
VšĮ Fizikos instituto mokslo ir technologijų parko 
SIŪLOMOS PASLAUGOS 

 
 Paslaugos Kontaktiniai asmenys 

1.  

Cheminė analizė tirpaluose ir kituose objektuose: 
− metalų, įskaitant sunkiuosius bei brangiuosius; neorganinių anijonų; bendrosios 

organinės anglies; policiklinių aromatinių angliavandenilių; polichlorintų 
difenilų; naftos angliavandenilių; atliekų, pristatomų į savartynus, įvertinimas, 
organinių junginių BMR, UV ir Raman spektroskopinė analizė (junginių 
kokybiniam ir kiekybiniam nustatymui, sertifikavimui ir kt). 

Jūratė VAIČIŪNIENĖ 
(8 5) 264 8893, jurate@chi.lt 
Rita BUTKIENĖ 
(8 5 ) 264 8841, rita.butkiene@chi.lt 
Olegas EICHER-LORKA 
(8 5) 272 9372, lorka@ktl.mii.lt 

2.  

Metalų (jų tarpe ir brangiųjų) ir jų lydinių elektronusodinimas. 
Pavojingų atliekų, savo sudėtyje turinčių cheminių medžiagų, identifikavimas, 
nukenksminimas ar/ir jose esančių vertingų medžiagų regeneravimas. 

Romas RAGAUSKAS 
8 698 29863, chieb@chi.lt 

3.  Inertinių elektrodų naudojimo galimybių įvertinimas. 
Benjaminas ŠEBEKA 
(8 5) 266 5796, sebeka@chi.lt 

4.  

Gaminių atitikties RoHS reikalavimams testavimas ir pavojingų medžiagų kiekio 
nustatymas rentgeno spindulių florescencinės spektroskopijos metodu. 
Kietųjų medžiagų (metalų, jų lydinių, uolienų, mineralų, druskų, plastmasių) 
elementinės ir fazinės sudėties tyrimai rentgeno spindulių difraktometrais ir 
rentgeno spindulių florescenciniu spektrometru su bangine dispersija. 

Remigijus JUŠKĖNAS 
(8 5) 264 8881, juskenas@chi.lt 

5.  

Kietųjų medžiagų tyrimai elektronini mikroskopu: paviršiaus morfologijos, 
defektų tyrimai, lokalios elementinės sudėties tyrimai mikrozondinės analizės 
metodu. 

Algirdas SELSKIS 
(8 5) 2649772, aselskis@ktl.mii.lt 

6.  
Skersinių šlifų gamyba naudojant profesionalią įrangą (Struers Tegramin-25) ir jų 
tyrimai optiniu ir elektroniniu mikroskopais. 

Aušra SELSKIENĖ 
(8 5) 2649772, ausra@chi.lt 

7.  

Automobilinių ir pramoninių tepalų technologijos, trinties ir dilimo problemų 
preliminarus įvertinimas ir technologinių sprendimų siūlymas. 
Homogeninių skysčių kinematinės, dinaminės klampos nustatymas, klampos 
indekso skaičiavimas, skysčio stingimo/drumstimosi temperatūros nustatymas 

Svajus ASADAUSKAS 
(8 5) 264 9360, asadauskas@chi.lt 

8.  Atsparumo korozijai įvertinimas akredituotoje laboratorijoje. 
Algirdas NARKEVIČIUS 
(8 5) 272 9388, narkeval@chi.lt 

9.  

Ekspertinis gaminių ir objektų korozijos pažeidimų vertinimas. 
Maisto ir nemaistinių medžiagų mikrobiologinių pažeidimų įvertinimas įvairiais 
žaliavos paruošimo, saugojimo, apdorojimo ir produktų arba dirbinių gamybos 
bei naudojimo ar eksploatacijos etapais. 

Rimantas RAMANAUSKAS 
(8 5) 264 8844, ramanr@ktl.mii.lt. 

10.  
Konsultavimas korozijos elektrolituose (vandeniuose tirpaluose) ir atmosferoje 
klausimais. 

Konstantinas LEINARTAS 
(8 5) 266 1290, leinart@ktl.mii.lt 

11.  Įvairių dielektrikų ir plastikų metalizavimas galvaniniu būdu. 
Leonas NARUŠKEVIČIUS 
(8 5) 272 9350 

12.  
Plonų dangų formavimas magnetroninio dulkinimo metodu. Sudėties, formavimo 
sąlygų parinkimas; bandomųjų pavyzdžių dengimas. 

Povilas MIEČINSKAS 
(8 5) 264 8880, mpovilas@ktl.mii.lt 
Konstantinas LEINARTAS 
(8 5) 266 1290, leinart@ktl.mii.lt 

13.  
Dangos storio nustatymas; Mikrokietumo, paviršiaus šiurkštumo parametrų 
matavimai; Sankabumo (adhezijos) įvertinimas.  

Gedvidas BIKULČIUS 
(8 5) 272 9363, gbikulcius@chi.lt 

14.  
Naujų organinių medžiagų kūrimas pagal užsakovo poreikį. 
Organinės chemijos technologijų kūrimas 

Linas LABANAUSKAS 
(8 5) 272 9649, 
labanauskas.linas@gmail.com 

15.  Aliuminio anodavimas ir dažymas. 

Sigitas JANKAUSKAS 
(8 5) 272 9388 
Arūnas JAGMINAS 
(8 5) 264 8891, jagmin@ktl.mii.lt 

16.  Konsultacijos cheminės (besrovės) metalizacijos klausimais. 
Eugenijus NORKUS 
(8 5) 264 8892, norkus@ktl.mii.lt 

17.  Konsultacijos aplinkos chemijos klausimais 
Tomas VENGRIS 
(8 5) 272 9381, tvengris@chi.lt 

18.  Apsauginių optinių plonų sluoksnių formavimas ant skirtingų medžiagų paviršių. 
Ramutis DRAZDYS 
8 685 24180, rdrazdys@klt.mii.lt 

19.  Optinių komponentų spektrinių charakteristikų ir jų stabilumo tyrimai. 
Rytis BUZELIS 
8 687 22316, rbuzelis@ktl.mii.lt 

20.  

Optiniai ir lazeriniai matavimai; optinė metrologija; nuotoliniai matavimai. 
Saulės elementų testavimas spektrometriniais metodais. 
Medžiagų ir plonų sluoksnių savybės; cheminių reakcijų kinetika paviršiuje. 

Viktoras VAIČIKAUSKAS 
8 699 61327, vikvai@ktl.mii.lt 

21.  

Geriamojo vandens, darbo ir gyvenamosios aplinkos kokybės vertinimas, 
higienos normų kontrolė įvairiuose objektuose gyvsidabrio atžvilgiu. 
Darbo ir gyvenamosios aplinkos kokybės vertinimas, higienos normų kontrolė 
įvairiuose objektuose. 

Kęstutis KVIETKUS 
8 698 25139, kvietkus@ktl.mii.lt 

22.  

Atmosferinių teršalų emisijos poveikio aplinkai vertinimas. 
Elementinė analizė visose terpėse. 
Oro užterštumo modeliavimas, vertinimas, monitoringas. 

Darius VALIULIS 
8 612 93023, valiulis@ar.fi.lt 

23.  

Oro taršą mažinančių filtravimo medžiagų tyrimai. 
Švarių kambarių švarumo klasės įvertinimas. Poveikio aplinkai vertinimas. 
Oro teršalų emisijų vertinimas.  

Vidmantas ULEVIČIUS 
(8 5) 266 1644, ulevicv@ktl.mii.lt 

24.  

Radionuklidų, kaip priemaišų, aktyvumo matavimas eksportuojamoje produkcijoje.  
Alfa spektrometrų, beta skaitiklių, scintiliacinių tirpalų spektrometrų, gama 
spektrometrų kalibravimas. 
Jonizacinių kamerų, naudojamų medicinoje, kalibravimas. 

Arūnas GUDELIS 
(8 5) 266 1643; mob. +370 67060707, 
gudelis@ktl.mii.lt 
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25.  Branduolinių objektų saugaus eksploatavimo užtikrinimas 
Evaldas MACEIKA 
+370-65046440, emaceika@ar.fi.lt 

26.  

Geležies junginių  (plienų, oksidų, amorfinių medžiagų, nanodalelių ir kt.) 
magnetinių savybių, oksidacijos, korozijos tyrimai panaudojant Mesbauerio 
spektroskopiją.  
Mechano-cheminis  medžiagų sulydimas ir smulkinimas iki nanometrinės skalės. 

Kęstutis MAŽEIKA 
(8 5) 266 1657, kestas@ar.fi.lt 

27.  

Radionuklidų aktyvumo nustatymas aplinkos, vandens ėminiuose ir maisto 
produktuose. Radiocheminės analizės metodų modifikavimas, pritaikant juos 
skirtingos prigimties objektų tyrimams.  

Rūta DRUTEIKIENĖ 
(8 5) 264 4854, ruta@ar.fi.lt 

28.  
Technologinės kilmės gamtinių radionuklidų (238U dukterinių produktų) sklaidos 
vertinimas apie nebranduolinės pramonės objektus 

Benedikta LUKŠIENĖ 
(8 5) 264 4857, bena@ar.fi.lt 

29.  
Alavo junginių  (lydinių, oksidų, puslaidininkių ir kt.) tyrimai panaudojant 
Mesbauerio spektroskopiją.  

Dalis BALTRŪNAS 
(8 5) 266 1657, dalis@ar.fi.lt 

30.  
Žarnyno ligų diagnostika naudojant stabilius anglies izotopus. 
Maisto produktų klastojimo nustatymo metodo sukūrimas. 

Andrius GARBARAS  
(8 5) 266 1640, garbaras@ar.fi.lt 

31.  
Elektrinių dydžių - įtampos, srovės ir varžos matų bei matavimo priemonių 
metrologinių charakteristikų tyrimas. 

Gintautas AMBRAZEVIČIUS 
8 699 85496, ambra@pfi.lt 

32.  

Laiko ir dažnio matavimo priemonių metrologinių charakteristikų tyrimas. 
Laiko ir dažnio matavimo metodikų kūrimas bei diegimas. Laiko perdavimo ir 
sinchronizavimo telekomunikaciniais ryšio kanalais neapibrėžčių bei fazinių 
triukšmų tyrimai. Radijo dažnių generatorių stabilumo tyrimai. 

Rimantas MIŠKINIS 
8 687 80333, miskinis@pfi.lt 

33.  

Įvairių objektų elementinė analizė, organinių junginių kokybinis ir kiekybinis 
nustatymas. 
Etaloninių cheminių matavimų metodų sukūrimas, jų charakteristikų tyrimas ir 
optimizavimas. 
Cheminių matavimų kokybės ir tikslumo gerinimo galimybių tyrimai. 

Evaldas NAUJALIS 
(8 5) 261 2758, naujalis@pfi.lt 

34.  

Didelės galios mikrobangų impulsų poveikio įvairiems objektams tyrimas S (2,6 
GHz), C (5,2 GHz), X (9.3 GHz), Ku (15 GHz), Ka (34 GHz), W (93 GHz) dažnių 
ruožuose. Skliausteliuose nurodytas dažnis. 
Elektromagnetinio lauko dedamųjų skaičiavimai įvairiuose objektuose 
patalpintuose perdavimo linijose ar laisvoje erdvėje, naudojant baigtinių skirtumų 
laiko skalėje metodą (finite-difference time-domain method). 
Didelės galios mikrobangų impulsų matavimas įvairiose perdavimo linijose ir 
atviroje erdvėje. 

Žilvinas KANCLERIS 
(8 5) 261 9808, mob. 655 26156 
kancleris@pfi.lt 

35.  

Silicio dioksido dangų formavimas zolis-gelis metodu ir jų optinis 
charakterizavimas. 
Legiruotų skystų stiklų , skirtų difuzijai , gamyba ir charakterizavimas. 
Plonasluoksnio porėtojo silicio oksido formavimas ir charakterizavimas. 
Porėtojo silicio praskaidrinančių dangų formavimas ir charakterizavimas. 

Irena ŠIMKIENĖ  
(8 5) 262 6737, irena@pfi.lt 

36.  

Plonasluoksnių dujų jutiklių technologijos ir jų savybių tyrimai, siekiant sukurti 
jautrius, keičiamo selektyvumo ir mažai energijos vartojančius dujų jutiklius. 
Dujų, lakiųjų komponentų mišinių ir kvapų detekcijos, charakterizavimo ir 
atpažinimo sistemų kūrimas ir taikymai. 

Arūnas ŠETKUS 
(8 5) 262 7934, setkus@pfi.lt 

37.  

Konsultacijos medžiagų lazerinio apdirbimo technologijų klausimais –lazerinis 
pjovimas, paviršiaus sukietinimas, medžiagos lazerinis modifikavimas. 
Sudėtingo kontūro detalių iš plono lakštinio plieno lazerinio pjovimo technologijų 
kūrimas vidutinio verslo įmonėms Lietuvoje. 
Medžiagos mikro/nanodalelių generavimas naudojant koncentruotos (lazerio) 
energijos šaltinius bei šių dalelių modifikavimas tribosavybių turinčiomis 
medžiagomis sulydymo metodu (malimu). 

Česlovas SIPAVIČIUS 
85 266 1640, mob. +370 68897080, 
sipp@ar.fi.lt 

38.  

THz (tolimoji infraraudonoji sritis) vaizdinimas, tinkantis įvairių kietųjų medžiagų 
(plastikai, medikamentai, kartonas, puslaidininkinės medžiagos  ir pan.) 
homogeniškumui bei paviršių savybėms tirti. Galimas ir dehidraduotų biologinių 
objektų THz vaizdinimas.  

Gintaras VALUŠIS 
(8 5) 231 2418, valusis@pfi.lt 

39.  
Skaidrių ir absorbuojančių daugiasluoksnių darinių/dangų tyrimas optiniais 
elipsometriniais metodais. 

Gintautas Jurgis BABONAS 
(8 5) 261 9402, jgb@pfi.lt 

40.  Magnetooptinių ir pjezooptinių sistemų tyrimas. 
Alfonsas Rėza 
(8 5) 261 9475, alfa@pfi.lt 

41.  Dangų ir tūrinių bandinių paviršių blizgesio tyrimai. 
Bronislovas ČECHAVIČIUS 
(8 5) 261 9475, bronius@pfi.lt 

42.  Daugiasluoksnių optinių dangų optinio atsako (atspindžio) modeliavimas. 
Saulius TUMĖNAS 
(8 5) 261 9475, tumenas@pfi.lt 

43.  Nanometrinių dalelių  dinamikos tyrimai. 
Genrik MORDAS 
370 60114016, genrik@ymail.com 

44.  Ozono lygio ir sklaidos vertinimas įvairiose aplinkose. 
Raselė GIRGŽDIENĖ 
(8 5) 264 4859, raseleg@ktl.mii.lt 

 


