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Katalogas – knygų apie Lietuvos energetiką įamžinimas
Energetika – gyva, visaapimanti mokslo, technikos, kūrybos arterija, maitinanti visus kitus – pramonės, žemės ūkio,
socialinio gyvenimo, kultūros sektorius.
Lietuvos energetika vienodai svarbi ir šalies ekonominiam, ir socialiniam išsivystymui. Lietuvos energetikai gali didžiuotis turtinga savo istorija, kuri prasidėjo 1892 m. balandžio 17 d., kai Rietave, Oginskio rūmuose, pirmąkart sužibo
elektros lemputė, ir tiesėsi per Kauno HE, Lietuvos VRE, Kruonio HAE, Ignalinos AE ir kitus svarbius energetinius objektus.
Ir šiuo metu Lietuvos energetikai sprendžia sudėtingus uždavinius, susijusius su elektros perdavimo linijų su Vakarų
Europos ir Skandinavijos elektros tinklais sujungimu ir plėtojimu, šilumos, elektros, dujų kainų mažinimu, alternatyviosios energetikos naudojimu.
Daugiau kaip 120 metų besitęsianti Lietuvos energetikos istorija liko užfiksuota įvairių specialistų, įmonių, žinybų,
mokslo įstaigų knygose, vadovėliuose, nusipelniusių energetikų atsiminimuose. Kadangi anksčiau nebuvo kompiuterių, o
vykstant reorganizacijoms, neliko ir bibliotekų, todėl išsaugoti dabarčiai ir ateičiai informaciją apie didelę istorinę, techninę vertę turinčias knygas vienintelė galimybė ir yra tiesioginis informacijos apie jas rinkimas iš veteranų, žinybų, firmų
ir bibliografinis tų leidinių katalogizavimas.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidento Vytauto Stasiūno ir kitų Lietuvos energetikų iniciatyva sudaryti „Lietuvos
energetikos leidinių katalogą“ bei leidėjų darbas nusipelno ne tik visų energetikų, bet ir istorikų, mokslininkų pagarbos.
Tai pirmas bandymas išsaugoti Lietuvos energetikų darbus ir vardus. Kataloge leidiniai pateikiami pagal gautas anotacijas,
grupuojami pagal knygų turėtojų grupes.
Šie daugiau kaip 300 sukatalogizuotų Lietuvos energetikų leidinių jau išvengė užmaršties, jie bus žinomi visiems besidomintiems Lietuvos energetika, mūsų šalies istorija.
„Lietuvos energetikos leidinių katalogas“ gali būti gera paskata tęsti šį prasmingą darbą, nenutrūkstamai rinkti dar
nepatekusias į šį leidinį turinčias didelę istorinę, išliekamąją vertę knygas ir ateityje šį katalogą papildyti.
Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto pirmininkas
Rymantas Juozaitis

Knyga

Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Lietuvos energetika, I t. J. Stankus, J. Jurginis, V. Puronas, J. Martusevičius, Lietuvos energetikų senjorų klubas
A. Stumbras, A. Žilinskas ir kt., red. kolegija A. Žukauskas ir kt. – Mokslas, vilius.saduikis@gmail.com
1982, – 190 psl., 5000 egz., UDK 620.9(091)
Knygoje nagrinėjama energetikos raida Lietuvos teritorijoje nuo pirmykštės
bendruomenės iki 1940 m. Lygiagrečiai apžvelgiama techninė ir ekonominė
energetikos raida.

Lietuvos energetika, II t. A. Žilinskas, J. Martusevičius, A. Stumbras ir Lietuvos energetikų senjorų klubas
kt., red. kolegija A. Stumbras ir kt. – Mokslas, 1992, – 253 p., 5000 egz., vilius.saduikis@gmail.com
ISBN 5-420-01075-5
Antrajame tome apimtas 1940–1990 m. laikotarpis. Tai karo ir okupacijų laikas.
Plačiai ir dokumentiškai pateikta informacija apie sėkmingą ir galingą energetikos išvystymą 1966–1990 m.

Lietuvos energetika, III t. Sudarytojai J. Daugvilienė, J. Martusevičius, L. Sidarienė, V. Šaduikis, red. kolegija R. Rukšėnas, V. Šaduikis ir kt. – Lietuvos
energetikos muziejus, 2004, – 296 p., 3000 egz., ISBN 9955-9684-0-0
Trečiajame tome pateikiamas Lietuvos energetikų biografijų žinynas, kuriame
aprašomi žymiausi Lietuvos energetikai, dirbę nuo XX a. pradžios iki 2003 m.

Lietuvos energetikų senjorų klubas
vilius.saduikis@gmail.com
Energetikos ir technikos muziejus
info@emuziejus.lt, 8 5 278 2085
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Knyga

Anotacija
Lietuvos energetika, IV t. Sudarytojai J. Daugvilienė, J. Martusevičius, V. Šaduikis, red. kolegija R. Rukšėnas, V. Šaduikis ir kt. – Lietuvos energetikos
muziejus, 2006, – 296 p., 3000 egz., ISBN 9955-9684-1-9
Ketvirtajame tome pateikiami Lietuvos energetikų atsiminimai ir biografijos
(papildant III t.)

Knygos turėtojai, pastabos
Lietuvos energetikų senjorų klubas
vilius.saduikis@gmail.com
Energetikos ir technikos muziejus
info@emuziejus.lt, 8 5 278 2085

Lietuvos energetika, V t. Sudarytojas V. Šaduikis, red. kolegija V. Šaduikis, Lietuvos energetikų senjorų klubas
A. Bačauskas, S. Bilys, S. Kutas, V. Mekas ir kt. – Vilnius: Trys žvaigždutės, vilius.saduikis@gmail.com
2015, – 360 p., 1500 egz., ISBN 978-609-431-059-1
Penktajame tome pateikta plati informacija apie Lietuvos energetikos pasiekimus
ir nesėkmes 1990–2014 m. Straipsnių autoriai – žinomi Lietuvos energetikai.
Leidinyje gausu statistinės informacijos apie pagrindinių energetikos įmonių
darbą; taip pat pateikti detalūs duomenys apie šio laikotarpio šilumos ūkį,
biokurą, vėjo ir saulės energetiką. Knyga skirta ir energetikos specialistams, ir
visiems besidomintiems energetikos istorija.
Lietuvos elektrifikavimo istorija, I t. Sudarytojas V. Gritėnas, red. kolegija
S. Šimkūnas, A. Patkauka, S. Bilys, V. Merkys, V. Paznanskis. – Energetikos
objektų statytojų klubas, 2006, – 429 p., ISBN 9986-98-035-6
Plačiai iliustruotas leidinys apie buvusio Energetikos statybos tresto organizacijas ir jų darbuotojus.
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Lietuvos energetikų senjorų klubas
vilius.saduikis@gmail.com
Energetikos objektų statytojų klubas
EOSKlubas@gmail.com

Knyga

Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Lietuvos elektrifikavimo istorija, II t. Sudarytojai V. Merkys, S. Bilys, V. Bakšys, A. Kraujelis, B. Paškevičius, V. Paznanskis, V. Spudulis, red. kolegija
V. Merkys, S. Bilys ir kt. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2013, – 504 p., 1000 egz.,
ISBN 978-609-431-040-9
Knygoje tęsiamas Lietuvos elektrifikavimo istorijos I tome pradėtas darbas.
Čia plačiau nušviečiama elektros tiekimo linijų eksploatuotojų, elektros tink
lų veteranų prisiminimai, pateikiami išlikę dokumentai. Knygos sudarytojai
stengėsi, kad energetikų prasmingi darbai, specialistų vardai išliktų ir mūsų, ir
ateities kartoms.

Lietuvos energetikų senjorų klubas
vilius.saduikis@gmail.com

Lietuva pasaulio energetikos taryboje 1936–2006. Straipsnių rinkinys, red.
kolegija L. Ašmantas (pirm.), G. Adžgauskas, A. Bačauskas, S. Kutas, R. Paliukas, R. Rukšėnas, V. Stasiūnas, V. Šaduikis. – Lietuvos energetikos muziejus, 2006, – 120 p., 5000 egz., ISBN 9955-9684-2-7
Leidinyje skelbiama informacija apie Lietuvos energetikos komiteto įkūrimą,
veiklą ir įstojimą į Pasaulio energetikos tarybą 1936 m. bei narystės atkūrimą
1992 m., tolesnę veiklą iki 2006 m.

Lietuvos energetikų senjorų klubas
vilius.saduikis@gmail.com

Energetikos objektų statytojų klubas
EOSKlubas@gmail.com

Energetikos ir technikos muziejus
info@emuziejus.lt, 8 5 278 2085
Leonas Ašmantas
l.asmantas@takas.lt

Joana Viga Čiplytė. Panevėžio miesto elektrinei – 80. – 2003, – 95 p., Lietuvos energetikų senjorų klubas
ISBN 9955-449-68-3
vilius.saduikis@gmail.com
Leidinį išleido Panevėžio kraštotyros muziejus. Jame detaliai surinkta medžiaga
apie 1923 m. pradėjusią veikti Panevėžio elektrinę ir pokaryje sukurtus Panevėžio elektros tinklus.
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Knyga

Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Klaipėdos energija 1929–2004. Parengė ir sudarė Vytautas Puodžiūnas. – Lietuvos energetikų senjorų klubas
Memelensis Libra, 2004, – 160 p., 2000 egz., ISBN 9955-544-21-X
vilius.saduikis@gmail.com
Knygoje pasakojama apie elektros atsiradimą Klaipėdoje ir 1900 m. pradėjusią
veikti elektrinę. Pateikiama daugiau informacijos apie 1929 m. pastatytą modernią elektrinę, kuri pokaryje pradėjo aprūpinti miestą ir šiluma.

Algirdas Stumbras. Prisiminimai. – Margi raštai, 2007, – 204 p., 2000 egz., Lietuvos energetikų senjorų klubas
ISBN 978-9986-09-338-1
vilius.saduikis@gmail.com
Tai Lietuvos nusipelniusio inžinieriaus, ilgamečio energetikos sistemos vadovaujančio darbuotojo Algirdo Stumbro atsiminimų knyga.

Stanislovas Danila. Kruonio HAE: trumpasis radimosi metraštis. – Kaunas: Lietuvos energetikų senjorų klubas
Naujasis lankas, 2009, – 240 p., 2000 egz., ISBN 978-9955-03-585-5
vilius.saduikis@gmail.com
Gausiai iliustruotoje knygoje glaustai dėstoma Kruonio hidroakumuliacinės
elektrinės statybos istorija, pateikiami faktiniai duomenys, prisimenami HAE
statę žmonės.
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Knyga

Anotacija
Juozas Linkaitis: gyvenimas, paskirtas Lietuvos energetikai. Sudarytojai
D. Kriščiukaitis, J. Laucius. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2010, – 128 p.,
1000 egz., ISBN 978-609-431-010-2
Knygoje aprašoma vieno iš žymiausių Lietuvos energetikos išvystymo strategų
Juozo Linkaičio profesinė veikla ir gyvenimas. Joje kalbama apie šio iškilaus
žmogaus atsidavimą, patriotizmą. Knyga išsaugo jo šviesų atminimą ir skatina
mus įprasminti ir kitų nusipelniusių Lietuvos energetikai žmonių darbus, jų
veiklą, kuri tiesiogiai susijusi su visa Lietuvos energetikos istorija.

Knygos turėtojai, pastabos
Lietuvos energetikų senjorų klubas
vilius.saduikis@gmail.com
Energetikos ir technikos muziejus
info@emuziejus.lt, 8 5 278 2085
Leidykla „Trys žvaigždutės“
JaronimasL@takas.lt, 8 687 75 147

Rytas. Vakaras. Gyvenimas. Biografijos, apmąstymai. Parengė T. Sinkevi- Lietuvos energetikų senjorų klubas
čius. – 2005, 148 p.
vilius.saduikis@gmail.com
Leidinyje pateiktos KPI energetikos specialybės 1958 m. laidos inžinierių mintys
apie save ir bendrakursius.

Stasys Bilys. Hidroelektrinių miražai Lietuvoje. 1909–2009. – Vilnius: Trys
žvaigždutės, 2010, – 152 p., 1000 egz., ISBN 978-609-431-001-0
Knygoje pateikiami dokumentai pasakoja apie specialistų pastangas naudoti
atsinaujinančius energijos šaltinius. Prieš 50 metų pastatyta Kauno HE sėk
mingai tarnauja Lietuvos gerovei.
Knygos leidimą rėmė Lietuvos elektros energetikos asociacija ir LEO LT, AB

Lietuvos elektros energetikos asociacija
leea@leea.lt
Stasys Bilys
greenlake@takas.lt
Leidykla „Trys žvaigždutės“
JaronimasL@takas.lt, 8 687 75 147
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Knyga

Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Stasys Bilys. Pirmosios elektrinės Lietuvoje. – Vilnius: Trys žvaigždutės,
2011, – 176 p., 1000 egz., ISBN 978-609-431-018-8
2012 m. balandžio 17 d. sukanka 120 metų nuo pirmosios Lietuvoje elektrinės
veikimo pradžios. Nuo tada prasidėjo Lietuvos elektrifikavimas. Knygoje pirmą
kartą pateikiami Rietavo dvaro ir miesto elektrifikavimo autentiški dokumentai,
nušviečiamos ir kitų Lietuvos miestų pirmųjų elektrinių istorijos.

Lietuvos energetikų senjorų klubas
vilius.saduikis@gmail.com

Stasys Bilys. Pirmosios elektrinės Lietuvoje. Antra dalis. – Vilnius: Trys
žvaigždutės, 2012, – 200 p., 1000 egz., ISBN 978-609-431-031-7
Knygos antroje dalyje toliau nagrinėjamos Lietuvos miestų elektrifikavimo
istorijos, elektrifikavimo sąlygos, rašoma apie tų svarbių šaliai darbų organizatorius. Knygoje pateikiami elektrifikavimo planai, sprendimai ir klystkeliai,
kuriuos nuėjo mūsų kraštas.

Lietuvos elektros energetikos asociacija

Stasys Bilys
greenlake@takas.lt
Leidykla „Trys žvaigždutės“
JaronimasL@takas.lt, 8 687 75 147

Lietuvos energetikų senjorų klubas
vilius.saduikis@gmail.com
Stasys Bilys
greenlake@takas.lt
Leidykla „Trys žvaigždutės“
JaronimasL@takas.lt, 8 687 75 147

Stasys Bilys. Pirmosios elektrinės Lietuvoje. Trečia dalis. – Vilnius: Trys
žvaigždutės, 2013, – 208 p., 1000 egz., ISBN 978-609-431-042-3
Knygos trečiojoje dalyje toliau aprašomos Lietuvos miestų elektrifikavimo istorijos, rašoma apie tų svarbių darbų įtaką šaliai, žmonių gyvenimui, ekonomikos,
kultūros vystymuisi.
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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
info@lsta.lt
Stasys Bilys
greenlake@takas.lt
Leidykla „Trys žvaigždutės“
JaronimasL@takas.lt, 8 687 75 147

Knyga

Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Per gyvenimo audras į mokslo šviesą. Sudarytojai D. Kriščiukaitis, P. Kas- Lietuvos energetikų senjorų klubas
peravičius, A. Nemura, A. Navickas. – Kaunas: Technologija, 2007, – 107 p., vilius.saduikis@gmail.com
60 egz., ISBN 978-9955-25-220-7
Vytauto Didžiojo universiteto (1945–1950 m.) – Kauno politechnikos instituto
(1951 m. sausis–gegužė) elektrotechniškųjų specialybių absolventų atsiminimai
ir pamąstymai.

Elektros įrenginių apsauginio įžeminimo montavimas. Parengė Respubliki- Lietuvos energetikų senjorų klubas
nis mokslinės-techninės informacijos ir propagandos institutas. – Vilnius: vilius.saduikis@gmail.com
Pergalė, 1962, – 78 p., 2400 egz.

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras, Gediminas Isoda. Elektros
instaliacija. Bendros žinios ir įrengimas. – Vilnius: Firidas, 2004 m., – 352 p.,
1000 egz., ISBN 9955-590-15-7
Leidinyje pateikiamos pagrindinės žinios, reikalingos įrengiant elektros instaliaciją bendros paskirties objektuose – gyvenamuosiuose namuose, įstaigose, pagalbiniuose pastatuose – priestatuose, sodo nameliuose ir pan. Aprašomi elektros
instaliacijos būdai, jos elementai, įrankiai, montavimo metodai ir priemonės.

Lietuvos energetikų senjorų klubas
vilius.saduikis@gmail.com
Lietuvos elektros energetikos asociacija
leea@leea.lt
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Knyga

Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija. Centralizuotas šilumos tiekimas – kelias Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
į šalies energetinę nepriklausomybę ir švarią aplinką. – Vilnius: Sapnų sala, info@lsta.lt, (8-5)2667025
2008, – 72 p., 800 egz.
Leidinys išleistas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 10 metų veiklos minėjimo
proga.
Leidinyje pateikta informacija apie kiekvieną Lietuvos šilumos tiekėjų asocia
cijos narį, aprašomi įmonių pagrindiniai istorinės raidos faktai, pateikiami
aktualūs duomenys apie gamybos pajėgumus, vartotojus, aprašymai apie vykdomos veiklos pasiekimus, naudą, įgyvendintas ekonomines, aplinkosaugines,
socialines priemones, vystant centralizuotą šilumos tiekimą Lietuvoje.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija. Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
info@lsta.lt, (8-5)2667025
apžvalga 1990–2007. – Vilnius: Sapnų sala, 2008, – 168 p., 300 egz.
Lietuvoje centralizuoto šilumos tiekimo pradžia laikoma 1947 m. birželio 7 d.,
kai Kaune iš Petrašiūnų šiluminės elektrinės buvo pradėtas tiekti garas popieriaus fabrikui. Leidinyje pateikti duomenys apie šilumos ūkio sektoriaus istoriją,
pertvarkas, vykusias 1990–2007 m., apžvelgiami pagrindiniai CŠT sistemos
elementai (šilumos punktai, skaitikliai, kaip tiekiama šiluma ir karštas vanduo
gyventojams), šiluminės energijos gamybą ir tiekimą iki pastatų reglamentuojantys teisės aktai, analizuojami pagrindiniai ūkinės veiklos rodikliai, jų
vystymosi tendencijos.
Orientuojantis į Vakarų Europos šalis, kurių klimatas yra panašus į Lietuvos,
ir sekant jų pavyzdžiu, būtina plėsti centralizuotą šilumos tiekimą, diegiant
pažangiausias technologijas, pradedant šilumos šaltiniais ir baigiant šilumą
vartojančiais įrenginiais. Ypatingai svarbu kreipti kaip galima didesnį dėmesį į
gyventojų būsto ir jį šildančių bei aprūpinančių karštu vandeniu sistemų būklės
gerinimą.
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Knyga

Anotacija
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija. Šilumos vartotojo vadovas. – Vilnius:
Standartų spaustuvė, 2011, – 312 p., 4000 egz., ISBN 978-609-95258-0-8
Leidinys skirtas daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams, pastatų savininkams, daugiabučių namų valdytojams (administratoriams), pastatų šildymo ir
(ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojams bei visiems fiziniams ir juridiniams
asmenims, susijusiems su šilumos tiekimo organizavimu.
Leidinio tikslas – objektyviai nušviesti visuomenę ir šilumos vartotojams suteikti
reikiamą (objektyvią) informaciją apie vieną iš svarbiausių Lietuvos energetikos
sektorių – CŠT.
Leidinyje be tekstinės dalies gausu iliustracijų ir pavyzdžių, leisiančių lengviau
suvokti pateiktą informaciją, patiems skaitytojams padaryti išvadas.

Knygos turėtojai, pastabos
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
info@lsta.lt, (8-5)2667025
Lietuvos energetikų senjorų klubas
vilius.saduikis@gmail.com

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija. Žingsnis į priekį: nuo iškastinio kuro prie Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
atsinaujinančių resursų. – Vilnius: Baltijos kopija, 2013, – 288 p., 1000 egz. info@lsta.lt, (8-5)2667025
Leidinys skirtas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 15 metų progai paminėti.
Drauge dirbame jau 15 metų. Žvelgiant į asociacijos veiklą iš laiko perspektyvos
apima dviprasmiški jausmai. Viena vertus, įveiktas ilgas kelias, kuris leidžia
kiekvienam šilumininkui didžiuotis atliktu darbu ir pasiekimais. Kita vertus,
nerimą kelia šilumos ūkio politizavimas, dėl kurio šilumos įmonių veikla piktavališkai menkinama. Konstatuokime: mūsų pastangomis valstybė šiandien turi
ne tik išplėtotus, bet ir modernius, renovuotus šilumos tinklus, kurie efektyvumu
prilygsta pažangiausių Vakarų valstybių pavyzdžiams. Per pastaruosius 10 metų
nuostolius šilumos perdavimo tinkluose sumažinome vidutiniškai nuo 32 iki
15 proc. Tai – didžiulis pasiekimas.
Leidinį sudaro 3 dalys: asociacijos narių pristatymas, šilumos ūkio sektoriaus
apžvalga iki 2012 m. (parengė dr. V. Lukoševičius), asociacijos veiklos apžvalga.
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Knyga

Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras, Gediminas Isoda. Elektros Lietuvos elektros energetikos asociacija
technologijos. Žinynas. – Vilnius: Firidas, 2008 m., – 860 p., ISBN 978- leea@leea.lt
9955-590-73-6
Leidinyje išdėstytos pagrindinės žinios, reikalingos įrengiant pastatų elektros
instaliaciją. Pateikiami atskiri pastatų elektros įrangos technologijų elementai –
elektros instaliacijos reikalavimai, įžeminimas, žaibosaugos sistemos įrengimas,
matavimai elektros įrenginiuose, elektros energijos kokybės analizės principai.
Klimato kaita. Straipsnių rinkinys I. Rengėjas Danijos ambasada Vilniuje. – Lietuvos elektros energetikos asociacija
2008, ISBN 978-9955-34-153-6
leea@leea.lt

Klimato kaita. Straipsnių rinkinys II. Rengėjas Danijos ambasada Vilniuje. – Lietuvos elektros energetikos asociacija
2009, ISBN 978-9955-34-190-1
leea@leea.lt
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Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Elektra Lietuvoje. Red. kolegija A. Stumbras, J. Martusevičius, A. Žilinskas, Algirdas Stumbras
L. Sidaraitė. – Lietuvos vyriausioji gamybinė energetikos ir elektrifikacijos
valdyba, 1980, – 240 p., 500 egz.
Knyga skirta tarnybiniam naudojimui ir detaliai apžvelgia 1980 m. Lietuvos
energetiką.

Energetikos politika, rinkos ir technologijos centrinėje ir rytų Europoje Algirdas Stumbras
XXI amžiuje. Pasaulio energetikos taryba. Regioninis forumas. Redakcinė
komisija V. Miškinis, D. Štreimikienė, A. Galinis, A. Klementavičius. – Lietuvos energetikos institutas, 2000, – 256 p., 140 egz.
Pagrindiniai forumo pranešimai.

Elektrotechnika, Nr. 21. Red. kolegija V. Ažubalis, P. Kostrauskas, J. Marti- Algirdas Stumbras
naitis, A. Navickas, P. Pukys. – 1997, – 214 p., 150 egz.
Straipsnių rinkinys, sudarytas teminės konferencijos pranešimų pagrindu.

17

Knyga

Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Profesorius Algimantas Ambrazevičius. Darbai Lietuvai 1934–2004. Sudarė Algirdas Stumbras
G. Sasnauskaitė ir J. V. Žiugžda. Red. A. Steponaitienė. – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2005, – 103 p., 100 egz.
Profesoriaus Algimanto Ambrazevičiaus gyvenimo ir darbų apžvalga.

Energetika. Čekoslovakijos energetika. Informacinis biuletenis. Red. J. Lin- Algirdas Stumbras
kaitis. – Lietuvos ministrų tarybos valstybinis mokslinis technikos komitetas,
1958, – 56 p., 1000 egz.
Biuletenis paruoštas pagal inž. J. Helerio, J. Sabaliausko, A. Stumbro kelionės į
Čekoslovakiją ataskaitas.

Šilumos energetika ir technologijos – 2008. Red. kolegija S. Šinkūnas, Algirdas Stumbras
A. Adomavičius, J. V. Žiugžda, G. Miliauskas, J. Gudzinskas, E. Puida. –
Lietuvos energetikos institutas, 2008, – 342 p., 150 egz.
Konferencijos pranešimų medžiaga.
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Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Elektros vartojimo atmintinė verslininkams. Sudarytojai J. Laucius, V. Jurk- Leidykla „Trys žvaigždutės“
šaitis, P. Kuznecovas, J. Kaškelevičius, recenzavo V. Poderis. – Vilnius: Trys JaronimasL@takas.lt, 8 687 75 147
žvaigždutės, 2002, – 32 p., 15000 egz., ISBN 9955-454-29-6
AB „Lietuvos energija“, norėdama padėti verslininkui, pasirūpino, kad būtų
parengta ir išleista Atmintinė, kurioje būtų išdėstyti svarbiausi teisės aktų reikalavimai. Jie padėtų orientuotis šioje srityje, sutaupyti daug laiko ir lėšų, apsaugoti
nuo galimų pažeidimų ir rūpesčių.

Elektrosaugos, priešgaisrinės apsaugos, pirmosios medicininės pagalbos, Leidykla „Trys žvaigždutės“
saugių ir sveikų darbo sąlygų ir kt. tematikos 30-ies pavadinimų plakatų JaronimasL@takas.lt, 8 687 75 147
komplektas. – Vilnius: Trys žvaigždutės.
Pirmą kartą pagal naujus ES reikalavimus išleisti A-3 ir A-2 formato plakatai. Jie
labai reikalingi visose energetikų įmonėse, darbuotojų darbo vietose. Leidykla
jų turi pakankamą kiekį.

Jeronimas Laucius. Belaukiant Visagino AE. Mintys apie Lietuvos energetiką. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2008, –144 p., 2000 egz.
Knyga skirta visiems besidomintiems Lietuvos energetikos problemomis. Joje
supažindinama su Lietuvos energetikos istorija, pagrindinėmis elektros gamybos
rūšimis: šiluminėmis elektrinėmis, hidroenergetika, vėjo, biomasės panaudojimu. Analizuojami branduolinės energetikos – kaip šiuolaikinės ir perspektyvios
energetikos – privalumai, supažindinama su naujaisiais branduolinių jėgainių
reaktoriais, pasirengimu Lietuvoje statyti naują atominę elektrinę – Visagino AE.

Leidykla „Trys žvaigždutės“
JaronimasL@takas.lt, 8 687 75 147
Lietuvos elektros energetikos asociacija
leea@leea.lt
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Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Jeronimas Laucius. Susipažinkime: aš – elektra! – Vilnius: Trys žvaigždutės, Leidykla „Trys žvaigždutės“
2001, – 44 p., 10000 egz.
JaronimasL@takas.lt, 8 687 75 147
Populiariai aiškinama elektros atsiradimo istorija, elektros variklių, generatorių
veikimo principai, pasakojama apie elektros energijos naudojimą buityje.

Jeronimas Laucius. Žalieji Energėnų lobiai. – Vilnius: Trys žvaigždutės, Leidykla „Trys žvaigždutės“
2003, – 24 p., 3000 egz.
JaronimasL@takas.lt, 8 687 75 147
Vaizdi saulės, vėjo, hidroresursų, biokuro energijos panaudojimo knygutė.

Jeronimas Laucius. Nykštuko Taupuko lobiai. – Vilnius: Trys žvaigždutės, Leidykla „Trys žvaigždutės“
2007, – 24 p., 12000 egz.
JaronimasL@takas.lt, 8 687 75 147
Populiariai aiškinami elektros, šilumos, energijos principai.
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Jeronimas Laucius. Pagavau vėją. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2007, – 32 p., Leidykla „Trys žvaigždutės“
3000 egz.
JaronimasL@takas.lt, 8 687 75 147
Vėjo panaudojimas senovėje ir dabartyje, gaminant elektros energiją.

Jeronimas Laucius. Šimtas saulės spindulių. – Vilnius: Trys žvaigždutės, Leidykla „Trys žvaigždutės“
2000, – 24 p., 3000 egz.
JaronimasL@takas.lt, 8 687 75 147
Saulės energijos panaudojimo knygelė.

Jeronimas Laucius. Laukia milžinas lopšinės. – Vilnius: Trys žvaigždutės, Leidykla „Trys žvaigždutės“
2002, – 32 p., 20000 egz.
JaronimasL@takas.lt, 8 687 75 147
Ignalinos AE sustabdymo problematika.
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Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Kauno elektrinė. Istorinė medžiaga, prisiminimai, fotodokumentai. – Kau- UAB „Energijos sistemų servisas“
nas: Mažoji poligrafija, 2000, – 239 p., 300 egz., ISBN 9986-969-25-5
auguniene@enss.lt
Knygoje apžvelgtas Kauno miesto energetikos vystymas nuo pirmosios Lietuvos viešosios centrinės elektrinės pastatymo iki Kauno elektrinės 1999 metais.
Supažindinama su elektrinėje dirbusių specialistų prisiminimais, su žymesnių
darbuotojų biografijomis.

Vytautas Petraitis. Kintamosios srovės pagrindai. I d. Vienfazė srovė. – Stasys Bilys
Kaunas, 1939, – 356 p.
greenlake@takas.lt
Kintamosios srovės pagrindai sudaro vieną sunkiausių elektrotechnikos kursų.
Autorius stengėsi jį išdėstyti plačiai analizuodamas ir matematinę, ir fizinę jo
pusę. Kad būtų lengviau suprasti, jis pavartojo įvairių elektros grandinės veiksnių
palyginimus su gerai žinomais fizikiniais reiškiniais.
Knyga iliustruota 69 smulkiai išnagrinėtais uždaviniais, kurie žymiai palengvina
suprasti dėstomąjį kursą ir praktiškai pritaikyti teorines žinias.
Elektrotechnika. – 1976, – 264 p.
Stasys Bilys
Technikos mokslų išvystymo respublikoje ir jų rezultatų panaudojimo konfe- greenlake@takas.lt
rencijos medžiaga.
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Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Bronius Kavolėlis. Savos gamybos saulės kolektoriai vandeniui šildyti. – Stasys Bilys
Raudondvaris: Milga, 1996, –36 p., 2500 egz., ISBN 9986-732-00-X
greenlake@takas.lt
Aprašomi savos gamybos saulės kolektoriai bei šildytuvai, išbandyti Lietuvos
žemės ūkio inžinerijos institute, o taip pat naudojami JAV, Vokietijoje, Lenkijoje,
Rusijoje. Yra pakankamai duomenų saulės kolektoriams pasigaminti ir paprasčiausioms vandens šildymo sistemoms su jais įsirengti. Knygelė skiriama sodybų,
individualių namų, vasaros stovyklų šeimininkams, norintiems savo jėgomis
pasigaminti ir įsirengti vandens šildymo saulės spindulių energija priemones.
Kastytis Paulionis, Vytenis Liudas Linkevičius, Anzelmas Bačauskas. Kaip Stasys Bilys
namuose taupyti energiją ir pinigus. – Vilnius: Lietuvos energetikų mokslo greenlake@takas.lt
ir technikos draugijos IĮ „Energetika“, 1997, – 44 p., 2500 egz.
Šioje knygelėje pateikti paveikslėliai, lentelės bei paprasti pavyzdžiai ir skaičiavimo metodų aprašymai patars gyventojui, kaip sumažinti jo būsto energijos
poreikius ir išlaidas. Skaitytojai taip pat supažindinami su šilumos gamybos ir
karšto vandens tiekimo pagrindais bei reguliavimo įrenginiais, apskaitos prietaisais ir jų įrengimo tvarka, namų apšiltinimui naudojamomis medžiagomis ir
jų savybėmis.
Zigmas Juškevičius. Darbo traumos Lietuvos energetikos sistemoje 1949– Stasys Bilys
1999 m. – Vilnius: AB „Lietuvos energija“, 2000, – 208 p., 550 egz.
greenlake@takas.lt
Leidinyje pateikta 51 metų darbo traumų apžvalga, suvestiniai duomenys, vaizdinė medžiaga, 150 mirtinų traumų aprašai, nukentėjusiųjų nuo elektros gaivinimo pagrindai. LES darbo traumų duomenys lyginami su Lietuvos ir daugelio
kitų valstybių bei jų energetikos duomenimis. Pateikti žuvusiųjų, atgaivintųjų
(1974–1999 m. atgaivinti 26 darbuotojai) ir jų gaivintojų sąrašai bei šeštadalio
pasaulio energetikų gaivinimo varžybų rezultatai. Leidinys skiriamas energetikos
sistemos darbuotojams mokyti.
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Knygos turėtojai, pastabos

Energetikos ir elektrotechnikos technologijos. Konferencijos pranešimų Stasys Bilys
medžiaga, – Kaunas: Technologija, 2000, – 124 p.
greenlake@takas.lt

Algirdas Smilgevičius. Literatūros rodyklė. Sudarė Ona Juršaitė. – Vilnius: Stasys Bilys
Technika, 2006, – 52 p., 100 egz.
greenlake@takas.lt
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Elektronikos fakulteto Automatikos
katedros profesoriaus, habilituoto daktaro Algirdo Smilgevičiaus „Literatūros
rodyklė“ apima jo mokslinę ir visuomeninę veiklą nuo 1959 m. iki 2006 m.
kovo. Renkant medžiagą, naudotasi prof. A. Smilgevičiaus archyvais, valstybinės
bibliografijos leidiniais, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo, Lietuvos technikos,
Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekų katalogais ir fondais.
Akimirka. 50 metų. 2009, – 204 p.
Stasys Bilys
Kauno politechnikos instituto Elektromechanikos fakulteto IX (1958 m.) inži- greenlake@takas.lt
nierių laidos prisiminimai.
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Knygos turėtojai, pastabos

Tautvydas Sinkevičius. Žodžiai profesijos broliams. – VšĮ „Geležinkelių Stasys Bilys
veteranai“, 2010, – 100 p.
greenlake@takas.lt
Knygoje sudėtos Tautvydo Sinkevičiaus, ilgamečio geležinkelininko, 1990 m.
paskirto LG kadrų ir socialinio vystymo direktoriumi, vėliau kuravusio ir keleivių vežimo sritį, laikraščio „Geležinkelininkas“ atkūrėjo bei bendradarbio
publikacijos laikraštyje, kuriose jis ne tik įvardindavo aktualias tuometines
Valstybinės įmonės „Lietuvos geležinkeliai“, vėliau tapusios akcine bendrove,
problemas, bet ir stengėsi ieškoti jų sprendimo būdų.
Lietuvos hidroenergetika. 1996–2011 metų veikla. Sudarytojai Petras Punys, Stasys Bilys
Bronislovas Ruplys, Egidijus Kasiulis. – Lietuvos hidroenergetikų asociacija, greenlake@takas.lt
2012, – 64 p., 800 egz.

Б. В. Дзюбенко, А. Сакалаускас, Л. Ашмантас, М. Д. Сегаль. Турбулентное
течение и теплообмен в каналах энергетических установок (Turbulencinis tekėjimas ir šilumos mainai energetikos įrenginių kanaluose). Под ред.
Б. В. Дзюбенко. – Vilnius: Pradai, 1995, – 300 p., 500 egz. ISBN 9986-405-67-X
Knygoje pateikta teorinių ir eksperimentinių tyrimų rezultatai turbulencinio
srauto struktūros, šilumos mainų ir šilumnešio pernešimo skersiniame pjūvyje
kanaluose sudarytuose išilgai aptekamų suktų vamzdžių ir vamzdžių su spiralinėmis briaunomis rinklių. Parodomas šilumos mainų efektyvus padidėjimas,
pasukant srautą minėtuose kanaluose.

Stasys Bilys
greenlake@takas.lt
Leonas Ašmantas
l.asmantas@takas.lt
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Anotacija
Б. В. Дзюбенко, Л.-В. Ашмантас, А. С. Мякочин. Термодинамика (Termodinamika. Vadovėlis aukštosioms mokykloms). – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2006, – 304 p., 400 egz., ISBN 9955-641-41-X
Vadovėlyje išdėstyti termodinamikos dėsniai ir skaičiavimo metodai pritaikomi
įvairiems termodinaminiams procesams ir sistemoms su idealiomis ir realiomis
dujomis bei įvertinamos cheminės reakcijos jose. Nagrinėjamos termodinaminės sistemos modeliuoja raketinių ir aviacijos variklių bei atskirų jų elementų
darbo sąlygas, nustatomi srauto ištekėjimo parametrai. Termodinaminiame
skaičiavime taikomi ciklinių procesų vyksmo ir termodinaminių potencialų
(būdingųjų funkcijų) metodai.
Б. В. Дзюбенко, И. И. Федик, Л.-В. Ашмантас. Проблемы создания
ядерного ракетного двигателя. Становление и развитие (Branduolinio
raketinio variklio kūrimo problemos. Tapsmas ir plėtojimas). – Vilnius: Trys
žvaigždutės, 2008, – 176 p., 300 egz., ISBN 978-9955-641-67-4
Istoriniu požiūriu išdėstyti reaktorių technologijų etapai, kuriant branduolinius
raketinius variklius ir kosminės paskirties branduolinius energijos-variklio įrenginius heterogeninio reaktoriaus pagrindu su suktais šilumą išskiriančiais elementais
ir skaičiavimo-teorinių ir eksperimentinių šilumos-masės mainų tyrimų rezultatai
veikiant branduoliniam energijos-variklio įrenginiui stacionariu ir nestacionariu
režimu tai modeliuojančiuose elektrofiziniuose ir reaktoriaus įrenginiuose.
Б. В. Дзюбенко, Л.-В. Ашмантас, В. М. Краев, А. С. Мякочин.
Теплопередача в авиационно-космической технике (Šilumos perdavimas aviacijos-kosmoso technikoje. Vadovėlis aukštosioms mokykloms). –
Vilnius: Trys žvaigždutės, 2012, – 300 p., 250 egz., ISBN 978-609-431-028-7
Vadovėlyje pateikiami šilumos mainų dėsningumai ir šilumos-masės mainų
procesų skaičiavimo metodai nevienalytiškos temperatūros erdvėje, esant stacionarioms ir nestacionarioms vykstančių procesų sąlygoms. Specialūs skyriai
šilumos-masės mainų erdvėlaivių branduoliniuose jėgainės-variklio įrenginiuose ir angliavandenilio kuro kaip šilumnešio panaudojimas lėktuvuose.

Knygos turėtojai, pastabos
Leonas Ašmantas
l.asmantas@takas.lt
Leidykla „Trys žvaigždutės“
JaronimasL@takas.lt, 8 687 75 147

Leonas Ašmantas
l.asmantas@takas.lt
Leidykla „Trys žvaigždutės“
JaronimasL@takas.lt, 8 687 75 147

Leonas Ašmantas
l.asmantas@takas.lt
Leidykla „Trys žvaigždutės“
JaronimasL@takas.lt, 8 687 75 147

Knyga

Anotacija
Kruonio HAE didybė ir vargai. Sudarytojas Algis Kusta. – Vilnius: Margi
raštai, 1999, – 200 p., 4000 egz., ISBN 9986-09-213-2
Knygoje pasakojama apie svarbaus Lietuvos energetikos objekto Kruonio hidro
akumuliacinės elektrinės statybos metus – nuo projektavimo iki pirmųjų agregatų paleidimo.

Knygos turėtojai, pastabos
Leonas Ašmantas
l.asmantas@takas.lt
Lietuvos elektros energetikos asociacija
leea@leea.lt

Jonas Gylys, Leonas Ašmantas. Atominių elektrinių branduoliniai energeti- Leonas Ašmantas
niai įrenginiai (paskaitų konspektas). – Kaunas: Technologija, 1991, – 60 p., l.asmantas@takas.lt
80 egz., UDK 621.039.5
Konspekte nušviečiami šiluminių neutronų reaktorių veikimo principai, pateikiami reaktorių fizinio-neutroninio skaičiavimo pagrindai, išdėstomi svarbiausi
šiluminio-hidraulinio skaičiavimo momentai, supažindinama su įvairių reaktorių konstrukcijos ypatumais.

Jonas Gylys, Leonas Ašmantas. Atominių elektrinių branduoliniai energetiniai įrenginiai (vadovėlis). – Kaunas: Technologija, 2011, – 287 p., 100 egz.,
ISBN 978-9955-25-977-0
Vadovėlyje supažindinama su pagrindiniais branduolinių reaktorių veikimo
principais, konstrukcijomis, branduolinio kuro ciklo elementais, su ateities
branduolinėmis ir termobranduolinėmis energetikos sistemomis, sauga ir atliekų tvarkymu. Vadovėlis skirtas techniškų specialybių studentams, jis gali būti
naudingas visiems, besidomintiems branduoline energetika.

Leonas Ašmantas
l.asmantas@takas.lt
Jonas Gylys
jonas.gylys@ktu.lt
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Anotacija
Л.-В. Ашмантас, Б. В. Дзюбенко. Проблемы теплообмена и гидродинамики
в ядерных энергодвигательных установках космических аппаратов (Branduolinių jėgainių-variklių šilumos mainų ir hidrodinamikos problemos erdvėlaiviuose). – Vilnius: Pradai, 1997, – 370 p., 250 egz., ISBN 9986-776-59-7
Knygoje nagrinėjama įvairios metodikos parenkant erdvėlaivio branduolinio
reaktoriaus geometrinius ir režimo parametrus, rinklių ir šilumokaičių paviršius.
Pateikiami įvairūs būdai apibendrinant šilumos atidavimo, hidraulinio pasipriešinimo, tarpkanalinio maišymosi bandymų duomenis ir pateikiamos praktinės
rekomendacijos atliekant šiluminius-hidraulinius rinklių ir kitus branduolinės
jėgainės-variklio įrenginio skaičiavimus.
Б. В. Дзюбенко, Л.-В. Ашмантас, М. Д. Сегаль. Моделирование ста
ционарных и переходных теплогидравлических процессов в каналах
сложной формы (Stacionarių ir pereinamų šiluminių-hidraulinių procesų
modeliavimas sudėtingos formos kanaluose). – Vilnius: Pradai, 1994, –
232 p., 500 egz., ISBN 9986-405-28-9
Matematiškai aprašyti ir stacionarių, ir nestacionarių šilumos masės mainų
procesai suktų vamzdžių rinklių ir akytų elementų paviršiuose. Taikomas homogenizuotos terpės modelis. Panaudoti įvairūs skaitmeninio sprendinio modeliai.
Didelis dėmesys skiriamas eksperimentiniam tekėjimo modelių pagrindimui.
B. V. Dzyubenko, L.-V. Ashmantas, M. D. Segal. Modelling and Design of
Twisted Tube Heat Exchangers / Edited by T. F. Irvine. – Begell House Inc.,
New York. – 2000. – P. 210. ISBN 1-56700-123-8
Monografijos „Моделирование стационарных и переходных теплогидрав
лических процессов в каналах сложной формы“ vertimas. Matematiškai
aprašyti ir stacionarių, ir nestacionarių šilumos masės mainų procesai suktų
vamzdžių rinklių ir akytų elementų paviršiuose. Taikomas homogenizuotos
terpės modelis. Panaudoti įvairūs skaitmeninio sprendinio modeliai. Didelis
dėmesys skiriamas eksperimentiniam tekėjimo modelių pagrindimui.

Knygos turėtojai, pastabos
Leonas Ašmantas
l.asmantas@takas.lt

Leonas Ašmantas
l.asmantas@takas.lt

Leonas Ašmantas
l.asmantas@takas.lt
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Anotacija
Ю. И. Данилов, Б. В. Дзюбенко, Г. А. Дрейцер, Л.-B. Ашмантас. Тепло
обмен и гидродинамика в каналах сложной формы (Šilumos mainai ir hidrodinamika sudėtingos formos kanaluose) / Под ред. В. М. Иeвлева/ – Mask
va: Mašinostroenije, 1986, – 200 p., 2370 egz., УДК 629.7[536.27+662.987]
Knygoje pateikiami šilumos mainų, hidraulinio pasipriešinimo, terpės maišymosi skerspjūvyje ir jo turbulencinės struktūros tyrimų rezultatai, išilgai aptekant
terpei glaustų suktų vamzdžių rinkles, taip pat šilumos mainai ir hidraulinis
pasipriešinimas tokių vamzdžių viduje. Parodomas jų pagrindu sukurtų šilumokaičių efektyvumas.
J. N. Danilov, B. V. Dzyubenko, G. A. Dreitser, L.-V. Ashmantas. Analysis and
Design of Swirl-Augmented Heat Exchangers / Edited by T. F. Irvine. – New
York, Hemisphere Publishing Corporation. – 1990. – P. 245. ISBN 0-89116-701-3
Monografijos „Теплообмен и гидродинамика в каналах сложной формы“
vertimas. Knygoje pateikiami šilumos mainų, hidraulinio pasipriešinimo, terpės maišymosi skerspjūvyje ir jo turbulencinės struktūros tyrimų rezultatai,
terpei išilgai aptekant glaustų suktų vamzdžių rinkles, taip pat šilumos mainai
ir hidraulinis pasipriešinimas tokių vamzdžių viduje. Parodomas jų pagrindu
sukurtų šilumokaičių efektyvumas.
Б. В. Дзюбенко, Г. А. Дрейцер, Л.-В. Ашмантас. Нестационарный теп
ломассообмен в пучках витых труб (Nestacionarūs šilumos-masės mainai suktų vamzdžių rinklėse). – Maskva: Mašinostroenije, 1988, – 240 p.,
2780 egz., ISBN 5-217-00007-4
Pateikiama nestacionarių ir stacionarių šilumos-masės mainų teorinių ir eksperimentinių tyrimų rezultatai, terpei išilgai aptekant glaustus suktų vamzdžių
pluoštus, pritaikomus šilumokaičiuose ir kituose šilumos mainų aparatuose.
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Leonas Ašmantas
l.asmantas@takas.lt

Leonas Ašmantas
l.asmantas@takas.lt

Leonas Ašmantas
l.asmantas@takas.lt
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B. V. Dzyubenko, G. A. Dreitser, L. V. Ashmantas. Unsteady Heat and Mass Leonas Ašmantas
Transfer in Helical Tube Bundles. – New York, Hemisphere Publishing Cor- l.asmantas@takas.lt
poration. –1990. – P. 225. ISBN 0-89116-884-2
Monografijos „Нестационарный тепломассообмен в пучках витых труб“
vertimas. Pateikiama nestacionarių ir stacionarių šilumos-masės mainų teorinių
ir eksperimentinių tyrimų rezultatai, terpei išilgai aptekant glaustus suktų vamzdžių pluoštus, pritaikomus šilumokaičiuose ir kituose šilumos mainų aparatuose.
Leonas Ašmantas. Laisvės skausmas. – Vilnius: Pradai, 1996, – 424 p., Leonas Ašmantas
4000 egz., ISBN 9986-776-08-2
l.asmantas@takas.lt
Profesoriaus, habil. dr. Leono Ašmanto, pirmojo 1990 metų kovo 11 dieną atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos energetikos ministro, ataskaita visuomenei. Publicistinis tonas, išsamus teksto dokumentavimas padeda susidaryti
gana detalų vaizdą apie vyriausybių darbą 1990–1993 metais ir susikertančius
politinių grupių interesus, pajusti bendrąją to meto visuomenės atmosferą.

Ляонас Ашмантас. Атомная электростанция. Боль свободы. – IAE in Leonas Ašmantas
formacinis centras, – 1996, – 94 p., 800 egz.
l.asmantas@takas.lt
Pateikiama Ignalinos AE atsiradimo, eksploatacijos pradžia, iškilę nesklandumai, vėliau sunkumai, sukelti savųjų ir svetimųjų, paskelbus Nepriklausomybės
atkūrimą.
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Leonas Ašmantas. Likimo srovės. – Vilnius: VšĮ PLVLA „Lietuviška vaikų
knyga“, 2008, – 360 p., 1000 egz., ISBN 978-9986-764-14-4
Profesorius habil. dr. Leonas Ašmantas, Pirmosios Vyriausybės energetikos
ministras, atskleidžia sudėtingą ir painų problemų ir žmogiškųjų santykių raizginį: 1990–1993 m. Vyriausybių darbo užkulisius, politinių grupių interesus,
visuomenės susiskaldymą.

Knygos turėtojai, pastabos
Leonas Ašmantas
l.asmantas@takas.lt
Lietuvos elektros energetikos asociacija
leea@leea.lt

L. Ašmantas. Branduolinės energetikos vystymo tendencijos. – Vilnius: Leonas Ašmantas
Žinija, 1989, – 26 p., 500 egz.
l.asmantas@takas.lt
Pateikiama situacija pasaulyje, pasiskirstymas pagal branduolinių reaktorių tipus, galimų ateities reaktorių apžvalga, atkreipiamas dėmesys į saugos principus
ir svarbą bei plėtros prognozių nepatikimumą.

Mūsų nerimas – Ignalinos AE. L. Ašmantas, A. Juška, V. Šuksteris, B. Perliba, Leonas Ašmantas
D. Marčiulionienė, V. Juodkazis, J. Virbickas, R. Jasiulionis. – Vilnius: Žinija, l.asmantas@takas.lt
1991, – 50 p., 5000 egz., ISBN 5-89942-329-3
Įvertinta elektros energijos gamyba, aplinkos tarša Lietuvoje, radionuklidų mig
racija Drūkšių ežere, spinduliuotė, vandens tvenkinio-aušintuvo hidroterminis
ir hidrocheminis režimai, geologinė aplinka, bei AE poveikis ekosistemoms.

31

Knyga

Anotacija
Ignalinos jėgainės godojimas. Straipsnių rinkinys. Sudarytojas Leonas Aš
mantas. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2007, – 232 p., 2000 egz., ISBN 9789955-641-53-7
Knygoje platokame laikmečio fone nagrinėjama opi Ignalinos atominės jėgainės problema. Šios pirmosios IAE istorijos pagrindas – įvykių liudininkų
prisiminimai, išsaugota vertinga asmeninių archyvų medžiaga, įvairūs doku
mentai. Tai pirmas drąsus mėginimas kalbėti atvirai ir tiesiai gyvybiškai svarbia
ir Valstybės ateičiai lemtinga tema.
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Leonas Ašmantas
l.asmantas@takas.lt
Lietuvos elektros energetikos asociacija
leea@leea.lt

Pirmoji Vyriausybė, 1990–1991 m. Sudarytojai Vaidotas Antanaitis, Leo Leonas Ašmantas
nas Ašmantas, Kostas Birulis, Darius Kuolys. – Vilnius: Pradai, 2000, – l.asmantas@takas.lt
448 p., ISBN 9986-943-64-7
Ši knyga – apie atkurtos nepriklausomos Lietuvos pirmąją Vyriausybę, kurios
kadencija, deja, buvo labai trumpa. Savo atsiminimuose Ministrų kabineto nariai prisimena savo veiklą, politinius įvykius didžiuoju sunkmečiu, kada reikėjo
įtvirtinti Respublikos nepriklausomybę po pusamžį trukusios TSRS okupacijos.
Georgijus Kopčinskis, Nikolajus Šteinbergas. Černobylis: katastrofos ana- Leonas Ašmantas
tomija. Iš rusų kalbos vertė K. Uscila. – Vilnius: Versmė, 2012, – 280 p., l.asmantas@takas.lt
ISBN 978-9955-589-48-8
Knygoje analizuojamos atominės jėgainės katastrofos priežastys ir pamokos,
ko gero, pirmą kartą nušviečiamas tikrasis Černobylio atominės elektrinės
personalo vaidmuo per 1986 metų avariją ir likviduojant jos padarinius. Knygos autoriai – žinomi branduolinės energetikos specialistai, sukaupę didžiulę
atominių elektrinių eksploatavimo, vadovavimo branduolinei energetikai ir jos
saugos užtikrinimo patirtį.
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Jonas Gylys. Branduolinės inžinerijos įvadas. – Kaunas: Technologija, 1997, – Jonas Gylys
293 p., 500 egz., ISBN 9986-13-586-9
jonas.gylys@ktu.lt
Vadovėlyje nušviečiami esminiai branduolinės inžinerijos klausimai, supažindinama su branduolinių reaktorių veikimo principais, reaktorių fizika, reaktorių
skaičiavimo pagrindais, reaktorių konstrukcijomis, saugos aspektais. Vadovėlis
skirtas Lietuvos aukštųjų mokyklų energetikos specialybių studentams, jis galėtų
būti naudingas visiems, besidomintiems branduolinės energetikos problemomis.
Jonas Gylys. Branduolinio kuro ciklas. – Kaunas: Technologija, 1999, – Jonas Gylys
396 p., 500 egz., ISBN 9986-13-700-4
jonas.gylys@ktu.lt
Vadovėlyje nušviečiami pagrindiniai branduolinio kuro ciklo klausimai: branduolinio kuro ištekliai ir gavyba; urano sodrinimo metodai ir technologijos; šiluminių
elementų konstrukcijos ir gamyba; radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro susidarymo keliai, klasifikacija, tvarkymo ir perdirbimo metodai; perspektyviniai branduolinio kuro ciklai. Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų energetikos
specialybių studentams, gali būti naudingas visiems, besidomintiems branduoline
energetika, branduolinio kuro ciklo problemomis ir ateities perspektyva.
Jonas Gylys. Branduolinių energetinių sistemų medžiagos. – Kaunas: Tech- Jonas Gylys
nologija, 2000, – 167 p., ISBN 9986-13-771-3
jonas.gylys@ktu.lt
Vadovėlyje, skirtame energetikos specialybių studentams, supažindinama su pagrindiniais reikalavimais, keliamais branduolinių energetinių įrenginių statyboje
naudojamoms medžiagoms; su kristalinės struktūros defektais ir jų susidarymo
mechanizmu; veiksniais, turinčiais įtakos medžiagų stiprumui, radiaciniam
atsparumui, suderinamumui. Pateikiami duomenys apie branduolinio kuro
medžiagas, šilumnešius, lėtiklius, valdymo ir apsaugos sistemos medžiagas; supažindinama su reaktoriaus korpuso bei kitų konstrukcinių elementų gamyboje
naudojamomis medžiagomis.
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Jonas Gylys. Garo ir dujų turbinų teoriniai pagrindai. – Kaunas: Technolo- Jonas Gylys
gija, 2012, – 263 p., ISBN 978-609-02-0751-2
jonas.gylys@ktu.lt
Vadovėlyje išdėstomi turbinų veikimo principai, analizuojami įvairaus tipo
turbinose vykstantys termodinaminiai procesai, supažindinama su turbinų trūkumais ir pranašumais, turbinų reguliavimo ir pagalbine įranga, naujausiomis
turbinų kūrimo ir taikymo tendencijomis. Vadovėlis skirtas energetikos studijų
programų studentams, ypač tiems, kurie dirbs šiluminėse, atominėse elektrinėse,
stambiose pramonės įmonėse, šalies energetikos ūkio infrastruktūroje. Vadovėlis
galėtų būti naudingas ir energetikams praktikams.
Borisas Dziubenko, Leonas Vaidotas Ašmantas, Aleksandras Miakočin, Pet Petras Urbonas
ras Urbonas. Termodinamika. Vadovėlis aukštosioms mokykloms. – Vilnius, Petras.Urbonas@ukmin.lt
LĮ „Kriventa“, 2014, – 242 p., ISBN 978-609-462-026-3
Aukštųjų mokyklų aviacijos specialybių studentams skirtame „Termodinamikos“
vadovėlyje pateikiami termodinamikos dėsniai ir termodinaminio skaičiavimo metodai, taikomi įvairiems termodinamikos vyksmams, sistemoms su idealiosiomis ir
realiosiomis dujomis, taip pat toms sistemoms, kuriose vyksta cheminės reakcijos.
Nagrinėjamos termodinaminės sistemos padeda modeliuoti raketų ir lėktuvų variklių bei atskirų jų elementų darbo sąlygas. Teorija pagrįsta skaičiavimais, o prieduose
pateikiama papildomos medžiagos, kuri praverčia sprendžiant praktinius uždavinius. Vadovėlis taip pat gali būti naudingas inžinieriams, dėstytojams ir mokslo
darbuotojams, dirbantiems energetikos, aviacijos, mašinų gamybos ir kitose srityse.
Šiaulių elektros tinklų istorija. I dalis. Sudarytojai Janina Vareikienė, Lai- Originalas yra Rietavo Oginskių kulmutė Vaišvilienė, Kazimieras Degutis. – 1987 m.
tūros istorijos muziejuje
Leidinyje surinkti duomenys apie aštuonių Lietuvos administracinių rajonų
(Mažeikių, Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Šiaulių, Radviliškio, Kelmės ir Rasei- Elektroninė kopija ir vienas spausnių) elektrifikacijos istoriją nuo 1902 iki 1985 metų. Aprašyta Šiaulių elektros dintas egzempliorius yra LESTO
tinklų įmonės aptarnaujamos zonos elektros energijos gamybos ir vartojimo Šiaulių skyriuje
plėtra, elektros perdavimo ir skirstymo įrenginių statybos ir eksploatacijos veikla.
Pateikta žinių apie įmonės vadovaujančius darbuotojus ir personalą, įmonės
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valdymo struktūrą, techninius-ekonominius rodiklius, pareikalaujamos galios ir sunaudotos elektros energijos kitimą, ir tam atitinkančią perdavimo
ir skirstymo įrenginių statybą ir rekonstrukciją.
Šiaulių elektros tinklų istorija. II dalis. Sudarytojai Laimutė Vaišvilienė,
Kazimieras Degutis. – 1997 m.
Leidinyje surinkti duomenys apie aštuonių Lietuvos administracinių rajonų
(Mažeikių, Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Šiaulių, Radviliškio, Kelmės ir Raseinių) elektrifikacijos istoriją nuo 1986 iki 1997 metų.
Skyriuje apie įmonės padalinius pateikta kiekvieno padalinio istorija per visą
jo veiklos laikotarpį.

Originalas yra Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje

Šiaulių elektros tinklų istorija. III dalis. Sudarytojai Kazimieras Degutis. –
2002 m.
Leidinyje surinkti duomenys apie aštuonių Lietuvos administracinių rajonų
(Mažeikių, Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Šiaulių, Radviliškio, Kelmės ir Raseinių) elektrifikacijos istoriją nuo 1997 iki 2002 metų.

Originalas yra Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje

Elektroninė kopija ir vienas spausdintas egzempliorius yra LESTO
Šiaulių skyriuje

Elektroninė kopija ir vienas spausdintas egzempliorius yra LESTO
Šiaulių skyriuje

Šiaulių elektros tinklai 2000-aisiais. Žmonės ir darbai. Parengė Feliksas And LESTO Šiaulių regiono archyvas
ruškevičius. – 104 p.
Pagrindinis šio leidinio tikslas – sparčiai vykstant įmonių reorganizacijoms, kai
keičiasi ne tik pavadinimai ir fasadai, prisiminti ir priminti ilgamečius Šiaulių
elektros tinklų darbuotojus, kuriems ši įmonė, darbo vieta buvo antrieji namai, o
šalia dirbantys bendradarbiai – artimiausi draugai, jų padarytus darbus, nelengvą
praeitį. Tik žmonės įkvepia įmonei gyvybę, sušildo jos darbo aplinką, užkrečia
noru dirbti ir kurti. Šis leidinys nėra Šiaulių elektros tinklų istorija. Jo tikslas palikti
atminčiai dirbusiųjų 2000-aisiais fotografijas, jų trumpus atsiminimus.
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Д. Марчюлёнене, Р. Душаускене-Дуж, Э. Мотеюнене, Р. Швобене. Радио Danutė Marčiulionienė
хемоэкологическая ситуация в оз. Друкшяй – водоеме-охладителе radeko@ar.fi.lt
Игналинской АЭС (Drūkšių ežero – Ignalinos AE aušintuvo radiochemoekologinė situacija / Red. prof. K. Jankevičius. – Vilnius: Academia, 1992, –
216 p., ISBN 5-89942-156-8
Tam, kad galėtume įvertinti, kontroliuoti ir prognozuoti Ignalinos AE poveikį jos
regiono ekosistemai, knygoje išanalizuoti bei apibendrinti literatūriniai duomenys
apie aušintuve vykstančius hidroterminius, hidrocheminius ir kitus procesus,
pradėjus eksploatuoti Ignalinos AE. Nustatyta skilimo produktų, korozinės kilmės
ir gamtinių radionuklidų koncentracija pagrindiniuose ekosistemos komponentuose, ištirtas sumarinio β-aktyvumo pasiskirstymas šiuose komponentuose 10-yje
aušintuvo stočių, radionuklidų akumuliacijos procesai, įvairių veiksnių (tarp jų ir
antropogeninių) poveikis šiems procesams vandens augaluose, jų ląstelėse ir dug
no nuosėdose. Remiantis gautais duomenimis, išaiškinti radionuklidų pasiskirstyno ir migracijos Ignalinos aušintuve ypatumai bei dėsningumai priklausomai
nuo ekosistemoje vykstančių struktūrinių ir funkcinių pakitimų.
Įvertinti genetiniai efektai, radionuklidų sukelti mikrodumblių populiacijose,
priklausomai nuo radionuklidų tipo, energijos, akumuliacijos ir pasiskirstymo
ląstelėse.
Biotestavimo metodu (panaudotos toksikantų poveikiui jautrios vandens augalų
ir gyvūnų rūšys) nustatytas pašildyto vandens į Drūkšių ežerą iš Ignalinos AE
patenkančių nutekamųjų vandenų ir atominėje energetikoje naudojamų kompleksonų poveikis hidrobiontų fiziologinei būklei. Išaiškintos radioaktyvių ir
cheminių teršalų kompleksinio poveikio hidrofitams pasekmės. Ištirtas vandens
ir maisto vaidmuo radionuklidams patenkant į vandens gyvūnų organizmą. Remiantis gautais duomenimis, išreikšta abejonė verslinės žuvininkystės vystymo,
panaudojus AE pašildytus nutekamuosius vandenis, galimybėmis.
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Состояние экосистемы водоема-охладителя Игналинской АЭС в на Danutė Marčiulionienė
чальный период ее эксплуатации (Ignalinos atominės elektrinės šaldomojo radeko@ar.fi.lt
tvenkinio ekosistemos būklė pradiniu jos eksploatacijos periodu). – Vilnius:
Academia, 1992, – 248 p., ISBN 5-89942-569-5 (Šiluminė energetika ir aplinka. T. 10, 1 dalis)
Leidinio autorių kolektyvas: J. Jegorovas, A. Kromčenko, A. Tautvydas, B. Tilickis, M. Lašinskas, R. Janukėnienė, V. Jakubauskas, E. Žukaitė, M. R. Dryžius,
B. Perliba, J. Jablonskis, G. Kozakovas, S. Leonovas, N. Staurinas, R. Dušauskienė-Duž, D. Marčiulionienė, E. Motiejūnienė, R. Švobienė, L. Manusadžianas,
B. Styro, R. Jasiulionis, G. Šnioka, L. Milošienė, I. Savickaitė.
Pirmojoje dalyje nušviečiami ežero hidrologinio, hidroterminio režimo pokyčiai, ežero radioekologinė situacija, jo poveikis apyežerės mikroklimato sąlygoms, pradėjus eksploatuoti Ignalinos atominę elektrinę.
Состояние экосистемы водоема-охладителя Игналинской АЭС в на Danutė Marčiulionienė
чальный период ее эксплуатации (Ignalinos atominės elektrinės šaldo- radeko@ar.fi.lt
mojo tvenkinio ekosistemos būklė pradiniu jos eksploatacijos periodu) –
Vilnius: Academia, 1992, – 264 p., ISBN 5-89942-570-9 (Šiluminė energetika
ir aplinka. T. 10, 2 dalis).
Antrosios dalies autorių kolektyvas: R. Lekevičius, L. Juknevičius, A. Knabikas,
V. Dedonytė, A. Bunikis, L. Salickaitė, R. Šulijienė, K. Jankevičius, I. Trainauskaitė, S. Budrienė, A. Krevš, A. Antonynienė, G. Šlapkauskaitė, A. Kučinskienė,
R. Paškauskas, J. Tamošaitis, V. Bajarūnas, S. Mažeikaitė, A. Grigelis, J. Virbickas,
V. Sukackas, A. Astrauskas, D. Misiūnienė, V. Kusminas, D. Zapkuvienė, D. Lukšienė, R. Bentkus, V. Kisielienė, V. Oškinis, T. Valuta, D. Švitra, R. Jančiauskas,
J. Jegorovas.
Antrojoje dalyje pateikiami duomenys apie organinės gamtos pokyčius ir bend
rosios išvados.
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Nuclear power – operation, safety and environment (Atominė elektrinė – Danutė Marčiulionienė
veikimas, saugumas ir aplinka) / Ed. Pavel Tsvetkov/ INTECH. – Rijeka, radeko@ar.fi.lt
Croatia, 2011, – 341 p., ISBN 978-953-307-507-5
Knygą sudaro 3 dalys:
1 dalis – Veikimas ir saugumas (10 skyrių), autoriai: E. Saltanov, I. Pioro, F. D‘Auria, P. F. Frutuoso e Melo, S. Savšek, Z. Kovacs, Shin Cheul Kang,
H. P. Berg, J.-P. Van Dorsselaere, T. Ogawa, M. Leskovar ir kt. (viso 59 autoriai).
2 dalis – Aplinkos efektai (2 skyriai), autoriai: J. T. Harris, Jinn-Jer Peir.
2 dalies 12 skyrius: Radiologiniai ir aplinkos efektai Ignalinos AE aušinimo baseine – Drūkšių ežere nuo elektrinės veiklos pradžios iki jos uždarymo, autoriai:
T. Nedveckaitė, D. Marčiulionienė, J. Mažeika, R. Paškauskas, 261–286 p. Šį skyrių sudaro: Įvadas. Tyrimų medžiaga ir metodai (IAE aplinkos tyrimai Lietuvos
mokslinėse įstaigose, tarša antropogeniniais radionuklidais ir gamtinių radionuklidų fonas, cheminė ir terminė tarša). Radioaktyvi tarša ir biotos apšvita.
Biotos apšvita IAE aušinimo baseine – Drūkšių ežere. Radioaktyvios, cheminės
ir terminės taršos efektai Drūkšių ežero biotai. Makrofitai, cheminės, terminės,
radioaktyvios taršos kompleksas. Ichtiofauna ir radioaktyvi tarša. Makrofitų ir
žuvų rūšių kaita Drūkšių ežere. Išvados ir jų svarba. Literatūra – 27 šaltiniai.
3 dalis – Radiacijos efektai (3 skyriai), autoriai: P. Froidevaux, M. Haldimann,
F. Bochud, K. Stankova, K. Ivanova, V. Nikolov, K. Minkova, L. Gigova, R. Geor
gieva, R. Boteva, Boxue Du, Yu Gao, Yong Liu.
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Jonas Mažeika. Radionuclides in geoenvironment of Lithuania. Monograph Danutė Marčiulionienė
(Radionuklidai Lietuvos geoaplinkoje. Monografija). – Vilnius, 2002, –
216 p., ISBN 9986-615-32-1
Monografija skirta aplinkos radioaktyvumo tyrimams Lietuvoje. Knygoje stengtasi atskleisti dirbtinių radionuklidų pasiskirstymo aplinkoje ypatumus, vykstant geofiziniams ir geocheminiams procesams. Tyrinėti dirbtiniai ir gamtiniai-dirbtiniai radionuklidai Ignalinos AE regione, pietryčių ir pietvakarių
Lietuvoje (Černobylio AE avarijos poveikio zona), šiaurės Lietuvos karstiniame regione ir kt. Darbas galėtų sudominti daugelio sričių mokslininkus,
įvairiose žinybose dirbančius aplinkosaugos ir radiacinės saugos profesionalus
bei studentus – geologus, geografus, biologus, fizikus ir chemikus.

Vytautas Miškinis, Linas Markevičius. Apžvalginė informacija. Jungtu- Vytautas Miškinis
vų eksploatacijos ir remonto organizavimas Lietuvoje energetikos siste- vytmiskinis@gmail.com
moje. – Vilnius, Lietuvos mokslinės techninės informacijos ir techninės
ekonominės analizės mokslinio tyrimo institutas, 1983, – 40 p., 420 egz.,
UDK 621.311.002.5
6–330 kW jungiklių eksploatavimo ir remonto patirties apžvalga.
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Vytautas Miškinis, Alfridas Razma. Aukštos įtampos įrenginiai. Žinynas. – Vytautas Miškinis
Vilnius: Lietuvos energetikų mokslo ir technikos draugijos ind. įm. „Ener- vytmiskinis@gmail.com
getika“, 2003, – 224 p., 1000 egz., ISBN 9986-858-20-8
Žinynas parengtas vadovaujantis tarptautiniais standartais, „Elektros įrenginių
įrengimo taisyklėmis“, įrenginių eksploatavimo instrukcijomis, Europos energetikos komisijų sprendimais ir yra skirtas elektros ir šilumos kompanijų inžinieriams-elektrikams, elektros įrenginius eksploatuojantiems, montuojantiems
ir juos derinantiems specialistams, dirbantiems elektros energijos gamybos,
perdavimo ir skirstymo srityse, specialiųjų mokyklų ir universitetų studentams.
Energetikos priežiūra. Informacinis leidinys. Spec. redaktorius inž. dr. Vy- Vytautas Miškinis
tautas Miškinis. – Vilnius: Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos vytmiskinis@gmail.com
ministerijos, – 86 p., ISSN 1392-1878

Vytautas Miškinis, Elijus Kuizinas. Skirstyklos ir transformatoriai. Žiny- Vytautas Miškinis
nas. – Vilnius: Mokslas, 1984, – 176 p., 2000 egz.
vytmiskinis@gmail.com
Leidinyje pateikiama žinių apie pagrindinius skirstyklų įrenginius – alyvinius ir
orinius jungtuvus, skirtuvus, trumpiklius ir jų pavaras, taip pat apie 35–330 kV
galios transformatorius. Duodamos jų techninės charakteristikos, montavimo
ir reguliavimo duomenys, aptarnavimo taisyklės ir charakteristikų matavimo
būdai.
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Valstybinei energetikos inspekcijai –10. – Vilnius: Valstybinė energetikos Vytautas Miškinis
inspekcija prie Ūkio ministerijos, – 16 p.
vytmiskinis@gmail.com
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos struktūra, pagrindinės funkcijos, per 10 metų atlikti darbai, teritorinių skyrių aptarnavimo zonos,
energetikos valstybinės kontrolės teisinis pagrindas.

Degiųjų dujų sistema. Rengimo vadovas inž. Jonas Kastanauskas, sudaryto- AB „Lietuvos dujos“
jas prof. habil. dr. Rokas Flick. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla,
2006, – 780 p., 600 egz.
Dujų ūkio sistemos darbuotojų mokomoji metodinė knyga.

Gamtinės dujos Lietuvoje: 40 metų. Žmonės, darbai, praeitis, dabartis. Su- AB „Lietuvos dujos“
darytojas Povilas Sigitas Krivickas. – Vilnius: Sapnų sala, 2001, – 94 p.
Dujų istorija Lietuvoje. Iš kur atėjo dujos? Dujas perkame ir parduodame. Nuo
pedagogikos iki dujofikacijos. Nuo skirstymo stoties iki vartotojų. Dirbantieji
Lietuvos dujų ūkyje 25 metus ir ilgiau.
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Žydrosios liepsnos sergėtojai. Sudarytojai Sigitas Krivickas, Antanas Maci- AB „Lietuvos dujos“
jauskas. – Vilnius, 2008, – 191 p.
Iš Lietuvos ir užsienio šalių dujininkystės istorijos, apie šios pramonės šakos
žmones ir darbus.

J. Baublys, J. Binkauskas, A. Bukšnys, A. Gaidys, K. Petrulis, S. Šimakauskas. Juozas Baublys
Gyvulininkystės fermų elektros įrengimai. – Vilnius: Mokslas, 1970, – 240 p., Juozas.baublys@mil.lt
636 Gi 414
Knyga parašyta pagal kaimo profesinių technikos mokyklų programą ir yra
mokymo priemonė mechanizavimo ir elektrifikavimo specialybių moksleiviams.
Joje pateikiamos trumpos žinios apie elektrotechnikos pagrindus, gyvulininkystės įrengimus ir jų eksploataciją.

J. Baublys, J. Binkauskas, A. Bukšnys, A. Gaidys, K. Petrulis, S. Šimakauskas. Juozas Baublys
Gyvulininkystės fermų elektros įrengimai. – Vilnius: Mokslas, 1977, – 237 p., Juozas.baublys@mil.lt
636 Gi 414
Knygos, išleistos 1970 m., antrasis pataisytas leidimas.
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J. Baublys, A. Gaidys. Elektros pavara ir elektros energijos panaudojimas Juozas Baublys
žemės ūkyje. – Vilnius: Mokslas, 1979, – 242 p., 631.3 Ba 575
Juozas.baublys@mil.lt
Knyga parašyta pagal kaimo profesinių technikos mokyklų programą ir skiriama
žemės ūkio elektrifikavimo montuotojams ruošti. Knygoje yra naudingų žinių
technikumų moksleiviams, technikams bei inžinieriams.

Juozas Baublys. Gamybinių objektų apsauga nuo žaibo. – Vilnius: Lietuvos Juozas Baublys
energetika, 1990, – 50 p., UDK 621.316.93
Juozas.baublys@mil.lt
Knygelėje pateiktos žinios apie žaibo pavojingumą ir apie priemones apsaugoti
energetinius objektus ir statinius nuo žaibo. Knygelė skirta aukštųjų mokyklų
studentams bei gamybininkams.

Juozas Baublys. Bendrosios elektrotechnikos laboratoriniai darbai. – Vilnius: Juozas Baublys
Lietuvos karo akademija, 1996, – 28 p., ISBN 9986-565-52-9
Juozas.baublys@mil.lt
Mokomoji knygelė skiriama Lietuvos karo akademijos kariūnams laboratoriniams darbams atlikti.
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Juozas Baublys. Elektrotechnikos pagrindai. – Vilnius: Lietuvos karo akade- Juozas Baublys
mija, 1996 (antrasis pataisytas leidimas – 1997), – 152 p., UDK 621 (075.8) Juozas.baublys@mil.lt
Ba 575
Mokomoji knyga skiriama Lietuvos karo akademijos kariūnams ir klausytojams.
Knygoje trumpai aptariami elektros energijos šaltiniai, nuolatinės bei kintamosios srovių grandinės, magnetinio lauko savybės. Labai trumpai pateikiama
elektrotechninių medžiagų, pagrindinių elektros matavimo prietaisų, transformatorių, elektros pavarų valdymas bei jų apsauga nuo nepageidaujamų režimų.
Juozas Baublys, Pranas Jankauskas. Sauga elektros įrenginiuose. Mokomoji
knyga. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2002, –
115 p., UDK 331.45:621.3.002.5 (075.8) Ba 575
Mokomoji knyga skirta Lietuvos karo akademijos kariūnams ir klausytojams.
Joje nagrinėjamos tokios temos: elektros pavojus žmonėms, prisilietimo ir žingsnio įtampos, aplinkos ir patalpų klasifikavimas elektros srovės pavojingumo
atžvilgiu ir apsisaugojimo priemonės, organizacinės bei techninės priemonės,
užtikrinančios saugų elektros įrenginių eksploatavimą, pirmoji pagalba nukentėjusiems nuo elektros srovės.
Juozas Baublys. Darbų sauga. Laboratoriniai darbai. Mokomoji knyga. –
Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2004, – 68 p.,
UDK 331.46 (076) Ba 575
Mokomoji knyga skirta Lietuvos karo akademijos kariūnams ir klausytojams
pagal programą vykdyti laboratorinius darbus.
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Juozas Baublys, Pranas Jankauskas. Darbų saugos organizavimas ir ergo- Juozas Baublys
nomikos pagrindai. Mokomoji knyga. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Juozas.baublys@mil.lt
Lietuvos karo akademija, 2003, – 126 p., UDK 331.45 (075.8) Ba 57
Mokomoji knyga skirta Lietuvos karo akademijos kariūnams ir klausytojams.
Knygoje nagrinėjami darbo saugos teisiniai dokumentai, reikalavimai organizuojant darbo saugą Lietuvoje. Taip pat joje pateikiami ergonomikos bei darbo
higienos pagrindai.
Juozas Baublys, Saulius Gudžius, Pranas Jankauskas, Linas Markevičius, Juozas Baublys
Alfonsas Morkvėnas. Žaibas. Apsauga nuo žaibo. Monografija. – Vilnius: Juozas.baublys@mil.lt
AB „Lietuvos energija“, 2006, – 232 p., 600 egz., ISBN 9986-858-28-3
Kauno technologijos universitetas
Knygoje nagrinėjamas žaibo išlydžių susidarymas, jų poveikis elektros energetikos objektams, apsaugos nuo žaibo ypatumai. Ši monografija skirta mokslo,
inžinerijos bei technikos darbuotojams, dirbantiems apsaugos nuo žaibo srityje.
Knyga parengta AB „Lietuvos energija“ užsakymu.
Juozas Baublys. Žaibas. Aukštosios įtampos elektros įrenginių izoliacinių Juozas Baublys
medžiagų savybės. Vilnius: AB „Lietuvos energija“, 2007, – 308 p., 450 egz., Juozas.baublys@mil.lt
ISBN 9986-858-30-5
Kauno technologijos universitetas
Knyga parengta AB „Lietuvos energija“ užsakymu, naudojama kaip vadovėlis aukštosiose mokyklose pagal Elektros energetikos inžinerijos bei Elektros
energetikos technologijos studijų programas. Knygoje nagrinėjamos aukštosios
įtampos elektros įrenginiuose naudojamų izoliacinių medžiagų savybės ir įvairių
veiksnių įtaka joms. Knyga skirta aukštųjų mokyklų studentams ir inžinieriams
gamybininkams.
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Juozas Baublys, Pranas Jankauskas, Linas Andronis Markevičius, Alfon- Juozas Baublys
sas Morkvėnas. Izoliacija ir viršįtampiai. Vadovėlis. – Kaunas: Technologija, Juozas.baublys@mil.lt
2008, – 389 p., 600 egz., ISBN 978-9955-25-472-0
Kauno technologijos universitetas
Vadovėlis išleistas LR švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis. Vadovėlyje pateikta izoliacinių medžiagų savybės ir apsauga nuo susidariusių žaibo bei vidinių viršįtampių aukštosios įtampos elektros įrenginiuose. Vadovėlis skiriamas
aukštųjų mokyklų energetinių specialybių studentams ir doktorantams.

Juozas Baublys, Evaldas Kazys Maldutis. Darbuotojų ir karių sauga. Mo- Juozas Baublys
komoji knyga (elektroninis variantas). – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Juozas.baublys@mil.lt
Lietuvos karo akademija, 2013, – 216 p., ISBN 978-609-8074-14-7
Mokomoji knyga skiriama kariūnams bei klausytojams, besimokantiems darbo
saugos kursuose pagal „Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto mokymo programą“. Knyga skirta įgyti kompetenciją darbuotojams
(kariškiams), turintiems aukštąjį arba aukštesnįjį techninį išsilavinimą, dirbti
krašto apsaugos sistemoje darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais.
Juozas Baublys. Sau ir Tau. – 2002, – 94 p., ISBN 9986-9231-8-2
Juozas Baublys
Energetiko, 1973–1994 m. dirbusio „Lietuvos energija“ (1973–1980 m. dirbo Juozas.baublys@mil.lt
„Lietuvos energija“ grupės vadovu, 1980–1994 m. – Izoliacijos, apsaugos nuo
viršįtampių centrinės tarnybos viršininku), 2000–2009 m. buvusio Pasaulio
energetikos tarybos Lietuvos komiteto nario, prof. habil. dr. Juozo Baublio eilėraščiai.
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Juozas Baublys. Susiburkim. – 2002, – 52 p., ISBN 9986-9231-9-0
Juozas Baublys
Energetiko, 1973–1994 m. dirbusio „Lietuvos energija“ (1973–1980 m. dirbo Juozas.baublys@mil.lt
„Lietuvos energija“ grupės vadovu, 1980–1994 m. – Izoliacijos, apsaugos nuo
viršįtampių centrinės tarnybos viršininku), 2000–2009 m. buvusio Pasaulio
energetikos tarybos Lietuvos komiteto nario, prof. habil. dr. Juozo Baublio eilėraščiai, skirti Sąjūdžiui.

Juozas Baublys. Darbo saugos administravimas. – Vilnius: Generolo Jono Že- Juozas Baublys
maičio Lietuvos karo akademija, 2009, – 144 psl., ISBN 978-9955-423-86-7 Juozas.baublys@mil.lt
Mokomoji knyga skiriama LKA kariūnams ir klausytojams bei kitų aukštųjų
mokyklų studentams.

Alfonsas Morkvėnas, Vytautas Sučila, Gediminas Bubulis, Aloyzas Inčiūra, Kauno technologijos universitetas
Jonas Ivancevičius, Kęstutis Jasiūnas, Aleksandras Kalinauskas, Vilius Kesiūnas, Vytautas Krikštaponis, Algirdas Mišinis, Vladas Paplauskas, Vytautas Porutis, Alfridas Razma, Genadijus Romaniukas, Benas Ruzgys,
Aleksandras Šimoliūnas. Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys.
Lietuvos energetikų mokslo ir technikos draugijos ind. įm. „Energetika“,
2001, – 231 p., 2000 egz., ISBN 9986-858-12-7
Leidinyje pateiktos Lietuvos energetikos ūkyje plačiausiai naudojamų elektros
įrenginių bandymų normos ir apimtys. Paaiškinimai ir komentarai. Knyga
parengta AB „Lietuvos energija“ užsakymu.
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Gytis Svinkūnas, Algimantas Navickas. Elektros energetikos pagrindai. Mo- Kauno technologijos universitetas
komoji knyga. – Kaunas: Technologija, 2011, – 203 p., 60 egz., ISBN 978609-02-0162-6
Knygoje pateikiami elektros energetikos pagrindai ir techninės tinklo elementų charakteristikos. Knyga skirta studijuojantiems pagal technologijų mokslų
krypties automatikos ir valdymo, elektros inžinerijos, termoinžinerijos, statybos
inžinerijos studijų programas.
Algimantas Navickas, Gytis Svinkūnas. Elektros energetikos pagrindai. La- Kauno technologijos universitetas
boratoriniai darbai. Mokomoji knyga. – Kaunas: Technologija, 2008, – 30 p.,
28 egz., ISBN 978-9955-25-547-5, e. ISBN 978-609-02-0046-9
Leidinys skiriamas studijuojantiems pagal technologijų mokslų krypties automatikos ir valdymo, elektros inžinerijos, termoinžinerijos, pastatų inžinerinių
sistemų programas.

Algimantas Navickas. Elektros energetikos sistemų patikimumas. Vadovė- Kauno technologijos universitetas
lis. – Kaunas: Technologija, 2007, – 206 p., 100 egz., ISBN 978-9955-25-195-8
Didžiausia knygos medžiagos dalis skirta konkrečių, elektros energetikos sistemos būdingų klausimų, susijusių su patikima elektros energijos gamyba,
perdavimu ir paskirstymu, sprendimui. Vadovėlis skiriamas techniškųjų universitetų magistrantams ir doktorantams, studijuojantiems elektros energetiką.
Pateikiama medžiaga gali būti naudinga specialistams, projektuojantiems bei
eksploatuojantiems elektros energetikos sistemas.
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Gytis Petrauskas, Vytautas Adomavičius. Saulės energijos naudojimas Kauno technologijos universitetas
elektrai gaminti. Mokomoji knyga. – Kaunas: Technologija, 2012, – 120 p.,
120 egz., ISBN 978-609-02-0752-9
Leidinys skirtas techniškųjų universitetų ir kolegijų studentams, norintiems
įgyti žinių apie saulės energijos prigimtį, jos parametrus, išteklius Lietuvoje,
fotoelektros elementų savybes ir charakteristikas, saulės elektrinių veikimo
principus, jų tipus, saulės elektrinėse naudojamus galios elektronikos keitiklius
ir saulės energetikos plėtros perspektyvas.
Gytis Petrauskas, Vytautas Adomavičius. Vėjo energijos naudojimas elektrai Kauno technologijos universitetas
gaminti. Mokomoji knyga. – Kaunas: Technologija, 2012, – 167 p., 120 egz.,
ISBN 978-609-02-0753-6
Leidinys skirtas techniškųjų universitetų ir kolegijų studentams, norintiems įgyti
žinių apie vėjo energijos savybes, parametrus, išteklius Lietuvoje, vėjo elektrinių
veikimo principus, jų tipus, vėjo elektrinėse naudojamus galios elektronikos
keitiklius ir vėjo energetikos plėtros perspektyvas.
Vytautas Adomavičius. Mažosios atsinaujinančiųjų išteklių energijos sis- Kauno technologijos universitetas
temos. Mokomoji knyga. – Kaunas: Technologija, 2013, – 288 p., 32 egz.,
ISBN 978-609-02-0495-5, e. ISBN 978-609-02-0944-8
Leidinys skirtas techniškųjų universitetų ir kolegijų studentams, norintiems
įgyti žinių apie saulės, vėjo, hibridines, kogeneracines mikroelektrines, elekt
romobilius, energijos kaupiklius bei mikrotinklus ir kitas mažos galios atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemas, kurios šiuo metu jau yra naudojamos
praktikoje arba bus pradėtos naudoti netolimoje ateityje.

49

Knyga

Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Stasys Kytra. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Vadovėlis aukštosioms Kauno technologijos universitetas
mokykloms. – Kaunas: Technologija, 2006, – 301p., 1000 egz., ISBN 9789955-25-159-X
Leidinys apima šias pagrindines temas: energijos vaidmuo visuomenėje, saulės energija, vėjo energija, mažosios hidroelektrinės, bioenergija, geoterminė
energija.

Vytautas Adomavičius, Povilas Balčiūnas. Mažosios atsinaujinančiųjų šal- Kauno technologijos universitetas
tinių elektrinės. – Kaunas: Technologija, 2003, – 112 p., ISBN 978-9955-09471-0
Leidinys skiriamas Lietuvos techniškųjų ir žemės ūkio kolegijų studentams susipažinti su naujomis elektros gamybos galimybėmis ir būdais, įrengiant mažos
galios elektrines, naudojančias atsinaujinančiųjų šaltinių energiją. Ši knygelė
taip pat gali būti naudinga ir universitetų studentams, pramonės ir žemės ūkio
specialistams.
Vytautas Adomavičius, Povilas Balčiūnas, Kęstutis Buinevičius, Egidijus Pui- Kauno technologijos universitetas
da. Atsinaujinančiosios ir alternatyviosios energetikos praktikumas. – Kaunas: Technologija, 2003, – 80 p., ISBN 978-9955-09-473-7
Leidinys skiriamas Lietuvos techniškųjų ir žemės ūkio kolegijų studentams
praktiškai susipažinti su kai kuriais šiuo metu mūsų šalyje prieinamais atsinaujinančiųjų ir alternatyviųjų šaltinių energijos naudojimo būdais. Ši knygelė taip
pat gali būti naudinga ir universitetų studentams.
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Audrius Jonaitis. Elektros sistemų stabilumo laboratoriniai darbai. Moko- Kauno technologijos universitetas
moji knyga. – Kaunas: Technologija, 2013, – 67 p., 20 egz., ISBN 978-60902-0973-8, e. ISBN 978-609-02-0974-2
Knyga skirta pirmosios pakopos studentams, studijuojantiems pagal technologijos mokslų krypties elektros energetikos technologijų, elektros inžinerijos
ir joms artimas studijų programas.

Steponas Gečys, Artūras Kalvaitis, Pranas Smolskas. Elektros mašinos, I da- Kauno technologijos universitetas
lis. Transformatoriai. Asinchroninės mašinos. Mokomoji knyga. – Kaunas:
Technologija, 2011, – 209 p., 40 egz., ISBN 978-9955-25-705-1
Knyga skirta pagrindinių studijų studentams, pasirinkusiems elektros inžinerijos
ir artimų jai krypčių studijų programas.

Steponas Gečys, Artūras Kalvaitis, Pranas Smolskas. Elektros mašinos, II da- Kauno technologijos universitetas
lis. Sinchroninės mašinos. Nuolatinės srovės mašinos. Mokomoji knyga. –
Kaunas: Technologija, 2011, – 248 p., 20 egz., ISBN 978-9955-25-774-5
Knyga skirta pagrindinių studijų studentams, pasirinkusiems elektros inžinerijos
ir artimų jai krypčių studijų programas.
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Knyga

Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Steponas Gečys, Artūras Kalvaitis. Elektros mašinos. Laboratoriniai darbai. Kauno technologijos universitetas
Mokomoji knyga. – Kaunas: Technologija, 2010, – 62 p., 20 egz., ISBN 998613-933-3
Knyga skirta elektrotechnikos ir automatikos fakulteto studentams, kuri padės
savarankiškai pasiruošti laboratoriniams darbams ir jų gynimui. Ja gali naudotis
ir neakivaizdinių studijų studentai.

Vladas Katkevičus, Steponas Gečys, Artūras Kalvaitis. Automatikos mikro- Kauno technologijos universitetas
mašinos. Mokomoji knyga. – Kaunas: Technologija, 2011, – 76 p., ISBN 9789955-09-392-7
Mokomoji knyga skirta elektros ir elektronikos fakulteto studentams, kuri padės
išmokti teorinę medžiagą ir savarankiškai pasiruošti laboratoriniams darbams.

Povilas Kostrauskas. Asinchroninės elektros mašinos. Vadovėlis. – Kaunas: Kauno technologijos universitetas
Technologija, 2004, – 116 p., ISBN 9986-13-425-0
Vadovėlio pagrindinė dalis skirta trifazės asinchroninės mašinos savybėms
tirti, tačiau neatsisakyta ir netrifazių asinchroninių mašinų teorijos elementų
bei šių mašinų taikymo sričių aprašymo. Vadovėlis skirtas techniškųjų mokyklų
studentams.
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Knyga

Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Steponas Gečys, Rimantas Mukulys. Asinchroninių narvelinių variklių pa- Kauno technologijos universitetas
rametrai. Mokomoji knyga. – Kaunas: Technologija, 2009, – 101 p., 40 egz.,
ISBN 978-9955-09-734-5
Knyga skirta studentams, rengiantiems elektromechanikos dalyko kursinį darbą. Taip pat tinka pirmos pakopos studentams, rengiantiems baigiamuosius
projektus ir antrosios pakopos studentams, rengiantiems specialiųjų dalykų
individualias užduotis ar baigiamojo darbo atskirus klausimus.

Steponas Gečys, Rimantas Mukulys. Asinchroninių narvelinių variklių ekvi- Kauno technologijos universitetas
valentinės schemos parametrų ir charakteristikų skaičiavimas. Mokomoji
knyga. – Kaunas: Technologija, 2011, – 116 p., ISBN 978-9955-25-916-9
Knyga skirta studentams, rengiantiems elektromechanikos dalyko kursinį darbą.
Taip pat ja galės naudotis pirmosios pakopos studentai, rengiantys baigiamuosius projektus ir antrosios pakopos studentai, rengiantys individualias užduotis
ar baigiamąjį darbą.
Steponas Gečys, Artūras Kalvaitis, Pranas Smolskas. Elektromechanika. Kauno technologijos universitetas
Mokomoji knyga. – Kaunas: Technologija, 2011, – 229 p., 28 egz., ISBN 9789955-25-873-5
Knyga padės savarankiškai pasirengti laboratoriniams darbams ir egzaminui.
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Knyga

Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Vladas Katkevičius, Steponas Gečys, Artūras Kalvaitis. Elektromechanika. Kauno technologijos universitetas
Laboratoriniai darbai. Mokomoji knyga. – Kaunas: Technologija, 2005, –
84 p., 100 egz., ISBN 978-9955-09-673-X
Knyga skirta Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto studentams. Ji padės
savarankiškai pasirengti egzaminui ir laboratoriniams darbams. Gali naudotis
ir neakivaizdinių studijų studentai.

Gediminas Juozas Rinkevičius, Rimantas Jonas Mukulys, Algirdas Degutis. Kauno technologijos universitetas
Elektrotechninės medžiagos. Mokomoji knyga. – Kaunas: Technologija,
2010. – 180 p., ISBN 9955-25-070-4
Leidinys skirtas Elektros ir elektronikos fakulteto studentams, studijuojantiems
medžiagų mokslo ir inžinerijos dalyko elektrotechninių medžiagų dalį.

Gediminas Juozas Rinkevičius, Rimantas Jonas Mukulys. Elektrotechninės Kauno technologijos universitetas
medžiagos. Metodiniai nurodymai. Mokomoji knyga. – Kaunas: Technologija, 2009, – 28 p., ISBN 978-9955-09-392-7
Leidinys skirtas studentams, savarankiškai studijuojantiems medžiagų mokslo ir
inžinerijos dalyką, atliekantiems elektrotechninių medžiagų dalies kontrolinius
darbus ir savarankiškai besiruošiantiems egzaminui.
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Knyga

Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Gediminas Juozas Rinkevičius, Rimantas Jonas Mukulys, Artūras Kalvaitis. Kauno technologijos universitetas
Elektrotechninių medžiagų laboratoriniai darbai. Mokomoji knyga. – Kaunas: Technologija, 2011, – 24 p., ISBN 9955-09-199-1
Leidinys skirtas Elektros ir elektronikos fakulteto studentams, studijuojantiems
medžiagų mokslo ir inžinerijos dalyko elektrotechninių medžiagų dalį.

Vladas Katkevičius, Steponas Gečys, Artūras Kalvaitis. Automatikos mikro- Kauno technologijos universitetas
mašinos. Laboratoriniai darbai. Mokomoji knyga. – Kaunas: Technologija,
2005, – 51 p., 50 egz., ISBN 978-9955-09-392-7
Knyga skirta Elektros ir elektronikos fakulteto studentams. Ji padės savarankiškai pasirengti laboratoriniams darbams. Gali naudotis ir neakivaizdinių
studijų studentai.

Steponas Gečys. Elektromechaninių keitiklių kokybė. Mokomoji knyga. – Kauno technologijos universitetas
Kaunas: Technologija, 2011, – 222 p., 28 egz., ISBN 978-609-02-0153-4
Knyga skirta antrosios pakopos studijų studentams, pasirinkusiems elektros
inžinerijos ir artimų jai krypčių studijų programas. Knyga gali būti naudinga
mokslo darbuotojams, inžinieriams ir doktorantams.
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Knyga

Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Steponas Gečys. Elektros mašinų patikimumas ir eksploatacija. Mokomoji Kauno technologijos universitetas
knyga. – Kaunas: Technologija, 2011, – 264 p., 28 egz., ISBN 978-609-02-0152-7
Knygoje pateikiama elektros mašinų patikimumo teorijos pagrindai, atskirų
mazgų (elementų) patikimumo matematiniai modeliai, elektros mašinų gedimo
priežastys ir pobūdis, patikimumo nustatymas pagal bandymų ir eksploatacijos
duomenis, patikimumo bandymai. Knyga skirta Elektros ir elektronikos fakulteto elektros inžinerijos studijų krypties pirmosios pakopos studentams. Ji gali
būti naudinga elektros inžinerijos specialistams, projektuotojams, gaminantiems
ir eksploatuojantiems elektros mašinas ir elektros įtaisus.
Steponas Gečys, Pranas Smolskas. Elektros mašinų triukšmai ir vibracijos. Kauno technologijos universitetas
Mokomoji knyga. – Kaunas: Technologija, 2012, – 176 p., ISBN 978-60902-0705-5
Knyga skirta antrosios pakopos studijų studentams, pasirinkusiems elektros
inžinerijos ir artimų jai krypčių studijų programas. Knyga gali būti naudinga
mokslo darbuotojams, inžinieriams ir doktorantams.

Rimantas Pranas Deksnys, Robertas Staniulis, Vaclovas Miškinis. Elektrinių Kauno technologijos universitetas
ir pastočių elektrinė dalis. Kursinis projektavimas. Mokomoji knyga. – Kaunas: Technologija, 2007, – 104 p., 200 egz., ISBN 978-9955-25-265-82007
Knyga parengta vadovaujantis tarptautiniais standartais, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėmis. Leidinyje nagrinėjamas įvairių tipų elektrinių
ir pastočių elektrinės dalies projektavimas: generatorių ir transformatorių parinkimas, struktūrinių, pagrindinių, s. r. schemų ir skirstyklų sudarymas, darbo
režimų skaičiavimai ir jų parametrų analizė, aparatų ir laidininkų parinkimas
ir kt. Pateiktos alternatyvių sprendinių finansinio palyginimo ir ekonominės
analizės metodikos. Leidinys skirtas elektros energetikos specialybių studentams.
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Knyga

Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Rimantas Pranas Deksnys, Kazimieras Danilevičius, Vaclovas Miškinis, Kauno technologijos universitetas
Robertas Staniulis. Energetikos ekonomika. Mokomoji knyga. – Kaunas:
Technologija, 2009, – 80 p., 88 egz., ISBN 978-9955-25-410-2
Knygoje nagrinėjami energijos gamybos, apkrovų grafikų, ekonomiško apkrovų
paskirstymo ypatumai. Pateikta kapitalo ir kapitalo investicijų, energetikos įrenginių
atnaujinimo alternatyvų įvertinimo, elektros energijos gamybos kainos ir tarifų bei
energijos balansų sudarymo analizė, taip pat energijos išteklių ir hidroenergetikos
ekonomikos apžvalga. Leidinys skirtas elektros energetikos specialybių studentams.
Inga Konstantinavičiūtė, Vaclovas Miškinis, Algimantas Navickas. Energijos Kauno technologijos universitetas
poreikių kaita ir jų prognozavimo metodai. Mokomoji knyga. – Kaunas:
Technologija, 2010, – 144 p., ISBN 978-9955-25-835-3
Knygoje apibūdinti veiksniai, turintys didelę įtaką energijos poreikių kaitai. Nagrinėjami ekonomikos augimo trendai, ūkio struktūros pokyčiai, energijos kainų
kilimo aspektai, vartotojų reakcija į pajamų ir kainų pokyčius, galimybė padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir kt. Pateikta bendra energijos balanso ir
jo sudėtinių dalių charakteristika bei jų kaitos tendencijos, aptariami veiksniai,
skatinantys plačiau naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, ir šių išteklių
paramos principai. Knyga skirta elektros energetikos specialybių studentams.
Povilas Balčiūnas. Dualiųjų elektros sistemų grandinių teorija ir prakti- Kauno technologijos universitetas
ka. Mokslo monografija. – Kaunas: Technologija, 2011, – 196 p., 200 egz.,
ISBN 978-609-02-0051-3
Monografijoje pateikiamos elektrinių reiškinių dvilypumo (dualumo) elektros
grandinių teorijoje nuostatos ir jų praktinio taikymo galimybės. Šių reiškinių
dvilypumo esmę gali atskleisti tik gilesnis jų pažinimas ir palyginimas. Tačiau
jų savybės ir dėsningumai elektros grandinėse dar nėra pakankamai gerai ištirti, apibendrinti ir plačiau taikomi. Leidinys skirtas mokslo darbuotojams,
inžinieriams, taip pat doktorantams ir magistrantams.
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Knyga

Anotacija
Knygos turėtojai, pastabos
Povilas Kostrauskas. Electrische Maschinen. Lehrbuch für technishe Hoch- Kauno technologijos universitetas
schulen. – Kaunas: Technologija, 2006, – 74 p., ISBN 9955-25-011-9
Knyga skirta Elektros ir elektronikos fakulteto studentams. Ji padės savarankiškai pasirengti egzaminui ir laboratoriniams darbams. Gali naudotis ir ne
akivaizdinių studijų studentai.

G. Gimbutis, K. Kajutis, V. Krukonis, A. Pranckūnas, P. Švenčianas. Ši- Kauno technologijos universitetas
luminė technika. Vadovėlis. – Vilnius: Mokslas, 1993, – 333 p., 6000 egz., Šilumos ir atomo energetikos katedra
ISBN 5420007517
Aukštosiose technikos mokyklose dėstomos Šiluminės technikos disciplinos
paskirtis – supažindinti įvairių specialybių studentus su šilumos gavimu, jos
vertimu mechaniniu darbu ir tiekimu bei naudojimu įvairiuose technologiniuose procesuose. Šiam tikslui ir skirtas šis vadovėlis.

Napoleonas Liutikas, Juozas Gudzinskas. Termohidromechanika. Vadovė- Kauno technologijos universitetas
lis. – Kaunas: Technologija, 2001, – 377 p., ISBN 9955090502
Šilumos ir atomo energetikos katedra
Knygoje daug dėmesio skirta nagrinėjamų reiškinių fizinės prasmės aiškinimui
ir praktiniam taikymui. Kiekvieno skyriaus gale pateikiama tipinių uždavinių,
kurie iliustruoja, kaip teoriniai dėsniai taikomi praktiniams uždaviniams spręsti.
Knygos gale pateikiamas pagrindinių vadovėlių, žinynų ir uždavinynų sąrašas.

58

Knyga

Anotacija
Vincas Vytautas Vasiliauskas. Šaldytuvai. Vadovėlis. – Kaunas: Technologija,
2003, – 157 p., ISBN 9955095210
Knygoje pateikta šaldytuvų klasifikacija, atšaldomų, užšaldomų ir laikomų
maisto produktų nuodžiūvos apskaičiavimo metodika, įvairių veiksnių poveikio natūraliems masės nuostoliams analizė ir įvertinimas. Po apskaičiavimų ir
analizės gali būti parenkami tinkamiausi šaldančiojo oro parametrai šaldytuvo
kamerose. Derama šaldymo procesų seka šaldytuvuose, intensyvių ir pažangių
atšaldymo ir užšaldymo metodų naudojimas, laikymo sąlygų tobulinimas padeda mažinti maisto produktų nuodžiūvą ir gerinti jų kokybę.
Peter Randlov, vertė: A. Adomavičius, J. Gudzinskas, S. Šinkūnas. Centralizuoto šilumos tiekimo žinynas.– Europos centralizuoto šilumos tiekimo
vamzdžių gamintojų asociacija, 1997, – 320 p., ISBN 8790488075
Žinyną parašė Peter Randlov, apibendrindamas savo per 30 metų daugelyje
šalių įgytą centralizuoto tiekimo, panaudojant pramoniniu būdu neardomai
izoliuotų vamzdžių sistemas, patyrimą.

Knygos turėtojai, pastabos
Kauno technologijos universitetas
Šilumos ir atomo energetikos katedra

Kauno technologijos universitetas
Šilumos ir atomo energetikos katedra

A. Drobavičius, J. Garbaravičius, G. S. Gimbutis, K. Kajutis, V. Krukonis, Kauno technologijos universitetas
N. Liutikas, N. Milenskis, A. Pranckūnas, J. Rudokas. Bendroji šiluminė Šilumos ir atomo energetikos katedra
technika. Vadovėlis. – Mintis, 1974, – 570 p., 6000 egz., UDK: 621.1 (075.8)
Tai pirmasis vadovėlis lietuvių kalba, skirtas šiluminės technikos kursui. Jame
glaustai supažindinami studentai su šilumos gavimu ir jo panaudojimu varik
liuose ir įvairiuose pramoniniuose įrenginiuose.
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Knyga

Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Petras Švenčianas. Biosferos apsauga šiluminėje energetikoje. – Kaunas: Kauno technologijos universitetas
Technologija, 1994, – 171 p., 3000 egz., UDK 621.1 (075.8); 621.3 (075.8); Šilumos ir atomo energetikos katedra
502.7 (075.8); 628.5 (075.8)
Vadovėlyje aptariami dujinių, skystų ir kietų pramonės bei buities atliekų terminio nukenksminimo ir panaudojimo būdai bei priemonės, aiškinami katilinių
ir šiluminių elektrinių užterštų vandenų šaltiniai, užteršimo charakteristikos ir
valymo metodai, aptariami ekonominiai biosferos apsaugos aspektai.

P. Švenčianas, A. Adomavičius, K. Buinevičius, J. Gylys, J. Gudzinskas, G. Mi- Kauno technologijos universitetas
liauskas, S. Šinkūnas, V. Vasiliauskas. Aiškinamasis šiluminės ir branduo- Šilumos ir atomo energetikos katedra
linės technikos terminų žodynas. – Kaunas: Technologija, 2004, 1000 egz.,
ISBN 9955-09-740-X
Šis žodynas pirmiausia skiriamas šiluminės ir branduolinės technikos specialistams, kasdien susijusiems su šios srities technika. Jis bus naudingas ir plačiajai
visuomenei, ypač žurnalistams, nes jų publikacijose vartojami terminai specia
listams ne visada suprantami.
Mindaugas Jakubčionis. Šiluminės technikos pagrindai. Mokomoji knyga. – Kauno technologijos universitetas
Kaunas: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2001, – 206 p., 25 egz., Šilumos ir atomo energetikos katedra
ISBN 9786090205013
Mokomojoje knygoje nagrinėjami Termodinamikos ir šilumos generavimo
studijų dalyko teorijos klausimai ir praktinio taikymo galimybės. Apibūdinami
termodinamikos ir šilumos mainų teorijos principai ir akcentuojamos šilumos
generavimo sistemų problemos.
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Knyga

Anotacija
Petras Švenčianas, Arvydas Adomavičius. Inžinerinė termodinamika. Vadovėlis. – Kaunas: Technologija, 2011, – 307 p., 100 egz., ISBN 9786090200476
Vadovėlis skirtas energetikos ir termoinžinerijos studijų krypties magistrantams
ir doktorantams, kitų antrosios pakopos inžinerinių studijų krypčių studentams,
jau turintiems bendruosius šiluminės technikos mokslo pagrindus. Vadovėlio medžiaga, priklausomai nuo skaitytojo pasirengimo, leidžia toliau gilintis į inžinerinės
termodinamikos pagrindus – termodinamikos metodus, sąvokas ir dėsnius, o
susipažinus su pagrindiniais termodinamikos dėsniais – įsisavinti realių medžiagų,
cheminės pusiausvyros ar degimo procesų termodinaminės analizės metodus.
Petras Švenčianas, Teodoras Narbutas. Šiluminė technika. Vadovėlis. – Kaunas: Technologija, 1997, – 212 p., 1000 egz., ISBN 9986135206
Šiame vadovėlyje nemažai vietos skirta branduolinių reaktorių veikimo principams aiškinti, tiesioginiams šilumos vertimo elektra metodams (magnetohidrodinaminiai generatoriai, termoelektriniai ir termojoniniai generatoriai)
aptarti. Plačiau nagrinėjama biosferos apsauga, atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimo galimybės ir perspektyvos.

Knygos turėtojai, pastabos
Kauno technologijos universitetas
Šilumos ir atomo energetikos katedra

Kauno technologijos universitetas
Šilumos ir atomo energetikos katedra

Antanas Sudintas. Kuro energetika. Mokomoji knyga. – Kaunas: Technolo- Kauno technologijos universitetas
gija, 2009, – 171 p., 38 egz., ISBN 9789955256977
Šilumos ir atomo energetikos katedra
Ši mokomoji knyga skirta termoinžinerijos studijų visų mokymo formų ir specializacijų studentams. Joje pateikiamos žinios apie bendruosius kuro energetikos klausimus, išdėstyta nemaža mokslinės inžinerinės informacijos apie kuro
rūšis, kuro fizikines charakteristikas. Knygoje skaitytojai ras ir kitos papildomos
informacijos bei duomenų, kurie reikalingi techniniams ir ekonominiams kuro
energetikos uždaviniams spręsti.
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Knyga

Anotacija
Antanas Sudintas. Lakiųjų organinių junginių išlakos naftos produktų tiekimo sistemų įrenginiuose. Mokomoji knyga. – Kaunas: Technologija, 2009, –
65 p., 30 egz., ISBN 9789955256984
Mokymo priemonė skiriama termoinžinerijos studijų programos kurso inžinerijos ir šilumos energetikos specializacijų studentams, studijuojantiems skystojo,
kietojo ir dujinio kuro energetikos bei energijos šaltinių tiekimo sistemų modulius. Knygoje aprašomos skystųjų naftos produktų (degalų) tiekimo sistemos ir
tiekimo metu susidarančių lakiųjų organinių junginių išlakos (LOJ), išdėstyta
metodika, kaip apskaičiuoti LOJ netektis iš konkrečių įrenginių, kai atliekamos
technologinės operacijos, pateikti netekčių apskaičiavimo pavyzdžiai.
Vincas Vytautas Vasiliauskas. Šaldymo procesų ir aparatų skaičiavimai:
mokomoji knyga. – Kaunas: Technologija, 2006, – 166 p., ISBN 995525128X
Knyga skirta bakalauro ir magistro termoinžinerijos studijų programos šaldymo
inžinerijos ir termotechnologijų specializavimosi srities studentams, taip pat
gali būti naudinga maisto technologijos ir inžinerijos studijų programą studijuojantiems studentams bei šaldymo inžinerijos srities specialistams.

Knygos turėtojai, pastabos
Kauno technologijos universitetas
Šilumos ir atomo energetikos katedra

Kauno technologijos universitetas
Šilumos ir atomo energetikos katedra

Vincas Vytautas Vasiliauskas. Šaldymo sistemos. Vadovėlis. – Kaunas: Tech- Kauno technologijos universitetas
nologija, 2005, – 248 p., ISBN 995509897X
Šilumos ir atomo energetikos katedra
Knygoje pateikta šaldymo sistemų klasifikavimas, dirbtinio šalčio gamybos
ir tiekimo vartotojams schemos, nešvaraus šaldymo agento poveikis sistemos
veiklai, kondensacijos šilumos atidavimo aplinkai būdai, šaldymo įrenginių
parinkimo principai, vandens ir sauso ledo gamyba bei naudojimas, šaldymo
sistemų automatizavimas, eksploatavimas ir techninis aptarnavimas.
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Knyga

Anotacija
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Vytautas Dagilis. Šilumos technologijos teorija. Mokomoji knyga. – Kaunas: Kauno technologijos universitetas
Technologija, 2013, – 66 p., ISBN 9786090209608
Šilumos ir atomo energetikos katedra
Leidinyje pateikta šilumos technologijų kurso teorija, apimanti įvairius procesus
ir aparatus, susijusius su absorbcija, rektifikacija, džiovinimu, ekstrakcija. Knyga
skirta Mechanikos ir mechatronikos fakulteto studentams.

Ignalinos AE. 25 metai. – Visaginas: Visagino poligrafija, 2008, – 496 p., Kauno technologijos universitetas
600 egz., ISBN 978-9955-745-04-4
Šilumos ir atomo energetikos katedra
Knygoje aprašoma Ignalinos atominės elektrinės statyba ir eksploatavimas per
pirmuosius 25 IAE gyvavimo metus. Ši knyga skiriama istorinių įvykių – Ignalinos atominės elektrinės statybos, paleidimo ir eksploatavimo dalyviams, o taip
pat ir tiems, kurie domisi Lietuvos energetikos istorija.

M. Gedgaudas, A. Šležas, J. Švedarauskas, E. Tuomas. Šilumos tiekimas. – Pastatų energetikos katedra
Kaunas: Aušros spaustuvė, 1993, – 328 p., 1000 egz., UDK 658.264
pek@vgtu.lt, 8 5 274 4718
Knygoje aprašyti šilumos šaltiniai, šilumos vartotojai, karšto vandentiekio bei
centralizuoto šilumos tiekimo sistemos ir jų elementai. Atskiruose skyriuose
pateikiami svarbesnių uždavinių sprendimai.

63

Knyga

64

Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Vytautas Martinaitis. Pastato gyvavimo ciklo termodinaminės analizės modelis. Monografija. – Vilnius: VGTU leidykla „Technika“, 2001, – 172 p.,
300 egz., ISBN 9986-05-435-4
Monografijoje nagrinėjama, kaip aprūpinimo energija, pastatų, klimato ir pirminės energijos išteklių bendrojoje techninėje sistemoje tausojami pirminės
energijos ištekliai ir aplinka. Aptariami pastato gyvavimo ciklo medžiagų,
energijos ir informacijos srautai. Sprendžiamos metodologinės medžiagų ir
gaminių sukūrimo pirminės energijos poreikių nustatymo problemos. Pateikiami aprūpinimo energija sistemų sezoninio energinio efektyvumo vertinimo
metodiniai pagrindai. Yra išspręsti keli pastato gyvavimo ciklo eksergijos poreikių optimizavimo uždaviniai ir nustatytas termodinamiškai optimalus pastato
apšiltinimo ir naudojimo derinys. Knyga skirta mokslininkams, specialistams
ir studentams, kurie domisi darnia energetikos ir statybos techninių sistemų
plėtra, gamtos išteklių tausojimu.

Pastatų energetikos katedra
pek@vgtu.lt, 8 5 274 4718

V. Martinaitis, N. Vegytė, S. Paulauskaitė, A. Šakmanas. Techninė termodinamika ir šilumokaita. Aiškinamasis uždavinynas. – Vilnius, VGTU leidykla
„Technika“, 2005, – 426 p., 300 egz., ISBN 9986-05-908-9
Leidinyje pateikiami įvairūs techninės termodinamikos ir šilumokaitos (šilumos
mainų) uždavinių sprendimo pavyzdžiai bei uždaviniai su atsakymais. Kiekvieno
skyriaus pradžioje – teorijos santraukos.
Leidinys skirtas VGTU pagrindinių studijų dieninio ir neakivaizdinio skyriaus
studentams, studijuojantiems termodinamiką ir šilumokaitą, taip pat artimus
dalykus studijuojantiems magistrantams.

Pastatų energetikos katedra
pek@vgtu.lt, 8 5 274 4718

VGTU biblioteka
biblioteka@vgtu.lt, 8 5 274 4900

VGTU biblioteka
biblioteka@vgtu.lt, 8 5 274 4900
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Alfonsas Skrinska. Heat Transfer. Educational book. – Vilnius, VGTU leidykla „Technika“, 2006, – 240 p., 200 egz., ISBN 9955-28-069-7
Ši mokomoji knyga buvo parašyta bakalaurams, kurie studijuoja šilumos mainus. Knygoje analizuojami šilumos perdavimo procesai bei laidumas, konvekcijos ir šilumos spinduliavimas. Taip pat pateikiami uždavinių sprendimai su
praktiniais pavyzdžiais. Ši knyga moko šilumos perdavimo disciplinos, kuri
artimai susijusi su kitomis sritimis, pavyzdžiui, termodinamikos inžinerija ir
skysčių mechanika. Mokomąją knygą išleisti rekomendavo VGTU Aplinkos
inžinerijos fakulteto studijų komitetas.
Vytautas Martinaitis. Termodinaminė analizė. Mokomoji knyga. – Vilnius,
VGTU leidykla „Technika“, 2007, – 208 p., 100 egz., ISBN 978-9955-28-081-1
Leidinys parengtas remiantis autoriaus dešimties metų dėstymo VGTU patirtimi
bei tarptautiniais šio mokslo laimėjimais. Jį sudaro 3 skyriai. 1 sk. – medžiaga
ankstesnėms techninės termodinamikos studijoms kartoti. 2 sk. – termodinaminės
analizės pagrindai. Aptariami techninės sistemos ir jos apsupties, energijos rūšių
ir jų virsmumo, eksergijos apibūdinimo ir formų klausimai. Ekserginės analizės
formalizavimas pradedamas sujungiant pirmąjį ir antrąjį termodinamikos dėsnius, pristatoma ekserginės analizės terminologinė sistema. Baigiama pagrindinio
termodinaminės analizės rodiklio – termodinaminio naudingumo – analizė. 3 sk.
ypač aktualus energetikos ir termoinžinerijos specialistams – energetinių sistemų
vertintojams. Tai termodinaminės analizės pavyzdžiai. Juose pateikiamas termodinaminei analizei reikalingas analitinis įvairių sistemų aprašas, leidžiantis pereiti
prie konkrečių skaitinių vertinimų. Baigiama termodinaminio požiūrio ir energetikos ekonomikos apžvalga. Aptariama šalies energetinės sistemos termodinaminės analizės ir energijos kainų nustatymo, remiantis eksergine analize, pagrindai.
Knyga skirta termodinaminę analizę studijuojantiems energetikos ir termoinžinerijos magistrantams. Ja gali naudotis visi, studijuojantieji techninę termodinamiką
ir šilumokaitą, ji būtų naudinga energetikos ir termoinžinerijos doktorantams.

Pastatų energetikos katedra
pek@vgtu.lt, 8 5 274 4718
VGTU biblioteka
biblioteka@vgtu.lt, 8 5 274 4900

Pastatų energetikos katedra
pek@vgtu.lt, 8 5 274 4718
VGTU biblioteka
biblioteka@vgtu.lt, 8 5 274 4900
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Dalia Štreimikienė, Remigijus Čiegis, Vidmantas Jankauskas. Darnus ener- Pastatų energetikos katedra
getikos vystymasis. Monografija. – Vilnius, VU leidykla, 2007, – 434 p., pek@vgtu.lt, 8 5 274 4718
ISBN 978-9986-19-992-2
Monografijoje kompleksiškai nagrinėjami energijos rinkų trūkumai bei pateikiama vientisa ir pagrįsta priemonių sistema šiems trūkumams įveikti. Siekiama,
kad energetikos plėtra Lietuvoje būtų darni, atsižvelgiant į energetikos plėtros
prioritetus. Pateikti tyrimo rezultatai ir pasiūlymai gali būti naudingi politikams, aplinkos apsaugos organizacijų, energijos kompanijų bei reguliuojančių
institucijų energetikos sektoriuje specialistams, taip pat mokslininkams, nagrinėjantiems aplinkos ir energetikos ekonomikos mokslo problemas.

Vidmantas Jankauskas. Energetikos ekonomika. Mokomoji knyga. – Vilnius,
VGTU leidykla „Technika“, 2008, – 182 p., 300 egz., ISBN 978-9955-28-307-2
Knygoje pateiktos dabartinės pasaulinės energetikos ūkio problemos, aptarti
pagrindiniai globaliniai iššūkiai (senkantys iškastinio kuro ištekliai ir augančios jo kainos, globalinis klimato atšilimas ir t. t.), išnagrinėta, kaip energijos
ištekliai pasiskirstę pasaulyje, kas jų pagrindiniai vartotojai ir kokios perspektyvos; išnagrinėta atskirų energetikos sektorių (elektros energetikos, gamtinių
dujų, naftos ir centralizuotai tiekiamos šilumos) struktūra, veiklos principai,
ES direktyvos, jų taikymas Lietuvoje, atitinkamų Lietuvos energetikos sektorių raida. Aptarti energetikos valdymo, reguliavimo, kainodaros ir planavimo
klausimai, aprašyti šių klausimų sprendimo Lietuvoje būdai. Leidinys skirtas
VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto energetikos inžinerijos bei energetikos
ir termoinžinerijos specialybių studentams, bet gali būti naudingas ir visiems,
norintiems susipažinti su pagrindinėmis šių dienų energetikos problemomis.
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Pastatų energetikos katedra
pek@vgtu.lt, 8 5 274 4718
VGTU biblioteka
biblioteka@vgtu.lt, 8 5 274 4900
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Egidijus Juodis. Vėdinimas. Vadovėlis. – Vilnius, VGTU leidykla „Technika“,
2008, – 400 p., 500 egz., ISBN 978-9955-28-370-6
Leidinyje nagrinėjami vėdinimo būdai ir priemonės, kaip pasiekti, kad patalpose
būtų švarus oras ir komfortinis mikroklimatas. Pateikiama ir bendrųjų žinių
apie oro kondicionavimą bei aplinkos apsaugą, pabrėžiama efektyvaus energijos vartojimo svarba. Leidinys skiriamas aukštųjų mokyklų studentams, tačiau
naudingas ir statybininkams bei kitų specialybių inžinieriams, susiduriantiems
su vėdinimo problemomis.

Pastatų energetikos katedra
pek@vgtu.lt, 8 5 274 4718

Vytautas Martinaitis, Artur Rogoža, Giedrius Šiupšinskas. Energijos vartojimo pastatuose auditas. Vadovėlis. – Vilnius, VGTU leidykla „Technika“,
2012, – 124 p., 100 egz., ISBN 978-609-457-180-0
Vadovėlyje supažindinama su energijos vartojimo auditų atlikimo pastatuose
modeliais šalyje ir užsienyje, apžvelgti kai kurie energijos vartojimo audito
modeliai, atskleistos jų ypatybės, pateikti šių modelių taikymo Lietuvoje siūlymai. Remiantis apžvelgtais modeliais suformuoti du rekomenduojami modeliai
(apžvalginis ir išsamusis), atskleistas jų turinys ir ypatybės. Pateikti energijos
vartojimo audito vykdymo metodikos teoriniai pagrindai. Pristatomi pastatų
ir jų inžinerinių sistemų energinėms charakteristikoms matuoti naudojami
prietaisai. Vadovėlis skirtas antrosios studijų pakopos energijos inžinerijos,
šilumos inžinerijos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams, studijuojantiems energijos poreikių vadybos, pastato energinio efektyvumo dalykus. Jis
naudingas tų pačių programų studentams, pasirinkusiems studijuoti namų
ūkio valdymo modulį. Vadovėlis gali būti naudingas studijuojantiesiems pagal
antrosios studijų pakopos nekilnojamojo turto vertinimo ir valdymo programą.

Pastatų energetikos katedra
pek@vgtu.lt, 8 5 274 4718

VGTU biblioteka
biblioteka@vgtu.lt, 8 5 274 4900

VGTU biblioteka
biblioteka@vgtu.lt, 8 5 274 4900
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Šildymo ir vėdinimo, pastatų energetikos katedra. 1961–2011 metai. Atsak. red. A. Gluosnis. – Vilnius, VGTU leidykla „Technika“, 2011, – 136 p.,
ISBN 978-9955-28-820-6
Leidinyje aprašoma aukštojo išsilavinimo šilumos, dujų tiekimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo specialistų Lietuvoje rengimo istorija. Pateikiama
žinių apie katedros brendimą ir plėtrą šioje aukštojoje mokykloje, aprašomas
katedros persikėlimas į Vilniaus inžinerinį statybos institutą, sutapęs su valstybės atgimimo laikotarpiu. Pristatoma studijų mokslinė, tarptautinio bendra
darbiavimo veikla, pateikiama žinių apie viso katedros gyvavimo 50-mečio
dėstytojus, darbuotojus ir absolventus.

Pastatų energetikos katedra
pek@vgtu.lt, 8 5 274 4718

Vytautas Martinaitis, Valdas Lukoševičius. Šilumos gamyba deginant kurą.
Vadovėlis. – Vilnius, VGTU leidykla „Technika“, 2014, – 232 p., ISBN 978609-457-633-1
Leidinyje pateikiami aprūpinimo šiluma techninės sistemos, kaip vienos svarbiausių energetinės sistemos komponentų, techniniai pagrindai. Šilumos gamyba pristatoma kaip darnios energijos dalis, kai jos gamyba ir vartojimas vyksta
tenkinant visuomenės dabarties ir ateities poreikius, vertinamus ekonominėmis
aplinkybėmis ir socialinėmis išlaidomis. Leidinys parengtas remiantis kelių
dešimtmečių dėstymo keliuose universitetuose ir konsultacinio darbo patirtimi,
naujais mokslo ir technologijų pasiekimais.
Vadovėlis skirtas universitetinių technologijos studijų šilumos gamybos bakalaurantams. Juo gali naudotis visi, studijuojantys miestų inžinerines infra
struktūras, termoinžineriją. Leidinys praverstų energetikos ir termoinžinerijos
magistrantams ir visiems, kurie domisi efektyvia šilumos gamyba.

Pastatų energetikos katedra
pek@vgtu.lt, 8 5 274 4718

VGTU biblioteka
biblioteka@vgtu.lt, 8 5 274 4900

VGTU biblioteka
biblioteka@vgtu.lt, 8 5 274 4900
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Egidijus Saulius Juodis, Violeta Motuzienė. Vėdinimo aerodinamika. – Vilnius: VGTU leidykla „Technika“, 2014, – 296 p., ISBN 978-609-457-431-3
Vadovėlyje nagrinėjama taikomoji vėdinimo aerodinamika. Analizuojama pa
stato aplinkos ir konstrukcijos įtaka oro mainams pastate, higieniškai palankios
ir energiją taupančios oro cirkuliacijos patalpose sukūrimo būdai, ortakių skaičiuotės principai, kintamojo oro srauto vėdinimo sistemų ypatumai, vietinių
siurbtuvų taikymas bei su oro cirkuliacija susiję aplinkos užterštumo ir šiluminio
mikroklimato vertinimo rodikliai.
Vadovėlis skirtas magistrantams, studijuojantiems vėdinimo aerodinamiką ar
ieškantiems išsamesnių žinių nei suteikiama bakalaurams.

Pastatų energetikos katedra
pek@vgtu.lt, 8 5 274 4718

Antanas Laukaitis. Akytųjų betonų formavimo mišinių ir gaminių savybės.
Monografija. – Vilnius: Technika, 2000, – 232 p., 300 egz.
Monografijoje nagrinėjamos įvairių atmainų akytojo betono formavimo mišinių ir gaminių savybės, pateikta technologinių veiksnių bei priedų įtaka šių
savybių pokyčiams, atskleistos kai kurios jų naujos savybės, nustatyti ryšiai
ir priklausomybės tarp kai kurių akytųjų betonų savybių ir jų gamybos technologinių veiksnių, aprašant jas regresijos lygtimis. Pateiktas naujas akytųjų
betonų garso sugerties ir šilumos laidumo koeficientų prognozavimo būdas.
Monografijoje pristatyti nauji akytųjų betonų gaminiai bei pateikti kai kurių jų
savybių nustatymo būdai pagal Europos Sąjungos standartus bei šių gaminių
pritaikymo efektyvumas.
Knyga skirta techninių specialybių studentams, magistrantams bei doktorantams, mokslo projektavimo ir gamybos organizacijų darbuotojams.

VGTU Termoizoliacijos mokslo
instituto skaitykla
VGTU Technikos knygynas
termo@vgtu.lt
8 5 251 2349, 8 698 86671

VGTU biblioteka
biblioteka@vgtu.lt, 8 5 274 4900
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Antanas Laukaitis, Marijonas Sinica. Beautoklavis akytasis betonas ir kompozitiniai jo gaminiai. Monografija. – Vilnius: Technika, 2006, – 236 p.,
300 egz.
Monografijoje nagrinėjamos beautoklavio akytojo betono technologijos ir savybės bei kompozitinių gaminių su beautoklaviu akytuoju betonu gamybos technologijos ir savybės. Knygoje pateikti putų savybių gerinimo būdai, išdėstomos
putų cementbetonio savybės ir jo, kaip kompozitų matricos, ryšiai su kompozitų užpildais. Nagrinėjami daugiasluoksniai termoizoliaciniai kompozitai ir
jų savybės, gvildenami šių kompozitų pritaikymo atitvarose bei eksploatacijos
klausimai.
Knyga skirta technikos specialybių studentams, dėstytojams, projektavimo ir
gamybos organizacijų darbuotojams.

Knygos turėtojai, pastabos
VGTU Termoizoliacijos mokslo
instituto skaitykla
VGTU Technikos knygynas
termo@vgtu.lt
8 5 251 2349, 8 698 86671

Stasys Goberis, Valentin Antonovič. Kaitrai atsparūs šamotbetoniai, I t. VGTU Termoizoliacijos mokslo
VGTU leidykla „Technika“, 2007, – 360 p., 200 egz., ISBN 978-9955-28-210-5 institutas
Monografijoje nagrinėjama kaitrai atsparaus šamotbetonio evoliucija nuo įpras- valentin@centras.lt, 8 5 251 2335
tinio betono iki ypač sudėtingos betono kompozicijos su kompleksiniu rišikliu,
dispersiniais ir ultradispersiniais priedais bei deflokuliantais. Aprašytas įvairių
šamotbetonio tipų su portlandcemenčiu, skystuoju stiklu ir aliuminatiniu
cementu struktūros formavimasis kietėjimo procese ir aukštų temperatūrų
poreikyje. Pateikta priedų įtaka naujai sukurtų šamotbetonio tipų fizikinėms,
mechaninėms ir terminėms charakteristikoms, lemiančioms pagamintos iš jo
šiluminių agregatų išklojos ilgaamžiškumą ir eksploatacinį patikimumą.
Monografijoje aprašyti tyrimų rezultatai plačiai panauduoti šiluminių agregatų
išklojose Lietuvos pramonės įmonėse.
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М. Ласинскас, И. Бурнейкис. Сток реки Нямунас (Неман) (Nemuno Lietuvos energetikos institutas
upės nuotėkis). – Kaунaс: Институт энергетики и электротехники АН
ЛитССР, 1961, – 198 p., 1000 egz.
Работа основана на данных многолетнего наблюдения по режиму р. Нямунас и дает основные гидрологические характеристики, необходимые
в гидротехническом строительстве.
Настоящая работа велась с 1958 года в лаборатории гидроэнергетики
института Энергетики и электротехники Академии Наук Литовской ССР.
В работе принимали участие сотрудники лаборатории Гидроэнергетики
В. Кишонас, Б. Гайлюшис и И. Синкевичюте, которые провели графичес
кую работу. Большую помощь авторам рецензированием настоящей
монографии и ценными советами оказали И. Мацевичюс, К. Дабужинскас, Л. Ринкунас, Р. Даршкус, И. Крищюнас, А. Безуглов, И. Яблонскис.
В первом варианте, под назавнием «Кадастр рек Литовской ССР» II ч.,
работа была опубликована в 1960 году Государственным издательством
политической и научной литературы.
А. А. Жукаускас, В. Ю. Макарявичюс, А. А. Шланчяускас. Теплоотдача Lietuvos energetikos institutas
пучков труб в поперечном потоке жидкости. (Vamzdžių pluoštų šilumos
atidavimas skersiniame skysčio sraute). – Vilnius: Mintis, 1968, – 192 p.,
1500 egz. (Теплофизика, 1. АН ЛитССР ИФТПЭ).
Knygoje siekta nuodugniau išnagrinėti skysčių savybių, šiluminio srauto krypties, vamzdžių išdėstymo ir kitų faktorių įtaką vamzdžių pluoštų šilumos atidavimui skysčių sraute ir hidrauliniam pasipriešinimui. Eksperimentai buvo atlikti
Lietuvos TSR Mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų
institute dviejuose uždaruose analogiškuose hidrodinaminiuose kontūruose,
kurių viename cirkuliavo vanduo ar oras, o kitame – transformatorinė alyva.
Tyrimai apima Re intervalą nuo 30 iki 1,2æ106 ir Pr – nuo 0,71 iki 500.
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А. А. Жукаускас, И. И. Жюгжда. Теплоотдача в ламинарном потоке Lietuvos energetikos institutas
жидкости (Šilumos atidavimas laminariniame skysčio sraute). – Vilnius:
Mintis, 1969, – 266 p., 2500 egz. (Теплофизика, 2. АН ЛитССР ИФТПЭ).
Книга посвящена вопросам теплоотдачи при ламинарном течении вязких
жидкостей. Рассматриваются теоретические методы расчета теплоотдачи
пластины и плоского канала. Основное внимание сосредоточено на влиянии
рода жидкости, изменения физических параметров и температуры поверхности на интенсивность теплоотдачи. Анализируемый обширный экспериментальный материал охватывает исследования, выполненные в Институте
физико-технических проблем энергетики Академии наук Литовской ССР, с
различными пластинами и каналами в интервале значений Рr от 0,7 до 600.
В доступной для широкого круга читателей форме изложены особенности
происходящего процесса теплообмена. Представлены в обобщенном виде
формулы, графики и таблицы, пригодные для практического применения при расчете теплообменных аппаратов в новых областях энергетики,
химической и родственных ей отраслях промышленности. Книга предназначена для научных работников и инженеров, занятых исследованием и
разработкой соответствующих теплообменных аппаратов. Книга будет
также полезна для преподавателей вузов и аспирантов.
Н. А. Арбачяускене, Й. И. Балтрунас, А. А. Немура, А. К. Ненорта, Lietuvos energetikos institutas
Г. А. Рубикас. Идентификация динамических систем (Dinaminių sistemų
identifikacija). Под ред. А. А. Немуры. – Vilnius: Mintis, 1971, – 286 p.,
1000 egz. (Техническая кибернетика, 1. АН ЛитССР ИФТПЭ).
В монографии, предназначенной для научных работников и инженеров, работающих в области автоматического управления, представлены результаты
исследований в области идентификации динамических систем, проведенных
в Институте физико-технических проблем энергетики АН Литовской ССР.
72

Knyga

Anotacija
Knygos turėtojai, pastabos
В ней подробно рассматриваются и сравниваются основные методы и алгоритмы оценивания неизвестных параметров и характеристик линейных и
нелинейных динамических систем, приводятся результаты статистического
моделирования на ЦВМ характерных задач идентификации. Приведенный
материал может быть использован при исследовании динамических объектов и при разработке алгоритмов и систем адаптивного управления.
В. И. Даукнис, К. А. Казакявичюс, Г. А. Пранцкявичюс, В. Л. Юренас. Lietuvos energetikos institutas
Исследование термической стойкости огнеупорной керамики (Ugniai
atsparios keramikos terminio patvarumo tyrimas). – Vilnius: Mintis, 1971, –
150 p., 1500 egz. (Теплофизика, 3. АН ЛитССР ИФТПЭ).
Книга посвящена вопросам термостойкости высокоогнеупорных материалов в широком диапазоне температур. Излагаются материалы теоретических и экспериментальных исследований закономерностей термического
разрушения, проведенных в Институте физико-технических проблем
энергетики АН Литовской ССР в период с 1963 по 1970 годы. Основное
внимание уделяется разработке методов определения термостойкости
как свойства материала. Дается описание экспериментального оборудования для определения термостойкости окисных высокоогнеупорных
материалов в вакууме, инертной среде и в среде продуктов сгорания при
однократном и циклическом нагружении в температурном диапазоне
300–2500° К. Излагаются также материалы работ по исследованию прочностных и тепло-физических свойств материала, определяющих его термостойкость. Получен ряд закономерностей термического разрушения
материалов в широком диапазоне температур, в том числе и при наличии
пластических деформаций. Книга предназначена для инженеров, научных
работников и аспирантов, занятых исследованием или эксплуатацией
высокотемпературных огнеупорных материалов.
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Теплообмен в высокотемпературном потоке газа (Šilumos mainai aukš- Lietuvos energetikos institutas
tos temperatūros dujų sraute). – Vilnius: Mintis, 1972, – 231 p., 1500 egz.
(Теплофизика, 4. АН ЛитССР ИФТПЭ).
Сборник, подготовленный Институтом физико-технических проблем
энергетики Академии наук ЛитССР, посвящен вопросам теплообмена в
высокотемпературном потоке газа. В нем представлено 15 научных статей,
в которых рассматриваются вопросы диагностики высокотемпературных
потоков, теплообмен и сопротивление при течении высокотемпературных
газов в канале, а также при наличии химических реакций и теплообмен
в высокотемпературных теплообменниках.
Авторами являются ведущие по этим вопросам ученые Института высоких температур АН СССР, Энергетического института им. Г. М. Кржижановского, Центрального котлотурбинного института им. И. И. Ползунова,
Центрального института авиационного моторостроения им. П. И. Баранова, Московского института химического машиностроения, а также
Института физико-технических проблем энергетики АН ЛитССР.
Книга предназначена для научных работников и инженеров, работающих
в области теплообмена.
А. А. Жукаускас, А. А. Шланчяускас. Теплоотдача в турбулентном потоке Lietuvos energetikos institutas
жидкости (Šilumos atidavimas turbulentiniame skysčio sraute). – Vilnius:
Mintis, 1973, – 327 p., 2500 egz. (Теплофизика, 5. АН ЛитССР ИФТПЭ).
В книге представлены обобщенные результаты теоретических и
экспериментальных исследований процесса теплообмена в переходной
области и турбулентном пограничном слое на пластине. Анализируемый
экспериментальный материал охватывает исследования, выполненные в
Институте физико-технических проблем энергетики Академии наук ЛитССР,
с различными пластинами в потоках воздуха, воды, трансформаторного
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масла и глицерина в интервале чисел Rе от 2æ10 до 3æ10 и Рr – от 0,71
до 400. В доступной для широкого круга читателей форме изложены
особенности происходящего процесса теплообмена и обтекания пластины,
а также рассматривается турбулентное число Прандтля и структурные
особенности переноса тепла. Представленные в обобщенном виде
формулы, графики и таблицы пригодны тля практического применения.
Книга предназначена для научных работников и инженеров, занятых
исследованием и разработкой соответствующих теплообменных
аппаратов, а также для преподавателей вузов и аспирантов.
4

7

А. Н. Мачюлис, Э. Э. Торнау. Диффузионная стабилизация полимеров Lietuvos energetikos institutas
(Polimerų difuzinis stabilizavimas). Под ред. В. И. Даукниса. – Vilnius:
Mintis, 1974, – 256 p.
Книга посвящена одному из методов повышения термостабильности и
долговечности полимерных материалов — диффузионной стабилизации,
который в последнее время приобретает значительный теоретический и
практический интерес. Изложены основные принципы и проведен анализ
процессов, определяющих особенности диффузионной стабилизации полимеров. Значительная часть книги посвящена описанию структурных
изменений, происходящих при некоторых видах деструкции и диффузионной стабилизации. Рассмотрены закономерности изменения прочностных, деформационных и усталостных свойств диффузионно стабилизированных полимеров при различных энергетических воздействиях.
Показаны технологические возможности практического применения
данного метода. Книга предназначена для научных работников и инженеров, работающих в области исследования, производства, переработки и
применения пластмасс и волокон, а также для студентов, интересующихся
физикохимией и технологией полимеров.
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Ю. К. Стасюлявичюс, А. Ю. Скринска. Теплоотдача поперечно обте- Lietuvos energetikos institutas
каемых пучков ребристых труб (Skersai aptekamų briaunotų vamzdžių
pluoštų šilumos atidavimas). – Vilnius: Mintis, 1974, – 243 p., 2000 egz.
(Теплофизика, 6. АН ЛитССР ИФТПЭ).
Книга посвящена вопросам теплоотдачи и гидравлического сопротивления
поперечно обтекаемых пучков ребристых труб со спиральными и круглыми ребрами. Основное внимание сосредоточено на изучении влияния на
теплоотдачу геометрических параметров оребрения, конфигурации пучка,
режима обтекания и других факторов в потоке с развитой турбулентностью. Также рассматриваются основные закономерности теплопроводности ребристой трубы, особенности конвективной теплоотдачи при обтекании ребристого пучка. Анализируемый экспериментальный материал
охватывает исследования, выполненные в Институте физико-технических
проблем энергетики АН Литовской ССР. Формулы, графики, номограммы
и таблицы, представленные в обобщенном виде, можно использовать для
практического расчета теплообменных аппаратов. Книга рассчитана на научных работников и инженеров, занимающихся проблемой исследования
и разработки теплообменных аппаратов, а также может быть полезна для
преподавателей вузов и аспирантов.
В. А. Каминскас, А. А. Немура. Статистические методы в идентифи- Lietuvos energetikos institutas
кации динамических систем (Statistiniai metodai dinaminių sistemų
identifikacijoje). Под ред. А. А. Немуры. – Vilnius: Mintis, 1975, – 199 p.,
1500 egz. (Техническая кибернетика, 2. АН ЛитССР ИФТПЭ).
Монография посвящена вопросам идентификации динамических систем
с использованием статистических методов. Большое внимание уделено
проблеме оцениваемости оператора динамической системы известного
класса, а также задачам проверки гипотез о значимости и нестационарное™
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параметров оператора по наблюдениям входа и выхода. Отдельные главы
посвящены методам идентификации нелинейных динамических систем
класса Гаммерштейна, а также случаю идентификации линейных динамических систем, когда выбранное семейство операторов имеет структурную
недостаточность. Теоретические результаты работы иллюстрируются примерами статистического моделирования. Они применены при идентификации процесса вытягивания текстильной лепты и энергетических блоков
большой мощности в условиях нормального функционирования. Книга
представляет интерес для научных работников и аспирантов, работающих
в области идентификации, а также для лиц, занимающихся созданием автоматизированных систем управления (АСУ) технологическими процессами.
Она также может быть полезна студентам вузов.
Ю. С. Маяускас, В. И. Даукнис, Р. Й. Абрайтис, Г. А. Гринюте. Огнеупор- Lietuvos energetikos institutas
ная керамика в высокотемпературном газовом потоке (Ugniai atspari
keramika aukštų temperatūrų dujų sraute). – Vilnius: Mokslas, 1975, –
180 p., 1500 egz. (Теплофизика, 7. АН ЛитССР ИФТПЭ).
В книге приведены результаты экспериментальных исследований процесса
потери массы огнеупорных керамических материалов в высокотемпературных газовых потоках и при радиационном тепловом нагреве. Исследования
проводились в диапазоне от 1700 до 2000 К при скорости потока до 750 м/с.
Среда – продукты сгорания, инертный газ, воздух и вакуум. Большое внимание уделено процессам, происходящим в рабочем слое материалов при
стационарном тепловом режиме в условиях одностороннего нагрева. Приведены данные о роли сублимации в процессе эрозии и о возможности прогнозирования поведения материалов в высокотемпературных газовых потоках, исходя из их физико-химических свойств. Книга предназначена для
научных работников, инженеров и конструкторов, занятых разработкой
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высокоогнеупорных керамических материалов и вопросами их применения
в наиболее напряженных узлах установок с газовыми теплоносителями.
Р. Р. Андрушкявичюс, И. И. Вальтерене, Вальтерис. Ферритовые сер- Lietuvos energetikos institutas
дечники с прямоугольной петлей гистерезиса в аналого-дискретных
устройствах вычислительной техники (Feritinės šerdys su stačiakampe
histerezės kilpa analoginiuose-diskretiniuose skaičiavimo technikos
įrenginiuose). Под ред. А. А. Немуры. – Vilnius: Mokslas, 1976. – 124 p.
2000 egz. (Техническая кибернетика, 3. АН ЛитССР ИФТПЭ).
В монографии, предназначенной для научных работников и инженеров, занимающихся разработкой магнитных элементов и устройств автоматического управления и вычислительной техники, представлены
результаты исследований ферритовых сердечников с прямоугольной
петлей гистерезиса (ППГ) и построенных на их базе некоторых аналогодискретных устройств вычислительной техники, проведенных в Институте физико-технических проблем энергетики АН Литовской ССР.
Подробно рассматриваются методы описания процессов перемагничивания ферритовых сердечников с ППГ, на основе физико-экспериментального
подхода представляется аналитическое описание процессов статического
и динамического перемагничивания по предельному и частным циклам с
учетом предыстории перемагничивания и формы перемагничивающего
импульса. Показана возможность применения ферритовых сердечников с
ППГ для построения аналого-дискретных элементов памяти и интегрирования. Описаны принципы построения и основные зависимости магнитных устройств запаздывания, разработанных на базе этих элементов, а также возможности использования устройств запаздывания для реализации
средств идентификации динамических систем и средств корреляционного
анализа случайных сигналов.
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Ю. В. Вилемас, Б. А. Чесна, В. Ю. Сурвила. Теплоотдача в газоохлаж- Lietuvos energetikos institutas
даемых кольцевых каналах (Šilumos atidavimas žiediniuose kanaluose,
aušinamuose dujomis). – Vilnius: Mokslas, 1977, – 256 p., 1500 egz. (Теплофизика, 8. АН ЛитССР ИФТПЭ).
Результаты, представленные в издании, получены в Институте физикотехнических проблем энергетики АН ЛитССР при экспериментальных
исследованиях теплообмена и сопротивления трения при турбулентном
течении газа в кольцевых каналах в условиях больших температурных
напоров. Особое внимание уделено изучению влияния геометрических
параметров и переменности теплофизических свойств на трение и интенсивность теплоотдачи. Анализируется экспериментальный материал,
полученный при исследованиях, проведенных с различными кольцевыми
каналами как в стабилизированной части течения, так и в начальном участке.
Формулы, представленные в обобщенном виде, графики и таблицы пригодны для практического применения при расчете теплообменных аппаратов
для новых областей энергетики, химической, металлургической и других
отраслей промышленности. Издание предназначено для научных работников и инженеров, занятых исследованием и разработкой соответствующих
теплообменных аппаратов, а также для преподавателей вузов и аспирантов.
А. Я. Перас, В. И. Даукнис. Прочность огнеупорной керамики и методы Lietuvos energetikos institutas
ее исследования (Ugniai atsparios keramikos stiprumas ir jo tyrimo metodai). – Vilnius: Mokslas, 1977, – 183 p., 1500 egz. (Теплофизика, 9. АН
ЛитССР ИФТПЭ).
В книге рассмотрены основные закономерности прочности огнеупорной керамики, методы и техника ее определения в широком интервале температур.
Изложены основы статистического подхода к прочности керамики, приведены результаты аналитических исследований взаимосвязи прочности
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с пористостью и структурой. Рассмотрены особенности обобщенной температурной зависимости прочности керамических материалов. Много внимания уделено специфике прочности огнеупорной керамики и ее влиянию
на методы и технику испытаний. Рассмотрены особенности высокотемпературной ползучести огнеупорных керамических материалов. Описан ряд
созданных в ИФТПЭ АН ЛитССР высокотемпературных установок для
исследования прочности и ползучести огнеупорной керамики в широком
интервале температур. Приведены результаты исследований прочности
некоторых огнеупорных материалов. Книга предназначена для научных
работников и инженеров, занятых исследованием физико-механических
свойств огнеупорных керамических материалов.
В. Ю. Макарявичюс. Теплообмен при физико химических изменени- Lietuvos energetikos institutas
ях (Šilumos mainai, esant fiziniams-cheminiams pakitimams). – Vilnius:
Mokslas, 1978. – 228 p., 2000 egz. (Теплофизика, 10. АН ЛитССР ИФТПЭ).
В книге изложен теоретический и экспериментальный материал по тепло
обмену в различных элементах теплообменных поверхностей. С помощью
среднеинтегральных значений переносных свойств построены критериальные уравнения переноса. Влияние физико-химических изменений на
теплообмен учитывается эффективными значениями физических свойств
и эффективным перепадом температур. Теоретические данные дополнены
экспериментальными результатами по теплообмену различных поверхностей, обтекаемых смесями газов и высокотемпературными продуктами
сгорания.
Ю. П. Бурнейкис. Водохозяйственные системы Литовской ССР / Под Lietuvos energetikos institutas
ред. С. Л. Вендрова. – Vilnius: Mokslas, 1979, – 156 p.
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А. А. Жукаускас, И. И. Жюгжда. Теплоотдача цилиндра в поперечном Lietuvos energetikos institutas
потоке жидкости (Cilindro šilumos atidavimas skersiniame skysčio sraute). – Vilnius: Mokslas, 1979, – 240 p., 1500 egz. (Теплофизика, 11. АН
ЛитССР ИФТПЭ).
Одиннадцатая книга серии «Теплофизика» посвящена исследованиям теплоотдачи поперечно обтекаемого цилиндра, выполненным в Институте
физико-технических проблем энергетики AН Литовской ССР.
В книге изложены материалы исследований средней и местной теплоотдачи поперечно обтекаемого цилиндра в области Re от 1 до 2×106 и Рr от 0,7
до 1000 в условиях различных температурных напоров, турбулентности
потока и загромождения капала. Приводятся практические рекомендации
по расчету теплообмена и обтекания цилиндра.
Издание предназначено для научных работников и конструкторов, занятых исследованием и разработкой соответствующих теплообменных
аппаратов, а также для преподавателей вузов и аспирантов.
М. М. Тамонис. Радиационный и сложный теплообмен в каналах Lietuvos energetikos institutas
(Radiaciniai ir sudėtiniai šilumos mainai kanaluose). – Vilnius: Mokslas,
1981, – 256 p., 1500 egz. (Теплофизика, 12. АН ЛитССР ИФТПЭ).
В книге представлены обобщенные результаты выполненных в Институте физико-технических проблем энергетики Академии наук Литовской
ССР теоретических и экспериментальных исследований процесса радиационного и сложного теплообмена при течении в различных каналах
высокотемпературных потоков продуктов сгорания природного газа и
воздуха в интервале значений Re от 2×104 до 2×106 при температурах
потока от 400 до 2900 К. В доступной форме изложены основы теории
радиационного переноса энергии в молекулярных газах, приводится математическое описание процессов радиационного и сложного теплообмена,
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рассмотрены турбулентные характеристики высокотемпературных потоков, а также особенности теплообмена при взаимодействии радиации
с другими видами переноса энергии. Представленные в обобщенном виде
формулы, графики и таблицы пригодны для практического применения.
Книга предназначена для научных работников и инженеров, занятых исследованием и разработкой разных теплообменных устройств, в которых
происходят радиационные процессы. Книга будет полезна также для
преподавателей вузов и аспирантов.
К. А. Казакявичюс, А. Й. Янулявичюс. Закономерности термическо- Lietuvos energetikos institutas
го разрушения призматических тел (Prizminių kūnų terminio irimo
dėsningumai). – Vilnius: Mokslas, 1981, – 164 p., 1000 egz. (Теплофизика, 13. АН ЛитССР ИФТПЭ).
Книга посвящена исследованиям термического разрушения призматических тел конечных размеров, выполненным в Институте физикотехнических проблем энергетики АН ЛитССР. В ней изложены материалы
аналитических исследований одно-, двух- и трехмерных температурных
напряжений, предельного термонапряженного состояния и критериев термостойкости при разных видах теплового нагружения. Учтены
вероятностные и статистические характеристики термопрочности материалов. Предложены новые критерии термостойкости. Описаны оригинальные установки для экспериментального исследования термостойкости на призматических образцах при одностороннем и двустороннем,
стационарном и резком тепловом нагружении. Приведены результаты
исследования термостойкости некоторых огнеупорных материалов. Книга предназначена для научных работников, инженеров и аспирантов,
занятых исследованием термостойкости и разработкой огнеупорных
керамических материалов.
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А. А. Жукаускас. Конвективный перенос в теплообменниках (Konvekciniai Lietuvos energetikos institutas
šilumos mainai šilumokaičiuose). – Maskva: Nauka, 1982, – 472 p., 5600 egz.
Книга посвящена проблемам создания эффективных однофазных теплообменников, вопросам гидродинамики и конвективного теплообмена в
потоках газов и различных жидкостей. Представлены новейшие данные
теоретических и экспериментальных исследований конвективного теплопереноса в ламинарных, турбулентных и отрывных течениях с охватом широкого интервала чисел Рейнольдса и Прандтля. Значительное
внимание уделено вопросам интенсификации теплообмена, проблемам
обтекания и гидродинамической вибрации, повышению эффективности
и компактности трубчатых теплообменников. Даны практические рекомендации по тепловому и гидродинамическому расчету теплообменников.
Издание рассчитано на научных работников и конструкторов, занятых
изучением и разработкой теплообменных аппаратов и энергетических
установок.
В. А. Каминскас. Идентификация динамических систем по дискретным Lietuvos energetikos institutas
наблюдениям (Dinaminių sistemų identifikacija panaudojant diskretinius
stebėjimus). Под ред. А. А. Немуры. – Vilnius: Mokslas, 1982, ч. 1: Основы статистических методов, оценивание параметров линейных систем (I dalis. Statistinių metodų pagrindai, tiesinių sistemų parametrų
įvertinimas). – 245 p., 1500 egz. (Техническая кибернетика, 4. АН ЛитССР
ИФТПЭ).
В монографии рассмотрены вопросы построения математических моделей типа «вход-выход» динамических систем по экспериментальным
данным в виде временных рядов. Приведены методы идентификации в
широком смысле – методы выбора структуры модели, решающие правила выбора существенных параметров и обнаружения их изменений,
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критерии идентифицируемости и адекватности модели. Условия идентифицируемости одномерных и многомерных линейных систем, систем
с запаздыванием и замкнутых систем получены для наиболее общего
класса стационарных помех – коррелированных последовательностей
с дробно-рациональной спектральной плотностью. Большое внимание
уделено построению рекуррентных алгоритмов обработки наблюдений.
Теоретические выводы иллюстрируются результатами идентификации
реальных объектов – характеристик ядерных энергетических реакторов,
элементов гидравлических систем и сердечного ритма человека. Книга
предназначена для инженеров и научных работников, работающих в области технической кибернетики, и может быть использована преподавателями и студентами старших курсов вузов.
В. К. Эва, Й. П. Асакавичюс, В. А. Гайгалис. Низкотемпературные Lietuvos energetikos institutas
тепловые трубы (Žemos temperatūros šiluminiai vamzdžiai). – Vilnius:
Mokslas, 1982, – 184 p., 1050 egz. (Теплофизика, 14. АН ЛитССР ИФТПЭ).
В книге наряду с общими сведениями о низкотемпературных тепловых трубах изложены оригинальные результаты исследований теплоотдачи при кипении жидкостей в сетчатых капиллярных структурах,
теплопереноса и особенностей работы цилиндрических труб, теплопередающих устройств сложной геометрической формы, преобразователей
«температура перемещение», тепловых труб, совершающих возвратнопоступательное движение, труб с гибкой артерией и со вставкой малого
гидравлического сопротивления в транспортной зоне. Издание предназначается для научных работников, аспирантов и инженеров, работающих
в области теплотехники.
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А. Б. Амбразявичюс. Теплообмен при закалке газов (Šilumos mainai Lietuvos energetikos institutas
grūdinant dujas). – Vilnius: Mokslas, 1983, – 192 p., 2150 egz. (Теплофизика, 15. АН ЛитССР ИФТПЭ).
Пятнадцатая книга серии «Теплофизика» представляет теоретическое и
экспериментальное исследование теплообмена при закалке (интенсивном
охлаждении) нагретых до 5000 К двухатомных газов (воздуха или азота)
в случаях их ламинарного или турбулентного течений в каналах различного поперечного сечения или в пучках поперечно обтекаемых стержней
с боковыми ребрами. Результаты теоретического расчета с точностью
±10% подтверждаются экспериментом. Полученные зависимости для
расчета коэффициента теплообмена, скорости закалки и выхода окислов
азота позволяют провести теплофизический расчет при создании новых
теплообменников для закалки высокотемпературного воздуха.
Представленные в книге выводы и расчетные зависимости могут быть
использованы научными сотрудниками и аспирантами, изучающими
теплообмен при дозвуковом течении высокотемпературных газов в каналах, а также конструкторами при создании новых высокотемпературных
теплообменников, в том числе и для закалки газов.
А. И. Капустинскас, А. А. Немура. Идентификация линейных слу- Lietuvos energetikos institutas
чайных процессов (Tiesinių atsitiktinių procesų identifikacija). Под ред.
А. А. Немуры. – Vilnius: Mokslas, 1983, – 160 p., 1000 egz. (Техническая
кибернетика, 5. АН ЛитССР ИФТПЭ).
Приводятся результаты исследования вопросов идентификации случайных
процессов, которые описываются линейными разностными уравнениями
и встречаются в различных областях науки и техники: в энергетике,
экономике, биологии, метеорологии и т. д. В работе приводится ряд
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оригинальных методов и алгоритмов определения класса стационарных
процессов, оценивания параметров процессов с трендом, различных
моделей нестационарных процессов. Много внимания уделяется вопросам
идентификации процессов в условиях зашумленности наблюдений.
Теоретические результаты иллюстрируются примерами статистического
моделирования. Приводятся также примеры использования методов
идентификации процессов при решении практических задач энергетики
и теплофизики. Книга предназначается для научных работников и
аспирантов, работающих в области идентификации, а также лиц,
занимающихся использованием методов идентификации при решении
практических задач в различных областях науки и техники.
А. А. Жукаускас, Р. В. Улинскас, В. И. Катинас. Гидродинамика и вибра- Lietuvos energetikos institutas
ции обтекаемых пучков труб (Hidrodinamika ir vibracijos aptekamuose
vamzdžių pluoštuose). – Vilnius: Mokslas, 1984. – 312 p., 1800 egz. (Теплофизика, 16. АН ЛитССР ИФТПЭ).
В книге представлены результаты проведенных в ИФТПЭ АН ЛитССР
исследований обтекания, сопротивления и вибраций гладких, шероховатых и ребристых труб в пучках при поперечном обтекании их потоком
воздуха, воды и различных масел при изменении числа Рейнольдса от 1 до
2×106. Приводятся практические рекомендации по расчету сопротивления
и вибраций коридорных и шахматных пучков труб в широком интервале
изменения поперечных и продольных шагов.
Издание предназначено для научных работников и конструкторов, занятых исследованием и конструированием эффективных теплообменных
аппаратов, а также для преподавателей вузов и аспирантов.
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A. Žukauskas, J. Žiugžda. Heat Transfer of a Cylinder in Crossflow. New Lietuvos energetikos institutas
York: Hemisphere Publishing Corporation, 1985, – 208 p. Hemisphere
ISBN 0-89116-365-4, Springer Verlag ISBN 3-540-15518-X
This volume of the series presents heat transfer studies on single cylinders, performed over several years at the Institute of Physical and Technical Problems of
Energetics, Academy of Sciences of the Lithuanian SSR. Experimental data on the
local and average heat transfer between a cylinder and a crossflow are given for
different fluids in the ranges of Reynolds number from 1 to 2×106 and of Prandtl
number from 0.7 to 1000. Information also is given on fluid dynamic parameters
in various flow regimes and on the effects on heat transfer of viscosity variations
caused by differences in temperature and heat flux direction. The development
of an understanding of the numerous experimental values of local and average
heat transfer involves taking account of the effect of free-stream turbulence and
of the related shear stress and pressure distribution. The effects of blockage of the
flow channel and of tube surface roughness, among others, were studied. The bulk
of this book deals with results accumulated by the authors and interpreted by a
unified technique. Descriptions of the experimental techniques are given, and
characteristic test data are presented in tabular form. Some practical suggestions
are made on the prediction of heat transfer and fluid dynamic parameters.
Я. Гелерис, В. Мишкинис, А. Юшка. Эффективное использование Lietuvos energetikos institutas
энергетических ресурсов в народном хозяйстве. Аналитический обзор
(Efektyvus energetinių resursų naudojimas liaudies ūkyje. Analitinė ap
žvalga). – Vilnius: ЛитНИИНТИ, 1985. – 40 p., 330 egz.
Apžvalgoje analizuojama įvairių kuro rūšių bei elektros ir šiluminės energijos
naudojimo įvairiose Lietuvos TSR liaudies ūkio srityse struktūra ir dinamika.
Analizuojama naudojimo efektyvumo didinimo bei ekonomijos priemonės. Išnagrinėtos pagrindinės kuro ir energetinio komplekso plėtros kryptys. Apžvalga
skirta mokslo, techniniams darbuotojams ir specialistams, dirbantiems racionalaus kuro bei energijos vartojimo srityje.
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М. Р. Дрижюс. Гидротермический режим водохранилищ охладителей Lietuvos energetikos institutas
(Tvenkinių-aušintuvų hidroterminis režimas). – Vilnius: Mokslas, 1985, –
166 p., 1000 egz. (Теплофизика, 17. АН ЛитССР ИФТПЭ).
В книге рассматриваются основные аспекты гидротермического режима
непроточных водоемов, используемых для естественного рассеивания
тепла циркуляционной воды из мощных ТЭС и АЭС. Прежде всего это
результаты по теплоотдаче на поверхности раздела воды и воздуха и по
тепловому балансу водохранилищ-охладителей. Дается краткое описание
методов теоретического выражения полей скоростей течения и температуры. Анализируются некоторые вопросы турбулентного обмена в
стратифицированных течениях, имеющих место в верхнем активном
слое водохранилищ-охладителей. На конкретных примерах показывается возможность учета влияния охлаждающей способности водохранилища на величину оптимального циркуляционного расхода. Даются
рекомендации по повышению эффективности работы всей системы отвода низкопотенциального тепла от конденсаторов. Книга рассчитана
на научных работников и инженеров, занятых проектированием и вопросами эксплуатации водохранилищ-охладителей мощных ТЭС и АЭС.
В. А. Каминскас. Идентификация динамических систем по дискретным Lietuvos energetikos institutas
наблюдениям (Dinaminių sistemų identifikacija panaudojant diskretinius
stebėjimus). Под ред. А. А. Немуры. – Vilnius: Mokslas, 1985, ч. 2: Оценивание параметров нелинейных систем (II dalis. Netiesinių sistemų
parametrų įvertinimas), – 148 p., 1000 egz. (Техническая кибернетика, 6.
АН ЛитССР ИФТПЭ).
В монографии приведены методы построения моделей оптимальной
структуры типа «вход–выход» нелинейных систем, состоящих из последовательного соединения линейных динамических и нелинейных
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безынерционных частей. Получены условия идентифицируемости одномерных и многомерных систем Гаммерштейна, Винера и Винера–Гаммерштейна, функционирующих при возмущающих воздействиях с неизвестными дробно-рациональными спектральными плотностями. Построены
методы и алгоритмы оценивания неизвестных параметров моделей оптимальной структуры, обнаружения внутренних цепей обратной связи и
экстремального управления. Теоретические выводы иллюстрируются
результатами моделирования и примерами идентификации характеристик реальных объектов – энергетических агрегатов, ядерных реакторов
и дискретных стробоскопических преобразователей. Книга предназначена
для инженеров и научных работников, работающих в области управления,
контроля и диагностики динамических объектов, и может быть использована преподавателями, аспирантами и студентами старших курсов вузов.
Lietuvos TSR mokslų akademijos fizikinių-techninių energetikos problemų Lietuvos energetikos institutas
institutas / Red. A. Žukauskas. –Vilnius: Mokslas, 1986, – 30 p.
Leidinyje pasakojama apie Lietuvos TSR mokslų akademijos fizikinių-techninių
energetikos problemų institutą, tyrinėjantį energetikos plėtojimo ir tobulinimo problemas. Trumpai apžvelgiama instituto istorija, uždaviniai, energetikos
sistemų optimizavimo ir valdymo problemos, mokslinė organizacinė veikla.
Б. В. Гайлюшис. Использование стока рек Литовской ССР (Lietuvos Lietuvos energetikos institutas
TSR upių nuotėkio naudojimas) / Под ред. Ю. П. Бурнейкиса. – Vilnius:
Mokslas, 1986, – 156 p., 1000 egz.
В книге рассматриваются методы управления водными ресурсами в
условиях комплексного использования речного стока. Основное внимание уделяется задачам долгосрочного планирования, проектирования и
эксплуатации водохозяйственных систем. Объект исследования – 18 речных бассейнов площадью от 773 до 6889 км2. Исследуется существующая
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и перспективная структура водного хозяйства республики. Выявлены
различия в условиях использования стока в разных бассейнах. Исследованы характеристики, необходимые для статистического моделирования
речных систем и гидрологических условий. Рассмотрены требования к
информационной базе, обеспечивающей системы управления водными
ресурсами. Анализируются функция сезонного регулирования и работа
водохранилищ в водохозяйственной системе. Рассмотрены диспетчерские
правила управления запасами воды, разработанные на основе расчетов по
имитационным моделям работы водохранилищ. Предлагается методика
определения минимально необходимых расходов в руслах рек по гидроморфологическим зависимостям. Книга предназначена для специалистов,
занимающихся планированием, проектированием и эксплуатацией водохозяйственных систем, а также для научных работников.
А. А. Жукаускас, Р. В. Улинскас. Теплоотдача поперечно обтекаемых пуч- Lietuvos energetikos institutas
ков труб (Šilumos atidavimas skersai aptekamuose vamzdžių pluoštuose). –
Vilnius: Mokslas, 1986, – 204 p., 1000 egz. (Теплофизика, 18. АН ЛитССР
ИФТПЭ).
В книге представлены результаты проведенных в ИФТПЭ АН ЛитССР
исследований местной и средней теплоотдачи пучков гладких, шероховатых и ребристых труб, поперечно обтекаемых потоками воздуха, воды и
различных масел при изменении числа Рейнольдса от 1 до 2×10 6 и числа
Прандтля от 0,7 до 104. Даны практические рекомендации по расчету
местной и средней теплоотдач коридорных и шахматных пучков труб
в широком интервале изменения поперечных и продольных шагов, параметров шероховатости, оребрения, компактности и эффективности.
Издание предназначено для научных работников и конструкторов, занятых исследованием и конструированием эффективных теплообменных
аппаратов, а также для преподавателей вузов и аспирантов.
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Lietuvos energetikos institutas. Plazminių technologijų laboratorija. – Kau- Lietuvos energetikos institutas
nas: LEI, 1987, – 8 p., 500 egz.
Reklaminis leidinys, išleistas pažymint laboratorijos įkūrimo 20-metį. Jame
lietuvių ir anglų kalbomis aprašoma laboratorijos mokslinė ir gamybinė veikla.

M. Tamonis. Radiation and Combined Heat Transfer in Channels. New York: Lietuvos energetikos institutas
Hemisphere Publishing Corporation, 1987, – 239 p.
Research into radiative and combined heat transfer began with a problem of
practical importance: selectivity of optical properties exhibited by various gases. This volume presents current findings of these studies, as well as complex
integrodifierential equations, turbulent flow structure, and thermal engineering measurements in high-temperature flows. This solid reference oflers
complete coverage of radiation and heat transfer combined with convection and conduction in channeled flows of high-temperature gases. Presenting
authoritative work from one of the major research centers in the USSR, the
book features data, results, and correlations unavailable in other publications. Covering experimental and analytical techniques, this book addresses
such specific topics as radiation in spectral line bands, boundary conditions,
test channels, radiative heat flux sensors, heat transfer features in laminar and
turbulent flows, conductive-radiative heat transfer in a plasma layer, and heat
transfer in MHD generator channels. Appendixes provide nomograms for
determining convective heat transfer in turbulized flows, and the main data
from experimental studies. The research data appearing throughout the text
is usually proprietary, and therefore a welcome source of information for all
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studies involving heat transfer in channels. The thoroughness of coverage and
range of conditions studied makes this book a major acquisition for researchers,
students, faculty, design engineers, equipment operators, and all heat transfer
specialists. Dr. Tamonis is at the Institute of Physical and Technical Problems
of Energetics, Kaunas. Professor Žukauskas is at the Academy of Sciences of
Lithuanian SSR, Vilnius. The Experimental and Applied Heat Transfer Guide
Books series, under Professor Žukauskas’ editorship, offers a selection of heat
transfer titles from Thermophysics, a series of books published by the Institute.
J. Vilemas, В. Čėsna, V. Survila. Heat Transfer in Gas Cooled Annular Chan- Lietuvos energetikos institutas
nels. New York: Hemisphere Publishing Corporation, 1987, – 226 p. Hemisphere ISBN 0-89116-364-6, Springer Verlag ISBN 3-540-17553-9
Here is a unique, thoroughly researched treatment of local heat transfer and
drag in annuli over wide ranges of Reynolds number and temperature. Where
earlier material was scattered through out the vast scientific literature, this book
gathers in one source authoritative information on velocity and temperature
fields in the entrance region of an annulus. The volume also covers effects of
physical properties variation and surface curvature on heat transfer and drag
free-stream turbulence effects heat transfer in fully developed flow and the
dependence on heat transfer on the ratio of diameters of the cylinders forming
the annulus. Experimental equipment and techniques are described in detail,
and results of experimental data are correlated in nondimensional form. The
text also provides useful recommendations for calculating heat transfer and
frictional drag at high temperature differences. The thoroughness of coverage
and range of conditions studied makes this book a major acquisition for researchers, students, faculty, design engineers, equipment operators, and all heat
transfer specialists.
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A. Žukauskas, A. Slančiauskas. Heat Transfer in Turbulent Fluid Flows. New Lietuvos energetikos institutas
York: Hemisphere Publishing Corporation, 1987, – 282 p.
The thorough studies that make up this volume began as investigations of local
and mean heat transfer. Subsequently, these studies were expanded to include
heat transfer and other transport processes in the turbulent boundary layer, in
addition to velocity and temperature profiles. This reliable reference provides
thorough coverage of the effects of fluid properties, temperature differences,
heat flux direction, turbulence, and other factors on heat transfer. Emphasis
is given to the analysis of external flow and heat transfer conditions as well as
determination of the turbulent Prandtl number. Fluctuations in temperature are
revealed as a means of determining the turbulent heat transfer pattern.
Spanning both experimental and analytic techniques, this work addresses local
heat transfer at various Reynolds values and for Prandtl numbers greater than
1... as well as heat transfer under variable viscosity conditions. The text includes
practical recommendations for implementing this information, and characteristic experimental data are presented in tabular form. The research data appearing
throughout the book are usually proprietary, and therefore a welcome source
of information for all studies involving heat transfer in turbulent fluid flows.
The thoroughness of coverage and the range of conditions studied make this
volume a major sourcebook for researchers, students, faculty, design engineers,
equipment operators, and all heat transfer specialists.
Professor Žukauskas is Vice President of the Academy of Sciences of the Lithua
nian SSR, Vilnius. Dr. Šlančiauskas is Laboratory Chief at the Institute of Physical
and Technical Problems of Energetics, Academy of Sciences of the Lithuanian
SSR. The Experimental and Applied Heat Transfer Guide Books series, under
Professor Žukauskas’ editorship, offers a selection of heat transfer titles from
Thermophysics, a series of books published by the Institute.
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А. А. Пядишюс, А. А. Шланчяускас. Турбулентный теплоперенос в при- Lietuvos energetikos institutas
стенных слоях. Монография (Turbulentinis šilumos pernešimas pasienio
sluoksniuose. Monografija). – Vilnius: Mokslas, 1987, – 239 p., 1500 egz.,
(Теплофизика, 19. АН ЛитССР ИФТПЭ).
В книге представлены результаты экспериментальных исследований
конвективного теплообмена через пристенные пограничные слои при
воздействии повышенной турбулентности внешнего потока, его ускорения и турбулизации течения элементами шероховатости поверхности. Анализ проведен на основе вихревого представления структуры
турбулентного пограничного слоя. Использование жидкостей с различными физическими свойствами (Рr = 0,7–100) позволяет проследить за
реакцией определенных областей пограничного слоя на воздействия и
определить пути эффективной интенсификации теплообмена. Приведены
практические рекомендации по учету указанных факторов в расчетах.
V. Dauknys. Energetikos tyrimų raida Lietuvos TSR Mokslų Akademijoje. – Lietuvos energetikos institutas
Kaunas: FTEPI, 1988, – 176 p. 500 egz.
Knygoje aprašoma Fizikinių-techninių energetikos problemų instituto veikla
nuo jo įkūrimo 1956 m. Per 30 metų institute susiformavo prioritetinės mokslinių tyrimų kryptys – šiluminė fizika (10 laboratorijų), energetinių sistemų
valdymas ir optimizavimas (4 laboratorijos), energetika ir elektrifikavimas (3 laboratorijos). Pastaraisiais metais vystomi tyrimai atominės energetikos srityje.
Plačiai aprašyta instituto mokslinė-organizacinė, leidybinė, instituto pasiekimų
propagavimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir bendradarbiavimo su kitomis
sąjunginėmis bei užsienio mokslo institucijomis veikla.
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Г. Гимбутис. Теплообмен при гравитационном течении пленки жид- Lietuvos energetikos institutas
кости. Монография (Šilumos mainai esant gravitaciniam skysčio plėvelės
tekėjimui. Monografija). – Vilnius: Mokslas, 1988, – 233 p., 1000 egz. (Теп
лофизика, 20. АН ЛитССР ИФТПЭ).
В книге систематизированы и обобщены результаты исследований по
гидродинамике и теплообмену при гравитационном, ламинарном, волновом и турбулентном течениях пленки жидкости по прямолинейным и
криволинейным поверхностям для разных граничных условий и распределений плотности теплового потока поперек пленки. Рассматриваются
также кризисные явления в пленке, обусловливаемые термокапиллярным
эффектом и кризисом кипения. Приводятся обобщенные теоретические
и эмпирические зависимости для инженерных расчетов.
J. Stasiulevičius, A. Skrinska. Heat Transfer of Finned Tube Bundles in Lietuvos energetikos institutas
Crossflow. New York: Hemisphere Publishing Corporation. 1988, – 224 p.
Hemisphere ISBN 0-89116-685-8, Springer Verlag ISBN 3-540-18865-7
This book is mainly written on the basis of studies performed by the authors,
which were collected and methodically systematized into a single entity. It also
presents, however, a survey of the principal literature sources dealing with this
problem area.
The book begins by considering the thermal conduction behavior of a finned
tube, and then goes on to consider the convective heat transfer behavior of
finned tubes in crossflow. Data are presented on the hydraulic drag, on the
nonuniform distribution of the heat transfer coefficient over the fin surface,
and on mean and local heat transfer coefficients in finned tube bundles. The
bulk of the experimental data is presented in the Appendix in tabulated form.
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A. Žukauskas, R. Ulinskas. Heat Transfer in Tube Banks in Crossflow. New Lietuvos energetikos institutas
York: Hemisphere Publishing Corporation. 1988, – 199 p. Hemisphere
ISBN 0-89116-685-8, Springer Verlag ISBN 3-540-18865-7
The authors of the present book accumulated additional material on the study
of local and average heat transfer for in-line and staggered banks of tubes and
the determination of their optimal pitch, roughness parameters, finning, and
effectiveness. A method is suggested for generalizing experimental data to optimize the design of tube banks and to give the desired heat transfer and resistance
characteristics. The material is enhanced with new data and is presented to the
reader in a convenient form – as graphs and generalized equations normally
required for practical computations.
A. Žukauskas, R. Ulinskas, V. Katinas. Fluid Dynamics and Flow Induced Lietuvos energetikos institutas
Vibrations of Tube Banks. New York: Hemisphere Publishing Corporation,
1988, – 290 p. ISBN 0-89116-715-3 (cloth), ISBN 0-89116-975-X (paper)
This thoroughly researched work provides results and correlations of both analytic and experimental studies of the flow, drag, and vibrations of tube bundles
in crossflow of various fluids. Data spans Reynolds numbers from 1 to 2×10°
and Prandtl numbers 0.7 to 5000.
The authors investigate surface friction, hydraulic drag, flow-induced vibrations
of tubes, and the underlying reasons behind these vibrations in both in-line and
staggered tube bundles. Coverage also includes roughness magnitude effects,
finning of tubes on hydrodynamics, and vortex shedding frequency. The text
systematizes the entire body of data – gathered over many years – in a single
technique, and presents new material from the latest studies.
The thoroughness of coverage and the range of conditions studied make this
volume a major sourcebook for researchers, students, faculty, design engineers,
equipment operators, and all specialists concerned with heat transfer, thermal
energetics, and the nuclear and chemical industries.
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The Experimental and Applied Heat Transfer Guide Books series, under the
editorship of Professor A. Žukauskas, offers a selection of heat transfer titles –
here available in English – from Thermophysics, a series of books published by
the Institute of Physical and Technical Problems of Energetics of the Lithuanian
Academy of Sciences.
Heat Transfer: Soviet Reviews. 1. Convective Heat Transfer / Edited by Lietuvos energetikos institutas
O. G. Martynenko, A. A. Zukauskas. New York: Hemisphere Publishing
Corporation. 1989. Vol. 1. – 569 p. 200 egz. ISBN 0-89116-632-7
Heat Transfer: Soviet Reviews serves as an important new series of advances in
the fields of heat and mass transfer. These results, which have not previously been
easily accessible to Western researchers, have been prepared by several prestigious
institutions within the USSR, including the Institute of Engineering/Physics of
Energetics, Lithuanian Academy of Sciences and Institute of Heat and Mass
Transfer, and the Belorussian Academy of Sciences. Addressing the principle
problems of convective heat transfer, this inaugural volume in the series covers:
buoyancy-induced heat transfer on a vertical non-isothermal surface, nature of
turbulent heat transfer with Prandtl number greater than one, mixed convection
in single-phase flows, enhancement of convective heat transfer and fluid physical
parameters and their variation on heat transfer at force convection.
Ю. Вилемас, В. Шимонис, И. Э. Адомайтис. Интенсификация тепло- Lietuvos energetikos institutas
обмена в газоохлаждаемых каналах. Монография (Šilumos mainų
intensyvinimas dujomis aušinamuose kanaluose. Monografija). – Vilnius:
Mokslas, 1989, – 259 p., 600 egz. (Теплофизика, 21. АН ЛитССР ИФТПЭ).
Монография посвящена исследованиям закономерностей турбулентного
теплопереноса в газоохлаждаемых каналах в условиях его интенсификации при больших тепловых нагрузках. Представлены результаты измерений гидродинамических и тепловых характеристик в пограничном
97

Knyga

Anotacija
Knygos turėtojai, pastabos
слое на продольно обтекаемых гладких шероховатых тепловыделяющих
цилиндрах, теплоотдачи и гидравлического сопротивления в шероховатых кольцевых и спиральных каналах, в продольно обтекаемых пучках
витых труб. Важное место в книге отведено исследованиям структуры
потока на продольно обтекаемых цилиндрах и в пучках витых труб,
трансформации данных в шероховатых кольцевых каналах применительно к пучкам труб.

A. Žukauskas. High Performance Single Phase Exchangers. New York: He- Lietuvos energetikos institutas
misphere Publishing Corporation. 1989, – 515 p.
In this important new work, Professor Algirdas Žukauskas distills a lifetime of
experience in the field. He has created a unique sourcebook investigating current problems in the design of efficient single-phase heat exchangers - as well
as problems of hydrodynamics and convective heat transfer in flows of both
gases and various liquids - that meets the need for an instructional text and a
thorough reference. The book includes up-to-date analytic and experimental
data on convective heat transfer in lami nar, turbulent, and separated flows over
a wide range of Reynolds and Prandtl numbers. Special emphasis is provided
for heat transfer enhancement, problems of flow and flow-induced vibration,
and improving the efficiency and compactness of tubular heat exchangers.
Following the style of Professor Žukauskas’ other books in the field of heat transfer, this volume also offers practical recommendations that will be immediately
useful in the thermohydraulic design of heat exchangers.

98

Knyga

Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

Э. Бубялис, В. Макарявичюс. Процессы энергопереноса в тепловых Lietuvos energetikos institutas
насосах. Монография (Energijos pernešimo procesai šilumos siurbliuose.
Monografija). – Vilnius: Mokslas, 1990, – 185 p., 900 egz. (Теплофизика, 22.
АН ЛитССР ИФТПЭ).
B книге приведены теоретические и экспериментальные данные по энергообмену в тепловых насосах, работающих по регенеративному циклу
Стирлинга флюидного типа. Рассмотрен обширный материал по системам
отопления и утилизации тепла путем использования компрессионных
фреоновых тепловых насосов, проанализированы некоторые опытные
данные по их эксплуатации.
Heat Transfer: Soviet Reviews. Enhancement of Heat Transfer / Edited by Lietuvos energetikos institutas
A. A. Zukauskas, E. K. Kalinin. New York: Hemisphere Publishing Corporation, 1990. Vol. 2. – 173 p.

L. Dagys, M. Tamonis. Vandenilinė energetika ir technologija. Apžvalginė Lietuvos energetikos institutas
informacija. – Vilnius: LIMTI, 1990, – 44 p., 300 egz.
Besikeičiančios rinkos kainos, tarptautinė padėtis, visuomenės nuomonė daro
įtaką pasaulinei kuro balanso struktūrai. Blogėjanti ekologinė situacija dėl ang
lies dvideginio ir kitų teršalų koncentracijos didėjimo atmosferoje, Černobylio
katastrofa verčia ieškoti naujų „žalių“ energijos šaltinių. Tai sudaro palankias
sąlygas vandenilinei energetikai ir technologijai vystytis. Apžvalgoje nagrinėjamos šios energetikos vystymo Lietuvoje galimybės ir perspektyvos, konkretūs
pasiekimai atskirose vandenilio panaudojimo srityse. Mūsų Respublika dėl savo
specifinės padėties energetinių išteklių požiūriu turėtų įsijungti į konkurencinę
kovą dėl vandenilio energetikos ir technologijos rinkų.
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Ю. Вилемас, П. Пошкас. Теплоотдача в газоохлаждаемых каналах при Lietuvos energetikos institutas
воздействии термогравитационных и центробежных сил. Монография (Termogravitacijos ir išcentrinių jėgų įtaka šilumos mainams dujomis
aušinamuose kanaluose. Monografija). – Vilnius: Academia, 1992, – 240 p.,
1000 egz. (Теплофизика, 23. АН ЛитССР ИФТПЭ).
В книге представлены полученные в ИФТПЭ АН Литвы результаты экспериментального и численного исследования закономерностей турбулентного теплопереноса в газоохлаждаемых каналах в условиях воздействия
термогравитационных и центробежных сил при разных тепловых нагрузках. Приведены данные детальных исследований гидродинамических
и тепловых характеристик в вертикальных трубах при совпадающих направлениях вынужденной и естественной конвекций, а также при вынужденной конвекции в изогнутых каналах круглого и прямоугольного
поперечного сечений. Полученные результаты обобщены в виде универсальных зависимостей, пригодных для практического применения в
широком диапазоне режимных и геометрических параметров.
Kazys Almenas, Benediktas Čėsna, Algirdas Kaliatka. Ignalinos atominė Lietuvos energetikos institutas
elektrinė. Apžvalga. –Kaunas: LEI, 1993, – 56 p., 1500 egz.
Knygoje apžvelgti Ignalinos AE konstrukcijos ypatumai. Tai sudėtingas industrijos objektas, todėl jos saugumo aspektai kelia ypatingą rūpestį. Išsamiau
aptariami jėgainės elementai, užtikrinantys saugumą eksploatacijos metu bei
turintys sumažinti nelaimės išdavas, jei avarija įvyksta. Pateikta Ignalinos AE
istorinė apžvalga. Kai kurios jėgainės konstrukcijos dalys ir ypač jos administ
racinis valdymas, reguliavimas yra unikalios istorinės situacijos rezultatas.
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Казис Алменас, Бенедиктас Чесна, Альгирдас Калятка. Игналинская Lietuvos energetikos institutas
атомная станция. Обозрение. – Каунас: LEI, 1993, – 56 p., 1500 egz.
Knygoje apžvelgti Ignalinos AE konstrukcijos ypatumai. Tai sudėtingas industrijos objektas, todėl jos saugumo aspektai kelia ypatingą rūpestį. Išsamiau
aptariami jėgainės elementai, užtikrinantys saugumą eksploatacijos metu bei
turintys sumažinti nelaimės išdavas, jei avarija įvyktų. Pateikta Ignalinos AE
istorinė apžvalga. Kai kurios jėgainės konstrukcijos dalys ir ypač jos administ
racinis valdymas, reguliavimas yra unikalios istorinės situacijos rezultatas.
Energy in Lithuania. Sudarė K. Žilys, A. Juška, S. Bartkus. – Kaunas: LEI, Lietuvos energetikos institutas
1993, – 16 p., 1000 egz.
Leidiniuose pateikta nepriklausomybę atstačiusios Lietuvos Energetikos ministerijos struktūra, pagrindinių energetikos įmonių kontaktiniai duomenys ir
1985–1992 m. laikotarpio įvairių energetikos sričių pagrindiniai ekonominiai
rodikliai.

В. Катинас, А. Жукаускас. Вибрации труб в теплообменниках. Моно- Lietuvos energetikos institutas
графия (Vamzdžių vibracijos šilumokaičiuose. Monografija). – Kaunas:
LEI, 1993, – 229 p., 400 egz., ISBN 9986-492-04-1 (Теплофизика, 24. АН
ЛитССР ИФТПЭ).
Knygoje pateikti šilumokaičių vamzdinių sistemų hidrodinamikos ir srauto
sukeltų vibracijų tyrimo duomenys. Išnagrinėtos vamzdžius veikiančios hidrodinaminės jėgos, trimatė vamzdžių aptekėjimo struktūra, sūkurių nuo vamzdžių
atitrūkimo dėsningumai, akustinio rezonanso kilimo priežastys ir kiti hidrodinamikos klausimai. Duotos praktinės rekomendacijos, kaip išvengti žalingų
vibracijų, pašalinti akustinį triukšmą šilumokaičių vamzdinėse sistemose.
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Energetika Lietuvoje. Sudarė A. Juška, V. Miškinis, S. Bartkus. – Kaunas: Lietuvos energetikos institutas
LEI, 1994, – 16 p.
Leidinyje pateikta nepriklausomybę atstačiusios Lietuvos energetikos valdymo
struktūra, energetikos įmonių 1993 m. pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir
kontaktiniai duomenys.

Energy in Lithuania. Sudarė A. Juška, V. Miškinis, S. Bartkus. – Kaunas: Lietuvos energetikos institutas
LEI, 1994, – 16 p.
Leidinyje pateikta nepriklausomybę atstačiusios Lietuvos energetikos valdymo
struktūra, energetikos įmonių 1993 m. pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir
kontaktiniai duomenys.

J. Vilemas, V. Šimonis, J. E. Adomaitis. Heat Transfer Augmentation in Gas- Lietuvos energetikos institutas
Cooled Channels. Boca Raton: CRC Press, 1994, – 253 p.
This book is concerned with relationships governing high-rate, enhanced turbulent heat transfer in gas-cooled channels, derived as a part of an ongoing
study of these problems conducted during the past decade in our Institute.
It continues a cycle of study of local heat transfer and friction in smooth annuli under conditions when variability of physical properties of the working
fluid must be taken into account. This book presents results of detailed measurements of fluid-dynamic and thermal parameters on smooth and rough
heat-emitting cylinders in axial flow, and heat-transfer and hydraulic-drag
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coefficients in rough annular and helical channels and in bundles of twisted
tubes in axial flow. Data on heat transfer and drag obtained for rough annular
channels are recalculated for conditions prevalent in bundles of rough tubes.
A place of significance is assigned in the book to the study of flow structure
and turbulence in bundles of twisted tubes. This made it possible to explain a
number of features specific to heat transfer in such systems. This information is
necessary for improving the reliability of gas-cooled heat exchangers operating at
high heat flux densities. The physical model of flow in bundles of twisted tubes is
refined on the basis of flow-structure data. The experimental arrangements and
techniques are described. The results are correlated in a general form, which is
suitable for practical application over a wide range of operating and geometric
parameters. A part of the most typical experimental data is given in tabulated
form. The authors wish to express their heartfelt thanks to Prof. A. Žukauskas
for his interest in all the details of the manuscript and for valuable advice, to
A. Sakalauskas, who actively participated in investigating the flow structure
in bundles of twisted tubes, and to E. Ušpuras, L. Burkoj, and all those who
participated in preparing this book for publication.
Energija niekad nebebus pigi. Sudarė Vykintas Šuksteris. – Kaunas: LEI, Lietuvos energetikos institutas
1994, – 32 p., 5000 egz., ISBN 9986-492-05-X
Šią knygelę sudaro straipsniai, kuriuos parašė švedų žurnalistas ir didelis Lietuvos draugas p. Kurtas Blomquistas, dirbantis ir gyvenantis nedideliame Švedijos miestelyje Borlengėje netoli Stokholmo. Jis yra laikraščio „Dalabygden“
(Borlengės žinios) redaktorius, propaguoja tarp Švedijos gyventojų energijos
taupymo, AEŠ naudojimo ir švarios aplinkos išsaugojimo idėjas.
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Rimgaudas Abraitis. Techninė keramika (Mokomoji knyga). – Kaunas: LEI, Lietuvos energetikos institutas
1995, – 76 p., 100 egz., ISBN 9986-492-15-7
Techninės keramikos tyrimų lyderiu Lietuvoje yra Lietuvos energetikos institutas, kuriantis ir gaminantis naujų sudėčių originalius techninės keramikos
gaminius, be kurių neįsivaizduojamos tokios svarbios pramonės šakos, kaip
elektronika, radiotechnika, atominė energetika ir daugelis kitų. Šie poslinkiai
skatina platesnį techninės keramikos naudojimą Lietuvos pramonėje.
Šis leidinys supažindina įvairių specialybių studentus bei techninę inteligentiją
su oksidinės, metalo, bedeguoninių junginių, silikatinės bei aliumo-silikatinės
keramikos gamyba, savybėmis bei pritaikymu įvairiose pramonės šakose.
Lietuvos energetika ´94. Energy in Lithuania ´94. Sudarė A. Juška, S. Bart- Lietuvos energetikos institutas
kus. – Kaunas: LEI, 1995, – 16 p., 2000 egz., ISBN 9986-492-12-2
Šiame leidinyje lietuvių ir anglų kalbomis pateikti Lietuvos energetikos įmonių
pagrindiniai ekonominiai rodikliai, Respublikos elektros, šilumos, įvairių kuro
rūšių, taip pat pirminės bei galutinės energijos 1993 ir 1994 m. balansai.

V. Katinas, A. Tumosa. Vėjo energijos panaudojimo galimybės Lietuvoje. – Lietuvos energetikos institutas
Vilnius: Voruta, 1995, – 38 p., 5000 egz., ISBN 9986-510-12-0
Stasys Bilys
Knygelėje iš serijos „Taupau – turiu daugiau“ apžvelgiamas vėjo energijos panaugreenlake@takas.lt
dojimas pasaulyje, įvertinti vėjo energijos ištekliai ir jų pasiskirstymas Lietuvoje,
aptarti vėjo jėgainių tipai, jų parametrai, statybos aikštelių parinkimas, duotas
vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos ekonominis įvertinimas.
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A. Pedišius, A. Šlančiauskas. Heat Transfer Augmentation in Turbulent Lietuvos energetikos institutas
Flows. Kaunas, New York: LEI, Begell House Inc. 1995. – 268 p., 200 egz.,
ISBN 9986-492-11-4
Turbulent flow is the most common form of motion of liquids and gases playing
the role of the heat-transfer medium in thermal systems. The complexity of turbulent flow and the importance of hydrodynamics and heat transfer in practice
calls for the continuation of comprehensive investigations of its properties.
In the research conducted at the Institute of Physical and Technical Problems
of Energetics of the Lithuanian Academy of Sciences, much attention has always been paid to the fundamental aspects of turbulent heat transfer. The interesting feature of the investigations, conducted in the Thermal modeling
laboratory, is that they have been carried out with flows of different liquids.
This enabled us to obtain information on the mechanism of heat transfer in
particular regions of the boundary layers and to determine the methods of
heat transfer augmentation. In the early stages of the work the mechanism of
heat transfer was studied in steady-state turbulent flow in a boundary layer,
taking into account the effect of varying physical properties as a function of
temperature when heated or cooled at high heat transfer rates. These results
have has been generalized in the book “Heat Transfer in Turbulent Fluid Flow”
by A. Žukauskas and A. Slančiauskas (1973). Subsequently, the investigations
continued in search of methods of efficient augmentation of heat transfer. The
solution of this problem was directly linked with the determination of the
reaction of flow in the boundary layer to the effect of various factors and heat
transfer rate under given conditions. The investigated factors include elevated
degree of turbulence of the external flow as well as strong acceleration and
turbulization of flow near the wall by surface roughness. As a consequence, it
was possible to show that rational control of the efficiency of turbulent transfer
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is feasible when the vortical structure of the turbulent flow is known. In gas
streams it is vital to achieve ordering of the mechanism of generation of vortical
structures and to generate large-scale motions of the heat transfer medium with
mini mum dissipative energy losses. In transient flow or with partial roughness,
maximum increase of heat transfer efficiency can be attained as compared with
smooth surfaces. Included in the monograph are the results of investigations
carried out by the authors with M.-R. M. Drižius, S. J. Bartkus, A. B. Žaliauskas,
P.-V. A. Kažimėkas, G. P. Zigmantas, R. B. Šležas, G. P. Mačys, J. V. Janusas and
other colleagues. Chapter 3 was written by A. Slančiauskas, chapters 1 and 7
and also section 6.3 by A. Slančiauskas and A. Pedišius, and the rest A. Pedišius.
The authors express their sincere gratitude to Professor A. Žukauskas for his
active attitude and valuable remarks for the present work, to L. Burkoj and to
all the others who helped in the preparation of the manuscript for publication.
Termohidromechanika (Vienfazio srauto kursas technikos mokslų dokto- Lietuvos energetikos institutas
rantams). – Kaunas: LEI, 1995, – 211 p., 250 egz., ISBN 9986-492-08-4
Šioje knygoje pateikiama medžiaga apie šiluminės energijos transformavimą,
tačiau liečiamos ir kitos dar visai naujos bei platesnės sritys. Daugiausia dėmesio
skiriama šilumos kiekio ir impulso pernešimui vienfaziuose srautuose, be to,
analizuojami sudėtingi šilumos mainai, šilumos pernešimas gamtiniuose tekėjimuose, skysčio plėvelėje, šilumokaičių vibracijos, plazmos srautai. Tai pirma
tokio pobūdžio knyga lietuvių kalba.
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T. Aleksandravičius, A. Klementavičius, M. Krakauskas. Šilumos siurblių Lietuvos energetikos institutas
panaudojimo galimybės Lietuvoje. – Vilnius: Voruta, 1996, – 40 p., 3000 egz.
ISBN 9986-510-18-X
Leidinių serijoje „Taupau – turiu daugiau“ populiariai aprašomos šilumos siurb
lių panaudojimo galimybės Lietuvoje.

R. Bielinskis, A. Burba. Elektros poreikių valdymas. – Vilnius: Voruta, Lietuvos energetikos institutas
1996, – 40 p., 2000 egz., ISBN 9986-510-19-8
Elektros poreikių valdymas (EEV) – vienas pagrindinių būdų efektyviai naudoti
energijos išteklius bei suderinti elektros gamintojų ir vartotojų interesus.
Leidinyje apžvelgiama užsienio šalių patirtis, aprašomi EEV principai.
Pateikiama informacija apie matavimo aparatūrą ir programinę įrangą, reikalingą
praktiniuose tyrimuose, supažindinama su energijos taupymo galimybėmis
pramonėje bei konkrečių projektų rezultatais.
Lietuvos energetika ´95. Energy in Lithuania ´95. Sudarė A. Juška, S. Bart- Lietuvos energetikos institutas
kus. – Kaunas: LEI, 1996, – 16 p., 1000 egz., ISBN 9986-492-17-3
Leidinyje pateikti Lietuvos energetikos šakų ir įmonių pagrindiniai ekonominiai rodikliai, taip pat šalies elektros, šilumos, įvairių kuro rūšių ir pirminės bei
galutinės energijos 1994 ir 1995 m. balansai.
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V. Jankauskas. Ekonominės gamtos išteklių naudojimo prognozės. Moko- Lietuvos energetikos institutas
moji priemonė. – Vilnius, 1996, – 70 p., ISBN 9986-191-79-3

J. Jablonskis, P. Punys, V. Šavelskas, A. Tautvydas. Lietuvos mažosios hidro
energetikos žinynas. – Kaunas: LEI, 1996, 204 p., 300 egz., ISBN 9986-492-10-6
Siekiant labiau panaudoti vietinius energijos šaltinius, darbe pateikta naujausių
kadastrinių žinių apie mūsų upių hidraulinę galią ir energiją, jų dabartinį ir
buvusį panaudojimą, žinių apie HE hidromazgą ir atskirus jo komponentus, jų
paskirtį, praktinių patarimų, kaip pasistatyti norimą HE, atitinkančią aplinkosaugos reikalavimus. Išnagrinėti ir pateikti duomenys apie kiekvienos upės ir
upelio, ilgesnio kaip 20 km arba didesnio kaip 50 km2 baseino ploto, potencinę
galią bei pagrindinius hidrografinius ir hidrologinius rodiklius, reikalingus HE
projektuoti ir eksploatuoti. Tokių upių mūsų šalyje buvo rasta 477.
Pateiktos žinios apie hidraulines turbinas ir jų komponentus. Aiškinama nuo
ko pradėti, norint pasistatyti HE prie esamo tvenkinio ir elektrinę upės slėnyje,
kuriame tvenkinio dar nėra. Aptariami priešprojektiniai darbai, jų turinys.
Žinyno sudarytojai mano, kad jis prisidės prie hidroenergetikos plėtros mūsų
šalyje, vietinių energijos šaltinių naudojimo energetikoje.
V. Šuksteris, R. Kiveris. Saulės energijos panaudojimo galimybės Lietuvoje. –
Vilnius: Voruta, 1996, – 36 p., 3000 egz., ISBN 9986-510-21-X
Leidinyje trumpai apžvelgiami saulės energijos ištekliai, jų naudojimo technologijos, techniniai sprendimai, sistemų tipai ir elementai. Pateikti žymiausių
pasaulio firmų gaminiai ir orientacinės kainos, panagrinėtas saulės energijos
naudojimo ekonominis tikslingumas.
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Handbook about the Ignalina Nuclear Power Plant for the Emergency Prepa- Lietuvos energetikos institutas
redness Organizations around the Baltic Sea. Kaunas: LEI ISAG, 1997. 64 p.
This Handbook gives an overview of the emergency preparedness and principles for protection of the public in the Baltic States in the event of a nuclear or
radiological accident at the Ignalina nuclear power plant. The subject covered
includes the description of site, main processes and features of the RBMK1500 reactors, the operating organization and the Safety Upgrading Program
of the Ignalina NPP. Particular emphasis has been placed on the RBMK-1500
main safety functions and systems. An extensive section deals with the “rule
of thumb” formalism for use in emergency organization to provide an early
prediction of an imminent release of radioactive materials to the environment
as a result of a nuclear accident. Also accident management principles on site,
as well as emergency preparedness organization and principles for protection
of the public in Lithuania, Latvia and Estonia are presented.
This Handbook was prepared by the Ignalina Safety Analysis Group of
the Lithuanian Energy Institute in Kaunas, and funded by the Swedish
Government. The funds were allocated for the Swedish Radiation Protection Institute (SSI) project to cooperate with the Baltic States in matters involving Emergency Response Planning and Preparedness issues.
Справочник по Игналийской атомной электростанции для организа- Lietuvos energetikos institutas
ции аварийной готовности вокруг Балтийского моря. – Kaunas: LEI
ISAG, 1997, – 64 p.
Справочник содержит обзор организации аварийной готовности и
принципов защиты населения в странах Балтии в случае ядерной (радиационной) аварии на Игналинской АЭС. Представлены сведения о
расположении станции, и приведена характеристика местности. Дано
описание основных процессов и особенностей реактора РБМК-1500,
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организационной структуры и программы повышения безопасности
Игналинской АЭС. Особое внимание уделено основным функциям и
системам безопасности. Отдельная глава посвящена практическому методу быстрой оценки возможного выброса в атмосферу радиоактивных
веществ в результате аварии, который может быть использован при организации противоаварийной защиты. Описаны принципы управления
авариями на станции, принципы и организация аварийной готовности
для защиты населения в Литве, Латвии и Эстонии.
Справочник подготовлен Группой анализа безопасности Игналинской
АЭС Литовского энергетического института в г. Каунас при финансовой
поддержке правительства Швеции. Финансирование осуществлялось
через проект сотрудничества Шведского института по радиационной
безопасности со странами Балтии в области аварийной подготовки в
случае радиационной аварии.
Lietuvos energetika ´96. Energy in Lithuania ´96. Sudarė A. Juška, S. Bart- Lietuvos energetikos institutas
kus. – Kaunas: LEI, 1997, – 16 p., 1000 egz., ISBN 9986-492-28-9
Leidinyje pateikti Lietuvos energetikos pagrindiniai ekonominiai rodikliai, taip
pat elektros, šilumos, kuro ir pirminės bei galutinės energijos 1995 ir 1996 m.
balansai.
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J. Savickas, S. Vrubliauskas. Biodujų gamybos ir panaudojimo galimybės Lietuvos energetikos institutas
Lietuvoje. – Vilnius: IĮ „Energetika“, 1997, – 38 p., 3000 egz., ISBN 9986Stasys Bilys
858-00-3
greenlake@takas.lt
Leidinių serijoje „Taupau – turiu daugiau“ populiariai aprašomos biodujų gamybos ir panaudojimo galimybės Lietuvoje.

V. Katinas, A. Žukauskas. Vibrations of Tubes in Heat Exchangers. New York, Lietuvos energetikos institutas
Walling ford (UK): Begell House inc., 1997, – 219 p.
The book presents analytical and experimental results on fluid-dynamics and
flow-induced vibration tube-arrays in heat exchangers. Fluid-dynamic forces
on the tubes were determined together with spatial fluid-dynamic structures and vortex-shedding regularities, and prediction relations are suggested.
Computer-aided experiments and numerical solutions revealed relations between fluid dynamic forces on tubes and their vibration parameters. A specific
“Hewlett-Packard” computer was used to calculate fluid-dynamic parameters
and process statistic data on their vibration behaviour, as well as in an analysis
of the results and in their interpretation. An original sensor was constructed to
measure transient fluid dynamic forces on tubes. The study covered transverse
tube bundles, radial tube arrays, yawed tube bundles, separate transverse tubes,
single row a.o. elements of heat exchangers, including irregular and asymmetric
arrays. Tubes located near shell-walls and bundles including a non-symmetric
tube were studied. The different arrays consisted of smooth tubes, finned tubes
and flat-oval tubes. In each case the study covered fluid-dynamic regularities
and causes of acoustic resonance in gas flows. The dangerous effect of acoustic
resonance on the personal and on the surrounding was shown. Mathematical
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models of different vibration modes are presented. Studies of tube vibration were
performed in test section with different tube bundles in industrial heat exchangers and in different model arrays. Prediction relations were found the natural
frequency of tube vibration for different types of mounting. Vibration parameters
were related to the geometry. Some specific problems of simulating the vibration
behaviour were tackled. A special attention was payed to the transient inlet-outlet
conditions. Vibration was studied in pre-heaters, steam generators a.o. constructions with single-phase flows. Analytical-based suggestions are made on the design
and modification techniques excluding flow-induced vibration.
A Brief Overview of Ignalina NPP Safety Issues. – Kaunas: LEI Ignalina Lietuvos energetikos institutas
Safety Analysis Group, 1998. – 16 p., 500 egz.
Leidinyje anglų kalba aprašyti LEI Ignalinos AE saugos analizės grupės padaryti
darbai Ignalinos AE saugiam darbui pagerinti.

Trumpa Ignalinos AE saugos apžvalga. –Kaunas: LEI Ignalinos AE saugos Lietuvos energetikos institutas
analizės grupė, 1998, – 16 p., 500 egz.
Leidinyje aprašyti LEI Ignalinos AE saugos analizės grupės padaryti darbai
Ignalinos AE saugiam darbui pagerinti.
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K. Almenas, A. Kaliatka, E. Ušpuras. Ignalina RBMK 1500. A Source Book Lietuvos energetikos institutas
(Extended and Updated Version). – Kaunas: LEI, 1998, – 198 p., 1000 egz.,
ISBN 9986-492-35-1
This publication provides an overview of design and operational data regarding the RBMK-1500 Nuclear Power Plants located at Ignalina, Lithuania. The
content is modelled on the data presentation scheme employed by U.S. FSAR
reports with modifications made as required by the unique RBMK design.
Particular emphasis is placed on safety related design data. Subjects covered
include: description of the site characteristics, design of structures and components, descriptions of the reactor, the fuel channels, reactor shielding structures,
control rod channels and refueling equipment plus procedures. An extensive
section deals with various aspects of the main circulation system and systems for
cooling control rods, instrumentation and shielding. In addition, such systems
as the Reactor Cavity Overpressure Protection System, Fuel Cladding Integrity
Monitoring System, Emergency Power Protection System, Electric Power System, Steam and Power Conversion System, Service Water System, Intermediate
Circuits System as well as other auxiliary systems are described. Presented
engineered safety features include the accident confinement system, radiation
protection features, reactor power control systems, emergency core cooling and
water purification systems and safety management. System description includes
also an overview of their evaluated response during design basis accidents. The
results of the In-Depth Safety Assessment of the Ignalina NPP are discussed,
this includes results of system and accident analyses, safety improvements
performed at the Ignalina plant after the Chernobyl accident and during implementation of the first as well as the second Safety Improvement Program.
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J. Burneikis, J. Jablonskis. Mažosios hidroenergetikos panaudojimo gali- Lietuvos energetikos institutas
mybės Lietuvoje. – Kaunas: LEI, 1998, 48 p. 3000 egz. ISBN 9986-492-34-3
Knygelė skirta mažajai energetikai. Pagal LR Aplinkos apsaugos normatyvinį
dokumentą LAND 16-96 visos HE iki 10000 kW yra priskiriamos mažųjų HE
grupei. Čia aprašomos mažosios HE ir jų statybos galimybės Lietuvoje. Pateikta
autorių naujausia mokslinio tyrimo medžiaga bei išvados.

L. J. Dagys, J. R. Jarmokas. Vietinio kuro panaudojimo galimybės šalyje. – Lietuvos energetikos institutas
Vilnius: IĮ „Energetika“, – 44 p., 2000 egz., ISBN 9986-858-02-X
Šioje knygelėje apžvelgiami vietinio kuro ištekliai ir savybės, jo vartojimo galimybės. Pateikiama vietinio kuro paruošimo ir jo vartojimo patirtis užsienyje
ir Lietuvoje. Nagrinėjama šio kuro gamintojų, tiekėjų ir vartotojų veikla, jo
aplinkosaugos privalumai bei aptariama, ar galima padidinti vietinio kuro gamybą ir vartojimą.
Valentinas Klevas. Energijos tausojimo valstybinės politikos įvadas. Mono- Lietuvos energetikos institutas
grafija. – Kaunas: LEI, 1998, 224 p., 400 egz., ISBN 9986-492-48-3
Monografija supažindina su energetikos ir ekonomikos sąsajų įvertinimo prob
lemomis. Išryškintos perteklinio energijos vartojimo ir gamybos pasekmės mak
roekonominiame lygyje: užsienio paskoloms, užsienio prekybos ir mokėjimų
balansui, biudžeto deficitui. Suformuluotos energijos tausojimo valstybinės
politikos nuostatos, kurios gerokai platesniu mastu ir greitesniais tempais įgalintų organizuoti energijos tausojimo (energijos taupymo ir energijos efektyvumo didinimo) procesus. Monografija skiriama studentams ekonomistams,
energetikams, taip pat valdininkams bei politikams.
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Kompiuterizuota energijos apskaitos ir poreikių valdymo sistema LEMA. – Lietuvos energetikos institutas
Femopet-LEI Lithuania, Kaunas: LEI, 1998, – 4 p., 500 egz.
Reklaminis lankstukas

Lietuvos energetika ´97. Energy in Lithuania ´97. Sudarė A. Juška, S. Bart- Lietuvos energetikos institutas
kus. – Kaunas: LEI, 1998, – 16 p. 1000 egz., ISBN 9986-492-38-6
Šiame leidinyje pateikti pagrindiniai Lietuvos energetikos ekonominiai rodikliai,
taip pat elektros, šilumos, naftos perdirbimo, pirminės bei galutinės energijos
1996 ir 1997 m. balansai. Rengiant šį leidinį buvo panaudoti Statistikos departamento, atskirų energetikos įmonių bei kitų žinybų ataskaitiniai statistiniai
duomenys.
P. Vaitiekūnas. Konvekcinio pernešimo skaitinis modeliavimas. Monografija. – Lietuvos energetikos institutas
Kaunas: LEI, 1998, – 260 p., 120 egz., ISBN 9986-492-33-5 (Šiluminė fizika, 25).
Knygą sudaro autoriaus susistemintos pagrindinės konvekcinio pernešimo teorinės publikacijos (apie 90 str.), apimančios laminarinį, turbulizuotą laminarinį,
pereinamąjį ir turbulentinį pasienio sluoksnį. Skaitiniam modeliavimui naudotos
pasienio sluoksnio ir elipsinės pernešimo lygtys, įvertinančios užbėgančio srauto
turbulentiškumo parametrus, srauto kintamas fizikines savybes. Vietinio pasipriešinimo ir konvekcinių šilumos mainų tyrimo objektai: plokštė, stačiakampis bei
apvalus cilindras skersiniame ir išilginiame klampaus skysčio sraute, tekėjimas
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stačiakampėse, trapecinėse ir trikampėse įdubose. Tirta kūnų sistemų (dviejų
cilindrų skersiniame sraute bei cilindro ir plokštės) hidrodinaminė sąveika.
Sudėtingos geometrijos kreivalinijinių kūnų greičio ir temperatūros gradientams
prie sienelės skaičiuoti naudota elipsinių ir pasienio sluoksnio lygčių sintezė.

Vietinės energetikos sistemos, atitinkančios aplinkosaugos reikalavimus. – Lietuvos energetikos institutas
Stockholm, Kaunas: Swedish National Energy Administration, LEI, 1998, –
80 p., 250 egz., ISBN 91-89184-10-6, ISBN 1403-1884
Ši knyga yra knygos „Environmentally-Adapted Local Energy Systems“, parengtos remiantis Švedijos nacionalinės energetikos agentūros (STEM) ir Švedijos
aplinkosaugos agentūros leidiniais, vertimas į lietuvių kalbą. Joje pateikiami
bendrieji principai ir priemonės siekiant efektyviai gaminti, taupiai vartoti
energiją ir racionaliai planuoti energetinę veiklą savivaldybėse, pateikiami ir
konkretūs veiksmų ir priemonių pavyzdžiai. Šiais aspektais knyga papildo jau
parengtų Lietuvoje leidinių, pvz., VĮ „Energetikos agentūra“ Energijos taupymo
programos direkcijos leidiniai apie energijos taupymą namuose, vėjo ir saulės
energijos panaudojimą, šilumos siurblių galimybes ir t. t., sąrašą.
Rengiant knygos vertimą į lietuvių kalbą, buvo siekiama nenukrypti nuo originalo teksto. Kadangi autoriai stengėsi sutalpinti daug informacijos, tokios
apimties knygoje neišvengiamai pasitaiko labai apibendrintų terminų ir kitų
diskutuotinų pateikimo aspektų.
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E. Ушпурас, А. Калятка. Аварийные переходные процессы на АЭС с Lietuvos energetikos institutas
РБМК 1500. Монография (Avariniai pereinamieji procesai AE su RBMK1500. Monografija). – Каunas: LEI, 1998, 195 p., ISBN 9986-492-49-1. (Теп
лофизика, 26).
Knygoje išdėstyti nestacionarių termohidraulinių procesų, vykstančių reaktoriaus RBMK-1500 cirkuliacijos kontūre ir jo elementuose, esant avariniams
pereinamiesiems procesams, matematinio modeliavimo metodai ir rezultatai.
Aprašomas Ignalinos AE pagrindinės sistemos ir jose vykstantys pernešimo
procesai. Nagrinėjamos problemos, susijusios su diferencialių lygčių sistemų
uždarymu, skirtu nestacionarių, nehomogeninių, nepusiausvyrių srautų aprašymui. Analizuojami kompiuteriniai kodai, skirti pereinamųjų termohidraulinių
procesų AE analizei, bei jų taikymas specifinėmis RBMK-1500 reaktoriaus sąlygomis. Pateikiami pagrindiniai deterministinės saugos analizės principai bei
specifiniai AE su RBMK reaktoriais priimtinumo kriterijai. Pateikti modelių, sukurtų panaudojant šiuolaikinius sisteminius kodus RELAP5 ir ATHLET ir skirtų
avarinių pereinamųjų procesų Ignalinos AE tyrimams, aprašymai. Specifinėmis
RBMK-1500 reaktorių sąlygomis analizuojami šiuolaikinių termohidraulinių
kodų verifikacijos klausimai, pateikiami modelių validacijos rezultatai. Duotas
skaičiavimo rezultatų sulyginimas su pereinamųjų procesų, vykusių Ignalinos
AE, matavimų rezultatais, o taip pat ankstesnių tyrimų rezultatais. Išdėstyti
pereinamųjų termohidraulinių procesų tyrimų rezultatai, esant įrenginių darbo
sutrikimams, šilumnešio praradimui, reaktoriaus avarinės apsaugos sistemos gedimams, hidrauliniam smūgiui, užsivėrus tarpeliui tarp technologinių kanalų ir
grafito klojinio, o taip pat atliekant Ignalinos AE energetinių įrenginių ir sistemų
modifikacijas. Išnagrinėti papildomos avarinės reaktoriaus RBMK-1500 apsaugos sistemos analitiniai pagrindai ir pateiktas jos saugos pagrindimas. Duotos
praktinės rekomendacijos galimų avarinių procesų valdymui, siekiant sumažinti
šių procesų pasekmes bei pagerinti Ignalinos AE saugos lygį.
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Central and East European Energy Policies, Markets and Technologies for Lietuvos energetikos institutas
the 21st Century. Proceedings. Vilnius, Lithuania, 16–18 September 1999. –
Kaunas: LEI, 1999, 392 p., 210 egz., ISBN 9986-492-54-8
Leidinyje pateikti visi forume perskaityti pranešimai originalo kalba.

Lietuvos energetika ´98. Energy in Lithuania´98. Sudarė A. Juška, S. Bart- Lietuvos energetikos institutas
kus. – Kaunas: LEI, 1999, 16 p., 1000 egz., ISBN 9986-492-53-X
Šiame leidinyje pateikti pagrindiniai šalies energetikos ūkio 1998 m. veiklos
statistiniai rodikliai, jų palyginimas su patikslintais 1997 m. duomenimis, taip
pat svarbiausia informacija apie energetikos ūkio būklę 1990–1998 m. Rengiant
šį leidinį, buvo panaudoti Statistikos departamento, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir kitų energetikos įmonių bei žinybų informaciniai
leidiniai ir statistiniai duomenys.
Jurgis Vilemas, Povilas Poškas. Effect of Body Forces on Turbulent Heat Lietuvos energetikos institutas
Transfer in Channels. Edited Prof. A. Žukauskas. – Kaunas–New York: LEI,
Begell House, 1999, – 208 p., 170 egz., ISBN 1-56700-137-8
This twenty-third volume of the “Thermophysics” series is devoted to the study
of heat transfer and turbulent mixing in gas-cooled channels considering the
effect of body forces (natural convection, or bouyancy, and centrifugal forces)
conducted at the Institute for Physical Engineering and Problems of Energy
Research of the Lithuanian Academy of Sciences (now Lithuanian Energy Institute). The current study continues the cycle of investigations into local heat
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transfer and turbulent transport in smooth and rough annular channels variable
fluid properties which were considered in “Thermophysics 8,21”, viz. in “Heat
Transfer in Gas-Cooled Annular Channels” (1977) by J. Vilemas, B. Čėsna and
V. Survila and “Heat Transfer Enhancement in Gas-Cooled Channels” (1989) by
J. Vilemas, V. Šimonis and J. E. Adomaitis. The present monograph presents the
results of detailed measurements of hydrodynamic and thermal characteristics in
a vertical tube with coincident directions of forced and free convections (aiding
flows) at various heat loads, and also in curved tubes and coils. Numerical results
for the characteristics of turbulent transport in mixed turbulent convection
are reported. The comprehensive numerical and experimental investigation of
heat transfer and turbulent transport provided an explanation of some specific
features of heat transfer in such intricate flows. The information obtained is
needed for improving the operational reliability of various state-of-the-art gascooled heat exchangers. Experimental apparatus and investigation techniques
are described. The results are correlated in the form of similarity relations
suitable for practical application over a wide range of operating conditions
and geometric parameters. Some of the most characteristic experimental data
are tabulated in the appendices. The monograph includes the results of studies
performed by the present authors in collaboration with V. Kaupas, V. Mikaila,
V. Šimonis, V. Šukys, E. Ušpuras, J. E. Adomaitis, R. Pabarčius, B. Teškevičienė
and other researchers. The authors express their sincere gratitude to Professor
A. Žukauskas for his meticulous examination of the manuscript and valuable
advices and to E. Ušpuras, L. Burkoj and all those who assisted in preparing
the book for publication.
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Energetikos politika, rinkos ir technologijos Centrinėje ir Rytų Europoje Lietuvos energetikos institutas
XXI amžiuje / Pasaulio energetikos taryba. Regioninio forumo pagrindinių
pranešimų medžiaga. Vilnius, 1999 rugsėjo 16–18 d. – Kaunas: LEI, 2000, –
256 p., ISBN 9986-492-58-0
Leidinyje pateikti svarbiausi Lietuvai konferencijos pranešimai lietuvių kalba.

Lietuvos energetika ´99. Energy in Lithuania ´99. Sudarė A. Juška, S. Bart- Lietuvos energetikos institutas
kus. – Kaunas: LEI, 2000, – 16 p., 1000 egz., ISBN 9986-492-62-9
Šiame leidinyje pateikti Lietuvos energetikos ūkio 1999 m. veiklos ataskaitiniai
statistiniai rodikliai, jų palyginimas su atitinkamais 1998 m. rodikliais, taip
pat informacija apie svarbiausių energetikos rodiklių dinamiką 1991–1999 m.
bei 1998 m. šių pagrindinių rodiklių palyginimas su atitinkamais Latvijos ir
Estijos rodikliais. Rengiant šį leidinį buvo panaudoti Statistikos departamento,
AB „Lietuvos energija“ ir kitų energetikos įmonių bei žinybų informaciniai
leidiniai ir statistiniai duomenys.
Nacionalinė energetikos strategija. Parengė LEI, remiant Danijos energeti- Lietuvos energetikos institutas
kos agentūrai. – Kaunas: LEI, 2000, – 52 p., 1000 egz., ISBN 9986-492-57-2
Kad būtų galima spręsti Lietuvos energetikos problemas, turinčias įtakos visai
valstybės ūkio raidai, būtina turėti gerai parengtą nacionalinę energetikos
plėtros strategiją. 1999 m. spalio 5 d. LR Seimas patvirtino naują Nacionalinę
energetikos strategiją (NES). Strategijos parengimui ir ypač jos visuotiniam
svarstymui buvo skirta palyginti ribotas laikas. Kai kurios esminės strategijos nuostatos nėra pakankamai gerai suprastos visuomenės, netgi politinių
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partijų ir žiniasklaidos. Siekiant kažkiek kompensuoti šį trūkumą, leidinyje
kartu su Seimo patvirtintu NES tekstu pateikiami komentarai ir iliustracijos pagrindiniams teiginiams, paaiškinamos specialios sąvokos ir terminai,
daugelis rodiklių palyginami su kitų šalių duomenimis. Sudarydama NES LR
ūkio ministerija iš esmės naudojosi Lietuvos energetikos instituto tyrimais ir
skaičiavimais, sukaupta ir susisteminta statistine informacija. Ją rengiant buvo
visapusiškai įvertintos ES direktyvos ir rekomendacijos ir Europos energetikos
chartija.
Vygandas Gaigalis, Romualdas Škėma, Feliksas Zinevičius. Efektyvus ener- Lietuvos energetikos institutas
gijos naudojimas duonos ir pyrago gaminių pramonėje. – Kaunas: LEI,
2001, – 93 p., 200 egz., ISBN 9986-492-59-9
Leidinys išleistas ES šalių tinklo OPET padalinio OPET – Lietuva iniciatyva
siekiant supažindinti Lietuvos duonos ir pyrago pramonės gamintojus su Vakarų
šalių patirtimi diegiant naują techniką ir technologijas, atkreipiant pagrindinį
dėmesį į racionalų energijos naudojimą.

Brunonas Gailiušis, Jonas Jablonskis, Milda Kovalenkovienė. Lietuvos upės. Lietuvos energetikos institutas
Hidrografija ir nuotėkis. – Kaunas: LEI, 2001, 792 p., 350 egz., ISBN 9986492-64-5
Monografijoje pateikiamos 5400 Lietuvos upių hidrografijos žinios bei nuotėkio
rodikliai. Aptariama upių nuotėkio priklausomybė nuo svarbiausių veiksnių ir
pateikiami neištirtų upių nuotėkio charakteristikų skaičiavimo metodai. Monografija skirta geografijos mokslų darbuotojams, gamtos išteklių naudojimo
ir apsaugos specialistams.
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A. Galdikas, L. Pranevičius. Interaction of Ions with Condensed Matter / Lietuvos energetikos institutas
Horizon in World Physics. – New York: Nova Science Publishers, 2000. – Vol.
229. – 176 p.

V. Katinas, A. Markevičius. Vėjo energetika (vadovas). – Kaunas: LEI, 2001, – Lietuvos energetikos institutas
78 p., 200 egz.
Leidinyje pateikiama išsami informacija apie vėjo energijos išteklių panaudojimą
pasaulyje, aiškinamas vėjo jėgainių veikimo principas, energijos panaudojimo
būdai, vėjo energetikos projektų kūrimas, jų techninis-ekonominis pagrindimas
Lietuvoje, jėgainių įrengimas, techninis aptarnavimas ir saugumas, atsakoma į
dažniausiai užduodamus klausimus.
Lietuvos energetika 2000. Energy in Lithuania 2000. Sudarė A. Juška, S. Bart- Lietuvos energetikos institutas
kus. – Kaunas: LEI, 2000, – 16 p., 1000 egz., ISBN 9986-492-63-7
Leidinyje pateikti Lietuvos energetikos ūkio ir didžiausių energetikos bendrovių
visapusiškos veiklos statistiniai ataskaitiniai jubiliejinių 2000 m. duomenys, taip
pat informacija apie svarbiausių energetikos ir viso šalies ūkio rodiklių kaitą
1990–2000 m. Glaustai pateiktas 1999 m. Lietuvos pagrindinių energetikos bei
ekonomikos rodiklių palyginimas su atitinkamais Latvijos ir Estijos rodikliais.
Rengiant šį leidinį, buvo pasinaudota Statistikos departamento ir kitų energetikos įmonių bei žinybų informaciniais leidiniais ir statistiniais ataskaitiniais
duomenimis.
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A. Pažėraitė. Lietuvos energetikos perspektyvos Europos Sąjungoje. – Vil- Lietuvos energetikos institutas
nius: Europos komitetas prie LR Vyriausybės, 2001, – 32 p., 10000 egz.,
ISSN 1392-9445, ISBN 9986-9335-8-7
Šiuo leidiniu plačiam skaitytojų ratui siekiama parodyti, kad Lietuvos elekt
ros energijos sektoriaus restruktūrizacija yra neišvengiama, o susiedami ją
su narystės ES perspektyva, pasieksime norimo tikslo greičiau, efektyviau bei
pasinaudosime ES konsultacine ir finansine parama.
Sąvartynų dujų naudojimas energetikos reikmėms (Informacija potencia- Lietuvos energetikos institutas
liems investuotojams). – Kaunas: LEI, 2001, – 24 p.

Tarptautinis seminaras Sąvartynų dujų naudojimas energijos gamybai. – Lietuvos energetikos institutas
Kaunas: LEI, 2001, – 102 p., 100 egz., ISBN 9986-492-61-0
Leidinyje spausdinama 11 konferencijos pranešimų apie energijos gavybos patyrimą iš sąvartynų dujų Danijoje, Lenkijoje, Latvijoje ir Kauno buitinių atliekų
sąvartyno Lapėse (Lietuvoje).
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Audronis Jonas Kviklys. Polimerinių medžiagų tyrimas Lietuvos energetikos Lietuvos energetikos institutas
institute. – Kaunas: LEI, 2002, – 87 p., 140 egz., ISBN 9986-492-71-8
Knygoje pateikiama LEI atliktų polimerinių medžiagų tyrimo raida per 1960–
2001 m. laikotarpį. Joje apibendrintai analizuojami mokslinių darbų rezultatai
gauti tiriant polimerų ilgaamžiškumo padidinimo galimybes, kuriant karščiui
atsparias kompozicijas ir įvairios paskirties polimerines kompozicijas bei dangas, pateikiant tik vieną kitą naują analitinę priklausomybę. Aprašomi svarbūs
praktikai darbai, užsimezgę moksliniai kontaktai ir visuomeninė veikla bei
nurodomi asmenys, įnešę didžiausią indėlį į atliekamo darbo naujumą bei
rezultatus, į techninį sprendimą ar jo atlikimą.
Lietuvos energetika 2001. Energy in Lithuania 2001. Sudarė A. Juška, S. Bart- Lietuvos energetikos institutas
kus. – Kaunas: LEI, 2002, – 16 p., 1000 egz., ISBN 9986-492-71-8
Kasmetiniame leidinyje pateiktos šalies energetikos ir jos šakų raidos 1990–
2001 m. tendencijos bei didžiausių energetikos bendrovių 2001 m. veiklos
ekonominiai finansiniai rodikliai. Taip pat pateiktas 2000 m. Lietuvos rodiklių
palyginimas su atitinkamais Latvijos ir Estijos rodikliais. Leidinys parengtas bendradarbiaujant su PHARE Dvynių projektu, šalies Ūkio ministerijos ir Danijos
energetikos agentūros specialistų vykdytu 2000–2002 m. Rengiant šį leidinį buvo
panaudoti Statistikos departamento, AB „Lietuvos energija“ ir kitų energetikos
įmonių bei žinybų informaciniai leidiniai ir statistiniai duomenys.
Advances in Heat Transfer Engineering. Proceedings of Fourth Baltic Heat Lietuvos energetikos institutas
Transfer Conference, Kaunas, Lithuania, August 25–27, 2003. – New York:
Begell House, Inc. and Kaunas: LEI, 2003, 858 p., 250 egz., ISBN 1-56700198-1, ISBN 9986-492-78-5
Leidinyje pateikti IV Baltijos šalių šilumos mainų konferencijos darbai.
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Б. Чесна. Теплоотдача и гидродинамика в газоохлаждаемых стержневых Lietuvos energetikos institutas
тепловыделяющих сборках. Mонография (Šilumos atidavimas ir hidrodinamika šilumą išskiriančiose strypinėse rinklėse, aušinamose dujomis.
Monografija). – Каunas: LEI, 2003, 236 p., 200 egz., ISBN 9986-492-77-7
(Теплофизика, 27).
Monografijoje pateiktos paprastos bet efektyvios analitinės metodikos ir
formulės greitam išilgai aptekamų daugiastrypinių rinklių, kurių lygūs arba
šiurkštūs strypai distancionuoti rėtinėmis arba vielinėmis vijomis, šiluminių
ir hidraulinių charakteristikų nustatymui. Tai vietinių ir vidutinių šilumos
mainų bei pasipriešinimo, tangentinių įtempių ant rinklės strypų paviršiaus,
greičių laukų tarpstrypinėje erdvėje ir distancionavimo rėtinių pasipriešinimo koeficiento skaičiavimo metodikos. Gauti rezultatai bus naudingi projektuojant IV kartos branduolinių reaktorių šilumą išskiriančias rinkles.
Lietuvos energetika 2002. Energy in Lithuania 2002. Sudarė A. Juška, S. Bart- Lietuvos energetikos institutas
kus – Kaunas: LEI, 2003, 16 p., 1000 egz., ISBN 9986-492-79-3
Kasmetiniame leidinyje (pastarasis vienuoliktas) pateiktos šalies šiluminių elektrinių 1990–2002 m. raidos tendencijos, pirminės ir galutinės energijos bei
atskirų energijos ir kuro rūšių gamybos (gavybos) ir sąnaudų 2000–2002 m.
balansai. Taip pat pateikti didžiausių energetikos įmonių (bendrovių) 2002 m.
veiklos ekonominiai finansiniai rodikliai ir Lietuvos energetikos įmonių minėtų rodiklių palyginimas su atitinkamais Latvijos ir Estijos įmonių rodikliais
(2001 m.). Leidinys parengtas bendradarbiaujant su AB „Lietuvos energija“,
Ūkio ministerijos bei Lietuvos energetikos instituto specialistais. Rengiant šį
leidinį buvo panaudoti Statistikos departamento ir kitų energetikos įmonių bei
žinybų informaciniai leidiniai ir statistiniai duomenys.
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Lithuanian National Energy Strategy 2002. – Kaunas: LEI, 2003, – 44 p., Lietuvos energetikos institutas
1000 egz., ISBN 9986-492-76-9
Sparti Lietuvos ekonomikos raida, nemažėjanti priklausomybė nuo pirminės
energijos importo iš vienos šalies, didėjančios organinio kuro kainos pasaulio
rinkose verčia keisti Lietuvos energetikos politiką ir atnaujinti Nacionalinę energetikos strategiją, patvirtintą Seimo 1999 m. spalio 5 d. Rengiant NES atsižvelgta
į svarbiausius pastarųjų metų ekonomikos ir energetikos pokyčius ir šalyje, ir
regione, panaudota sukaupta patirtis ir naujausia informacija, atsižvelgta į kitų
Baltijos šalių energetikos plėtros planus, pagrindinių energijos šaltinių rinkų,
energetikos ūkio valdymo ir aplinkosaugos srities pasaulines tendencijas. Leidinyje kartu su Seimo patvirtintu NES tekstu pateikiami komentarai ir iliustracijos
pagrindiniams teiginiams, paaiškinamos specialios sąvokos ir terminai, daugelis
rodiklių palyginami su kitų šalių duomenimis.
Nacionalinė energetikos strategija 2002. – Kaunas: LEI, 2003, – 44 p., Lietuvos energetikos institutas
1500 egz., ISBN 9986-492-73-4
Sparti Lietuvos ekonomikos raida, nemažėjanti priklausomybė nuo pirminės
energijos importo iš vienos šalies, didėjančios organinio kuro kainos pasaulio
rinkose verčia keisti Lietuvos energetikos politiką ir atnaujinti Nacionalinę energetikos strategiją, patvirtintą Seimo 1999 m. spalio 5 d. Rengiant NES atsižvelgta
į svarbiausius pastarųjų metų ekonomikos ir energetikos pokyčius ir šalyje, ir
regione, panaudota sukaupta patirtis ir naujausia informacija, atsižvelgta į kitų
Baltijos šalių energetikos plėtros planus, pagrindinių energijos šaltinių rinkų,
energetikos ūkio valdymo ir aplinkosaugos srities pasaulines tendencijas. Leidinyje kartu su Seimo patvirtintu NES tekstu pateikiami komentarai ir iliustracijos
pagrindiniams teiginiams, paaiškinamos specialios sąvokos ir terminai, daugelis
rodiklių palyginami su kitų šalių duomenimis.
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А. Й. Квиклис, Р. Левинскас. Наполненные полимерные системы и их Lietuvos energetikos institutas
свойства (Užpildytos polimerinės sistemos ir jų savybės). – Kaunas: LEI,
2004, – 192 p., 130 egz., ISBN 9986-492-82-3
Knygoje, panaudojant didelės apimties eksperimentinę medžiagą ir analitinius
apibendrinimus, plačiai nagrinėjama polimerinių kompozitų, užpildytų aukšto
ir mažo tampros modulio bei skirtingo poringumo užpildais, gautais iš energetikos, chemijos ir statybos pramonės gamybinių atliekų, struktūra ir savybės.
Ypatingas dėmesys skirtas pereinamųjų sluoksnių susidarymui ir jų svarbos
vertinimui, taikant skirtingus polimerinių kompozitų struktūros modelius.
Pateikiama termooksidacijos procesų kinetinių parametrų panaudojimo galimybė kompozitų stipruminių savybių pokyčių vertinimui jų senėjimo metu.
Pateikti polimerinių kompozitų panaudojimo pavyzdžiai.
Lietuvos energetika 2003. Energy in Lithuania 2003. Sudarė A. Juška, V. Miš- Lietuvos energetikos institutas
kinis. – Kaunas: LEI, 2004, – 16 p., 800 egz., ISBN 9986-492-81-5
Kasmetiniame leidinyje pateikti bendrieji (suvestiniai) ir detalizuoti 2000–
2003 m. šalies kuro ir energijos balansai bei atskirų kuro ir energijos rūšių
gamybos ir sąnaudų balansai. Taip pat pateikti didžiausių energetikos įmonių
(akcinių bendrovių) 2003 m. veiklos ekonominiai finansiniai rodikliai. Šalies energetikos rodikliai palyginti su atitinkamais Latvijos ir Estijos rodikliais
(2002 m.). Leidinyje taip pat pateikti Europos Sąjungos bei kitų Europos šalių
2001 m. rodikliai. Laikantis Tarptautinės energetikos agentūros metodologijos, visų šalių galutinės energijos sąnaudos įvertina ir neenergetines reikmes.
Rengiant šį leidinį buvo panaudoti Statistikos departamento ir kitų energetikos
įmonių bei žinybų informaciniai leidiniai ir statistiniai duomenys.
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Benediktas Čėsna. Heat Transfer and Hydrodynamics in Gas -Cooled Fuel Lietuvos energetikos institutas
Rod Assemblies // New York: Begell House Inc, – Kaunas: Lithuanian Energy
Institute, 2005, – 238 p., 150 egz., ISBN-13: 978-1-56700-214-0, ISBN-10:
1-56700-214-5
Monografijoje pateiktos paprastos bet efektyvios analitinės metodikos ir formulės greitam išilgai aptekamų daugiastrypinių rinklių, kurių lygūs arba šiurkštūs
strypai distancionuoti rėtinėmis arba vielinėmis vijomis, šiluminių ir hidraulinių charakteristikų nustatymui. Tai vietinių ir vidutinių šilumos mainų bei
pasipriešinimo, tangentinių įtempių ant rinklės strypų paviršiaus, greičių laukų
tarpstrypinėje erdvėje ir distancionavimo rėtinių pasipriešinimo koeficiento
skaičiavimo metodikos. Gauti rezultatai bus naudingi projektuojant IV kartos
branduolinių reaktorių šilumą išskiriančias rinkles.
Lietuvos energetika 2004. Energy in Lithuania 2004. Sudarė A. Juška, V. Miš- Lietuvos energetikos institutas
kinis. – Kaunas: LEI, 2005, – 16 p., 800 egz., ISBN 9986-492-83-1
Kasmetiniame leidinyje pateikta naujausia susisteminta informacija, charakterizuojanti Lietuvos energetikos sektoriaus ir jo šakų būklę, kuro ir energijos
balansus, didžiausių energetikos įmonių 2004 m. veiklos ekonominius finansinius rodiklius ir pagrindinių lyginamųjų rodiklių kitimo tendencijas. Leidinyje
taip pat pateikta svarbiausių Lietuvos, ES bei kitų Europos šalių ekonomikos
ir energetikos rodiklių lyginamoji analizė. Remiantis Tarptautinės energetikos
agentūros metodologija, visų šalių galutinės energijos sąnaudos įvertina ir neenergetines reikmes. Rengiant šį leidinį buvo panaudoti Statistikos departamento ir kitų energetikos įmonių bei žinybų informaciniai leidiniai ir statistiniai
duomenys.
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Juozas Augutis, Eugenijus Ušpuras. Technologijų rizika: monografija. – Lietuvos energetikos institutas
Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas,
2006, – 248 p., 250 egz., ISBN 9986-492-89-0
Monografijos tikslas – apibendrinti mokslinių tyrimų, atliktų šio leidinio autorių
1993–2004 m., technologijų rizikos, pavojaus ir patikimumo analizės srityse
rezultatus. Dauguma šių darbų yra skirti Ignalinos AE patikimumui ir saugai
įvertinti bei pagerinti, optimaliems reaktoriaus eksploatacijos režimams nustatyti,
kai kurių sistemų ir jų komponenčių techniniam ištekliui apskaičiuoti bei įvertinti
senėjimo įtaką saugai. Šioje monografijoje daug dėmesio skiriama ne tik pavojų ir
rizikos įvertinimui, bet ir jų kontrolei bei valdymui. Sukurtos įrenginių ir sistemų
patikimumo bei rizikos parametrų palaikymo nustatytose ribose metodikos ir
algoritmai, taikomi branduolinėje energetikoje, Lietuvos elektros perdavimo
tinkluose, Kauno hidroelektrinėje ir Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje.
Pavojaus sklaidos tinklų sistemose įvertinimo metodika pritaikyta pavojingų
medžiagų transportavimo saugos analizėje ir sukurtas benzino vežimo maršrutų
parinkimo algoritmas, įvertinantis kiekvieno maršruto riziką. Sudėtingų technologinių sistemų, tokių kaip branduoliniai reaktoriai, keliamos rizikos vertinimas
Lietuvoje anksčiau nebuvo atliekamas. Ši monografija – tai vienas pirmųjų tokio
pobūdžio darbų, apibendrinančių Lietuvoje sukauptą patirtį ir žinias.
Ignalinos AE 1-ojo energijos bloko kuro sudeginimo 2-ojo energijos bloko Lietuvos energetikos institutas
reaktoriuje komplekso projektavimas ir gamyba. – Kaunas: LEI, 2006, – 24 p.,
ISBN 9986-492-94-7
Leidinyje populiariai aprašomas sėkmingai įvykdytas projektas, 2007 m. pelnęs Lietuvos pramonininkų konfederacijos konkurso „Lietuvos metų gaminys
2007“ aukso medalį.
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Development and Manufacturing of Set of Equipment for Unit 1 Fuel Reuse Lietuvos energetikos institutas
at Unit 2 Reactor of Ignalina NPP. – Kaunas: LEI, 2006, – 24 p., ISBN 9986492-93-9
Leidinyje populiariai aprašomas sėkmingai įvykdytas projektas, 2007 m. pelnęs Lietuvos pramonininkų konfederacijos konkurso „Lietuvos metų gaminys
2007“ aukso medalį.

Разработка и изготовление комплекса для дожигания топлива 1-го Lietuvos energetikos institutas
блока в реакторе 2-го блока Игналинской АЭС. – Kaunas: LEI, 2006, –
24 p., ISBN 9986-492
Leidinyje populiarai aprašomas sėkmingai įvykdytas projektas, 2007 m. pelnęs
Lietuvos pramonininkų konfederacijos konkurso „Lietuvos metų gaminys 2007“
aukso medalį.

Kas yra energetinė biomasė? – Kaunas: LEI, 2006, 300 egz.
Lietuvos energetikos institutas
Visuomenei pristatomas Baltijos jūros regiono INTERREG IIIB programos
projektas Baltijos biomasės tinklas ir jo plėtra Europoje bei Lietuvoje.
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Valentinas Klevas, Dalia Štreimikienė. Lietuvos energetikos ekonomikos Lietuvos energetikos institutas
pagrindai (monografija). – Kaunas: LEI, 2006, – 404 p., 200 egz., ISBN 9986492-96-3
Monografija yra skirta Lietuvos energetikos, kaip integruotos į ekonomiką
visumos probleminių klausimų analizei. Knygoje yra nagrinėjami prioritetiniai
energetikos sektoriaus raidos uždaviniai, tokie kaip energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas,
energijos tiekimo patikimumo didinimas, poveikio aplinkai mažinimas bei
energijos prieinamumo didinimas. Visi šie klausimai yra nagrinėjami ir teoriškai, suformuojant šių uždavinių sprendimo teorinius pagrindus, remiantis
ekonomikos teorijų įžvalgomis, ir praktiškai, aptariant konkrečias energetikos politikos priemones, skirtas pagrindinėms energetikos sektoriaus raidos
problemoms spręsti. Knyga skirta ekonomikos bei energetikos specialistams,
tyrėjams ir studentams, studijuojantiems energetikos ekonomiką bei susijusias
disciplinas.
Lietuvos energetika 2005. Energy in Lithuania 2005. Sudarė A. Juška, V. Miš- Lietuvos energetikos institutas
kinis. – Kaunas: LEI, 2006, – 16 p., 800 egz., ISSN 1822-5268
Kasmetiniame leidinyje pateiktos šalies energetikos ūkio ir jo šakų 1990–2005 m.
raidos tendencijos (penkmečiais), detalizuoti 2004 ir 2005 m. kuro ir energijos
balansai, pateikti didžiausių energetikos įmonių 2005 m. veiklos ekonominiai
finansiniai rodikliai ir pagrindinių lyginamųjų rodiklių kitimo tendencijos.
Leidinyje taip pat pateikta svarbiausių Lietuvos, ES bei kitų Europos šalių ekonomikos ir energetikos rodiklių lyginamoji analizė. Rengiant šį leidinį buvo
panaudoti Statistikos departamento ir kitų energetikos įmonių bei žinybų informaciniai leidiniai ir statistiniai duomenys.
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E. Ušpuras, A. Kaliatka. Accident and Transient Processes at NPPs with Lietuvos energetikos institutas
Channel-Type Reactors: Monography (Avariniai pereinamieji procesai su
kanaliniais reaktoriais). – Kaunas: LEI, 2006. (Thermophysics 28), – 298 p.,
250 egz., ISBN 9986-492-87-4
Monografijoje aptartos pagrindinės kanalinių reaktorių ypatybės, išdėstyti termohidraulinių procesų, vykstančių reaktorių cirkuliacijos kontūre ir jo elementuose,
esant avariniams ir pereinamiesiems procesams, matematinio modeliavimo pagrindai. Iš visų kanalinių reaktorių didžiausias dėmesys skiriamas RBMK tipo reaktoriams. Analizuojami kompiuteriniai programų paketai, skirti termohidraulinių
procesų reaktorių cirkuliacijos kontūre analizei. Pateikiami pagrindiniai deterministinės saugos analizės principai bei specifiniai AE su RBMK reaktoriais priimtinumo kriterijai. Pristatoma ir geriausio įverčio metodologija, kuri šiuo metu plačiai taikoma avarijų analizei. Monografijoje visas skyrius paskirtas kompiuterinių
programų paketų pagalba sukurtų modelių validavimo problemoms. Modeliavimo
rezultatai lyginami su pavienių reiškinių testuose gautais rezultatais bei su pereinamųjų procesų, vykusių Ignalinos AE, matavimų rezultatais. Tuo pačiu aptariami
procesai vykstantys ne tik reaktoriaus aušinimo kontūre, bet ir pačiame reaktoriuje.
Monografijoje detaliai pateikiama pereinamųjų termohidraulinių procesų tyrimų
rezultatai esant įrenginių darbo sutrikimams bei šilumnešio praradimui. Visi šie
tyrimai, apimantys projektines avarijas, yra reaktorių saugos pagrindimo pamatas.
Tačiau aptariamos ir neprojektinės avarijos RBMK reaktoriuose: pereinamieji
procesai, esant reaktoriaus avarinės apsaugos sistemos gedimams, papildomos
apsaugos sistemos ar antrosios nepriklausomos reaktoriaus stabdymo sistemos
suveikimas, galimi hidraulinio smūgio pasireiškimai, reiškiniai užsivėrus tarpeliui
tarp technologinių kanalų ir grafito klojinio, ilgalaikio reaktoriaus aušinimo praradimo atvejai. Taip pat aptariami sunkių avarijų reiškiniai RBMK reaktoriuose.
Veikale duodamos praktinės rekomendacijos galimų avarinių procesų valdymui,
siekiant sumažinti jų pasekmes bei pagerinti RBMK reaktorių saugos lygį.
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Vandenilio energetika. Informacinis leidinys. – Kaunas: LEI, 2006, – 16 p., Lietuvos energetikos institutas
500 egz., ISBN 9986-492-87-1
Leidinyje aprašomi LEI Medžiagų bandymų ir tyrimų laboratorijoje atliekami
moksliniai tyrimai vandenilio energetikos srityje.

Biomasės išteklių įvertinimas ir naudojimas Kauno apskrities teritorijų Lietuvos energetikos institutas
planavime. – Kaunas: LEI, 2007, – 16 p., 300 egz.
Leidinyje pristatomas Lietuvos įsijungimas į Baltijos jūros regiono INTERREG
IIIB kaimynystės programos tinklą ir jo plėtojimas Lietuvoje, bei Kauno apskrityje.

Lietuvos energetika 2006. Energy in Lithuania 2006. Sudarė A. Juška, V. Miš- Lietuvos energetikos institutas
kinis. – Kaunas: LEI, 2007, – 16 p., 800 egz., ISSN 1822-5268
Kasmetiniame leidinyje pateikta susisteminta informacija, charakterizuojanti
Lietuvos energetikos ūkio ir jo šakų 2000–2006 m. raidos tendencijas, pateikti
stambiausių energetikos įmonių 2006 m. veiklos ekonominiai finansiniai bei
pagrindiniai lyginamieji rodikliai. Lietuvos energetikos ir ekonomikos rodik
liai palyginti su atitinkamais Latvijos ir Estijos rodikliais. Pateikta svarbiausių
Lietuvos, ES bei kitų Europos šalių ekonomikos ir energetikos rodiklių lyginamoji analizė. Rengiant leidinį buvo panaudoti Statistikos departamento ir kitų
energetikos įmonių bei žinybų informaciniai leidiniai ir statistiniai duomenys.
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Sigitas Rimkevičius, Eugenijus Ušpuras. Modelling of Thermal Hydraulic Lietuvos energetikos institutas
Transient Processes in Nuclear Power Plants: Ignalina Compartments / Ed.
J. Vilemas // New York: Begell House Inc., 2007. Kaunas: Lithuanian Energy
Institute, 2007, – 197 p., 250 egz., ISBN 978-1-56700-247-8
The Ignalina Nuclear Power Plant is Lithuania’s only nuclear power plant producing -80 % of electricity in the country. The plant consists of two units with
RBMK-1500 reactors commissioned in December 1983 and August 1987. The
reactor of Unit 1 is shutdown in December of 2004.
The RBMK-1500 is a graphite moderated, boiling water, channel type reactor
with a total of 1661 vertical parallel fuel channels and numerous components
such as headers, pumps, valves, etc. The RBMK-1500 reactors of the Ignalina
NPP are protected by a pressure suppression type containment, which, because
of its specialised nature, is referred to as the Accident Localisation System (ALS).
The ALS forms the last barrier preventing radioactive material release to the
environment, i.e. it is designed to prevent the release of contaminated steamwater mixture to the environment in case of Loss-of-Coolant Accidents (LOCA).
The ALS response to the range of LOCA is described in this monograph. One
of the peculiarities of Ignalina NPP with RBMK-1500 reactors is that not all of
the reactor coolant circuit is enclosed within ALS. In this case the function of
last barrier perform other building structures of Ignalina NPP. Nevertheless,
the requirements of safety standards regarding limits of radiological doses shall
be met in the case of any LOCA. Therefore, besides the ALS response analysis,
other possible places of LOCA are considered in this monograph, and the analysis of thermal hydraulic parameters in the affected by LOCA Ignalina NPP
compartments is performed.
Many individual and several cooperative projects have greatly expanded the
design data base and the general understanding of RBMK plants in the last
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few years. Notable in this respect are Safety Analysis Reports, Barselina project,
Probabilistic Safety Analysis of Level 2, and number of the reports issued in the
frames of PHARE and European Union Framework Programme as well as in
the frames of bilateral co-operation between Lithuanian Energy Institute and
foreign organisations (for example, GRS mbH (Germany), Jacobsen Engineering Ltd (UK) and Scientech (USA). The study presented in this monograph fits
into the above context. It serves both to summarise the information available
regarding the unique system of Ignalina NPP compartments and it employs
state-of the-art analysis techniques to verify the response of the ALS and other
compartments to a broad range of LOCA events.
The authors of this monograph would like to acknowledge the prof. K. Almenas,
who is one of initiators of safety analysis activities in Lithuanian Energy Institute
and who provided the first lessons to LEI scientists applying the computer codes
(inch CONTAIN) for the NPP safety analysis and especially for Ignalina NPP.
The authors of this monograph would like to acknowledge the access to the
RALOC4 and COCOSYS code versions provided by the GRS. We are thankful
to GRS experts Mr. H. Wolff and Mr. S. Arndt for collaboration and support
performing analytical investigations by employing the RALOC4 code. We also
want to extend our thanks to the administration and technical staff of Ignalina
NPP, for providing information regarding the operational procedures and the
operational data. The authors acknowledge the scientists of Lithuanian Energy
Institute Dr. E. Urbonavičius and Dr. Habil. B. Cesna for contribution performing a plenty of various calculations of thermal hydraulic parameters behaviour
in Ignalina NPP compartments.
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Lietuvos energetika 2007. Energy in Lithuania 2007. Sudarė A. Juška, V. Miš- Lietuvos energetikos institutas
kinis. – Kaunas: LEI, 2008, – 16 p., 800 egz., ISSN 1822-5268
Leidinyje pateikta nauja susisteminta informacija, charakterizuojanti Lietuvos energetikos ūkio ir jo šakų 2000–2007 metų raidos tendencijas. Lietuvos
energetikos ir ekonomikos rodikliai palyginti su atitinkamais Estijos ir Latvijos
rodikliais (2005 ir 2006 m.). Pateikta Lietuvos, Europos Sąjungos bei kitų Europos šalių ir regionų ekonomikos ir energetikos rodiklių lyginamoji analizė
2000 ir 2005 m.
Kietoji biomasė. ES dalinai finansuojamas Baltijos jūros regiono INTERREG Lietuvos energetikos institutas
IIIB kaimynystės programos projektas „Baltijos jūros regiono bioenergetikos
skatinimo projektas“ (THE Baltic Sea Region Bioenergy Promotion Project). – Kaunas: LEI ir Lietuvos žemdirbystės institutas, 2009, – 32 p., 300 egz.
Visuomenei pristatomas projektas apie kietosios biomasės vartojimą Europoje
ir vartojimo plėtra Lietuvoje.

Biodujos. ES dalinai finansuojamas Baltijos jūros regiono INTERREG IIIB Lietuvos energetikos institutas
kaimynystės programos projektas „Baltijos jūros regiono bioenergetikos
skatinimo projektas“ (THE Baltic Sea Region Bioenergy Promotion Project). – Kaunas: LEI ir Lietuvos žemdirbystės institutas, 2010, – 40 p., 500 egz.
Visuomenei pristatomas projektas apie biodujų vartojimą Europoje ir vartojimo
plėtra Lietuvoje.
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Biodegalai. ES dalinai finansuojamas Baltijos jūros regiono INTERREG IIIB Lietuvos energetikos institutas
kaimynystės programos projektas „Baltijos jūros regiono bioenergetikos
skatinimo projektas“ (THE Baltic Sea Region Bioenergy Promotion Project). – Kaunas: LEI ir Lietuvos žemdirbystės institutas, 2010, – 28 p., 500 egz.
Visuomenei pristatomas projektas apie biodegalų vartojimą Europoje ir vartojimo plėtrą Lietuvoje.

Energy Economy, Policies and Supply Security: Surviving the Global Eco- Lietuvos energetikos institutas
nomic Crisis. Executive Summaries of the 11th IAEE European Conference
25-28 August 2010 in Vilnius, Lithuania (+CD). – Kaunas: LEI, 2010, – 468 p.,
400 egz., ISSN 1559-792X
Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, pateikta ir kompaktiniame
diske.

Lietuvos energetika 2009. Energy in Lithuania 2009. Sudarė V. Miškinis. – Lietuvos energetikos institutas
Kaunas: LEI, 2010, – 16 p., 800 egz., ISSN 1822-5268
Kasmetiniame leidinyje pateikta susisteminta informacija, charakterizuojanti Lietuvos energetikos sektoriaus ir jo šakų 2005–2009 m. raidos tendencijas, detalizuoti kuro ir energijos balansai, pateikti pagrindiniai šalies energetikos sektorių
apibūdinantys rodikliai. Lietuvos energetikos ir ekonomikos rodikliai palyginti su
atitinkamais Latvijos ir Estijos rodikliais (2008 ir 2009 m.). Taip pat pateikta Jungtinių Tautų Bendrąją klimato kaitos konvenciją ir Kioto protokolą pasirašiusiose
1 priedo šalyse 2008 m. į atmosferą išmestų šiltnamio dujų kiekiai ir jų struktūra
pagal sektorius. Rengiant šį leidinį buvo panaudoti Statistikos departamento ir kitų
energetikos įmonių, žinybų bei tarptautinių organizacijų informaciniai leidiniai.
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E. Urbonavičius, A. Kaliatka, E. Ušpuras. Accident management for NPPs with Lietuvos energetikos institutas
RBMK reactors / Ed. J. Vilemas // New York : Begell House Inc., 2010. Kaunas:
Lithuanian Energy Institute, 2010, –205 p., 250 egz., ISBN 978-1-56700-267-6
Pasaulyje yra daugiausia eksploatuojami vandeniu aušinami korpusiniai branduoliniai reaktoriai, juose vykstantys procesai yra gerai suprasti. Didelėje dalyje
atominių elektrinių jau yra parengtos ir įdiegtos avarijų valdymo strategijos ir
procedūros. Lietuvoje buvo eksploatuojama atominė elektrinė su kanalinio tipo
reaktoriumi RBMK-1500, kuriame branduolinis kuras yra aušinamas vandeniu, o
grafitas atlieka neutronų lėtiklio vaidmenį. Tai yra specifinis reaktoriaus tipas, kuriam niekada nebuvo rengtos avarijų valdymo procedūros, apimančios visą galimą
avarijų spektrą iki pat reaktoriaus aktyviosios zonos pažeidimo ir branduolinio kuro
išsilydymo. Šioje monografijoje apžvelgiamos atominės elektrinės su RBMK-1500
branduoliniu reaktoriumi ypatybės ir reiškiniai, galintys vykti branduoliniame
reaktoriuje, jo aušinimo sistemoje, apsauginiame kiaute ir panaudoto branduolinio
kuro saugojimo baseinuose. Įvertinus šias ypatybes yra pasiūlomos avarijų valdymo
strategijos, galinčios padėti išvengti avarijų arba sušvelninti jų padarinius.
E. F. Dzenajavičienė, N. Pedišius, R. Škėma. Darni bioenergetika. – Kaunas: Lietuvos energetikos institutas
LEI, 2011, – 136 p., 500 egz.
ES dalinai finansuojamo Baltijos jūros regiono INTERREG IIIB kaimynystės
programos projekto „Baltijos jūros regiono bioenergetikos skatinimo projektas“
tikslas – stiprinti tvarų, konkurencingą ir teritoriniu požiūriu integruotą Baltijos jūros regiono vystymą bioenergetikos tvaraus naudojimo srityje. Projekto
vykdymo metu bus sudarytos sąlygos tarptautiniam ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui regione, sudarant galimybes pasikeisti informacija bei žiniomis ir
technologijomis, koordinuojant politikos ir teisės aktų tobulinimą bioenergetikos srityje bei rengiant bioenergetikos skatinimo priemones nacionaliniu ir
regioniniu lygiu keturiuose darbo paketuose: politikos tobulinimas, regioninis
vystymas, verslo vystymas, informacinė sklaida.
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Kas yra atsinaujinantys energijos ištekliai? – Kaunas: LEI, 2011, – 16 p., Lietuvos energetikos institutas
300 egz.
Reklaminis leidinys skirtas ENNEREG (regionai, tiesiantys kelią link darnios
energetikos Europoje) projekto populiarinimui tarp moksleivių.

Lietuvos energetika 2010. Energy in Lithuania 2010. Sudarė V. Miškinis. – Lietuvos energetikos institutas
Kaunas: LEI, 2011, – 16 p., 800 egz., ISSN 1822-5268
Kasmetiniame leidinyje pateikta susisteminta informacija, charakterizuojanti Lietuvos energetikos sektoriaus ir jo šakų raidos tendencijas 2007–2010 m., pateikti pagrindiniai šalies energetikos sektorių apibūdinantys rodikliai. Lietuvos energetikos
ir ekonomikos rodikliai palyginti su atitinkamais Latvijos ir Estijos rodikliais (2009
ir 2010 m.). Taip pat pateikta Jungtinių Tautų Bendrąją klimato kaitos konvenciją ir
Kioto protokolą pasirašiusiose 1 priedo šalyse 2009 m. į atmosferą išmestų šiltnamio dujų kiekiai ir jų struktūra pagal sektorius. Rengiant šį leidinį buvo panaudoti
Statistikos departamento, energetikos įmonių ir kitų žinybų metinių ataskaitų bei
tarptautinių organizacijų informacinių leidinių duomenys.
Vėjo energija – ateities energija. Projekto „Vėjo energetika Baltijos jūros re- Lietuvos energetikos institutas
gione 2“ (WEBSR2) leidinys. Sudarė M. Marčiukaitis. – Kaunas: UAB „Smaltija“, 2011, – 8 p., 300 egz.
Leidinyje aprašoma veikiančių pasaulyje vėjo jėgainių tipų ir galios dinamika,
jų privalumai ir trūkumai. Aprašomos Lietuvoje veikiančios jėgainės.
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Energijos vartojimas namuose – kaip sutaupyti. – Kaunas: LEI, 2012, – 40 p., Lietuvos energetikos institutas
500 egz.
Plačiajai visuomenei skirtas leidinys apie ES ENNERG projekto įdiegimą Lietuvoje.

Gintautas Dundulis, Ronald Frank Kulak, Eugenijus Ušpuras. Deterministic Lietuvos energetikos institutas
and Probabilistic Structural Integrity Analysis of the Reinforced Concrete
Structures / Ed. S. Rimkevičius // New York : Begell House Inc., 2012. – Kaunas:
Lithuanian Energy Institute, 2012, – 168 p., 250 egz., ISBN 978-1-56700-273-7
Ši monografija skirta gelžbetoninių konstrukcijų struktūrinio vientisumo tyrimams naudojamų metodikų pristatymui. Yra pateiktos metodikos, kuriose
yra naudojami deterministiniai ir tikimybiniai skaičiavimo metodai. Deterministinei analizei yra naudota baigtinių elementų metodika. Tikimybiniam šių
konstrukcijų įvertinimui yra naudojami tikimybinės analizės metodai, kaip
Monto Karlo, atsako paviršiaus ir kiti metodai. Autoriai monografijoje pristato
apjungtos tikimybinės analizės metodiką, kurioje baigtinių elementų metodika
yra apjungta su tikimybiniais metodais. Yra paaiškintas gelžbetoninių konstrukcijų sudėtingumas, jų naudojimo paplitimas inžinerinių konstrukcijų statybai
ir pateiktos metodikos šių konstrukcijų struktūrinio vientisumo tyrimams.
Monografijoje greta naudotų metodikų paaiškinimo yra pateikti skaičiavimo
pavyzdžiai. Skaičiavimo pavyzdžiai yra atlikti pagrindžiant Ignalinos AE statinių
struktūrinio vientisumo patikimumą. Monografijoje pateikti šių statinių tyrimų
rezultatai yra tarptautinių projektų ar projektų su Ignalinos AE rezultatai, kurie
buvo ekspertų revizuoti ir patvirtinti.
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Kaip taupyti šilumą lietuviškame daugiabutyje? – Kaunas: LEI, 2012, – 40 p., Lietuvos energetikos institutas
500 egz.
Plačiajai visuomenei skirtas leidinys apie ES ENNERG projekto įdiegimą Lietuvoje.

Lietuvos energetika 2011. Energy in Lithuania 2011. Sudarė V. Miškinis. – Lietuvos energetikos institutas
Kaunas: LEI, 2012, – 16 p., 800 egz., ISSN 1822-5268
Kasmetiniame leidinyje pateikta susisteminta informacija, charakterizuojanti
Lietuvos energetikos sektoriaus ir jo šakų raidos tendencijas 2008–2011 m., detalizuoti kuro ir energijos balansai, pateikti pagrindiniai šalies energetikos sektorių
apibūdinantys rodikliai. Lietuvos energetikos ir ekonomikos rodikliai palyginti
su atitinkamais Latvijos ir Estijos rodikliais (2010 ir 2011 m.). Taip pat pateikta
Jungtinių Tautų Bendrąją klimato kaitos konvenciją ir Kioto protokolą pasirašiusiose 1 priedo šalyse 2010 m. į atmosferą išmestų šiltnamio dujų kiekiai ir jų
struktūra pagal sektorius. Rengiant leidinį buvo panaudota informacija, paskelbta
Statistikos departamento, energetikos įmonių ir kitų žinybų metinėse ataskaitose
bei tarptautinių organizacijų parengtuose informaciniuose leidiniuose.
E. F. Dzenajavičienė, N. Pedišius, R. Škėma, S. Vrubliauskas. Biomasės ir Lietuvos energetikos institutas
kietojo biokuro sertifikavimo sistemų apžvalga. – Kaunas: LEI, 2013, – 109 p.,
500 egz.
Tai ES projekto „Bioenergetikos skatinimas 2“, vykdomo pagal Baltijos jūros
regiono programos 2007–2013 4-tą prioritetą – Patrauklių ir konkurencingų
miestų bei regionų skatinimas, aprašymas, skirtas plačiajai visuomenei.
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Lietuvos energetika 2012. Energy in Lithuania 2012. Sudarė V. Miškinis. – Lietuvos energetikos institutas
Kaunas: LEI, 2013, – 16 p., 600 egz., ISSN 1822-5268
Kasmetiniame statistinių rodiklių leidinyje pateikta naujausia susisteminta informacija, charakterizuojanti Lietuvos energetikos sektoriaus ir jo šakų raidos
tendencijas 2009–2012 metais, detalizuoti kuro ir energijos balansai, pateikti
pagrindiniai šalies energetikos sektorių apibūdinantys rodikliai. Lietuvos energetikos ir ekonomikos rodikliai palyginti su atitinkamais Estijos ir Latvijos
rodikliais (2011 ir 2012 m.). Taip pat pateikti Jungtinių Tautų Bendrąją klimato kaitos konvenciją ir Kioto protokolą pasirašiusiose 1 priedo šalyse 1990
ir 2011 metais į atmosferą išmestų šiltnamio dujų kiekiai ir jų struktūra pagal
sektorius.
Leidinyje pateikta Europos Sąjungos, didžiausių pasaulio valstybių, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių (EBPO) bei apibendrintų
bendrųjų pasaulio ekonomikos ir energetikos rodiklių (BVP, energijos sąnaudų
vienam gyventojui, energijos intensyvumo ir kt.) lyginamoji analizė 2010 ir
2011 m. Ši analizė atlikta remiantis naujausiais Tarptautinės energetikos agentūros paskelbtais duomenimis ir vieninga metodika, pagal kurią visose šalyse
elektros sąnaudose nevertinami nuostoliai tinkluose, o galutinės energijos sąnaudose įskaičiuojamos ir neenergetinės reikmės.
Vytautas Misevičius. Šviesos miestas. – Vilnius: Vaga, 1973, – 36 p., 25000 egz. Viktoras Mekas
Knygelė jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams apie elektrą ir Lietuvos
Lietuvos elektrinės biblioteka
elektrinę.
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Bronislovas Tarulis. Garo turbinų ir jų pagalbinių įrengimų konstrukcija. Viktoras Mekas
Mokomoji knyga. – Vilnius: LR kultūros ir švietimo ministerija, 1990, –
Lietuvos elektrinės biblioteka
108 p., 1000 egz.
Knyga skirta vidurinių profesinių technikos mokyklų moksleiviams – šiluminių ir hidroelektrinių mašinų bei cechų įrengimų remonto šaltkalviams.
Ja taip pat galės naudotis Lietuvos energetikos ir elektrifikacijos gamybinio
susivienijimo mokymo kombinato kursantai, katilų ir turbinų operatoriai,
energoblokų mašinistai. Čia nagrinėjama garo turbinų ir jų pagalbinių įrengimų konstrukcija, kai kurie eksploatavimo klausimai.
Lietuvos Elektrinė. Sudarytojas Vytautas Suslavičius. – Vilnius: Petro ofsetas, Viktoras Mekas
2002, – 36 p.
Lietuvos elektrinės biblioteka
Leidinys, skirtas Lietuvos elektrinės 40-mečiui.

Lietuvos Elektrinė 1960–2010. – Vilnius: Petro ofsetas, 2010, – 36 p., 700 p. Viktoras Mekas
Leidinys, skirtas Lietuvos elektrinės 50-mečiui.
Lietuvos elektrinės biblioteka
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Rengiama kasmet nuo 2001 metų.
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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
info@lsta.lt, (8-5)2667025

Šiluminė technika
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Žurnalą nuo 1998 m. birželio leidžia Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija kartu info@lsta.lt, (8-5)2667025
su Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija. Jis skirtas šiluminės technikos specialistams, užsiimantiems įvairiapuse veikla šioje srityje: mokslininkams ir praktikams, šilumos gamintojams ir tiekėjams, įrangos gamintojams,
montuotojams ir eksploatuotojams, taip pat šilumos vartotojams, valstybinių
ir vyriausybinių institucijų atstovams, kurie savo veikla daro įtaką šiluminės
technikos raidai Lietuvos Respublikoje. Žurnalas leidžiamas 4 kartus per metus.
Antanas Šležas. Šilumos tiekimo sistemų ir tinklų pagrindai. Mokymo prie- KTU Statybos ir architektūros
monė. Atsakingas redaktorius R. Morkvėnas. 2 t. – Vilnius: Lietuvos TSR fakulteto biblioteka
aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija. Kauno politechnikos Fondai (MC1693, MC1762)
institutas. UDK: 697.2, 122 p.; UDK: 697.1/5:628.81, 87 p., 250 egz.
Leidinys buvo skirtas šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo specialybės
studentams. Tai pirmoji knyga lietuvių kalba apie centralizuotos šilumos tiekimo
sistemų technologijas ir mokslo pagrindus.

144

Knyga

Anotacija

Knygos turėtojai, pastabos

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“. Žmonės. Darbai. Perspektyvos. Sudarytojai UAB „Mažeikių šilumos tinklai“
Raimundas Juškevičius, Liudvikas Švarcas, Stasys Klemanskis, Dalia Kes- info@mst.lt
minienė. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2014, – 112 p., 500 egz., ISBN 978-609431-057-7
Knygoje rašoma apie UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, kuri tiekia šilumą Mažeikių, Reivyčių, Viekšnių gyventojams, įkūrimą, darbuotojų, specialistų, vadovų
darbus, naujų technologijų diegimą. Leidinys gausiai iliustruotas kolektyvo
gyvenimo ir darbo nuotraukomis.
Technikos priežiūros tarnyba. Žmonės ir darbai, dabartis ir perspektyva. VšĮ Technikos priežiūros tarnyba
Vilnius: Trys žvaigždutės, 2015, – 184 p., 500 egz., ISBN 978-609-431-069-0 tpt@tpt.lt
Technikos priežiūros tarnyba vykdo potencialiai pavojingų įrenginių ir įrangos
priežiūrą. Knygoje apžvelgiama Tarnybos istorija, aprašoma skyrių, apygardų
veikla, pateikiami vadovų, specialistų biografiniai duomenys. Knyga gausiai
iliustruota fotonuotraukomis apie Tarnybos žmones ir jų darbus.
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Pavardžių rodyklė
Abraitis Rimgaudas 104
Adomaitis J. 102, 119
Adomavičius Arvydas 18, 59,
60, 61
Adomavičius Vytautas 49, 50
Adžgauskas Gintaras 9
Aleksandravičius T. 107
Almenas Kazys 100, 113
Ambrazevičius Algimantas 18
Andruškevičius Feliksas 35
Antanaitis Vaidotas 32
Antonovič Valentin 70
Antonynienė A. 37
Arndt S. 135
Ašmantas Leonas 9, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 34
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Augutis Juozas 129
Ažubalis V. 17
Bačauskas Anzelmas 8, 9, 23
Bajarūnas V. 37
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Balčiūnas Povilas 50, 57
Bartkus S. 101, 102, 104, 106,
107, 110, 115, 118, 120, 122,
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Baublys Juozas 42, 43, 44, 45,
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Bentkus R. 37
Berg H. P. 38
Bielinskis R. 107
Bilys Stasys 8, 9, 11, 12, 22, 23,
24, 25, 104, 108, 111
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Birulis Kostas 32
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Bochud F. 38
Boteva R. 38
Bubulis Gediminas 47
Budrienė S. 37
Buinevičius Kęstutis 50, 60
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Burba A. 107
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