
 

 

COST TD 1208 veiklos 

 

„Electrical discharges with liquids for future applications // Elektros išlydžiai skysčiuose ateities 

perspektyvoms“ 

 

 

valdymo komiteto atstovės dr. Viktorijos Grigaitienės apie veiklos partnerių susitikimą, vykusį 

2014 m. kovo 10 – 13d. Lisabonoje (Portugalija) 

ATASKAITA 

 

 

Lietuvos energetikos instituto atstovė ir Veiklos Valdymo komiteto narė dr. Viktorija 

Grigaitienė dalyvavo pirmajame metiniame COST TD1208 partnerių susitikime bei Valdymo 

komiteto posėdyje. Renginys vyko 2014 m. kovo 10 -13 d. Lisabonoje, Portugalijoje. Jame 

dalyvavo apie šimtas mokslo tyrėjų iš įvairių pasaulio šalių. Renginio metu vyko visų Veiklos darbo 

grupių atstovų posėdžiai ir seminarai, kurių metu skaitomi žodiniai pranešimai vykdomų darbų 

tematika ir pristatinėjami stendiniai pranešimai. LEI atstovė Viktorija Grigaitienė pateikė stendinį 

pranešimą „The research on water vapour plasma generation for the purpose of organic waste 

treatment“.  

Diskusijų metu su pašnekovais buvo diskutuojama apie vandens garo plazmos privalumus bei 

trūkumus, jos generavimo būdus ir įrenginių, skirtų organinių atliekų konversijai, parametrus. 

Užmegztos pažintys su Slovakijos, Čekijos, Vengrijos, Didžiosios Britanijos, Rumunijos ir kitų 

šalių mokslininkais. Konferencijos metu gauta daug naudingos informacijos atliekų skaidymo, 

medžiagų perdirbimo, plazmos įrenginių kūrimo ir srautų diagnostikos temomis. 

COST TD1208 Valdymo komiteto posėdžio metu buvo sprendžiami klausimai dėl 

planuojamų trumpųjų vizitų į partnerių mokslines institucijas, vasaros mokyklos sutentams, COST 

TD1208 veiklos tinklapio sukūrimo, apsvarstytas biudžeto lėšų paskirstymas ir kiti finansiniai 

klausimai, pasidalinta informacija apie einamaisiais metais vyksiančias plazmos fizikos tarptautines 

konferencijas. Taip pat vyko diskusijos dėl antrojo veiklos vykdytojų susitikimo, kuris vyks 2015 

m. Barselonoje, Ispanijoje.  

 

 

Lietuvos atsotvų dalyvavimas kituose Lietuvoje organizuojamuose renginiuose, viešinant 

gautus rezultatus 
 

2014 m. balandžio 3 d. vyko renginys „LEI atvirų durų diena“, kurio metu laboratorijos 

mokslininkai rengė ekskursijas renginio lankytojų grupėms ir demonstravo COST TD1208 veikloje  

naudojamų plazminių technologijų veikimą. 

 

2014 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos energetikos institute vyko renginys „Tyrėjų naktis“, kurio metu 

laboratorijos mokslininkai renginio lankytojams demonstravo COST TD1208 veikloje tyrinėjamų 

plazminių technologijų (vandens garo plazmos generatoriaus) veikimą. 


