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Baigiamojo darbo temos 
pavadinimas 

Baigiamojo darbo temos išskirtinumas ar vadovo  
pasiekimai, siejant su siūloma tema 

Baigiamojo darbo 
vadovas 

Suvirinimo roboto 
programavimas ir tyrimas 

Tyrimai bus susieti su įmonių užsakymais vykdant 
projektinę veiklą. 

Doc. dr. Irmantas 
Gedzevičius 

Suvirinimo deformacijų 
mažinimo būdų tyrimai 

Tikslas yra sužinoti kokie deformacijų mažinimo būdai 
efektyviausi ir  kada juos taikyti yra naudingiausia.  

Doc. dr. Irmantas 
Gedzevičius 

Šiuolaikinių laidininkų 
suvirinimo jungčių savybių 
tyrimas 

4 publikacijos ISI WEB of Science žurnaluose  su IF , 
vadovavimas 4 metų doktorantui, gautas LMT grantas 
dalyvauti užsienio konferencijoje ACEX su pranešimu 
šia tematika 

Doc. dr. Nikolaj 
Višniakov 

Plonasienių plieninių elementų 
standumo didinimas taikant 
lazerinį apdorojimą  

Vadovavimas 1 metų doktorantui, kurio doktorantūros 
studijos ir tyrimų tema finansuojama LMT lėšomis  

Doc. dr. Nikolaj 
Višniakov 

Al lydinių paruošimo terminiam 
purškimui poveikis jų 
mechaninėms savybėms 

Paskutinio dešimtmečio tyrimais įrodyta, jog, ruošiant 
aliuminio lydinių paviršių terminiam purškimui, 
efektyvios yra tos procedūros, taikant kurias paviršius 
įkaitinamas bent iki hidroksidų skilimo temperatūros. 
Darbe siūloma įvertinti tokių paviršiaus paruošimo 
procedūrų poveikį termiškai stiprinamų aliuminio lydinių 
mechaninėms savybėms. (Vadovas turi 3 publikacijas 
iš susijusių tematikų; 2 iš jų – Clarivate Analytics Web 
of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose 
citavimo rodiklį) 

Doc. dr. Jelena 
Škamat 

Plieno SLM gaminių lazerinis 
paviršiaus apdorojimas 

Metalų selektyvusis lazerinis lydymas (angl. Selective 
Laser Melting – SLM) yra viena iš adityvios gamybos 
(angl. Additive Manufacturing – AM) technologijų, 
kurios labai sparčiai vystomos paskutiniais metais, nes 
leidžia gaminti sudėtingos išorinės ir vidinės sandaros 
trimačius objektus ir sumažinti brangių medžiagų “buy-
to-fly“ santykį nuo dešimčių (taikant tradicinius 
gamybos būdus) iki ~1–2. Tačiau daugeliu atveju SLM 
gaminių paviršiaus savybės yra prastos. Darbe 
siūloma tirti lazerinį SLM gaminių paviršiaus 
apdorojimą siekiant pagerinti galutines paviršiaus 
savybes.  

Vadovas turi 5 publikacijas iš susijusių tematikų; 1 iš jų 
– Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės 
leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį. 

Doc. dr. Jelena 
Škamat 

Lazerinės hibridinės dangų 
formavimo technologijos 
tyrimas 

Apsauginės terminės purkštinės dangos plačiai 
taikomos aeronautikoje, chemijos ir naftos pramonėje, 
medicinoje, elektronikoje, automobilių gamyboje, 
atominėje energetikoje siekiant apsaugoti atsakingų 
detalių paviršius nuo dilimo, korozijos, erozijos, ir 
oksidacijos poveikio. 

Pagrindinė siūlomos tematikos idėja – sukurti ir ištirti 
lazerinę hibridinę dangų formavimo technologiją.  

Prof. dr. Olegas 
Černašėjus 
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Aukštatemperatūrių plienų 
senėjimo procesų tyrimas 
ultragarso būdu. 

Daugelis energetikos ir naftos chemijos pramonės 
įrenginių yra eksploatuojami jau 20 metų, o kai kurie ir 
30 metų. Tai yra daug daugiau nei jų projektinis darbo 
resursas. Ilgą laiką veikiant aukštai temperatūrai ir 
įtempiams, energetinių įrenginių elementų pliene 
įvyksta struktūriniai pokyčiai.  

Pagrindinė siūlomos tematikos idėja – įvertinti naujos, 
neardomosios plienų senėjimo procesų vertinimo 
metodikos (ultragarsinių bangų sklidimo pagrindu) 
kūrimo ir taikymo galimybes.  

Prof. dr. Olegas 
Černašėjus 

 

Atkreipiame dėmesį, kad būsimieji magistrantai gali siūlyti ir gvildenti savo siūlomas tematikas. 

 


