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2012 m buvo tęsiami 2010 m pradėti tyrimai 
tema

VANDENILIO GAVYBA IŠ VANDENS

naudojant inovatyvias plazmines technologijas

Partneriai: 

Lietuvos energetikos institutas, 
Poitiers universitetas (Prancūzija), 

Liublino technologijos universitetas (Lenkija) 
Nacionalinis superkompiuterių centras (Švedija) ir 

Minsko universitetas (Baltarusija).



Saulės vandenilio idėja (trumpai)

H2 iš H2O foto–elektrocheminiu būdu

H2 dujosSaulės spinduliai

Tiesioginis virsmas saulės energijos į cheminę

H2O

Fotokatalizatorius

(TiO2)

(i) 2H+ + 2e → 2H

(ii) 2H → H2

H2O+2h+→1/2O2+2H+. 



- Optimizuoti fotokatalitinių “juodų” TiO2 dangų gavybą 
oksiduojant Ti vandens garų plazmoje;
- Atlikti gautų dangų fotokatalitinių savybių tyrimus;  
- Rinkti medžiagą patentui Gavyba TiO2 dangų, naudojamų 

vandens molekulėms  dienos šviesoje skaldyti;

- Tyrimų rezultatus paskalbti 2 tarptautiniuose 
recenzuojamuose žurnaluose

Ištrauka iš klasterinio pranešimo 2012.02.03:
PLANAS, 2012

Paimta: žurnalas Science, January 2011

VDU _ LEIBerkeley (JAV) TiO2

recenzuojamuose žurnaluose

Priminsiu, kad 2011 m pabaigoje buvo gautos “juodos” TiO2 dangos

Paimta: LMT ataskaita, 2011



Pagrindinis apibendrinantis rezultatas 
2012 metų pabaigoje

• Suprastas vandens molekulių skaldymo į O ir H

atomus ant plazmoje oksiduotų titano oksido dangų

mechanizmas, būtent: titano oksido danga,

patalpinta vandens garų plazmoje,

kontakte su plazma (iš vienos pusės) irkontakte su plazma (iš vienos pusės) ir

padėklo elektrodu (iš priešingos pusės),

formuoja elektrocheminį elementą

aktyvinama plazmos spinduliuote



Supratimas gridžiamas šiais rezultatais:
Išvada1. TiO2 paviršius plazmoje tampa chemiškai 
aktyvus – pasidengia reaktyviais OH radikalais

+

_

Pateikta spaudai, 2013



Svarbiausios išvados:

Išvada 2. TiO2 danga kontakte su plazma ir padėklo 
elektrodu formuoja elektrocheminį elementą (voltaic cell) 
Plazma – TiO2 (kietas elektrolitas) – TiO2/Si riba

Katodas, oksidacija: H2O+2h+→1/2O2+2H+. 

Anodas, redukcija: 2H+ + 2e → 2H → H2  

Pateikta spaudai, 2013



H2O skaldymo mechanizmas

Ruošiamas spaudai, 2013



Katodas, vandens oksidacija: 
H2O+2h+→1/2O2+2H+

Redoxprocesai

Anodas, vandenilio 
redukcija, H2 susidarymas

Pateikta spaudai, 2013



Eksperimentiniai rezultatai: 
anodas, vandenilio redukcija 

Ruošiamas spaudai, 2013

Nanoprofilogramos Optinis Elektroninis



2012 metais atlikti tyrimai grindžia šias išvadas:

- paviršiai TiO2 dangų, patalpintų vandens garų plazmoje, yra chemiškai

aktyvūs, gebantys disociatyviai skaldyti ant paviršiaus adsorbuotas
vandens molekules į O ir H atomus;

- heterogeninių procesų kinetiką ant TiO2 dangų paviršių vandens garų
plazmos aplinkoje sąlygoja plazma aktyvintos oksidacijos - redukcijos

reakcijos, kurių metu vyksta TiO2 fizikinė redukcija ir TiOx cheminė
oksidacija. Reakcijų kinetika priklauso nuo plazmos parametrų
(jonizacijos laipsnio, joninės spinduliuotės į bandinį intensyvumo ir
H2O garų parcialinio slėgio);

-susidariusio elektrocheminio elemento termodinamika priklauso: (i) nuo-susidariusio elektrocheminio elemento termodinamika priklauso: (i) nuo
adsorbuotų vandens molekulių sąveikos su TiO2 paviršiumi ir (ii)
adsorbuoto vandens sluoksnio storio. Intensyvi oksidacija vyksta kai
TiO2 paviršius pasižymi hidrofilinėmis savybėmis, palengvinančiomis
vandens molekulių prieigas į paviršiaus nanoporas ir tarpkristalines
sritis; stora adsorbuoto vandens danga ant TiO2 paviršiaus ekranuoja
plazmos radiaciją į oksidacijos reakcijos zoną.

- O ir H atomų pernešimo kinetika nuo Ti paviršiaus į tūrį priklauso nuo
cheminių potencialų tarp anodo ir katodo skirtumų



Šiais (2013 m) 
(i) yra bandoma suprasti, kokie plazmos parametrai 
sąlygoja efektyvų   vandens molekulių skaldymą – dokt. 
S. Tučkutė;
(ii) ištirti plazma inicijuotus fazinius struktūrinius 
virsmus – mag. stud. P. Vilkinis;
(iii) ištirti TiO2 fizikinės redukcijos termodinamiką ir 
kinetiką (matematinis modeliavimas) – mag. stud. kinetiką (matematinis modeliavimas) – mag. stud. 
M.Mieželis ir V. Putna;
(iv) suprasti vandenilio elgseną oksiduotose Ti dangose -
dokt. S. Tučkutė;
(v) ištirti oksiduotų dangų optines savybes (uždraustos 
zonos plotį) – bak. stud. A. Švaikovskij;
(vi) ištirti paviršiaus reljefo dinamiką oksidacijos metu –
bak. stud. S. Baltaragis, dokt. K. Gedvilas.



Schema technologinio įrenginio 
vandeniliui iš vandens gauti 

Ruošiamo patento projektas, 2013



Neišpręstos problemos

• Vandens skaldymo efektyvumo 
priklausomybės nuo plazmos 
parametrų,

• Vandenilio surinkimo technologija, • Vandenilio surinkimo technologija, 

• Ekonominis efektyvumas,

• Kieto elektrolito kinetiniai parametrai



Tyrimų rezultatų, gautų 2011-2012-aisiais metais, 
viešinimas

(2012) L. L. Pranevičius, S. Tučkutė, K. Gedvilas, D. Milčius. Thin solid films, Elsevier
(2012) L. L. Pranevičius, D. Milčius, S. Tučkutė, K. Gedvilas. Appl. Surf. Sc., Elsevier.
(2012) L. L. Pranevičius, S. Tučkutė, D. Milčius, M. Urbonavičius. Przeglad 
elektrotechniczny = Electrical review (Warszawa) 
(2012) L. Pranevičius, M. Urbonavičius, S. Tučkutė, K. Gedvilas, T. Rajackas, L. L. 
Pranevičius, D. Milčius. Advances in materials science and engineering (USA)
(2012) L. Pranevičius, M.Urbonavičius, L.L.Pranevičius, S. Tučkutė, K.Gedvilas, 
T.Rajackas, D. Girdzevičius, e-Journal of Surface Science and Nanotechnology (JAPAN).

Pranešimai tarptautinėse konferencijose

Straipsniai tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose

17
.

Pranešimai tarptautinėse konferencijose

(2012) K. Gedvilas, Liudas L. Pranevičius, D. Milčius. 4th international symposium 
on structure-property relationships in solid state materials, 24-29 June Bordeaux, 
FRANCE
(2012) L. Pranevičius, D. Milčius, L. L. Pranevičius. Ion implantation and other 
applications of ions and electrons: 9th international conference, 25-28 June 
Kazimierz Dolny, POLAND
(2012) L. Pranevičius, D. Milčius, Liudas L. Pranevičius. 16th International 
Conference on Solid films and Surfaces, 1-6 July Genoa, ITALY
(2012) 4th International Conference on RADIATION WITH MATERIAL AND ITS USE IN 

TECHNOLOGIES. May 14-17, Kaunas, LITHUANIA
Patentas

(2012) L.Pranevičius, L.L. Pranevičius, D. Milčius,  Vandenilio išskyrimo iš vandens 
garų būdas / Vilnius : Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras.



Pavardė vardas Darbo pavadinimas
Vadovas

1 Bagušytė Indrė
Svarbiausių elektromagnetinio fono
šaltinių antropogeninėje aplinkoje
analizė

A.Kanapickas

2 Cikota Vitalijus
Transporto srautų akustinio triukšmo 
charakteristikų tyrimas

A.Kanapickas

3 Jansonaitė Simona
Vandens garų plazmos sąveikos su titano
dangomis tyrimas

L. Pranevičius

4 Kaluškevičius Gytis
Kauno miesto autobusų iš metalų 
tyrimas naudojant izotopų masių 
spektrometrijos metodą

S. Mickevičius

5 Kiudulas Modestas
Vėjo elektrinių parkų efektyvumo ir 
pagaminamos energijos prognozavimo 
tyrimas

M.Marčiukaitis, LEI

Energetikos fizikos bakalauro studijų programos 
apginti darbai 2012 m.

tyrimas

6 Liesis Lukas
Sekliojo geoterminio šildymo horizontalių
kolektorių šiluminių savybių
modeliavimas

V.Girdauskas

7 Siauliūnas Ignas
Paviršiaus aktyvacijos įtaka metalų ir jų
lydinių hidrinimo kinetikai

D.Milčius

8 Sipavičius Vytautas
Sekliojo geoterminio šildymo vertikalaus
koaksialinio kolektoriaus šiluminių
savybių modeliavimas

V.Girdauskas

9 Skrickus Algirdas

Žemės ūkio technikos vidaus degimo
variklių emisijų tyrimas naudojant
stabilių izotopų masių spektrometrijos
metodą

S. Mickevičius

10 Šmita Kęstutis
Tričio koncentracijos tyrimai gamtiniuose
vandenyse

R.Petrošius, VU

11 Vilkinis Paulius
Klimato veiksnių įtakos ilgalaikiam
saulės spinduliuotės kitimui tyrimas

A.Kanapickas



Pavardė vardas Darbo pavadinimas Vadovas

1 Anilionis Eligijus
Magnio nanomiltelių hidrolizė ir re-aktyvacija
vandenilio plazmoje

prof.dr.D. Milčius

2 Macaitis Marius
Skirtingos konfigūracijos geoterminio šildymo 
vertikalių kolektorių 2D ir 3D modeliavimas

doc. dr. V. Girdauskas

4 Navadvorskytė Justina Žolinių augalų panaudojimas kietajam biokurui Prof.dr. R.Daubaras

5 Paškauskas Tomas
Autonominės hibridinės elektros energijos
tiekimo sistemos optimizavimas

doc. dr. A.Kanapickas

Energijos ir aplinkos magistro studijų programos 
apginti darbai 2012 m.

6 Praspaliauskas Marius
Sunkiaisiais metalais užteršto nuotekų dumblo
panaudojimas energetinių miškų tręšimui ir
dujinimui maišant su medienos biomase

dr. N. Pedišius (LEI)

7 Pupinis Karolis
Laminarinio tekėjimo pobūdžio įtakos mikro-
kuro elemento efektyvumui modeliavimas

doc. dr. V.Girdauskas

8 Rajackas Tomas
Titano dangų oksidavimas reaktyvioje vandens
garų plazmoje

prof. L. Pranevičius

9 TelevičiūtėMarytė
Mažų vėjo jėgainių naudojimo namų ūkiuose
galimybių tyrimas

doc. dr. A. Kanapickas



Tema: Algebrinių metodų taikymai lengvųjų 

branduolių aprašymui (vadovas – S.Mickevičius)

• Optimizuoti matematiniai metodai, taikomi lengvųjų
branduolių pagrindinių parametrų skaičiavimui.

• Skaičiavimams naudojamas greičiausią superkompiuterį
Švedijoje - Triolith (83 greičiausias superkompiuterisŠvedijoje - Triolith (83 greičiausias superkompiuteris
pasaulyje).

• Magistro tezės

• E. Brazauskas  Keturių dalelių harmoninio osciliatoriaus 
transformacijos koeficientai.

• Straipsniai tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose

• (2012) S.Mickevičius, D.Germanas, R. K. Kalinauskas,
Central European Journal of Physics, Springer.



Transporto iš metalų tyrimas izotopų 

santykio metodu

• Stabiliųjų izotopų santykio metodas naudojamas identifikuojant
aerozolio dalelių šaltinius, nustatant aerozolio dalelių cheminę
sudėtį, vertinant lokalius taršos apkrovos dydžius bei įtaką žmogaus
sveikatai.

• Eksperimentiškai išmatuotos stabiliųjų anglies izotopų santykio
vertės naftos produktuose, įvertinta transporto keliama tarša.

• Tyrimai atliekami kartu su Fizinių ir technologijos mokslų centro• Tyrimai atliekami kartu su Fizinių ir technologijos mokslų centro
Fizikos institutu.

• Bakalauro darbai

• G. Kaluškevičius. Kauno miesto autobusų išmetalų tyrimas
naudojant izotopų masių spektrometrijos metodą.

• A. Skrickus. Žemės ūkio technikos vidaus degimo variklių emisijų
tyrimas naudojant stabilių izotopų masių spektrometrijos metodą.



Numatomi šie daktaro disertacijų gynimai

2012-12-20 Daktaro disertaciją apgynė Martynas Lelis 
“Padėkliukų paviršiaus įtakos plonų Mg-Ni, Mg ir Mg-Ti dangų 
hidrinimo kinetikai tyrimas” 
Vadovas - prof. L. Pranevičius

Apginta daktaro disertacija

Numatomi šie daktaro disertacijų gynimai

• 2013 m – S.Tučkutė “ Titano dangų vienalaikis oksidinimas ir 
hidrinimas vandens garų plazmoje”. Vadovas - prof. L.L. 
Pranevičius

• 2014 m – K. Gedvilas “Tyrimas elektrocheminio vandens molekulių 
skaldymo plazma aktyvuotomis TiO2 dangomis”.  Vadovas - prof. 
L. Pranevičius



Dėkoju už dėmesį!
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