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Instituto mokslinės veiklos kryptys

1. Šiluminės fizikos, dujų ir skysčių dinamikos ir metrologijos
tyrimai;

2. Medžiagų, procesų ir technologijų tyrimai, skirti
atsinaujinantiems energijos šaltiniams naudoti, vandenilio
energetikai plėtoti, energetikos ištekliams efektyviai naudoti ir
aplinkos taršai mažinti;

3. Branduolinės ir termobranduolinės energetikos, kitų pramonės
objektų saugos ir patikimumo tyrimai;

4. Branduolinių atliekų tvarkymo, taip pat nutraukiant Ignalinos
atominės elektrinės eksploatavimą, metodai;

5. Energetikos sistemų modeliavimas ir valdymas, energetikos
ekonomika.

2



Kokybės ir aplinkos apsaugos vadyba
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SLĖNIS “SANTAKA” (I)

Tikslas –vienoje teritorijoje sutelkti mokslinių tyrimų,
studijų ir imlaus žinioms verslo potencialą, sukurti bendro
naudojimo infrastruktūrą ir kryptingai vykdyti Lietuvos
ūkiui aktualius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros darbus. Veiklos kryptys, kuriose vykdomi slėnio
projektai yra šios:
1) Darnioji chemija ir biofarmacija;

2) Mechatronika ir elektroninės technologijos;

3) Ateities energetika;

4) Informacinės ir telekomunikacinės technologijos.



SLĖNIS “SANTAKA” (II)

Slėnio projektai yra šie:
Kauno technologijos universiteto projektas
„Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro
sukūrimas Kauno technologijos universitete“
(skirtas finansavimas 117.257.000,00 Lt)
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto projektas

„Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos
technologijų centro sukūrimas  (skirtas finansavimas
53.000.000,00 Lt)

Lietuvos energetikos instituto projektas  „Nacionalinio
atviros prieitos Ateities energetikos technologijų mokslo
centro sukūrimas“ (skirtas finansavimas 22.500.000,00 Lt)



NAP „Ateities energetikos technologijų mokslo
centro (AETMC) sukūrimas“ (I)

Centro tikslas – tapti moderniu Europos lygio mokslo
tyrimo centru, tiesiogiai bendradarbiaujančiu su verslo
struktūromis ir vykdančiu fundamentinius ir taikomuosius
tyrimus, padedančiu formuoti ir įgyvendinti vykdomosios
valdžios politiką Lietuvos ūkio energetikos šakoje rengiant
aukščiausios kvalifikacijos specialistus energetikai ir
plečiant veiklos apimtis bei pritraukiant šalies ir užsienio
užsakovų lėšas.
AETMC apims beveik visų LEI mokslo padalinių
skaitinės ir eksperimentinės įrangos atnaujinimą, plėtojant
pagrindines instituto mokslinių tyrimų kryptis bei
realizuojant Gamtos išteklių ir žemės ūkio, Medžiagų
mokslo, fizikinių ir cheminių technologijų bei Inžinerijos ir
informacinių technologijų jungtines tyrimų programas.



NAP „Ateities energetikos technologijų mokslo
centro sukūrimas“ (II)

Centro uždaviniai:
1. kurti ateities energetikos technologijas (vandenilio,

branduolinė ir termobranduolinė, alternatyvių ir
atsinaujinančių energijos šaltinių energetika), leidžiančias
įgyvendinti proveržį energetikos srityje;

2. didinti Lietuvos energetikos patikimumą ir saugumą bei
energijos vartojimo efektyvumą;

3. mažinti energetinį priklausomumą nuo importuojamų
organinių energetikos resursų;

4. didinti energijos, gaunamos iš vietinių, atsinaujinančių ir
atliekinių energijos šaltinių, dalį bendrame šalies
energetikos balanse, kartu sprendžiant poveikio aplinkai
inžinerijos ir  aktualius energetikos plėtojimo uždavinius;



NAP „Ateities energetikos technologijų mokslo
centro sukūrimas“ (III)

Centro uždaviniai:
5. rengti mokslininkus ir tyrėjus energetikos ir

termoinžinerijos, aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos;
medžiagų inžinerijos;  ekonomikos srityse;

6. teikti kokybiškas mokslines-konsultacines paslaugas
verslui, skatinti mokslo ir verslo sąveiką plėtojant
technologijų kūrimą ir perdavimą;

7. rengti moksliškai pagristas rekomendacijas
atsinaujinančių ir alternatyvių energijos šaltinių
panaudojimo šalies elektros ir šilumos gamybos ūkio
problemų sprendimui bei energijos vartojimo efektyvumo
didinimui;



Slėnio SANTAKA įgyvendinimo rezultatai
• Pasirašytų sutarčių su tiekėjais vertė: 17,8 mln. Lt (be

PVM) – tai beveik 79 proc. projektui skirtų lėšų;
• Patvirtintas lėšų įsisavinimas mokėjimo prašymuose –

15,9 mln. Lt., tai sudaro 70 proc. projektui skirtų
lėšų

• Gauta ir instaliuota 38 vnt. įrengimų ir 34
programinės įrangos paketai;

• Sukurtos darbo vietos mokslinių tyrimų srityje: 15 vnt.
• Atnaujintos, įranga aprūpintos mokslinės laboratorijos

iki 2011 m. pabaigos: 2 vnt.
• Viešinimas: 2 straipsnis nacionalinėje spaudoje, 2

video reportažai, 7 mokyklų moksleivių ir universitetų
studentų vizitai, 4 verslo vizitai.



Nenusistovėjusių termo-hidraulinių procesų
šilumos tiekimo tinkluose tyrimai (I)

Šis tiriamasis darbas susidėjo iš dviejų dalių:
eksperimentinės ir skaitinės. Eksperimentiniai
tyrimai buvo atlikti Lietuvos Energetikos Institute,
kur yra sukaupta didelė eksperimentinė bazė ir plati
eksperimentinio darbo patirtis. Skaitinis
modeliavimas buvo vykdomas Vilniaus Gedimino
Technikos Universitete, taikant baigtinių elementų
metodo programų paketą ANSYS. Lygiagrečiai,
remiantis bendradarbiavimo sutartimi, skaitinio
modeliavimo darbai baigtinių tūrių metodo
programų paketu FLUENT buvo atliekami Lundo
universitete.



Nenusistovėjusių termo-hidraulinių procesų
šilumos tiekimo tinkluose tyrimai (II)

Šių tyrimų tikslas buvo – sudaryti skaitinį izoliuoto
vamzdžio modelį, įvertinantį turbulencinį šilumnešio
tekėjimo režimą, kuomet abu greičio ir temperatūros
laukai yra nenusistovėję. Skaitinio modelio tikslumas
buvo įvertintas, panaudojant eksperimentinius
duomenis, kurie atitinka šilumnešio tekėjimo
charakteristikas ir atspindi nestacionarius efektus bei
greičio ir temperatūros laukų sąveiką.

Tyrimų rezultatai paskelbti:
A.Kačeniauskas, J.Čėsnienė Coupled FEM simulation
of turbulent flow and vtemperature in insulated pipes,
Mechanika 2006 Nr.5(61).



Nenusistovėjusių termo-hidraulinių procesų
šilumos tiekimo tinkluose tyrimai (III)

Tikslui įgyvendinti buvo atlikti:
Skaitiniai tyrimai (VGTU ir Lundo Universitetas):

– Sudarytas skaitinis izoliuoto vamzdžio modelis,
nusakantis nenusistovėjusios temperatūros sklidimą,
kai skysčio tekėjimo sąlygos nekinta.

– Sudarytas skaitinis vamzdžio modelis, įvertinantis
nenusistovėjusius greičio ir temperatūros laukus.

– Sudarytas skaitinis modelis, įvertinantis
termogravitacinių jėgų poveikį nenusistovėjusios
temperatūros sklidimui, įvertinant papildomą
skysčio cirkuliaciją vidiniu vamzdžio perimetru.



Nenusistovėjusių termo-hidraulinių procesų
šilumos tiekimo tinkluose tyrimai (IV)

Eksperimentiniai tyrimai (LEI):
– Atlikti eksperimentiniai tyrimai, kai vandens

tekėjimo greitis pastovus, o į vamzdį įtekančio
skysčio temperatūra kinta laike pagal du režimus: i)
šuoliškai, ii) palaipsniui.

– Atlikti eksperimentiniai tyrimai, kai į vamzdyną
įtekančio skysčio temperatūra ir greitis priklauso
nuo laiko. Greitis kinta laike pagal du režimus:
šuoliškai ir palaipsniui.

– Atlikti eksperimentiniai tyrimai, įvertinantys
termogravitacinių jėgų poveikį nenusistovėjusios
temperatūros profiliui, palaikant vandens tekėjimo
greitį, atitinkantį Re skaičių 103 - 3x104 (mažų Re
skaičių turbulentinis tekėjimas).



Nenusistovėjusių termo-hidraulinių procesų šilumos tiekimo tinkluose tyrimų stendas



Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos
plėtra (I)

Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija atitinka LST
ENISO/EC17025 standarto reikalavimus ir akredituota
atlikti statybinių skiedinių, plytelių klijų, plastikinių
vamzdžių, izoliuotų vamzdžių, termoizoliacinių  ir
ugniai atsparių gaminių bandymus.

Pirmasis akreditavimo pažymėjimas buvo išduotas 1996
metais.

Laboratorija periodiškai perakredituojama anksčiau
įteisintiems bei naujai įvaldytiems medžiagų bandymo
metodams (paskutinė įteisinta metodika-Vamzdžių
komplekto šiluminio laidžio nustatymas apsauginio
galo metodu).















Izoliuotų vamzdžių šiluminės izoliacijos nuostoviojo šilumos perdavimo savybių
nustatymo stendas



Izoliuotų vamzdžių šiluminės izoliacijos nuostoviojo šilumos perdavimo savybių
nustatymo stendas



Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos
plėtra (II)

Vykdant projektą “Nacionalinio atviros prieigos
Ateities energetikos technologijų mokslo centro
sukūrimas” laboratorija kardinaliai atnaujino techninę
bazę įsigydama naujausią medžiagų bandymų įrangą:
universalią nemetalinių medžiagų bandymo mašiną,
metalų sudėties analizatorių, diferencinį skanuojantį
medžiagų specifinės šilumos  analizatorių, metalų
elektrocheminių savybių tyrimų įrangą, plastomerą,
atominį absorbcinį spektrometrą, universalią kietumo
matavimo sistemą, kietų kūnų savitojo paviršiaus ploto
ir porų dydžio analizatorių.



Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos
plėtra (III)

Savitojo paviršiaus ploto, porų dydžio, formos, pasiskirstymo, porų tūrio nustatymo sistema



Nemetalinių medžiagų didelės eigos universali mechaninių savybių nustatymo mašina



Vienalaikės terminės analizės prietaisas (DTA, TG, DSC)



Kviečiame

Aplankyti kuriamą Nacionalinį atviros prieigos
Ateities energetikos technologijų mokslo centrą

ir susipažinti su naujai įsigytais įrengimais ir
jų galimybėmis.
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