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DUOMENYS APIE 2010–2014 METAIS VYKDYTUS PROJEKTUS 

Eil. 
Nr. 

Kvietimo Nr. 
Konkurse dalyvavusių 

projektų skaičius 

Projektų skaičius Projektams skirta 
lėšų, Lt Vykdytų Baigtų 

1. I 24 10 10 7 308 600 

2. II 6 1 1 601 000 

3. III 18 11 11 9 289 100 

4. Iš viso 48 22 22 17 198 700 
 

ATASKAITOS SANTRAUKA 

Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ (Programa), patvirtintos Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-950, tikslas buvo išspręsti aktualiausias 

mokslines Lietuvos energetinio saugumo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir ateities energijos 

gamybos bei tiekimo technologijų tobulinimo ir optimalaus taikymo Lietuvos energetikoje problemas. 

Vykdant Programą buvo sprendžiami du uždaviniai: 1) Lietuvos energetinio saugumo bei plėtros modelių 

kūrimas ir tyrimas, 2) ateities energijos gamybos, tiekimo ir efektyvaus vartojimo mokslinės bazės kūrimas. 

Sprendžiant Programos uždavinius, buvo numatoma įgyvendinti šias priemones: Lietuvos energetinio 

saugumo analizės modelio sukūrimas ir tyrimas, Lietuvos energijos gamybos ir tiekimo sistemų patikimumo ir 

rizikos įvertinimas, ateities technologijų optimalaus integravimo į Lietuvos energetikos sektorių ir Lietuvos 

sumaniųjų energetinių tinklų modelių kūrimas ir sprendinių analizė, ateities energijos gamybai Lietuvoje 

reikalingų medžiagų ir technologijų kūrimas, energiją tausojančių, kaupiančių ir konvertuojančių medžiagų bei 

technologijų kūrimas, šilumos ir šviesos vartojimo pastatuose efektyvumą didinančių sistemų kūrimas ir 

optimizavimas. Programa buvo įgyvendinama 2010–2014 metais. 

Per Programos įgyvendinimo laikotarpį buvo įvykdyti 22 projektai, kurių vertė – 17 198 700 Lt. 

2011 metais buvo užbaigta 10 projektų pagal I kvietimą, jų vertė – 7 308 600 Lt. 2012 metais baigtas 

vienintelis projektas pagal II kvietimą, jo vertė – 601 000 Lt. Pagal III kvietimą 2012–2014 metais buvo įvykdyti 

11 projektų, jų vertė – 9 289 100 Lt. Visų projektų ataskaitos buvo pateiktos laiku. Iš 22 projektų visi projektai 

įvykdyti, vienas iš jų dėl mokslinės idėjos nepasitvirtinimo laikomas neįgyvendintu. Programos projektus 

vykdė 6 mokslo ir studijų institucijos, juose dalyvavo 290 vykdytojų, iš kurių 36 doktorantai ir 184 mokslinius 

laipsnius turintys tyrėjai. Įvykdytų projektų tematika apėmė abu Programos uždavinius ir visas įgyvendinimo 

priemones, o moksliniai rezultatai iš esmės atitiko planuotuosius ir ekspertų yra pripažinti svarbiais. 

Nacionalinė mokslo programa „Ateities energetika“ jos įgyvendinimo pagrindinių vertinimo kriterijų atžvilgiu 

yra įvykdyta. 

 

ABSTRACT OF THE FINAL REPORT  

The National Research Program “Future Energy” was aimed at solving the most important scientific 

problems of the Lithuania’s energy security, increase of energy efficiency, and improvement of the future 

energy generation and supply technologies and their optimal integration into the energy sector of Lithuania. 

The Program had two major tasks as follows: 1) the creation and study of models for energy security and 

development of the energy sector in Lithuania and 2) the development of the scientific basis for future 

energy production, supply, and energy efficiency. The tasks of the Program were planned by implementing 

the measures as follows: the creation and study of a model for the analysis of Lithuania’s energy security; the 

assessment of the reliability and risks of the energy production and supply systems in Lithuania; the creation 

of the models for the optimal integration of future technologies into the Lithuania’s energy sector, the 
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formulation of models for smart grids in Lithuania, and analysis of the solutions obtained by implementing 

these models; the development of the materials and technologies for future energy production in Lithuania; 

the development of materials and technologies for energy saving, storing, and conversion; the development 

and optimization of systems for improving the thermal and lighting performance in buildings. The Program is 

being implemented over the period of 2010-2014. 

Since the beginning of the Program implementation, 22 projects amounting to a total of 17 202 300 Lt 

have been accomplished. In 2011, 10 projects of first invitation amounting to a total of 7 308 600 Lt have 

been accomplished. In 2012 one project of second invitation amounting to a total of 601 000 Lt has been 

completed. 11 projects of third invitation amounting to a total of 9 292 700 Lt have been carried out over the 

period of 2012-2014. All project reports have been submitted timely. Out of 22 projects all projects have 

been implemented, one of them for unproven scientific idea is considered as unfulfilled. Projects of the 

Program have been carried out by 6 research and higher education institutions, 290 participants including 36 

doctoral students and 184 researchers with scientific degrees were attended. Subjects of completed projects 

included both the Program tasks and all measures of implementation, and basically research results matched 

target and are recognized as important of experts. The National Research program "Future Energy" with 

regard to its implementation key evaluation criteria is accomplished. 
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ĮVADAS  

Nacionalinė mokslo programa „Ateities energetika“ buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2010 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-950. Programos poreikį nulėmė tai, kad Lietuvoje iki tol 

nebuvo kompleksiškai nagrinėjamos Lietuvos energetikos plėtros bei energetinio saugumo mokslinės 

problemos, kartu vertinant tradicines ir ateities energetikos technologijas, jų darnaus panaudojimo 

privalumus ir grėsmes. Programoje planuota spręsti mokslines problemas ir klausimus, susijusius su Lietuvos 

energetinio saugumo užtikrinimu, augančiu poreikiu taupyti energiją, integravimusi į Europos Sąjungos 

energetikos sistemas ir pasirengimu dalyvauti laisvosiose energijos rinkose, griežtėjančiais aplinkos apsaugos 

reikalavimais, naujų energetikos technologijų atsiradimu bei didėjančiais reikalavimais energijos tiekimo 

kokybei.  

Programos tikslas buvo išspręsti aktualiausias mokslines Lietuvos energetinio saugumo, energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo ir ateities energijos gamybos bei tiekimo technologijų tobulinimo ir 

optimalaus taikymo Lietuvos energetikoje problemas. Vykdant Programą buvo numatyta spręsti šiuos du 

uždavinius:  

1. Lietuvos energetinio saugumo bei plėtros modelių kūrimas ir tyrimas;  

2. Ateities energijos gamybos, tiekimo ir efektyvaus vartojimo mokslinės bazės kūrimas.  

Sprendžiant pirmąjį Programos uždavinį, numatyta įgyvendinti šias priemones ir išnagrinėti šias tyrimų 

temas:  

1.1 Lietuvos energetinio saugumo analizės modelio sukūrimas ir tyrimas:  

1.1.1 Energetinio saugumo analizės ir integruoto energetinio saugumo lygio vertinimo metodologijų 

sukūrimas, Lietuvos energetikos sistemos technologinių, ekonominių bei sociopolitinių grėsmių tikimybinio 

modelio sukūrimas ir tyrimas;  

1.1.2 Energetikos sistemų pasipriešinimo grėsmėms ir įvairių trikdžių vystymosi scenarijų energetikos 

sistemose modelio sukūrimas, Lietuvos energetikos sistemų tiekimo sutrikimų techninių, ekonominių ir 

sociopolitinių pasekmių vertinimas, integruoto energetinio saugumo lygio priimtinumo kriterijų nustatymas ir 

energetinio saugumo lygio užtikrinimo priemonių optimizavimas įvertinant ir jų kaštus.  

1.2 Lietuvos energijos gamybos ir tiekimo sistemų patikimumo ir rizikos įvertinimas: 

1.2.1 Energetikos sistemų, tinklų bei svarbios energetikos infrastruktūros patikimumo ir rizikos 

vertinimo metodikų ir patikimumo bei rizikos modelių sukūrimas;  

1.2.2 Lietuvos energetikos sistemų patikimumo ir rizikos įvertinimas atsižvelgiant į Lietuvos 

energetinio saugumo ir įtakos Lietuvos energetiniam saugumui įvertinimas; 

1.3 Ateities technologijų optimalaus integravimo į Lietuvos energetikos sektorių ir Lietuvos 

sumaniųjų energetinių tinklų modelių kūrimas ir sprendinių analizė:  

1.3.1 Ateities energetikos technologijų optimaliam integravimui į energetikos sektorių reikšmingų 

veiksnių (technologinių, ekonominių, teisinių, aplinkosaugos ir kt.) identifikavimas ir technologijų integravimo 

metodologijos sukūrimas;  

1.3.2 Ateities technologijų optimalus integravimas į energetikos sektorių ir sumaniųjų tinklų 

koncepcijos, optimizuojančios efektyvų atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, sukūrimas. 

Sprendžiant antrąjį Programos uždavinį, numatyta įgyvendinti šias priemones ir išnagrinėti šias tyrimų 

temas:  

2.1 Ateities energijos gamybai Lietuvoje reikalingų medžiagų ir technologijų kūrimas:  
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2.1.1 Naujų kristalinių, polikristalinių plonasluoksnių, hibridinių ir organinių medžiagų fotovoltiniams 

elementams paieška ir apibūdinimas bei jų struktūros ir sandaros parinkimas, siekiant optimizuoti tokių naujų 

fotovoltinių elementų konversijos efektyvumą ir ilgaamžiškumą;  

2.1.2 Vandenilio gavybos, saugojimo ir kuro elementuose naudojamų medžiagų tyrimai, siekiant 

pasiūlyti naujas funkcines medžiagas, heterostruktūras bei technologinius sprendimus, perspektyvius 

efektyvesnių vandenilio energetikos technologinių komponentų gaminimui.  

2.2 Energiją tausojančių, kaupiančių ir konvertuojančių medžiagų bei technologijų kūrimas:  

2.2.1 Degimo ir plazminių procesų tyrimas, optimizavimas bei realizavimas kuro, atliekų ir biomasės 

deginimo, dujofikavimo bei konversijos sistemose siekiant mažinti įvairių rūšių teršalų emisiją;  

2.2.2 Energetiškai efektyvių medžiagų šiluminių, eksploatacinių, ir mechaninių savybių tyrimai bei 

prognozavimas, šilumos nuostolių mažinimo pastatuose ir jų papildomo apšiltinimo, konvekcinių reiškinių 

termoizoliacinėse medžiagose, klimato veiksnių įtakos atitvarų paviršinių sluoksnių būklei tyrimai.  

2.3 Šilumos ir šviesos vartojimo pastatuose efektyvumą didinančių sistemų kūrimas ir optimizavimas:  

2.3.1 Į naujai atsiveriančias apšvietimo rinkos nišas orientuoti inovatyvūs sprendiniai, paremti 

šviestukinių šviesos šaltinių fizikos supratimu;  

2.3.2 Energijos sąnaudų pastatuose mažinimas, ypatingą dėmesį skiriant sisteminiam požiūriui į 

energijos vartojimo įrangos ir sistemų (šildymo, vėdinimo, vėsinimo, apšvietimo) inovatyvius sprendinius ir 

matematinių modelių, aprašančių ir leidžiančių optimizuoti tokių pastato sistemų efektyvumą 

termodinaminių ir ekologinių kriterijų pagrindu, kūrimui.  

Programa buvo įgyvendinama 2010–2014 metais, finansuojant iš Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto asignavimų, skirtų Lietuvos mokslo tarybai. Programos įgyvendinimui numatytas lėšų poreikis buvo 

20 mln. litų.  

Remiantis Programos pirmo uždavinio sprendimo rezultatais numatyta sukurti energetinio saugumo 

analizės ir vertinimo teorinius principus bei saugumo lygio kriterijus, sudaryti energetinio saugumo vertinimo 

metodiką, įvertinti energijos tiekimo trumpalaikių ir ilgalaikių trikdžių ir avarijų pasekmės. Numatyta sukurti 

Lietuvos sumaniųjų tinklų koncepciją. Remiantis šiais rezultatais numatyta sukurti du – Lietuvos energetinio 

saugumo ir ateities energetikos technologijų optimalaus integravimo į Lietuvos energetinę sistemą – 

modeliavimo programinius paketus, kuriais galės naudotis Energetikos ministerija ir energetikos įmonės. 

Numatyta, kad fundamentiniai ir taikomieji šių tyrimų rezultatai bus publikuojami moksliniuose straipsniuose, 

pristatomi tarptautinėse konferencijose, apibendrinti mokslinėje monografijoje.  

Sprendžiant antrą uždavinį numatyta sukurti naujos ir patobulintos esamos energijos gamybos, 

kaupimo ir efektyvaus vartojimo technologijas ir sistemas. Numatyta, kad bus parengtos mokslinės prielaidos 

energijos vartojimo efektyvumui didinti ir priklausomumui nuo importuojamų iškastinių energijos išteklių 

mažinti.  

Laukiama, kad Programos rezultatai taps mokslinis pagrindas, kuriant Lietuvos energetinio saugumo 

strategiją, kuriant Lietuvoje NATO energetinio saugumo centrą, sudarant ilgalaikę Lietuvos tausaus ir 

efektyvaus energijos vartojimo programą, kuriant Lietuvos ateities energetikos, sumaniųjų tinklų ir sumaniųjų 

miestų koncepcijas. Programa turėjo sutelkti Lietuvos mokslininkų pajėgas energetikos problemoms spręsti, 

atverti galimybes fundamentinių ir taikomųjų mokslų specialistams sinergiškai integruotis. Programos 

įgyvendinimas turėtų tapti didelis stimulas Lietuvos ir užsienio mokslininkams bendradarbiauti 7-osios 

bendrosios programos, „Horizontas 2020“, kitų programų ir asociacijų energetikos srities veiklose. Buvo 

numatyta, kad Programa paskatins tolesnius inovatyvius kompleksinius mokslinius energetinio saugumo, 

energijos vartojimo efektyvumo, ateities energetikos technologijų tobulinimo ir panaudojimo tyrimus.  
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Programos rezultatais gali naudotis mokslo ir studijų institucijos, ministerijos, agentūros, savivaldybės, 

įmonės ir kiti mokslo pasiekimais suinteresuoti šalies subjektai. Tikimasi rezultatų pritaikymo Lietuvos 

pramonėje.  

Numatyta, kad Programos ir jos projektų įgyvendinimo sėkmingumas vertinamas pagal šiuos 

pagrindinius kriterijus:  

1. Straipsniai žurnaluose, įtrauktuose į Mokslinės informacijos instituto sąrašą „ISI Web of Science“ 

(dabar Thomson Reuters Web of Science) ir turinčiuose cituojamumo rodiklį. Publikuojant rezultatus 

nurodomas projekto numeris. Planuota ne mažiau kaip 50 mokslinių straipsnių; 

2. Išleistų monografijų Programos tematika skaičius ir jų tarptautinė vertė (ne mažiau kaip 

2 monografijos); 

3. Pateiktų patentinių paraiškų (gautų patentų) skaičius (ne mažiau kaip 5); 

4. Sukurtų ir aprašytų (įdiegtų) technologijų skaičius (ne mažiau kaip 5). 

Vertinant rezultatus svarbūs atliktų mokslinių taikomųjų darbų vartotojų (ministerijų, įstaigų, žinybų) 

įvertinimai, mokslo, verslo ir kitų institucijų užsakymai perduoti žinias, atlikti mokslinius ar taikomuosius 

tyrimus, studijas, ekspertizes ir kitus darbus, pagrįstus Programoje gautais rezultatais.  

Programos vykdymo laikotarpiu buvo skelbti trys kvietimai. 2010 metais buvo pradėti vykdyti iš 27 

paraiškų atrinkti 10 Programos pirmo kvietimo projektų, kurių sąmatinė vertė buvo 7 308 600 Lt. Visi šie 10 

projektų buvo užbaigti 2011 metais. Tais pačiais metais pradėtas vykdyti vienintelis iš 7 pareikštų antro 

kvietimo projektas, kuriam tais metais skirta 246 000 Lt. 2011 metų pabaigoje buvo paskelbtas trečias 

Programos kvietimas, kuriam buvo pateiktos 23 paraiškos. Iš jų 2012 metais buvo pradėti finansuoti 11 

projektų. Šių projektų (kartu su vienu tęsiamu antrojo kvietimo projektu, užbaigtu vykdyti 2012 metais) 

įgyvendinimui 2012 metais skirta 4 135 500 Lt. 2013 metais vykdyta 11 trečio Programos kvietimo projektų, 

kurių įgyvendinimui skirta 2 935 200 Lt. 2014 metais visi šie 11 projektų, jiems skyrus 2 573 400 litų, buvo 

užbaigti. Iš viso Programoje vykdytiems 22 projektams 2010–2014 metais buvo skirta 17 198 700 litų ir 

panaudota 16 821 800 litų, t. y. 97,81 proc. Programos moksliniai pasiekimai ir organizacinė patirtis buvo 

apibendrinami Programos vykdymo grupės rengtose kasmetinėse ataskaitose.  

Įvykdytų projektų moksliniai rezultatai iš esmės atitiko planuotuosius, o Programa jos įgyvendinimo 

pagrindinių vertinimo kriterijų atžvilgiu įvykdyta. Programoje planuoti rezultatai įvykdyti taip:  

˗ baigiant projektus publikuoti 82 ir rengiant Programos baigiamąją ataskaitą papildomai publikuoti 

28 straipsniai žurnaluose, įtrauktuose į duomenų bazės Thomson Reuters Web of Knowledge sąrašą ir 

turinčiuose cituojamumo rodiklį. 83 proc. šių straipsnių publikuota užsienio žurnaluose;  

˗ išleistos 2 tarptautinės vertės monografijos;  

˗ gauti 4 patentai ir pateiktos 5 paraiškos Lietuvos patentų biurui bei 1 paraiška pateikta Europos 

patentų biurui;  

˗ sukurtos ir aprašytos (įdiegtos) 7 technologijos su tai patvirtinančiais dokumentais. Sukurtų, bet 

formaliai nepatvirtintų technologijų, gaminių skaičius didesnis.  

Per programos vykdymo 2010–2014 metų laikotarpį galutinę ataskaitą parengė LMT pirmininko 2015 

m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-38 sudaryta Programos Vykdymo grupė: prof. Juozas Augutis (VDU), prof. 

Vytautas Martinaitis (VGTU; grupės vadovas), dr. Sigitas Rimkevičius (LEI), dr. Loreta Tamašauskaitė-

Tamašiūnaitė (VMTI FTMC) ir prof. Sigitas Tamulevičius (KTU).  
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DĖSTOMOJI ATASKAITOS DALIS  

Pagal nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ 2010–2014 metais tris kvietimus buvo 

gautos 57 paraiškos ir vykdyti 22 projektai. Iš jų 5 projektai buvo vykdyti pagal pirmą Programos uždavinį, kiti 

17 projektų buvo vykdomi pagal antrą uždavinį. Visų projektų ataskaitos buvo pateiktos laiku. Pirmo kvietimo 

projektų ataskaitoms ekspertų grupė projektų vadovų paaiškinimų ar papildomos medžiagos neprašė. 

Vertinant antro ir trečio kvietimų ataskaitas, ekspertų grupė 1 projektą įvertino be pastabų, 11 projektų 

vadovų paprašė pateikti paaiškinimus ar papildomą medžiagą. Po vykdytojų pateiktų patikslinimų visos 

ataskaitos buvo priimtos, 10 projektų įvertinti įvykdytais, nors ir su tam tikromis pastabomis. Vienas projektas 

įvertintas neįvykdytu. Žemiau pateikiama projektų rezultatų analizė. 2.1 skirsnyje analizuojamos projektų, 

vykdytų pagal pirmą Programos uždavinį, ataskaitos, o 2.2 skirsnyje – pagal antrą.  

 

Pirmo uždavinio „Lietuvos energetinio saugumo bei plėtros modelių kūrimas ir 
tyrimas“ rezultatų analizė 

Sprendžiant pirmąjį Programos uždavinį, buvo numatyta įgyvendinti šias priemones ir išnagrinėti šias 

tyrimų temas:  

1.1. Lietuvos energetinio saugumo analizės modelio sukūrimas ir tyrimas:  

1.1.1. Energetinio saugumo analizės ir integruoto energetinio saugumo lygio vertinimo metodologijų 

sukūrimas, Lietuvos energetikos sistemos technologinių, ekonominių bei sociopolitinių grėsmių tikimybinio 

modelio sukūrimas ir tyrimas;  

1.1.2. Energetikos sistemų pasipriešinimo grėsmėms ir įvairių trikdžių vystymosi scenarijų energetikos 

sistemose modelio sukūrimas, Lietuvos energetikos sistemų tiekimo sutrikimų techninių, ekonominių ir 

sociopolitinių pasekmių vertinimas, integruoto energetinio saugumo lygio priimtinumo kriterijų nustatymas ir 

energetinio saugumo lygio užtikrinimo priemonių optimizavimas įvertinant ir jų kaštus.  

1.2. Lietuvos energijos gamybos ir tiekimo sistemų patikimumo ir rizikos įvertinimas: 

1.2.1. Energetikos sistemų, tinklų bei svarbios energetikos infrastruktūros patikimumo ir rizikos 

vertinimo metodikų ir patikimumo bei rizikos modelių sukūrimas;  

1.2.2. Lietuvos energetikos sistemų patikimumo ir rizikos įvertinimas atsižvelgiant į Lietuvos energetinio 

saugumo ir įtakos Lietuvos energetiniam saugumui įvertinimas;  

1.3. Ateities technologijų optimalaus integravimo į Lietuvos energetikos sektorių ir Lietuvos sumaniųjų 

energetinių tinklų modelių kūrimas ir sprendinių analizė:  

1.3.1. Ateities energetikos technologijų optimaliam integravimui į energetikos sektorių reikšmingų 

veiksnių (technologinių, ekonominių, teisinių, aplinkosaugos ir kt.) identifikavimas ir technologijų integravimo 

metodologijos sukūrimas;  

1.3.2. Ateities technologijų optimalus integravimas į energetikos sektorių ir sumaniųjų tinklų 

koncepcijos, optimizuojančios efektyvų atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, sukūrimas. 

Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ pirmo uždavinio poreikį nulėmė tai, kad Lietuvoje 

iki šiol nebuvo kompleksiškai nagrinėjamos Lietuvos energetikos plėtros bei energetinio saugumo mokslinės 

problemos, kartu vertinant tradicines ir ateities energetikos technologijas, jų darnaus panaudojimo 

privalumus ir grėsmes. Pagal Programos pirmą uždavinį buvo vykdomi 5 projektai. Pirmajai ir antrajai jo 

priemonei buvo skirta po 2 projektus ir trečiajai 1 projektas.  

Pirmajai priemonei „Lietuvos energetinio saugumo analizės modelio sukūrimas ir tyrimas“ buvo skirti 

du projektai: ATE-10022 „Energetinio saugumo analizės ir integruoto saugumo lygio vertinimo metodikos 
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sukūrimas ir tyrimas“ ir ATE 12012 „Lietuvos energetinio saugumo tyrimas ir energetinio saugumo lygio 

įvertinimas“. 

Pirmajame projekte „Energetinio saugumo analizės ir integruoto saugumo lygio vertinimo metodikos 

sukūrimas ir tyrimas“ (ENERGETINIS SAUGUMAS), (Sutarties Nr. ATE-08/2010, paraiškos Nr. ATE-10022, 

vadovas prof. habil.dr. J.Augutis) buvo siekiama dviejų pagrindinių tikslų: sukurti pilną energetinio saugumo 

analizės metodiką, apimančią energetinės sistemos grėsmių ir trikdžių tyrimą, energetinės sistemos reakcijos į 

trikdžius modeliavimo metodus, energetinės sistemos trikdžių pasekmių vertinimą bei pritaikyti šią metodiką 

Lietuvos energetinei sistemai; sukurti energetinio saugumo lygio vertinimo (matavimo) sistemą, kuri leistų 

gauti vieną integralinę charakteristiką, įvertinančią tiek visos energetinės sistemos saugumo lygį, tiek ir įvairių 

energetikos plėtros scenarijų įtaką energetiniam saugumui.  

Darbas buvo tarpdisciplininis, apimantis energetinių sistemų modeliavimą, techninių, ekonominių, 

gamtinių, sociopolitinių ir kitų grėsmių bei jų pasekmių analizę ir galų gale integralinio energetinio saugumo 

lygio vertinimą. Dėl šios priežasties projektą vykdė įvairių sričių (energetikos, matematikos, ekonomikos, 

politologijos, sociologijos) tyrėjai. Šio darbo naujumą ir originalumą sudaro sukurtų metodų tarpdisciplininė 

integracija, kai į energetinės sistemos trikdžių priežasčių ir pasekmių vertinimą įtraukiama ne tik sistemos 

techninė ir ekonominė informacija, bet ir sociopolitinis grėsmių vertinimas bei sociologinė pasekmių analizė. 

Tokia integralinė energetinio saugumo analizės metodika buvo sukurta pirmą kartą.. Šio darbo gautus 

rezultatus galima apibendrinti taip: Sudaryta metodika energetinių sistemų grėsmių analizei ir vertinimui 

atlikti, pateikti tikimybiniai modeliai grėsmių transformacijoms į trikdžius skaičiuoti. Darbe taip pat sukurta 

energetinio saugumo lygio vertinimo metodika, pagrįsta saugumo indikatorių sudarymu ir daugiakriterine 

analize. Indikatoriai apima visas energetinio saugumo dalis ir leidžia energetinį saugumą išreikšti viena 

integraline charakteristika. Šių skaičiavimų pagrindu buvo padarytos kai kurios išvados. Pavyzdžiui, 

skaičiavimai parodė, kad Lietuvos energetinio saugumo lygis yra per žemas ir nustatyta, kokie projektai galėtų 

jį pakelti iki priimtino. 

Sukurta metodika iš karto susidomėjo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija bei Energetinio 

saugumo centras prie Užsienio reikalų ministerijos, AB „Kauno energija“, EK Jungtinio tyrimų centro (JRC) 

Energetinio saugumo padalinys ir kitos institucijos. 

Šio projekto darbai buvo tęsiami kitame projekte „Lietuvos energetinio saugumo tyrimas ir 

energetinio saugumo lygio įvertinimas“ (ENERGETINIS SAUGUMAS), (Sutarties Nr. ATE-06/2012, paraiškos 

Nr. ATE-12012, vadovas prof. habil.dr. J.Augutis). Jo tikslas buvo įvertinti Lietuvos energetinį saugumą ir atlikti 

jo tyrimą remiantis pirmuoju projektu, kurio metu buvo sukurta reikalinga metodika. Tai geras pavyzdys, kai 

programos projektai yra glaudžiai derinami. Reikia pastebėti, kad ir kiti šio uždavinio projektai naudojosi vieni 

kitų rezultatais. 

Projekto rezultatai leido įvertinti Lietuvos energetinį saugumo lygį, skaičiuoti jį iki 2025 metų ir palyginti 

įvairių energetikos projektų įtaką energetinio saugumo lygiui. Sukurtos energetinio saugumo vertinimo 

technologijos pagrindu buvo atliktas Lietuvos energetinio saugumo lygio įvertinimas. Naudojant indikatorius 

buvo palygintas Baltijos valstybių energetinio saugumo lygis. Gauti rezultatai buvo panaudoti atnaujinant 

Lietuvos energetikos strategiją. 

Projekto metu buvo atliktas sociologinis visuomenės nuomonės tyrimas, per kurį buvo apklausti 2002 

18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai. Apklausos klausimyną sudarė skirtingi klausimų blokai: požiūris į 

energetinį saugumą (rizikos suvokimas; politinės orientacijos ir energetinis saugumas; informatyvumas ir 

energetinis saugumas); požiūris į energetikos rizikas ir grėsmes (energetinio saugumo veiksnių suvokimas; 

individuali priklausomybė ir našta; nepaklusnumas ir rizika); požiūris į atsakingų institucijų veiklą (energetikos 

politikos įvertinimas; pasitikėjimas institucijomis ir energetinis saugumas), demografiniai klausimai. 
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Taigi šių dviejų projektų dėka Lietuva įgijo energetinio saugumo vertinimo įrankį ir pradėjo jį naudoti. 

Galbūt mokslinė produkcija nebuvo labai ženkli – 7 straipsniai žurnaluose su citavimo indeksais, tačiau 

praktinė ir taikomoji projekto vertė neabejotina. Ši metodika ir projektų rezultatai naudojami rengiant 

įvairiausias studijas, susijusias su energetika įskaitant ir paskutiniąją energetikos strategiją. Projekto dėka 

pradėta leisti kasmetinė Lietuvos energetinio saugumo apžvalga, sulaukianti didelio mokslininkų, politikų, 

žurnalistų ir visuomenės dėmesio. 

Vykdant projektą buvo parengtos dvi daktaro disertacijos, viena iš jų apginta 2014 metais. 

Aišku, kad projektai turėjo ir tam tikrų trūkumų. Projektų vertintojai iš dalies neigiamai vertino tą faktą, 

kad dalis publikacijų buvo atspausdintos socialinių mokslų srities žurnaluose nors šie žurnalai ir yra duomenų 

bazėje Thomson Reuters Web of Knowledge. Taip pat reikia pastebėti, kad projekto metu gauti skaičiavimo 

rezultatai yra vertingi tuomet, kai jie yra operatyviai pateikiami tiems, kurie daro sprendimus politikoje ir 

ekonomikoje. Vėliau šių rezultatų vertė sumenksta. Tarp rekomendacijų buvo įtrauktos ir tokios, kurios yra 

šiek tiek aprioriniai akivaizdžios. Nors projektų metu ir buvo parengti monografijų rankraščiai, bet 

monografijos nebuvo išleistos iki projektų pabaigos. Monografijų išleidimas nebuvo užplanuotas, bet tai būtų 

svariai padidinę išliekamąją darbo vertę. 

Antrajai priemonei „Lietuvos energetikos sistemų patikimumo ir rizikos vertinimas“ taip pat buvo skirti 

du projektai: ATE-10024 „Energetikos sistemų patikimumo ir jo įtakos energetiniam saugumui vertinimo 

metodika bei tyrimas“ ir ATE-12009 „Lietuvos energetikos sistemų patikimumo ir rizikos tyrimas“. 

Pirmo projekto „Energetikos sistemų patikimumo ir jo įtakos energetiniam saugumui vertinimo 

metodika bei tyrimas“ (PATIKIMA ENERGIJA), (Sutarties Nr. ATE-10/2010, paraiškos Nr. ATE-10024, vadovas 

dr. S. Rimkevičius) tikslas buvo sukurti Lietuvos energetikos sistemų vieningą mokslinę patikimumo vertinimo 

metodiką, kuri leistų atlikti energetikos sistemų patikimumo tyrimus ir įvertinti patikimumo įtaką 

energetiniam saugumui. Tokia bendra metodika reikalinga projektuojant visos energetikos sistemos ateitį, 

užtikrinant patikimą energijos tiekimą vartotojams. Atskirose sistemose pačių energetikų taikomi metodai yra 

labai skirtingi ir fragmentiški. Daugelis Europos Sąjungos šalių turi savo unikalias patikimumo vertinimo 

sistemas. Tai gana sudėtingas, didelės apimties darbas, reikalaujantis daug techninės ir statistinės 

informacijos. 

Elektros tinklų patikimumo ir rizikos vertinimo bendrosios metodikos pagrindas yra patikimumo tyrimo 

ir vertinimo bei to vertinimo taikymo atskiros metodikos. Bendroji elektros tinklų patikimumo vertinimo 

metodika susideda iš šiame projekte išplėtotų specialių metodų bei metodikų, skirtų atskirų elektros įrenginių 

patikimumo įvertinimui, visos elektros energetikos sistemos patikimumo tyrimui, pagrindinių avarinių 

scenarijų tikimybinei rizikos analizei, bendro patikimumo ir rizikos modelio sudarymui bei taikymui, statistinių 

gedimų duomenų analizei ir jų taikymui tinklo pastočių ir jų fragmentų patikimumo parametrų įvertinimui, 

elektros perdavimo ir skirstomojo tinklo sutrikimo ir patikimumo rodiklių skaičiavimui, EES stacionariųjų bei 

dinaminių darbo režimų modeliavimui ir vertinimui, ir EES darbo rėžimų tikimybiniam vertinimui ir 

rangavimui.  

Šilumos, dujų ir naftos tiekimo sistemų patikimumas priklauso nuo jas sudarančių atskirų elementų, t.y. 

šaltinių, vamzdynų bei sumontuotos įrangos patikimumo. Vamzdynų patikimumas yra glaudžiai susijęs su 

daugeliu veiksnių, galinčių turėti įtakos jų sistemų struktūrinam vientisumui ir lemiančių jų eksploatacinį 

ilgaamžiškumą. Perdavimo ir paskirstymo tinklų pažeidimai, jų eksploatacijos metu, susiję su išorinių veiksnių 

poveikiu, koroziniais - mechaniniais procesais bei termohidraulinių procesų metu susidarančiomis apkrovomis 

sukelia ne tik sutrikimus aprūpinant energetiniais ištekliais, bet taip pat gali būti potencialiai pavojingi žmonių 

bei statinių saugumui dėl galimų sprogimų. Siekiant atsižvelgti į visus šiuos faktorius, patikimumo vertinimui 

buvo sukurta kompleksinė metodika, apimanti tikimybinius ir deterministinius metodus 
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Antrajame šios priemonės projekte „Lietuvos energetikos sistemų patikimumo ir rizikos tyrimas“ 

(PATIKIMUMAS), (Sutarties Nr. ATE-04/2012, paraiškos Nr. ATE-12009, vadovas dr. S. Rimkevičius), 

naudojantis anksčiau sukurta patikimumo vertinimo metodika, buvo pereita prie konkrečių sistemų 

patikimumo parametrų vertinimo. Atlikti patikimumo skaičiavimai elektros perdavimo tinkluose, didžiųjų 

miestų centralizuoto tiekimo sistemose, dujų tiekimo sistemoje pakėlė Lietuvos kompetenciją dėl sugebėjimo 

savo energetikos sistemų patikimumo vertinimo į normalų europietišką lygmenį. Rezultatais jau pradėjo 

naudotis atskirų sistemų specialistai, planuodami savo tinklų plėtrą, remontus ir atnaujinimus. Toks darbas 

Lietuvoje turėjo būti atliktas ir dabar ši sistema galės būti palaikoma su mažesnėmis sąnaudomis ir ištekliais. 

Iš projektų trūkumų reiktų pažymėti, kad viešinimas buvo nepakankamas. Projekto rezultatų pagrindu 

galėjo būti suburta bendra mokslininkų ir inžinierių grupė, pastoviai vertinanti energetikos infrastruktūros 

patikimumą ir apie tai informuojanti specialistus ir visuomenę. 

Projekto mokslinė produkcija – publikuota 11 straipsnių duomenų bazės Thomson Reuters Web of 

Knowledge leidiniuose ir parengtos dvi monografijos.  

Programos pirmo uždavinio trečiajai priemonei buvo skirtas vienas projektas „Ateities technologijų 

optimalaus integravimo į energetikos sektorių metodologijos sukūrimas“ (ATI), (Sutarties Nr. ATE-01/2011, 

paraiškos Nr. ATE-11004, vadovas dr. A. Galinis). Jame sprendžiamas uždavinys, kokios ateities energetikos 

technologijos galės sudaryti Lietuvos energetikos sektorių ir kaip jos derės tarpusavyje. Metodikos pagrindą 

sudaro bendras šalies energetikos sektoriaus ir šalies ekonomikos perspektyvinės raidos matematinis 

modeliavimas, realizuotas apjungiant hibridinį energetikos ir ekonomikos modelį su detaliu energetikos 

sektoriaus perspektyvinės plėtros analizės matematiniu modeliu. Tai planavimo stadijoje leidžia 

kompleksiškai įvertinti ateities technologijų įtaką ne tik energetikos sektoriui, supančiai aplinkai, bet ir visai 

šalies ekonomikai, taip pat užtikrinti šalies mastu optimalų nagrinėjamų technologijų diegimo mastą ir 

panaudojimą. Darbe taip pat išanalizuotos išmaniųjų tinklų savybės, turinčios įtakos kitų ateities technologijų 

integravimui į energetikos sektorių, nagrinėjamos išmaniųjų tinklų matematinio reprezentavimo energetikos 

sektoriaus perspektyvinės raidos analizės matematiniame modelyje galimybės.  

Projekte pateikiama užduočių analizė ir apžvalga atitinka projekto planus. Rengta energetikos ateities 

technologijų integravimo į energetikos sektorių metodologija. Tirti veiksniai ir sumaniųjų tinklų funkcijos, 

kurios gali būti svarbios integruojant ateities technologijas į energetikos sektorių.  

Gaila, bet ateities technologijų diegimo energetikos sektoriuje koncepcijos modeliavimas projekte yra 

gana bendro pobūdžio. Pasigendama konkrečių technologijų efektyvumo įvertinimo Lietuvos ir jos regionų 

energetiniam sektoriui. Nors metodika ir sukurta, tačiau darbe nepavyko nupiešti perspektyvinio Lietuvos 

ateities energetikos vaizdo. Vis dėlto, ką pastebėjo ir ekspertai, tai puiki bazė tolimesniems darbams šioje 

srityje. 

 

Antro uždavinio „Ateities energijos gamybos, tiekimo ir efektyvaus vartojimo 
mokslinės bazės kūrimas“ rezultatų analizė  

Sprendžiant antrąjį Programos uždavinį buvo numatyta įgyvendinti šias priemones: 

2.1. Ateities energijos gamybai Lietuvoje reikalingų medžiagų ir technologijų kūrimas:  

2.1.1. Naujų kristalinių, polikristalinių plonasluoksnių, hibridinių ir organinių medžiagų fotovoltiniams 

elementams paieška ir apibūdinimas bei jų struktūros ir sandaros parinkimas, siekiant optimizuoti tokių naujų 

fotovoltinių elementų konversijos efektyvumą ir ilgaamžiškumą;  

2.1.2. Vandenilio gavybos, saugojimo ir kuro elementuose naudojamų medžiagų tyrimai, siekiant 

pasiūlyti naujas funkcines medžiagas, heterostruktūras bei technologinius sprendimus, perspektyvius 

efektyvesnių vandenilio energetikos technologinių komponentų gaminimui.  
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2.2. Energiją tausojančių, kaupiančių ir konvertuojančių medžiagų bei technologijų kūrimas:  

2.2.1. Degimo ir plazminių procesų tyrimas, optimizavimas bei realizavimas kuro, atliekų ir biomasės 

deginimo, dujofikavimo bei konversijos sistemose siekiant mažinti įvairių rūšių teršalų emisiją;  

2.2.2. Energetiškai efektyvių medžiagų šiluminių, eksploatacinių, ir mechaninių savybių tyrimai bei 

prognozavimas, šilumos nuostolių mažinimo pastatuose ir jų papildomo apšiltinimo, konvekcinių reiškinių 

termoizoliacinėse medžiagose, klimato veiksnių įtakos atitvarų paviršinių sluoksnių būklei tyrimai.  

2.3. Šilumos ir šviesos vartojimo pastatuose efektyvumą didinančių sistemų kūrimas ir optimizavimas:  

2.3.1. Į naujai atsiveriančias apšvietimo rinkos nišas orientuoti inovatyvūs sprendiniai, paremti 

šviestukinių šviesos šaltinių fizikos supratimu;  

2.3.2. Energijos sąnaudų pastatuose mažinimas, ypatingą dėmesį skiriant sisteminiam požiūriui į 

energijos vartojimo įrangos ir sistemų (šildymo, vėdinimo, vėsinimo, apšvietimo) inovatyvius sprendinius ir 

matematinių modelių, aprašančių ir leidžiančių optimizuoti tokių pastato sistemų efektyvumą 

termodinaminių ir ekologinių kriterijų pagrindu, kūrimui.  

Pagal Programos antrą uždavinį buvo vykdoma 17 projektų. Pirmajai jo priemonei buvo skirta 9, 

antrajai 5 ir trečiajai 3 projektai. Keletas projektų galėjo būti priskirti dviem priemonėms.  

Pirmosios priemonės trys projektai buvo skirti fotovoltiniams elementams naudojamų technologijų ir 

medžiagų, jų apibūdinimui bei jų struktūros ir sandaros parinkimui. Tai ATE-10010 „Naujų perspektyvių 

neorganinių fotovoltinių medžiagų technologijos kūrimas“, ATE-10021 „CZTSe sluoksnių elektrocheminis 

formavimas ir struktūrinis bei optoelektroninis charakterizavimas“, ATE-12021 „Lazerinis saulės elementų 

paviršių struktūrinimas jų fotoelektriniam efektyvumui padidinti“.  

Projektas „Naujų perspektyvių neorganinių fotovoltinių medžiagų technologijos kūrimas“ (INGANCIS). 

(Sutarties Nr. ATE-04/2010, paraiškos Nr. ATE-10010, vadovas Tadas Malinauskas).  

Projektas skirtas naujų ir perspektyvių fotovoltinių medžiagų InGaN, CuInS2 (CIS) bei Cu2ZnSnS4 (CZTS) 

technologijos vystymui. Šios medžiagos skirtos sukurti pigesnius ir našesnius saulės elementus. InGaN 

junginio draustinės juostos tarpas keičiant In kiekį, gali būti varijuojamas labai plačiame intervale ir perdengia 

didžiąją dalį saulės spektro, todėl tikimasi, kad tandeminių saulės elementų, pagamintų naudojant šį junginį, 

efektyvumas bus rekordinis (>40 proc.). CIS ir CZTS saulės elementų privalumas yra žemesnė kaina nei 

standartinių silicio saulės elementų. Projekte buvo kuriamos šių medžiagų auginimo technologijos, 

pasitelkiant standartinius bei unikalius medžiagų charakterizavimo metodus. 

Projekto metu buvo plėtojamos dvi neorganinių puslaidininkių gamybos technologijos siekiant 

užauginti sluoksnius reikalingus fotoelektriniams taikymams. Darbe naudotas cheminis nusodinimas iš dujinės 

metalo organikos (angl. metalorganic chemical vapour deposition - MOCVD) metodas. MOCVD metodu buvo 

užauginti InGaN sluoksniai ir struktūros su kintamu draustinės juostos tarpu, kuris kito nuo 0,7 iki 3,4 eV. 

Projekto metu ištobulinti auginimo receptai įvairaus sudėties InGaN sluoksnių auginimui, iš viso atlikta per 

170 auginimų. Parodyta, kad ant GaN padėklo užaugintas sluoksnis su laipsniškai kintama In koncentracija 

lemia įtempių relaksaciją ir leidžia InGaN sluoksniuose įterpti daugiau In bei užauginti mažiau defektų 

turinčius InGaN sluoksnius, kurie yra reikalingi efektyvių saulės elementų gamybai. Ištobulintas impulsinis InN 

ir InGaN su didele In koncentracija auginimo būdas leidžia auginti geresnės kokybės sluoksnius sunaudojant 

mažiau pirmtakinių medžiagų.  

Įvairiais metodais ištirtos šių sluoksnių struktūrinės, optinės bei elektroninės savybės. Įdiegti nauji šių 

medžiagų greito charakterizavimo metodai. Nustatyta, kad krūvininkų rekombinacijai ir pernašai šiose 

daugianarėse medžiagose labai stiprią įtaką turi krūvininkų lokalizacija. Modeliuojant saulės elementus iš šių 

medžiagų, nustatyta, kad tipinėse struktūrose, pagamintuose iš III grupės nitridų, poliarizacijos sukeltas 

elektrinis laukas yra priešingas p-n sandūros laukui. Dėl to mažėja krūvininkų atskyrimas bei saulės elementų 
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našumas. Įterpiant papildomus InGaN sluoksnius su tarpine In koncentracija, galima sumažinti arba visai 

panaikinti šią neigiamą poliarizacijos įtaką.  

Panaudojant terminį garinimą, magnetroninį dulkinimą bei sierinimą užauginti įvairių parametrų CuInS2 

sluoksniai. Magnetroninio dulkinimo metodu užauginti Cu2ZnSnS4 sluoksniai, kurie sudaryti iš žemės plutoje 

gausių elementų. Ištirta, kaip nuo auginimo sąlygų keičiasi sluoksnių stechiometrinė sudėtis. Rentgeno 

difrakcijos metodu nustatyta, kad sluoksniuose susidaro papildomos fazės, kurios kenkia saulės elementų 

veikimui bei išspręsta šių fazių pašalinimo problema naudojant kalio cianido tirpalus. Naudojant 

sinchrotroninę spinduliuotę ištirtas CdS-CIS (vario indžio selenido - angl. copper indium selenide) (np) 

sandūros formavimo dėsningumai. Nustatytas CdS ir CIS valentinių juostų netolydumas, kuris apytiksliai lygus 

0,7 eV. 

Visi tyrimai ir darbai (InGaN junginių, keičiant In koncentraciją junginyje, CuInS2 junginių bei keičiant In 

pigesniu cinku, Cu2ZnSnS4 junginių tyrimai, skaitmeninio modeliavimo eksperimentai nustatant optimalius 

InGaN bei CIS saulės elementų parametrus) atlikti laikantis projekto plano.  

Gauta mokslinė produkcija duoda galimybę optimizuoti In dalį InGaN sluoksniuose, tuo pagerinant 

sluoksnių energetines savybes, taip pat ieškoti In pakaitalo saulės elementų sluoksniuose. Išvados 

suformuluotos kokybiškai ir aiškiai, ištirtos ir nurodytos galimybės, kaip galima padidinti saulės elementų 

dangų efektyvumą ir kaip jas galima atpiginti. 

Projekto lėšos panaudotos tinkamai. Antra vertus, publikacijų skaičius stipriai prasilenkia su planuotu. 

Buvo planuota parengti spausdinti 4 aukšto lygio straipsnius, o atspausdintas tik 1 neaukšto lygio žurnale 

(neįtrauktas į duomenų bazę Thomson Reuters Web of Knowledge – Phys. Status Solidi C) bei parengti 2 

straipsniai spausdinti taip pat neaukšto lygio leidiniuose (vieno žurnalo IF/AIF gerokai mažesnis nei 0,2, o kitas 

neturi citavimo indekso). Konferencijose medžiaga paskelbta pakankamai. 

Projektas „CZTSe sluoksnių elektrocheminis formavimas ir struktūrinis bei optoelektroninis 

charakterizavimas“ (ELEKTROCHEMINIS CZTSE). (Sutarties Nr. ATE-07/2010, paraiškos Nr. ATE-10021, 

vadovas Remigijus Juškėnas).  

Projekte buvo keliamas tikslas – paruošti elektrocheminio nusodinimo metodiką CZTSe šviesą 

absorbuojančių sluoksnių, skirtų plonasluoksniams saulės elementams, formavimui. Elektrochemiškai ant Ti ir 

ITO (alavu legiruotas indžio oksidas – angl. Indium Tin Oxide - ITO) stiklo nusodinamos dangos buvo išsamiai 

charakterizuojamos struktūriniais, spektroskopiniais ir optoelektroniniais metodais, siekiant nustatyti 

optimalias elektrolizės sąlygas, kuriose suformuoti sluoksniai turėtų geriausias struktūrines ir 

optoelektronines charakteristikas. Projekte planuota sukurti technologiniu požiūriu perspektyvią ir 

ekonomišką metodiką šviesą absorbuojančių sluoksnių gamybai. Ją taikant saulės elementų gamyboje, galima 

būtų taupyti tiek medžiagas tiek ir energijos sąnaudas. 

Projekte ištirtas vienstadijinis elektrocheminis Cu-Zn-Sn (CZT) dangų nusodinimas ant ITO/stiklo ir 

Mo/stiklo pagrindų. Nustatytos optimalios elektrolizės sąlygos, kuriose gaunamos reikiamos sudėties 

(Cu/(Zn+Sn) ~0,8; Zn/Sn ~1,2) kompaktiškos ~1 μm storio CZT dangos. Ištirtas Se dangų ant CZT 

elektrocheminis nusodinimas. Nustatytos sąlygos, kuriose gali būti nusodintos skirtingos paviršiaus 

morfologijos polikristalinio heksagoninio Se dangos. Ištirta Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) sluoksnių terminė sintezė 

naudojant elektrocheminiu būdu nusodintas Cu-Zn-Sn ir Se dangas kaip pradines sintezės medžiagas 

(pirmtakus). Nustatytos kaitinimo sąlygos, kuriose išauginami gryno CZTSe sluoksniai, turintys kesterito 

kristalinę struktūrą. Ypatingai tobula kristaline struktūra pasižymėjo CZTSe sluoksniai, suformuoti kaitinant 

CZT ant Mo/stiklo pagrindo su reikiamu Se kiekiu vakuume. Ant CZTSe sluoksnių buvo chemiškai nusodintas 

CdS sluoksnis, gerai padengiantis visą sluoksnio paviršių. Antra vertus, nepavykus suformuoti priekinio 

elektrodo (ZnO:i/ZnO:Al/Al/Ni), nebuvo tiksliai įvertintos CZTSe sluoksnių fotovoltinės charakteristikos. 

Bandant išmatuoti šias charakteristikas be įprastinės sudėties priekinio elektrodo nustatytas apytikslis 
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pusiausvyrųjų krūvininkų judris (μ ~2.10-5 cm2/Vs) bei užpildos faktorius FF (0,45). Atlikti fotoelektrocheminiai 

tyrimai patvirtino, kad suformuotas CZTSe yra fotoaktyvus p-tipo puslaidininkis. Taip pat nustatyta, kad CZTSe 

ir Cu2SnSe3 paviršiai yra geri terahercinių impulsų emiteriai. 

Atlikti moksliniai tyrimai dera su projekto vykdymo planu. Vykdant projektą, ištirtos galimybės 

nusodinti vienos operacijos metu reikiamos sudėties CZTSe sluoksnį, pasižymintį geromis optoelektroninėmis 

charakteristikomis ir tokiu būdu paruošiant pagrindą plonasluoksnių saulės celių gamybos technologijai. 

Projekto rezultatai įdomūs ir nuosekliai išdėstyti ataskaitoje. Parinktas elektrolito tirpalas ir sąlygos, kuriose 

ant CuZnSn dangos elektrochemiškai nusodinamas norimo storio kristalinio Se sluoksnis. Optoelektroniniai 

tyrimai parodė, kad sluoksniai suformuoti per daug stori ir poringi, todėl jų elektrinių charakteristikų 

išmatuoti nepavyko. Mokslinė produkcija pakankama. Projekto lėšos panaudotos tinkamai ir pagrįstai. 

Projekto vykdytojų pateiktos išvados bei rekomendacijos kokybiškos ir svarbios. Rekomendacijose 

nurodoma, kokia kryptimi šie tyrimai turėtų būti tęsiami. 

Projektas „Lazerinis Saulės elementų paviršių struktūrinimas jų fotoelektriniam efektyvumui 

padidinti“ (LATESA). (Sutarties Nr. ATE-11/2012, paraiškos Nr. ATE-12021, vadovas Gediminas Račiukaitis).  

Pagrindinis projekto tikslas buvo sukurti lazerinę technologiją, kuri įgalintų padidinti saulės elementų 

efektyvumą dėl elemento paviršiuje suformuotos fotoninių kristalų tipo struktūrų kristalinio silicio ir 

plonasluoksniuose vario-indžio-galio selenido (CIGS) saulės elementuose. Projekte planuota tirti lazerio 

poveikį saulės elementą sudarančių medžiagų struktūrai bei analizuoti lazerinio apdirbimo poveikį saulės 

elementų optinėms (atspindys) ir fotoelektrinėms savybėms. 

Projekte buvo atlikti kompleksiniai tyrimai, tekstūruojant lazeriu polikristalinio silicio ir CIGS saulės 

elementų bei monokristalinio ir multikristalinio silicio padėklų paviršių ir charakterizuojant tekstūruotus 

paviršius įvairias metodais. Lazeriu tekstūruoti silicio padėklai buvo panaudoti, gaminant bandomąsias 

fotovoltines celes. Parodyta, kad tekstūruojant polikristalinio silicio saulės elemento paviršių 

interferuojančiais lazerio impulsais, šviesos atspindys nuo paviršiaus pakinta nevienodai spektre. Priklausomai 

nuo lazerinio apdirbimo parametrų, stebėtas didelis sugerties išaugimas ultravioletinėje spektro dalyje 

(<400 nm) ir nedidelis sumažėjimas 400-1000 nm srityje. Ramano sklaidos tyrimai leido pasirinkti lazerinio 

apdirbimo režimus, nemodifikuojant tiesiogiai silicio. Naudojant mažas lazerio apšvitos dozes su 

interferuojančiais pluoštais buvo pasiektas sugerties padidėjimas visame spektre nuo 300 iki 1200 nm. EDS ir 

FE-SEM metodais nustatyta, kad dėl dalinės oksidacijos susiformuoja paviršinė gardelė su modifikuotu lūžio 

rodikliu. Rezultatai patvirtinti XPS metodu. 

Dėl periodinio lazerio intensyvumo skirstinio, susidaręs silicio oksidas-nitridas formuoja paviršinę 

gardelę su modifikuotu lūžio rodikliu. Nors gaunamas teigiamas efektas šviesos pagavime ir fotoelektriniuose 

lazeriu modifikuotų komercinių saulės elementų parametruose, pasiektas efektyvumo pokytis yra tik apie 1 

proc., nes lazeriu negalima formuoti gilių struktūrų, nepažeidžiant p-n sandūros. Sukurtas ir projekte 

įsisavintas lazerinis periodinio tekstūravimo metodas interferuojančiais lazerio pluoštais buvo panaudotas ir  

monokristalinio bei multikristalinio silicio padėklų (plokštelių) struktūrizavimui. Šiuo atveju, pirmiausia nėra 

apribojimų lazeriu formuojamos struktūros gyliui, taip pat periodinis erdvėje lazerio spinduliuotės poveikis 

modifikuoja cheminio ėsdinimo, naudojamo silicio padėklų tekstūravimui sąlygas. 

Parodyta, kad lazerinės interferencinės abliacijos metodas gali būti panaudotas efektyviam periodinių 

struktūrų formavimui silicio padėklo paviršiuje ir pritaikytas šviesą sugaunančių struktūrų formavimui. 

Fotovoltinės celės, pagamintos pramoniniu būdu ant lazeriu tekstūruotų multikristalinio silicio padėklų 

parodė gerą efektyvumą, tačiau yra būtinas procesų optimizavimas ir suderinimas su gamybos linijoje 

naudojamu cheminiu ėsdinimu. 

Vykdant projektą, buvo sumontuota ir instaliuota saulės elektrinė ant FTMC Lazerinio korpuso stogo su 

trijų tipų (mono- ir polikristalinio silicio ir CIS) fotovoltiniais moduliais ir monitoringo sistema. Sistema 
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papildyta mažų saulės elementų įrenginiais, skirtais lygiagrečiai testuoti natūralaus besikeičiančio apšvietimo 

sąlygomis ir naudojama palyginamiesiems įvairaus tipo saulės elementų, tarp jų ir lazeriais tekstūruotų, 

tyrimams. Plėtojant lazerinę technologiją, atliktas fotoninių darinių teorinis modeliavimas, jų formavimas 

realiuose prietaisuose, apdoroto paviršiaus analizė bei prietaisų testavimas.  

Nors šiam projektui vykdyti reikalingų technologinių gebėjimų buvo įgyta vykdant Programos pirmo 

kvietimo projektą ATE-06/2010 „Kontrastingų termoizoliacinių savybių grafeno dangų paruošimas, naudojant 

lazerinį apdirbimą“, tačiau planuoti tyrimo objektai keitėsi, projekto planas buvo koreguotas pagal gautus 

rezultatus. Projekto išvados atspindi atliktą darbą, yra dalykiškos ir kritiškos. Jos svarbios taikant lazerinio 

apdirbimo technologijas saulės celių fotonikos optimizavimui. Nors projekte imtasi priemonių keičiant tyrimo 

objektus ir tyrimų kryptį, matosi, kad projekto rizikos nebuvo deramai suvaldytos. Gauta mokslinė produkcija 

savo kokybe ir kiekiu ženkliai skiriasi nuo planuotos. Planuoti 4 straipsniai duomenų bazėje Thomson Reuters 

Web of Knowledge referuojamuose leidiniuose, 7 konferencijų darbai bei 1 patentas Lietuvoje. Ataskaitai 

atspausdintas vienas straipsnis žemo lygio leidinyje (Q4), vienas straipsnis vietiniame leidinyje (Q4), vienas 

pateiktas straipsnis aukšto lygio žurnalui (Q1).  

Projekto lėšos naudojamos pagrįstai. Nukrypimai nuo sąmatos paaiškinti. 

Šio projekto vykdymo metu buvo žadėta sukurti lazerinę technologiją, kuri įgalintų padidinti saulės 

elementų efektyvumą dėl elemento paviršiuje suformuotos fotoninių kristalų tipo struktūrų kristalinio silicio 

ir plonasluoksniuose vario-indžio-galio selenido (CIGS) saulės elementuose. Deja, idėja įgyvendinta nevisiškai. 

Tai atsispindi ribotos apimties mokslinėse publikacijose projekto tema. Nors gauta mokslinė ir technologinė 

patirtis yra vertinga, šis projektas laikomas neįgyvendintu ne dėl darbų neatlikimo, o dėl mokslinės idėjos 

nepasitvirtinimo praktikoje.  

Projektą vykdė 3 doktorantai ir 1 pirmos studijų pakopos studentas. 

Apibendrinant šiuos tris projektus, skirtus naujų kristalinių, polikristalinių plonasluoksnių, hibridinių ir 

organinių medžiagų fotovoltiniams elementams paieškai ir apibūdinimui bei jų struktūros ir sandaros 

parinkimui, siekiant optimizuoti tokių naujų fotovoltinių elementų konversijos efektyvumą ir ilgaamžiškumą 

galima teigti, kad programos dėka Lietuvoje buvo sukurtos, patobulintos ar pritaikytos įvairios technologijos, 

leidžiančios formuoti sluoksnius, struktūras, ar gerinti atskirų elementų bei saulės celių elektrines, optines 

savybes ar jų našumą. Čia buvo vystomos šiuolaikinės našios ir plačiai pasaulyje naudojamos technologijos, 

tokios kaip cheminis nusodinimas iš dujinės metalo organikos (angl. metalorganic chemical vapour deposition 

- MOCVD) metodas (paraiškos Nr. ATE-10010), elektrocheminio nusodinimo metodika šviesą absorbuojančių 

sluoksnių, skirtų plonasluoksniams saulės elementams, formavimui (paraiškos Nr. ATE-10021). Projekto metu 

buvo toliau vystomos lazerinės technologijos, taikant jas naujoms medžiagoms ir struktūroms, naudojamoms 

saulės elementų technologijose (paraiškos Nr. ATE-12021). Nors sprendžiant keltą uždavinį susiduriama su 

daugelių fundamentalaus pobūdžio problemų, tyrimuose labai svarbus ir technologinis aspektas. Šiuo 

požiūriu projektų vykdymas tik patvirtino technologinio pobūdžio darbų riziką bei rizikos valdymo svarbą. 

Pavyzdžiui, anot ekspertų, projekte (paraiškos Nr. ATE-12021) plėtojamos lazerinės paviršiaus apdorojimo 

technologijos, įgalinančios padidinti saulės elementų efektyvumą dėl elemento paviršiuje suformuotos 

fotoninių kristalų tipo struktūros idėja buvo įgyvendinta neviškai. Vis tik projekto metu sukaupta saulės celių 

paviršiaus lazerinio apdorojimo technologinė patirtis yra vertinga. Projekte buvo dirbama su perspektyviomis 

medžiagomis, kurios randa taikymus jau dabar (valdomos draustinės juostos pločio junginiai, porėtieji 

sluoksniai) arba planuojamas jų taikymus artimoje ateityje (grafenas). 

Vertinant projektų technologinės parengties lygį, galima teigti, kad moksliniai tyrimai papildė 

fundamentines žinias (tai be jokios abejonės yra labai svarbu), bet kai kurie iš jų turėjo ir taikomųjų mokslinių 

tyrimų požymių: žinių taikymo koncepcijos formulavimo (TPL2), koncepcijos patvirtinimo (TPL3) (paraiškos Nr. 

ATE-10010, paraiškos Nr. ATE-10021) ir modelio kūrimo bei testavimo (TPL5) (paraiškos Nr. ATE-12021). Antra 
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vertus, programa dar kartą patvirtino, kad projektai, susiję su tolimesniais mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros etapais, yra rizikingi ir jų įgyvendinimui, ko gero, reiktų skirti didesnį laikotarpį.  

Nors rezultatai buvo viešinami tarptautinėse konferencijose, užtikrinant tyrimų matomumą, bet 

technologiniai aspektai padiktavo ir tai, kad rezultatų viešinimas nebuvo pakankamai efektyvus: iš apžvelgtų 

trijų projektų tik vienam ekspertai neturėjo priekaištų dėl mokslinės produkcijos skaičiaus ir kokybės.  

Vienas antro uždavinio pirmosios priemonės projektas buvo skirtas spręsti vandenilio gavybos, 

saugojimo problemas, siekiant pasiūlyti technologinius sprendimus, perspektyvius efektyvesnių vandenilio 

energetikos technologinių komponentų gaminimui. Tai „Vandenilio gavyba iš vandens garų plazmos 

molekulinės implantacijos būdu“ (ATEITIES VANDENILIS), (sutarties reg. Nr. ATE-02/2010, paraiškos Nr. ATE-

10008 vadovas habil. dr. L. Pranevičius).  

Projekto tikslas – sukurti ekologiškai švarią, žematemperatūrę technologiją vandeniliui gauti. Buvo 

pasiūlytas originalus metodas vandeniliui išskirti iš vandens garų plazmos naudojant molekulinę joninę 

implantaciją į nanostruktūrines membranas. Pagrindiniai tiriamos technologijos procesai yra šie: (i) plazmos 

formavimas vandens garuose prie 5–10 Pa slėgio; (ii) molekulinė joninė implantacija jonų, išgaunamų iš 

plazmos, su energijomis 1–5 keV į nanostruktūrines (kristalitų didis 40–90 nm) membranas bei jų atomizacija 

jose ir (iii) H ir O atomų erdvinis atskyrimas plonasluoksnėse (2–5 mikronų storio) nanokristalinėse 

membranose naudojant nanomedžiagas, selektyviai pralaidžias H atomus tarpkristalinėmis briaunomis, ar 

aukšto joninio laidumo oksidus. Pagrindiniai naujos technologijos privalumai yra šie: (i) tai ekologiškai švari 

vandeniliui iš vandens gauti technologija; (ii) pasiūlytas naujas vandens molekulių atomizacijos procesas 

vyksta implantuojamų dalelių elektroninės ir branduolinės sąveikos su membranos atomais metu, todėl 

proceso efektyvumas artimas 100 proc., procesas vyksta esant kambario temperatūrai, ir nereikalingi brangūs 

katalizatoriai; (iii) pasiūlyta vandenilio gavybos technologija formuoja aukšto švarumo vandenilio dujas, kurios 

nereikalauja papildomo valymo proceso ir (iv) technologinis procesas yra kontroliuojamas ir valdomas.  

Projekto metu atlikti įvairių medžiagų (Ti, Al, Al2O3, Mg ir Al, legiruoto Cu ir Cd atomais) elementinės ir 

fazinės sudėties, mikrostruktūros ir paviršiaus nanoreljefo priklausomybių nuo spinduliuotės vandens garų 

plazmoje trukmės. Pagilintas supratimas apie O ir H atomų pernešimo mechanizmą plazma aktyvintose ir 

defektuotose plonose dangose, kai klasikinės termodinamikos dėsniai negalioja ir ištirta paviršinių barjerinių 

(Al2O3, TiO2 ir MgO2) sluoksnių įtaka į H ir O atomų pernešimo kinetikai. Rentgeno spindulių difrakcijos, Ože 

elektroninės, rusenančio išlydžio optinės bei elektronų dispersinės spektroskopijos metodais parodyta, kad 

atskilę O atomai metalinėse dangose formuoja oksidus, dalis H atomų užpildo gaudyles, sudaromas 

radiaciniais defektais implantacijos zonoje, ir pasiskirsto visame dangos tūryje formuodami kietąjį tirpalą. 

Pirmą kartą parodyta, kad molekulinės vandens garų plazmoje implantacijos metu vyksta medžiagos 

vienalaikis oksidinimas ir hidrinimas. Tai naujas būdas metalų oksidams, legiruotiems vandenilio atomais, 

gauti. Tyrimai parodė, kad vandens garų plazmoje skylant vandens molekulėms vyksta metalų oksidacija ir 

dalinė susidariusių oksidų redukcija vandenilio atomais. Taip pat buvo sukurtos naujos nanokristalinės TiO2 

dangos, legiruotos vandenilio atomais, kurios bus panaudotos fotokatalitiniam dienos šviesoje vandens 

molekulių skaldymui ir vandenilio gavybai. Vykdomo projekto metu eksperimentiškai parengta plonų dangų 

sintezės, panaudojant garinimo elektroniniu spinduliu bei magnetroniniu dulkinimu, įranga bei suformuotos 

lantano ir titano oksido pagrindo elektrolitinės protoninio laidumo dangos. Nustatyta užneštų dangų storio, 

tankio, struktūros, elementinės sudėties, temperatūrinio stabilumo priklausomybės nuo sintezės parametrų 

bei pradinių miltelių dydžio. Atlikti protoninio laidumo matavimai ir aktyvacijos energijos įvertinimas.  

Anot ekspertų, ataskaitoje apibendrinti vandens molekulių skaldymo vandens garų plazmoje 

molekulinės joninės implantacijos būdu eksperimentinių ir teorinių tyrimų rezultatai ir pateiktas pagilintas 

supratimas apie atskilusių H ir O atomų kinetiką implantuojamose medžiagose. Buvo „numatoma sukurti 

naujas ekologiškai švarias, nereikalaujančią brangių katalizatorių ir žematemperatūrinę technologijas švariam 

vandeniliui iš vandens gauti“. Paskutinės šių technologijų grandies – vandenilį atskiriančią membraną 
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realizuoti nepavyko. Pateiktos rekomendacijos svarbios, tačiau nepatikrintos ir nepakankamai pagrįstos. 

Vykdyta dauguma plane numatytų darbų, lėšos panaudotos pagal patvirtintąją sąmatą. Tyrimų mokslinė 

produkcija (straipsniai, pranešimai konferencijose) atitinka planuotą. Publikuota 4 straipsniai užsienio ir 1 

Lietuvos cituojamumo indeksą turinčiuose ir duomenų bazėje Thomson Reuters Web of Knowledge 

referuojamuose žurnaluose, įregistruotas 1 Lietuvos patentas. Projektas laikomas įvykdytu. 

Projektą vykdė 4 doktorantai bei keletas antros studijų pakopos studentų, kurie dirbo su šiuolaikine 

aparatūra, naujomis medžiagomis ir įgijo naujų žinių perspektyvioje srityje. 

Bendras projekto technologinės parengties lygis TPL 3.  

Penki projektai buvo skirti kuro elementuose naudojamų medžiagų tyrimams. Tai ATE-10005 

„Superjoninių keramikų su greitąja deguonies vakansijų pernaša gamyba, tyrimas ir taikymas kuro 

elementuose”, ATE-10009 „Naujos medžiagos kuro elementams: sintezė, charakterizavimas ir savybės“, ATE-

12014 „Naujos nanostruktūrizuotos medžiagos kuro elementams“, ATE-10019 „Mikro- ir nanostruktūros 

kietojo oksido mikro kuro elementams“, ATE-12016 „Membraninių struktūrų technologijos kietųjų elektrolitų 

kuro mikroelementams“.  

Projektas „Superjoninių keramikų su greitąja deguonies vakansijų pernaša gamyba, tyrimas ir 

taikymas kuro elementuose“ (SOFC). (Sutarties Nr. ATE-01/2010, paraiškos Nr. ATE-10005, vadovas prof. 

habil.dr. Antanas Feliksas Orliukas).  

Projekte atlikti tyrimai, orientuoti į įvairių superjoninių keramikų, (lantano- stroncio-cerio- geležies 

oksidų (LSCF), gadolinio-cerio oksidų (GDC), cerio – samario oksidų ir itriu stabilizuoto cirkonio (YSZ) 

naudojamų kietųjų oksidų kuro elementų (angl. Solid Oxide Fuel Cell – SOFC) technologijose, formavimą ir 

vertinimą. Naudoti skirtingo grūdėtumo milteliai, ištirta keramikų tankio priklausomybės nuo jų kepinimo 

temperatūros, kepinimo laiko ir išeities miltelių parametrų.  

Keramikų paviršiai ištirti rentgeno spindulių fotoelektronų spektrinės analizės metodu, plačiame dažnių 

(10 Hz – 3 GHz) ir temperatūrų (300–1000) K intervale apibūdinti keramikų kompleksinis laidumas, dielektrinė 

skvarba, varža ir dielektriniai nuostoliai. Ištirti kuro elementų sandūrų katodas – superjonikas, anodas – 

superjonikas elektriniai parametrai, naudojant skirtingas katodinių ir anodinių medžiagų chemines sudėtis. 

Pagamintos SOFC katodas / superjonikas sandūros (naudojant lantano-stroncio – mangano oksidus (LSM), 

LSCF-GDC, LSCF, Pt pastas) ir anodas/superjonikas sandūros (naudojant Ni-YSZ, Ni-GDC bei Ni-SDC pastas). 

Ištirti šių sandūrų elektriniai laidumai, anodų redukcijos ir oksidacijos reakcijų poveikis SOFC sandūrų 

elektrinėms savybėms.  

Tematika neabejotinai aktuali ir gauti rezultatai suteikia naujų žinių srityje bei galimybes parinkti 

medžiagas ir sandūras efektyviam kietojo oksido kuro elemento darbui. Ataskaitoje aprašomos sukurtos ir 

pagamintos įvairių parametrų superjoninės keramikos bei ištirtos esminės jų savybės.  

Lėšos panaudotos tinkamai ir pagrįstai. Atlikti tyrimai dera su pateiktu projekto planu, numatyti 

projekte tyrimai ir darbai atlikti. Bendru atveju gauti rezultatai atitinka planuotus, tik vieno iš planuotų 

punkto „Ištirti kuro elementų elektros galios tankio priklausomybę nuo apkrovos dydžio“ nei ataskaitoje nei 

jos išvadose nėra. Suformuotos konkrečios išvados ir rekomendacijos, tačiau trūksta išvados ar komentaro 

apie konkrečias rezultatų taikymo galimybes, perspektyvas, jų taikymo naudą energetikoje. Nors publikavimo 

planas paraiškoje nebuvo konkretizuotas, paskelbtos 9 publikacijos užsienio žurnaluose, įtrauktuose į 

duomenų bazę Thomson Reuters Web of Knowledge ir turinčiuose cituojamumo rodiklį.  

Bendras projekto technologinės parengties lygis TPL 4. 

Projektas „Naujos medžiagos kuro elementams: sintezė, charakterizavimas ir savybės“ (BORKURAS). 

(Sutarties Nr. ATE-03/2010, paraiškos Nr. ATE-10009, vadovė dr. Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė) 

Projekte atlikti moksliniai tyrimai, skirti naujų nanostruktūrizuotų medžiagų ir heterostruktūrų, 

pasižyminčių unikaliomis specifinėmis savybėmis sintezei, jų charakterizavimui, katalizinių savybių tyrimams ir 
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taikymams tiesioginėse borohidrido ir netiesioginėse borohidrido (vandenilio gamyba) kuro celėse. 

Pagrindinis uždavinys, kurio buvo siekiama projekte – sukurti efektyvius katalizatorius bei ištirti 

elektrokatalizinių reakcijų, vykstančių borohidrido kuro elementuose, kinetiką ir mechanizmus, naudojant 

elektrocheminius metodus ir nanogravimetriją. Šis uždavinys spręstas panaudojant laboratorijoje užaugintus 

ir modifikuotus įvairių metalų nanodalelėmis titano oksido nanovamzdelių (TiO2Nv) paviršius. 

Vykdant projektą, buvo parinktos sąlygos tvarkių 300 nm aukščio TiO2 nanovamzdelių (Nv) sluoksnių 

formavimui Ti elektrodų paviršiuje anodavimo būdu. Katalizinėms savybėms pagerinti TiO2-Nv buvo 

modifikuojami Ni, Au, Pt bei laidžiais polimerais. Nanodalelių sintezė ant TiO2-Nv paviršiaus buvo tiriama, 

taikant autokatalizinį metalų nusodinimo metodą. Nustatytos optimalios nikelio nanodalelių sluoksnių, 

reikalingų aukso ar platinos nanodalelių nusodinimui ant Ni/TiO2-Nv paviršiaus, formavimo sąlygos. 

Optimizuotos imersinio aukso ir platinos nanodalelių nusodinimo ant Ni/TiO2-Nv paviršiaus metodikos. 

Sukurtų Ni/TiO2-Nv, Au(Ni)/TiO2-Nv bei Pt(Ni)/TiO2-Nv katalizatorių paviršius detaliai ištirtas skenuojančia 

elektronine mikroskopija bei rentgeno spindulių fotoelektronine spektroskopija, o jų elektrokatalizinis 

aktyvumas įvertintas borohidrido oksidacijos reakcijos intensyvumo tyrimais, taikant ciklinę 

voltamperometriją, chronoamperometriją. Parodyta, kad sukurtos nano-Au(Ni)/TiO2-Nv ir nano-Pt(Ni)/TiO2-

Nv heterostruktūros yra perspektyvūs katalizatoriai ir pasižymi ženkliai didesniu elektrokataliziniu aktyvumu 

borohidrido oksidacijos reakcijai, palyginant su Au ir Pt elektrodų elektrokataliziniu aktyvumu, o sukurti 

nanostruktūrizuoti elektrodai gali būti taikomi realiose borohidrido kuro celėse. Tyrimų rezultatus 

apibendrina išvados, kurios yra kokybiškos, logiškos bei atspindi pagrindines tyrimo kryptis. 

Atlikti moksliniai tyrimai derėjo su pagrindinių darbų seka, numatyta darbo plane. Projekto vykdymo 

metu gauta vertingų mokslinių rezultatų – buvo suformuoti daugiafunkciniai nanostruktūrizuoti katalizatoriai, 

iš jų pagamintų elektrodų paviršius ištirtas SEM, EDAX ir RFES metodais, įvertintas jų elektrokatalizinis 

aktyvumas borohidrido oksidacijos reakcijų atžvilgiu, gautas kompozitas su polianilinu. Šio projekto tyrimai 

tampriai susiję su perspektyvių, efektyvių borohidridinio tipo kuro elementų tobulinimu, o pasiekti rezultatai 

liudija apie projekto veiklą, atitinkančią programos tikslus ir tyrimų kryptis.  

Mokslinė produkcija pakankamai vertinga. Vienas straipsnis priimtas į aukštą citavimo indeksą turintį 

žurnalą Journal of Power Sources, 3 straipsniai įteikti bei ataskaitoje pridėtas rengiamas straipsnis. Viso 

paskelbta 5 straipsniai – tiek, kiek ir planuota. Mokslinė produkcija vertinga ir atitinka planuotą.  

Bendras projekto technologinės parengties lygis TPL 4. 

Projektas „Naujos nanostruktūrizuotos medžiagos kuro elementams“ (NANOMED). (Sutarties Nr. ATE-

08/2012, paraiškos Nr. ATE-12014, vadovas: dr. Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė) 

Šio projekto tikslas buvo naujų nanostruktūrizuotų medžiagų ir heterostruktūrų, pasižyminčių 

unikaliomis specifinėmis savybėmis sintezė, charakterizavimas, katalizinių savybių tyrimas ir taikymas 

tiesioginiuose borohidrido ir netiesioginiuose borohidrido (vandenilio gamyba) kuro elementuose. Buvo 

keliami šie uždaviniai: 1) sukurti efektyvius katalizatorius bei ištirti elektrokatalizinių reakcijų, vykstančių 

borohidrido kuro elementuose, kinetiką ir mechanizmus, naudojant elektrocheminius metodus. Šis uždavinys 

planuota spręsti, imobilizuojant įvairių metalų daleles ant titano (Ti), užauginto laboratorijoje titano oksido 

nanovamzdelių (TiO2-Nv) bei grafeno (GR) paviršių; 2) sukurti naujas katalizatorių formavimo technologijas, 

panaudojant grafeną; 3) sukurti katalizatorių sintezės ir jų parametrų matavimo darbinėmis kuro elementų 

sąlygomis infrastruktūrą. 

Vykdant projektą, buvo suformuoti daugiafunkciniai nanostruktūrizuoti katalizatoriai ant 

nemodifikuoto Ti ir Ti elektrodo, padengto TiO2 nanovamzdelių kolonijomis, imobilizuojant jų paviršiuje Cu, 

Co, Au ir Pt nanodaleles. Nanodalelių sintezė ant Ti ir TiO2-Nv paviršių buvo tiriama, taikant autokatalizinį 

metalų nusodinimo metodą. Nustatytos optimalios vario ar kobalto pasluoksnių, reikalingų aukso ar platinos 

nanodalelių nusodinimui ant Cu/Ti, Cu/TiO2-Nv ar Co/Ti paviršių, formavimo sąlygos. Optimizuotos imersinio 
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aukso ar platinos nanodalelių nusodinimo ant Cu/Ti, Cu/TiO2-Nv ar Co/Ti paviršių metodikos. Suformuotų 

Cu/Ti, Cu/TiO2-Nv, Co/Ti, nano-Au(Cu)/Ti, nano-Au(Co)/Ti, nano-Au(Cu)/TiO2-Nv, nano-Pt(Cu)/Ti ir nano-

Pt(Co)/Ti katalizatorių paviršius bei sudėtis detaliai ištirti lauko emisijos skenuojančia elektronine 

mikroskopija bei Rentgeno spindulių energijos dispersine analize, o jų elektrokatalizinis aktyvumas įvertintas 

borohidrido oksidacijos reakcijos intensyvumo tyrimais, taikant ciklinę voltamperometriją, 

chronoamperometriją bei chronopotenciometriją. Sukurti nano-Au(Cu)/Ti, nano-Au(Co)/Ti, nano-

Au(Cu)/TiO2-Nv, nano-Pt(Cu)/Ti ir nano-Pt(Co)/Ti dariniai yra perspektyvūs katalizatoriai ir pasižymi itin 

dideliu elektrokataliziniu aktyvumu borohidrido oksidacijos reakcijai, palyginus su jų elektrokataliziniu 

aktyvumu ant gryno Au ar Pt elektrodų ir galėtų būti taikomi praktiniuose borohidrido kuro elementuose. 

Taip pat buvo ištirtas suformuotų Pt(Ni)/Ti, Pt(Co)/Ti, Pt(Cu)/Ti ir Ru(Ni)/Ti katalizatorių, taikant 

autokatalizinę metalų jonų redukciją, bei Co ir Co-Ru lydinių, suformuotų hidroterminės sintezės būdu, 

katalizinis aktyvumas borohidrido hidrolizės reakcijai. Optimizuotos šių katalizatorių formavimo sąlygos. 

Sukurti CoRu lydiniai bei Pt(Ni)/Ti ir Pt(Co)/Ti katalizatoriai pasižymėjo itin dideliu kataliziniu aktyvumu 

borohidrido hidrolizės reakcijai šarminiame natrio borhidrido tirpale. 

Buvo suformuoti grafeno-metalo (Au, Ni, Cu, Pt, Co, Ag, Ce) dalelių nanokompozitai, taikant 

mikrobangų inicijuotą sintezę. Optimizuotos platinos/grafeno, platinos-kobalto/grafeno, platinos-

nikelio/grafeno, platinos-nikelio-titano oksido/grafeno, aukso/grafeno, aukso-vario/grafeno ir aukso-

kobalto/grafeno katalizatorių sintezės sąlygos. Sukurtų metalo-grafeno nanokompozitų paviršiaus 

morfologija, struktūra bei sudėtis detaliai ištirti, naudojant peršviečiamąją elektroninę mikroskopiją, 

Rentgeno spindulių difrakciją bei indukuotos plazmos optinės emisijos spektroskopiją, o jų elektrokatalizinis 

aktyvumas buvo įvertintas natrio borohidrido oksidacijos bei hidrolizės reakcijoms, taikant ciklinę 

voltamperometriją, chronoamperometriją ir chronopotenciometriją. Parodyta, kad sukurti platinos/grafeno, 

platinos-kobalto/grafeno, platinos-nikelio/grafeno, platinos-nikelio-titano oksido/grafeno, aukso/grafeno, 

aukso-vario/grafeno ir aukso-kobalto/grafeno nanokompozitai yra perspektyvūs katalizatoriai, kurie pasižymi 

ženkliai didesniu (lyginant su gryno metalo elektrodais) elektrokataliziniu aktyvumu natrio borohidrido 

oksidacijos bei hidrolizės reakcijoms ir gali būti taikomi realiuose natrio borhidrido kuro elementuose. 

Tyrimai atlikti pagal darbų planą, jie apima – metalo/titano, metalo/titano oksido- nanovamzdelių, 

metalo-grafeno katalizatorių kompozicijų formavimo metodikas bei technologijas, taikant elektrocheminius, 

cheminius bei mikrobangų sintezės metodus. Projekto metu gautą mokslinę produkciją atspindi parengti 8 

straipsniai žurnaluose su citavimo indeksu (iš jų 6 jau atspausdinti). Reiktų pažymėti, kad tai gero svorio 

koeficiento žurnalai, kaip Journal of Power Sources, Journal of Electroanalytical Chemistry, International 

Journal of Hydrogen Energy. Technologinę produkciją atspindi dvi patentinės paraiškos. Gauta mokslinė 

produkcija tiek kokybine, tiek kiekybine prasme yra įgyvendinti. 

Projekto lėšos panaudotos projekto veikloms vykdyti. 

Projekto išvados tiksliai atspindi gautus rezultatus, jos kokybiškos, o rekomendacijos svarbios plėtojant 

kuro elementų technologijas ir mažinant kuro elementuose naudojamų medžiagų savikainą. Bendras projekto 

technologinės parengties lygis TPL 4. 

Projektas „Mikro- ir nanostruktūros kietojo oksido mikro kuro elementams“ (MIKROKOKE) (Sutarties 

Nr. ATE-05/2010, paraiškos Nr. ATE-10019, vadovas prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius). 

Šiuo metu vis daugiau dėmesio skiriama mikro-kuro elementams, kurių galia siekia keletą vatų ir kurie 

gali būti taikomi įvairiuose nešiojamuosiuose prietaisuose. Tokiems mikro kuro elementams gaminti kaip 

struktūrinė medžiaga naudojamas kristalinis silicis, o tokių sistemų pagrindinis privalumas yra net keturis 

kartus didesnis energijos tankis, tenkantis tūrio vienetui, palyginti su ličio jonų ar nikelio hidridų baterijomis. 

Šio tipo mikro-kuro elementų gamyba remiasi plonų dangų gamybos technologijomis. Kietojo oksido mikro-

kuro elementai (μ-KOKE), kaip ir kiti KOKE, yra sudaryti iš anodo, elektrolito ir katodo, bet, skirtingai nuo 
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klasikinių KOKE, elektrodai suformuojami ant silicio pagrindo. Projekto tikslas – kietųjų oksidų mikro kuro 

elementų komponentų (katodas, elektrolitas, anodas ir padėklas) technologijų paieška bei jų formavimas ir 

tyrimas atsižvelgiant į mikro-kuro elementų specifiką. 

Vykdant projektą, buvo pasiūlyti nauji zolių-gelių sintezės metodai itrio oksidu stabilizuotai cirkonio 

(YSZ) ir gadoliniu modifikuoto cerio oksido (GDC) keramikoms ant įvairių padėklų įmerkimo ir išcentrinio 

sukimo būdais gauti. Pirmą kartą parodyta, kad YZS dangoms formuoti galima naudoti vandeninį ir bevandenį 

zolių-gelių metodus. Gautų dangų kokybė, morfologija, mikrostruktūra ir elektrinės savybės buvo įvertintos ir 

išmatuotos UV-regimosios atspindžio spektroskopijos metodu, skenuojančio elektriniu mikroskopu, Rentgeno 

spindulių difrakcijos ir impedansinės spektroskopijos metodais. Nustatyta, kad storesnės dangos yra 

gaunamos zolių-gelių metodu nevandenėje terpėje. Išnagrinėtas kietojo oksido mikro-kuro elementų (μ-

KOKE) anodas-elektrolitas-katodas (AEK) elektrodų membranos formavimo būdas, kuriame giliam silicio 

cheminiam ėsdinimui sustabdyti panaudotas tarpinis SiO2 sluoksnis, kuris po AEK elektrodų membranos 

suformavimo gali būti sausai pašalinamas reaktyviųjų dujų mišinio plazmoje. Skaitmeninio modeliavimo 

eksperimentai leido identifikuoti įvairių membranos plotų įtempius ir deformacijas bei įtempių lokalizaciją. 

Vakuuminiu plazminiu purškimu suformuotos kietos, porėtos, elektrai laidžios anodinės keramikos 

kompozicinės Ni-NiO-YSZ dangos. Nustatyta, kad Ni ir NiO komponentės, esančios Ni-NiO-YSZ dangoje, lemia 

krūvio pernešimo procesus žemose temperatūrose, o elektrinis laidumas priklauso nuo Ni masės dalies 

dangoje.  

Bene originaliausi rezultatai gauti μ-KOKE elektrodų technologijoje naudojant impulsinio lazerio 

spinduliuotę. Ji naudota suformuotų Ni-NiO-YSZ dangų porėtumui gerinti bei trijų fazių (elektrolito, anodo ir 

kuro dujų) sandūros plotą Ni bei Pt elektrodų, formuojamų elektroninio spindulio garinimu, struktūrizavimui 

didinti.  

Vykdant projektą, buvo tirtos kietųjų oksidų kuro mikroelementų komponentų gavimo technologijos, 

elementų efektyvumo priklausomybė nuo dangų storio, membranos formavimo būdo, mikroelementų 

gabaritų įtaka įtempiams ir deformacijai, sluoksnių kokybės priklausomybė nuo lazerinio apdirbimo. Darbas 

atliktas pagal planą. Dangų sudarymo ir pagerinimo rekomendacijos yra svarios ir kokybiškos. Parengtos 

technologijos gali būti panaudojamos, gaminant kuro mikroelementus. Moksliniai rezultatai atspausdinti 

eilėje publikacijų, tarp jų ir pakankamai aukšto lygio žurnaluose, ir pristatyti tarptautinėse konferencijose. 

Mokslinė ir technologinė produkcija atitinka planuotą (11 straipsnių įvairaus rango žurnaluose, 

referuojamuose duomenų bazėje Thomson Reuters Web of Knowledge) bei trys straipsniai įteikti spaudai), 

parodytos naujos technologijos galimybės. Tai įgalins gauti efektyvesnius kuro mikroelementus.  

Projekto išlaidos panaudotos tinkamai ir pagrįstai. 

Projektą vykdė 4 doktorantai.  

Pabrėžtina, kad projekto metu sėkmingai bendradarbiavo trys mokslinės grupės, dirbančios skirtingose 

mokslinių tyrimų srityse. Tikėtina, kad prasidėjęs bendradarbiavimas bei gauti rezultatai užtikrins projekto 

tęstinumą iki kuro mikroelemento maketo sukūrimo.  

Bendras projekto technologinės parengties lygis TPL 4. 

Projektas „Membraninių struktūrų technologijos kietųjų elektrolitų kuro mikroelementams“ 

(MIKROKOKE-2) (Sutarties Nr. ATE-09/2012, paraiškos Nr. ATE-12016 vadovas prof. habil. dr. Sigitas 

Tamulevičius).  

Dalis šiam projektui vykdyti reikalingų kompetencijų buvo įgyta vykdant Programos pirmo kvietimo 

projektą ATE-05/2010 „Mikro- ir nanostruktūros kietojo oksido mikro kuro elementams“.  

Šio projekto tikslas – sukurti kietojo oksido kuro mikroelementų (µ-KOKE) daugiasluoksnių 

membraninių struktūrų technologinį procesą. Šiam tikslui įgyvendinti buvo planuojami šie uždaviniai: (i) 

sukurti naujas membraninių struktūrų technologijas: įsisavinti membraninių struktūrų padėklo formavimo 
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technologiją, naudojant gilų kristalinio silicio joninio ėsdinimo techniką bei porėtojo nikelio padėklus; 

suprojektuoti µ-KOKE matricos litografines fotokaukes ir pagaminti bandomuosius viso kuro mikroelemento 

pavyzdžius; (ii) zolių-gelių sintezės metodu sukurti ir ištirti naujas µ-KOKE elektrodų ir elektrolitų medžiagas; 

(iii) ištirti VO•• laidžiųjų membraninių struktūrų sąsajas su jų pilnuoju ir kristalitų joniniais laidumais žemojo, 

aukštojo dažnių ir mikrobangiuose elektriniuose laukuose bei (300–1000) K temperatūrų intervale; ištirti µ-

KOKE katodas/ VO•• laidusis elektrolitas sandūrų varžų temperatūrines priklausomybes; (iv) pritaikyti 

lazerines technologijas membraninių struktūrų gamybai. 

Vykdant projektą, buvo paruošti dvipusio poliravimo silicio padėklai, abiejose plokštelės pusėse 

cheminio nusodinimo iš garų fazės metodu nusodinant mažų įtempių Si3N4 plėveles bei atliktas pirminis 

dvipusio poliruoto kristalinio silicio sausasis ėsdinimas. Taip pat buvo suprojektuoti ir pagaminti fotošablonai, 

sukurtas ir išbandytas μ-KOKE gamybos technologinis maršrutas bei modeliuojami aktualių membraninių 

struktūrų įtempiai. Skaitmeniškai įvertintas μ-KOKE struktūros normalinių įtempių pasiskirstymas tarp 

padėklo ir plonų sluoksnių. 

Nustatyta, kad porėtoji nikelio folija neužtikrina mechaninio μ-KOKE membraninės struktūros elektrodų 

stabilumo, todėl šio padėklo buvo atsisakyta ir tolesniuose darbuose naudojama silicio tūrinio apdirbimo 

technologija. Plonų sluoksnių formavimui naudoti išsukimo bei garinimu elektronų spindulio pluošteliu 

metodai. μ-KOKE bandomojo pavyzdžio gamybos technologinis maršrutas buvo modifikuotas, vietoje 

atvirkštinės litografijos taikant tiesioginio platinos katodo ir elektrolito ėsdinimo jonų pluošteliu technologiją. 

Taikant šią technologiją, buvo sukurti bandomieji μ-KOKE pavyzdžiai. 

Taip pat buvo parinkti optimalūs μ-KOKE bandomojo pavyzdžio struktūros elementų (apatinio ir 

viršutinio elektrodo ir elektrolito) gamybos technologiniai parametrai. Parinkti tokie μ-KOKE gamybos 

parametrai ir papildomas terminis apdorojimas, kad struktūra atitiktų bendrus mechaninio, terminio 

stabilumo, reikiamų struktūrinių ir elektrinių savybių reikalavimus. 

Zolių-gelių sintezės metodu buvo susintetinti naujos struktūros, panaudotos kietojo oksido kuro 

mikroelementams efektyviai formuoti. Palyginimui šioms sistemoms sintetinti buvo naudoti deginimo ir 

kietafazių reakcijų metodai. Ploniems šių oksidinių kompozitų sluoksniams formuoti ant modifikuoto silicio 

padėklo pirmą kartą buvo panaudota sintezė sukimo būdu nevandenėje terpėje. Be to, zolių-gelių metodu 

buvo sintetintos naujos kietojo oksido kuro funkcinės anodinės medžiagos - cerio aliuminato/cerio oksido-

aliuminio oksido nanostruktūros. Ploniems oksidinių kompozitų sluoksniams formuoti ant įvairių padėklų 

buvo panaudoti modifikuoti zolių-gelių sintezės variantai. 

Susintetintos porėtos membranos infiltruojant į gautą keramiką pereinamuosius metalų jonus. Taip pat 

buvo sintetinti dvigubų perovskitų struktūros junginiai. Ploniems oksidinių kompozitų sluoksniams formuoti 

ant įvairių padėklų buvo panaudoti hibridiniai modifikuoti zolių-gelių sintezės būdai. 

Buvo sukonstruota ir ištestuota nauja impedanso matavimo linija, pritaikyta μ-KOKE naudojamoms 

membranoms matuoti. Išmatuoti deguonies vakansijų laidžiųjų keramikų impedanso spektrai, nagrinėjamas 

relaksacijos trukmių pasiskirstymas, išmatuotos keramikų elektroninio laidumo sando priklausomybės nuo 

deguonies aktyvumo, išmatuoti deguonies vakansijų kietųjų elektrolitų sluoksnių, suformuotų ant aliuminio 

oksido padėklų, impedanso spektrai. Buvo sukonstruoti tiesioginio lazerinio užrašymo ir interferuojančių 

pluoštų abliacijos stendai. Nustatytas lazerinės spinduliuotės poveikis plonasluoksnių keramikinių dangų 

optinėms ir struktūrinėms savybėms – YSZ keramika grūdinasi, veikiant lazerio spinduliuotei. 

Nepaisant pasiektų naujų bei vertingų atskirų KTU, VU ir FTMC grupių rezultatų, ekspertai pripažino, 

kad vienas svarbiausių projekto tikslų: „Suprojektuoti µ-KOKE matricos litografines fotokaukes ir pagaminti 

bandomuosius viso kuro mikroelemento pavyzdžius“ taip ir nebuvo pasiektas. Iš galutinėje ataskaitoje 

pateiktų išvadų galima tikėtis gero galutinio produkto – µ -KOKE technologijos. Galutiniai rezultatai, juos 

papildžius, išlieka mažesni už planuotus. Publikuoti 7 straipsniai turinčiuose cituojamumo rodiklį ir 
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referuojamuose duomenų bazėje Thomson Reuters Web of Knowledge leidiniuose. Lėšos panaudotos 

nenukrypstant nuo sąmatos. 

Projektą vykdė 4 doktorantai bei keletas pirmos ir antros studijų pakopos studentų. 

Projekte gauta daug vertingų technologinio pobūdžio rezultatų. Pateiktos rekomendacijos yra svarios ir 

kokybiškos, siekiant sukurti efektyvesnius kuro mikroelementus. 

Bendras projekto technologinės parengties lygis TPL 5. 

Apibendrinant šiuos šešis vandenilio gavybos, saugojimo ir kuro elementuose naudojamų medžiagų 

tyrimų projektus galima teigti, kad buvo gauta daug naujų ir vertingų rezultatų. Projekte ATE-10008 

„Vandenilio gavyba iš vandens garų plazmos molekulinės implantacijos būdu” apibendrinti vykdyti vandens 

molekulių skaldymo vandens garų plazmoje molekulinės joninės implantacijos būdu eksperimentinių ir 

teorinių tyrimų rezultatai. Projekte ATE-10005 „Superjoninių keramikų su greitąja deguonies vakansijų 

pernaša gamyba, tyrimas ir taikymas kuro elementuose” buvo sukurtos ir pagamintos įvairių parametrų 

superjoninės keramikos kietojo oksido kuro elementams bei ištirtos esminės jų savybės. Projektų ATE-10009 

„Naujos medžiagos kuro elementams: sintezė, charakterizavimas ir savybės“ ir ATE-12014 „Naujos 

nanostruktūrizuotos medžiagos kuro elementams“ sukurtos įvairios nanostruktūrizuotos katalizatorių 

kompozicijos bei jų gavimo technologijos. Projekte pateiktos rekomendacijos svarbios, plėtojant kuro 

elementų gamybos technologijas, siekiant sumažinti juose naudojamų medžiagų savikainą bei sukuriant 

efektyvius natrio borhidrido kuro elementus. Parengtos katalizatorių gamybos patentinės paraiškos. 

Projektuose ATE-10019 „Mikro- ir nanostruktūros kietojo oksido mikro kuro elementams“ ir ATE-12016 

„Membraninių struktūrų technologijos kietųjų elektrolitų kuro mikroelementams“ numatytus mokslinius 

tyrimus, buvo susintetintos naujos kietojo oksido kuro funkcinės anodinės medžiagos Parinkti optimalūs 

kietojo oksido kuro mikroelementų bandomojo pavyzdžio struktūros elementų gamybos technologiniai 

parametrai. Pateiktos rekomendacijos yra svarios ir kokybiškos, siekiant sukurti efektyvesnius kuro 

mikroelementus.  

Šiuos projektus vykdant ir atsiskaičius gauti nauji moksliniai rezultatai buvo paskelbti 32 straipsniuose 

užsienio žurnaluose, įtrauktuose į duomenų bazę Thomson Reuters Web of Knowledge ir turinčiuose 

cituojamumo rodiklį, dar 11 tokio pat lygio publikacijų su nuoroda į Programą paskelbta po projektų ataskaitų 

pateikimo. Gauti du Lietuvos patentai. Parengtos vertingos rekomendacijos, svarbios plėtojant įvairių kuro 

elementų technologijas. Šių projektų vykdyme dalyvavo 13 doktorantų bei keletas I ir II studijų pakopos 

studentų. Įgyvendinant Programos antro uždavinio priemonę „Vandenilio gavybos, saugojimo ir kuro 

elementuose naudojamų medžiagų tyrimai, siekiant pasiūlyti naujas funkcines medžiagas, heterostruktūras 

bei technologinius sprendimus, perspektyvius efektyvesnių vandenilio energetikos technologinių 

komponentų gaminimui“ buvo sukurtos naujos fundamentinės ir taikomosios mokslo žinios apie kuro 

elementuose naudojamų medžiagų savybes bei vykstančius juose katalizinius procesus. Tai sudaro prielaidas 

dėl jų panaudojimo naujų gaminių bei technologijų sukūrimui Lietuvoje, taršos emisijos mažinimui, aplinkai 

saugių gamybos procesų kūrimui, atsinaujinančių energijos išteklių platesniam panaudojimui, naujų efektyvių 

cheminės energijos konversijos būdų ir priemonių tolimesniam kūrimui bei plėtrai, taip pat esamų kuro 

elementų tobulinimui, siekiant pagerinti jų efektyvumą. Gautos žinios yra svarbios plėtojant mokslinius 

tyrimus Lietuvoje perspektyviose kuro elementų ir nanomedžiagų tematikose, pripažintose prioritetinėmis 

tyrimų kryptimis tiek Europos Komisijos, tiek Lietuvos Vyriausybės. Jos svarbios kuriant medžiagas ir 

technologijas ateities energijos gamybai Lietuvoje, skatinant tolesnius inovatyvius kompleksinius mokslinius 

ateities energetikos technologijų tobulinimo ir panaudojimo tyrimus, diegiant įvairių bandomųjų kuro 

elementų gamybą Lietuvoje. 

Antrosios priemonės penki projektai buvo skirti energiją tausojančių, kaupiančių ir konvertuojančių 

medžiagų bei technologijų kūrimui. Trys jų plačiau apėmė teršalų emisiją mažinančius degimo procesus ir 
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technologija. Tai ATE-12005 „Vietinio kuro terminio skaidymo procesų tyrimas kuriant efektyvias ir 

ekologiškas technologijas“, ATE-12010 „Biomasės deginimo taršos kontrolė: nuo teršalų susidarymo iki 

žmonių ekspozicijos“, ATE-12020 „Organinių atliekų konversija vandens garo plazmoje mažinant aplinkos 

taršą“. Du projektai buvo skirti energetiškai efektyvių medžiagų tyrimams. Tai ATE-10020 „Kontrastingų 

termoizoliacinių savybių grafeno dangų paruošimas, naudojant lazerinį apdirbimą“, ATE-12013 „Energiją 

tausojančių medžiagų kūrimas, tyrimai ir taikymas pastatų atitvarose“.  

Projektas „Vietinio kuro terminio skaidymo procesų tyrimas kuriant efektyvias ir ekologiškas 

technologijas“ (BIOKONVER), (sutarties Nr. ATE-02/2012, paraiškos Nr. ATE-12005 vadovas dr. Vitas 

Valinčius). 

Pagrindinis projekto tikslas – biomasės ir rūšiuotų atliekų dujinimo, pirolizės bei plazminių procesų 

tyrimai, siekiant efektyviai ir ekologiškai gaminti šilumą bei elektros energiją mažos ir vidutinės galios 

energetiniuose įrenginiuose. Tai apima dujinimo arba sintetinių dujų gamybos, jų valymo bei deginimo 

technologijų kūrimą, biokuro deginimo produktų valymo metodų pritaikymą, plazminėmis technologijomis 

formuojamų metalų oksidų katalizatorių panaudojimą energetikoje, sintetinių dujų naudojimo šilumos, 

šaldymo ir elektros gamybos įrenginiuose bei kenksmingų teršalų, susidarančių šiuose įrenginiuose mažinimo 

tyrimus. 

Vykdant projektą atlikti biomasės reaktoriaus darbo bandymai naudojant medienos skiedras bei 

granules, nustatyta dujų sudėtis, jų energetinė vertė, pagrindinių parametrų (kuro, oro, reakcijos 

temperatūros) įtaka proceso eigai. Atsižvelgiant į gautus rezultatus optimizuotas ir rekonstruotas biomasės 

dujinimo reaktorius. Atliktais dujinimo tyrimais nustatyta, kad sukurto dujinimo reaktoriaus konstrukciniai 

ypatumai leidžia pakelti dujinimo reakcijos temperatūrą nuo 850 iki 1200 oC, du kartus sumažinti anglies kiekį, 

10 % padidinti dujų kaloringumą, 12,5 proc.- dujinimo efektyvumą.  

Siekiant kokybiškai sudeginti gautas dujas vykdyti beliepsnio degiklio eksperimentiniai tyrimo darbai 

bei paruoštas naujo degiklio projektas, įgalinantis sumažinti NOx koncentraciją 30 proc., o dar papildomai 

įvedus generatorinių dujų – 50 proc. 

Siekiant sukurti ir realizuoti naujausias plazmines technologijas, buvo realizuotas plazminis katalizinių 

dangų nusodinimo procesas ir gautos pirmosios katalizinės metalų oksidų dangos ant metalinių substratų. 

Katalizatorių ir dangų katalizinių savybių tyrimui bei konversijos rodikliams nustatyti buvo suprojektuotas ir 

pagamintas specialus stendas katalizatorių aktyvumo oksiduojant įvairius teršalus tyrimui. Pagamintas ir 

ištirtas katalizinis monolitinis reaktorius, savo sudėtyje neturintis tauriųjų metalų ir pasižymintis ypač dideliu 

efektyvumu. Projekto įrenginyje įrengtame reaktoriuje CO konversija prasideda 260–280 oC temperatūroje ir 

vyksta labai intensyviai, kol visas CO oksiduojamas. Tuo pačiu metu vyksta H iCi oksidacija bei intensyvi NOx 

redukcija. 

Sukurtas eksperimentinio biokuro granulių dujinimo/deginimo įrenginio prototipas, skirtas 

efektyvesniam biokuro, o ateityje ir agrokuro, granulių deginimui, leidžia minimizuoti kietųjų dalelių, nepilno 

terminio skilimo produktų CO ir CiHj emisijas. Dujinimo/deginimo produktų efektyvesniam valymo ar nedegių 

komponenčių atskyrimo tyrimui buvo sukurtas dujų pralaidumo per membranas tyrimo eksperimentinis 

įrenginys.  

Projekto metu suprojektuotas, pagamintas ir sumontuotas eksperimentinis įrenginys, skirtas biokuro 

degimo produktų valymui tirti. Atlikti preliminarūs tyrimai. Tyrimams naudotas vamzdinis sauso tipo 

elektrostatinis filtras.  

Tyrimo rezultatai publikuoti keturiuose straipsniuose (iki projekto baigiamosios ataskaitos išleidimo 

buvo pateikti dar keturi rankraščiai aukšto lygio žurnalams) užsienyje leidžiamuose žurnaluose ir vienas – 

Lietuvoje leidžiamame žurnale (visi jie referuojami duomenų bazėje Thomson Reuters Web of Knowledge), 

keliuose kituose vietiniuose leidiniuose bei daugiau nei dešimtyje konferencijų darbų. 
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Vykdant projektą buvo sukurtos 4 technologijos. Pateikiamas kiekvienos iš šių technologijų 

technologinės parengties lygio (TPL) vertinimas: atliktas biomasės dujinimo proceso optimizavimo kaloringų 

dujų gamybai tyrimas, sukonstruotas deginimo reaktorius su beliepsnio tipo degikliais - TPL 7; sukurta 

plazminė technologija, sudarytos metalų oksidų katalizinės dangos, skirtos degimo produktuose esančių 

teršalų neutralizavimui, sukonstruotas katalizinis monolitinis reaktorius ir atlikti jo savybių tyrimai - TPL 7-8; 

atliktas eksperimentinis ir skaitinis biokuro granulių dujinimo/deginimo tyrimas granulių dujinimo/deginimo 

įrenginyje, sukurtas patobulintas prototipas – TPL 7; kietųjų dalelių surinkimui degimo produktuose buvo 

pritaikytas elektrostatinis filtras. Tam suprojektuotas, pagamintas ir sumontuotas eksperimentinis įrenginys 

su vamzdiniu sauso tipo elektrostatiniu filtru, atlikti preliminarūs tyrimai - TPL 6-7. Apibendrinant atskirų 

projekte sukurtų technologijų TPL, bendras projekto TPL 7. 

Projektas „Biomasės deginimo taršos kontrolė: nuo teršalų susidarymo iki žmonių ekspozicijos“ 

(BioMassPoll), (sutarties Nr. ATE-05/2012, paraiškos Nr. ATE-12010 vadovas dr. dr. Dainius Martuzevičius). 

Šiame kompleksiniame projekte buvo ištirti kietojo kuro (koncentruojantis į įvairias biokuro rūšis) 

degimo metu susidarantys teršalai, jų sklaida aplinkoje ir patekimas į gyvenamąsias patalpas. Tuo pačiu, 

atlikta ėminių rinkimo ir analizės metodų taikymo plėtra kuro deginimo teršalų identifikavimui ir šaltinio 

nustatymui.  

Teršalų emisija kieto kuro degimo metu buvo nustatomi eksperimentiškai laboratorinio modeliavimo 

būdu, naudojant rinkoje esantį 15 kW katilą. Pirmuoju tyrimo etapu buvo tiriamos emisijos, deginant įvairias 

biomasės rūšis (saulėgrąžų lukštų granulės, šiaudų granulės, grikių lukštai, kukurūzų stiebų granulės, grūdų 

atsijos), taip pat buvo tiriamos medienos granulės ir nuotekų dumblo granulės. Taršiausias biokuras pasirodė 

grūdų atsijos (PM2.5 emisija sudarė 4866 mg/kg), už kurį taršesnės buvo nuotekų dumblo granulės (5226 

mg/kg). Pastarasis kuras taip pat pasižymėjo palyginti didelėmis PAA emisijomis (1024.81 µg/kg aerozolio 

frakcijoje iki 0,32 µm), tarpe biokuro PAA emisijos buvo didžiausios deginant šiaudų granules (253.26 µg/kg). 

Antruoju kuro deginimo eksperimento buvo nustatytos emisijos vykstant nekontroliuojamam didelį 

šilumingumą turinčių buitinių atliekų degimui mažos galios buitiniame katile. Tirtos šios atliekos: laikraštinis 

popierius, balintas popierius, kompozitinės pieno ir sulčių pakuotės, kempinės, vienkartiniai indeliai, ir kt. 

Kaip pagrindinis kuras emisijų tyrimo metu buvo naudojamos žinomų charakteristikų medienos granulės). 

Degant atliekų kurui, dalelių skaitinė emisija padidėja 100 – 1000 kartų, lyginant su optimaliu degimu degant 

medienos granulėms. Buitinių atliekų šilumingosios frakcijos bandinių deginimas mažo galingumo katiluose 

sudarė PAA emisijas iki 10 kartų didesnes, nei deginant medienos granules. Tyrimai patvirtino atliekų 

deginimo buitiniuose katiluose pavojingumą. 

Kietojo kuro deginimo produktų tyrimo aplinkos ore metu pastebėtas ryškus sezoninis dalelių 

koncentracijos svyravimas, būdingas ir kitiems Šiaurės Europos miestams, kuriuose ryški biokuro deginimo 

įtaka. 

Vėdinimo režimai turi įtakos teršalų prasiskverbimui į vidaus patalpų orą. Priverstinio vėdinimo atveju 

aplinkos ore esantys kuro degimo teršalai efektyviau transportuojami į patalpas. 

Tyrimo rezultatai publikuoti 2 straipsniuose užsienyje leidžiamuose ir duomenų bazėje Thomson 

Reuters Web of Knowledge referuojamuose žurnaluose (iki projekto baigiamosios ataskaitos išleidimo dar 2 

straipsniai buvo pateikti redakcijoms ir gavo teigiamą jų įvertinimą). Projekto rezultatai pristatyti 7 

konferencijose. 

Projekto ATE-12010 vykdymo metu ištirti įvairių biokuro rūšių degimo metu susidarantys teršalai, jų 

sklaida aplinkoje ir patekimas į gyvenamąsias patalpas, atlikta ėminių rinkimo ir analizės metodų taikymo 

plėtra kuro deginimo teršalų identifikavimui ir šaltinio nustatymui. Galima konstatuoti, kad projektas 

koncentruotas į esamų metodų taikymą aplinkos taršos tyrimams, todėl gana sudėtinga projektui pritaikyti 

technologinės parengties lygio vertinimą. Pačias tyrime naudotas aplinkos taršos vertinimo technologijas 
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galima vertinti kaip pasiteisinusias ir patvirtintas, tačiau projekto tikslas ne šių technologijų sukūrimas, o jų 

taikymas. Apibendrinant – TPL vertinimas šiam projektui netaikytinas.  

Projektas „Organinių atliekų konversija vandens garo plazmoje mažinant aplinkos taršą“ 

(GarPlazKonv), (sutarties Nr. ATE-10/2012, paraiškos Nr. ATE-12020 vadovas dr. Viktorija Grigaitienė). 

Šiame moksliniame darbe sukurta vandens garo plazminė technologija, skirta dujinių, skystų bei kietų 

organinių atliekų konversijai.  

Vykdant projektą suprojektuotas ir išbandytas eksperimentinis atmosferinio slėgio, nuolatinės srovės 

plazmos generatorius ir dviejų tipų plazmocheminiai reaktoriai – dujinių bei skystų ir kietų organinių atliekų 

skaidymui. 

Atlikti dujinių, skystų bei kietų medžiagų konversijos bandymai parodė, kad vandens garo plazmos 

aplinkoje galima gauti sintetines, vandeniliu praturtintas dujas. Nustatyta, kad pagrindiniai reakcijos 

produktai yra H2 ir CO dujos. Jų koncentracija bendrame reakcijos produktų masės balanse sudarė daugiau 

kaip 55 proc..  

Atlikus įvairių organinių atliekų konversijos tyrimus, nustatyta, jog didžiausias efektyvumas (67 proc. 

H2) pasiekiamas skaidant dujines atliekas. Skaidant skystas bei kietas atliekas, gauta 34–27 proc. H2, kadangi 

buvo reikalinga suteikti papildomą energiją jų dujinimui. 

Kiekvienu atveju konversijos proceso efektyvumas priklauso nuo skaidomos medžiagos savybių, t. y. 

cheminės sudėties, šiluminės vertės, agregatinės būsenos, jos paruošimo ir t. t. Todėl, siekiant didesnio 

ekonominio efektyvumo, labiau tinka didesne žemutine degimo šiluma pasižyminčios atliekos. Atsižvelgiant į 

aplinkosaugos poreikius, darbe naudota vandens garo plazminė technologija yra efektyvi priemonė ne tik 

įvairioms organinėms, bet ir neorganinėms medžiagoms perdirbti į naudingas medžiagas jų tiesiogiai 

nedeginant. Taip pat galima teigti, kad darbe naudotas plazminis metodas gali būti sėkmingai taikomas 

pavojingoms atliekoms (kurių negalima tiesiogiai deginti) neutralizuoti. Taigi, apdorojant pavojingas atliekas 

vandens garo plazmos aplinkoje, jų nukenksminimo efektyvumas siekia 99,99 proc. Todėl šis metodas kol kas 

efektyviausias aplinkosaugos požiūriu. Be to, palyginti su tradiciniais metodais, technologija pasižymi dideliu 

našumu ir mažesniais sistemos gabaritais, greitu paleidimu ir sustabdymu, mobilumu, o proceso metu 

pasiekiamos labai aukštos temperatūros, atsiranda galimybė kontroliuoti proceso aplinką, sumažėja 

išmetamųjų dujų emisija. Vykdant kuro ir biomasės konversiją vandens garu ir lyginant su iškastinio kuro 

deginimu, atliekų tūris sumažėja iki 3–5 % jų pirminio tūrio.  

Projekto metu gautą mokslinę produkciją demonstruoja publikuoti 4 straipsniai duomenų bazėje 

Thomson Reuters Web of Knowledge referuojamuose žurnaluose, turinčiuose citavimo indeksą bei vienas 

straipsnio rankraštis. Projekto rezultatai taip pat viešinti konferencijose bei mokslo populiarinimo leidiniuose. 

Projekto ATE-12020 vykdymo metu sukurtas prototipas – suprojektuotas, pagamintas ir ištirtas 

eksperimentinis įrenginys, atlikti eksperimentiniai tyrimai, gauti patikimi rezultatai. Projekte sukurtos 

technologijos parengties lygis TPL 6–7.  

Aukštesniam TPL pasiekti būtų reikalingi ekonominiai skaičiavimai, aplinkosauginis vertinimas (LCA), 

taip pat turėtų būti pagamintas pramoninis įrenginys su pagalbiniais mazgais bei naujesne modifikuota ir 

pritaikyta pramoniniams įrenginiams matavimo ir kontrolės aparatūra.  

Projektas „Kontrastingų termoizoliacinių savybių grafeno dangų paruošimas, naudojant lazerinį 

apdirbimą“ (LAGO), (sutarties Nr. ATE-06/2010, paraiškos Nr. ATE-10020 vadovas dr. Gediminas Račiukaitis). 

Šiame projekte ištirti grafito oksido redukcijos į grafeną procesai, veikiant lazerio spinduliuotei ir 

sukurta technologija lanksčioms ir dideliu šiluminiu laidumu pasižyminčioms grafeno dangoms formuoti. 

Tokios dangos yra labai perspektyvios energiją tausojančiose sistemose ir gali būti darbiniai elementai 

šilumokaičiuose, šilumos siurbliuose, efektyviai veikiančių šaldymo įrenginiuose ir kitoje įrangoje.  
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Projekto vykdymo metu sukurta metodika įvairaus storio (40–1200 nm) grafito oksido dangoms ant 

polimerinių membraninių filtrų suformuoti. Dalis GO dangų buvo modifikuota organiniais funkciniais 

reagentais, siekiant sujungti pavienius GO lakštus ir gauti geresnės kokybės dangas, taip pat paskatinti 

geresnės kokybės grafeno lakštų formavimąsi, veikiant lazerinei spinduliuotei. Naudojant šiuos funkcinius 

reagentus, susintetinti GO ir organinių dažų nanokompozitai. Dangų gavimo technologijos pagrindu pateikta 

paraiška patentui. 

Tyrimai buvo atlikti su įvairiais būdais paruoštomis grafito oksido dangomis, modifikuojant jas lazerio 

spinduliuote, ir stebint struktūrinius pokyčius Ramano sklaidos metodais. Surasti lazerinio poveikio režimai, 

kurie inicijuoja grafeno fazės formavimąsi. Tyrimų metu buvo išsiaiškinti fizikiniai cheminiai procesai, 

vykstantys redukuojant grafito oksidą į grafeną ir sukurti lazeriniai būdai lokaliai suformuoti elektrai ir šilumai 

laidžias struktūras sluoksnyje, įsisavinti metodai kontroliuoti grafeno savybes Ramano spektrometrijos 

metodais. 

Projekto vykdymo metu suformuotos redukuoto grafeno struktūros dangose bei skaitiškai ir 

eksperimentiškai ištirtos jų šilumos perdavimo savybės. Šilumos laidininkai iš grafito oksido lazeriu redukuoto 

į grafeną, gali būti pritaikyti šilumos nuvedimui nedideliu (iki 1 cm) atstumu, naudojant labai mažo skerspjūvio 

ploto kanalus. 

Tobulinant sukurtas technologijas bus galima išplėsti dideliu šiluminiu laidumu pasižyminčių grafeno 

dangų panaudojimą Saulės energijos kolektoriuose, kietakūnio apšvietimo sistemose, fotoelektros keitiklių 

grandynuose, kur reikalingi lokalizuoti šilumos mainai ir padidinti jų darbo efektyvumą.  

Tyrimo rezultatai publikuoti 2 straipsniuose užsienyje leidžiamuose ir duomenų bazėje Thomson 

Reuters Web of Knowledge referuojamuose žurnaluose (iki projekto baigiamosios ataskaitos išleidimo buvo 

parengti arba rengiami dar 3 straipsniai). Projekto rezultatai pristatyti konferencijose. 

Projekto ATE-10020 vykdymo metu sukurta technologija lanksčioms ir dideliu šiluminiu laidumu 

pasižyminčioms grafeno dangoms formuoti. Projekte sukurtos technologijos parengties lygis TPL 4. 

Aukštesniam TPL pasiekti būtų reikalinga detaliai išnagrinėti dangų panaudojimo realiose sistemose 

galimybes ir pavyzdžius, sukurti prototipą, patvirtinantį dangų taikymą realiomis eksploatacinėmis sąlygomis.  

Projektas „Energiją tausojančių medžiagų kūrimas, tyrimai ir taikymas pastatų atitvaruose“ (ETMIS), 

(sutarties Nr. ATE-07/2012, paraiškos Nr. ATE-12013 vadovas dr. Sigitas Vėjelis). 

Projekto vykdymo metu sukurtos ir ištirtos efektyvios termoizoliacinės ir termoizoliacinės 

konstrukcinės medžiagos ir sistemos. 

Vykdant projektą parinkus tinkamą sudėtį ir racionalius technologinius parametrus, gauta efektyvi 

termoizoliacinė medžiaga iš kanapių pluošto. Gauta racionali gaminio makrostruktūra užtikrina mažą šilumos 

laidumo koeficientą 0,034–0,045 (W/mK), kai tankis kinta nuo 15–100 kg/m3 ribose. Tokių gaminių šilumos 

laidumo koeficientas yra mažesnis nei mineralinės vatos gaminių, o gaminių paruošimui reikalingos mažesnės 

energijos sąnaudos, gaminiai pasižymi ekologiškumu ir paprastu utilizavimu jų eksploatavimo ciklo pabaigoje. 

Geriamojo vandens valymo nugeležinimo įrenginiuose susidarantis dumblas, kurio sudėtyje yra didelis 

68 proc. Fe2O3 kiekis, yra pigi, ekologiška, atsinaujinanti antrinė žaliava, kuri gali būti efektyviai panaudota 

gaminant keraminius gaminius. Atlikti tyrimai parodė, kad didelį 40–60 proc. geriamojo vandens valymo 

dumblo (DWTS) kiekį galima naudoti gaminant efektyvius, mažo tankio ir šilumos laidumo keraminius 

gaminius. DWTS priedo panaudojimas sutaupo brangias natūralias žaliavas, o gauti keraminiai gaminiai gali 

būti naudojami pastatų atitvarų konstrukcijose kaip termoizoliacinė–konstrukcinė medžiaga. 

Poliuretanų gamybai efektyviai gali būti naudojami natūralūs polioliai. Tokiu būdu pagaminti 

poliuretanai pasižymi mažu šilumos laidumo koeficientu (0,033–0,039W/(mK), mažu įmirkiu (0,2 kg/m2), 

mažais susitraukimais (1,2 proc.). Savybių pagerinimui gali būti naudojami įvairūs priedai – augalinis 

glicerinas, krakmolas, celiuliozės atliekos ir kt. 
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Portlandcemenčio pagrindu sukurta daugiafunkcinė mažo tankio matrica, panaudojant skirtingus SiO2 

komponentą turinčius priedus nustatyta, kad mikrosilikos priedas stabdo, o metakaolino – nežymiai greitina 

matricos maksimalų šilumos išsiskyrimo greitį. Matricos klampa pastebimai sumažinama superplastiklio 

„Castament FS-40“ (mažiausia elektros laidumo vertė, šarminė aplinka) pagalba. Tyrimų rezultatai parodė, 

kad padidinus aktyviosios paviršiaus medžiagos kiekį iki 0,09 % (skaičiuojant nuo portlandcemenčio), matricos 

tankis sumažėjo apytiksliai 2 kartus, lyginant su matricos, kurioje nenaudota aktyvioji paviršiaus medžiaga, 

tankiu. Keičiant dalį portlandcemenčio maltomis autoklavinio akytojo betono atliekomis (nuo 5 iki 15 proc.), 

galima padidinti matricos gniuždomąjį stiprį nuo 19 iki 47 MPa (po 28 parų kietinimo). 

Teigiamas efektas gautas smulkius polistireninio putplasčio trupinius panaudojus termoizoliacinio tinko 

sudėtyje. 2 mm dydžio minėtų trupinių priedas (1,25–1,75 litro vienam kilogramui sauso tinko mišinio) leidžia 

sumažinti tinko šilumos laidumo koeficientą nuo 0,25 iki 0,11 W/m∙K. Iki 50 proc. „kvėpuojančių“ intarpų 

kiekis sumažina polistireninio putplasčio plokščių vandens garų difuzijos koeficientą nuo 40 iki 15. 

Vykdant projektą parengta 12 mokslinių publikacijų žurnaluose. Tačiau Projekto mokslo tyrimų 

rezultatų lentelėje nurodytas tik vienas mokslo straipsnis Lietuvoje leidžiamame periodiniame mokslo 

leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį duomenų bazėje Thomson Reuters Web of Knowledge. Atliktų 

tyrimų pagrindu parengtos 4 paraiškos naujų medžiagų patentavimui. Remiantis gautais tyrimų rezultatais, 

Lietuvos įmonėse pagamintos 6 įdiegimo aktais patvirtintos bandyminės medžiagų partijos.  

Projekto ATE-12013 vykdymo metu sukurtos ir ištirtos efektyvios termoizoliacinės ir termoizoliacinės 

konstrukcinės medžiagos ir sistemos, parengtos 4 paraiškos naujų medžiagų patentavimui, pagamintos 6 

bandyminės medžiagų partijos. Bendras projekto technologinės parengties lygis TPL 7–8.  

Programos II-ojo uždavinio „Ateities energijos gamybos, tiekimo ir efektyvaus vartojimo mokslinės 

bazės kūrimas“ 3-jai priemonei „Šilumos ir šviesos vartojimo pastatuose efektyvumą didinančių sistemų 

kūrimas ir optimizavimas“ buvo skirti trys projektai.Tai ATE-10023 „Energiją tausojantis ir psichofiziškai 

tinkamas kietakūnis apšvietimas gatvėms“, ATE-12003 „Mezopiniai kietakūniai šviesos šaltiniai“, ATE-12007 

„Pastato ir atsinaujinančios energijos vartojimo tvarumo modelis“. 

Projektas „Energiją tausojantis ir psichofiziškai tinkamas kietakūnis apšvietimas gatvėms“ (ETAGA). 

(Sutarties Nr. ATE-09/2010, paraiškos Nr. ATE-10023, vadovas prof. habil. dr. A. Žukauskas).  

Projektas skirtas moksliniams tyrimams, suteikiantiems reikalingas žinias sparčiam kietakūnio 

apšvietimo technologijos skverbimuisi į gatvių, kelių apšvietimą Lietuvoje. Projekto tikslas yra sukurti 

mokslinius pagrindus kietakūnių šviesos šaltinių ir „išmaniųjų“ sistemų, skirtų gatvių apšvietimui, kūrimui ir 

diegimui Lietuvoje. Vykdant projektą, buvo įrengtas ir charakterizuotas išmaniojo gatvių apšvietimo poligonas 

eismo intensyvumo ir oro sąlygų įvertinimui realiu laiku ir dinaminiam skirtingo skaisčio zonų formavimui, 

naudojant susietus temdomus kietakūnius šviestuvus. Įvertinta, kad, neprarandant apšvietimo kokybės, 

dinaminis valdymas leidžia sumažinti energijos sąnaudas apie 20 proc., reaguojant į oro sąlygas, ir bent 25 

proc., reaguojant į eismo intensyvumą. Nustatyta, kad esant snieguotai gatvės dangai, gatvės šviestuvų 

šviesos srautą, taip pat ir energijos sąnaudas galima mažinti nuo 1,5 iki 4 kartų. Atliktas dinamiškai 

formuojamos šviestuvų fotometrinės charakteristikos, kuri gali pagerinti šlapio grindinio skaisčio tolygumą, 

modeliavimas. Sukurta rūko optinio tankio matavimo metodika, kurią galima pritaikyti išmaniojo gatvių 

apšvietimo sistemose. Ištirta skirtingų spalvų šviestukų spinduliuotės praleistis rūke, taip pat skaisčio ir 

susietosios spalvinės temperatūros priklausomybė nuo rūko optinio tankio. Remiantis reakcijos trukmės 

matavimais bei akių judesių tyrimais, parodyta, kad kietakūnių šviesos šaltinių fotopinio aplinkos skaisčio 

psichofizikinis ekvivalentas mezopinėmis sąlygomis gali būti kelis kartus mažesnis aukšto slėgio natrio garų 

lempos atžvilgiu. Psichologiniai tyrimai dviejų gatvės apšvietos zonų sąlygomis parodė, kad artimosios zonos 

(iki 90 m) apšvietimo režimų subjektyvus vertinimas remiasi saugumo ir estetiniais požymiais. Ištirtas 
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šviestukų sandūros temperatūros laikinis kitimas ir išėjimo charakteristikos, esant skirtingiems temdymo 

režimams. Sukurtas metodas, skirtas šviestukų šiluminės relaksacijos trukmių radimui.  

Parodyta, kad Lietuvos miestuose gatvių apšvietimo sistemų įrengtąją galią verta pradėti mažinti, 

diegiant ne mažesnio nei 80 lm/W našumo šviestukus, ir pasiekti 50 proc. mažinimo efektą, diegiant 130 

lm/W našumo šviestukus. Sukurtas modelis, skirtas diegiamos kietakūnės gatvių apšvietimo technologijos 

techninio ir ekonominio efekto įvertinimui. 

Projekto lėšos panaudotos pagal paskirtį ir pagrįstai. 

Projekto metu gauti rezultatai atitinka planuotus, išdėstyti išsamioje ataskaitoje, paruoštos trys 

publikacijos leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį duomenų bazėje Thomson Reuters Web of 

Knowledge, eilė pristatymų konferencijose. Mokslinė vertė papildomai yra ta, kad apšvietimo sąlygos 

išanalizuotos, atsižvelgiant į tinkamumą žmogui. Projekto vykdytojų pateiktos išvados ir rekomendacijos 

pagrįstos ir konkrečios. Jos įgalina ateityje panaudoti gatvių apšvietimą kietakūniais šviesos šaltiniais ir tokiu 

būdu sumažinti išlaidas apšvietimui. Teoriniai tyrimai papildo žinias apie kietakūnių šviesos šaltinių 

panaudojimą bei jų galimybes. 

Projekto technologinės parengties lygis vertintinas TPL 6–7. 

Projektas „Mezopiniai kietakūniai šviesos šaltiniai“ (MesoLED). (Sutarties Nr. ATE-01/2012 paraiškos 

Nr. ATE-12003, vadovas prof. habil. dr. A. Žukauskas).  

Projektas skirtas kietakūnių baltos šviesos šaltinių optimizavimui mezopinio (apyteminio) akies jautrio 

atžvilgiu ir tokių šaltinių kūrimui, atsižvelgiant į nepageidaujamą nevizualųjį poveikį žmogaus bei kitų 

organizmų cirkadiniam (paros) ritmui ir šviesinę taršą. Parodyta, kad kietakūnių šviesos šaltinių spektrinės 

galios skirstinys (SGS) gali būti optimizuotas panaudojant vaizdinių užduočių atlikimu grįstą mezopinę 

fotometrijos sistemą ir nevizualiojo fotobiologinio poveikio, turinčio įtakos žmogaus cirkadiniam ritmui, 

skaičiavimus. Minimizuojant mezopinį cirkadinio poveikio faktorių (CPF), gauti optimalūs tiesioginio 

spinduliavimo šviestukų telkinių bei konversijos fosforuose (KF) šviestukų SGS. Pasiūlyti dvispalviai žemos 

spalvinės temperatūros kietakūniai šaltiniai, pasižymintys pastebimai mažesne cirkadinio ritmo sutrikdymo 

grėsme nei įprasti prekiniai šviestukai. Parodyta, kad mezopinėse sąlygose tokių „liepsnos šviesos“ šviestukų 

spalvinės atgavos rodiklių ekvivalentai prilygsta įprastų šviestukų atitinkamiems parametrams fotopinėse 

sąlygose. Sumodeliuoti ir užpatentuoti KF šviestukai su žemu cirkadiniu poveikiu, skirti fotobiologiškai 

saugiam lauko apšvietimui. Identifikuoti reikiamų parametrų neorganiniai fosforai, reikalingi tokių šviestukų 

sukūrimui. Sukurti šių „liepsnos šviesos“ KF šviestukų maketai, naudojant MOCVD būdu užaugintus 

puslaidininkinius InGaN darinius ir oranžinius fosforus, ir atliktas maketų fotometrinis, kolorimetrinis bei 

fotobiologinis charakterizavimas. Sukurtas „gintarinių“ ir mėlynų šviestukų telkinys su žemu cirkadiniu 

poveikiu, atliktas šio telkinio charakterizavimas bei ištirtos jo skleidžiamos šviesos psichofizinės savybės. 

Palyginus su įprasta aukšto slėgio natrio garų lempa, telkinys pasižymi iki 30 proc. mažesniu CPF, panašia 

reakcijos į nukrypusią nuo regos ašies veikmę trukme ir panašiu achromatinių skaisčio kontrastų aptikimo 

slenksčiu visoje eismui svarbioje skaisčių srityje. Tačiau šiam šviesos šaltiniui būdingos pastebimai geresnės 

spalvų atgavos ir spalvų diskriminavimo charakteristikos. Tokio šaltinio spindulinis našumas gali siekti 75 

proc., o šviesinis efektyvumas – iki 260 lm/W. Sukurtas tokio šviestuvo pramoninis prototipas, kuris perduotas 

atžalinei bendrovei.  

Pasiūlytas metodas leidžiantis optimizuoti kietakūnių šviesos šaltinių su derinamu nevaizdiniu 

fotobiologiniu poveikiu žmogaus cirkadiniam ritmui SGS. Sukurtas išmanus keturspalvis lauko šviestuvas, 

galintis generuoti aukštos spalvinės atgavos metamerinius šviesos derinius su kontroliuojamais šviesiniu ir 

cirkadiniu srautais. Naudojant šį šaltinį realiomis lauko sąlygomis, rastos subjektyviai „maloniausios“ SST 

vertės esant fiksuotoms apšvietos vertėms ir įvertintas subjektų pasirengimas mažinti SST ir apšvietą, tam, 

kad būtų užtikrinamas mažiausias cirkadinio ritmo trikdymas.  
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Projekto išlaidos buvo vykdomos atsižvelgiant į patvirtintą projekto sąmatą. 
Projekto metu gautą mokslinę ir technologiją produkciją atspindi 3 publikacijos žurnaluose, 

referuojamuose duomenų bazėje Thomson Reuters Web of Knowledge, dar du straipsniai paruošti spaudai. 

Užpatentuoti KF šviestuvai su žemu cirkadiniu poveikiu, skirti fotobiologiškai saugiam lauko apšvietimui 

(tarptautinis bei Lietuvos patentas), sukurta itin žemos spalvinės temperatūros šviesos šaltinio technologija ir 

naujas gaminys, kurie išbandyti praktikoje. Palaikomi ryšiai su verslo subjektais, savivaldybėmis ir apšvietimo 

projektuotojais bei teikiamos paslaugos per atviros prieigos centrą. 

Projekto technologinės parengties lygis vertintinas TPL 6–7. 

Projektas „Pastato ir atsinaujinančios energijos vartojimo tvarumo modelis“ (PatenMod). (Sutarties 

Nr. ATE-03/2012, paraiškos Nr. ATE-12003, vadovas prof., habil. dr. Vytautas Martinaitis).  

PatenMod projektas skirtas sukurti ir išbandyti pastatuose integruotai veikiančių ir maksimaliai 

atsinaujinančią energiją naudojančių inžinerinių sistemų (šildymo, vėdinimo, vėsinimo, karšto vandens 

ruošimo, apšvietimo) termodinaminio (ekserginio) ir ekologinio efektyvumo vertinimo matematinį modelį. 

Projekto produktas – pastato konkrečiame sklype preliminaraus sprendinio modeliavimo technologijos 

koncepcija, kuri jo energinį tvarumą kiekybiškai įvertina šiame projekte sukurtame algoritme apjungus kelias 

specializuotas skaitmeninio modeliavimo priemones specialiai sukurtomis sąsajomis. Buvo sukurta ir 

išbandyta modeliavimo technologijos koncepcija, kuria yra gaunamas pastato aprūpinimo energija ir jo 

energijos vartojimo sistemų tvarumo modelis. Tam nustatomas atsinaujinančios energijos bendras ir pagal 

atskiras formas disponuojamas potencialas konkrečiose klimatinėse sąlygose esančiame pastato sklype. 

Nustatomi pirminį architektūrinį ir konstrukcinį sprendinį turinčiam pastatui komforto sąlygas laiduojantys ir 

su energijos sąnaudomis siejami šilumos ir šviesos poreikiai. Randamas charakteringų atsinaujinančios 

energijos transformavimo technologijų derinys bei vertinami suformuoti specifiniai inžinerinių sistemų 

veikimo metų ciklo režimai. Modeliu nustatomas gyvavimo ciklo trukmėje tvarus atsinaujinančios energijos 

panaudojimo pastate sprendinys. Jis vertinamas pasiūlytu bendruoju tvarumo kriterijumi.  

Projekto tiksle numatytam modeliui formuoti bazinėmis yra pasirinktas pasauliniu mastu pripažintų 

skaitmeninio modeliavimo priemonių komplektas: pastato klimato duomenų ir analizės (METEONORM), 

architektūrinio konstrukcinio detalizavimo (DesignBuilder), medžiagų ir procesų gyvavimo ciklo analizės 

(SimaPro), pastato techninių inžinerinių sistemų ir energijos transformatorių (TRNSYS, PolySun). Parengtos 

sprendinio parengimo – vertinimo technologijos mokslinį naujumą sudaro pats vertinimo proceso algoritmas 

ir jo realizavimui sukurtos priemonės. Tokiomis pagrindinėmis priemonėmis yra: sukurtas lokaliai (pvz., 

pastato sklype) disponuojamo atsinaujinančios energijos išteklių potencialo įvertinimo termodinaminis – 

statistinis modelis bei su pastato poreikiais suderinto tų išteklių panaudojimo technologijų prioritetizuoto 

parinkimo metodas; sukurtas bazinis pastato modelis, nustatyti to pastato tvarumo kiekybiniai rodikliai bei 

įvertintos jų gerinimo galimybės architektūrinėmis ir konstrukcinėmis priemonėmis; sudaryti Lietuvai būdingi 

gyvenamųjų pastatų vartotojų elgseną apibūdinantys profiliai, įgalinantys tiksliau vertinti pastato energijos 

poreikių rodiklius; sukurtas ekserginio efektyvumo vertinimo algoritmas skirtingoms aprūpinimo energija 

technologijų grandinėms; sudarytas efektyvumo (termodinaminio: energinio ir ekserginio), racionalumo 

(ekonominio ir gyvavimo ciklo) bei priimtinumo (aplinkosauginio ir komfortinio) vertinimo kriterijų derinys bei 

algoritmas (sprendinio vertinimo medis) bendrajam tvarumo kriterijui įvertinti.  

Tyrimo rezultatai paskelbti viename vietiniame aukšto reitingo leidinyje, ir dviejuose aukšto ir žemesnio 

nei vidutinis tarptautiniuose leidiniuose. Du rankraščiai pateikti aukšto lygio leidiniams. Tyrimų rezultatai 

paskelbti daugelyje konferencijų darbų, gautas Lietuvos patentas. Savo kokybe moksliniai straipsniai yra kiek 

žemesnio lygio nei planuota. Projekto lėšos panaudotos projekto užduotims vykdyti. Nors ir paaiškinti, bet 

nepanaudoti daugiau nei 70 tūks, lt. byloja apie prastą projekto biudžeto planavimą ir rizikų valdymą. 

Projekto išvados ir rekomendacijos po kai kurių pataisymų atspindi atliktus darbus.  
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Projekto technologinės parengties lygis vertintinas TPL 4–5. 

Apibendrinant galima teigti, kad šie trijų šviesos ir šilumos vartojimo efektyvumą didinančių sistemų 

kūrimo ir optimizavimo priemonės projektų tikslai ir uždaviniai suformuoti atsižvelgiant, kad apsirūpinimo 

energija grandinėje didžiausias energijos vartojimo efektyvumo didinimo potencialas yra galutinio vartojimo 

grandyje. Būtent galutinio vartotojo sistemos (šildymo, vėdinimo, apšvietimo ir kt.) pasižymi menku 

integralumo, efektyvumo lygiu. 

Gatvių apšvietimui skirto projekto vykdymo metu inicijuoti darbai, skirti energiją taupančiam ir 

psichofizikiškai tinkamam naujos kartos lauko apšvietimui, toliau tęsiami. Sukurtas išmaniojo gatvių 

apšvietimo poligonas tarnauja kaip vienas Saulėtekio slėnio technologijos demonstravimo objektų ir bus 

naudojamas, teikiant konsultacijas Lietuvos miestų savivaldybėms kitoms viešosioms institucijoms, taip pat ir 

privatiems subjektams. Projekto metu sukaupta literatūra, naujos žinios ir įsigyta įranga bus naudojama kitų 

nacionalinių ir tarptautinių projektų vykdymui. Šviestukais grįsto apšvietimo pritaikymas gatvių apšvietimui 

buvo ištirtas žemos spalvinės temperatūros kietakūnio šaltinio naudojimas mezopinėmis sąlygomis. Tokie 

rezultatai yra svarbūs projektuojant dinamiškai valdomą apšvietimą, pasižymi visa eile privalumų (geresne 

spalvų atgava, mažesne šviesos tarša ir kt.), tarp jų ir ženkliu energijos tausojimu.  

Pastato kokybei svarbią inžinerinę – energetinę dedamąją šiuolaikiškai kuriant tvarius pastatus 

sustiprina būtent PatenMod projekte sukurtas modelis. Iškylančiose viso pastato integruoto projektavimo 

(angl. – IWBD), integruoto projekto pateikimo (angl. – IPD), statinio informacinio modeliavimo (angl. – BIM) 

technologijose vienu iš esminių bruožų yra darnus architektų, konstruktorių ir inžinierių (angl. – ACE) 

bendradarbiavimas. Pastato kūrimo ir naudojimo proceso dalyviams pradiniame projektavimo etape taikant 

projekte sukurtą technologiją (t. y. proceso algoritmą ir priemones) sustiprėja formuojamos pastato 

koncepcijos bendroji kokybė. Siekiant modelio aukštesnio technologinio parengimo lygio ekspertų nuomone 

plėtojant modelį reikėtų skirti didesnį dėmesį jo verifikacijai.  

 

Programos vykdymo ir rezultatų rodikliai  

Per programos vykdymo 2010–2014 metų laikotarpį buvo skelbti trys kvietimai. 2010 metais buvo 

pradėti vykdyti 10 projektų, atrinktų iš Programos pirmam konkursui pateiktų 27 projektų, kurių bendra suma 

– 7 308 600 litų. Visi šie 10 projektų buvo užbaigti 2011 metais. Tais pačiais metais pradėtas vykdyti 

vienintelis iš 7 antro konkurso projektas, kuriam tais metais skirta 246 000 litų. 2011 metų pabaigoje buvo 

paskelbtas trečiasis Programos kvietimas, pagal kurį buvo pateiktos 23 projektai. Iš jų 2012 metais buvo 

pradėti finansuoti 11 projektų. Šių projektų (kartu su vienu tęsiamu antrojo konkurso projektu, užbaigtu 

vykdyti 2012 metais) įgyvendinimui 2012 metais skirta 4 135 500 litų. 2013 metais vykdyta 11 trečiame 

Programos konkurse atrinktų projektų, kurių įgyvendinimui skirta 2 935 200 litų. 2014 metais visi šie 11 

projektų jiems skyrus 2 573 400 litų buvo užbaigti. Iš viso pagal Programą vykdytiems 22 projektams 2010–

2014 metais buvo skirta 17 198 700 litų ir panaudota 16 821 800 litų, t. y. 97,81 proc. numatytų lėšų. 

Programos projektuose dirbo 290 vykdytojų, iš kurių 36 doktorantai ir 184 mokslinius laipsnius turintys 

tyrėjai. 

Programos projektus vykdė 6 mokslo ir studijų institucijos. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių 

ir technologijos mokslų centras vykdė 5 projektus, kuriems panaudota 3 516,6 tūkst. litų. Lietuvos energetikos 

institutas vykdė 5 projektus, kuriems panaudota 3 503,3 tūkst. litų. Vilniaus universitetas vykdė 4 projektus, 

kuriems panaudota 3 404,6 tūkst. litų. Kauno technologijos universitetas vykdė 3 projektus, kuriems 

panaudota 2 787,0 tūkst. litų. Vytauto Didžiojo universitetas vykdė 3 projektus, kuriems panaudota 2 228,9 

tūkst. litų. Vilniaus Gedimino technikos universitetas vykdė 2 projektus, kuriems panaudota 1 381,4 tūkst. 

litų. 
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Programoje planuoti rezultatai įvykdyti:  

1. Baigiant projektus publikuoti 82 ir rengiant Programos baigiamąją ataskaitą papildomai publikuoti 

28 straipsniai žurnaluose, įtrauktuose į duomenų bazėje Thomson Reuters Web of Knowledge ir turinčiuose 

cituojamumo rodiklį. 83 proc. šių straipsnių publikuota užsienio žurnaluose. Planuota buvo publikuoti 50 tokių 

straipsnių. 

2. Išleistos 2 tarptautinės vertės monografijos (kaip ir buvo planuota).  

3. Gauti 4 patentai ir pateiktos 5 paraiškos Lietuvos patentų biurui bei 1 paraiška pateikta Europos 

patentų biurui. Planuota buvo gauti arba pateikti paraiškas 5 patentams.  

4. Sukurtos ir aprašytos (įdiegtos) 7 technologijos su tai patvirtinančiais dokumentais. Sukurtų, bet 

formaliai nepatvirtintų technologijų, gaminių skaičius didesnis. Planuota buvo įdiegti 5 technologijas. 

Duomenų bazėje Thomson Reuters Web of Knowledge teikiamais duomenimis 2015 balandžio 3 d. 

buvo 76 straipsniai su nuoroda Programos projektams. Jų 36,8 proc. priskiriami medžiagų, 23,7 proc. 

inžinerijos, 23,7 proc. fizikos, 22,4 proc. energijos ir kuro, 17,1 proc. elektrochemijos, 14,5 proc. chemijos 

mokslų sritims. Publikacijos priskiriamos su mažesnėmis vertėmis dar 12 mokslo sričių, įvertinant, kad viena 

publikacija gali būti priskirta kelioms mokslo sritims. 39,5 proc. straipsnių bendraautoriai yra Lietuvoe 

energetikos instituto, 23,7 proc. – Fizinių ir technologijos mokslų centro, 18,4 proc. – Kauno technologijos 

universiteto mokslininkai. Iš 76 straipsnių 11 paskelbta su užsienio bendraautoriais ir 14 – atvirosios prieigos 

žurnaluose. Šie nuo 2011 publikuoti straipsniai cituoti (be savicitavimo) 130-yje straipsnių 136 kartus, h 

indeksas 7. Didžiausio publikacijų skaičiaus buvo pasiekta 2012 metais, t.y. praėjus metams po pirmo 

kvietimo projektų užbaigimo. Citavimas 2012–2014 metais kas metai dvigubėjo. Įvertinant publikavimo ir 

citavimo dinamiką ir inerciją rezultatų rodikliai gerės, tikslinga juos būtų įvertinti po dvejų – trejų metų. 
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

Sprendžiant Programos pirmą uždavinį buvo sukurti energetinio saugumo analizės ir vertinimo 

teorinius principai bei saugumo lygio kriterijai, sudaryta energetinio saugumo vertinimo metodika, įvertintos 

energijos tiekimo trumpalaikių ir ilgalaikių trikdžių ir avarijų pasekmės. Parengta Lietuvos sumaniųjų tinklų 

koncepcija. Remiantis šiais rezultatais sukurti Lietuvos energetinio saugumo ir ateities energetikos 

technologijų optimalaus integravimo į Lietuvos energetinę sistemą modeliavimo programiniai paketai. Atlikti 

patikimumo skaičiavimai elektros perdavimo tinkluose, didžiųjų miestų centralizuoto tiekimo sistemose, dujų 

tiekimo sistemoje pakėlė Lietuvos kompetenciją gebėti savo energetikos sistemų patikimumą vertinti deramu 

tarptautiniu lygiu. Rezultatais jau pradėjo naudotis Energetikos ministerija ir energetikos įmonės. Yra visos 

prielaidos, kad ši tyrimų tematika išliks aktuali ir bus vystoma toliau. Netgi ir be tiesioginio finansavimo, tik 

tuomet lėtesniais tempais ir apimtimis. 

Greta mokslinėmis publikacijomis vertinamų Programos antro uždavinio sprendimo rezultatų buvo 

sukurtos naujos ir patobulintos esamos energijos gamybos, kaupimo, konvertavimo ir efektyvaus vartojimo 

medžiagos, technologijos ir sistemos, gauti technologijų ir gaminių diegimo aktai, patentai ar pateiktos jiems 

paraiškos. Rezultatų technologinės parengties lygio intervalas platus, bet kai kurie jų pasiekė naujo produkto 

demonstravimo fazę (TPL 8). Programos antro uždavinio tyrimų rezultatais buvo remtasi rengiant Sumanios 

specializacijos prioritetų kryptis „Energetika ir tvari aplinka“ bei „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir 

technologijos“. Sukurta nauja mokslinė ir technologinė infrastruktūra bus naudojama naujame MTEP bei 

inovacijų kūrimo etape.  

Tokia daugialypio probleminio turinio Programa sudarė sąlygas bendradarbiauti skirtingų mokslo sričių, 

krypčių ir institucijų mokslininkams, atvėrė galimybes fundamentinių ir taikomųjų mokslų specialistams 

sinergiškai integruotis. Tai neabejotinai prisidėjo ir prisidės ateityje prie naujos MTEP kokybės ir atliktų tyrimų 

universalumo. Pažymėtina, kad daugumoje projektų dalyvavo doktorantai bei antros studijų pakopos 

studentai, kurie dirbo su šiuolaikine aparatūrą, naujomis medžiagomis ir įgijo naujų žinių perspektyvioje 

srityje.  

Programos rezultatais gali naudotis mokslo ir studijų institucijos, ministerijos, agentūros, savivaldybės, 

verslo įmonės ir kiti mokslo pasiekimais suinteresuoti šalies subjektai. Dalis Programos rezultatų Lietuvos 

pramonėje pradėti diegti jau programą vykdant. Jų įvairovė ir kokybė įgalina Lietuvos ir užsienio mokslininkus 

bei verslininkus plačiau bendradarbiauti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo 

programoje Horizon2020, kitų tarptautinių programų veiklose. Šios ataskaitos prieduose talpinamos projektų 

santraukos ir duomenų bazėje Thomson Reuters Web of Knowledge esančių bei cituojamumo rodiklį turinčių 

publikacijų (2015 birželio 30 d. duomenimis) sąrašas leidžia žinybas, verslo ir mokslo subjektus identifikuoti 

bendrus interesus, preliminariai įvertinti bendradarbiavimo galimybes. 

 

 

 

 

 



 

 33 

PRIEDAI 

1 priedas. Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ vykdytų projektų sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
reg. Nr. 

Sutarties 
reg. Nr. 

Projekto vadovas Vykdančioji institucija Projekto pavadinimas 
Prie-

monės 
Nr. 

Projekto 
trukmė 

Lėšos, tūkst. Lt 

Skirta Panaudota 

Pirmas kvietimas 

1. ATE-
10005  

ATE-
01/2010 

habil.dr. Antanas Feliksas 
Orliukas  

Vilniaus universitetas  Superjoninių keramikų su greitąja deguonies 
vakansijų pernaša gamyba, tyrimas ir taikymas 
kuro elementuose  

2.1 2010-09-01–
2011-12-31 

453,2 445,4 

2.  ATE-
10008  

ATE-
02/2010  

dr. Liudas Pranevičius  Vytauto Didžiojo universitetas Vandenilio gavyba iš vandens garų plazmos 
molekulinės implantacijos būdu  

2.1 2010-09-01– 
2011-12-31 

758,1 757,6 

3. ATE-
10009  

ATE-
03/2010 

dr. Loreta Tamašauskaitė-
Tamašiūnaitė 

Valstybinis mokslinių tyrimų 
institutas Fizinių ir technologijos 
mokslų centras  

Naujos medžiagos kuro elementams: sintezė, 
charakterizavimas ir savybės  

2.1 2010-08-02–
2011-12-31 

536,0 535,8 

4. ATE-
10010  

ATE-
04/2010 

dr. Tadas Malinauskas  Vilniaus universitetas  Naujų perspektyvių neorganinių fotovoltinių 
medžiagų technologijos kūrimas  

2.1 2010-08-02–
2011-12-31 

1022,7 1021,2 

5. ATE-
10019 

ATE-
05/2010 

habil. dr. Sigitas 
Tamulevičius  

Kauno technologijos 
universitetas  

Mikro- ir nanostruktūros kietojo oksido mikro 
kuro elementams  

2.1 2010-08-31–
2011-11-31 

861,6 854,9 

6. ATE-
10020 

ATE-
06/2010  

dr. Gediminas Račiukaitis  Valstybinis mokslinių tyrimų 
institutas Fizinių ir technologijos 
mokslų centras  

Kontrastingų termoizoliacinių savybių grafeno 
dangų paruošimas, naudojant lazerinį 
apdirbimą  

2.2 2010-09-01–
2011-12-31 

483,5 479,7 

7.  ATE-
10021 

ATE-
07/2010  

habil. dr. Remigijus 
Juškėnas 

Valstybinis mokslinių tyrimų 
institutas Fizinių ir technologijos 
mokslų centras  

CZTSe sluoksnių elektrocheminis formavimas ir 
struktūrinis bei optoelektroninis 
charakterizavimas  

2.1 2010-08-02–
2011-12-31 

648,4 631,4 

8.  ATE-
10022 

ATE-
08/2010  

habil. dr. Juozas Augutis  Vytauto Didžiojo universitetas  Energetinio saugumo analizės ir integruoto 
saugumo lygio vertinimo metodikos sukūrimas 
ir tyrimas  

1.1 2010-08-24–
2011-12-31 

704,9 682,7 

9.  ATE-
10023 

ATE-
09/2010  

habil. dr. Artūras 
Žukauskas 

Vilniaus universitetas  Energiją tausojantis ir psichofiziškai tinkamas 
kietakūnis apšivetimas gatvėms 

2.3 2010-08-10–
2011-12-31 

1115,1 1114,5 

10 ATE-
10024 

ATE-
10/2010 

dr. Sigitas Rimkevičius Lietuvos energetikos institutas Energetikos sistemų patikimumo ir jo įtakos 
energetiniam saugumui vertinimo metodika 
bei tyrimas 

1.2 2010-08-02–
2011-12-31 

725,1 722,8 

Antras kvietimas 

11. ATE-
11004 

ATE-
01/2011 

dr. Arvydas Galinis Lietuvos energetikos institutas Ateities technologijų optimalaus integravimo į 
energetikos sektorių metodologijos sukūrimas 

1.3 
 

2011-07-01 
2012-12-31 

601,0 589.4 
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Trečias kvietimas 

12. ATE-
12003 

ATE-
01/2012 

habil. dr. Artūras 
Žukauskas 

Vilniaus universitetas Mezopiniai kietakūniai šviesos šaltiniai 2.3 
(2.2); 

2012-05-02 
2014-12-31 

839,3 823,5 

13. ATE-
12005 

ATE-
02/2012 

dr. Vitas Valinčius Lietuvos energetikos institutas Vietinio kuro terminio skaidymo procesų 
tyrimas kuriant efektyvias ir ekologiškas 
technologijas 

2.2 
(2.1); 

2012-05-08 
2014-12-31 

1031,4 1001,3 

14. ATE-
12007 

ATE-
03/2012 

habil. dr. Vytautas 
Martinaitis 

Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas 

Pastato ir atsinaujinančios energijos vartojimo 
tvarumo modelis 

2.3 2012-05-01 
2014-12-31 

511,2 442,7 

15. ATE-
12009 

ATE-
04/2012 

dr. Sigitas Rimkevičius Lietuvos energetikos institutas Lietuvos energetikos sistemų patikimumo ir 
rizikos tyrimas 

1.2 2012-05-02 
2014-12-31 

732,1 727,1 

16. ATE-
12010 

ATE-
05/2012 

dr. Dainius Martuzevičius Kauno technologijos 
universitetas 

Biomasės deginimo taršos kontrolė: nuo 
teršalų susidarymo iki žmonių ekspozicijos 

2.2 
(2.1); 

2012-07-01 
2014-06-31 

1000,0 999,5 

17. ATE-
12012 

ATE-
06/2012 

habil. dr. Juozas Augutis Vytauto Didžiojo universitetas Lietuvos energetinio saugumo tyrimas ir 
energetinio saugumo lygio įvertinimas 

1.1 2012-05-02 
2014-12-31 

876,1 788,6 

18. ATE-
12013 

ATE-
07/2012 

dr. Sigitas Vėjelis Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas 

Energiją tausojančių medžiagų kūrimas, 
tyrimai ir taikymas pastatų atitvarose 

2.2 2012-05-07 
2014-12-31 

978,2 938,7 

19. ATE-
12014 

ATE-
08/2012 

dr. Loreta Tamašauskaitė-
Tamašiūnaitė 

Valstybinis mokslinių tyrimų 
institutas Fizinių ir technologijos 
mokslų centras 

Naujos nanostruktūrizuotos medžiagos kuro 
elementams 

2.1 2012-05-02 
2014-12-31 

1053,2 1053,0 

20. ATE-
12016 

ATE-
09/2012 

habil. dr. Sigitas 
Tamulevičius 

Kauno technologijos 
universitetas 

Membraninių struktūrų technologijos kietųjų 
elektrolitų kuro mikroelementams 

2.1 2012-07-01 
2014-09-30 

978,7 932,6 

21. ATE-
12020 

ATE-
10/2012 

dr. Viktorija Grigaitienė Lietuvos energetikos institutas Organinių atliekų konversija vandens garo 
plazmoje mažinant aplinkos taršą 

2.2 2012-05-07 
2014-12-31 

469,4 462,7 

22. ATE-
12021 

ATE-
11/2012 

dr. Gediminas Račiukaitis Valstybinis mokslinių tyrimų 
institutas Fizinių ir technologijos 
mokslų centras 

Lazerinis Saulės elementų paviršių 
struktūrinimas jų fotoelektriniam efektyvumui 
padidinti 

2.1 2012-05-01 
2014-12-31 
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2 priedas. Programos mokslinių tyrimų rezultatai 

Kodas Mokslinių tyrimų rezultatai
1 

Skaičius
2
 

 Programos uždavinys Pirmas uždavinys Antras uždavinys 
Iš viso 

 Programos priemonė 1.1 1.2 1.3 Iš viso 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 Iš viso 

 Projektų kiekis 2 2 1 5 3 6 5 3 17 22 

Humanitarinių ir socialinių mokslų projektams  

HS1. Mokslo monografijos, mokslo studijos, teoriniai, sintetiniai mokslo darbai 0 0 0  0 0 0 0   

HS2. Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti recenzuojamuose leidiniuose 0 0 16 16 0 0 0 0  16 

HS3. Kiti mokslo straipsniai, mokslo knygų skyriai ir panašios mokslo publikacijos mokslo, kultūros ir 
profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose 

0 0 0  0 0 0 0   

HS4. Šaltinių publikacijos, žodynai, žinynai, enciklopedijos, biografijos, bibliografijos, studijų vadovai 0 0 0  0 0 0 0   

HS5. Kitos akademinės publikacijos (pranešimai, tezės) ir kiti projekto rezultatai 0 0 4 4 0 0 0 0  4 

HS6. Sudarytieji mokslo darbai, socialinės ir kultūrinės plėtros darbai 0 0 0  0 0 0 0   

Fizinių, biomedicinos, technologijos, žemės ūkio mokslų projektams 

GT1. Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai 0 1(1) 0 1(1) 0 0 0 0  1(1) 

GT2a. Mokslo straipsniai Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose 
cituojamumo rodiklį (Impact Factor) duomenų bazėje „Web of Science“  

3 3 0 6 1(1) 7(1) 2 1 11(2) 17(2) 

GT2b. Mokslo straipsniai užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose 
cituojamumo rodiklį (Impact Factor) duomenų bazėje „Web of Science“ 

4(2) 8(4) 0 12(6) 1(2) 32(11) 12(4) 8(3) 53(20) 65(26) 

GT3. Europos patentų biure (EPO), JAV patentų ir prekių ženklų biure (USPTO) ar Japonijos patentų biure 
(JPO) išduoti patentai, kurių savininkai yra Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys 

0 0 0  0 0 0 1 1 1 

GT4. Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios augalų veislės  0 0 0  0 0 0 0   

GT5. Pagal tarptautiniu mastu pripažintą tvarką įregistruotos gyvūnų veislės 0 0 0  0 0 0 0   

GT6. Naujos technologijos3 0 0 0  0 0 0 1 1 1 
GT7. Nauji gaminiai4 0 0 0  0 0 6 1 7 7 

GT8. Patentai Lietuvoje5 0 0 0  0 2 5 2 9 9 

GT9. Veislės ir mikroorganizmų kamienai, įregistruoti Lietuvoje
6
 0 0 0  0 0 0 0   

Visų mokslo sričių mokslų projektams 

B1. Projekte dalyvaujantys doktorantai 6 6 1 13 4 9 4 6 23 36 
1
 pildomos eilutės, susijusios su konkrečiu projektu; priimtos spaudai būsimos publikacijos įskaitomos; pateikiami tik tie rezultatai, kuriuose yra nuoroda į finansavimo šaltinį – Lietuvos 

mokslo tarybą (LMT) – bei nurodytas projekto finansavimo sutarties numeris; skliaustuose nurodyti rezultatai gauti po projektų galutinių ataskaitų pateikimo LMT. 
2 nurodyti duomenys laisva forma paaiškinami ir išvardijami prieduose;  
3 technologijos, turinčios įdiegimo aktą ar išbandytos gamyboje (aktą pridėti) ir aprašytos ataskaitoje;  
4 gaminiai ar programinė įranga, patvirtinti pažyma apie jų naudojimą ar įdiegimą;  
5 patentai, patentinės paraiškos, turinčios registracijos pažymą (pridėti);  
6 veislės, mikroorganizmų kamienai, turintys registracijos pažymą (pridėti). 
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3 priedas. Projektų pagrindinių rezultatų santraukos lietuvių ir anglų kalbomis  

1. ATE-10005. ATE-01/2010. Vadovas: habil. dr. Antanas Feliksas Orliukas, Vilniaus universitetas. 
Superjoninių keramikų su greitąja deguonies vakansijų pernaša gamyba, tyrimas ir taikymas kuro 
elementuose. 

Pagamintos GDC (cerio – gadolinio oksidų), SDC (cerio – samario oksidų) ir YSZ (ytriu stabilizuoto 
cirkonio) ScSZ ( Sc stabilizuotos ZrO2) superjoninės keramikos. Keramikos pagamintos iš skirtingo 
grūdėlėtumo (BET) miltelių. Ištirtos keramikų tankio priklausomybės nuo jų kepinimo temperatūros, 
kepinimo laiko ir išeities miltelių parametro BET. Rentgeno spindulių fotoelektronų spektrinės analizės 
metodu tirti keramikų paviršiai. Keramikų kompleksiniai laidumas, varža ištirti  

1 Hz–3 GHz dažnių diapazone (300–1000) K temperatūrų intervale. Pagamintos SOFC katodų ir anodų 
keramikos, ištirti jų XPS bei laidumai kintamuose ir nuolatiniame elektriniuose laukuose. Pagamintos SOFC 
katodas/ superjonikas sandūros ( naudojant LSM, LSCF-GDC, LSCF, Pt pastas) ir anodas/superjonikas 
sandūros (naudojant Ni-YSZ, Ni-GDC bei Ni-SDC pastas). Ištirti šių sandūrų elektriniai laidumai, anodų 
redukcijos ir oksidacijos reakcijų poveikis SOFC sandūrų elektrinėms savybėms. 

 
The superionic GDC (cerium - gadolinium oxide), SDC (cerium - samarium oxide) and YSZ (ytria 

stabilized zirconia), ScSZ (Sc stabilized ZrO2) ceramic were produced. The ceramics were produced from 
powder with different surface areas (BET). The dependence of the density of the ceramics of sintering 
temperature and sintering time and parameter BET of the powder were investigated. The surfaces of the 
ceramics were investigated by X-ray photoelectron spectral analysis (XPS).  

The complex conductivity, impedance of ceramics in the frequency range 1 Hz - 3 GHz in temperature 
range (300-1000) K were studied. The ceramic cathodes and anodes for SOFC were fabricated. The surfaces 
of cathodes and anodes ceramics were investigated by the XPS. The conductivity of cathodes and anodes 
were carried out in the dc and variable electric fields. For preparation cathode / solid electrolyte junction of 
SOFC was used the LSM, LSCF-GDC, LSCF, Pt paste. For preparation anode / solid electrolyte junction of 
SOFC was used the Ni-YSZ, Ni-GDC and Ni-SDC-paste. The influence of anode reduction and oxidation 
reactions on SOFC electrical properties was investigated. 

 
2. ATE-10008. ATE-02/2010. Vadovas: dr. Liudas Pranevičius, Vytauto Didžiojo universitetas. 

Vandenilio gavyba iš vandens garų plazmos molekulinės implantacijos būdu. 
Ataskaitoje apibendrinti vandens molekulių skaldymo vandens garų plazmoje molekulinės joninės 

implantacijos būdu eksperimentinių ir teorinių tyrimų rezultatai ir pateiktas pagilintas supratimas apie 
atskilusių H ir O atomų kinetiką implantuojamose medžiagose. Darbo metu: (i) atlikti medžiagų (Ti, Al, 
Al2O3, Mg ir Al, legiruoto Cu ir Cd atomais) elementinės ir fazinės sudėties, mikrostruktūros ir paviršiaus 
nanoreljefo priklausomybių nuo spinduliuotės vandens garų plazmoje trukmės (ekspozicijos laikas kito nuo 
5 min. iki 6 val.) tyrimai, kai vandens garų slėgis buvo palaikomas intervale 5–10 Pa, o plazmą generuojančio 
šaltinio galia kito intervale nuo 50 iki 300 W prie kambario temperatūros; (ii) pagilintas supratimas apie O ir 
H atomų pernešimo mechanizmą plazma aktyvintose ir defektuotose plonose dangose, kai klasikinės 
termodinamikos dėsniai negalioja ir (iii) ištirta paviršinių barjerinių (Al2O3, TiO2 ir MgO2) sluoksnių įtaka į H 
ir O atomų pernešimo kinetiką. Rentgeno spindulių difrakcijos, Auger elektroninės, Rusenančio išlydžio 
optinės bei Elektronų dispersinės spektroskopijos metodais parodyta, kad atskilę O atomai metalinėse 
dangose formuoja oksidus, dalis H atomų užpildo gaudyles, sudaromas radiaciniais defektais implantacijos 
zonoje, ir pasiskirsto visame dangos tūryje formuodami kietąjį tirpalą. Pirmą kartą parodyta, kad 
molekulinės vandens garų plazmoje implantacijos metu vyksta medžiagos vienalaikis oksidinimas ir 
hidrinimas. Tai naujas būdas metalų oksidams, legiruotiems vandenilio atomais, gauti. Tyrimai parodė, kad 
vandens garų plazmoje skylant vandens molekulėms vyksta metalų oksidacija ir dalinė susidariusių oksidų 
redukcija vandenilio atomais. Darbe sukurtos naujos nanokristalinės TiO2 dangos, legiruotos vandenilio 
atomais, kurios bus panaudotos fotokatalitiniam dienos šviesoje vandens molekulių skaldymui ir vandenilio 
gavybai.  
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Siekiant sėkmingai išsaugoti ir panaudoti gautas vandenilio dujas atskiriant nuo įvairių galimų 
priemaišų, šiame darbe pasirinktas technologinis sprendimas, kuriame laisvas vandenilis, gautas iš vandens 
nanolašų plazmos, atskiriamas nuo deguonies parenkant membranų medžiagas ir struktūrą, kuri sulaiko O 
atomus membranos paviršiniame sluoksnyje ir praleidžia H atomus per protoninio laidumo membraną. 
Pirmasis protoninį laidumą oksiduose pastebėjo H.Iwahara su grupe 1981 metais. Geriausias laidumas buvo 
pastebėtas perovskito tipo oksiduose, tokiuose kaip SrCeO3, SrZrO3 ir BaCeO3. Pradiniai tyrimai su cerio ar 
cirkonio oksidų protoninio laidumo membranomis parodė gan aukštą jų laidumą, bet tolimesni tyrimai 
atskleidė šių medžiagų cheminį nestabilumą CO2 ir H2O turinčiose aplinkose. Naujo tipo medžiagos, 
vadinamos niobatais (pvz., LaNbO4), ir tinkamos naudoti kaip plonasluoksnės dangos protoninio laidumo 
membranoms, turi kiek mažesnį laidumą, bet yra žymiai stabilesnės. Protoninio laidumo medžiagos 
daugumoje atvejų yra formuojamos klasikiniais keramikų sintezės metodais. Šios technologijos yra 
aukštatemperatūrinės (1500÷2000°C), suformuotos struktūrų storiai yra milimetrų eilės. Plonasluoksnės 
protoninio laidumo membranos yra perspektyvios, nes leidžia sumažinti įrangos tūrį ir darbinę temperatūrą 
bei pagerinti jų stabilumą. Vykdomo projekto metu eksperimentiškai parengta plonų dangų sintezės, 
panaudojant garinimo elektroniniu spinduliu bei magnetroniniu dulkinimu, įranga bei suformuotos lantano 
ir titano oksido pagrindo elektrolitinės protoninio laidumo dangos. Nustatyta užneštų dangų storio, tankio, 
struktūros, elementinės sudėties, temperatūrinio stabilumo priklausomybės nuo sintezės parametrų bei 
pradinių miltelių dydžio. Atlikti protoninio laidumo (vandenilio ir deguonies aplinkoje) matavimai ir 
aktyvacijos energijos įvertinimas, kurie artimi literatūroje aptinkamoms vertėms. 

 
The Report summarizes results of experimental and theoretical studies of separation of hydrogen 

from water molecules using water vapor plasma molecular ion implantation, and the understanding about 
the behavior of splitted H and O atoms in implanted materials. It includes: (i) the investigation of 
dependences of elemental and phase composition, microstructure and surface nanotopography of 
different thin film materials (Ti, Al, Al2O3, Mg ir Al, doped with Cu and Cd) on the plasma treatment 
duration in the range from 5 min till 6 h at pressure 5–10 Pa verifyjing the energy dissipated in plasma from 
50 to 300 W for room temperature; (ii) the discussions about the transport mechanism of H and O atoms in 
plasma activated thin films when application of classical thermodynamics is limited, and (iii) the role of 
surface barrier layers (Al2O3, TiO2 ir MgO2) on the transport kinetics of O and H atoms. On the basis of 
results obtained by X-ray Diffraction, Auger Electron, Glow Discharge Optical Emission and Electron 
Dispersion Spectroscopy methods is concluded that that separated O atoms in implanted metals form 
oxides, while H atoms fill the traps generated by incident ions in the implant zone and are distributed 
across the entire film thickness forming solid solution. In literature first time it is shown that simultaneous 
oxidation and hydrogenation of metals take place under water vapor plasma implantation. It is shown, that 
the partial reduction of oxides takes place in water vapour plasma. In combination with consequentive 
oxidation, it is suggested to form technological cycle for hydrogen production. Thin nanocrystalline TiO2 
films doped with hydrogen have been fabricated which will be used for studies of photocatalytical water 
splitting under visible light irradiation and hydrogen production.  

In order to successfully store and use the obtained hydrogen gas it is important to separate various 
additives. The technological method selected for the purpose of this work involves separating free 
hydrogen, obtained from water nanodrop plasma, from oxygen by selecting the membrane materials and 
structure which withhold O atoms in the surface layer of the membrane and releases H atoms through the 
proton-permeable membrane. H. Iwahara et al. were the first to notice the proton-permeability in oxides in 
1981: perovskite-type oxides, such as SrCeO3, SrZrO3 and BaCeO3 were found to have the best 
permeability. Initial experiments of cerium or zirconium oxide proton-permeable membranes 
demonstrated a rather high permeability; however, further tests revealed chemical instability of these 
materials in the environments having CO2 and H2O. New-type materials, referred to as “niobates” (e.g.: 
LaNbO4), and proton-permeable membranes, which may be used as thin coatings, are less permeable, but 
are notably more stable. In most cases proton-permeable membranes are formed by classical method of 
ceramic synthesis: such technologies use high-temperatures (1500÷2000°C) and the thickness of the 
formed structures is millimeter sequence. Thin proton-permeable membranes are promising because they 
enable reducing the volume and operational temperature of equipment as well as increasing its stability. 
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During the implementation of the project, equipment for thin coating synthesis employing electronic beam 
evaporation and magnetron sputtering was developed and lanthanum and titanium oxide-based electrolyte 
proton-permeable coatings were formed. Moreover, the dependence of thickness, density, structure, 
element composition and temperature stability of the applied coatings on the parameters of synthesis and 
size of initial powder was determined. The measuring of proton-permeability (in hydrogen and oxygen 
environment) and assessment of activation energy were performed and found to be close to the ones given 
in literary sources. 

 
3. ATE-10009. ATE-03/2010. Vadovė dr. Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Valstybinis mokslinių 

tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras. Naujos medžiagos kuro elementams: sintezė, 
charakterizavimas ir savybės. 

Vykdant projektą, buvo parinktos sąlygos tvarkių 300 nm aukščio TiO2 nanovamzdelių (Nv) sluoksnių 
formavimui Ti elektrodų paviršiuje anodavimo būdu. Katalizinėms savybėms pagerinti TiO2-Nv buvo 
modifikuojami Ni, Au, Pt bei laidžiais polimerais. Nanodalelių sintezė ant TiO2-Nv paviršiaus buvo tiriama, 
taikant autokatalizinį metalų nusodinimo metodą. Nustatytos optimalios nikelio nanodalelių sluoksnių, 
reikalingų aukso ar platinos nanodalelių nusodinimui ant Ni/TiO2-Nv paviršiaus, formavimo sąlygos. 
Optimizuotos imersinio aukso ir platinos nanodalelių nusodinimo ant Ni/TiO2-Nv paviršiaus metodikos. 
Sukurtų Ni/TiO2-Nv, Au(Ni)/TiO2-Nv bei Pt(Ni)/TiO2-Nv katalizatorių paviršius buvo detaliai ištirtas 
skenuojančia elektronine mikroskopija bei Rentgeno spindulių fotoelektronine spektroskopija, o jų 
elektrokatalizinis aktyvumas buvo įvertintas borohidrido oksidacijos reakcijos intensyvumo tyrimais, taikant 
ciklinę voltamperometriją, chronoamperometriją. Sukurtos nano-Au(Ni)/TiO2-Nv ir nano-Pt(Ni)/TiO2-Nv 
heterostruktūros yra perspektyvūs katalizatoriai ir pasižymi ženkliai didesniu elektrokataliziniu aktyvumu 
borohidrido oksidacijos reakcijai, palyginant su Au ir Pt elektrodų elektrokataliziniu aktyvumu ir sukurti 
nanostruktūrizuoti elektrodai gali būti taikomi realiose borohidrido kuro celėse. 

 
The conditions to form self-ordered nanotube (Ntb) array film, 300 nm thick, onto the Ti substrate by 

anodizing way has been studied and optimized. To increase catalytic properties of TiO2 nanotubed 
electrode, the surface of Ntb was modified here with Ni, Au and Pt as well as polyaniline (PANI). The 
deposition of catalysts was performed using autocatalytic deposition of metals. The optimal conditions for 
deposition of Ni nanocrystals onto the TiO2-Ntb, required for Au and Pt nanoparticles formation by a 
simple chemical way have been also determined. The surface of TiO2-Ntbs and the morphology of obtained 
heterostructures with Ni, Au, Pt and PANI have been studied in detail using scanning electron microscopy, 
X-ray photoelectron spectroscopy while the catalytic activity has been ascertained investigating the 
oxidation reaction of borohydride by cyclic voltammetry and chronoamperometry. We have found that 
fabricated here electrodes (nano-Au(Ni)/TiO2-Ntb and nano-Pt(Ni)/TiO2-Ntb) possessed high catalytic 
activity and can be used in the borohydride fuel cells. 

 
4. ATE-10010. ATE-04/2010. Vadovas: dr. Tadas Malinauskas, Vilniaus universitetas. Naujų 

perspektyvių neorganinių fotovoltinių medžiagų technologijos kūrimas.  
Projekto metu buvo plėtojamos dvi neorganinių puslaidininkių gamybos technologijos siekiant 

užauginti sluoksnius reikalingus fotoelektriniams taikymams. MOCVD metodu buvo užauginti InGaN 
sluoksniai ir struktūros su kintamu draustinės juostos tarpu nuo 0,7 iki 3,4 eV. Ištobulinti auginimo receptai 
įvairaus sudėties InGaN sluoksnių auginimui, iš viso atlikta per 170 auginimų. Parodyta, kad ant GaN 
padėklo užaugintas sluoksnis su laipsniškai kintama In koncentracija lemia įtempimo relaksaciją ir leidžia 
InGaN sluoksniuose įterpti daugiau In bei užaugint mažiau defektų turinčius InGaN sluoksnius, kurie yra 
reikalingi efektyvių saulės elementų gamybai. Ištobulintas impulsinis InN ir InGaN su daug In auginimo 
būdas leidžia auginti geresnės kokybės sluoksnius sunaudojant mažiau pirmtakinių medžiagų.  

Įvairiais metodais ištirtos šių sluoksnių struktūrinės, optinės bei elektroninės savybės. Įdiegti nauji šių 
medžiagų greito charakterizavimo metodai. Nustatyta, kad krūvininkų rekombinacijai ir pernašai labai 
stiprią įtaką daro krūvininkų lokalizacija šiuose daugianarėse medžiagose. Modeliuojant saulės elementus iš 
šių medžiagų nustatyta, kad tipinėse struktūrose pagamintuose iš III grupės nitridų, poliarizacijos sukeltas 
elektrinis laukas yra priešingas p-n sandūros laukui, dėl to sumažina krūvininkų atskyrimą bei saulės 
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elementų našumą. Įterpiant papildomus InGaN sluoksnius su tarpine In koncentracija galima sumažinti arba 
visai panaikinti neigiamą poliarizacijos įtaką.  

Panaudojant terminį garinimą, magnetroninį dulkinimą bei sierinimą užauginti CuInS2 įvairių 
parametrų sluoksniai. Taip pat magnetroninio dulkinimo metodu užauginti Cu2ZnSnS4 sluoksniai, kurie 
sudaryti iš žemės plutoje gausių elementų. Ištirta kaip nuo auginimo sąlygų keičiasi sluoksnių 
stecheometrija. Rentgeno difrakcijos metodu nustatyta, kad susidaro papildomos fazės, kurios kenkia 
saulės elementų veikimui. Išspręsta šių fazių pašalinimo problema naudojant kalio cianido tirpalus. 
Naudojant sinchrotoninę spinduliuotę ištirtas CdS-CIS (np) sandūros formavimasis. Nustatytas CdS ir CIS 
valentinių juostų netolydumas, kuris lygus ≈0.7 eV 

 
During the project two inorganic semiconductor technologies for photovoltaic application were being 

developed. Using MOCVD methods InGaN layers with bandgap varying from 0.7 to 3.4 eV were grown. We 
developed recipes for growth of InGaN layers with different In content; over 170 growth runs were 
accomplished. It was shown that the use of graded layers reduces stress in InGaN films and allows higher 
incorporation of indium. We also developed impulse growth method for growing InN and In rich InGaN 
layers. Using this method we produced layers with lower unintentional doping, and got higher growth 
rates.  

We have investigated structural, optical and electronic properties of these materials. We 
implemented a couple of new methods for quick inspection of grown samples. We found out that carrier 
localization plays an important role for carrier transport and recombination in InGaN ternary alloys. From 
theoretical modeling of InGaN solar cells we found out that in typical InGaN/GaN solar cell structures, the 
polarization induced electric field is opposite to field created by pn junctions, thus polarization field blocks 
separation of carriers and reduces conversation efficiency of solar cells. The insertion of graded InGaN 
layers eliminates potential barrier caused by polarization.  

The sputtering equipment for CuInS2 and Cu2ZnSnS4 production by DC and RF modes was fully 
assembled and installed. The equipment for thermal evaporation and sulfurization of CIS thin layers was 
installed and adjusted. We investigated how growth conditions affect stechiometry of layers. The quality of 
obtained layers was investigated by generating THz impulses. Using XRD analysis unintentional phases 
which deteriorate solar cells performance were detected in CuInS2 layers. The treatment with potassium 
cyanide was successfully used to etch unwanted phases. By photoemission spectroscopy using synchrotron 
radiation facilities the CdS-CIS structures were investigated. It was deduced that the difference of valance 
bands is around 0.7 eV. 

 

5. ATE-10019. ATE-05/2010. Vadovas: habil. dr. Sigitas Tamulevičius, Kauno technologijos 
universitetas. Mikro- ir nanostruktūros kietojo oksido mikro kuro elementams. 

Šio darbo tikslas – kietųjų oksidų kuro mikroelementų komponentų (anodas, elektrolitas ir padėklas) 
technologijų paieška bei jų formavimas ir tyrimas, atsižvelgiant į kuro mikroelementų specifiką.  

Šiame darbe pasiūlyti nauji zolių-gelių sintezės metodai itrio oksidu stabilizuotai cirkonio (YSZ) ir 
gadoliniu modifikuoto cerio oksido (GDC) keramikoms ant įvairių padėklų įmerkimo ir išcentrinio sukimo 
būdais gauti. Pirmą kartą parodyta, kad YZS dangoms formuoti galima naudoti vandeninį ir bevandenį zolių-
gelių metodus. Gautų dangų kokybė, morfologija, mikrostruktūra ir elektrinės savybės buvo įvertintos ir 
išmatuotos UV-regimosios atspindžio spektroskopijos metodu, skenuojančio elektriniu mikroskopu, 
Rentgeno spindulių difrakcijos ir impedansinės spektroskopijos metodais. Nustatyta, kad storesnės dangos 
yra gaunamos zolių-gelių metodu nevandenėje terpėje.  

Išnagrinėtas kietojo oksido kuro mikroelementų (µ-KOKE) anodas-elektrolitas-katodas (AEK) 
elektrodų membranos formavimo būdas. Pasiūlytas dviejų etapų didelio ploto SiO2/Si<100> membranų 
formavimo procesas. Pirmiausiai atliekamas gilusis anizotropinis silicio ėsdinimas tetrametilamonio 
hidroksido (CH3)4NOH (TMAH) 25 proc. 

gautas didžiausio ploto (3x3 mm) membranai. Nustatyta, kad per ilgą ėsdinimo laiką (t = 1080 min) TMAH 
nežymiai paveikia terminio silicio dioksido sluoksnį (paviršiaus šiurkštumas Ra padidėja nuo 0.558 iki 0.604 
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μm). Didžiausio ploto membranai plazmos galios tankio didėjimas nuo 0.25 to 1.0 W/cm2 padidina silicio 
ėsdinimo greitį nuo 0.5 iki 1.4 μm/min, o mažiausio ploto membranai nuo 0.4 iki 1.2 μm/min. Geometrinis 
modeliavimas parodė, kad, didėjant membranos plotui, įtempiai ir deformacijos ypač padidėja membranos 
kraštuose ir kampuose.  

Vakuuminiu plazminiu purškimu suformuotos kietos, porėtos, elektrai laidžios anodinės keramikinės 
kompozicinės Ni-NiO-YSZ dangos. Nustatyta, kad Ni ir NiO komponentės, esančios Ni-NiO-YSZ dangoje, 
lemia krūvio pernešimo procesus tirtame 30 - 300 °C temperatūros intervale ir, kad elektrinis laidumas 
priklauso nuo Ni masės dalies dangoje. Vakuuminiu plazminiu purškimu suformuotos Ni-NiO-YSZ dangos yra 
atsparios brėžimui, esant maksimaliai 38 N normalinės jėgos apkrovai.  

Suformuotų Ni-NiO-YSZ dangų porėtumui pagerinti bei padidinti trijų fazių (elektrolito, anodo ir kuro 
dujų) sandūros plotą, buvo panaudotos lazerinės technologijos. Paveikus suformuotas dangas antros 
harmonikos Nd:YVO4 lazerio NL15100/SH („Ekspla“, 10 ns, 532 nm, 10 kHz) spinduliuote, keičiant 
spinduliuotės energijas, buvo nustatyta, kad 8 J/cm2 yra kritinė spinduliuotės energija reikalinga suformuoti 
skyles Ni-NiO-YSZ dangoje, nepažeidžiant Al2O3 keraminio padėklo.  

Atlikti Ni ir Pt elektrodo, formuojamo elektroninio spindulio garinimu, struktūrizavimo eksperimentai, 
naudojant lazerines technologijas, siekiant suformuoti dujų pralaidumo kanalus. Nustatyta, kad bandinys 
pragręžiamas kiaurai, kai PL10100/TH (10 ps, 355 nm) lazerinės spinduliuotės dozė viršija 300 mJ. 
Nanosekundiniams impulsams ši dozė yra lygi 4 mJ. Parodyta, kad abliuojant nikelio sluoksnį impulsų seka, 
kiekvienam papildomam impulsui abliacijos slenkstis mažėja. Akumuliacijos koeficientas visų naudotų 
bangos ilgių pikosekundiniams impulsams buvo panašus ir lygus 0,85. Gauti tokie nikelio sluoksnio abliacijos 
slenksčiai: Fth = 0,23 J/cm2 naudojant NL220/SH lazerinę sistemą (9 ns, 1064 nm); Fth = 0,47 J/cm2 
naudojant PL10100/SH (10 ps, 532 nm); Fth = 1,2 J/cm2 –PL10100 sistemą (10 ps, 1064 nm) ir Fth = 1,58 
J/cm2 naudojant PL10100/TH (10 ps, 355 nm) sistemos lazerinę spinduliuotę. 

 
The main objective of the current project is the search of new technologies of production of 

elements (anode, electrolyte and substrate) and microstructures for the future µ-SOFC.  
During the project new sol-gel methods for the preparation of yttria stabilized zirconia ceramics (YSZ) 

and gadolinium doped ceria (GDC) on different substrates using dip-coating and spin-coating techniques 
have been developed. For the first time to the best our knowledge, it was demonstrated that both an 
aqueous and non-aqueous sol-gel techniques are suitable for the formation of YSZ and GDC coatings. The 
quality, morphology, microstructure, electrical properties of obtained coatings was measured using UV-vis 
reflectance spectroscopy, scanning electron microscopy, X-ray diffraction analysis and impedance 
spectroscopy. The thicker coatings were obtained using non-aqueous sol-gel technique.  

Ionic conductivity of thin YSZ and GDC films was measured with microelectrodes in a temperature 
range from 200°C to 450°C. It was found that conductivity of thin films is one order of magnitude lower 
than the bulk conductivity of YSZ pellet. The drop of conductivity might be referred to a blocking grain 
boundaries contribution or high porosity of layers, which was not investigated within this project.  

Two-step fabrication technique of SiO2/Si<100> membrane was proposed. The technique is a 
combination of the deep local etching of silicon wafer in a hot tetramethylammonium hydroxide (TMAH) 
water solution and SF6/O2 reactive ion etching. The influence of membrane size on wet etching rate is 

membranes the etching rate is lower. TMAH during long etching time (t = 1080 min) smoothly affects 
thermally grown silicon dioxide film as surface roughness Ra increases from 0.558 to 0.604 μm. SF6/O2 
reactive etching rate is dependent on membrane size when plasma power density varies from 0.25 to 1.0 
W/cm2. Modelling shows that increase of membrane size raises stress and deformations especially at the 
boundaries and corners of membrane.  

Hardness, porous, electrical conductive Ni-NiO-YSZ ceramic composite coatings were formed by 
vacuum plasma spray method. The Ni and NiO components tend to dominate in the charge transport 
process of deposited Ni-NiO-YSZ coatings in the measured temperature range of 30 – 300 °C. The electrical 
conductivity is sensitive to the Ni mass content in the coatings. Due to high hardness vacuum plasma 
sprayed Ni-NiO-YSZ ceramic composite coatings showed good resistance to scratch at a maximum normal 
load of 38 N. The variation in friction coefficient for thick coatings was dependent on surface roughness.  
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To improve the porosity and length of the three-phase boundary of Ni-NiO-YSZ ceramic composite 
coatings the laser processing was applied. Prepared coatings were treated by the second-harmonics 
Nd:YVO4 laser NL15100/SH (“Ekspla”, wavelength 532 nm, 10 kHz repetition frequency and 10 ns pulse 
duration). The critical laser irradiation dose (8 J/cm2) was found to be necessary for production of holes in 
the coating.  

The nickel and platinum thin films prepared by electron beam evaporation were laser drilled to form 
the micro-holes for the fuel cell membranes. The laser ablation and drilling parameters were evaluated 
using nanosecond and picosecond lasers running at different wavelengths (9 ns pulse duration, wavelength 
1064 nm and 10 ps pulse duration, wavelength 355 nm). The low-pulse energy regime using the picosecond 
laser radiating at the 532 nm wavelength is the most promising regime for small-diameter-hole drilling in Ni 
film. When the laser fluence exceeded the threshold of 0.47 J/cm2, the nickel layer was fully evaporated, 
while evaporation of a nickel layer started at laser fluence of 0.05 J/cm2. The latter regime is promising for 
small-diameter-hole drilling. As only a small fraction of the laser pulse energy is required, multi-beam 
processing approaches can be applied for piercing Ni film as support for μ-SOFC. It has been shown that the 
ablation threshold decreases using burst of laser pulses due to defect. 

 
6. ATE-10020. ATE-06/2010. Vadovas: dr. Gediminas Račiukaitis, Valstybinis mokslinių tyrimų 

institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras. Kontrastingų termoizoliacinių savybių grafeno dangų 
paruošimas, naudojant lazerinį apdirbimą. 

Šiame projekte buvo sukurta metodika įvairaus storio (40–1200 nm) grafito oksido (GO) dangoms ant 
polimerinių membraninių filtrų suformuoti. Dalis GO dangų buvo modifikuota organiniais funkciniais 
reagentais, siekiant sujungti pavienius GO lakštus ir gauti geresnės kokybės dangas, taip pat paskatinti 
geresnės kokybės grafeno lakštų formavimąsi, veikiant lazerinei spinduliuotei. Naudojant šiuos funkcinius 
reagentus, susintetinti GO ir organinių dažų nanokompozitai.  

Naudojant pikosekundinio lazerių spinduliuotę, GO sluoksniai buvo lokaliai redukuojami į grafeną. 
Optimalūs proceso režimai priklauso nuo dangos paruošimo technologijos, jos legiravimo organiniais 
dažikliais bei lazerinio apdirbimo aplinkos.  

Iš Ramano spektrų nustatyta, kad grafito oksido dangą veikiant lazerine spinduliuote, susiformuoja 
polisluoksninė grafeno danga. Geriausi redukavimo rezultatai gauti GO dangoms su 20% Kongo raudonojo 
dažiklio, kai bandinys buvo paveikiamas pikosekundinio lazerio spinduliuote azoto atmosferoje. Optimali CR 
dažų koncentracija atitinka situaciją, kai CR molekulės yra išsidėsčiusios ant GO lakštų kraštų ir juos sujungia 
tarpusavyje, sukurdamos didesnio ploto grafeno lakštus.  

Nustatyta, kad grafito oksidas adsorbuojasi ant Au elektrodo modifikuoto savitvarkiu monosluoksniu 
su teigiamo krūvio piridinio funkcine grupe. Adsorbuoto grafito oksido D ir G juostų dažnių priklausomybė 
nuo elektrocheminio potencialo artima tiesinei.  

Suformuotos redukuoto grafeno struktūros dangose ir skaitiškai ir eksperimentiškai ištirtos jų šilumos 
perdavimo savybės. Šilumos laidininkai iš grafito oksido lazeriu redukuoto į grafeną, gali būti pritaikyti 
šilumos nuvedimui nedideliu (iki 1 cm) atstumu, naudojant labai mažo skerspjūvio ploto kanalus.  

Mokslinių tyrimų rezultatai yra pristatyti tarptautinėse konferencijose, paskelbti arba rengiami 
paskelbti mokslinėje spaudoje. Dangų gavimo technologijos pagrindu pateikta paraiška patentui. 

 
During implementation of the Project, method for formation of graphite oxide (GO) coatings of 

different thickness (40-1200 nm) on polymer membranes was developed. Some of the coatings were 
treated with the organic reagents containing certain functional groups, which can join up isolated GO 
sheets and facilitated to higher quality of graphene phase in the laser-reduced areas. Functional reagents 
were used to produce the GO nanocomposites.  

GO films were locally reduced to graphene using the picosecond laser radiation. Optimal process 
parameters depend on the technology in coating preparation, doping of GO by organic dyes and ambient 
during laser processing.  

From Raman spectra measurements it was estimated that after laser irradiation the graphite oxide 
coating was reduced to poly-layer graphene. The best results of the GO reduction to graphene were 
achieved for the coating containing 20% of Congo red (CR) using infrared picosecond laser in nitrogen 
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atmosphere. The optimal concentration of Congo red dye corresponds to the situation when CR molecules 
are preferably located on edges of graphene sheets and act as joints between them, producing the sheets 
of larger area.  

It was found that GO adsorbs at surface of Au electrode modified with self-assembled monolayer of 
bifunctional thiol molecules containing positively charged pyridinium group. Near linear dependence of D 
and G band frequencies on electrode potential was found for adsorbed GO at interface.  

Structures were formed from the reduced graphene in the GO coatings and their heat transfer 
properties were investigated numerically and experimentally. Heat conductors made of graphite oxide 
reduced by a laser to graphene can be used heat removal over short distances (up to 1 cm) using cannels 
with very small cross-section.  

Results of the research were presented at international conferences and published or on preparation 
for publication in scientific journals. The technology of graphite oxide coating formation is applied for a 
patent. 

 
7. ATE-10021. ATE-07/2010. Vadovas: habil. dr. Remigijus Juškėnas, Valstybinis mokslinių tyrimų 

institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras. CZTSe sluoksnių elektrocheminis formavimas ir 
struktūrinis bei optoelektroninis charakterizavimas. 

Ištirtas vienstadijinis elektrocheminis Cu-Zn-Sn (CZT) dangų nusodinimas ant ITO/stiklo ir Mo/stiklo 

trocheminis 
nusodinimas. Nustatytos sąlygos, kuriose gali būti nusodintos skirtingos paviršiaus morfologijos 
polikristalinio heksagoninio Se dangos. Ištirta Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) sluoksnių terminė sintezė naudojant 
elektrocheminiu būdu nusodintas Cu-Zn-Sn ir Se dangas kaip pradines sintezės medžiagas (prekursorius). 
Nustatytos kaitinimo sąlygos, kuriose išauginami gryno CZTSe sluoksniai, turintys kesterito kristalinę 
struktūrą. Ypatingai tobula kristaline struktūra pasižymėjo CZTSe sluoksniai, suformuoti kaitinant CZT ant 
Mo/stiklo pagrindo su reikiamu Se kiekiu vakuume. Ant CZTSe sluoksnių buvo chemiškai nusodintas CdS 
sluoksnis, gerai padengiantis visą sluoksnio paviršių. Nepavykus suformuoti priekinio elektrodo 
(ZnO:i/ZnO:Al/Al/Ni), nebuvo tiksliai įvertintos CZTSe sluoksnių fotovoltinės charakteristikos. Bandant 
išmatuoti šias charakteristikas be įprastinės sudėties priekinio elektrodo nustatytas apytikslis pusiausvyrųjų 

-5 cm2/Vs) bei užpildos faktorius FF (0,45). Atlikti fotoelektrocheminiai tyrimai 
patvirtino, kad suformuotas CZTSe yra fotoaktyvus p-tipo puslaidininkis. Taip pat nustatyta, kad CZTSe ir 
Cu2SnSe3 paviršiai yra geri terahercinių impulsų emiteriai. 

 
Studies of electrochemical co-deposition of Cu-Zn-Sn (CZT) on ITO/glass and Mo/glass substrates 

were carried out. Optimal conditions of electrochemical deposition were determined using which compact 

An investigation of the electrochemical deposition of Se on CZT was performed. Conditions were 
established using which deposits of polycrystalline hexagonal Se with different morphology were 
deposited. A thermal synthesis of Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) layers using the electrochemically deposited 
precursor layers of CZT and Se was investigated. A heating conditions were determined under which pure 
CZTSe layers with kesterite crystalline structure were grown. The CZTSe layers with especially high quality 
crystalline structure were formed when CZT on Mo/glass substrate was heated with appropriate quantity of 
Se in vacuum. Further, layer of CdS on the top of the CZTSe layer was successfully formed by chemical bath 
deposition approach. Photovoltaic characteristics of the CZTSe were not precisely determined due to failure 
while forming a front contact (ZnO:i/ZnO:Al/Al/Ni). When trying to measure the photovoltaic characteristics 

-5 cm2/Vs) and fill 
factor FF (0,45) was established. The performed photoelectrochemical examination of the CZTSe proved 
that CZTSE was photoactive p-type semiconductor. It was also determined that surface of CZTSe and 
Cu2SnSe3 were a good quality emitter of THz pulses. 

 
8. ATE-10022. ATE-08/2010. Vadovas: habil. dr. Juozas Augutis, Vytauto Didžiojo universitetas. 

Energetinio saugumo analizės ir integruoto saugumo lygio vertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas.  
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Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projektas „Energetinio saugumo analizės ir 
integruoto saugumo lygio vertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas“ siekė dviejų pagrindinių tikslų:  

˗ sukurti pilną energetinio saugumo analizės metodiką, apimančią energetinės sistemos grėsmių ir 
trikdžių tyrimą, energetinės sistemos reakcijos į trikdžius modeliavimo metodus, energetinės sistemos 
trikdžių pasekmių vertinimą bei pritaikyti šią metodiką Lietuvos energetinei sistemai;  

˗ sukurti energetinio saugumo lygio vertinimo (matavimo) sistemą, kuri leistų gauti vieną 
integralinę charakteristiką, įvertinančią tiek visos energetinės sistemos saugumo lygį, tiek ir įvairių 
energetikos plėtros scenarijų įtaką energetiniam saugumui.  

Šis projektas yra tarpdisciplininis darbas, apimantis energetinių sistemų modeliavimą, techninių, 
ekonominių, gamtinių, sociopolitinių ir kitų grėsmių bei jų pasekmių analizę, integralinio energetinio 
saugumo lygio vertinimą. Dėl šios priežasties projektą vykdė įvairių sričių (energetikos, matematikos, 
ekonomikos, politologijos, sociologijos) tyrėjai.  

Šio darbo naujumą ir originalumą sudaro sukurtų metodų tarpdisciplininė integracija, kai į 
energetinės sistemos trikdžių priežasčių ir pasekmių vertinimą įtraukiama ne tik sistemos techninė ir 
ekonominė informacija, bet ir sociopolitinis grėsmių vertinimas bei sociologinė pasekmių analizė. Tokia 
integralinė energetinio saugumo analizės metodika yra sukurta pirmą kartą ir iš esmės neturi analogų, nors, 
kaip rodo FP7 programos ir kiti tarptautiniai projektai tokia metodika yra aktuali ir aktyviai siekiama ją 
sukurti.  

Šiame darbe yra sukurtos metodikos ir modelia visapusiškam energetinio saugumo modeliavimui ir 
vertinimui. Metodikos ir modeliai patikrinti su konkrečiais Lietuvos energetinės sistemos trikdžių 
pavyzdžiais.  

Šio darbo gautus rezultatus galima apibendrinti taip: Sudaryta metodika energetinių sistemų grėsmių 
analizei ir vertinimui atlikti, pateikti tikimybiniai modeliai grėsmių transformacijoms į trikdžius skaičiuoti. 
Įvertinamos techninės, ekonominės bei sociopolitinės grėsmės; Sukurti du energetinės sistemos modeliai, 
skirti energetinių trikdžių modeliavimui ir jų pasekmių vertinimui. Pirmasis yra skirtas įvairių energetinės 
sistemos ilgalaikių plėtros scenarijų modeliavimui, energijos gamybos kaštų ir trikdžių sukeltų pasekmių 
minimizavimui. Antrasis modelis yra pagrįstas tikimybine saugumo analize ir leidžia statistiškai įvertinti visus 
galimus trikdžių vystymosi scenarijus ir jų sukeliamas pasekmes. Gautos pasekmių tikimybinės 
charakteristikos sudaro prielaidas įvertinti, kurie trikdžiai yra pavojingiausi energetinei sistemai, kokios 
apsaugos priemonės yra efektyviausios energetinio saugumo prasme.  

Darbe taip pat sukurta energetinio saugumo lygio vertinimo metodika, pagrįsta saugumo indikatorių 
sudarymu ir daugiakriterine analize. Indikatoriai apima visas energetinio saugumo dalis ir leidžia energetinį 
saugumą išreikšti viena integraline charakteristika. Darbe sukurti indikatorių dinamikos matematiniai 
modeliai ir jų parametrų įvertinimas Bajeso metodu įgalina energetinį saugumo lygį skaičiuoti iki 2025 metų 
ir palyginti įvairių energetikos projektų įtaką energetinio saugumo lygiui.  

Sukurta metodologija grėsmių ir jų sociopolitinių pasekmių analizei bei vertinimui. Išanalizuotos 
pagrindinės geopolitinės, konkurencinės, monopolinės ir kitos grėsmės, sudaryta dalinai kiekybinė sistema, 
leidžianti įvertinti įvairių grėsmių sociopolitines pasekmes.  

Darbe, pagal sukurtą metodiką buvo atliekami tik bandomieji skaičiavimai, išnagrinėti atskiri 
pavyzdžiai ir scenarijai (visas Lietuvos energetinio saugumo vertinimas pagal šią metodiką yra numatytas 
kitame NMP „Ateities energetika“ etape). Tačiau ir šių skaičiavimų pagrindu jau galima padaryti kai kurias 
išvadas. Pavyzdžiui, galima išskirti kelias pagrindines Lietuvos energetikos grėsmių grupes, tokias kaip 
priklausomybė nuo vieno energijos išteklių tiekėjo; didelė priklausomybė kuro ir energijos importo; 
energetinių tinklų integracijos į ES tinklus ir energijos rinkas trūkumas; mažas energijos vartojimo 
efektyvumas; monopolijų dominavimas energetikos sistemoje; energetikos infrastruktūros plėtros ir jos 
vizijos trūkumas. Ignalinos AE uždarymas Lietuvos energetiniam saugumui turėjo tiek neigiamas (elektros 
kainos didėjimas; dujų ir elektros importo padidėjimas), tiek ir teigiamas (atsirado reali elektros rinka, 
išnyko Lietuvos elektros gamybos priklausomybė nuo vieno elektrinės bloko, suaktyvėjo atsinaujinančių 
energijos šaltinių plėtra) pasekmes. Skaičiavimai parodė, kad Lietuvos energetinio saugumo lygis po IAE 
uždarymo krito nelabai ženkliai, apie 6 proc. Nauji Lietuvos energetikos plėtros projektai tokie kaip elektros 
jungtys su Švedija ir Lenkija, suskystintų dujų terminalas, nauja atominė elektrinė ir kiti iš esmės didina 
Lietuvos energetinio saugumo lygį. Darbe buvo nustatyta, kad elektros jungtis su Švedija padidintų 



 

 44 

energetinio saugumo lygį maždaug 4,5%, suskystintų dujų terminalas 11%, Visagino atominė elektrinė apie 
12 proc.  

Jau dabar galima formuluoti rekomendaciją sprendimų priėmėjams dėl energetikos plėtros. Šiuo 
metu Lietuvos energetinio saugumo lygis yra nepriimtinas. Pagrindinės priemonės, kurios turi būti 
pirmiausia įgyvendintos, tai elektros jungtys su Švedija ir Lenkia, atsinaujinančių energijos šaltinių dalies 
padidinimas bei suskystintų dujų terminalas. Jų bendras poveikis ženkliai pakeltų Lietuvos energetinio 
saugumo lygį (būtų palyginamas su JAV energetinio saugumo lygiu). Visagino AE taip pat labai svarbus 
veiksnys energetinio saugumo užtikrinimui, tačiau jos įvedimas į eksploataciją galimas tik kitame 
dešimtmetyje. Ši rekomendacija buvo perduota LR energetikos ministerijai.  

Projekto rezultatų sklaida visiškai atitinka projekto įsipareigojimus parengti spaudai ne mažiau 
keturių straipsnių ISI WOS bazės leidiniuose. Projekto metu buvo parengti penki tokie straipsniai (trys iš jų 
jau atspausdinti, kiti du pateikti spaudai), padaryti pranešimai šešiose tarptautinėse konferencijose, kurių 
darbai įtraukti į tarptautines duomenų bazes. Sukurta metodika domisi LR energetikos ministerija, 
Energetinio saugumo centras prie Užsienio reikalų ministerijos, AB „Kauno energija“, EK Jungtinio tyrimų 
centro (JRC) Energetinio saugumo padalinys ir kitos institucijos. 

 
The project Development of methodology for energy security analysis and integrated security level 

assessment of the national research programme “Future Energy” pursues the following two aims:  
˗ to develop an extensive energy security analysis method, which would cover energy systems 

threats and disturbance assessment, simulation methods of energy system reaction to the disturbances, 
assessment of energy system disturbance consequences, and to adapt this method to the Lithuanian 
energy system;  

˗ to develop a system of energy security level assessment (measurement), which would enable to 
obtain a single integral characteristic showing both the entire energy system security level and various 
energy development scenarios impact to the energy security.  

This project is an interdisciplinary work encompassing energy system modelling, analysis of technical, 
economic, environmental, sociopolitical and other threats and their consequences as well as the 
assessment of integral energy security level. Due to this, the project was implemented by researchers 
working in various fields (energy, mathematics, economy, political sciences, sociology).  

The novelty and originality of this work is represented by the interdisciplinary integration of the 
developed methods: not only technical and economic information of the system, but also sociopolitical 
assessment of threats and sociological analysis of consequences are included into the assessment of the 
causes and consequences of the energy system disturbances. Such integral methodology for energy 
security analysis has been developed for the first time and has no analogy, even though, according to FP7 
and other international programmes’ projects, such methodology is required and sought for.  

The methodologies and models developed during this work are intended for thorough modelling and 
assessment of energy security. The methodologies and models were tested using concrete examples of 
disturbances in the Lithuanian energy system.  

The results of this work can be summarized as follows: a methodology for the analysis and 
assessment of energy security threats was developed, and probability models for the calculation of threat 
transformation into disturbances were presented. Technical, economic and sociopolitical threats were 
evaluated. Two energy system models intended for modelling disturbances and assessing their 
consequences were developed. The first one is for modelling different long-term developmental scenarios 
of energy system, and minimizing the energy production costs and consequences resulting from threats. 
The second one is based on the probabilistic safety analysis and enables statistically evaluating all possible 
scenarios of disturbances development and their consequences. The obtained probabilistic characteristics 
provide preconditions for the identification of the most dangerous disturbances to the energy system and 
the most effective energy security measures.  

Moreover, during the implementation of the work, energy security level assessment methodology 
based on security indicators and multi-criteria analysis was also developed. The indicators encompass all 
areas of energy security and enables representing it as a single integral characteristic. Mathematical models 



 

 45 

of indicator dynamics and their evaluation using Bayes method allow calculating energy security level till 
the year 2025 and comparing it with the influence of various energy projects on energy security level.  

A methodology for the analysis and assessment of threats and their sociopolitical consequences was 
also developed. The principal geopolitical, competitive, monopolistic and other threats were analysed and a 
partially qualitative scheme enabling the assessment of the sociopolitical consequences of various threats 
was formed.  

Only test calculations were carried out according to this methodology and individual examples and 
scenarios were discussed (a full assessment of the Lithuanian energy security according to the mentioned 
methodology is planned in the next stage of national research programme “Future Energy”). However, 
some conclusions can already be drawn from these calculations. For instance, several basic groups of 
threats to the Lithuanian energy system may be distinguished, such as dependence on a single supplier of 
energy sources, great dependence on fuel and energy import, lack of energy network integration to the EU 
networks and energy markets, low energy use efficiency, domination of monopolies in the energy system, 
lack of energy infrastructure development and its vision. The shutdown of Ignalina NPP has had some 
negative (increase of electricity cost, gas and electricity import) as well as positive (a real electricity market 
was established, the dependence of Lithuania on a single power plant unit was eliminated, the 
development of renewable energy sources became more active) consequences for the Lithuanian energy 
security. The calculations demonstrated that the Lithuanian energy security level only very slightly declined 
after the shutdown of Ignalina NPP (approximatelly 6%). New projects for the development of the 
Lithuanian energy, such as electricity connection to Sweden and Poland, liquefied gas terminal, a new 
nuclear power plant, etc., fundamentally increase the Lithuanian energy security level. Having performed 
the work, it was determined that electricity connection to Sweden would increase the energy security level 
by about 4.5%, liquefied gas terminal — 11% and Visaginas nuclear power plant — 12%.  

Thus, a recommendation for the energy development may already be given to the decision makers as 
the current Lithuanian energy security level is unacceptable. The principal measures that should be taken 
first are the electricity connection to Sweden and Poland, increase of share of renewable energy sources 
and liquefied gas terminal. Their effect would significantly increase the Lithuanian energy security level (it 
could be compared to the energy security level of the USA). Visaginas NPP is also a very important factor 
for ensuring energy security level, but its operation is possible only in the next decade. This 
recommendation was delivered to the Ministry of Energy of the Republic of Lithuania.  

The dissemination of the project results fully corresponds to the undertaken liabilities to prepare no 
less than four papers for release in the publications on the ISI WoS database. Five such articles were 
prepared (three were published and two submitted for release), papers were presented in six international 
conferences and these papers were indexed in international databases.  

The developed methodology received attention from the Ministry of Energy of the Republic of 
Lithuania, Energy Security Centre under the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania, JSC 
Kauno energija, Energy Security Department of the Joint Research Centre (JRC) of the European 
Commission, and other institutions. 

 
9. ATE-10023. ATE-09/2010. Vadovas: habil. dr. Artūras Žukauskas, Vilniaus universitetas. Energiją 

tausojantis ir psichofiziškai tinkamas kietakūnis apšivetimas gatvėms. 
Projektas „Energiją tausojantis ir psichofizikiškai tinkamas kietakūnis apšvietimas gatvėms“ (ETAGA) 

yra skirtas moksliniams tyrimams, kurie suteiktų reikalingas žinias sparčiam kietakūnio apšvietimo 
technologijos skverbimuisi į gatvių (o vėliau – į kelių) apšvietimą Lietuvoje, stokojant pigių elektros 
energijos išteklių. Projekto tikslas yra sukurti mokslinius pagrindus kietakūnių šviesos šaltinių ir „išmaniųjų“ 
sistemų, skirtų gatvių apšvietimui, kūrimui ir diegimui Lietuvoje. Vykdant projektą, buvo įrengtas ir 
charakterizuotas išmaniojo gatvių apšvietimo poligonas, kurio koncepcija remiasi eismo intensyvumo ir oro 
sąlygų įvertinimu realiu laiku ir dinaminiu skirtingo skaisčio zonų formavimu, naudojant temdomus 
kietakūnius šviestuvus su tarpusavio ryšiu. Įvertinta, kad, neprarandant apšvietimo kokybės, dinaminis 
valdymas leidžia sumažinti energijos sąnaudas apie 20%, reaguojant į oro sąlygas, ir bent 25%, reaguojant į 
eismo intensyvumą. Nustatyta, kad esant snieguotai gatvės dangai, gatvės šviestuvų šviesos srautą, o tuo 
pačiu ir energijos sąnaudas galima mažinti nuo 1,5 iki 4 kartų. Atliktas dinamiškai formuojamos šviestuvų 
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fotometrinės charakteristikos, kuri gali pagerinti šlapio grindinio skaisčio tolygumą, modeliavimas. Sukurta 
rūko optinio tankio matavimo metodika, kurią galima pritaikyti išmaniojo gatvių apšvietimo sistemose. 
Ištirta skirtingų spalvų šviestukų spinduliuotės praleistis rūke, taip pat skaisčio ir susietosios spalvinės 
temperatūros priklausomybė nuo rūko optinio tankio. Remiantis reakcijos trukmės matavimais bei akių 
judesių tyrimais, parodyta, kad kietakūnių šviesos šaltinių fotopinio aplinkos skaisčio psichofizikinis 
ekvivalentas mezopinėmis sąlygomis gali būti kelis kartus mažesnis aukšto slėgio natrio garų lempos 
atžvilgiu. Psichologiniai tyrimai dviejų gatvės apšvietos zonų sąlygomis parodė, kad artimosios zonos (iki 90 
m) apšvietimo režimų subjektyvus vertinimas remiasi saugumo ir estetiniais požymiais. Apšvietimo režimai 
vertinami teigiamai, kai ties subjektu apšvieta yra didžiausia, tuo tarpu apšvietimas tolimojoje zonoje (toliau 
nei 90 m) mažai įtakoja subjektyvų vertinimą. Ištirtas šviestukų sandūros temperatūros laikinis kitimas ir 
išėjimo charakteristikos, esant skirtingiems temdymo režimams (nuolatinės srovės stabilizavimo, impulsų 
pasikartojimo bei pločio moduliacijos). Sukurtas metodas, skirtas šviestukų šiluminės relaksacijos trukmių 
radimui pagal elektroliuminescencijos spektrinę moduliaciją. Parodyta, kad Lietuvos miestuose gatvių 
apšvietimo sistemų įrengtąją galią verta pradėti mažinti, diegiant ne mažesnio nei 80 lm/W našumo 
šviestukus, ir pasiekti 50 proc. mažinimo efektą, diegiant 130 lm/W našumo šviestukus. Sukurtas modelis, 
skirtas diegiamos kietakūnės gatvių apšvietimo technologijos techninio ir ekonominio efekto įvertinimui. 

 
The Project “Energy Saving and Psychophysically Appropriate Solid-State Street Lighting” (ETAGA) is 

devoted to research that would provide knowledge required for the rapid penetration of solid-state lighting 
technology into street (later, into highway) lighting in Lithuania, where cheap electric power resources are 
lacked. The Project aims at the scientific grounding of the development and application of solid-state light 
sources and intelligent lighting systems for street lighting in Lithuania. During the implementation of the 
Project, a testing ground for street lighting with intelligent control has been installed and characterized. 
The concept of the testing ground is based on the evaluation of weather conditions and traffic intensity in 
real time and on the dynamical formation of zones with different luminance using interconnected 
dimmable solid-state luminaires. The dynamical control has been estimated to save about 20% power due 
to responding to weather conditions and at least 25% power due to responding to traffic intensity. Under 
conditions of snowy road surface, a possibility for the reduction of the flux generated by street luminaires, 
as well as power consumption by a factor of 1.5 to 4 has been revealed. A dynamically shaped luminous 
intensity distribution that is capable of improving the uniformity of the luminance of wet road surface has 
been simulated. A technique for the measurement of fog optical density has been developed for 
application in intelligent street lighting systems. The transmittance of light generated by the light-emitting 
diodes (LEDs) of different colors in fog, as well as the dependence of luminance and correlated color 
temperature on the optical density of fog have been investigated. Using the measurements of reaction 
time and the investigation of eye movement, the psychophysical equivalent of photopic ambient luminance 
for solid-state light sources under mesopic conditions has been demonstrated to be several times smaller in 
respect of high-pressure sodium lamp. A psychological study under conditions of two street lighting zones 
has shown that the subjective assessment of lighting modes in the nearby zone (within 90 m) is based on 
the safety and aesthetic characteristics. A lighting mode has been found to be positively assessed, when the 
illuminance in the vicinity of a subject is the highest, whereas the illuminance in the remote zone (within 90 
m) has been found to have a minor impact on the assessment. The transient variation of LED junction 
temperature and the output characteristics of LEDs have been investigated under different dimming modes 
(constant-current regulation, as well as pulse-frequency and pulse-width modulation). A method for the 
estimation of thermal relaxation constants of LEDs using electroluminescence spectral modulation has been 
elaborated. It has been shown that reducing the installed power of street-lighting systems in Lithuanian 
cities is worth starting with the application of LEDs with a luminous efficiency of at lest 80 lm/W, whereas a 
50% reduction effect can be attained with the application of 130 lm/W efficient LEDs. A model for the 
assessment of the technical and economical benefits of the implementation of solid-state street lighting 
technology has been developed. 

 
10. ATE-10024. ATE-10/2010. Vadovas: dr. Sigitas Rimkevičius, Lietuvos energetikos institutas. 

Energetikos sistemų patikimumo ir jo įtakos energetiniam saugumui vertinimo metodika bei tyrimas. 
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Projekto „Energetikos sistemų patikimumo ir jo įtakos energetiniam saugumui vertinimo metodika 
bei tyrimas“ tikslas – sukurti Lietuvos energetikos sistemų vieningą mokslinę patikimumo vertinimo 
metodiką, kuri leistų atlikti energetikos sistemų patikimumo tyrimus ir įvertinti patikimumo įtaką 
energetiniam saugumui. Bendrosios Lietuvos energetinės sistemos pagrindiniai elementai yra elektros, 
šilumos bei dujų ir naftos perdavimo tinklų sistemos.  

Elektros tinklų patikimumo ir rizikos vertinimo bendrosios metodikos pagrindas yra patikimumo 
tyrimo ir vertinimo bei to vertinimo taikymo atskiros metodikos. Bendroji elektros tinklų patikimumo 
vertinimo metodika susideda iš šiame projekte išplėtotų specialių metodų bei metodikų, skirtų atskirų 
elektros įrenginių patikimumo įvertinimui, visos elektros energetikos sistemos (EES) patikimumo tyrimui, 
pagrindinių avarinių scenarijų tikimybinei rizikos analizei, bendro patikimumo ir rizikos modelio sudarymui 
bei taikymui, statistinių gedimų duomenų analizei ir jų taikymui tinklo pastočių ir jų fragmentų patikimumo 
parametrų įvertinimui, elektros perdavimo ir skirstomojo tinklo sutrikimo ir patikimumo rodiklių 
skaičiavimui, EES stacionariųjų bei dinaminių darbo režimų modeliavimui ir vertinimui, bei EES darbo rėžimų 
tikimybiniam vertinimui ir rangavimui. Sudarytos atskiros metodikos savo ruožtu nusako, kaip naudojami 
patikimumo tyrimo metodai bei ESS modeliai. Elektros tinklų patikimumo vertinimo metodikų patikrai buvo 
atlikti bandomieji skaičiavimai ir rezultatų analizė, kuri pademonstravo galimybę atlikti tokį elektros tinklų 
patikimumo vertinimą, kuris taikant integralinį patikimumo parametrų ir įtakos vertinimą leis nustatyti ESS 
patikimumo įtaką energetiniam saugumui.  

Tiek šiluma, tiek ir dujos bei nafta tiekiama vamzdynų sistemomis. Visų šių sistemų patikimumas 
priklauso nuo jas sudarančių atskirų elementų, t. y. šaltinių, vamzdynų bei sumontuotos įrangos 
patikimumo. Vamzdynų patikimumas yra glaudžiai susijęs su daugeliu veiksnių, galinčių įtakoti jų sistemų 
struktūrinį vientisumą ir lemiančių jų eksploatacinį ilgaamžiškumą. Perdavimo ir paskirstymo tinklų 
pažeidimai, jų eksploatacijos metu, susiję su išorinių veiksnių poveikiu, koroziniais - mechaniniais procesais 
bei termohidraulinių procesų metu susidarančiomis apkrovomis sukelia ne tik sutrikimus aprūpinant 
energetiniais ištekliais, bet taip pat gali būti potencialiai pavojingi žmonių bei statinių saugumui dėl galimų 
sprogimų. Siekiant atsižvelgti į visus šiuos faktorius, patikimumo vertinimui buvo sukurta kompleksinė 
metodika, apimanti tikimybinius ir deterministinius metodus. Sukurta metodika apima tikimybinę saugos 
analizę, sistemų patikimumo teoriją, Monte-Karlo modeliavimą, deterministinę termohidraulinę analizę bei 
deterministinę ir tikimybinę konstrukcijų stiprumo analizę, atliekamą naudojant baigtinių elementų 
metodą. Tokiu būdu, visoms vamzdinėms tinklų sistemoms buvo parengta vieninga metodika bei paruošti 
atskirų šios metodikos sudedamųjų dalių bei modelių sudarymo pagrindai ir principai. Taikant šią vieningą 
vamzdinių tinklų sistemų patikimumo vertinimo metodiką skirtingoms sistemoms, atsižvelgiama į tų 
sistemų specifiką – t. y. į šilumos/energijos nešėją, vamzdžių degradacijos mechanizmus, konstrukcijų 
senėjimą, apkrovų susidarymą, šiose sistemose naudojamą įrangą, statistinius gedimų duomenis ir kt. 
faktorius, leidžiančius įvertinti tiriamos sistemos patikimumo lygį. Sukurtos metodikos taikomumas 
patikrintas, atliekant bandomuosius skaičiavimus Kauno šilumos tiekimo tinklams.  

Projekte be atskirų energetinių sistemų tinklų patikimumo vertinimo metodikų, sukurta tuos tinklus 
apjungianti ir jų tarpusavio sąveiką nusakanti Lietuvos energetikos sistemos integralinė patikimumo 
parametrų vertinimo metodika. Integralinės patikimumo parametrų vertinimo metodikos pagrindas yra 
patikimumo duomenų ir rezultatų tyrimo teorija, metodai ir metodikos. Metodikos nusako kaip naudojami 
patikimumo tyrimo metodai bei įvairių energetikos sistemų (elektros, šilumos ir kt.) modeliai. Šių metodikų 
sukūrimui buvo iškirtos trys atskiros tyrimų temos: integralinė patikimumo parametrų ir tyrimo rezultatų 
analizė; patikimumo įtakos trikdžių ir pavojų sklaidai tinkle vertinimas; patikimumo įtakos bendrai 
energetikos sistemai modeliavimas. Šių temų apimtyje sudarytos metodikos ir modeliai, skirti patikimumo 
parametrų neapibrėžtumo ir rezultatų jautrumo analizei, energetikos sistemos patikimumo parametrų 
integruotam vertinimui; trikdžių sklaidos tinklinėje sistemoje su pasipriešinimu matematiniam 
modeliavimui, tinklinės sistemos viršūnių pasipriešinimo ir parametrų įvertinimui, trikdžių sukelto pavojaus 
sklidimo modeliavimui ir parametrų įvertinimui, patikimumo įtakos bendrai energetikos sistemai 
modeliavimui bei patikimumo įtakos Lietuvos energetikos sistemai tyrimui. Šios metodikos ir susiję modeliai 
bei metodai sudaro tokią metodiką, kuri leidžia atlikti integralinius patikimumo tyrimus. Įvertinus 
energetinio saugumo projekte sukurtą energetinio saugumo vertinimo metodiką ir naudojamus energetinio 
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saugumo indikatorius buvo pasiūlyti nauji indikatoriai, leisiantys įvertinti energetinių sistemų patikimumo 
įtaką energetiniam saugumui. 

 
The aim of the project Methodology and Research for Assessment of the Reliability of Energy 

Systems and its Influence on the Security of Energy Supply is to develop a common scientific methodology 
for the assessment of reliability of the Lithuanian energy systems which would enable performing the 
research of energy systems reliability and evaluating its influence on the security of energy supply. The 
fundamental elements of the Lithuanian energy system are electricity, heat, gas and oil transmission 
networks systems.  

The basis of electricity network reliability and risk assessment methodology is individual methods of 
reliability research and assessment as well as the application of the assessment. General electricity network 
reliability assessment methodology consists of special methods and methodologies developed in this 
project. They are intended for the reliability assessment of individual electrical appliances, research of the 
whole electrical power system (EPS) reliability, probabilistic risk analysis of the main accident scenarios, 
development and application of the general reliability and risk model, analysis of statistical failure data and 
its application for the assessment of the reliability parameters of network substations and their fragments, 
calculation of electricity transmission and distribution network disturbance and reliability parameters, 
modelling and assessment of EPS static and dynamic operational modes, as well as probabilistic assessment 
and ranking of EPS operational modes. Moreover, the developed individual methodologies define the use 
of the reliability research methods and EPS models. To verify the electricity network reliability assessment 
methodologies, test calculations and analysis of results were carried out. It was discovered that the analysis 
provides a possibility to perform such an assessment of the electricity network reliability which enables the 
estimation of the EPS reliability impact on the security of energy supply by applying integral assessment of 
reliability parameters and impact.  

Heat, as well as gas and oil are supplied via pipeline systems whose reliability depends on the 
reliability of their constituent elements, i.e. sources, pipes and installed equipment. The reliability of 
pipelines is closely related to many factors that may influence structural integrity of their systems and 
determine their operational lifetime. Operational damages of transmission and distribution networks, 
related to the impact of external factors, corrosive-mechanical processes and loads resulting from 
thermohydraulic processes, cause not only disturbances in the supply of energy resources, but may also 
endanger human and buildings safety due to possible explosions. In order to take all the mentioned factors 
into account, an integrated methodology was developed for the reliability assessment; it includes 
probabilistic and deterministic methods: probabilistic safety analysis, system reliability theory, Monte-Carlo 
modelling, deterministic thermohydraulic analysis as well as deterministic and probabilistic strength 
analysis of constructions, which is performed using finite element method. In such way, a single 
methodology as well as the fundamentals and principles of its individual constituent parts and models were 
prepared for all pipe network systems. When this single assessment methodology of pipe network systems 
reliability is applied for different systems, their specificity is taken into account, i.e. heat/ energy carrier, 
degradation mechanisms of the pipelines, ageing of constructions, resulting loads, equipment used in the 
systems, statistical failure data and other factors enabling the assessment of system reliability level are 
considered. The applicability of the developed methodology was tested by experimental calculations of 
Kaunas heating supply networks.  

Apart from individual energy system network reliability assessment methodologies, an integral 
reliability parameter assessment methodology, encompassing the mentioned networks and describing the 
interrelation between them, was developed for the Lithuanian energy system during the implementation of 
the project. The basis of this methodology is theory, methods and methodologies of reliability data and 
results research that describe the use of reliability research methods and various energy system (electricity, 
heat, etc.) models. Three different topics of research were distinguished for the development of the 
mentioned methodologies: integral analysis of reliability parameters and research results; assessment of 
the reliability impact on the spread of disturbances and hazards in the network; modelling of reliability 
impact on the common energy system. The methodologies and models developed in the scope of the 
mentioned topics are intended for the uncertainty analysis of reliability parameters and sensitivity analysis 
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of the results, integrated assessment of energy system reliability parameters, mathematical modelling of 
the spread of disturbances in a network system with resistance, assessment of the parameters and 
resistance of the network system nodes, modelling of the spread of a hazard caused by the disturbances 
and assessment of their parameters, and modelling of the reliability impact on the common energy system, 
as well as on the Lithuanian energy system. These methodologies together with the related methods and 
models result in a methodology which enables performing integral reliability research. Considering 
methodology and indicators developed within project devoted for the Security of Energy Supply, new 
indicators that provide a possibility to assess the impact of energy system reliability on the Security of 
Energy Supply were proposed. 

 
11. ATE-11004. ATE-01/2011. Vadovas: dr. Arvydas Galinis, Lietuvos energetikos institutas. Ateities 

technologijų optimalaus integravimo į energetikos sektorių metodologijos sukūrimas. 
Darbe pristatoma energetikos ateities technologijų optimalaus integravimo į energetikos sektorių 

metodologija apima ateities technologijų techninio ir ekonominio efektyvumo vertinimą trijose stadijose: 
planavimo, įdiegimo ir eksploatavimo. Jos pagrindą sudaro bendras šalies energetikos sektoriaus ir šalies 
ekonomikos perspektyvinės raidos matematinis modeliavimas, realizuotas apjungiant hibridinį energetikos-
ekonomikos modelį su detaliu energetikos sektoriaus perspektyvinės plėtros analizės matematiniu modeliu. 
Tai planavimo stadijoje leidžia kompleksiškai įvertinti ateities technologijų įtaką ne tik energetikos sektoriui, 
supančiai aplinkai, bet ir visai šalies ekonomikai, tuo pačiu užtikrinti šalies mastu optimalų nagrinėjamų 
technologijų diegimo mastą ir panaudojimą. Siekiant optimalaus ateities technologijų integravimo, jų 
įdiegimo ir eksploatavimo stadijose turi būti teikiamas prioritetas nediskriminacinės ateities technologijų 
veikimui įtaką turinčios teisinės ir ekonominės aplinkos sukūrimui bei objektyvių paramos mechanizmų 
nustatymui. Tam tikslui detaliai išnagrinėta paramos schemų naudojimo patirtis, išanalizuoti Europos 
Sąjungos ir Lietuvos dokumentai, reglamentuojantys energetikos sektoriaus raidą. Optimalus ateities 
technologijų integravimas turi įvairiapusiškai atspindėti visuomenės darnios raidos interesus, todėl darbe 
išnagrinėtos daugiakriterinių sprendimų priėmimo mechanizmų panaudojimo galimybės ir taikymo sritys, 
išoriniai energetikos technologijų kaštai ir jų įvertinimo būdai. Didelis dėmesys ataskaitoje skiriamas 
detaliam hibridinio energetikos ekonomikos modelio ekonomikos modulio matematiniam aprašymui, 
sukurtų mokslinėje literatūroje ir energetikos sektoriaus modeliavimo praktikoje menkai tyrinėtų specifinių 
procesų (stochastinį darbo pobūdį turinčių technologijų, įrengimų modernizavimo ir konservavimo, 
energijos efektyvumo didinimo, energijos vartotojų elgsenos, elastingų poreikių ir kt.), vykstančių 
energetikos sektoriuje, matematinio modeliavimo sprendimų pateikimui, hibridinio energetikos-
ekonomikos modelio ir detalaus energetikos sektoriaus perspektyvinės raidos analizės matematinio 
modelio bendro panaudojimo būdų aprašymui. Darbe taip pat išanalizuotos išmaniųjų tinklų savybės, 
turinčios įtakos kitų ateities technologijų integravimui į energetikos sektorių, nagrinėjamos išmaniųjų tinklų 
matematinio reprezentavimo energetikos sektoriaus perspektyvinės raidos analizės matematiniame 
modelyje galimybės. Sukurti ir išnagrinėti modeliavimo metodai, surinkta ir apibendrinta. 

 
Prepared methodology for optimal integration of future energy technologies into the energy sector 

includes assessment of their technical and economic efficiency in three stages: planning, implementation 
and operation. Common modelling of the future development of the country’s energy sector and the whole 
economy forms the basis of the methodology. In practice it is realized by combining two mathematical 
models: the hybrid energy-economy model and detailed model for modelling of energy sector development 
and operation. Application of this approach gives an opportunity in the planning stage to evaluate impact 
of future energy technologies not only on the energy sector and environment but also on the entire 
economy. Thereby this approach allows determining an optimal from the country’s point of view scale of 
introduction and utilisation of the future energy technologies. Seeking the optimal integration of the future 
energy technologies into the energy sector the priority has to be given to the creation of non-
discriminatory legal and economic environment that surrounds technologies and for application of 
objective support schemes both in the implementation and operation stages. In this relation the detailed 
analysis of experience taken from applications of various support schemes in different countries has been 
performed, as well as requirements of different EU and Lithuanian documents, regulating development and 
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operation of the energy sector, has been surveyed. Optimal integration of the future energy technologies 
into the energy sector has to be in line with the pathway of sustainable development. Therefore, the multi-
criteria decision support mechanisms, possibilities and areas of their application in decision making 
process, as well as external cost of various energy technologies and methods of their evaluation and use 
have been analysed in the study. In the report significant attention has been paid for detailed mathematical 
description of the economy module of the hybrid energy-economy model, for explanation of the technique 
of common use of the hybrid energy-economy model and the detailed model for analysis of energy sector 
development and operation, for presentation of elaborated methods modelling specific technologies and 
processes (technologies hawing stochastic operation, modernisation and preservation of equipment, 
measures for enhancement of energy efficiency, consumer’s behaviour, elastic demand, etc.). These 
features are important for energy sector but up to now had minor attention in the scientific literature and 
in the practice of modelling of energy sector. Characteristics of the smart grids that have impact to the 
optimal integration of the future energy technologies, together with methods of representation of smart 
grids in the energy sector model have also been analysed in the study. 

 
12. ATE-12003. ATE-01/2012. Vadovas: habil. dr. Artūras Žukauskas, Vilniaus universitetas. 

Mezopiniai kietakūniai šviesos šaltiniai. 
Projekto „Mezopiniai kietakūniai šviesos šaltiniai“ (MesoLED) tikslas yra kietakūnių baltos šviesos 

šaltinių, skirtų lauko apšvietimui, optimizavimas mezopinio akies jautrio atžvilgiu, atsižvelgiant į 
nepageidaujamą nevizualųjį poveikį žmogaus bei kitų organizmų cirkadiniam (paros) ritmui ir šviesinę taršą. 
Parodyta, kad kietakūnių šviesos šaltinių spektrinės galios skirstinys (SGS) gali būti optimizuotas 
panaudojant vaizdinių užduočių atlikimu grįstą mezopinę fotometrjos sistemą ir nevizualiojo fotobiologinio 
poveikio, turinčio įtakos žmogaus cirkadiniam ritmui, skaičiavimus. Minimizuojant mezopinį cirkadinio 
poveikio faktorių (CPF), kuris yra spinduliuotės cirkadinio ir šviesinio (SŠV) veiksmingumų santykis, gauti 
optimalūs tiesioginio spinduliavimo šviestukų telkinių bei konversijos fosforuose (KF) šviestukų SGS, esant 
lauko apšvietimui svarbioms adaptacijos skaisčio (tarp 0,1 ir 2 cd/m2) ir įvairioms susietosios spalvinės 
temperatūros (SST) vertėms. Pasiūlyti dvispalviai žemos spalvinės temperatūros kietakūniai šaltiniai, 
pasižymintys pastebimai mažesne cirkadinio ritmo sutrikdymo grėsme nei įprasti prekiniai šviestukai. 
Parodyta, kad mezopinėse sąlygose tokių „liepsnos šviesos“ šviestukų spalvinės atgavos rodiklių 
ekvivalentai prilygsta įprastų šviestukų atitinkamiems parametrams fotopinėse sąlygose. Sumodeliuoti ir 
užpatentuoti KF šviestukai (SST = 1700–2500 K) su žemu cirkadiniu poveikiu, skirti fotobiologiškai saugiam 
lauko apšvietimui. Identifikuoti reikiamų parametrų neorganiniai fosforai, reikalingi tokių šviestukų 
sukūrimui. Sukurti šių KF šviestukų maketai, naudojant MOCVD būdu užaugintus puslaidininkinius InGaN 
darinius ir oranžinius fosforus, ir atliktas maketų fotometrinis, kolorimitrenis bei fotobiologinis 
charakterizavimas. Tokie „liepsnos šviesos“ KF šviestukai gali būti naudojami daugelyje lauko apšvietimo 
sričių, ypač ten, kur dalis efektyvumo gali būti aukojama vardan fotobiologinio saugumo bei regimojo 
komforto. Sukurtas „gintarinių“ ir mėlynų šviestukų telkinys su žemu cirkadiniu poveikiu, atliktas šio telkinio 
charakterizavimas bei ištirtos jo skleidžiamos šviesos psichofizinės savybės. Palyginus su įprasta aukšto 
slėgio natrio garų lempa, telkinys pasižymi iki 30% mažesniu CPF, panašia reakcijos į nukrypusią nuo regos 
ašies veikmę trukme ir panašiu achromatinių skaisčio kontrastų aptikimo slenksčiu visoje eismui svarbioje 
skaisčių srityje. Tačiau šiam šviesos šaltiniui būdingos pastebimai geresnės spalvų atgavos ir spalvų 
diskriminavimo charakteristikos (iki 25% mažesnis klaidų skaičius Farnswortho ir Munsello 100 spalvų tonų 
teste), kas kokybiškai atitinka skaičiavimus pasitelkiant spalvių perstatymo modelį. Tokio šaltinio spindulinis 
našumas gali siekti 75%, o šviesinis efektyvumas – iki 260 lm/W. Sukurtas tokio šviestuvo pramoninis 
prototipas, kuris perduotas atžalinei bendrovei. Pasiūlytas metodas leidžiantis optimizuoti kietakūnių 
šviesos šaltinių su derinamu nevaizdiniu fotobiologiniu poveikiu žmogaus cirkadiniam ritmui SGS. Modelinių 
šviestukų keturspalvių telkinių atveju nustatyta ribinio CPF derinamumo priklausomybės nuo maksimalaus 
spalvų perteikimo tikslumo ir SŠV. Sukurtas išmanus keturspalvis lauko šviestuvas, galintis generuoti 
aukštos spalvinės atgavos metamerinius šviesos derinius su kontroliuojamais šviesiniu ir cirkadiniu srautais. 
Naudojant šį šaltinį realiomis lauko sąlygomis, rastos subjektyviai „maloniausios“ SST vertės esant 
fiksuotoms apšvietos vertėms (3000 ir 3500 K atitinkamai 5 ir 50 lx apšvietai) ir įvertintas subjektų 
pasirengimas mažinti SST ir apšvietą, siekiant užtikrinti mažiausią cirkadinio ritmo trikdymą. Projekto 
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poveikis ir tęstinumas užtikrintas skelbiant rezultatus mokslinėje spaudoje, įtraukiant į projekto užduočių 
vykdymą doktorantus, realizuojant tarptautinį koordinavimo priemonių projektą, stiprinant ryšius su verslo 
subjektais, savivaldybėmis ir apšvietimo projektuotojais bei teikiant atitinkamas paslaugas atviros prieigos 
centro formatu. 

 
The Project “Mesopic solid-state light sources” (MesoLED) aims at the optimization of solid-state 

light sources for outdoor lighting in respect of mesopic sensitivity of vision with regard to the unwanted 
nonvisual effect on the circadian rhythm of humans and other live beings and to light pollution. The 
optimization of the spectral power distribution (SPD) of solid-state light sources was shown to be feasible 
using the visual-performance-based mesopic system of photometry and the estimations of nonvisual 
photobiological effect on the human circadian rhythm. By minimizing the circadian action factor (CAF), 
which is the ratio of the circadian and luminous (LER) efficacies of radiation, the optimal SPDs for the direct-
emission light-emitting diode (LED) clusters and phosphor converted (PC) LEDs have been obtained for the 
luminance range relevant to outdoor lighting (0,1-2 cd/m2) and for the various values of the correlated 
colour temperature (CCT). Dichromatic low-CCT solid-state light sources, which feature a noticeably lower 
hazard of circadian disruption than common commercial LEDs, have been proposed. Under mesopic 
conditions, the equivalents of the colour rendition indices of such “firelight” LEDs were shown to amount 
those of common LEDs under photopic conditions. PC LEDs (CCT = 1700-2500 K) with low circadian action 
for photobiologically safe outdoor lighting have been modelled and patented. Inorganic phosphors required 
for the development of such LEDs have been identified. Using MOCVD-grown InGaN semiconductor 
structures and orange phosphors, the laboratory prototypes of such PC LEDs have been developed and the 
photometric, colorimetric, and photobiological characterization of the prototypes has been performed. 
Such “firelight” PC LEDs can be used in many applications of outdoor lighting, especially where a part of 
efficacy can be sacrificed for the sake of photobiological safety and visual comfort. An amber-blue LED 
cluster with low circadian action has been developed, characterized, and psychophysically assessed. In 
comparison with high-pressure sodium lamp, the cluster has up to 30% lower CAF, similar time of reaction 
to off-axis achromatic stimulus and similar threshold of achromatic luminance contrast detection in the 
entire range of luminances relevant to traffic. However, this light source has noticeably improved 
properties of colour rendition and colour discrimination (by up to 25% lower error score on the Farnsworth-
Munsell 100 hue test), which can be qualitatively accounted for by the hue rearrangement model. The 
radiant efficiency and luminous efficacy of such source can potentially amount 75% and 260 lm/W, 
respectively. An industrial prototype of such a luminaire has been developed and transferred to a spin-off 
company. An approach to the optimization of the SPDs of solid-state light sources with tuneable nonvisual 
photobiological effect on the circadian rhythm has been introduced. For model tetrachromatic LED clusters, 
the dependences of the limiting tunability of CAF on colour fidelity and LER have been established. A smart 
tetrachromatic outdoor luminaire for the generation of high-fidelity metameric light blends with 
controllable luminous and circadian fluxes has been developed. By using this luminaire in real outdoor 
environments, the subjectively most “pleasing” CCTs for fixed illuminances has been established (3000 K 
and 3500 K for 5 and 50 lx, respectively) an the readiness of subjects to reduce CCT and illuminance for the 
sake of avoiding the disruption of the circadian rhythm has been studied. The impact and succession of the 
Project have been accomplished through the publication of the results in the scientific literature, involving 
PhD students into the project pursuance, realization of an international coordination-measures project, 
strengthening the links with business enterprises, city municipalities, and designers, and through providing 
services in the format of an open access centre. 

 
13. ATE-12005. ATE-02/2012. Vadovas: dr. Vitas Valinčius, Lietuvos energetikos institutas. Vietinio 

kuro terminio skaidymo procesų tyrimas kuriant efektyvias ir ekologiškas technologijas. 
Primas tyrimo uždavinys buvo atlikti biomasės ir/ar organinių dujinimo proceso optimizavimo 

kaloringų dujų gamybai bei jų deginimo beliepsnio tipo degikliais tyrimus. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 
atlikti biomasės reaktoriaus darbo bandymai naudojant medienos skiedras bei granules, nustatyta dujų 
sudėtis, jų energetinė vertė, pagrindinių parametrų (kuro, oro, reakcijos temperatūros) įtaka proceso eigai. 
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Atsižvelgiant į gautus rezultatus optimizuotas ir rekonstruotas dujinimo reaktorius. Siekiant kokybiškai 
sudeginti gautas dujas vykdyti beliepsnio degiklio eksperimentiniai tyrimo darbai. 

Vykdant antrąjį projekto uždavinį buvo realizuotas plazminis katalizinių dangų nusodinimo procesas ir 
gautos katalizinės metalų oksidų dangos ant metalinių substratų. Pagal skaičiavimo duomenis buvo parinkti 
oksidiniai legiruojantys priedai katalizinių dangų sintezei, ištirtos dangų fizikinėsm mechaninės ir 
tribologinės savybės aptarti metodai joms pagerinti. Katalizatorių ir dangų katalizinių savybių tyrimui bei 
konversijos rodikliams nustatyti buvo suprojektuotas ir pagamintas specialus stendas katalizatorių 
aktyvumui ir konversijos efektyvumui tyrinėti aplinkos teršalų (CO, HC, NOx, SOx ir kt.) konversijos atžvilgiu. 
Pagamintas ir ištirtas katalizinis monolitinis reaktorius, savo sudėtyje neturintis tauriųjų metalų. 

Sprendžiant trečiąjį projekto uždavinį atliktas eksperimentinis ir skaitinis biokuro granulių 
dujinimo/deginimo tyrimas patobulintame granulių dujinimo/deginimo įrenginio prototipe. Šio įrenginio 
konstrukcija leidžia efektyviau valdyti dujinimo dujų sudegimą, reguliuojant antrinio oro tiekimą į degimo 
zoną, taip pat sumažinti temperatūras, atskiriant dujinimo ir galutinio degiųjų dujų sudeginimo kameras 
tarpine ciklonine kamera kietosioms dalelėms atskirti. Tokiu būdu pasiekiamas pelenų lydymosi 
sumažėjimas dujinimo kameroje ir papildomai išvalyti dujinimo produktai nuo kietųjų dalelių. Šie 
konstrukcijos ypatumai leidžia įrenginį pritaikyti įvairių rūšių biokurui deginti. Sudarytas skaitinis modelis, 
pagrįstas tekėjimo dinamikos ir cheminių reakcijų vyksmo lygtimis, gali būti efektyviai panaudotas 
konstruojant ir tobulinant įrenginius, kuriuose vykdomas pakopinis deginimas ir kurie naudojami energijai 
išgauti su mažiausiomis emisijomis į aplinką. Dujinimo/deginimo produktų efektyvesniam valymo ar 
nedegių komponenčių atskyrimo tyrimui buvo sukurtas dujų pralaidumo per membranas tyrimo 
eksperimentinis įrenginys. Tyrimų rezultatai teikia vilčių, kad membraninių technologijų taikymas 
nedegiosioms komponentėms atskirti iš dujinimo produktų yra perspektyvus, siekiant išvalytus nuo kietųjų 
dalelių dujinimo produktus, praturtinti degiosiomis komponentėmis ir panaudoti kitose energijos gamybos 
technologijose. 

Atlikus dūmų valymo analizę atskirai išskirtas elektrostatinis filtras, kuris laikomas efektyviausia 
priemone valant dūmus nuo kietųjų dalelių. Toliau išaiškinti elektrostatinių filtrų veikimo principai bei 
galimos filtrų konstrukcijos. Galiausiai numatyta kokį filtrą galima būtu pasigaminti ir naudoti šiame 
projekte. Pasiūlyta eksperimentinio stendo schema leido išdetalizuoti eksperimentinių tyrimų metodiką, 
kurioje akcentuojamas dūmų sudėties nustatymas ir perskaičiavimas bei kietųjų dalelių matavimai. Skaitinių 
tyrimų metodika įgalina parinkti ar patikslinti elektrostatinio filtro parametrus bei nustatyti elektrostatinio 
filtro efektyvumą (kietųjų dalelių sugaudymą). Buvo atlikti preliminarūs degimo produktų valymo proceso 
įvertinimai pasirenkant realias degimo produktų tekėjimo sąlygas. Atlikti įvertinimai leidžia pradėti 
eksperimentinio įrenginio projektavimą. 

2014 metais planuotas eksperimentinio įrenginio skirto biokuro degimo produktų valymui tirti 
projektavimas. Planą pavyko ne tik įgyvendinti, bet ir viršyti. Eksperimentinis įrenginys buvo ne tik 
suprojektuotas, bet ir pagamintas, sumontuotas ir net atlikti preliminarūs tyrimai. Tyrimams naudotas 
vamzdinis sauso tipo elektrostatinis filtras. Pradžioje buvo atlikta filtro voltamperinė charakteristika, 
siekiant nustatyti vainikinio išlydžio pradžią, kuri susijusi su realia elektrostatinio filtro veikimo pradžią. 
Toliau apskaičiuotas santykinės dalelių koncentracijos kitimas priklausomai nuo į elektrostatinį filtrą 
paduodamos įtampos bei santykinės kietųjų dalelių koncentracijos kitimas priklausomai nuo įtampos 
paduodamos į elektrostatinį filtrą, kai išlydžio elektrodas yra teigiamas arba neigiamas. Atlikti tyrimai leido 
nustatyti elektrostatinio filtro efektyvumą. 

 
While solvig the first task of the project the purpose of the research was to perform research on 

optimization of biomass gasification process for production of calorific gases with consequent combustion 
by flameless type burners. During the project experiments of the biomass reactor operation with wood 
chips and pellets were performed. Composition and calorific value of produced gas was identified and key 
parameters affecting the process (fuel, air, reaction temperature) were determined. Considering the 
obtained results gasification reactor was optimized, reconstructed and prepared for experiments. In order 
to achieve high performance of produced gas combustion process further experimental investigation of 
flameless burner was performed. 
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Performing the second task of the project the process of plasma deposition of catalytic coatings was 
successfully realized and the first catalytic inorganic metal oxide films were deposited on metallic substrate. 
In accordance on the date of analytical calculations the suitable doping substances were selected for the 
further improvement of coatings properties (porosity, BET surface area, etc.). The specific equipment for 
the research on the catalytic activity and effectiveness of environmental pollutants (CO, HC, NOx, SOx, etc.) 
conversion on catalytic surfaces of deposited coatings was designed and manufactured. The novel catalytic 
monolitic reactor was manufactured and its catalytic activity was investigated in the specific test bench. 

Solving the third task of the project an experimental and numerical investigation of biofuel pellets 
gasification/combustion process in improved prototype of pellets gasification / combustion device was 
presented in this study. The construction of the device allows to control more effectively combustion of 
gasification gas, by regulating the supply of secondary air into the combustion zone, and also to reduce the 
temperatures, separating the gasification and the final combustion chambers with intermediate vortex 
chamber for separation of solid particulates. That results in reduction of ash melting in gasification 
chamber and further cleaning the gasification products from solid particles. These design features allow the 
unit to be adapted to burn the various types of biomass. Composed numerical model based on equations of 
flow dynamics and chemical reactions can be effectively used in the construction and improvement of 
facilities where staged combustion is implemented and which are used to generate energy with minimal 
emissions. Experimental research facility for investigation of gas permeability through membranes was 
designed to develop more effective methods for cleaning gasification / combustion products and 
separation of non-combustible components. The results are encouraging, that the application of membrane 
technology to separate non-combustible components from the gasification products are promising 
technology for enriching gasification products cleaned from solid particles with the combustible 
components and using in other power generation technologies. 

After flue gases cleaning analysis, the electrostatic filter separately selected as it is the most efficient 
device for solid particles removal from flue gases. Further, operation principles of electrostatic filters and 
their possible constructions were analysed. Finally, it was decided on the filter to be produced and used in 
this project. The suggested scheme of the experimental test section allowed detailing methodology of 
experimental investigation, which stresses determination and recalculation of smoke composition and solid 
particles’ measurements. The methodology of numerical investigations allows selecting and correcting 
electrostatic filter parameters and determining effectiveness (capturing of solid particles) of the 
electrostatic filter. Preliminary evaluations of flue gas cleaning process have been carried out setting real 
flow conditions of combustion products. The evaluations allow starting the designing of the experimental 
device. 

Design of an experimental device for the cleaning investigation of biofuel combustion products was 
planned in 2014. The plan was implemented and exceeded. The experimental device was not only designed 
but also constructed, installed, preliminary investigations were carried out. A tubular dry electrostatic filter 
was used in investigations. At first, volt-ampere specification was performed in order to determine the 
beginning of the corona discharge that is related to actual beginning of electrostatic filter operation. 
Further, variance of relative particle concentration depending on the voltage supplied to the electrostatic 
filter, and variance of relative particle concentration depending on the voltage supplied to the electrostatic 
filter when the discharge electrode was positive or negative were calculated. The performed investigations 
showed effectiveness of the electrostatic filter. 

 
14. ATE-12007. ATE-03/2012. Vadovas: habil. dr. Vytautas Martinaitis, Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas. Pastato ir atsinaujinančios energijos vartojimo tvarumo modelis. 
Projekto tikslas – sukurti ir išbandyti integruotai veikiančių, pastate atsinaujinančią energiją 

naudojančių sistemų efektyvumo vertinimo modelį. 
Projekto produktas – pastato konkrečiame sklype koncepcijos ir preliminaraus sprendinio 

modeliavimo technologijos koncepcija, kuri jo energinį tvarumą kiekybiškai įvertina šiame projekte 
sukurtame algoritme apjungus kelias specializuotas skaitmeninio modeliavimo priemones specialiai 
sukurtomis sąsajomis. 

Sukurta ir išbandyta modeliavimo technologijos koncepcija, kuria nustačius: 
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˗ atsinaujinančios energijos bendrą ir pagal atskiras formas disponuojamą potencialą konkrečiose 
klimatinėse sąlygose esančiame pastato sklype; 

˗ pirminį architektūrinį ir konstrukcinį sprendinį turinčiam pastatui komforto sąlygas laiduojančius 
ir su energijos sąnaudomis siejamus šilumos ir šviesos poreikius; 

˗ charakteringų atsinaujinančios energijos transformavimo technologijų derinį, bei vertinant 
ankstesnių procedūrų eigoje suformuotus specifinius inžinerinių sistemų veikimo režimus yra gaunamas 
pastato aprūpinimo energija ir jo energijos vartojimo sistemų tvarumo modelis. Juo nustatomas gyvavimo 
ciklo trukmėje tvarus atsinaujinančios energijos panaudojimo pastate sprendinys. To tvarumo vertinimo 
kriterijai – energetinis ir ekserginis efektyvumas, ekonominis ir gyvavimo ciklo racionalumas bei 
aplinkosauginis ir komforto priimtinumas. Kiekybiškai jie apjungiami bendruoju tvarumo kriterijumi (BTK). 

Taikymo sritis. Iškylančiose viso pastato integruoto projektavimo VPIP (IWBD – angl.), integruoto 
projekto pateikimo IPP (IPD – angl.), statinio informacinio modeliavimo SIM (BIM – angl.) technologijose 
vienu iš esminių bruožų yra darnus architektų, konstruktorių ir inžinierių AKI (ACE – angl.) 
bendradarbiavimas. Nuo šių pastato kūrimo ir naudojimo proceso dalyvių taikomų (pasirinktų ar 
pasirengtų) technologijų (t.y. proceso algoritmo ir priemonių) pradiniame projektavimo etape labai 
priklauso formuojamos pastato koncepcijos bendroji kokybė. Projekte sukurta technologija sustiprina šios 
pastato kokybės inžinerinę – energetinę dedamąją. 

Produkto mokslinis naujumas, inovatyvumas. Projekto tiksle numatytam modeliui formuoti bazinėmis 
yra pasirinktas pasauliniu mastu pripažintų skaitmeninio modeliavimo priemonių komplektas: pastato 
klimato duomenų ir analizės (METEONORM), architektūrinio konstrukcinio detalizavimo (DesignBuilder), 
medžiagų ir procesų gyvavimo ciklo analizės (SimaPro), pastato techninių inžinerinių sistemų ir energijos 
transformatorių (TRNSYS, PolySun). Parengtos sprendinio parengimo – vertinimo technologijos mokslinį 
naujumą sudaro pats vertinimo proceso algoritmas ir jo realizavimui sukurtos priemonės. Tokiomis 
pagrindinėmis priemonėmis yra: 

1. Sukurtas lokaliai (pvz., pastato sklype) disponuojamo atsinaujinančios energijos išteklių 
potencialo įvertinimo termodinaminis-statistinis modelis bei su pastato poreikiais suderinto tų išteklių 
panaudojimo technologijų prioritetizuoto parinkimo metodas. 

2. Sukurtas bazinis pastato modelis, nustatyti to pastato tvarumo kiekybiniai rodikliai bei įvertintos 
jų gerinimo galimybės architektūrinėmis ir konstrukcinėmis priemonėmis. 

3. Sudaryti Lietuvai būdingi gyvenamųjų pastatų vartotojų elgseną apibūdinantys profiliai, 
įgalinantys tiksliau vertinti pastato energijos poreikių rodiklius. 

4. Sukurtas ekserginio efektyvumo vertinimo vėdinimo sistemų šilumogrąžiui metodika bei 
ekserginio efektyvumo vertinimo algoritmas skirtingoms aprūpinimo energija technologijų grandinėms. 

5. Sudarytas efektyvumo (termodinaminio: energinio ir ekserginio), racionalumo (ekonominio ir 
gyvavimo ciklo) bei priimtinumo (aplinkosauginio ir komfortinio) vertinimo kriterijų derinys bei algoritmas 
(sprendinio vertinimo medis) bendrajam tvarumo kriterijui įvertinti. 

 
The objective of a project – to create and test an efficiency evaluation model of operate integrally 

systems those use renewable energy in the building. 
The product of a project – a concept and simulation technology of tentative solution of a building in a 

specific site which evaluates its energy quantitative sustainability by the algorithm developed in 
combination of several specialized numerical simulation tools specially designed interfaces in this project. 

Developed and tested a concept of simulation technology which sets: 
˗ general and by several forms disposable potential of renewable energy in specific climatic 

conditions in the site of the building; 
˗ building with initial architectural and structural solution ensuring comfort conditions and energy 

expenditures associated with heat and light demands; 
˗ combination of typical renewable energy transformation technologies, and evaluating specific 

modes of engineering systems formed during the previous procedures the model of sustainability of the 
building energy supply and energy systems is obtained. It determines solution of sustainable use of 
renewable energy in the building in term of life cycle. Energy and exergy efficiency, economic and the life 
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cycle rationality and environmental protection and acceptability of comfort are the sustainability 
assessment criteria. Quantitatively by the overall sustainability criterion (OSC) they are combined. 

Scope. One of the essential features in rising whole building integrated design (IWBD), integrated 
project delivery (IPD), building information modeling (BIM) technologies is sustainable collaboration of 
architects, constructors and engineers (ACE). The general quality of formed concept in the initial design 
phase of a building highly depends on these building creation and use processes participants applied 
technologies (chosen or prepared) (i. e. the algorithm and tools of the process). The technology developed 
during the project enhances the quality of the building’s engineering – energy component. 

Scientific novelty of a product, innovation. The objective of the project intended to form model 
selected basic globally recognized numerical simulation tools package: building climate data and analysis 
(METEONORM), specification of architectural design (Design Builder), material and process life cycle 
analysis (SimaPro), technical building engineering systems and power transformers (TRNSYS, POLYSAN). 
Scientific novelty of prepared solution preparation – assessment technology consists of the evaluation 
process itself algorithm and developed tools for its realization. These basic tools are: 

1. The thermodynamic-statistical model of assessment of locally (for example in the site of the 
building) available renewable energy resources potential and concerted building demand resources use 
prioritized technology selection method are developed. 

2. The basic model of the building is developed, the quantitative sustainability indicators of the 
building are established, and the opportunities of improvement by architectural and constructional 
measures are assessed. 

3. Typical behaviour describing profiles of Lithuania residential building consumers enabling 
accurately to assess the energy demand indicators of the building are composed. 

4. The assessment methodology of exergy efficiency of ventilation systems‘ heat recovery and the 
algorithm of exergy efficiency assessment for different energy supply technologies chains are developed. 

5. The combination of evaluation criteria of efficiency (thermodynamic: energy and exergy), 
rationality (economic and life cycle) and acceptability (environmental protection and comfort) and 
algorithm (solution evaluation tree) for assessing overall sustainability criteria were composed. 

 
15. ATE-12009. ATE-04/2012. Vadovas: dr. Sigitas Rimkevičius, Lietuvos energetikos institutas. 

Lietuvos energetikos sistemų patikimumo ir rizikos tyrimas. 
Lietuvos mokslo tarybos administruojamos Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ 

2012–2014 metais įgyvendinto projekto „Lietuvos energetikos sistemų patikimumo ir rizikos tyrimas” (ATE-
04/2012) tikslas – atlikti Lietuvos energetikos sistemų patikimumo ir rizikos tyrimą, remiantis 2010–2011 
metais vykdytame projekte ATE-10/2010 sukurta metodika. 

Tyrimas apima pagrindines energetikos sistemos dalis - elektros, centralizuoto šilumos tiekimo ir 
dujotiekių sistemas. Siekiant atlikti energetikos sistemų patikimumo ir rizikos tyrimą, svarbu turėti patikimą 
pradinių duomenų bazę, todėl projekte didelis dėmesys buvo skirtas įvairių energetikos sistemų ir jų 
komponentų patikimumo (bei, tuo pačiu, gedimų) duomenų surinkimui ir jų analizei. Surinkti duomenys 
pirmiausia buvo naudojami atskirų energetikos sistemų (t.y. elektros, šilumos ir dujų tiekimo sistemų) 
patikimumo tyrimui bei tikėtinų avarijų modeliavimui. Avarijų modeliavimo rezultatai ypač svarbūs atliekant 
sistemų keliamos rizikos vertinimą. Visos energetikos sistemos yra glaudžiai susijusios ir priklausomos viena 
nuo kitos funkcionavimo. Siekiant įvertinti atskirų energetikos sistemų sąveiką, vidinius ir išorinius 
energetikos sistemos trikdžius, saugos sistemas ir barjerus, taip pat buvo atliktas ir bendras visos Lietuvos 
energetikos sistemos rizikos tyrimas, atliktas apjungiant pagrindines Lietuvos energetikos sistemas į vieną 
modelį. 

Atlikus Lietuvos Elektros energetikos sistemos (EES) statinių ir dinaminių režimų tyrimą, nustatyta, 
kad 2014 metais darbo režimų metu (žiemos didžiausių, žiemos mažiausių, vasaros didžiausių, vasaros 
mažiausių apkrovų metu) EES tenkins N-1 patikimumo kriterijų, o daugelyje sistemos darbo režimų 
tenkinamas ir virš-projektinis N-2 kriterijus. Atlikus Elektros energetikos sistemos tyrimą galime teigti, kad 
Lietuvos EES patikimumas yra aukštas ir sistema gali dirbti stabiliai. 

Atliekant centralizuotos šilumos tiekimo sistemos (CŠTS) avarijų modeliavimą ir patikimumo tyrimą, 
Kauno šilumos tinklai buvo pasirinkti pagrindiniu tiriamuoju objektu. CŠTS vamzdynų stiprumo vertinimas 
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bei struktūrinio vientisumo tikimybinė analizė buvo atliekama pavojingiausiems CŠTS ruožams, parinktiems 
atsižvelgiant į gedimų statistinių duomenų bei termohidraulinės analizės rezultatus. Nustatytos vamzdžio 
suirimo tikimybės priklausomybės nuo slėgio ir nuo vamzdžio sienelės storio korozijos pažeistoje vietoje bei 
atskirų magistralinio vamzdyno trasų trūkio tikimybės. 

Vykdant magistralinių dujotiekių tinklų analizę, atlikta Lietuvos magistralinių dujotiekių 
charakteristikų ir pažeidimų statistinė duomenų analizė. Nustatytos pažeidimų priežastys bei dažnis, taip 
pat jų kitimo tendencijos, kurios palygintos su kitų šalių dujotiekių avaringumo statistiniais duomenimis. 
Viena iš pagrindinių Lietuvos magistralinių dujotiekių pažeidimų priežasčių - pitinginė korozija, o taip pat 
siūlių defektai, kurių žymi dalis susijusi su gamybos broku. Atlikus eksploatuotų (27-45 m.) ir rezerve (51 
metus) buvusių vamzdžių metalo elementinę analizę ir mechaninius bandymus, gauti reikalingi duomenys 
dujotiekių vamzdynų stiprumo analizei atlikti. Atlikus magistralinių dujotiekių vamzdynų su plyšiais 
struktūrinio vientisumo tikimybinį įvertinimą nustatytos magistralinio dujotiekio vamzdyno trūkio 
tikimybės, atsižvelgiant į trasų vamzdynų amžių ir ilgį. 

Atliekant integruotos Lietuvos energetikos sistemos (įskaitant elektros, dujų ir šilumos tiekimo 
sistemas) rizikos tyrimą, realizuota nauja energetikos ypatingos svarbos infrastruktūrų kritiškumo metodika, 
pritaikoma mišrių energetikos sistemų infrastruktūrų vertinimui, modeliuojant funkcinius sąryšius tarp 
infrastruktūrų ir jų elementų. Vertinant energetikos sistemų kritiškumą buvo nustatyta, kad dažniausiai 
miestų CŠT sistemų vartotojų energijos poreikių užtikrinimą sutrikdo vienvamzdės gamtinių dujų tiekimo 
sistemos atkarpos (kai dvivamzdė sistema pereina į vienvamzdę). Elektros sistemos atžvilgiu kritiniai 
elementai ir jų kombinacijos taip pat yra sudarytos iš gamtinių dujų tiekimo sistemos elementų, kadangi 
gamtinės dujos yra pagrindinis kuras naudojamas didelės galios jėgainėse. Įvertinus NMP ATE projekte 
„Lietuvos energetinio saugumo tyrimas ir energetinio saugumo lygio įvertinimas“ sukurtą ir taikomą 
energetinio saugumo vertinimo metodiką bei joje naudojamus energetinio saugumo indikatorius, buvo 
pateikti išnagrinėtų energetikos sistemų patikimumo rodikliai, reikalingi energetinio saugumo lygio 
vertinimui. 

 
The objective of the project “Reliability and risk study of Lithuanian energy systems” (ATE-04/2012), 

implemented in 2012–2014 in the frames of National Research Program “Energy for the Future” 
administered by the Research Council of Lithuania, is to implement the analysis of reliability and risk of 
Lithuanian energy systems based on the methodology developed in project ATE-10/2010 implemented in 
2010-2011. 

The analysis covers the main parts of the energy system: electricity, district heating supply and gas 
pipeline systems. In order to carry out the analysis of reliability and risk of energy systems, it is important to 
have a reliable database of primary data; therefore, a great attention in the project was dedicated to 
collection and analysis of the data on reliability (and, at the same time, faults) of various energy systems 
and their components. The collected data were primarily used for reliability analysis of individual energy 
systems (i.e. electricity, heat and gas supply systems) and for modeling of anticipated accidents. The results 
of accident modeling are especially important for carrying out systems risk assessment. All energy systems 
are closely related and dependent on each other’s functioning. In order to evaluate the interaction of 
individual energy systems, internal and external disturbances of the energy system, safety systems and 
barriers also an overall risk analysis of the entire Lithuanian energy system was carried out. It was carried 
out by merging main Lithuanian energy systems into a single model. 

After performing the analysis of static and dynamic modes of Lithuanian Electric Power Supply 
System (EPSS), it was determined that in 2014 during operation mode (at the largest winter, smallest 
winter, largest summer, smallest summer loads), EPSS would satisfy reliability criterion N-1; in many 
operating modes also beyond design-basis criterion N-2 is satisfied. After analysis of the electric power 
supply system, it can be argued that reliability of Lithuanian EPSS is high, and the system can operate 
steadily. 

During accident modeling and reliability analysis of district heating system (DHS), Kaunas district 
heating networks were selected as the main object of the analysis. Assessment of strength and probabilistic 
analysis of structural integrity of DHS pipeline was performed for most dangerous DHS sections, selected 
taking into account the results of statistical data of failures and thermal hydraulic analysis. Dependences of 
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probability of pipe failure on pressure and wall thickness in the corroded area and probabilities of rupture 
of separate main pipeline routes were determined. 

During the analysis of main gas pipeline networks, a statistical data analysis of characteristics and 
failures of main gas pipeline networks in Lithuania was performed. Causes of failures and their frequency as 
well as trends of their shift were determined and compared with the statistic data of pipeline accidents in 
other countries. One of the main reasons of the damage of main gas pipelines in Lithuania is pitting 
corrosion, also joint defects, a significant part of which is due to manufacturing defects. After elemental 
metal analysis and mechanical tests of operated (for 27-45 years age) and redundant (51 years age) pipes, 
the necessary data required for strength analysis of gas pipelines were obtained. After probabilistic 
assessment of the structural integrity of main gas pipelines with apertures, probabilities of main gas 
pipeline rupture were determined, taking into account the length and age of piping routes. 

Carrying out risk analysis of the integrated Lithuanian energy system (including electricity, gas and 
heat supply systems), a new methodology of criticality of critical energy infrastructures was implemented; 
it is applicable for the assessment of infrastructure of hybrid energy systems by modeling functional 
connections between infrastructures and their elements. During assessment of the criticality of energy 
systems, it was determined that mostly one-pipe natural gas supply sections (when a two-pipe system 
devolves into a one-pipe system) disrupt assurance of energy needs for consumers of urban district heating 
system. Critical components and their combinations in relation to electric power supply system are also 
made up of components of the natural gas supply system, since natural gas is the main fuel used in high-
capacity plants. After evaluation of the developed and applied in National Research Programme ATE project 
“Investigation of Lithuanian energy security and assessment of energy security level” methodology of 
energy security assessment and energy security indicators used in it, reliability indicators of the examined 
energy systems, required for assessment of the level of energy security, were presented. 

 
16. ATE-12010. ATE-05/2012. Vadovas: dr. Dainius Martuzevičius, Kauno technologijos 

universitetas. Biomasės deginimo taršos kontrolė: nuo teršalų susidarymo iki žmonių ekspozicijos. 
Šiame kompleksiniame projekte buvo ištirti kietojo kuro (koncentruojantis į įvairias biokuro rūšis) 

degimo metu susidarantys teršalai, jų sklaida aplinkoje ir patekimas į gyvenamąsias patalpas. Tuo pačiu, 
atlikta ėminių rinkimo ir analizės metodų taikymo plėtra kuro deginimo teršalų identifikavimui ir šaltinio 
nustatymui. 

Teršalų emisija kieto kuro degimo metu buvo nustatomi eksperimentiškai laboratorinio modeliavimo 
būdu, naudojant rinkoje esantį 15 kW katilą. Pirmuoju tyrimo etapu buvo tiriamos emisijos, deginant 
įvairias biomasės rūšis(saulėgrąžų lukštų granulės, šiaudų granulės, grikių lukštai, kukurūzų stiebų granulės, 
grudų atsijos), taip pat buvo tiriamos medienos granulės ir nuotekų dumblo granulės. Visų tirtų kurų atveju, 
didžioji dalelių koncentracija susidarė submikrometrinėje frakcijoje. Taršiausias biokuras pasirodė grudų 
atsijos (PM2.5 emisija sudarė 4866 mg/kg), už kurį taršesnės buvo nuotekų dumblo granulės (5226 mg/kg). 
Pastarasis kuras taip pat pasižymėjo palyginti didelėmis PAA emisijomis (1024.81 µg/kg aerozolio frakcijoje 
iki 0,32 µm), tarpe biokuro PAA emisijos buvo didžiausios deginant šiaudų granules (253.26 µg/kg). 
Nustatytas stabiliųjų anglies izotopų santykis tarp bendrosios dalelių frakcijos ir paties kuro kito ribose tarp 
-1,4 iki 2,0 ‰. Izotopų santykio svyravimas priklausė ne tik nuo biokuro tipo, bet ir degimo sąlygų. 

Antruoju kuro deginimo eksperimento buvo nustatytos emisijos vykstant nekontroliuojamam didelį 
šilumingumą turinčių buitinių atliekų degimui mažos galios buitiniame katile. Šio tyrimo reikalingumą 
sąlygojo visame pasaulyje paplitęs tokio kuro deginimas, kuris yra nereglamentuojamas, tačiau daro didelę 
įtaką oro taršai miestuose. Tirtos šios atliekos: laikraštinis popierius, balintas popierius, kompozitinės pieno 
ir sulčių pakuotės, kempinės, vienkartiniai indeliai, ir kt. Kaip pagrindinis kuras emisijų tyrimo metu buvo 
naudojamos žinomų charakteristikų medienos granulės. Didžiausios skaitinės dalelių emisijos buvo 
nustatytos degant baldų gobelenui – 7,5x109 vnt/m3 ir kempinei – 7,9*109 vnt/m3, o kompozitinės 
pakuotės degimo emisijos buvo dešimt kartų mažesnės – 7,9*108 vnt/m3. Nustatyta, kad atliekų 
šilumingumas tiesiogiai siejosi su dalelių skaitine emisija (r=0.74). Degant atliekų kurui, dalelių skaitinė 
emisija padidėja 100–1000 kartų. Didžioje dalyje emisijų aerozolio dalelių moda nustatyta intervale nuo 0,1 
iki 0,4 µm, o kietafazių policiklinių aromatinių angliavandenilių moda – tarp 0,18 iki 0,56 µm, tačiau dujiniai 
PAA sudarė 80 % visų PAA junginių.  
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Kietojo kuro deginimo produktų tyrimo aplinkos ore metu pastebėtas ryškus sezoninis dalelių 
koncentracijos svyravimas, būdingas ir kitiems Šiaurės Europos miestams, kuriuose ryški biokuro deginimo 
įtaka. PAA analizė parodė, kad patalpose esantis kieto kuro katilas daro didelę įtaką oro kokybei, kartais 
padidindamas PAA I/O santykį daugiau kaip 1. Pastatuose, kuriuose kietojo kuro katilas nebuvo 
eksploatuojamas, PAA I/O santykis kito tarp 0,2–0,3. Šis santykis apytiksliai leidžia įvertinti kuro deginimo 
dalelių, patenkančių į patalpų orą, santykinį kiekį. 

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad stabiliųjų anglies izotopų santykio vertės išorėje ir viduje 
akivaizdžiai skiriasi (vidutiniškai nuo 0,8 iki 1,8 ‰). Tai rodo, kad aerozolio dalelių stabiliųjų anglies izotopų 
santykio skirtumai gali būti siejami su skirtingais anglies turinčių aerozolio dalelių šaltiniais arba/ir 
atmosferoje vykstančiais aerozolio dalelių transformacijos procesais. 

Ventiliacijos režimai turi įtakos teršalų prasiskverbimui į vidaus patalpų orą. Priverstinės ventiliacijos 
atvejais PAA vidaus ir išorės koncentracijų santykiai siekė 0.38, o natūralios ventiliacijos atveju šis santykis 
siekė 0.11–0.19. tai rodo, kad priverstinės ventiliacijos atveju aplinkos ore esantys kuro degimo teršalai 
efektyviau transportuojami į patalpas. 

 
The emissions of solid fuel burning (mainly different sources of biomass), their dispersion in the 

environment and penetration to the living environments were investigated in this project. At the same 
time, collection of the samples and the development of analysis methods for pollutant’s identification and 
the determination of the source were performed.  

The emission of pollutants during the combustion of solid fuels has been experimentally determined 
in laboratory using the 15 kW boiler. At the first phase of the experiment, the emissions of the burning of 
the various types of biomass (sunflower husk pellets, straw pellets, buckwheat shells, corn stalk pellets, and 
wheat grain screenings) were analyzed. Wood and sewage sludge pellets were analyzed as well. The 
majority of the particles were formed in submicrometer fraction, at the all cases of fuels tested. It was 
determined that the most polluted biofuel was wheat grain screenings (PM2.5 – 4866 mg/kg), though 
PM2.5 emissions from sewage sludge pellets reached 5226 mg/kg and was also characterized by relatively 
high PAH emissions (1024.81 µg/kg in aerosol fraction till 0.32 µm). The highest PAH emissions (253.26 
µg/kg) among the biofuels were characterized to straw pellets. The ratio of stable carbon isotope between 
total particle fraction and the fuel varied in the range of 1.4-2.0 ‰. The variation of the ratio depended not 
only of the type of biofuel but also of the burning conditions.  

During the second phase of the experiment, the emissions of high calorific value of municipal waste 
burning under uncontrolled conditions in the domestic low-power boiler were determined. The burning of 
such type of the fuel is widely spread worldwide, and although not regulated, but has a significant influence 
to air pollution of the cities. The following wastes were analysed: newspaper, bleached paper, packages of 
composite milk and juice, sponges, disposable cups ant etc. Wood pellets were used as the primary fuel. 
The highest particle number emissions were determined to furniture tapestry and sponges and were 
7.5x109 #/m3 and 7.9*109 #t/m3, respectively. The emissions of composite package were ten times lower 
– 7.9*108 #/m3. It was found that the calorific value of the waste was directly related to the issue of 
particle number emission (r = 0.74). Particle number emission increased 100 – 1000 times in case of the 
waste fuel burning. The mode of aerosol particles was identified in the range of 0,1-0.4 µm, whereas the 
solid-phase PAH mode – at 0.18-0.56 µm. At the same time, gaseous PAH emissions amounted to 80 % of 
the total PAHs.  

A pronounced seasonal variation of particle concentrations was observed, associated with 
decentralized solid fuel burning. This is typical for other North Europe cities, which has significant influence 
of biofuel burning. PAH analysis has revealed that solid fuel combustion indoors has a significant influence 
to an indoor air quality (occasionally I/O ratio increased to above unity). I/O ratio of PAHs varied in the 
range 0.2-0.3 in the buildings where solid fuel burning was not conducted. This ratio roughly allows to 
evaluate the relative amount of the burning particles which penetrate to the living environments.    

The ratio of stable carbon isotope values outside and inside showed clear differences (meanly from 
0.8 to 1.8 ‰). This suggests that aerosol particles of stable carbon isotope ratio differences can be 
attributed to the different carbonaceous aerosol particle sources and/or to ongoing transformation 
processes at atmospheric aerosol particles. 
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Ventilation modes affect the penetration of pollutants into indoor air. In case of the forced 
ventilation, I/O ratio of PAH concentrations was 0.38, while during natural ventilation this ratio reached 
0.11-0.19. This shows forced ventilation allowed a more effective transport of outdoor fuel burning 
pollutants to the living environments, increasing human exposure to these pollutants. 

 
17. ATE-12012. ATE-06/2012. Vadovas habil. dr. Juozas Augutis, Vytauto Didžiojo universitetas. 

Lietuvos energetinio saugumo tyrimas ir energetinio saugumo lygio įvertinimas. 
Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projekto „Lietuvos energetinio saugumo 

tyrimas ir energetinio saugumo lygio įvertinimas“ (ATE-06/2012) tikslas – įvertinti Lietuvos energetinį 
saugumą ir atlikti jo tyrimą remiantis LMT finansuoto projekto ATE-08/2010 metu sukurta metodika. Tuo 
siekiama maksimaliai užtikrinti ATE-08/2010 projekto tęstinumą ir NMP priemonės 1.1 „Lietuvos 
energetinio saugumo analizės modelio sukūrimas ir tyrimas“ tikslų pasiekimą. 

Šio tikslo pasiekimui buvo suformuluoti tokie uždaviniai: 
1. Įvertinti Lietuvos energetikos sistemai kylančių techninių, ekonominių bei sociopolitinių grėsmių 

tikėtinumą; 
2. Įvertinti iš galimų grėsmių kylančių trikdžių matematinių modelių parametrus ir sugeneruoti 

pilną energetinės sistemos trikdžių aibę; 
3. Atlikti energetinės sistemos pasipriešinimo trikdžiams ekonominį modeliavimą visiems 

galimiems trikdžiams ir jų kombinacijoms; 
4. Atlikti trikdžių vystymosi energetinėje sistemoje matematinį modeliavimą ir įvertinti nepateiktos 

energijos bei kainų pokyčių tikimybinius skirstinius bei charakteristikas; 
5. Įvertinti energetinių trikdžių sukeltas technines, ekonomines ir sociopolitines pasekmes; 
6. Atlikti integruoto Lietuvos energetinio saugumo lygio įvertinimą ir palyginti jį su kitų šalių 

saugumo lygiu, pagrįsti Lietuvos saugumo lygio priimtinumo kriterijus. 
Šis projektas yra tarpdisciplininis darbas, apimantis energetikos sistemų modeliavimą, techninių, 

ekonominių, gamtinių, sociopolitinių ir kitų grėsmių bei jų pasekmių analizę, integralinio energetinio 
saugumo lygio vertinimą. Dėl šios priežasties projektą vykdė įvairių sričių (energetikos, matematikos, 
politologijos, sociologijos) tyrėjai. 

Šio darbo gautus rezultatus galima apibendrinti taip: Darbe sukurti energetikos sistemos ekonominis 
ir tikimybinis vertinimo modeliai skirti energetinių trikdžių modeliavimui ir jų pasekmių vertinimui. 
Ekonominis modelis yra skirtas įvairių energetinės sistemos ilgalaikių plėtros scenarijų modeliavimui, 
energijos gamybos kaštų ir trikdžių sukeltų pasekmių minimizavimui. Tikimybinis modelis yra pagrįstas 
tikimybine saugumo analize ir leidžia tikimybiškai įvertinti visus galimus trikdžių vystymosi scenarijus ir jų 
sukeliamas pasekmes. Gautos pasekmių tikimybinės charakteristikos sudaro prielaidas įvertinti, kurie 
trikdžiai yra pavojingiausi energetikos sistemai, kokios apsaugos priemonės yra efektyviausios energetinio 
saugumo prasme. 

Darbe taip pat sukurta energetinio saugumo lygio vertinimo metodika, pagrįsta saugumo indikatorių 
sudarymu ir daugiakriterine analize. Indikatoriai apima visas energetinio saugumo dalis ir leidžia energetinį 
saugumą išreikšti viena integraline charakteristika. Darbe sukurtas dinaminis indikatorių vertinimo modelis, 
paremtas Bajeso, MKM, porinių koreliacijų ir algebriniu metodais įgalina prognozuoti indikatorių reikšmes ir 
tuo pačiu energetinį saugumo lygį skaičiuoti iki 2025 metų ir palyginti įvairių energetikos projektų įtaką 
energetinio saugumo lygiui. Sukurtos energetinio saugumo vertinimo technologijos pagrindu buvo atliktas 
Lietuvos energetinio saugumo lygio įvertinimas. Naudojant indikatorius buvo palygintas Baltijos valstybių 
energetinio saugumo lygis. Gauti rezultatai buvo panaudoti atnaujinant Lietuvos energetikos strategiją. 

Projekto metu buvo atliktas sociologinis visuomenės nuomonės tyrimas, kurio metu buvo apklausti 
2002 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai. Apklausos klausimyną sudarė skirtingi klausimų blokai: požiūris 
į energetinį saugumą (rizikos suvokimas; politinės orientacijos ir energetinis saugumas; informatyvumas ir 
energetinis saugumas); požiūris į energetikos rizikas ir grėsmes (energetinio saugumo veiksnių suvokimas; 
individuali priklausomybė ir našta; nepaklusnumas ir rizika); požiūris į atsakingų institucijų veiklą 
(energetikos politikos įvertinimas; pasitikėjimas institucijomis ir energetinis saugumas), demografiniai 
klausimai. 
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The objective of the project “Investigation of Lithuanian energy security and assessment of energy 
security level” (ATE-06/2012) is to evaluate Lithuanian energy security and to perform its analysis based on 
the method developed in the project ATE-08/2010 implementation. 

The following tasks have been assessed in order to achieve the aim: 
1. Assess the likelihood of technical, economic and socio-political threats to the Lithuanian energy 

system; 
2. Assess parameters of mathematical models of failures resulting from possible risks and generate 

a complete set of energy system failures; 
3. Perform an economic modelling of energy system resistance to failures for all possible failures 

and their combinations; 
4. Perform a mathematical modelling of the development of failures in energy system and assess 

probabilistic distributions and characteristics of unsupplied energy and cost changes; 
5. Assess technical, economic and socio-political consequences caused by energy failures; 
6. Perform the assessment of integral level of Lithuanian energy security and compare it with the 

security level in other countries; justify the acceptance criteria of the level of Lithuanian energy security. 
This project is an interdisciplinary study that involves modelling of energy systems, analysis of 

technical, economic, environmental, socio-political and other risks, their consequences, assessment of 
integral level of energy security. For this reason, the project was implemented by researchers from various 
fields (energy, math, political science, sociology). 

The obtained results can be summarized as follows: Economic and probabilistic assessment models 
for energy system designed for modelling energy failures and assessment of their implications have been 
developed in this research. The economic model is designed for modelling various scenarios for long-term 
development of the energy system, minimizing costs of energy production and the effects of failures. 
Probabilistic model is based on the probabilistic safety analysis, and it allows evaluating in term of 
probability all the possible scenarios of development of failures and consequences caused by them. The 
resulting probabilistic characteristics form preconditions for assessment of failures that are the most 
dangerous for energy system, and protective measures that are the most effective in terms of energy 
security. 

A methodology of assessment of the level of energy security, based on formation of safety indicators 
and multiple criteria analysis, was also developed. Indicators include all components of energy security and 
allow expressing energy security as one integral characteristic. A dynamic model of the assessment of 
indicators was developed in this research, which based on Bayes, MKM, pair correlations and algebraic 
methods enables predicting the indicator values and at the same time calculating the level of energy 
security until the year 2025 and comparing the impact of various energy projects on the level of energy 
security. On the basis of the developed energy security assessment technology Lithuanian energy security 
level was assessed. By means of indicators the level of energy security in the Baltic States was compared. 
Obtained results will be used for updating of Lithuanian energy strategy. 

In the project a sociological survey of public opinion was performed. Survey questionnaire consisted 
of different sets of questions: opinion on energy security (perception of risk; political orientations and 
energy security; sufficiency of information and energy security); opinion on energy risks and threats 
(perception of factors of energy security; individual dependence and burden; disobedience and risk); 
opinion on the activity of responsible institutions (assessment of energy policy; confidence in institutions 
and energy security), and demographic issues. 

Project results were presented in the international conferences, published in highly ranked journals, 
monographs and in two prepared PhD thesis. 

 
18. ATE-12013. ATE-07/2012. Vadovas: dr. Sigitas Vėjelis, Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas. Energiją tausojančių medžiagų kūrimas, tyrimai ir taikymas pastatų atitvarose. 
Projekto vykdymo metu sukurtos ir ištirtos efektyvios termoizoliacinės ir termoizoliacinės-

konstrukcinės medžiagos ir sistemos. 2012 – 2014 m. išspręsti šie uždaviniai: 
˗ plastifikuojančių ir nanopriedų poveikio kompozicinių medžiagų reologinėms savybėms ir 

struktūros susidarymui įvertinimas; 
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˗ efektyvių priedų poveikio fizikinėms-mechaninėms medžiagų savybėms ir struktūros susidarymui 
nustatymas; 

˗ energiją tausojančių medžiagų ir sistemų technologinių parametrų nustatymas; 
˗ optimalios struktūros ir savybių energiją tausojančių sistemų sukūrimas; 
˗ sukurtų sistemų eksperimentinių partijų išleidimas gamykloje ir išbandymas natūrinėmis 

salygomis; 
˗ sukurtų sistemų energetinio efektyvumo įvertinimas ir palyginimas; 
˗ efektyvių termoizoliacinių medžiagų ilgalaikiškumo įvertinimas. 
Atlikti tyrimai. Žaliavų iš atsinaujinančių išteklių ruošimas ir tyrimai; skirtingos orientacijos bandinyje, 

skirtingo tankio, struktūros ir sudėties įvairių rūšių šiaudų ir linų stiebelių šilumos laidumo tyrimai; skydinių 
konstrukcijų paruošimas; nanopriedų, plastifikatorių, rišamųjų medžiagų ir jų mišinių įvedimo į kompozitų 
struktūra galimybių tyrimai ir jų efektyvumo kompozito struktūrai, reologinėms savybėms įvertinimas; 
modifikuotų pūstojo polistireno granulių tolygaus pasiskirstymo medžiagose tyrimai ir jų poveikio medžiagų 
savybėms tyrimai; šilumos srautą sklaidančių priedų įvedimo į modifikuoto akytbetonio ir termoizoliacinio 
tinko sudėtį racionalaus metodo įvertinimas ir šių priedų poveikio medžiagų šiluminėms savybėms, 
struktūrai bei kontaktinėms zonoms įvertinimas, termoizoliacinio tinko su modifikuotais intarpais fizikinių-
mechaninių savybių tyrimai, skirtingos sudėties biriosios termoizoliacinės medžiagos struktūros, šilumos 
laidumo, drėgminių charakteristikų ir nusėdimo tyrimai; eksploatuojamų atitvarų įrengimas; šilumos srauto 
ir drėgminių charakteristikų tyrimai eksploatuojamose atitvarose; kompozitų iš vietinių atsinaujinančių 
išteklių, modifikuoto akytojo betono ir termoizoliacinių tinkų ilgalaikiškumo tyrimai; apsauginių dangų 
kontaktinių zonų su kompozitais ir modifikuotų akytuoju beautoklaviu betonu įvertinimas ilgaamžiškumo 
požiūriu; sukurtų medžiagų ir sistemų eksperimentinių partijų, sukurtų medžiagų energetinio efektyvumo 
įvertinimas, kompozitų struktūros ir fizikinių-mechaninių savybių tyrimai. 

Tyrimų rezultatai. 2012-2014 m. atliktų darbų pagrindu parengta 12 mokslinių publikacijų žurnaluose, 
publikuojamuose duomenų bazėse Thomson Reuters Web of Knowledge ir Scopus. 

Atliktų tyrimų pagrindu parengtos 4 paraiškos naujų medžiagų patentavimui. 
Gautų tyrimų rezultatu pagrindu 6 Lietuvos įmonėse išleistos racionaliausių medžiagų bandyminės 

partijos. 
 
During the project processing, the effective thermal insulating and thermal insulating-structural 

materials and systems were developed. The following tasks were solved during 2012 – 2014: 
˗ evaluation of plasticizers and nano additives effect on rheological properties of composite 

materials and structures formation; 
˗ determination of effective additive influence on physical-mechanical properties of materials and 

the formation of structure; 
˗ determination of energy-efficient materials and systems of technological parameters; 
˗ development of optimal structure and properties of energy-saving systems; 
˗ experimental batch release in factory and testing at subsistence conditions; 
˗ comparison and evaluation of developed systems energy efficiency evaluation; 
˗ durability evaluation of effective thermal insulating materials. 
Conduted testing. Preparation and testing of raw materials from renewable resources; thermal 

conductivity testing of various compositions straws and flax stalks in differently oriented samples having 
different density, structure and composition; preparation of shield-shaped structures; feasibility studies of 
nano additives, plasticizers, binders and their mixture incorporation into a composite structure and their 
efficiency evaluation in the composite structure and the rheological properties; Testing of modified foamed 
polystyrene beads even distribution in material and their impact on material properties; rational method 
evaluation of dissipating heat flow additive input to the modified porous insulating aerated concrete and 
thermal insulating plaster composition and these additives impact on thermal insulating properties, 
structure and contact zones, testing of different composition thermal insulating plaster with modified insert 
physic-mechanical properties, testing of loose fill insulation with different compositions structure, heat 
flow and moisture characteristics; exploitable envelopes installation; research of heat flow and moisture 
characteristics in exploitable envelopes; durability testing of composites from renewable resources, 
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modified aerated concrete and thermal insulating plasters; evaluation of protective coatings contacts zones 
with composites and modified non autoclaved aerated concrete in the term of durability; energy efficiency 
evaluation of developed materials and experimental batches of systems. 

Tests results. On the basis of 2012-2014, it was presented 12 scientific publications in journals have 
been published in Thomson Reuters Web of Knowledge and Scopus data bases. 

According to the processed testing, 4 applications for new material patenting have been presented 
Experimental batches of rational materials have been released in 6 companies according the 

obtained tests results. 
 
19. ATE-12014. ATE-08/2012. Vadovas: dr. Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Valstybinis 

mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras. Naujos nanostruktūrizuotos 
medžiagos kuro elementams. 

Vykdant projektą, buvo suformuoti daugiafunkciniai nanostruktūrizuoti katalizatoriai ant 
nemodifikuoto Ti ir Ti elektrodo, padengto TiO2 nanovamzdelių kolonijomis, imobilizuojant jų paviršiuje Cu, 
Co, Au ir Pt nanodaleles. Nanodalelių sintezė ant Ti ir TiO2-Nv paviršių buvo tiriama, taikant autokatalizinį 
metalų nusodinimo metodą. Nustatytos optimalios vario ar kobalto pasluoksnių, reikalingų aukso ar 
platinos nanodalelių nusodinimui ant Cu/Ti, Cu/TiO2-Nv ar Co/Ti paviršių, formavimo sąlygos. Optimizuotos 
imersinio aukso ar platinos nanodalelių nusodinimo ant Cu/Ti, Cu/TiO2-Nv ar Co/Ti paviršių metodikos. 
Suformuotų Cu/Ti, Cu/TiO2-Nv, Co/Ti, nano-Au(Cu)/Ti, nano-Au(Co)/Ti, nano-Au(Cu)/TiO2-Nv, nano-
Pt(Cu)/Ti ir nano-Pt(Co)/Ti katalizatorių paviršius bei sudėtis buvo detaliai ištirti lauko emisijos skenuojančia 
elektronine mikroskopija bei Rentgeno spindulių energijos dispersine analize, o jų elektrokatalizinis 
aktyvumas buvo įvertintas borohidrido oksidacijos reakcijos intensyvumo tyrimais, taikant ciklinę 
voltamperometriją, chronoamperometriją bei chronopotenciometriją. Sukurti nano-Au(Cu)/Ti, nano-
Au(Co)/Ti, nano-Au(Cu)/TiO2-Nv, nano-Pt(Cu)/Ti ir nano-Pt(Co)/Ti dariniai yra perspektyvūs katalizatoriai ir 
pasižymi itin dideliu elektrokataliziniu aktyvumu borohidrido oksidacijos reakcijai, palyginus su jų 
elektrokataliziniu aktyvumu ant gryno Au ar Pt elektrodų ir galėtų būti taikomi praktiniuose borohidrido 
kuro elementuose. 

Taip pat buvo tiriamas suformuotų Pt(Ni)/Ti, Pt(Co)/Ti, Pt(Cu)/Ti ir Ru(Ni)/Ti katalizatorių, taikant 
autokatalizinę metalų jonų redukciją, bei Co ir Co-Ru lydinių, suformuotų hidroterminės sintezės būdu, 
katalizinis aktyvumas borohidrido hidrolizės reakcijai. Optimizuotos šių katalizatorių formavimo sąlygos. 
Sukurti CoRu lydiniai bei Pt(Ni)/Ti ir Pt(Co)/Ti katalizatoriai pasižymi itin dideliu kataliziniu aktyvumu 
borohidrido hidrolizės reakcijai šarminiame natrio borhidrido tirpale. 

Buvo suformuoti grafeno-metalo (Au, Ni, Cu, Pt, Co, Ag, Ce) dalelių nanokompozitai, taikant sintezę, 
inicijuotą mikrobangomis. Optimizuotos platinos/grafeno, platinos-kobalto/grafeno, platinos-
nikelio/grafeno, platinos-nikelio-titano oksido/grafeno, aukso/grafeno, aukso-vario/grafeno ir aukso-
kobalto/grafeno katalizatorių sintezės sąlygos. Sukurtų metalo-grafeno nanokompozitų paviršiaus 
morfologija, struktūra bei sudėtis buvo detaliai ištirta, naudojant peršviečiamąją elektroninę mikroskopiją, 
Rentgeno spindulių difrakciją bei indukuotos plazmos optinės emisijos spektroskopiją, o jų elektrokatalizinis 
aktyvumas buvo įvertintas natrio borohidrido oksidacijos bei hidrolizės reakcijoms, taikant ciklinę 
voltamperometriją, chronoamperometriją ir chronopotenciometriją. Sukurti platinos/grafeno, platinos-
kobalto/grafeno, platinos-nikelio/grafeno, platinos-nikelio-titano oksido/grafeno, aukso/grafeno, aukso-
vario/grafeno ir aukso-kobalto/grafeno nanokompozitai yra perspektyvūs katalizatoriai, pasižymi ženkliai 
didesniu (lyginant su gryno metalo elektrodais) elektrokataliziniu aktyvumu natrio borohidrido oksidacijos 
bei hidrolizės reakcijoms ir gali būti taikomi realiuose natrio borhidrido kuro elementuose. 

 
Nanostructured catalysts were prepared by immobilization of metal (Cu, Co, Au, Pt, Ni) particles on 

the surfaces of titanium and laboratory grown titania nanotubes (TiO2-Ntb) via electroless metal 
deposition. The optimal conditions for deposition of Cu or Co on the titanium and titania nanotubes 
surfaces, required for formation of Au or Pt nanoparticles by a simple electroless deposition have been also 
determined. The surface of the created Cu/Ti, Cu/TiO2-NTs, Co/Ti, nano-Au(Cu)/Ti, nano-Au(Co)/Ti, nano-
Au(Cu)/TiO2-NTs, nano-Pt(Cu)/Ti and nano-Pt(Co)/Ti catalysts have been studied in detail using field 
emission scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray analysis, while the catalytic activity has 
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been evaluated when investigating the oxidation reaction of borohydride by cyclic voltammetry, 
chronoamperometry and chronopotentiometry. We have found that produced nano-Au(Cu)/Ti, nano-
Au(Co)/Ti, nano-Au(Cu)/TiO2-NTs, nano-Pt(Cu)/Ti and nano-Pt(Co)/Ti catalysts possesed high catalytic 
activity and can be used in the borohydride fuel cells. 

The catalytic activity of Pt(Ni)/Ti, Pt(Co)/Ti, Pt(Cu)/Ti and Ru(Ni)/Ti and Co, Co-Ru alloy catalysts, 
prepared via electroless metal deposition and hydrothermal synthesis, respectively, was also investigated 
towards the hydrolysis reaction of borohydride. The optimal conditions of catalysts fabrication have been 
determined. The created Co-Ru alloy particles as well as Pt(Ni)/Ti and Pt(Co)/Ti are effective catalysts for 
hydrogen generation from alkaline solution of sodium borohydride. 

Graphene supported metal (Au, Ni, Cu, Pt, Co, Ag, Ce) nanocomposites have been prepared by means 
of rapid microwave heating. The optimal conditions for synthesis of platinum/graphene, platinum-
cobalt/graphene, platinum-cobalt-cerium(IV) oxide/graphene, platinum-nickel/graphene, platinum-nickel-
titania/graphene, platinum-silver/graphene, gold/graphene, gold-copper/graphene and gold-
cobalt/graphene nanocomposites have been also determined. The surface morphology, structure and 
composition of metal-graphene nanocomposites have been characterized in detail by means of 
transmission electron microscopy, X-ray diffraction and inductively coupled optical emmision spectromery 
while the electrocatalytic activity has been ascertained investigating the both oxidation and hydrolysis 
reactions of sodium borohydride by cyclic voltammetry, chronoamperometry and chronopotentiometry. 
The fabricated platinum/graphene, platinum-cobalt/graphene, platinum-cobalt-cerium(IV) oxide/graphene, 
platinum-nickel/graphene, platinum-nickel-titania/graphene, platinum-silver/graphene, gold/graphene, 
gold-copper/graphene and gold-cobalt/graphene nanocomposites are promising materials, possessing high 
electrocatalytic activity and can be used in the borohydride fuel cells. 

 
20. ATE-12016. ATE-09/2012. Vadovas: habil. dr. Sigitas Tamulevičius, Kauno technologijos 

universitetas. Membraninių struktūrų technologijos kietųjų elektrolitų kuro mikroelementams. 
Projekto vykdymo laikotarpiu buvo paruošti dvipusio poliravimo silicio padėklai, abiejose plokštelės 

pusėse cheminio nusodinimo iš garų fazės metodu nusodinant mažų įtempių Si3N4 plėveles bei atliktas 
pirminis dvipusio poliruoto kristalinio silicio sausasis ėsdinimas. 

Buvo suprojektuoti ir pagaminti fotošablonai, sukurtas ir išbandytas μ-KOKE gamybos technologinis 
maršrutas bei modeliuojami aktualių membraninių struktūrų įtempiai. Technologinis procesas apėmė 
dvipusę fotolitografiją, magnetroninį μ-KOKE platinos elektrodų garinimo procesą, terminį YSZ elektrolito 
nusodinimą elektronų pluošteliu, gilųjį reaktyvųjį silicio joninį ėsdinimo procesą bei membraninės 
struktūros atskyrimą. Skaitmeniškai įvertintas μ-KOKE struktūros normalinių įtempių pasiskirstymas tarp 
padėklo ir plonų sluoksnių. 

Nustatyta, kad porėtoji nikelio folija neužtikrina mechaninio μ-KOKE membraninės struktūros 
elektrodų stabilumo, todėl šio padėklo buvo atsisakyta ir tolesniuose darbuose naudojama silicio tūrinio 
apdirbimo technologija. Plonų sluoksnių formavimui naudoti išsukimo bei garinimu elektronų spindulio 
pluošteliu metodai. μ-KOKE bandomojo pavyzdžio gamybos technologinis maršrutas buvo modifikuotas, 
vietoje atvirkštinės litografijos taikant tiesioginio platinos katodo ir elektrolito ėsdinimo jonų pluošteliu 
technologiją. Taikant šią technologiją, buvo sukurti bandomieji μ-KOKE pavyzdžiai. 

Buvo parinkti optimalūs μ-KOKE bandomojo pavyzdžio struktūros elementų (apatinio ir viršutinio 
elektrodo ir elektrolito) gamybos technologiniai parametrai. Nustatyta, kad magnetroninio dulkinimo 
proceso metu keičiant argono dujų slėgį galima koreguoti platinos elektrodų porėtumą. Buvo nustatyta, kad 
15 minučių 6000C temperatūroje atkaitinus Pt elektrodus, suformuotus prie 6,5×10-2 Pa argono dujų slėgio 
susidaro nanoporos, kurios ‚neužsidaro‘ po poveikio 8000C temperatūroje, netgi ilgėjant atkaitinimo 
trukmei. Parinkti tokie μ-KOKE gamybos parametrai ir papildomas terminis apdorojimas, kad struktūra 
atitiktų bendrus mechaninio, terminio stabilumo, reikiamų struktūrinių ir elektrinių savybių reikalavimus. 

Zolių-gelių sintezės metodu buvo susintetinti naujos struktūros, panaudotos kietojo oksido kuro 
mikroelementams efektyviai formuoti. Porėtoms šių membranų struktūroms gauti į YSZ ar GDC keramiką 
buvo įvedami tų pačių arba skirtingų pereinamųjų ar lantanoidų metalų jonai. Zolių-gelių metodu buvo 
susintetintos mezoporės struktūros – YSZ ar GDC kompozitai su kitais oksidais. Palyginimui šioms sistemoms 
sintetinti buvo naudoti deginimo ir kietafazių reakcijų metodai. Ploniems šių oksidinių kompozitų 
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sluoksniams formuoti ant modifikuoto silicio padėklo pirmą kartą buvo panaudota sintezė sukimo būdu 
nevandenėje terpėje. Be to, zolių-gelių metodu buvo sintetintos naujos kietojo oksido kuro funkcinės 
anodinės medžiagos - cerio aliuminato/cerio oksido-aliuminio oksido nanostruktūros. Ploniems oksidinių 
kompozitų sluoksniams formuoti ant įvairių padėklų buvo panaudoti modifikuoti zolių-gelių sintezės 
variantai. 

Susintetintos porėtos membranos infiltruojant į gautą keramiką pereinamuosius metalų jonus. Taip 
pat buvo sintetinti dvigubų perovskitų struktūros junginiai. Ploniems oksidinių kompozitų sluoksniams 
formuoti ant įvairių padėklų buvo panaudoti hibridiniai modifikuoti zolių-gelių sintezės būdai.  

Buvo sukonstruota ir ištestuota nauja impedanso matavimo linija, veikianti 1 Hz-3 GHz dažnių ruože, 
pritaikyta μ-KOKE naudojamoms membranoms matuoti. Išmatuoti deguonies vakansijų laidžiųjų keramikų 
impedanso spektrai, nagrinėjamas relaksacijos trukmių pasiskirstymas, išmatuotos keramikų elektroninio 
laidumo sando priklausomybės nuo deguonies aktyvumo, išmatuoti deguonies vakansijų kietųjų elektrolitų 
sluoksnių, suformuotų ant aliuminio oksido padėklų, impedanso spektrai. 

Buvo sukonstruoti tiesioginio lazerinio užrašymo ir interferuojančių pluoštų abliacijos stendai; 
tiriamas spinduliuotės poveikis YSZ, GDC keramikoms, buvo atliekami anodinių Ni, Pt bei YSZ-NiO-Ni 
sluoksnių gręžimo ir struktūrizavimo lazerio spinduliuote tyrimai. Nustatytas lazerinės spinduliuotės 
poveikis plonasluoksnių keramikinių dangų optinėms ir struktūrinėms savybėms – YSZ keramika grūdinasi, 
veikiant lazerio spinduliuotei.  

 
During the project implementation double side polished silicon substrates preparation was done 

depositing low stress LPCVD nitride (Si3N4) on both sides of wafers. Initial experiments of high aspect ratio 
reactive ion etching of crystalline silicon were performed. 

The design of geometry and technological route for the micro solid oxide fuel cell were developed. 
The process involved back side photolithography, magnetron sputtering of platinum thin films, thermal 
evaporation of YSZ electrolyte, deep reactive ion etching of silicon, and, finally, release of free-standing 
membrane. The photomasks were fabricated from chromium and soda lime glass. Digital modelling of 
normal stress distribution in the thin film membrane was done. 

The technological route of the micro solid oxide fuel cell was modified, using direct Ar+ ion beam 
etching of platinum and YSZ electrolyte thin films instead of lift-off litography technique. Test samples of 
the micro solid oxide fuel cell were fabricated. 

Sol-gel derived new structures were used for the formation of solid oxide fuel cell microelements. For 
the synthesis of porous mebranes different ions were introduced to the YSZ and GDC ceramics. 
Additionally, the composites of YSZ and GDC with other oxides were synthesized using sol-gel processing as 
well. Thin films on silicon substrate were obtained from non-aqueous solutions using spin-coating 
technique. 

Sol-gel derived new structures were characterized using variety of analytical methods. For the 
preparation of new anodic materials (cerium aluminate/ceria-alumina nanostructures) the same sol-gel 
chemistry approach was suggested. Thin films on different substrates were synthesized using modified sol-
gel techniques. 

The porous mebranes were synthesized by infiltration transition metal ions to the obtained ceramics. 
The double perovskite structure compounds were synthesized as well. For the preparation of thin layers of 
composites on different substrates hybrid sol-gel techniques were applied. 

Impedance measurement line, operating in the frequency range of 1 Hz-3 GHz for the investigations 
of μ-SOFC membranes has been constructed and tested. Oxygen vacancy conducting ceramics have been 
studied by impedance spectroscopy in terms of distribution of relaxation times. The electronic conductivity 
dependences on oxygen activity have been measured and impedance measurements of oxygen vacancy 
conducting films deposited on alumina substrates were performed. 

Direct laser beam setup as well as laser ablation by the interfering beams were collated and applied 
for the μ-SOFC elements. Influence of pulsed picosecond laser irradiation on properties of thin films of YSZ, 
GDC ceramics was investigated. Ni, Pt, YSZ-NiO-Ni ablation thresholds were measured for 355 nm, 532 nm 
and 1064 nm laser wavelength radiation. It was shown that under certain conditions, the laser radiation 
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leads to densification of YSZ coating structure. It is also found that the YSZ ceramics is tempered by the 
laser impact and energy density needed for ablation of ceramic is growing for each next laser pulse. 

 
21. ATE-12020. ATE-10/2012. Vadovas: dr. Viktorija Grigaitienė, Lietuvos energetikos institutas. 

Organinių atliekų konversija vandens garo plazmoje mažinant aplinkos taršą. 
Šiame moksliniame darbe siekiama sukurti vandens garo plazminę technologiją, skirtą dujinių, skystų 

bei kietų organinių atliekų konversijai ir pateikiami skaitmeninio skaičiavimo bei eksperimentinių tyrimų 
rezultatai. Suprojektuotas ir išbandytas eksperimentinis atmosferinio slėgio, nuolatinės srovės plazmos 
generatorius ir dviejų tipų plazmocheminiai reaktoriai – dujinių bei skystų ir kietų organinių atliekų 
skaidymui. Šiame darbų etape buvo išspręstos šios pagrindinės užduotys: 1) realizuotas dujinių, skystų ir 
kietų organinių medžiagų skaidymo procesas; 2) nustatytos šio įrenginio šiluminės ir elektrinės 
charakteristikos bei nustatyti ištekančios vandens garo plazmos srovės parametrai; 3) gauti įvairių tipų 
organinių medžiagų konversijos į sintetines vandeniliu praturtintas dujas rezultatai. 

Atlikus skaičiavimus, eksperimentinius tyrimus ir apibendrinus rezultatus, nustatytos vandens garo 
plazmos generatoriaus pagrindinės darbo charakteristikos: plazmotrono galia 25–63 kW; elektros srovės 
stipris 140–210 A, elektros įtampa 172–330 V; naudingumo koeficientas 0,51–0,78, vidutinė iš plazmotrono 
tūtos ištekančios vandens garo plazmos temperatūra 2500–3500 K, plazmos srauto vidutinis greitis 300–600 
m/s. Itin aukštos temperatūros dujų sraute lengvai galima pasiekti sąlygas, prie kurių organines atliekas 
galima suskaidyti ir paversti į sintetines vandeniliu praturtintas dujas. Realizavus organinių medžiagų 
konversijos procesą vandens garo plazmoje ir ištyrus pagrindinių produktų sintezės dėsningumus nustatyta, 
kad pagrindiniai reakcijos produktai yra H2 ir CO dujos. Jų koncentracija bendrame reakcijos produktų 
masės balanse sudarė daugiau kaip 55 proc. 

 
This research presents the results of experimental investigation on the development of water vapor 

plasma technology for conversion of organic substances. An experimental DC plasma torch with button 
type hot cathode and step formed copper anode, operating at atmospheric pressure has been developed, 
tested and employed. The following main tasks of this research have been solved: 1) water vapour plasma 
torch was constructed and water vapour plasma generation process was practically realized in conversion 
of gaseous, liquid and solid organic materials; 2) thermal and electrical characteristics of water vapour 
plasma generator and parameters of plasma flow were established; 3) the results of decomposition of 
different types of organic hydrocarbon containing materials were achieved. 

After the research and the analysis of the results, the operating characteristics of water vapour 
plasma system were established: power of plasma torch was 25-42 kW; arc current was 120-250 A, the arc 
voltage was 230-400 V, the efficiency was 0.51-0.78, the average temperature of water vapour plasma jet 
in exhaust nozzle was 2500-3300 K, and the plasma jet velocity was 300-600 m/s. Optical emission spectra 
analysis of water vapour plasma showed that it contains an increased amount of hydrogen that is desirable 
in plasma chemical processes. At such high flow temperature it is possible to reach the sufficient conditions 
for the conversion of organic waste to syngas, the experimental and numerical results of the destruction of 
organic materials were achieved. The research covers the results of conversion of gaseous, liquid and solid 
organic materials in to synthetic gas. 

 
22. ATE-12021. ATE-11/2012. Vadovas dr. Gediminas Račiukaitis, Valstybinis mokslinių tyrimų 

institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras. Lazerinis Saulės elementų paviršių struktūrinimas jų 
fotoelektriniam efektyvumui padidinti. 

Projekte buvo atliekami kompleksiniai tyrimai, tekstūruojant lazeriu polikristalinio silicio ir CIGS 
Saulės elementų bei monokristalinio ir multikristalinio silicio padėklų paviršių ir charakterizuojant 
tekstūruotus paviršius įvairias metodais. Optinio atspindžio, skenuojančios elektronų mikroskopijos ir 
Ramano spektroskopija, ir fotovoltinių charakteristikų matavimai leido atrinkti lazerinio apdirbimo režimus, 
kai galima padidinti sugertį Saulės elemente, išsaugant ar netgi pagerinant jo fotoelektrinius parametrus. 
Lazeriu tekstūruoti silicio padėklai buvo panaudoti, gaminant bandomąsias fotovoltines celes. 

Tekstūruojant polikristalinio silicio Saulės elemento paviršių interferuojančiais lazerio impulsais, 
šviesos atspindys nuo paviršiaus pakinta ne vienodai spektre. Priklausomai nuo lazerinio apdirbimo 
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parametrų, didelis sugerties išaugimas stebimas ultravioletinėje spektro dalyje (<400 nm), su nedideliu 
sumažėjimu 400-1000 nm srityje. Ramano sklaidos tyrimai leido pasirinkti lazerinio apdirbimo režimus, 
nemodifikuojant tiesiogiai silicio. Naudojant mažas lazerio apšvitos dozės su interferuojančiais pluoštais, 
kurie nesukelia viršutinio SiNx sluoksnio abliacijos buvo pasiektas sugerties padidėjimas visame spektre nuo 
300 iki 1200 nm. EDS ir FE-SEM metodais nustatyta, kad dėl dalinės oksidacijos susiformuoja paviršinė 
gardelė su modifikuotu lūžio rodikliu. Rezultatai patvirtinti XPS metodu. 

Dėl periodinio lazerio intensyvumo skirstinio, susidaręs silicio oksidas-nitridas formuoja paviršinę 
gardelę su modifikuotu lūžio rodikliu. Modeliavimo rezultatai patvirtino, kad tokia periodinė struktūra 
efektyviau išsklaido Saulės šviesą, pereinančią per antiatspindintį ir pasivuojantį SiNx sluoksnį, sumažina 
atspindį ir tuo padidina šviesos surinkimą iš viso Saulės spektro. Nors gaunamas teigiamas efektas šviesos 
pagavime ir fotoelektriniuose lazeriu modifikuotų komercinių saulės elementų parametruose, pasiektas 
efektyvumo pokytis yra tik apie 1 proc., nes lazeriu negalima formuoti gilių struktūrų, nepažeidžiant p-n 
sandūros. Todėl eksperimentai buvo pratęsti lazeriu tekstūruojant monokristalinio ir multikristalinio silicio 
padėklus. 

Sukurtas ir projekte įsisavintas lazerinis periodinio tekstūravimo metodas interferuojančiais lazerio 
pluoštais buvo panaudotas monokristalinio ir multikristalinio silicio padėklų (plokštelių) struktūrizavimui. 
Šiuo atveju, pirmiausia nėra apribojimų lazeriu formuojamos struktūros gyliui, taip pat periodinis erdvėje 
lazerio spinduliuotės poveikis modifikuoja cheminio ėsdinimo, naudojamo silicio padėklų tekstūravimui 
sąlygas. 

Lazerinės interferencinės abliacijos metodas gali būti panaudotas efektyviam periodinių struktūrų 
formavimui silicio padėklo paviršiuje ir pritaikytas šviesą sugaunančių struktūrų formavimui. Lazeriu 
suformuotos struktūros monokristalinio Si paviršiuje efektyviai sklaido (difraguoja) šviesą. Atlikti šviesos 
difrakcijos tyrimai rodo, kad fotoninių kristalų struktūros, suformuotos lazeriu, gali būti panaudotos šviesos 
pagavimo efektui SE. Fotovoltinės celės, pagamintos pramoniniu būdu ant lazeriu tekstūruotų 
multikristalinio silicio padėklų parodė gerą efektyvumą, tačiau procesų optimizavimas ir suderinimas su 
gamybos linijoje naudojamu cheminiu ėsdinimu yra būtinas. 

Vykdant projektą, buvo sumontuota ir instaliuota Saulės elektrinė ant FTMC Lazerinio korpuso stogo 
su trijų tipų (mono- ir polikristalinio silicio ir CIS) fotovoltiniais moduliais ir monitorinio sistema. Sistema 
papildyta įrenginiais lygiagrečiais testuoto mažus Saulės elementus natūralaus besikeičiančio apšvietimo 
sąlygomis ir naudojama palyginamiesiems įvairaus tipo Saulės elementų, taip pat ir lazeriais tekstūruotų, 
tyrimams. 

Mokslinių tyrimų rezultatai yra pristatyti tarptautinėse konferencijose, paskelbti arba rengiami 
paskelbti mokslinėje spaudoje. 

 
Complex investigations were performed in the project by laser texturing surface of polycrystalline 

silicon and CIGS solar cells and monocrystalline and multicrystalline silicon wafers and characterization of 
textured surfaces by different means. Optical reflection, scanning electron microscopy, Raman scattering 
spectroscopy and photo-electrical characterization permitted to select laser processing regimes when 
increased absorption went in parallel with preserved or even improved photo-electrical properties of the 
cells. Laser textured wafer were used in production of test photovoltaic cells. 

By texturing surface of polycrystalline silicon solar cells with interfering laser pulses, alteration in 
light reflection varied in the spectrum. Depending on laser process parameters, significant increase in 
absorbance was observed in UV spectral range (<400 nm) with small decrease in range of 400-1000 nm, 
Laser processing regimes without modification of silicon were selected from Raman scattering experiments. 
Using low irradiation doses, when no ablation took place from the top layer of SiNx, the increased 
absorption was observed in a whole spectrum from 300 to 1200 nm. EDS and FE-SEM allowed us to reveal 
partial oxidation of the SiNx surface with modified refraction index. Results were confirmed by XPS data. 

Due to periodical laser intensity distribution, silicon oxi-nitride forms surface grating with modified 
refractive index. Simulation results have confirmed that such periodic structure effective scatters solar light 
passing antireflective and passivating layer of SiNx and therefore increases light harvesting from the whole 
solar spectrum. Even that positive effect was found in light harvesting and photoelectric properties of laser-
modified commercial solar cells, this effect is only as high as 1%. It is limited by the depth of structures 
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which can be formed by laser irradiation without damaging p-n junction underneath. Therefore, 
experiments were shifted to laser texturing of monocrystalline and multicrystalline silicon wafers. 

Method of periodic laser texturing with interfering laser beams was develop and implemented during 
the project and applied for structuring monocrystalline and multicrystalline silicon wafers with more 
freedom in structuring and better results in light harvesting were achieved. In this case, there is no 
limitations in depth of laser formed structures and, moreover, periodic laser beam distribution modifies 
conditions for chemical texturing of silicon wafers. 

Method of laser beam interference ablation was utilized for effective formation of periodic 
structures in surface of silicon wafers. The structures in monocrystalline Si effectively diffract light, and 
such photonic crystal structures can be used for light harvesting in solar cells. Photovoltaic solar cells were 
fabricated on laser-textured multicrystalline silicon wafers and exhibited good conversion efficiency. 
However, optimization of laser texturing processes with the cell production steps including chemical 
etching is still required. 

Solar farm with three different types of solar modules (mono- and polycrystalline silicon and CIS) was 
installed on the roof of Laser building of FTMC, including monitoring system. The whole system was 
extended with equipment for parallel testing of small solar cells, including laser textured ones, in unstable 
but natural illumination conditions. 

Results of the research were presented at international conferences and published or on preparation 
for publication in scientific journals. 
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