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Atstovavimas COST MP0701 veiklai 

 

COST MP0701 Veikloje dalyvauja 55 mokslo ir pramonės institucijos iš 31 COST valstybės 

narės bei 2 bendradarbiaujančių valstybių institucijos. Darbai atliekami keturiose darbo grupėse. 

Veikla padės sujungti  Europos mokslinį potencialą ir mažas bei vidutines įmones naujų polimerinių 

nanokompozitų sintezei ir jų pritaikymui pramoninei gamybai bei praktiniam panaudojimui. 

Lietuvos energetikos instituto Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos mokslininkai į 

COST MP0701 veiklą „Naujų funkcinių ir struktūrinių savybių kompozitai iš nanostruktūros 

medžiagų“/„Composites with novel fuctional and structural properties by nanoscale materials (nano 

composite materials – NCM) įsijungė 2008-08-08 (Memorandumo data) ir dalyvauja pirmosios 

darbo grupės WG1 veikloje „Nanodalelės/skiriamasis paviršius“ (matricos ir nanodalelių 

parinkimas, paviršiaus funkcionalumo keitimas/cheminis nanodalelių apdorojimas). Darbai 

vykdomi bendradarbiaujant su Veiklos partneriais Lietuvoje, t.y. Kauno technologijos universiteto 

Cheminės technologijos fakulteto Silikatų technologijos katedros mokslininkais. 

 LEI dalyvavimo COST veikloje tikslas – sukurti polimerinio nanokompozito su epoksidine 

matrica ir nanokristalinio girolito užpildu gavimo metodiką. Ištirti įvairių veiksnių (užpildo 

dispergavimo būdo, jo cheminio modifikavimo, kietiklio parinkimo ir suderinamumo su užpildu) 

įtaką mineralinio užpildo interkaliacijai /eksfoliacijai polimerinėje matricoje. Labai svarbus veiklos 

akcentas – ryšių su COST valstybių narių mokslininkais užmezgimas, bendradarbiavimas, 

dalinimasis informacija, galimybė atlikti tyrimus užsienio mokslo įstaigose ir t.t. 

2011 metų spalio 27 – 28 dienomis Lietuvoje (Kaunas) vyko 20-oji tarptautinė 

konferencija „Medžiagų inžinerija 2011“. Konferencijoje dalyvaujantys įvairių šalių mokslininkai 

buvo supažindinti su tyrimų rezultatais, gautais vykdant COST veiklą. Pristatytas bendras LEI ir 

KTU pranešimas „Evaluation of gyrolite crystal structure parameters by rietveld refinement“ 

(autoriai A. Baltušnikas, I. Lukošiūtė, R. Levinskas, K. Baltakys, A. Eisinas).  

2011 metų lapkričio 17 – 19 dienomis Lietuvoje (Kaunas) vyko VI tarptautinė mokslinė 

konferencija „BALTTRIB 2011“. Pristatytas bendras LEI ir KTU pranešimas „Properties of 

polymer nanocomposites on the bases of synthetic gyrolite and epoxy resin“ (autoriai R. Levinskas, 

I. Lukošiūtė, K. Baltakys, A. Baltušnikas , R. Kriūkienė).  

2011 metų birželio 7 dieną Paris-Est Créteil universitete (Prancūzija) įvyko COST 

veiklos MP0701 valdymo komiteto 5-asis posėdis. Jame dalyvavo Lietuvos atstovai Veiklos 

valdymo komitete: dr. doc. K. Baltakys (Kauno technologijos universitetas) ir dr. I. Lukošiūtė 

(Lietuvos energetikos institutas). Posėdyje dalyvavo COST biuro Briuselyje atstovas dr. J. Vieira, 

kuris trumpai referavo apie universitete vykstantį seminarą studentams ir mokslinę konferenciją 



"Multiphase Polymers and Polymer Composites Systems: Macro to Nano Scales". Renginyje 

dalyvavo apie 70-80 studentų, kurie turėjo galimybę išklausyti žinomų mokslininkų pranešimus 

apie polimerinius kompozitus ir nanokompozitus. Veiklos koordinatorius dr. Erich Kny trumpai 

pristatė finansinę Veiklos pusę ir priminė, kad 2012 metai yra paskutinieji Veiklos vykdyme, todėl 

visų šalių atstovai privalo atsiųsti informaciją COST veiklos MP0701 internetiniam tinklapiui.  

Dr. E. Kny pažymėjo, kad ši veikla yra viena iš didžiausių, nes joje dalyvauja 31 COST šalis, 4 

šalys ne COST narės (Naujoji Zelandija, Australija, Korėjos respublika, Pietų Afrikos respublika). 

2012 metais bus organizuojama baigiamoji COST veiklos konferencija, kuri truks 2 dienas ir joje 

pranešimus perskaitys visų šalių – Veiklos dalyvių atstovai. Konferencijoje bus apibendrinti visų 

dalyvių mokslinių tyrimų rezultatai. Posėdyje nuspręsta, kad konferencija vyks gegužės 8-9 

dienomis Suomijoje Espoo (netoli Helsinkio). Išrinktas konferencijos organizacinis mokslinis 

komitetas: 

1. Dr. C. Pereira (Portugalija)  

2. Dr. D. Plackett (Danija)  

3. Mrs. O. Härkki (Suomija)  

4. Prof. F. Branda (Italija)  

5. Prof. R. Kotsilkova (Bulgarija)  

6. Dr. B. Pilic (Serbija)  

7. Prof. Ivo Safarik (Čekija)  

 

Dr. D. Plackett pažymėjo, kad neplanuojama MP0701 veiklą pratęsti. 

Posėdžio dienotvarkė pridedama. 

 

Vykdant COST atstovavimo veiklą gauti moksliniai rezultatai ir bendradarbiavimas 

su kitais Veiklos partneriais 

Paruoštas publikavimui bendras KTU ir LEI darbuotojų R. Levinsko, A. Baltušniko,  

I. Lukošiūtės ir K. Baltakio straipsnis „Investigation of modification of gyrolite as filler for 

polymeric nanocomposite“, kurį planuojama spausdinti žurnale Russian Journal of Inorganic 

Chemistry (Zhurnal Neorganicheskoi Khimii, ISSN 0036-0236). Tyrimai vykdyti naudojant 

institucijų lėšas. 

Suorganizuoti keturi pasitarimai (vasario–gruodžio mėn.) su veiklos partneriais 

Lietuvoje, t. y. Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto mokslininkais, 



kurių metu aptartas tolesnis bendradarbiavimas bei mokslininkių rezultatų ir COST veiklos „Naujų 

funkcinių ir struktūrinių savybių kompozitai iš nanostruktūros medžiagų“ viešinimas. 

 

Atstovė COST veiklos valdymo komitete          Irena Lukošiūtė 

                      
parašas vardas, pavardė 

 

Posėdžio dienotvarkė 

Draft Agenda 

Agenda 

5
th

 Management Committee Meeting 

 

COST Action MP0701 

“Composites with Novel Functional and Structural Properties by Nanoscale Materials (Nano 

Composite Materials-NCM)” 

 

At the Paris-Est Créteil University, (France)  

61 Av. Du Gébéral de Gaulle 94010 Créteil  

On 07/06/2011 from 10h00 till 13h00 

 

 

 

1. Welcome to participants 

2. Adoption of agenda 

3. Minutes of last meeting 

4. Report from the Scientific Officer 

4.1. News from the COST Office 

4.2. Status of Action 

4.3. Number of Signatories 

5. Budget Status, budget allocation process 

6. Year Budget planning 

7. STSM status, applications 

8. Publications, annual report 

9. Evaluations 

10. Request for new members 

11. Non-COST participations 

12. Web news 

13. Progress report of working groups 

14. Long-term planning 

15. Time and place of next meeting 

16. AOB 


