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NAP AETMC valdymas

•

•

APC yra Lietuvos energetikos
instituto funkcinis darinys,
kurį sudaro atskiras APC
vadovas bei Institute
dirbantys finansininkas ir
teisininkas bei atsakingi
asmenys iš 10 laboratorijų.

Auditoriaus funkcijos bus
vykdomos naudojant vidinius
LEI išteklius.

Auditorius

Direktorius

Mokslo taryba

APC finansininkas

APC vadovas

APC teisininkas

Laboratorijos
vadovas 1

Laboratorijos
vadovas 2

Laboratorijos
vadovas 3

Laboratorijos
vadovas n….

Ryšiai tarp APC organizacinių rolių
Galimi ryšiai tarp APC organizacinių rolių
APC organizacinės struktūros vienetas
Išteklių valdymo grupės nariai

•

Kadangi APC yra LEI funkcinis darinys, aukščiausio lygio sprendimai bus priimami LEI
direktoriaus ir mokslo tarybos lygmenyje. Priimamus sprendimus vykdo APC vadovas,
teisininkas ir finansininkas.

•

Visas mokslines veiklas, įskaitant tyrimų atlikimą ir paslaugų išorės naudotojams teikimą,
vykdo padaliniai, už kurias atsakingi yra padalinių vadovai.

NAP AETMC vizija ir misija
Centro vizija – tapti Europos Sąjungos šalių lygio mokslo ir
technologijų kompetencijos centru, kuriame vykdomi procesų,
reiškinių ir dėsningumų tyrimai gamtinėse, techninėse ir
ekonominėse sistemose, susijusiose su ateities energetika, turimo
Lietuvos energetinio ūkio ir kitų šakų efektyviu ir saugiu
funkcionavimu, įtakos aplinkai mažinimu ir sparčiu atsinaujinančių
energijos šaltinių įsisavinimu. Glaudžiai bendradarbiauti su Europos
Sąjungos ir kitų valstybių giminingais tyrimų centrais ir institutais.
Centro misija – vykdyti energetikos, termoinžinerijos, matavimo
inžinerijos, medžiagotyros ir ekonomikos srityse mokslinius ir
taikomuosius tyrimus ir kurti inovacines technologijas bei dalyvauti
studijų procesuose, perkelti taikomųjų mokslinių tyrimų
rezultatus į pramonę ir verslą, konsultuoti valstybės, valdžios,
viešąsias, privačias institucijas ir įmones, klausimais susijusiais su
Lietuvos darnios energetikos plėtra, aktyviai bendradarbiauti su
aukštosiomis mokyklomis rengiant specialistus šalies mokslui ir
ūkiui.

NAP AETMC strateginiai tikslai ir stebėsena

VIDAUS
vartojimas

Vykdyti tarptautinio lygio fundamentinius ir
taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinės
plėtros darbus, didinti jų apimtis

MOKSLAS

Didinti šalies ir užsienio mokslo institucijų atstovų
pasinaudojimą APC galimybėmis

VERSLAS

Teikti mokslo paslaugas Lietuvos ir užsienio verslo
subjektams įtraukiant ir valstybines ir savivaldybines
institucijas

NAP AETMC strateginiai tikslų rodikliai

VIDAUS
vartojimas

MOKSLAS

•
•
•
•
•

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose
ISI cituojami straipsniai
Mokslo populiarinimo straipsniai
Vidaus vartotojų APC apkrovimas
Naujų darbo vietų sukūrimas

•

Sutarčių su LT ir užsienio mokslo institucijomis
skaičius
Pritrauktos lėšos, teikiant paslaugas LT ir užsienio
mokslo institucijoms
APC apkrovimas, teikiant paslaugas LT ir užsienio
mokslo institucijoms

•
•

VERSLAS

•
•
•
•

Pritrauktos lėšos iš verslo, teikiant APC paslaugas
Sutarčių su verslu skaičius
Sukurtų MTEP rezultatų komercinimas
APC apkrovimas, teikiant paslaugas verslui

NAP AETMC strateginių tikslų rodiklių reikšmės
Rodikliai

VERSLAS

MOKSLAS

VIDAUS
VARTOJIMAS

Dalyvavimo tarptautiniuose projektuose padidėjimas, vnt.
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2013

3

4

5

Mokslo darbuotojų parašytų straipsnių, cituojamų ISI, skaičius, vnt.

27

31

40

Mokslo populiarinimo straipsnių skaičius, vnt.

18

20

22

Vidaus vartotojų, pasinaudojusių APC galimybėmis, apkrautumo rodiklis,
procentais

65

65

Naujų darbo vietų sukūrimas, vnt.
Sutarčių skaičius su Lietuvos ir užsienio mokslo institucijomis, vnt.

11
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Lėšos, gautos teikiant paslaugas Lietuvos ir užsienio mokslo institucijoms, mln.
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5

5,5

6

Asmenų (iš šalies ir užsienio mokslo ir studijų institucijų), pasinaudojusių APC
teikiamomis galimybėmis, apkrautumo rodiklis, procentais

12

10

10

9

8

6

Pajamos už teikiamas paslaugas, kurioms suteikta atvira prieiga, mln. Lt.

0,6

1,2

1,2

1,3

1,4

1,5

Sutarčių skaičius su Lietuvos ir užsienio verslo subjektais, vnt.

19

25
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45
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55

Sukurtų MTEP rezultatų komercinimas, sutarčių skaičius, vnt.

2

2

3

4

5

6

Lietuvos ir užsienio verslo vartotojų, pasinaudojusių APC galimybėmis,
apkrautumo rodiklis, procentais

3

5
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12

14

45

NAP AETMC išskirtinumas
• Vienoje institucijoje sutelkta kompetencija ir infrastruktūra, susijusi
su ateities energetikos technologijų (branduolinė ir termobranduolinė
atsinaujinanti ir alternatyvi energetika, t.t. vandenilio ) kūrimu, taip
pat energijos išteklių taupymu, energijos naudojimo efektyvumo
didinimu ir alternatyvių ir atsinaujinančių energijos šaltinių kūrimo ir
naudojimo skatinimu.
• Aukštas sėkmės koeficientas dalyvaujant 7BP paraiškų teikime ir
projektuose.
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NAP AETMC išskirtinumas
Verslui įdomios paslaugos:
• Vėjo jėgainių parkų projektavimas, galimybių studijų rengimas, biodujų
jėgainių konsultavimas
• Kietojo kuro fizikinių-cheminių savybių tyrimai, šiuo kuru kūrenamų
įrenginių efektyvumo ir taršos tyrimai
• Hidrodinaminių ir aerodinaminių parametrų tyrimai ir vizualizavimas
• Degimo procesų optimizavimas
• Branduolinė sauga, branduolinių objektų uždarymo klausimai
• Medžiagų atsparumo tyrimai, statybinių ir santechnikos medžiagų tyrimai ir
sertifikavimas
• Paviršiaus sudėties tyrimai, naujų kompozicinių elementų kūrimas kurui,
vandenilio technologijos
• Energetikos sistemų modeliavimas (el. tinklai, savivaldybių poreikių
projektavimas, valstybės energetikos ūkio politikos formavimas)

Didelis potencialas dalyvauti Horizontas 2020 programoje

NAP AETMC pagrindiniai klientai ir rinkos
Pagrindiniai klientai pagal istorinius duomenis:
AB „Kauno energija“
UAB „Vilniaus energija“
Valstybinė metrologijos tarnyba
AB „Mažeikių nafta“
AB „Naujasis Kalcitas“
AB „Lietuvos elektrinė“
AB Mašinų gamykla „Astra“
AB „Achema“
UAB „Kalvis“
UAB „Axis Industries“
AB „Lietuvos dujos“;
VĮ Ignalinos atominė elektrinė
UAB „Varėnos šiluma“
UAB „Elinta“
UAB „Manfula“
UAB Wavin Baltic
LITGRID

NAP AETMC pagrindiniai klientai ir rinkos
Nauji klientai :

Plastikų ir plastikinių vamzdžių tyrimuose:
UAB ViaCon Baltic Pipe
UAB Strengas
UAB NEP
EVOPIPES SIA, Latvija
SIA POLIURS, Latvija
UAB August ir Ko
Termoizoliacinių gaminių tyrimuose:
AB Umega
UAB NEP
UAB “Idomus”
Branduolinės energetikos saugos tyrimuose
Visagino atominė elektrinė

NAP AETMC pagrindiniai klientai ir rinkos
Jau sudarytos 5 ilgalaikės bendradarbiavimo sutartys su smulkaus ir vidutinio
verslo įmonėmis:
•UAB „Nepriklausomos energijos paslaugos“ (technologiniai sprendimai
izoliuotiems vamzdžiams ir jų eksploatacinių savybių nustatymas);
•UAB „Idomus“ (technologiniai sprendimai priešgaisriniams vartams).
•UAB „Baltec CNC Technologies“ (biokuro deginimo procesų tyrimai, katilų
kūrimas),
•UAB „Dangų inžinerijos centras“ (dangų formavimas ir tyrimai );
•AB „Naujasis Kalcitas“ (atsinaujinantys ir alternatyvūs energijos šaltiniai
kalkių gamyboje);
•Mokslo populiarinimui sudarytos sutartys su švietimo įstaigomis:
•Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokykla
•Šiaulių rajono Pakapės mokykla
Studentų praktikai sudaryta sutartis su Vytauto Didžiojo universitetu.

NAP AETMC pagrindiniai klientai ir rinkos
(sėkmės pavyzdžiai)
UAB „Nepriklausomos energijos paslaugos“ bendradarbiavimo rezultatai:
Organizuotas bendras APC ir UAB NEP tematinis seminaras – diskusija aktualiais
šilumos ūkio modernizavimo klausimais, kuriuose dalyvauja respublikos šilumos
ūkio sektoriaus vadovai ir specialistai. http://www.nep.lt/naujienos- 1/lt/
APC reguliariai atliekami PUR izoliuotų vamzdžių laboratoriniai tyrimai,
gaunamos kompetentingos konsultacijos ir patarimai gaminių parametrų
gerinimui.
APC pagal LST EN standartų reikalavimus atliko reikiamus NEP
produkcijos tyrimus, kuriais remiantis UAB “Nepriklausomos energijos
paslaugos” (NEP) kaip šilumotiekio izoliuotų vamzdžių sistemų gamintojui,
buvo suteiktas EUROHEAT&POWER sertifikatas Nr.01/26.
Pastaba: Apie NEP ir LEI bendradarbiavimą skaityti žurnalo „Šiluminė technika“
(2013 m. Nr.2) straipsnyje – „Kryptingas pastangas lydi pripažinimas“
http://www.lsta.lt/lt/pages/zurnalas-silumine-technika/apie-zurnala

NAP AETMC pagrindiniai klientai ir rinkos
(sėkmės pavyzdžiai)
UAB „Idomus“ ir LEI APC darbuotojai ilgalaikio bendradarbiavimo sutarties
pagrindu 2012 m. kovo mėn. parengė jungtinę paraišką “Structural Integrity
Changes in the Hydrosilicates and Ceramics for Fire-Door Applications
Using Concentrated Solar Energy (SICUSOL), kuri buvo teigiamai įvertinta ir
pareiškėjai buvo patvirtinti EU-DG RTD’s “Solar Facilities for the European
Research area (SFERA) project” vykdytojais.
2012 m. rugsėjo ir spalio mėn. SFERA projekto lėšomis buvo padengtos 4
darbuotojų 2 savaičių priešgaisrinių vartų prototipų tyrimų CIEMAT
Almerijos Saulės Platformos įrenginiuose išlaidos.
Gauti rezultatai bus pristatyti 2 –oje Centrinės ir Rytų Europos tarptautinėje
konferencijoje “Terminė analizė ir kalorimetrija”, įvyksiančioje Vilniaus
Universitete š.m. rugpjūčio 27-30 d.
Rengiamas bendras UAB “Idomus”, LEI APC ir CIEMAT-PAS darbuotojų
straipsnis.

Sėkmės pavyzdys
2011 m. Lietuvos
energetikos institutas
apdovanotas
Lietuvos
pramonininkų
konfederacijos
organizuojamo
konkurso „Lietuvos
metų gaminys“
aukso medaliu už
“Srovinės mazuto
purkštuvų galvutės
Y-3000.1” sukūrimą.

Sėkmės pavyzdys
2012 m. Lietuvos energetikos institutas apdovanotas Lietuvos
pramonininkų konfederacijos organizuojamo konkurso „Lietuvos
metų gaminys“ aukso medaliu už sukurtą įrenginį „Kritinių tūtų
įrenginys dujų skaitikliams ir srauto matuokliams
tikrinti/kalibruoti ir bandyti esant kintamoms temperatūroms“.

NAP AETMC apkrovimas*
1. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas: bendras APC
išteklių naudojimo laikas – 16,6 tūkst. val.
2. Mokslo ir verslo bendradarbiavimas: bendras APC
išteklių naudojimo laikas – 7 tūkst. val.
3. Vidinis APC išteklių vartojimas: bendras APC
išteklių naudojimo laikas – 24,5 tūkst. val.
APC infrastruktūros apkrovimas – 59 proc.
*Duomenys už 2013 m. kovo-birželio mėn.

NAP AETMC žmogiškieji ištekliai
• Bendras skaičius darbuotojų, vykdančių MTEP bei
dirbančių APC – 180, iš jų:
– Tyrėjų – 134
– kitų MTEP darbuotojų – 46
• Naujai sukurtos darbo vietos nuo projekto įgyvendinimo
pradžios – 19, iš jų:
– Mokslo darbuotojų – 6
– Jaunesniųjų mokslo darbuotojų – 6
– Inžinierių – 7
• Taip pat institutas priėmė 4 mokslininkus stažuotojus.

NAP AETMC vaidmuo slėnyje
• Atitinka LR Vyriausybės patvirtintą Santakos slėnio plėtros
programą.
• Slėnio dalyviai, papildydami vienas kitą, telkia vienoje
teritorijoje darniosios chemijos ir farmacijos, mechatronikos
ir susijusių technologijų, informacinių ir telekomunikacinių
technologijų bei ateities energetikos mokslinių tyrimų,
studijų ir imlaus žinioms verslo potencialą.
• 2012-10-31 pasirašyta dviejų metų trišalė
bendradarbiavimo sutartis tarp KTU, LSMU ir LEI, kuria
įsipareigojama bendradarbiauti per KTU IVC plėtojant
technologijų perdavimo veiklas bei prisidėti kuriant
technologijų perdavimo ir inovacijų ekosistemą.

Medžiagų tyrimo ir bandymų laboratorijos įranga
•

Universali medžiagų bandymo mašina su klimatine kamera ir specialiosios jėgos ir
poslinkių davikliais;

•

Ekstrūzinis plastometras;

•

Metalų sudėties analizatorius Brucker Q4 Tasman;

•

Diferencinis skenuojantis medžiagų specifinės šilumos analizatorius;

•

Metalų elektrocheminių savybių tyrimo įranga;

•

Universali kietumo matavimo sistema;

•

Atominis absorbcinis spektrometras;

•

Kietų kūnų savitojo paviršiaus ploto ir porų dydžio analizatorius;

•

Specializuotas medžiagų analizei skirtas elektroninis mikroskopas;

•

Klimatinė kamera;

•

Įranga plastikinių medžiagų atsparumo tirpiklių poveikiui nustatyti;

•

Įranga termoplastinių medžiagų minkštėjimo temperatūrai (Vicat) nustatyti;

Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos veikla:
•
•
•
•

energetikos sistemų konstrukcinių elementų ilgaamžiškumo ir naujų
daugiafunkcinių medžiagų technologijų tyrimai;
moksliniai tiriamieji darbai medžiagų inžinerijos srityje;
akredituotos laboratorijos paslaugos, atliekant statybinių medžiagų ir
gaminių bandymus.
Laboratorija akredituota atlikti:

plastikinių vamzdžių,
izoliuotų vamzdžių,
statybinių skiedinių,
ugniai atsparių medžiagų
bei gaminių bandymus

Laboratorija akredituotą veiklą vykdo nuo 1996 m. gruodžio
17 d.

Įsigyta nauja įranga padeda sudaro sąlygas plėtoti ne tik mokslo sritį,
bet ir platesniu mastu spręsti verslo problemas.
Universali medžiagų bandymo
mašina
Plastikų bandymai pagal:
LST EN ISO 9969;
LST EN ISO 13968;
LST EN 12814.
Termoizoliuotų vamzdžių
bandymai
LST EN ISO 6259; LST EN
ISO 527;
LST EN 253;

LST EN ISO 844;

Vicat temperatūros bei plastikų lenkiamųjų savybių nustatymo įranga

LST EN 727;
LST EN ISO 306;
LST EN ISO 75.

Įranga
termoplastikinių
vamzdžių atsparumo
išoriniams
smūgiams
nustatymui pilno
apsisukimo metodu
LST EN 744;
LST EN 1411.
Termoizoliuotų
vamzdžių bandymai:
LST EN ISO 3127

Termoplastikų
masinio takumo
rodiklio ir tūrinio
takumo rodiklio
nustatymo įranga
(plastometras)
LST EN ISO 1133.

Termoplastikinių
vamzdžių atsparumo
vidiniam slėgiui
nustatymas
LST EN ISO 1167;
LST EN 1054;
LST EN 1055.

Naujai įsisavintas ir
akredituotas
izoliuotų
šilumtiekio
vamzdžių šiluminio
laidumo nustatymas
apsauginio galo
metodu.
LST EN 253;
LST EN ISO 8497.

Bendradarbiavimas su LST TK 68
Išversta TK 68 – Plastikai:
LST EN ISO 844:2009 Standieji akytieji plastikai.
Gniuždomųjų savybių nustatymas (ISO 844:2007)
EN ISO 306:2004 Plastikai. Termoplastinės medžiagos.
Vika minkštėjimo temperatūros nustatymas (ISO 306:2004)
LST EN ISO 1183-1:2004 Plastikai. Neakytųjų plastikų tankio
nustatymo metodai. 1 dalis. Panardinimo, skysčių piknometro
ir titravimo metodai (ISO 1183-1:2004) (jau dabar negalioja,
nes išleista nauja angliška versija)

Bendradarbiavimas su LST TK 61 – Plastikiniai
vamzdžiai:
LST EN ISO 3126:2005. Plastikinių vamzdynų sistemos. Plastikiniai komponentai.
Matmenų nustatymas (ISO 3126:2005)
LST EN ISO 2505:2005. Termoplastikiniai vamzdžiai. Šiluminis ilgio pokytis.
Bandymo metodas ir parametrai (ISO 2505:2005)
LST EN 744:2004. Plastikinių vamzdynų ir kanalų sistemos. Termoplastikiniai
vamzdžiai. Atsparumo išoriniams smūgiams nustatymas pilno apsisukimo metodu
LST EN 1411:2002. Plastikinių vamzdynų ir kanalų sistemos. Termoplastikiniai
vamzdžiai. Atsparumo išoriniams smūgiams nustatymas laiptų metodu
LST EN 12061:2002. Plastikinių vamzdynų sistemos. Jungiamosios
termoplastikinės detalės. Atsparumo smūgiams bandymo metodas
LST EN ISO 1167-1:2006. Termoplastikiniai vamzdžiai, jungiamosios detalės ir
sąrankos skysčiams transportuoti. Atsparumo vidiniam slėgiui nustatymas. 1 dalis.
Bendrasis metodas (ISO 1167-1:2006)

LST EN ISO 9969:2008. Termoplastikiniai vamzdžiai.
Žiedinio standumo nustatymas
LST EN ISO 13968:2009. Plastikinių vamzdynų ir kanalų sistemos. Termoplastikiniai
vamzdžiai.
Žiedinio lankstumo nustatymas (ISO 13968:2008)
LST EN ISO 580:2005. Plastikinių vamzdynų ir kanalų sistemos. Slėgimo būdu lietos
termoplastikinės jungiamosios detalės.
Kaitinimo efektų regimojo įvertinimo metodai (ISO 580:2005)

LST EN 1277:2004. Plastikinių vamzdynų sistemos. Požeminių beslėgių
termoplastikinių vamzdynų sistemos.
Elastomerinių sandarinamųjų žiedinių jungčių sandarumo bandymo metodai
LST EN 580:2004. Plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido
(PVC-U) vamzdžiai.
Atsparumo dichlormetanui nurodytoje temperatūroje nustatymo metodas
LST EN ISO 6259-1:2002. Termoplastikiniai vamzdžiai. Atsparumo tempimui
nustatymas. 1 dalis. Bendrasis bandymo metodas (ISO 6259-1:1997)

Ačiū už dėmesį !

