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Sveiki, Vandenilio technologijų Entuziastai, 

Šiame naujienlaiškyje rasite naujienas, apie vandenilio energetikos iniciatyvas JAV, kurios leis 

subsidijuoti žaliojo vandenilio gamybą iki 3 dolerių už švaraus vandenilio 1 kg, taip iš esmės 

sumažinant vandenilio kainas galutiniams vartotojams ir padarant vandenilį patrauklų JAV, 

pirmiausiai energetikos, sunkiosios pramonės ir transporto sektoriuose. Taip pat trumpai 

apžvelgiame svarbiausius pasibaigusios JT klimato konferencijos COP26 rezultatus, susietus su 

vandenilio technologijomis. Kalbant apie vandenilio energetikos projektus, aptarsime ne tik tuos 

kuriuos lydi sėkmė, bet ir „High V.LO-City“ projektą, iš kurio iššūkių, manome prasminga 

pasimokyti. Stengiamės apžvelgti ir svarbius įvykius Lietuvoje. Lapkričio 10 d. įvyko antrasis Seimo 

laikinosios Žaliojo vandenilio technologijų plėtros Lietuvoje grupės susitikimas. Visą posėdžio įrašą 

ir verslo bei akademinių institucijų atstovų pranešimus galite rasti, pasinaudoję pridedama 

nuoroda. Taip pat supažindiname su išspausdintomis svarbesnėmis Lietuvos mokslininkų 

publikacijomis vandenilio tematikoje. 

Pabaigoje, rasite nuorodą į Lapkričio 29 – gruodžio 3, 2021 dienomis vykstančius „European 

Hydrogen Week“ renginius. Kviečiame registruotis ir dalyvauti! 

Gero skaitymo! 

 

• NESĖKMĖ, IŠ KURIOS GALBŪT GALIME PASIMOKYTI 

Dabartiniu metu projektų, susijusių su vandenilio energetika, skaičius Europoje vis auga. 

Praeitame naujienlaiškyje kalbėjome apie vandenilio energetikos inovacijas, kurios gerina 

kasdienį gyvenimą Belgijoje. Bet ar visi su vandenilio energetika susiję projektai baigiasi 

sėkmingai? Tikrai ne. Kadangi Lietuva dar tik žengia pirmuosius žingsnius vandenilio energetikos 

plėtojimo srityje, dabar yra labai geras laikas susipažinti ne tik su sėkmės istorijomis, bet ir 

pamatyti, kokios klaidos buvo padarytos projektuose pasibaigusiuose nesėkme. Vieną iš tokių 

projektų ir norime pristatyti.  

Autobusų gamintojo Van Hool koordinuojamas „High V.LO-City“ projektas apjungė keturis 

miestus: Aberdyną (Jungtinė Karalystė), Groningeną (Nyderlandai), Antverpeną (Belgija) ir San 

Remo (Italija). Pagrindiniai projekto tikslai buvo padidinti autobusų energijos vartojimo 

efektyvumą ir sumažinti eksploatavimo išlaidas, taip pat parodyti, kad H2 autobusai nenusileidžia 

dyzeliniams. Kitas projekto tikslas – prisidėti prie kuro elementų autobusų komercializavimo 

Europoje. Visas projektas gal ir būtų sėkmingas išskyrus vieną dedamąją – San Remo miestas. 

Prieš keletą metų ši iniciatyva San Remo mieste buvo pristatyta kaip labai novatoriška. Provincijai 

ir San Remo miestui priklausanti bendrovė „Riviera Trasporti“, gavusi Ligūrijos regiono sutikimą, 



 

norėjo pakeisti penkis aplinką teršiančius dyzelinius autobusus. Iš viso, buvo investuota daugiau 

nei 7 mln. €. Dar projekto pradžioje du iš penkių suplanuotų autobusų, pritrūkus pinigų, buvo 

grąžinti. Už likusius tris autobusus bendrovė sumokėjo po 1,2 mln. € už kiekvieną. 2018 metų 

lapkritį autobusai buvo oficialiai pristatyti, o po mėnesio pradėti eksploatuoti 14 kilometrų linijoje 

San Remo – Taggia. Mažiau nei po keturių mėnesių naudojimo autobusai buvo išbraukti iš 

tvarkaraščio. Transporto bendrovės duomenimis, autobusai, kurie buvo eksploatuojami linijoje 

San Remo – Taggia, iki 2019 m. gruodžio 31 d. nuvažiavo daugiau nei 100 000 km. Visgi, kaip 

skelbiama svetainėje „Riviera24.it“ autobusai visiškai sustojo jau po šešių mėnesių. Dabartiniu 

metu du autobusai yra San Martino depe. Transporto priemonės su nuleistomis padangomis 

teoriškai vis dar veikiančios, tačiau nepanašu, kad autobusai gali važiuoti. Trečiasis autobusas 

visiškai dingo. 

Taigi, kokios pagrindinės šio nesėkmingo projekto priežastys? Kaip teigiama šį projektą 

aprašančiuose šaltiniuose, viena iš pagrindinių priežasčių buvo neteisingai numatytos išlaidos 

vandenilio gavybai ar tiekimui. 

Kaip buvo numatyta projekto pradžioje, Armėjos slėnyje turėjo būti pastatyta H2 pildymo 

kolonėlė lengviesiems automobiliams ir sunkiajam transportui. Buvo planuojama, kad H2 bus 

gaminamas šioje vietovėje. Visgi, jau projekto eigoje pasirodė, jog H2 gamyba vietoje yra per 

brangi, tad H2 čia niekada ir nebuvo gaminamas. Buvo galvojama apie kitą laikiną alternatyvą – 

H2 tiekimą iš Prancūzijos įmonės „Air Liquide“, bet toks tiekimas laikui bėgant taip pat pasirodė 

labai brangus. Ši H2 degalinė buvo pastatyta 2017 m. Iki šios dienos už šią vietą kasmet vis dar 

mokama po 44 tūkstančių € nuoma. Visgi dabartiniu metu degalinės vartai yra uždaryti, o pati 

degalinė – apleista. 

Dėl papildomų kelių mln. eurų paramos iš regiono valdžios ir labdaros organizacijos „Carige 

Foundation“, kompanija „Riviera Trasporti“ dėl šio H2 projekto tuo metu nebankrutavo. 

Nepaisant to, prieš keletą mėnesių buvo paskelbta, kad dėl finansinių sunkumų bendrovė negali 

mokėti atlyginimų darbuotojams. 

Žvelgiant iš šono atrodo, jog ši italų nesėkmė turi daugiau priežasčių nei vien tik per brangi 

vandenilio gavyba ar jo tiekimas. Svarbu iš viso to pasimokyti, ir jau kai (jeigu) ateis mūsų eilė, 

tokių klaidų nebekartoti. 

Nuoroda į šaltinį 

 

 

 

https://www.waterstofmagazine.nl/11-nieuws/1538-italie-project-met-vijf-waterstofbussen-in-san-remo-draai-uit-op-complete-mislukking


 

• ATSTOVŲ RŪMUOSE PATVIRTINTA NAUJA ŠVARAUS VANDENILIO GAMYBOS 

MOKESČIO SUBSIDIJA IKI 3 USD/KG ATVERIA KELIĄ PIGIAM EKOLOGIŠKAM H2 

Dėl federalinių subsidijų jau kitais metais žaliojo H2 gamyba JAV gali būti pigesnė už aplinką 

teršiančio pilkojo H2. Šių metų lapkričio 19 d. JAV Atstovų Rūmai patvirtino dešimties metų 

mokesčio subsidiją, kurios vertė siekia iki 3 dolerių už švaraus vandenilio 1 kg, kaip prezidento Joe 

Biden programos „Atkurti gerus įstatymus iš naujo“ dalį. Kuo švaresnis H2 gaminamas, tuo 

didesnę mokesčių subsidiją gaus jo gamintojai. Tai žingsnis, dėl kurio, panaudojus energiją 

išgaunamą iš atsinaujinančių energijos išteklių, gaminamas žaliasis H2 gali būti pigesnis nei pilkasis 

H2. Žaliasis H2 kainuoja 2,50–6 USD/kg, o pilkasis – 1–2 USD/kg, nors pastarojo kaina priklauso ir 

nuo gamtinių dujų kainos. Taigi 3 USD/kg subsidija žaliajam H2 gali stipriai supurtyti JAV 

vandenilio rinką. Priimto įstatymo versijoje teigiama, kad nuo kitų metų tik H2, kurio gamybos 

ciklo metu išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra mažesnis nei 0,45 kg CO2 

vienam H2 kg pagaminti, gaus visą 3 USD subsidiją. 

Gamintojai, kurių išmetamųjų teršalų kiekis didesnis, turėtų teisę į mažesnius švaraus H2 gamybos 

mokesčio subsidijų tarifus, pagal tokius rėžius (išmetamo CO2 kiekis vienam kg H2 pagaminti): 

• 0,45-1,5kg CO2: 33,4% nuo viso mokesčio (t.y. 1 USD/kg) 

• 1,5-2,5kg CO2: 25% (0,75 USD/kg) 

• 2,5-4kg CO2: 20% (0,60 USD/kg) 

• 4-6kg CO2: 15% (0.45 USD/kg) 

Siekiant pasinaudoti patvirtintomis mokesčių subsidijomis, H2 projektai turi būti pradėti vykdyti 

iki 2029 m. 

Ar mėlynojo H2 projektai galės gauti mokesčių kreditą? 

2018 m. atliktame tyrime, paskelbtame Science žurnale, nustatyta, kad vidutiniškai 2,3 % kasmet 

JAV pagaminamo metano nutekėjo į atmosferą, o Teksaso Permian baseine šis rodiklis daug 

didesnis – 3,7 %. Pastarųjų dešimtmečių skaičiavimai parodė, jog metanas yra 86 kartus didesnį 

šiltnamio efektą sukeliančios dujos lyginant su CO2. Pilkojo H2 gamyba naudojant dujų riformingo 

metodą (SMR), paprastai išskiria 9–12 kg CO2 vienam H2 kg pagaminti. Kadangi teigiama, jog 

anglies surinkimo ir saugojimo technologija (CCS) gali surinkti apie 70–85 % išmetamo CO2 kiekio, 

tai naudojant kartu SMR ir CCS technologijas, CO2 emisijos vis tiek išlieka apie 1,3–3,6 kg CO2 

vienam H2 kg pagaminti. Taigi, nutarta, jog tokie projektai negali pretenduoti į vandenilio 

mokesčio subsidijas. Tik mėlynasis H2, pagamintas autoterminio riformingo būdu – daug energijos 

sunaudojančiam ir brangesniam procesui, leidžiančiam surinkti iki 98 % išmetamo CO2 kiekio – 

galėtų gauti 15 % mokesčių subsidiją. 

Kas bus toliau? 

Įstatymo projektas buvo priimtas Atstovų rūmuose praėjus kelioms dienoms po to, kai 

patvirtintas 1,2 trln. USD investicijų į infrastruktūrą ir darbo vietų kūrimą įstatymas, kuris numato 

9,5 mlrd. USD investiciją, skirtą iki 2026 m. žaliojo H2 kainai sumažinti iki mažiau nei 2 USD/kg, bei 



 

sukurti mažiausiai keturis regioninius žaliojo, mėlynojo ir rožinio (naudojant branduolinę 

energetiką) H2 gamybos ir naudojimo centrus. 

Nuoroda į šaltinį 

• COP26: VANDENILIS UŽIMS SVARBIĄ VIETĄ NULINĖS EMISIJOS SCENARIJUJE  

Pasibaigusioje JT klimato konferencijoje COP26, vandenilis, kurį ES ir kitos šalys pristato kaip CO2 

mažinimo priemonę sunkiosios pramonės, tolimųjų reisų transporto ir kitose pramonės srityse, 

kurios įtrauktos į daugybę įsipareigojimų. 

Nors konferencijoje apie labai degias dujas buvo kalbama mažai, šalys ir įmonės paskelbė 

daugybę pranešimų, kuriuose įsipareigojo paspartinti H2 inovacijas. Vienas iš pavyzdžių – 

susitarimas tarp Čilės, kuri siekia tapti pirmaujančia žaliojo H2 gamintoja, ir Antverpeno bei 

Zeebrugge uostų, kurie plėtos kuro importo į Europą infrastruktūrą. Kitas susitarimas yra dėl 

pirmojo JK vandenilinių traukinių parko.  

„Tikimės, kad ES tai priims kaip papildomą postūmį imtis veiksmų ir paskatins H2 naudojimą visose 

valstybėse narėse tiek finansiškai, tiek politiškai“, – sakė „Hydrogen Europe“ Pramonės ir tyrimų 

grupės vykdantysis direktorius Jorgo Chatzimarkakis. 

ES planuose yra turėti 40 GW galingumo žaliojo H2 elektrolizerių, naudojančių elektros energiją 

iš atsinaujinančių šaltinių ir kasmet iki 2030 m. pagaminti iki 10 mln. tonų vandenilio. Visgi, šiuo 

metu elektrolizerių gamyba, kaip ir žaliojo vandenilio, vis dar yra nepakankama, todėl žaliojo H2 

gamyba yra gerokai brangesnė nei mėlynojo ar pilkojo H2. 

Siekdama paspartinti žaliojo H2 gamybą, EK artimiausiais mėnesiais inicijuoja naują H2 mokslo ir 

pramonės partnerystę. Tokia ankstesnė partnerystė padidino žaliojo H2 elektrolizerių galią nuo 

100 kW iki 100 MW. Sekanti riba yra GW mastas, kurį tikimasi pasiekti su naująja ES mokslinių 

tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“, sakė partnerystės programos vykdantysis 

direktorius Bart Biebuyck, kalbėdamas viename iš Konferencijos COP26 gretutinių renginių. 

Ambicijų didėjimas 

Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) teigimu, CO2 išmetimas nuo dabar iki 

2050 m. gali būti sumažintas 10 %, padidinus žaliojo H2 ir jo darinių gamybą. „Ne mes vieninteliai 

tai žinome. Net ir šiame COP matome didžiulį žaliojo H2 potencialą“, – sakė IRENA generalinis 

direktorius Francesco La Camera, kalbėdamas Komisijos organizuotame renginyje. Jis teigė, kad 

perėjimas vyksta žaibo greičiu. 2020 m. liepą Bloomberg paskelbė straipsnį, kuriame teigiama, 

kad žalias H2 bus konkurencingas iki 2050 m. ir kainuos 2 USD/kg. Tų pačių metų spalį IRENA 

apskaičiavo, kad H2 bus konkurencingas jau 2030 m. Kai kurie įtakingi vandenilio pramonės 

atstovai paskelbė, kad tai įvyks iki 2025 m. Saudo Arabija dabar teigia, kad H2 dujos jau 

https://www.rechargenews.com/energy-transition/new-clean-hydrogen-production-tax-credit-of-up-to-3-kg-approved-by-us-house-paving-way-for-cheap-green-h2/2-1-1102245


 

konkurencingos. „Įsivaizduokite, kas nutiko per vienerius metus ir kas gali nutikti ateityje“, – sakė 

La Camera. 

Nors Europa galės pasigaminti vandenilio, jos atsinaujinančių išteklių pajėgumai nepatenkins 

visos paklausos. Jau keletą mėnesių ES šalys siekia pasirašyti H2 importo susitarimus. Rugpjūčio 

mėnesį Vokietija užmezgė partnerystę su Namibija. Praėjusią savaitę Antverpeno ir Zeebrugge 

uostai pasirašė susitarimo memorandumą su Čile dėl žaliojo H2 importo į Europą. 

Antverpeno ir Zeebrugge yra Vandenilio importo koalicijos nariai, turintys ambicijų tapti 

pagrindiniais tarptautinės prekybos vandeniliu uostais. Tuo tarpu Čilė siekia iki 2030 m. gaminti 

pigiausią žaliąjį H2 ir iki 2040 metų tapti viena iš trijų didžiausių žaliojo H2 eksportuotojų. Jungtiniai 

Arabų Emyratai turi panašų tikslą – naujoje šalies H2 strategijoje numatoma iki 2030 m. užimti 

ketvirtadalį pasaulinės H2 rinkos. Japonija paskelbė investuosianti 100 mln. dolerių, kad iškastinio 

kuro gamyklas paverstų į amoniako ir vandenilio pagrindu veikiančias gamyklas. 

JT iniciatyva Green Hydrogen Catapult, kuria siekiama sumažinti žaliojo H2 kainą, pranešė, kad iki 

2026 m. padvigubina žaliojo H2 elektrolizerių galingumo tikslą nuo pernai nustatytų 25 GW iki 

45 GW. 

Tačiau daugelis H2 technologijų vis dar toli nuo komercializavimo lygio. JK Glazge pristatė pirmąjį 

šalyje vandeniliu varomą traukinį Hydroflex. Ši Birmingamo universitete sukurta technologija 

buvo pritaikyta 30 metų senumo traukiniui, o tai rodo, kad galima sumažinti šalies traukinių parko 

išmetamą CO2 kiekį. Nors visa reikalinga H2 įranga yra sumontuota, bet COP26 delegatai negalėjo 

tuo įsitikinti, nes Hydroflex traukinys vis dar nepraėjo būtinų saugos patikrų ir buvo varomas 

elektros pagalba. 

„Paryžiaus susitarimas buvo kibirkštis, dėl kurios visame pasaulyje bus naudojama vis mažiau 

iškastinio kuro. Dabar COP26 davė aiškų postūmį H2 technologijoms: vyriausybės ir pramonė 

pripažino, kad H2 yra greitesnio ir pigesnio perėjimo prie nulinės emisijos ekonomikos veiksnys“, 

– sakė Chatzimarkakis 

Nuoroda į šaltinį 

 

• VALENSIJOS UOSTE BUS ĮRENGTA MOBILI ŽALIOJO H2 TIEKIMO STOTIS 

Valensijos uostas paviešino, kad tai bus pirmasis Europos uostas, kuriame siekiant sumažinti 

terminalo mašininių operacijų poveikį aplinkai bus įrengta mobili žaliojo H2 tiekimo stotis, kuri 

turėtų būti įrengta kitų metų sausį. 

Valensijos uostas šiemet prisijungė prie 12-os tarptautinių uostų klubo, įsipareigojusio vykdyti 

dekarbonizacijos ir emisijų mažinimo projektus. Viena iš svarbiausių iniciatyvų yra „Žaliasis 

https://sciencebusiness.net/climate-news/news/cop26-hydrogen-buoyed-take-its-place-net-zero-future


 

Vandenilis su H2Port“ veiksmų planas, kuris yra bandomasis mobilumo projektas jūrų transporto 

srityje. Jam vadovauja Valensijos uosto Fondas ir Valensijos uosto direkcija, siekianti panaudoti 

H2 uosto logistikos operacijose. 

Nacionaliniame vandenilio centre suprojektuota H2 tiekimo stotis (HRS) susideda iš stacionarios 

dalies, kuri skirta priimti H2 iš išorinio tiekėjo, jį saugoti, suspausti iki reikalingo slėgio, bei 

mobilioji dalis, kurioje bus kaupiamas suspaustas H2 ir vandenilio dozatorius, skirtas uosto 

mechanizmų užpildymui. 

H2 užpildymo stotelę sudarys trys pagrindiniai komponentai: žemo slėgio H2 bakas, kurį užpildys 

H2 tiekėjas, dviejų pakopų vandeniu aušinamas stūmoklinis vandenilio kompresorius su į sistemą 

integruotais šilumokaičiais ir mobilioji aukšto slėgio H2 saugykla bei tiekimo blokas, susidedantis 

iš dviejų 300 ir 450 barų H2 laikymo pakopų bei 350 barų dozatoriaus, skirto sunkiasvorei 

transporto priemonei su komunikacijomis. 

Šį balandį Valensijos uostas paskelbė, kad nuo 2008 m. iki 2019 m. anglies pėdsaką sumažino 

30 %. Per tą patį laikotarpį uosto veikla išaugo 42 %, nuo 52 mln. tonų, perkrautų 2008 m., iki 

74 mln. tonų. Šie skaičiai rodo, jog Valensijos uostas eina teisingu keliu, siekiant iki 2030 m. tapti 

nulinės emisijos uostu, t.y. dviem dešimtmečiais anksčiau nei Europa ir tarptautinės organizacijos 

numatė iki 2050 m. 

Projektas H2Ports finansuojamas Europos Sąjungos Bendro Kuro elementų ir Vandenilio Darinio 

(Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking – FCH JU) lėšomis. Bendra investicija sudarys 4 mln. 

EUR ir apjungs Nacionalinio vandenilio centro ir privačių bendrovių MSC Terminal Valencia, 

Grimaldi Group, Hyster-Yale, Atena Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente, Ballard Power 

Systems Europe ir Enagás investicijas. 

Nuoroda į šaltinį 

 

• REFHYNE II KONSORCIUMAS GAVO 32 MLN. EUR DOTACIJĄ 

Projektas demonstruoja vis didesnį vyriausybių ir pramonės įsipareigojimą dideliu mastu 

sumažinti CO2 kiekį, naudojant nulinės emisijos žaliąjį H2. 

Refhyne II konsorciumui CINEA (Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji agentūra) 

skyrė 32,4 mln. EUR dotaciją 100 MW elektrolizės įrenginio sukūrimui, kurį pastatys Shell's Energy 

ir Chemicals Park Vokietijoje. 

Refhyne II konsorciumą sudaro įvairios įmonės:  

• Concawe, 

• Element Energy, 

https://www.offshore-energy.biz/valenciaport-1st-in-europe-to-install-green-hydrogen-supply-station/


 

• Fundacion Tecnalia Research & Innovation, 

• ITM Linde Electrolysis GmbH, 

• ITM Power, 

• ITM Power GmbH, 

• Linde Engineering, 

• Shell Deutschland GmbH, 

• Sintef AS. 

Refhyne II projekto 100 MW elektrolizerio inžinerinio projektavimo etapo pabaiga numatyta 

kitais metais, po kurio bus priimtas galutinis investicinis sprendimas, užbaigiant visą statybą 

2024 m. bus Tai bus didžiausia tokio tipo gamykla, kurioje per metus bus pagaminama iki 15 000 

tonų vandenilio. Projekto tikslas – pagaminti vandenilį kainuojantį mažiau nei 3 eurai už 

kilogramą. Refhyne II yra Refhyne I projekto (finansuotas FCH JU lėšomis) tęsinys, kurio dėka 

2021 m. Vokietijoje pradėjo veikti didžiausias Europoje PEM vandenilio elektrolizeris.  

Refhyne I naudoja atsinaujinančią elektros energiją, kad per metus pagamintų iki 1300 tonų 

žaliojo H2, kuris iš pradžių buvo naudojamas mažesnio CO2 intensyvumo kurui gaminti 

dekarbonizuojamose pramonės šakose. Rheinland gamykla, esanti netoli Kelno, yra ta vieta, kur 

Shell ateityje naudodama atsinaujinančią energiją ir biomasę ketina gaminti tvarų kurą aviacijai. 

Sėkmingai įgyvendinę 10 MW galios Refhyne I projektą, konsorciumo partneriai pasinaudos įgyta 

patirtimi Refhyne II projekto rezultatui pasiekti. 

 

Nuoroda į šaltinį 

 

Kitos naujienos: 

• Kompanija „Gaussin“ pristato pirmąjį vandeniliu varomą sunkvežimį, kuris dalyvaus 

Dakaro ralyje 2022. Nuoroda į straipsnį 

• Kompanija „Viessmann“ vysto inovatyvius grynam vandeniliui pritaikytus dujų katilus 

Nuoroda į straipsnį 

• Toyota kartu su DRIVR pristatė 100 vandeniliu varomų taksi automobilių parką 

Kopenhagoje. Nuoroda į straipsnį 

• Kompanija „Plug Power“ planuoja statyti 32 500 m2 ploto vandenilio kuro elementų 

gamyklą Betliejuje. Nuoroda į straipsnį 

  

https://www.sintef.no/en/latest-news/refhyne-ii-will-build-the-worlds-largest-pem-electrolyser-for-hydrogen-production-an-important-step-towards-gw-size-electrolyse-plants/
https://www.gaussin.com/news/gaussin-presents-worlds-first-hydrogen-racing-truck-for-2022-dakar-rally-in-january
https://fuelcellsworks.com/news/breakthrough-for-climate-friendly-heating-with-hydrogen-2/
https://newsroom.toyota.eu/toyota-and-drivr-put-100-hydrogen-taxis-on-the-roads-in-copenhagen/
https://wnyt.com/albany-new-york-news/plug-power-plans-350-thousand-square-foot-facility-bethlehem-albany-county/6303641/


 

 

Lietuvoje: 

Lapkričio 10 d. įvyko antrasis Seimo laikinosios Žaliojo vandenilio technologijų plėtros Lietuvoje 

grupės susitikimas. Savo žiniomis ir įžvalgomis dalinosi vandenilio technologijų srityje dirbantys 

profesionalai, kurie pristatė, kas vyksta elektrolizerių gamybos srityje Izraelyje, mokslinių tyrimų 

srityje Lietuvoje, ar tikrai šios technologijos taps proveržiu energetikoje ir kitose ūkio šakose. Visą 

posėdžio įrašą ir verslo bei akademinių institucijų atstovų pranešimus galite rasti: 

Posėdžio įrašas  

Lietuvos energetikos instituto mokslininkai viename iš įtakingiausių mokslinių žurnalų vandenilio 

energetikos srityje „International Journal of Hydrogen Energy“ publikavo savo mokslinį darbą 

apie Mg2NiH4 junginių reakciją su vandeniu, kurios metu išskiriamas didelis vandenilio kiekis. 

Šiame darbe pabrėžiama, jog ši reakcija pasižymi itin didele vandenilio generavimo kinetika, bei 

turi galimybę būti pritaikyta elektros energiją generavimui pagal poreikį. Visą mokslinę 

publikaciją galima rasti šioje nuorodoje. 

 

Renginiai: 

• Lapkričio 29 – gruodžio 3, 2021 dienomis vyks „European Hydrogen Week“ renginių 

ciklas. Renginiai nemokami, bet reikalinga registracija. Nuoroda į straipsnį 

 

Pagarbiai, 

Vandenilio energetikos asociacija 

 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=39478&p_k=1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036031992103384X
https://www.fch.europa.eu/content/european-hydrogen-week-2021

