BRANDUOLINIØ
ÁRENGINIØ SAUGOS
LABORATORIJA

Pagrindinës laboratorijos mokslinës veiklos kryptys:
 termohidraulinë avariniø ir pereinamøjø procesø analizë;
 termohidrauliniø parametrø kitimo Ignalinos AE avarijø lokalizacijos sistemoje ir
kitose patalpose ávertinimas;
 radionuklidø bei aerozoliø perneðimo patalpose modeliavimas;
 Ignalinos AE statybiniø konstrukcijø, vamzdynø ir kitø reaktoriaus auðinimo kontûro
elementø struktûrinë analizë;
 RBMK-1500 reaktoriaus aktyviosios zonos modifikacijø pagrindimas bei reaktyviniø
avariniø procesø analizë;
 Ignalinos AE 1 ir 2 lygio tikimybinë saugos analizë;
 tarpelio tarp grafitinio klojinio ir kuro kanalo dinamikos ávertinimas ir prognozë;
 sujungto neutroninio-termohidraulinio RBMK-1500 modelio, naudojant RELAP5-3D
programø paketà, kûrimas ir validacija;
 sudëtingø techniniø sistemø vienetiniø gedimø analizë ir inþinierinis ávertinimas;
 fundamentiniai tyrimai ðiluminës fizikos srityje;
 pramoniniø objektø pavojaus ir rizikos ávertinimas.

Daugiau kaip deðimtmetá palaikomi glaudûs ryðiai su
Ignalinos AE, todël dauguma vykdomø darbø buvo tiesiogiai
susijæ su branduolinës jëgainës sauga, planuojamø ar ádiegtø
modifikacijø ávertinimu, parengtø dokumentø perþiûra. Ði
techniniø klausimø analizë bei iðvadø pagrindimas buvo
atliekami naudojant pripaþintus ðiuolaikinius programø paketus
RELAP5, ATHLET, QUABOX/CUBBOX, NEPTUNE, ALGOR,
COCOSYS ir kt. Ágyta patirtis leido pradëti darbus, atliekant
deterministinius ir tikimybinius ne tik Ignalinos AE, bet ir kitø
Lietuvos pramonës objektø saugos ir rizikos ávertinimus.
IAE 2-ojo bloko saugos analizës ataskaita. 2002 m. baigti
darbai, susijæ su Ignalinos AE 2-ojo energetinio bloko saugos
analizës ataskaitos rengimu. Ði ataskaita yra vienas ið
dokumentø, kuriuos eksploatuojanti organizacija privalo pateikti
tolimesnës eksploatacijos licencijai gauti. Sudarytas gedimø
sàraðas avarijø analizei, atliktas priverstinës cirkuliacijos
kontûro ir reaktoriaus sistemø inþinierinis ávertinimas, atlikta
avarijø analizë, ávertintas technologiniø kanalø struktûrinis
vientisumas bei priimtinumas. Paþymëtina, kad avarijø analizë
atlikta naudojant geriausio áverèio programø paketus, laikantis
Vakarø Europos ðalyse ir JAV áteisintos metodologijos, bei
skaièiavimo rezultatus papildant jautrumo ir neapibrëþtumo
analize. Siekiant padidinti jëgainës saugos lygá iki ðiuolaikiniø
standartø reikalavimø, rekomenduotos kompensuojanèios
priemonës. Jos leistø iðvengti avarijø, kurioms vis dar nëra
dviejø stipriø apsaugos linijø.
Dujø tarpelio tarp grafito klojinio ir kuro kanalo kitimas.
2002 m. laboratorijos darbuotojai toliau nagrinëjo dujø tarpelio
kitimà atskiruose IAE 1-ojo bloko reaktoriaus kuro kanaluose,
ávertinant 2002 m. kontrolës rezultatus. Toliau buvo plëtojama
anksèiau sukurta metodika, patobulintas grafito skersmens
kitimo matematinis modelis bei nustatytos dujø tarpelio
uþsidarymo tikimybës 20032004 m., ávertinant skirtingus
reaktoriaus darbo scenarijus. Remiantis skaièiavimø
rezultatais parodyta, kad iki 2003 m. planinio remonto tarpelio
egzistavimo tikimybë visuose kanaluose yra 0,98.
Srauto matuokliø patikimumo analizë. 2002 m. Ignalinos
AE iðliko problema dël ðilumneðio srauto matuokliø sistemos
patikimumo IAE 2-ajame reaktoriaus bloke. Analizuojant diagnostiniø matavimø rezultatus nustatyta, kad srauto matuokliø
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bûklei ávertinti naudojamos metodika ir charakteristikos nëra
patikimos. Laboratorijos darbuotojai pasiûlë naudoti papildomas,
patikimesnes matuokliø darbo charakteristikas bei sudarë
naujà metodikà, paremtà integraliniu visos sistemos bûklës
vertinimu, ir leidþianèià palaikyti reikiamà sistemos patikimumo
lygá.
Bendradarbiavimas su Valstybine atominës energetikos
saugos inspekcija (VATESI). Tradiciðkai glaudûs ryðiai iðlaikyti
su VATESI. 2002 m. laboratorijos darbuotojai atliko VATESI
pateikiamø dokumentø, paruoðtø atsiþvelgiant á IAE 1-ojo bloko
licencijavimui pateiktas rekomendacijas, bei dokumentø,
pagrindþianèiø naujo urano-erbio kuro naudojimà Ignalinos AE,
ekspertizæ.
2002 m. buvo tæsiami pradëti projektai su uþsienio
partneriais, pasiraðytos naujos sutartys su Danijos ir JAV
moksliniais padaliniais:
 IAE antros stabdymo sistemos nepriklausoma ekspertizë.
Svarbiausias projektas keliant Ignalinos AE 2-ojo bloko
saugos lygá  antros, nepriklausomos, reaktoriaus stabdymo sistemos ádiegimas. 2002 m. laboratorijos darbuotojai
kartu su ekspertais ið Vakarø ðaliø tæsë bendrà PHARE
LI/TS/15 projektà, kurio tikslas apþvelgti bei patikrinti projektinæ dokumentacijà, atlikti nepriklausomus skaièiavimus, siekiant árodyti, kad sistema atitinka Lietuvos ir
tarptautinius branduolinës energetikos standartus, bei
padëti VATESI, priimant sprendimus, susijusius su
minëtos sistemos ádiegimu. Ðià sistemà 2-ajame Ignalinos AE bloke numatyta ádiegti 2004 m.
 Vamzdþio muðimosi átaka greta esanèioms konstrukcijoms. 2002 m. kartu su Argono nacionaline laboratorija
(JAV) baigtas unikalus tarptautinis projektas. Pirmà kartà
Lietuvoje atlikta grupinio paskirstymo kolektoriaus
vamzdþio giljotininio hipotetinio trûkio atveju muðimosi
deterministinë bei tikimybinë analizë bei ávertinta vamzdþio
smûgio átaka á gretimà vamzdá ir sienà Ignalinos AE.
Atsiþvelgiant á vamzdþio trûkio galimybæ ir galimas
pasekmes, modeliavimui programø paketu NEPTUNE
buvo parinktas grupinio paskirstymo kolektoriaus
giljotininis trûkis. ProFES programø paketu atlikta ávesties
parametrø  mechaniniø charakteristikø ir geometriniø
duomenø  neapibrëþtumo analizë.

Garo èiurkðlës sklaidymasis eksperimentiniame pulseryje









Sujungto neutroninio-termohidraulinio RBMK-1500
modelio, panaudojant RELAP5-3D programø paketà,
kûrimas ir validacija. 2002 m. toliau bendradarbiauta su
Argono nacionaline laboratorija (JAV), uþbaigiant senus
bei pradedant naujus darbus, taikant programø paketø
kompleksà RELAP5-3D AE su RBMK reaktoriais.
Pirmajame etape, naudojant RELAP5-3D programø
paketà, sukurtas sujungtas neutroninis-termohidraulinis
RBMK-1500 modelis, sumodeliuoti keturi avariniø bei
pereinamøjø procesø scenarijai. Pratæsus projektà
antrajame etape, naudojant duomenis apie realius ávykius
Ignalinos AE, atliekama ðio modelio validacija.
Dyzeliniø generatoriø testavimo intervalo rizika pagrástas
optimizavimas. Ðis Danijos energetikos agentûros
finansuojamas projektas buvo vykdomas kartu su Danijos
Risoe nacionaline laboratorija. Konsultacinë sutartis buvo
vykdoma kaip sudëtinë Ástojimo á ES derybø ir nacionalinës
energetikos strategijos programos dalis. 2002 m. baigtame
darbe buvo iðnagrinëti Ignalinos AE avariniø dyzeliniø
generatoriø stoèiø (ADS) testavimo intervalai, sukurtas
ADS patikimumo valdymo matematinis modelis,
iðnagrinëta gedimø statistika bei ávertintas testavimo
intervalø pakeitimo ekonominis efektas ir leistinas ADS
patikimumo barjeras.
Garo kolektoriaus ir jo jungèiø atsparumo analizë. 2001 m.
pradëtas projektas, kurio tikslas  garo paskirstymo kolektoriø
termohidraulinë analizë maksimalios projektinës avarijos
atveju bei garo paskirstymo kolektoriaus ir jo jungèiø su
vertikaliais koridoriais stiprumo ávertinimas, buvo tæsiamas
ir 2002 m. Kartu su bendradarbiavimo partneriu Argono
nacionaline laboratorija (JAV) paruoðti visø garo paskirstymo
kolektoriø konfigûracijø baigtiniø elementø modeliai ir atlikta
pirminë ðiø kolektoriø stiprumo analizë. Termohidraulinei
analizei naudotas COCOSYS V2.0v0, struktûrinei analizei 
NEPTUNE programø paketai.
Iðoriniø apkrovø átaka Ignalinos AE pastatams ir struktûroms. Ðiame naujame darbe, kurá finansuoja JAV energetikos departamentas, numatyta iðvystyti galimybæ atlikti
statiniø, AE apsauginiø gaubtø ir vamzdynø stiprumo
analizæ, veikiant iðorinëms apkrovoms. Naudojant NEPTUNE programø paketà 2002 m. atlikta Ignalinos AE tipinio
pastato struktûrinë analizë ant jo uþkritus skraidanèiam
objektui.

2002 m. baigti du biudþeto lëðomis finansuojami moksliniai
tiriamieji darbai:
 Sudëtingø techniniø sistemø modeliavimo rezultatø
neapibrëþtumo analizë. 2002 m. baigtas biudþetinis darbas,
kurio metu sukurta daugiapakopë sudëtingø sistemø
modeliavimo neapibrëþtumø analizës metodika, apimanti
pradiniø ir statistiniø duomenø modeliø neapibrëþtumo analizæ,
kiekybinæ modeliø parametrø jautrumo analizæ bei tikimybiniø
ir deterministiniø modeliø rezultatø neapibrëþtumo analizæ.
Darbo metu atlikta neapibrëþtumø vertinimo metodø apþvalga,
aptarti neapibrëþtumø ðaltiniai ir pateiktas sisteminis jø
klasifikavimas, parinkta programinë áranga. Pagal sukurtà
metodikà atlikta ávairiø sistemø deterministiniø ir tikimybiniø
modeliø neapibrëþtumø analizë, suformuluotos praktinës
iðvados ir rekomendacijos.
 Fundamentiniai tyrimai ðiluminës fizikos srityje. 2002 m.
baigta pradinë studija, aiðkinantis staigios kondensacijos
reiðkinius stratifikuotoje vandens-garo sistemoje. Atlikti
eksperimentiniai kondensacinio pliûpsnio tyrimai bei ðio
proceso modeliavimas RELAP5 ir FLUENT programiniais
paketais. Remiantis eksperimentiniø ir skaitiniø tyrimø
duomenimis, apraðytas kondensacijos proceso virsmas á
pliûpsná bei nustatytos keturios kondensacijos proceso fazës.
Tolimesni tyrimai ágalins ávertinti ðio reiðkinio galimybes
pritaikant já praktikoje.
2002 m. laboratorijos darbuotojai aktyviai dalyvavo ávairiose
mokymo programose, bendradarbiavo su Lietuvos valstybiniu
mokslo ir studijø fondu, uþmezgë ryðius su Lietuvos Ðvietimo ir
mokslo ministerija. Darbuotojai perskaitë 35 praneðimus
mokslinëse konferencijose, darbo rezultatai pateikti 49
straipsniuose. Apie laboratorijos darbuotojø kvalifikacijà byloja
faktas, kad jos nariai yra kvieèiami skaityti paskaitas TATENA
organizuojamuose kursuose, taip pat dalyvauti Europos valstybiø
branduolinës energetikos specialistø posëdþiuose bei
susitikimuose. Darbuotojai aktyviai dalyvauja ávairiuose
projektuose kaip nepriklausomi ekspertai bei konsultantai.

Prof. habil. dr. Eugenijus UÐPURAS
Branduoliniø árenginiø saugos laboratorijos vedëjas
tel. 8~37 401 926
el. paðtas eugeniju@mail.lei.lt

9

BRANDUOLINËS
INÞINERIJOS
PROBLEMØ
LABORATORIJA

Pagrindinës laboratorijos mokslinës veiklos kryptys:
 turbulencinës miðrios konvekcijos dësningumø vienfaziuose srautuose
eksperimentinis tyrimas;
 skaitinis ðilumos mainø ir turbulentinio perneðimo procesø modeliavimas;
 gaisro saugos ávertinimas atominëse elektrinëse;
 panaudoto branduolinio kuro saugyklø saugos ávertinimas;
 radioaktyviøjø atliekø apdorojimo technologijø ir saugyklø saugos ávertinimas;
 radioaktyviøjø atliekø kapinynø ilgalaikës saugos ávertinimas;
 atominiø elektriniø eksploatavimo nutraukimo ávairiø veiksniø ávertinimas;
 radioaktyviøjø atliekø tvarkymo strategija;
 radioaktyviøjø atliekø tvarkymo ástatyminës ir norminës bazës kûrimas.

Ðilumos mainø ir turbulencinio perneðimo eksperimentiniai ir
skaitiniai tyrimai. Laboratorija turi didelæ patirtá vykdant ðilumos
mainø ir hidrodinamikos tyrimus ávairios paskirties árenginiuose
(branduoliniuose reaktoriuose, ávairiuose ðilumokaièiuose bei jø
elementuose ir kt.).
2002 m. atlikti turbulencinës miðrios konvekcijos ðilumos mainø
eksperimentiniai tyrimai pasvirusiame vienpusio kaitinimo
plokðèiame kanale (10o, 20o), kai natûralios ir priverstinës konvekcijø
kryptys yra prieðingos. Taip pat vykdytas skaitinis vietiniø ðilumos
mainø, greièio ir temperatûros profiliø vertikaliame plokðèiame kanale
modeliavimas programa FLUENT, esant vienpusiam ir dvipusiam
kaitinimui, kai natûralios ir priverstinës konvekcijos kryptys sutampa
ir kai yra prieðingos.
Gaisro saugos ávertinimas atominëse elektrinëse. 2001 m.
pradëtas ir 2002 m. kartu su Ðvedijos ekspertais baigtas didelës
apimties sudëtingas darbas atliekant Ignalinos atominës elektrinës
(IAE) 1-ojo bloko gaisro saugos ávertinimà. Atlikta svarbiausiø
patalpø su saugos sistemø elementais ir gretimø patalpø kompleksinë gaisro saugos analizë. Taip pat atliktas kitas darbas  IAE
2-ojo bloko svarbiausiø patalpø gaisro saugos ávertinimas.
Analizuojant gaisro rizikà ávertintas IAE atitikimas reaktoriaus
saugaus sustabdymo kriterijams, atliktas gaisro plitimo svarbiausiose patalpose modeliavimas.
Panaudoto branduolinio kuro saugyklø saugos ávertinimas.
Panaudoto branduolinio kuro (PBK) tarpinio saugojimo sausojo tipo
saugykla IAE su CASTOR RBMK-1500 ir CONSTOR RBMK-1500
tipo konteineriais buvo pradëta eksploatuoti 1999 m.
Laboratorijoje buvo ir yra atliekami darbai, susijæ su PBK
saugojimo saugos ávertinimu. Nustatyta PBK radioaktyviøjø nuklidø
aktyvumo kitimas 100 metø tarpinio saugojimo laikotarpiu, kritiðkumo
sauga bei spinduliuotës dozës ant konteineriø pavirðiaus ir
apibrëþtame atstume nuo jo, konteineriø temperatûros laukai.
Ávertinimai atlikti konteineriams su ðvieþiu ir iðdegusiu branduoliniu
kuru, tarpinio saugojimo laikotarpio pradþioje ir pabaigoje, normalaus
eksploatavimo ir avarinëmis sàlygomis.
2002 m. bendradarbiaujant su Fizikos institutu, PBK saugojimo aikðtelëje buvo eksperimentiðkai atlikti dozimetriniai ir
spektroskopiniai matavimai ant pasirinktø konteineriø pavirðiaus
ir ávairiais atstumais nuo jø. Matavimø duomenys palyginti su
modeliavimo rezultatais.
Radioaktyviøjø atliekø tvarkymo saugos ávertinimas. Nuo 1994
m. laboratorija aktyviai dalyvauja analizuojant IAE radioaktyviøjø
atliekø tvarkymo problemas.
2002 m. laboratorijos darbuotojai kartu su SwedPower
ekspertais uþbaigë studijà parenkant technologijas IAE skystøjø
radioaktyviøjø atliekø talpose esanèiø nuosëdø paðalinimui ir
tolesnio jø susidarymo prevencijai. Mûsø specialistai kartu su
ES-Konsult, Westinghouse Atom ir SKB International ekspertais
uþbaigë projektà Bazë sprendimams dël IAE naujos trumpaamþiø
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kietøjø atliekø tvarkymo sistemos priimti. Laboratorija taip pat
dalyvauja vykdant Framatome ANP projektà IAE skystøjø atliekø
cementavimo árenginiø instaliavimas ir laikinos saugyklos
árengimas. Kartu su Framatome ANP Gmbh paruoðtos ir
atitinkamose Lietuvos Respublikos institucijose patvirtintos
Projekto preliminarios saugos analizës ataskaita bei Poveikio
aplinkai vertinimo programa ir ataskaita.
Radioaktyviøjø atliekø kapinynø ilgalaikës saugos ávertinimas.
Nuo 1996 m. laboratorijos ekspertai dalyvauja projektuose,
ávertinanèiuose esamø radioaktyviøjø atliekø saugyklø IAE ir
Maiðiagaloje ilgalaikæ saugà. Buvo padarytos svarbios iðvados dël
apribojimø ir galimybiø transformuoti ðias saugyklas á kapinynus.
Dalyvauta vykdant TATENA koordinuojamà tyrimø programà
Pavirðiniø radioaktyviøjø atliekø kapinynø ilgalaikës saugos
ávertinimo metodologijø tobulinimas (ISAM), vykdant SKBSWECO International-Westinghouse Atom konsorciumo projektà
Konceptualus maþai ir vidutiniðkai aktyviø trumpaamþiø
radioaktyviøjø atliekø pavirðinio kapinyno Lietuvoje projektas.
2002 m. laboratorijos darbuotojai kartu su Ðvedijos ekspertais
paruoðë Bendruosius radioaktyviøjø atliekø priimtinumo laidoti
pavirðiniame kapinyne kriterijus.
Nuo 2002 m. laboratorija dalyvauja TATENA koordinuojamoje
tyrimø programoje Pavirðiniø radioaktyviøjø atliekø kapinynø
ilgalaikës saugos ávertinimo metodologijø taikymas (ASAM).
Atominiø elektriniø eksploatavimo nutraukimo ávairiø veiksniø
ávertinimas. 1998 m. laboratorijos mokslininkai pradëjo dar vienos
naujos krypties tyrimus, susijusius su IAE eksploatavimo
nutraukimu.
Laboratorijos ekspertai dalyvavo, nagrinëjant skirtingus
preliminarius IAE eksploatavimo nutraukimo scenarijus, rengiant
IAE 1-ojo bloko eksploatavimo nutraukimo programos techninæ
dalá. Mûsø ekspertas buvo átrauktas á TATENA ekspertø grupæ IAE
eksploatavimo nutraukimo strategijai apibrëþti, parengtasIAE
eksploatavimo nutraukimo fondo ástatymo projektas.
2002 m. laboratorijos specialistai padëjo IAE eksploatavimo
nutraukimo tarnybai rengti galutiná eksploatavimo nutraukimo projektà, daugiausia dëmesio skiriant svarbiausiøjø sistemø radiaciniam uþterðtumui ávertinti. Tam buvo panaudota TRACTEBEL
kompanijos (Belgija) programa LLWAA-DECOM, pritaikyta RBMK
reaktoriui, bei laboratorijos sukurtos papildomos programinës
priemonës.
Nuo 2002 m. laboratorija dalyvauja TATENA koordinuojamame tyrimø projekte Maþo ir vidutinio aktyvumo Ignalinos AE
eksploatacijos nutraukimo atliekø laidojimo aspektai.
Prof. habil. dr. Povilas POÐKAS
Branduolinës inþinerijos problemø laboratorijos vedëjas
tel. 8~37 401891
el. paðtas poskas@mail.lei.lt

Pagrindinës laboratorijos tyrimø kryptys:
 ðilumos mainø ir hidrodinaminiø procesø vandens telkiniuose-auðintuvuose modeliavimas;
 atsinaujinanèiø energijos ðaltiniø (AEÐ) iðtekliø efektyvaus vartojimo ir aplinkosaugos
klausimø tyrimai;
 vietiniø ir AEÐ panaudojimo paþangiø technologijø paieðka, techninis ekonominis
ávertinimas, norminiø dokumentø, projektø rengimas, duomenø baziø formavimas,
paslaugos ir konsultacijos vartotojams;
 butø ðildymo daugiabuèiuose namuose apskaitos sistemø, pagrástø indikatoriø-ðilumos
dalikliø parodymais, ádiegimo tyrimas ir skaièiavimo metodikø sudarymas.

Ðilumos mainø ir hidrodinaminiø procesø vandens telkiniuoseauðintuvuose modeliavimas. Laboratorijoje atliktas vandens
telkiniø-auðintuvø termohidrodinaminës bûklës skaitinis
modeliavimas, ávertinta iðoriniø veiksniø (vandens pavirðiaus
bangavimo, atmosferinës spinduliuotës, gylio ir reljefo) átaka ðiems
procesams. Skaitinis modeliavimas taikomas stacionariems ir
nestacionariems procesams, naudojant PHOENICS, FLUENT,
MAPLE V ir kitus programø paketus.
Atsinaujinanèiø energijos ðaltiniø (AEÐ) iðtekliø efektyvaus
vartojimo ir aplinkosaugos klausimø tyrimai. Laboratorijoje atlikti
tyrimai, susijæ su biomasës naudojimu ðilumos bei elektros
gamybai. Nagrinëti biodujø gamybos technologijos, biomasës
naudojimo klausimai ir biodegalø (rapsø aliejaus ir etanolio
pagrindu) panaudojimo transporto reikmëms galimybës. Uþmegsti ryðiai ir keièiamasi informacija su vietos ir uþsienio partneriais,
dirbanèiais ðioje srityje.
Tyrinëta termocheminës konversijos procesø kinetika
sluoksninëse kûryklose naudojant biomasæ (medienà, ðiaudus ir
kt.), terðalø (CO, NOx ir kt.) susidarymas, pasiûlytos jø maþinimo
priemonës. Eksperimentiniai tyrimai atliekami bendradarbiaujant
su Danijos technikos universitetu. Darbo tikslas  optimizuoti
degimo procesà, jo kontrolæ, siekiant didinti deginimo sistemos
efektyvumà ir maþinti terðalø iðlakas á atmosferà.
AEÐ vartojimo þemës ûkyje tyrimai atlikti vykdant Lietuvos
valstybinio mokslo ir studijø fondo remiamà programà Saulës
energijos konversija ir naudojimas. Atliekami fundamentalûs
tyrimai ir taikomojo pobûdþio darbai, susijæ su saulës, vëjo ir
vandens energijos naudojimu, kuriamas stebëjimo stoèiø tinklas
ir rengiamos rekomendacijos demonstraciniams projektams.
Laboratorijoje vykdomi tarptautiniai projektai ir programos,
susijusios su AEÐ naudojimu ir ðilumos apskaita pastatuose:
 Naujos kartos vëjo jëgainiø konstruktyviniø sprendiniø
kûrimas (su Ukraina);
 Vietiniø ir atsinaujinanèiø energijos ðaltiniø vartojimo
didinimas (su Danijos energetikos valdyba);
 Energijos efektyvumas gyvenamuosiuose namuose Lietuvoje
(su Nyderlandø energijos tyrimø fondu);
 ETE bioenergijos strategija  Trumpalaikës priemonës
europinës tyrimø erdvës plëtrai bioenergijos tyrimø ir technologijø srityje. Projektas vykdomas pagal FP5 programà;
 Paþangiø energijos technologijø skatinimo organizacija 
OPET Lietuva. Darbas vykdomas pagal FP5 programà, dalyvauja 115 organizacijø ið 48 Europos ir kitø pasaulio ðaliø.
Ðiø programø tikslas  ávertinti AEÐ panaudojimo galimybes
ðalyje, rasti efektyvius bûdus jø naudojimui intensyvinti. Vykdant
OPET Lietuva programà, bendradarbiaujant su kitø ðaliø mokslo

ATSINAUJINANÈIØ
ENERGIJOS
ÐALTINIØ
LABORATORIJA

institucijomis atliekami biomasës, vëjo ir saulës energijos, biodujø,
sàvartynø dujø bei kitø AEÐ iðtekliø ir naujø technologijø ádiegimo
tyrimai.
Laboratorijos ekspertai dalyvavo rengiant UNESCO remiamà
Lietuvos nacionalinæ Saulës programà 20002005, kurià numatoma átraukti á Pasaulio Saulës programà 19962005, apimanèià
ne vien saulës energijos, bet ir kitø AEÐ iðtekliø (biomasës, vëjo,
vandens, geoterminës energijos ir kt.) panaudojimà. Laboratorijos
mokslo darbuotojai bendrauja su ðalies ámonëmis, padeda spræsti
techninius uþdavinius, susijusius su AEÐ bei atliekinës energijos
panaudojimu.
Parengta pastatø pasyviøjø ðildymo sistemø skaièiavimo
metodika, ávertinanti ðildymo sistemose vykstanèiø ðiluminiø
procesø pokyèius ir jø reguliavimo ávairiais metø laikais galimybes.
Vëjo energijos panaudojimo galimybëms ávertinti vëjo parametrai matuojami ðiuolaikine, Europos standartus atitinkanèia,
aparatûra. Pajûryje (Giruliuose) naudojama WICOM-C aparatûra,
o Vidurio Lietuvoje (Kauno r.)  NRG Systems aparatûra. Sudarytos kompiuterinës programos vëjo energijos integraliniams
parametrams (vëjo greièiui, krypèiai, greièiø profiliams, vëjø roþei,
vëjo energijai, Veibulo parametrams ir kt.) apskaièiuoti. Parengtas
ir iðleistas vadovas Vëjo energetika.
Municipaliniø atliekø ir sàvartynø dujø utilizavimas. Atlikti
darbai, susijæ su sàvartynø dujø surinkimo ir panaudojimo Lietuvoje
galimybiø ávertinimu. Renkami ir kaupiami duomenys apie
didþiausius ðalies sàvartynus ir atliekø tvarkymà juose.
Ðilumos apskaita pastatuose. Iðnagrinëtos ðilumos taupymo
galimybës ávairiø Lietuvos miestø daugiabuèiuose
gyvenamuosiuose namuose, naudojant atsiskaitymo uþ faktines
ðilumos energijos sànaudas kiekvienam butui ðildyti metodà,
pagrástà indikatoriø-ðilumos dalikliø, árengiamø ant radiatoriø,
rodmenimis. Laboratorijoje rengiama ðilumos ir debito matuokliø
patikros árenginiø techninë dokumentacija, kuriami patikros stendai.

Prof. habil. dr. Vladislovas KATINAS
Atsinaujinanèiø energijos ðaltiniø laboratorijos vedëjas
tel. 8~37 401 841
el. paðtas res@isag.lei.lt
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ÐILUMINIØ
ÁRENGIMØ TYRIMO
IR BANDYMØ
LABORATORIJA

Pagrindinës laboratorijos moksliniø tyrimø ir taikomøjø darbø kryptys:
 Lietuvos energetikos ûkio metrologinis aprûpinimas skysèiø ir dujø srautø parametrø
matavimo srityje, valstybës etalonø sukûrimas bei iðlaikymas ir matavimø susieties
su nacionaliniais ir tarptautiniais etalonais uþtikrinimas;
 ðilumos árenginiø ir dujiniø prietaisø bandymai siekiant garantuoti jø atitiktá Lietuvos ir
Europos norminiø dokumentø reikalavimams bei ðiø reikalavimø tarpusavio
suderinamumà;
 moksliniai tyrimai siekiant tobulinti bei kurti skysèiø ir dujø tëkmës matavimø metodikas,
nustatyti paveikiøjø veiksniø átakà matavimø tikslumui ir prognozuoti energijos iðtekliø
tiekimo/vartojimo nebalansus.

Laboratorija, vykdydama LR Vyriausybës 1997
m. ágaliojimus sukurti ir iðlaikyti 4 valstybës
etalonus, pridavë Valstybinei komisijai 4 uþbaigtus
etaloninius aerodinaminius árenginius, skirtus atkurti
oro greièio nuo 0,2 iki 30(60) m/s ir oro tûrio bei
srauto nuo 0,005 iki 6500 m3/h vienetø vertes ir
perduoti jas darbiniams etalonams.
Tæsiami 3 likusiø árenginiø, skirtø vandens bei
naftos produktø tûrio ir srauto vienetams atkurti,
tobulinimo ir tyrimo darbai, siekiant uþbaigti juos
2003 m. Uþbaigus ðiuos darbus, aprëpianèius
etalonø konstravimà, tyrimà, tarplaboratorinius
lyginimus, visi laboratorijos etalonai atitiks tarptautiná lygá, taip pat patenkins visus Lietuvos ûkio ir
mokslo poreikius.
Kitas labai svarbus laboratorijos laimëjimas 
Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro atliktas
kokybës sistemos ávertinimas ir akreditavimas,
remiantis LST EN ISO/IEC 17025. Laboratorijos
kokybës sistemos visiðka atitiktis ðiam standartui
taip pat buvo patvirtinta uþsienio ekspertø.
Laboratorijos etalonø teikiamos vertës ir kitos
akredituotos sritys pateiktos 1, 2 lentelëse. Laboratorija taip pat akredituota kalibruoti organizacijø
metrologijos padaliniuose esanèius etaloninius oro
(dujø) greièio, oro ir vandens tûrio/srauto bei ðilumos
kiekio árenginius.

1 lentelë. Laboratorijos etalonø teikiamos vertës
Fizikinis dydis
Oro (dujø) greitis: vietinis
vidutinis
Oro (dujø) tûris/srautas panaudojant:
varpo tipo árenginá
árenginá su kritinëmis tûtomis
árenginá su pamatiniais skaitikliais
ir tûtomis
Vandens tûris/srautas
Skysto kuro tûris/srautas
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Geriausia matavimo
galimybë, %

0,23; 360 m/s
0,230 m/s

±(72); ±(21)
< 2,5

0,00516 m3/h
5,7308,8 m3/h

± 0,13
± 0,17

1606500 m3/h
0,0130 m3/h

±(0,250,30)
± 0,08 (tûris)
± 0,12 (srautas)
± 0,17

1,5140 m3/h

2 lentelë. Kitos akredituotos kalibravimo sritys
Fizikinis dydis
Ðilumos kiekis
Slëgis
Temperatûra
Ilgis (skysèio lygis)

Bandymø srityje laboratorija teikia paslaugas ávertinant á
Lietuvos rinkà tiekiamø ðiluminiø árengimø, dujiniø prietaisø ir
árangos, vandens ir ðilumos skaitikliø, vandens ðildymo katilø,
ðildytuvø iki 400 kW, dujiniø buitiniø virimo prietaisø, dujiniø oro
ðildytuvø iki 300 kW, dujiniø èiaupø ir voþtuvø iki DN 200 atitiktá
Europos direktyvø ir standartø reikalavimams.

Vandens skaitikliø bandymo árenginys

Matavimo
ribos

Matavimo
ribos

Geriausia matavimo
galimybë

0,0130 m3/h
3oC £ Dh £ 120 oC
0 6,0 MPa
-30 +200oC
03500 mm

± 0,95%
± 0,06%
± 0,07oC
± 0,26 mm

Vykdomø moksliniø tyrimø srityje svarbiausi darbai susijæ
su Valstybës etalonø tobulinimu, ypaè atkuriant maþø greièiø ir
srautø vertes. Taip pat skiriama dëmesio energijos iðtekliø tiekimo
ir vartojimo balansø tyrimams.
Laboratorija dalyvauja ágyvendinant Atitikties ávertinimo infrastruktûros (bandymø laboratorijø, sertifikacijos ástaigø) plëtros
programos priemoniø plane iðkeltus tikslus ir siekia 2003 m. Ûkio
ministerijos paskyrimo tapti paskirtàja ástaiga dujø, vandens ir
skystojo kuro srauto matavimo priemoniø bei dujiniø prietaisø ir
katilø, deginanèiø skystàjá ir dujiná kurà, tipo tyrimams ir atitikties
reikalavimams ávertinti.
LRV nutarimu laboratorijai suteikta teisë atlikti valstybinæ
ðiluminiø, dujiniø árengimø ir prietaisø saugos ekspertizæ.
Laboratorija priimta nariu korespondentu EUROMET
organizacijoje.

Habil. dr. Antanas PEDIÐIUS
Ðiluminiø árengimø tyrimo ir bandymø laboratorijos vedëjas
tel. 8~37 401 863
el. paðtas testlab@isag.lei.lt

Efektyvaus energijos naudojimo tyrimo ir informacijos centro tikslas 
kaupti, analizuoti bei perteikti specialistams ir visuomenei geriausià
efektyvaus energijos naudojimo Lietuvoje bei uþsienyje patirtá.

Siekdamas numatytø tikslø, centras:
 renka, kaupia bei analizuoja informacijà apie energijos
iðteklius, energijos rûðiø efektyvià gamybà, skirstymà ir
vartojimà, informuoja ir konsultuoja ðiais klausimais;
 tiria atsinaujinanèiø ir antriniø energijos ðaltiniø panaudojimo
galimybes bei propaguoja jø panaudojimo ðalies ûkyje svarbà;
 atlieka energetinius auditus energetikos bei pramonës
ámonëse, pastatuose;
 padeda ágyvendinti energetiniø patikrø metu numatytas
energijos vartojimo efektyvumà didinanèias priemones;
 dalyvauja rengiant ir ágyvendinant Nacionalinæ energijos
vartojimo efektyvumo didinimo programà;
 rengia energijos taupymo normatyvinius ir teisinius
dokumentus;
 dalyvauja tarptautiniuose projektuose ðalies energetikos ûkio
darbo efektyvumui didinti;
 organizuoja seminarus, konferencijas, mokymo kursus
efektyvaus energijos vartojimo klausimais;
 plëtoja leidybinæ veiklà, susijusià su efektyviu energijos
vartojimu ir naujø technologijø propagavimu.
Centro veiklos pagrindinës kryptys 2002 m.:
 mokslinio tyrimo darbai;
 darbai, skirti Nacionalinës energijos vartojimo efektyvumo
didinimo programai realizuoti;
 dalyvavimas tarptautiniuose projektuose;
 seminarø, mokymo kursø rengimas.
2002 m. vykdyta biudþetinë tema Energijos vartojimo pastatuose bei pramonëje efektyvumo didinimo galimybiø diegiant naujas
technologijas tyrimas ir rekomendacijø parengimas. Atlikta
energijos suvartojimo pramonëje 19962001 m. analizë, nurodytos
efektyvesnio energijos vartojimo galimybës pramonëje bei
pastatuose.
Panaudojus Efektyvaus energijos vartojimo Lietuvos pramonëje tinklo nariø duomenis, atlikta nuodugni gamybinës veiklos
rezultatø analizë bei nustatytos specifinës energijos sànaudos
daugeliui duonos ir pyrago gaminiø, pieno perdirbimo bei mësos
pramonës ámoniø. Ðios sànaudos palygintos su analogiðkø ámoniø
sànaudomis Vakarø valstybëse.
Iðnagrinëtos ðilumos siurbliø panaudojimo individualiems
gyvenamiesiems namams apðildyti galimybës. Tyrimai parodë,
kad individualiems namams apðildyti naudojant ðilumos siurblius,
pagaminamos ðilumos kaina yra maþesnë uþ ðilumos, gaunamos
deginant tradiciná kurà (dyzeliná krosniná, gamtines dujas ar
suskystintas dujas ir kt.). Individualaus namo ðildymo sistemos
su ðilumos siurbliu árengimo kaina 813% didesnë uþ tradicines,
naudojant kieto, skystojo ar dujinio kuro katilines.
Darbe taip pat iðnagrinëtos maþø kogeneraciniø jëgainiø
panaudojimo pramonëje bei gyvenamuose pastatuose galimybës.
Vykdant ðià temà paskelbta 10 moksliniø straipsniø, perskaityti 8 praneðimai Lietuvos bei tarptautinëse konferencijose,
paskelbti 7 mokslo populiarinimo straipsniai.

EFEKTYVAUS ENERGIJOS
NAUDOJIMO TYRIMO IR
INFORMACIJOS CENTRAS

Vykdant darbus, skirtus Nacionalinei energijos vartojimo
efektyvumo didinimo programai realizuoti, dalyvauta rengiant
Ðilumos ástatymo poástatyminiø dokumentø projektus. Parengti
Ðilumos tiekimo ir vartojimo taisykliø, daugiabuèiuose namuose
suvartojamos ðilumos iðdalinimo metodikø (10 metodikø), ðilumos
tiekimo licencijavimo taisykliø ir kitø dokumentø projektai.
2002 m. ávykdyti 5 tarptautiniai projektai:
Pagrindinis projektas Organizacijø, skatinanèiø paþangiø
energetikos technologijø diegimà, tinklas (ES 5-oji Bendroji
programa, vykdyta kartu su 45 Europos ðaliø partneriais) skirtas
naujoms, paþangioms technologijoms, didinanèioms energijos
gamybos bei vartojimo efektyvumà bei platesná atsinaujinanèiø
energijos ðaltiniø naudojimà Lietuvoje, skatinti.
Kiti projektai  Energetikos paslaugø kompanijos (angl.
ESCO) Lietuvoje (SAVE 2 programa, partneriai AF-International
AB, Ðvedija ir MAICON, Didþioji Britanija); Energijos vartojimo
efektyvumo didinimo galimybës Lietuvos visuomeniniuose pastatuose (uþsakovas Europos plëtros ir rekonstrukcijos bankas, partneris LUXCONTROL S. A., Liuksemburgas); Efektyvus energijos
naudojimas pastatuose (ES 5-oji bendroji programa, partneriai 46
Europos ðalys); Geriausi veiksmai ðaliø bendradarbiavimui dël
efektyvaus energijos vartojimo struktûriniuose fonduose (SAVE 2
programa, partneriai 12 Europos ðaliø) skirti energijos taupymo
pastatuose galimybëms bei finansavimo projektams ágyvendinti
ðaltiniø efektyvumui ávertinti.
2002 m. centre ávyko 4 tarptautiniai seminarai, suorganizuoti
drauge su partneriais ið Vokietijos, Ðvedijos, Didþiosios Britanijos
ir kt. ðaliø.

Efektyvaus energijos vartojimo Lietuvos pramonëje tinklas
20002001 m.:  duonos ir pyrago gaminiø,  pieno,
 mësos perdirbimo pramonës
Dr. Romualdas ÐKËMA
Efektyvaus energijos naudojimo tyrimo ir
informacijos centro vedëjas
tel. 8~37 401 802
el. paðtas skema@isag.lei.lt
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SISTEMØ VALDYMO IR
AUTOMATIZAVIMO
LABORATORIJA

Pagrindinës laboratorijos mokslinës veiklos kryptys:
 energetiniø sistemø matematinis modeliavimas ir valdymo problemø
tyrimas;
 energetiniø sistemø informaciniø valdymo sistemø modeliavimas ir
optimizavimo tyrimai.

Energetiniø sistemø matematinis modeliavimo ir valdymo
problemø tyrimas. Laboratorijoje vykdomi fundamentalûs ir
taikomieji tyrimai energetikos sistemø valdymo ir modeliavimo
srityje. Moksliniø tyrimø tikslas  sukurti energetikos sistemø bei
vartotojø matematinius modelius ir technines priemones,
ágalinanèias optimizuoti energijos generavimo, perdavimo ir
vartojimo procesus, automatizuoti jø valdymà bei energijà vartoti
efektyviau.
Elektros energetinës sistemos restruktûrizavimas ir elektros rinkos sukûrimas iðkëlë naujus uþdavinius, kuriø sprendimui
buvo kuriami nauji sudëtingesni energetiniø sistemø modeliai,
ágalinantys tiksliau ávertinti valdymo efektyvumà ir optimizuoti
valdymo algoritmà. Buvo sumodeliuotos ir iðtirtos automatinio
reguliavimo sistemos, kuriose pritaikyti vadinamieji neryðkiø aibiø
(fuzzy) metodai. Atlikti tyrimai parodë fuzzy metodo pranaðumus,
taikant já minëtiems klausimams spræsti. Ðie modeliai buvo
panaudoti respublikos elektros energetinës sistemos daþnio ir
galios reguliavimo procesams tirti.
Energijos taupymo galimybiø tyrimams buvo sukurti tikslesni
pastatø ðildymo procesø dinaminiai modeliai. Pritaikius juos
pastatø ðildymo sistemø tyrimams buvo nustatytos ðildymo reþimo,
pastatø mikroklimato ir energijos suvartojimo priklausomybës,

ávertintos ðilumos taupymo galimybës mûsø klimato sàlygomis.
Laboratorijos darbuotojai dalyvavo parengiant teisës aktus ir
normatyvinius-techninius dokumentus, reikalingus elektros
energijos rinkai sukurti. Dirbta glaudþiai bendradarbiaujant su
ðalies energetikos valdymo institucijomis ir bendrove Lietuvos
energija.
Energetiniø sistemø informaciniø valdymo sistemø
modeliavimas ir optimizavimo tyrimai. Didelëms sistemoms ar
objektams valdyti pasaulyje kuriamos, tobulinamos ir plaèiai
diegiamos kompiuterizuotos valdymo, duomenø surinkimo ir
analizës sistemos (SCADA). Buvo sudaryta ðiø sistemø optimalios
struktûros parinkimo metodika energetiniø sistemø valdymo
uþdaviniams spræsti, nustatytos pagrindinës jø plëtros tendencijos.
Buvo sprendþiami ir kompiuterizuotø sistemø, skirtø energetiniø
objektø racionaliam energijos poreikiø valdymui, optimalios
struktûros ir techninës bei programinës árangos parinkimo
klausimai. Tai ypaè aktualu dabar, kai Lietuvos elektros energetinë
sistema ruoðiama darbui atviros konkurencinës rinkos sàlygomis.
Sukurtos sistemos ir joms sudaryta programinë áranga buvo
ádiegtos Respublikos ámonëse.

Lietuvos EES, dirbanèios Jungtinëje energetikos sistemoje, modelis

Dr. Romanas ANDRUÐKEVIÈIUS
Sistemø valdymo ir automatizavimo laboratorijos vedëjas
tel. 8~37 401 943
el. paðtas romanas@isag.lei.lt
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Pagrindinës laboratorijos moksliniø tyrimø kryptys:
 energetikos sistemø konstrukciniø elementø ilgaamþiðkumo ir naujø
daugiafunkciniø medþiagø technologijø tyrimai;
 taikomojo pobûdþio medþiagotyra;
 akredituotos laboratorijos paslaugos bandant statybines karðèiui
atsparias, termoizoliacines bei polimerines medþiagas ir gaminius.

Daugiafunkciø medþiagø technologija. Sëkminga tyrimø plëtra
plonasluoksniø neorganiniø dangø sintezës srityje, taikant fizinius
dangø nusodinimo metodus, sudarë sàlygas 2002 m. pakoreguoti
laboratorijos mokslinæ tyrimø kryptá, labiau atspindint Lietuvos
moksliniø tyrimø prioritetus technologijos mokslø srityje.
Kartu su Sandia Nacionaline laboratorija (JAV) pradëti mokslo
tiriamieji darbai metalø lydiniø, skirtø vandenilio saugojimui,
sintezës srityje, taikant fizinius dangø nusodinimo metodus.
Bendradarbiaujant su Oslo universiteto Nanotechnologijø mokslo
centru toliau buvo vykdomi darbai plonasluoksniø TiO2 dangø
sintezës srityje. Bendradarbiaujant su Poiters (Prancûzija), Kauno
technologijos, Vytauto Didþiojo bei Vilniaus universitetø
mokslininkais buvo vykdomas darbas Elektrocheminio kietakûnio
oksido kuro elementø elektrolito gavimas fiziniais metodais. Atlikti
iðsamûs gaunamø plonasluoksniø struktûrø tyrimai AFM, SEM,
SIMS ir XRD metodais. Kartu su Plazminiø technologijø laboratorija
panaðia tematika buvo plëtojami tyrimai pagal COST tarptautinæ
programà Moderni elektrokeramika: keraminiø grûdø ribø inþinerija
bei apibendrinti tyrimø, atliktø kartu su Almerijos saulës energijos
tyrimø centru (CIEMAT, Ispanija), vykdant penktosios Europos
bendrosios programos projektà kryptyje Þmoniø moksliniø tyrimø
potencialo ir socialiniø ekonominiø þiniø bazës gerinimas, rezultatai.





Tarpvalstybinës programos:
Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo programa
Aukðtatemperatûriø medþiagø tyrimai.
Nuo 1998 m. dalyvaujant TATENA tarptautiniø moksliniø
tyrimø projekte Vandenilio ir hidridø degradacinio poveikio
cirkonio lydiniø mechaninëms ir fizinëms savybëms tyrimai
buvo gauti reikðmingi rezultatai. Projekto vykdymo metu atlikti
hidridinio pleiðëjimo proceso tyrimai bei nustatyti pagrindiniai
veiksniai, turintys átakà hidridiniams plyðiams. Tiriant
hidridinio pleiðëjimo cirkonio lydiniuose mechanizmà, buvo
atlikti kontroliuojamos vandenilio terminës difuzijos ið
suformuoto hidridinio sluoksnio á lydinio matricà tyrimai.
Vykdant EUREKA projektà Nauja katilø vandens cheminio
apdorojimo technologija energetikoje atlikti Lenkijos stambiamolekulinës organikos sintezës instituto Blachovnia

MEDÞIAGØ TYRIMØ
IR BANDYMØ
LABORATORIJA

pagaminto termiðkai stabilaus amino Kotamina Plus kaip
inhibitoriaus átakos katilø plieno korozijai 60500oC
temperatûrose katodinës ir anodinës poliarizacijos metodais
tyrimai.
Laboratorijai 2002 m. buvo sëkmingi pleèiant taikomojo
pobûdþio medþiagotyrà bei paslaugas atliekant akredituotus
medþiagø bandymus. Pirmasis akreditavimo paþymëjimas
iðduotas 1996 m. Akreditavimo srityje apibrëþta per 16 bandomøjø
objektø. Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras, bûdamas
Europos akreditacijos organizacijos Daugiaðaliø pripaþinimo
susitarimø kalibravimo, bandymø ir gaminiø sertifikavimo srityse
signataras, ávertinæs laboratorijos kokybës sistemà, iðdavë
akreditavimo paþymëjimà Nr. LA.01.006. Ðiuo paþymëjimu
Nacionalinis akreditacijos biuras liudija, kad Medþiagø tyrimø ir
bandymø laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2000
standarto reikalavimus ir akredituota atlikti statybiniø skiediniø,
plyteliø klijø, glaistø, plastikiniø vamzdþiø, izoliuotø vamzdþiø,
standþios poliuretano putø izoliacijos, bituminiø ir polimeriniø stogo
dangø, termoizoliaciniø medþiagø, statybinio gipso, gipso gaminiø,
keraminiø plytø ir ugniai atspariø medþiagø bei gaminiø bandymus.
Laboratorija dalyvauja Lietuvos standartizacijos departamento
technikos komitetø: Termoizoliacinës medþiagos, Ugniai atsparios
medþiagos, Dangos bei Nafta ir naftos produktai darbe rengiant
nacionalinius ir pritaikant tarptautinius standartus Lietuvoje.
2002 m. laboratorijos darbuotojai paskelbë 12 straipsniø
Lietuvos ir 20 uþsienio mokslo þurnaluose bei konferencijø darbø
rinkiniuose, perskaitë 18 praneðimø tarptautinëse ir 16 respublikinëse konferencijose. Tyrimø rezultatai polimeriniø bei kompoziciniø medþiagø kûrimo ir modifikavimo kryptyje apibendrinti
habil. dr. A. J. Kviklio knygoje Polimeriniø medþiagø tyrimas
Lietuvos energetikos institute.

Plonasluoksnë TiO2 danga suformuota ant porëto padëklo

Al-Al(H)(Al2O3), hidrinto 240 oC temperatûroje bendras pavirðiaus
vaizdas

Dr. Rimantas LEVINSKAS
Medþiagø tyrimø ir bandymø laboratorijos vedëjas
tel.: 8~37 401 804, 401 909
el. paðtas levin@isag.lei.lt
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DEGIMO PROCESØ
LABORATORIJA

Pagrindinës laboratorijos mokslinës veiklos kryptys:
 ekologiðkas mazuto sudeginimas: iðpurðkimo, laðeliø dinamikos, heterogeniniø
dujofikacijos ir degimo reiðkiniø tyrimai ir praktinis pritaikymas;
 molekulinës dinamikos skaitmeniniø metodø iðvystymas ir pritaikymas ðilumos- masës
perneðimo ir turbulentiðkumo reiðkiniø modeliavimui deginimo árenginiuose bei kituose
objektuose;
 termohidrodinamikos mikrosistemose tyrimai ir jø rezultatø pritaikymas naujoms deginimo
ir biotechnologijoms.

Mokslinë veikla
Mazuto deginimas. 2002 m. buvo tæsiami tyrimai tobulinant
mazuto deginimo technologijas. Mazuto laðeliø sudeginimo greièiui padidinti panaudojus jø sàveikà su karðtu pavirðiumi atlikti
mazuto terminio skaidymo ant pavirðiaus tyrimai. Mazuto laðeliai
buvo uþteðkiami ant kvarcinio stiklo, glotnaus ar ávairiai suðiurkðtinto plieno 450700oC temperatûros pavirðiaus, esant skirtingam
jo nuolydþiui. Nustatytos lakiøjø medþiagø iðsiskyrimo ir likusiø
smalø su asfaltenais iðdegimo trukmës. Jos maþëja, didëjant pavirðiaus temperatûrai ir pavirðiaus medþiagos ðilumos laidumui bei
gerëjant deguonies pritekëjimui.
Iðsiskyrus lakiosioms medþiagoms, ant pavirðiaus lieka anglies darinys, kurio forma priklauso nuo lakiøjø medþiagø garavimo
greièio ir pavirðiaus savybiø. Anglies liekanos iðdegimo matavimo
duomenys buvo palyginti su skaièiavimo rezultatais FLUENT
programa. Eksperimentui artimi rezultatai buvo gauti, panaudojus
dviejø pakopø anglies oksidacijos reakcijas C ® CO ® CO2 su
standartinëmis reakcijø greièio pastoviosiomis.
Pagamintas ir iðbandytas 1 MW eksperimentinis degiklis,
kuriame dalis mazuto laðeliø nusëda ant degiklio keramikos karðto
pavirðiaus. Trumpalaikiai bandymai patvirtino galimybæ dirbti tokiu
reþimu. Toliau siekiama optimizuoti mazuto, sudeginamo ant
degiklio keramikos pavirðiaus ir degiklio srovëje, kiekio santyká.
Angliavandeniliø sudëties pokyèiø, skaidant mazutà skirtingo
deguonies kiekio aplinkoje, tyrimai. Siekiant sumodeliuoti naujo
tipo mazuto degiklá, sukonstruotas mazuto iðpurðkimo, skaidymo
ir deginimo aukðtos temperatûros sàlygomis bandymo stendas.
Anglies iðdeginimui suvaldyti ir pagerinti reikalinga aukðta
temperatûra staigiai suardyti cheminius ryðius. Smulkus mazuto
iðpurðkimas, aukðta aplinkos temperatûra ir geros sàlygos
oksidavimuisi yra efektyvaus sudegimo su maþiausia aplinkos
tarða, pagrindas.

Paslaugos
Svarbiausi 2002 m. darbai:
 laboratorijoje sukurti dujø-mazuto degikliai D10 ádiegti AB
Këdainiø cukrus garo katiluose GM-50/14 ir E-25/14. Ðis
darbas atliktas kartu su UAB Termatika, kuri ágyvendino
kompiuterizuoto degikliø ir katilø valdymo projektà;
 rekonstruoti degikliai vandens ðildymo katilams PTVM-30
Maþeikiø ir Ðilutës ðilumos tinklø rajoninëse katilinëse ir
PTVM-50 Panevëþio ÐT. Pagal laboratorijos parengtà projektà
sumaþintas degikliø katiluose skaièius, panaudojant virðutiniø
degikliø þiotis virðliepsninëms oro srovëms NOx susidarymui
sumaþinti;
 rekonstruoti degikliai vandens ðildymo katilui KVGM-50 Tauragës ÐT. Atlikta rekonstrukcija ágalino sumaþinti maþiausià
katilo apkrovimà iki 5 MW, iðlaikant normatyvinius efektyvumo ir gamtosauginius parametrus;
 optimizuotas degimo procesas AB Klaipëdos nafta garo
katiluose. Naujai pastatytuose 84 t/val garo katiluose gamtines
dujas buvo galima sudeginti tik 3540% oro pertekliumi.
Ágyvendinus laboratorijoje parengtà projektà, oro pertekliø pavyko sumaþinti iki 1520% ir sutaupyti apie 1,5% kuro;
 rekonstruoti degikliai AB Achema perkeliamai ið Vokietijos
KAN tràðø gamybos linijai, pritaikant juos technologinëms ir
gamtinëms dujoms deginti vietoj Vokietijoje naudotø
technologiniø dujø;
 ávertintas galimas poveikis aplinkai dël planuojamos dûmø
valymo nuo kietøjø daleliø ir sieros dioksido árenginiø statybos
AB Lietuvos elektrinë.

Biriø medþiagø skaitinis modeliavimas. Laboratorijoje kartu
su Vokietijos Karlsruhës tyrimø centru sukurtas programinis paketas leidþiantis skaièiuoti biriø medþiagø judëjimà ir pritaikytas
kietøjø atliekø terminiam skaidymui krosnyse ir panaðiems procesams modeliuoti. Skaièiavimo metodika paremta kiekvienos
granulës judëjimo tiesioginiu skaièiavimu. Dalelës apraðomos
naudojant Objektiðkai orientuoto programavimo (OOP) metodologijà, o tai leidþia lanksèiai panaudoti paketà skaièiuojant ávairiø
trimaèiø pavidalø daleliø judëjimà besisukanèiame bûgne, ant
judanèio ardyno arba kitose sistemose. Programinis paketas
lengvai pritaikomas kitiems biriøjø medþiagø uþdaviniams spræsti.
Gauti rezultatai puikiai atitiko eksperimentinius duomenis.
Pavyzdþiui, granuliø ant judanèio ardyno skaièiavimai davë ne tik
tokià paèià vidutinio granuliø buvimo laiko vertæ, bet ir padëjo
suprasti, kad dël granuliø iðsisluoksniavimo pagal dydá maþesnës
dalelës iðbûna ilgesná laikà ant ardyno, o tai pakeièia degimo
procesus virð ardyno.
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D10 degikliai AB Këdainiø cukrus katilui GM-50/14

Prof. habil. dr. Anupras ÐLANÈIAUSKAS
Degimo procesø laboratorijos vedëjas
tel. 8~37 401 876
el. paðtas slanc@isag.lei.lt

Pagrindinës laboratorijos mokslinës veiklos kryptys:
 plazmos generatoriø kûrimas ir jø tyrimas;
 plazmos srovës ir dispersiniø daleliø sàveikos tyrimas;
 plazmos sroviø ir srautø diagnostika;
 dujø dinamikos ir ðilumos-masës tyrimas;
 katalitiniø ir tribologiniø dangø sintezë ir savybiø nustatymas;
 plazmos polimerø sintezë atmosferinio ir þemo slëgio plazmoje.
Mokslinë veikla. Laboratorijoje tiriami aukðtos temperatûros
dujø srauto generavimo dësningumai, jo dinamika, ðilumos mainai
ávairios formos ir matmenø kanaluose, ðilumokaièiø elementø
modeliuose. Iðtirti linijiniø elektros lanko dujø kaitintuvø ir reaktoriø
darbo reþimai, jø eksploatacinës charakteristikos atmosferos ir
sumaþinto slëgio aplinkoje, nustatytos darbo trukmës padidinimo
sàlygos, iðtirta lanko turbulizavimo ir efektyvaus energijos
iðnaudojimo metodai. Kontaktiniais metodais iðtirtos atmosferos
slëgio plazmos srovës terminës nepusiausvyros sàlygos, nustatyti
greièiø, temperatûrø bei jø pulsacijø pasiskirstymo aukðtos tempera-tûros srovëje dësningumai.
Siekiant gauti aukðtatemperatûrá ultraplonà pluoðtà, neutralizuoti kenksmingas medþiagas, formuoti ávairias dangas, sintetinti
naujas medþiagas, tiriama elektros lanko ir plazmos srauto sàveika
su amorfinëmis ir dispersinëmis medþiagomis, nustatomos gautø
medþiagø bei dangø fizinës, cheminës ir mechaninës savybës.
Formuojamos tankios dangos, skirtos vandenilio energetikai.
Naujos technologijos. Sukurtas ir iðbandytas plazmo-cheminis reaktorius kenksmingoms medþiagoms neutralizuoti, atitinkantis gamtosaugos reikalavimus ir sàlygas (nukenksminamos
o
medþiagos iðlaikomos ilgiau nei 2 s aukðtesnëje kaip 1200 C temperatûroje), nustatytos jo techninës charakteristikos.
Patobulintas vandens garu dirbantis plazmotronas, skirtas
atliekø perdirbimui, pirolizei, iðtirtos jo elektrinës ir ðiluminës charakteristikos. Plazminiu bûdu dujinant kietàjá kurà, vietoje vandens garo ir deguonies miðinio naudojamas ákaitintas iki 2000
3000 K vandens garas. Pirolizës metu gaunamos sintetinës dujos, ið kuriø iðskiriamas vandenilis.
Laboratorijoje formuojamos ir tiriamos gerais adhezijos rodikliais pasiþyminèios antikorozinës, tribologinës ir katalizinës
dangos, kuriø savitasis pavirðius siekia 100 m2/g ir daugiau. Dangø kataliziniø savybiø tyrimams sukurtas árenginys, generuojantis
pastovios cheminës sudëties ir charakteristikø degimo produktø
srautà. Jame iðtirtos naujø oksidiniø katalizatoriø modeliø katalizinës savybës. Parinkta dispersiniø daleliø cheminë sudëtis ir

Vakuuminë sistema kietøjø dangø sintezei

PLAZMINIØ TECHNOLOGIJØ
LABORATORIJA

gauta oksidinë katalitinë danga, kurios savybës artimos tauriøjø
metalø dangai.
Plienø ir lydiniø azotavimas jonø srautais vakuume padidina
medþiagø atsparumà erozijai 57 kartus, o korozijai 102103 kartø. Joninëse-pluoðtelinëse technologijose formuojami ploni
(<1 µm) pavirðiniai sluoksniai su pagerintomis mechaninëmis ir
cheminëms savybëmis. Praktikoje reikalaujama, kad azotuotas
sluoksnis bûtø ne plonesnis kaip 10 µm, o brangi joninë-pluoðtelinë technologija bûtø pakeista pigesne, naudojant atmosferinio
slëgio plazmos fakelà. Atmosferos slëgio azoto plazmoje atlikti
tyrimai patvirtino, kad pagrindinio proceso, sàlygojanèio azotavimo eigos efektyvumà, lemia aktyvuotø atomø srautas. Atmosferos slëgio azoto plazmoje gauti rekordiniai azotuotø pavirðiø
sluoksniø storiai (iki 150 µm).
Pastaruoju metu laboratorijoje sukurta ir pagaminta nauja
plazminë-technologinë áranga, kietøjø dangø sintezei atmosferos
ir þemo slëgio plazmoje. Panaudojant naujà árenginá ðiuo metu
atliekami deimanto tipo anglies, fulerenø ir kitø kietøjø dangø sintezës procesø tyrimai plazmoje. Laboratorijoje atliekami sutankintø dangø, skirtø kuro elementø gamybai, tyrimai, naujø medþiagø paieðka ir sintezë.
Tarpvalstybinës programos. Laboratorijos mokslininkai
dalyvauja ðiose programose:
COST-525 Moderni elektrokeramika: keraminiø grûdø ribø
inþinerija, kurioje kartu su Vokietijos, Ispanijos, Portugalijos,
Italijos, Latvijos, Prancûzijos ir kt. (ið viso 14) Europos ðaliø
mokslininkais sprendþiama keramikos cheminës sudëties,
struktûros, ribø storio, grûdø orientacijos, defektø skaièiaus, priemaiðø átaka jos elektriniam laidumui. Tam tikslui formuojamos
specialios dangos, tiriama jø struktûra ir savybës.
COST-527 Plazmos polimerai ir giminingos medþiagos,
kurioje kartu su Èekijos, Vokietijos, Belgijos, Ispanijos, Turkijos,
Prancûzijos, Anglijos ir kt. ( ið viso 15) ðaliø mokslininkais tiriama
plazminiø polimerø susidarymo mechanizmai, plëveliø formavimo
ypatumai, savybiø tyrimo áranga bei metodai, pritaikymo sritys.
Ðiuo klausimu laboratorijoje iðnagrinëtos deimanto tipo dangø
atmosferos ir sumaþinto slëgio plazmos srovëje nusodinimo
galimybës.
Pasiraðytos ir pradëtos vykdyti naujos tarpvalstybinës
programos:
 COST 530 Neþalingø aplinkai gamybos procesø raidos ciklø
apraðai.
 COST 532 Tribologijos mokslas ir technologijos: paþangus
trinties ir susidëvëjimo valdymas varikliuose ir transmisijose.
 Eureka E!2776 Paþangiø dangø naudojimas formavime.
 Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo programa Þemos
temperatûros plazmos procesø ir árengimø tyrimas.

Dr. Pranas VALATKEVIÈIUS
Plazminiø technologijø laboratorijos vedëjas
tel. 8~37 401 904
el. paðtas pranas@isag.lei.lt
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HIDROLOGIJOS
LABORATORIJA

Pagrindinës laboratorijos mokslinës veiklos kryptys:
 energetikos bei transporto poveikio vandens telkiniams ávertinimas;
 duomenø bazës apie Lietuvos vandens telkinius (upes, tvenkinius, Kurðiø marias
ir Baltijos jûrà) kûrimas.

Fiziniø-geografiniø sàlygø átakos upiø nuotëkiui tyrimai.
Remiantis gausiais hidrometriniais stebëjimais ir laboratorijoje
sukaupta duomenø baze, tiriami upiø nuotëkio parametrø
pasiskirstymo dësningumai. Sukaupti duomenys panaudojami
neiðtirtø upiø nuotëkio skaièiavimo metodams rengti bei
svarbiausioms nuotëkio charakteristikoms skaièiuoti.
Antropogeninës veiklos poveikio vandens telkiniams
ávertinimas. Ûkinë veikla keièia pavirðiniø vandens iðtekliø bûklæ.
Poveikio aplinkai vertinimo pagrindà sudaro aplinkos pokyèiai,
apskaièiuoti modeliuojant energetikos arba transporto objektø darbà
konkreèiomis hidrometeorologinëmis sàlygomis. Vandens telkiniø
lygiø, sroviø, bangavimo, neðmenø, vandens balanso reþimas
tiriamas taikant skaitmeninæ modeliavimo sistemà MIKE-21.
Vandens telkiniø hidrodinaminio reþimo modeliavimu
sprendþiami ðie praktikai labai svarbûs uþdaviniai:
 ekstremaliø (kai negalima tiesiogiai iðmatuoti), meteorologiniø, hidrologiniø bei hidrauliniø parametrø nustatymas;
 vandens srautø neðmenø pernaða, sankaupø bei erozijos
þidiniø susidarymas;
 hidrotechniniø statiniø (krantiniø, uþtvankø) ir uostø
eksploatacijos sàlygø nustatymas;
 tëkmës bei bangavimo apkrovø inþinieriniams statiniams
skaièiavimas;



planuojamos ûkinës veiklos poveikio aplinkai maþinimo
priemoniø pagrindimas.

Drûkðiø eþero terminë bûklë. Ignalinos AE, naudodama
Drûkðiø eþero vandená auðinimui, pakeitë Drûkðiø eþero terminæ
bûklæ. Tai atsiliepë eþero gyvûnijai ir augalijai. Sukaupus ir
apibendrinus eþero terminiø stebëjimø medþiagà, modeliuojamas
temperatûros pasiskirstymas eþere priklausomai nuo Ignalinos
AE galios ir aplinkos veiksniø.
Klaipëdos valstybinio jûrø uosto plëtros ir gilinimo uþdaviniø
sprendimas. Klaipëdos valstybinio jûrø uosto direkcijos uþsakymu
buvo parengta:
 jûrø uosto gilinimo iki 12,5 m poveikio aplinkai vertinimas ir
projektas;
 jûrø uosto áplaukos kanalo ðlaitø susidarymo modelis ir
rekomendacijos ðlaitø pastovumui uþtikrinti;
 uosto vartø rekonstrukcijos átakos bangavimui uosto
akvatorijoje vertinimas;
 neðmenø sankaupø ir dugno erozijos þidiniø uosto akvatorijoje
prognozavimas.
Ðiems uþdaviniams spræsti panaudota skaitmeninë vandens
telkiniø modeliavimo sistema MIKE-21.

Klaipëdos sàsiaurio tëkmës struktûra tekant 2200 m³/s debitui ið Baltijos
jûros á Kurðiø marias

Prof. habil. dr. Brunonas GAILIUÐIS
Hidrologijos laboratorijos vedëjas
tel. 8~37 401 961
el. paðtas hydro@isag.lei.lt.
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Instituto pajamas sudaro:
 valstybinës subsidijos;
 lëðos uþ mokslo programø vykdymà ir specialistø rengimà;
 lëðos, gautos ið Lietuvos bei uþsienio ámoniø ir organizacijø uþ sutartinius darbus,
mokslinës produkcijos ir gaminiø realizavimà bei kitas paslaugas;
 lëðos, gautos ið ávairiø fondø ir tarptautiniø mokslo programø;
 lëðos, gaunamos ið kitø ámoniø ir asociacijø uþ dalyvavimà bendruose projektuose ir
rengiant specialistus.

FINANSINË BÛKLË

Pajamø ir iðlaidø struktûra (tûkst. Lt)
1998

1999

2000

2001

2002

Biudþeto subsidijos

5338

5586

4319

5180

4630

Sutartys (su subranga)

6685

4061

4224

4684

7785

Kitos pajamos

1272

898

1083

922

1202

13295

10545

9626

10786

13617

Atlyginimai (su soc. dr.)

5979

7492

7002

6362

7181

Eksploatacijos iðlaidos

4247

2766

1573

2544

2842

Árangos ásigijimas

1374

1246

935

659

1887

Subranga

1330

316

565

302

705

Ið viso:

14443

11330

9435

10178

12615

Likutis metø pabaigoje

941

156

346

954

1956

Pajamos:

Ið viso:
Iðlaidos:

Finansø struktûros raida

2002 m. pajamø struktûra
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