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ĮVADAS 

 

Moksliniai tyrimai atliekami COST CM0903 veiklos „Utilisation of biomass for sustainable 

fuels and chemicals - Biomasės utilizavimas į alternatyvųjį kurą ir cheminius preparatus 

(UBIOCHEM)“ pagrindu. Ši veikla priskirta chemijos sričiai. Veiklos pradžia – 2009-05-26, 

pabaiga – 2013-05-25, trukmė – 4 metai. 

Pastaruoju metu visame pasaulyje aktualios dvi ypatingai svarbios problemos – energijos 

taupymas bei aplinkos taršos mažinimas. Jos tarpusavyje labai glaudžiai susiję, nes, tobulinant 

energijos gamybos procesą, taupoma energija ir gerinama aplinkos būklė. Augant Lietuvos 

pramonei, ypač svarbu ieškoti alternatyvių energijos šaltinių. Įvairiuose perdirbamosios pramonės 

technologiniuose procesuose susidaro labai daug organinių atliekų, su kuriomis prarandama daug 

naudingų medžiagų. Energetikoje ypatingai svarbią vietą užima biokuras. Šiuo metu praktikoje 

taikoma keletas biomasės neutralizavimo procesų: biologinis perdirbimas, cheminis utilizavimas, 

terminis skaidymas, laidojimas ir kt. Šiuo metu ypač laukiama naujų technologijų, kurių 

efektyvumas žymiai viršytų šiuo metu egzistuojančių įprastinių technologijų efektyvumą. 

Pastaruoju metu ypač susidomėta vandens garo plazma, bei jos pritaikymo galimybėmis. Šiame 

plazminiame procese yra naudojamas vandens garas, kuris yra ir šilumnešis ir žaliava, dalyvaujantis 

sudėtingose cheminėse reakcijose. Todėl siūlomos naujos vandens garo plazminės technologijos 

įdiegimas biomasės utilizavimui būtų labai aktualus šioms problemoms spręsti. Vykdant COST 

CM0903 Veiklą, pritaikius Laboratorijos darbuotojų patirtį ir disponuojamus įrenginius, siekiama 

sukurti naujos konstrukcijos plazmos generatorių, kuriame plazmą sudarančios dujos būtų 

perkaitintas vandens garas. 

 

 

 

2. ATSTOVAVIMO VEIKLOJE NAUDOTOS SKLAIDOS PRIEMONĖS  

Dalyvauta 5 tarptautinėse konferencijose ir 1 respublikinėje konferencijoje, kuriose pristatyti 

žodiniai ir stendiniai pranešimai vykdomos Veiklos tema.  

 

Eksperimentų aprašymai ir atliktų tyrimų rezultatai jau pateikti spaudai 2 ISI straipsniuose:  

1. Grigaitienė V., Striūgas N., Snapkauskienė V., Zakarauskas K. Improving syngas 

production from glycerol using plasma sprayed catalytic coatings // Catalysis today. ISSN 0920-

5861. 2012. Vol. 196. Iss. 1, p. 75-80. 

2. Tamošiūnas A., Grigaitienė V., Valatkevičius P., Valinčius V. Syngas production from 

hydrocarbon-containing gas in ambient of water vapor plasma // Catalysis today. ISSN 0920-5861. 

2012. Vol. 196. Iss. 1, p. 81-85. 

 

Taip pat publikuoti straipsniai konferencijų leidiniuose: 

Grigaitienė V., Valinčius V., Valatkevičius P., Tamošiūnas A. Plasma technologies and plasma 

processing in Lithuanian energy institute // VII international conference plasma physics and plasma 

technology (PPPT-7), Minsk, Belarus, September 17-21, 2012. Minsk : Kovcheg, 2012. Vol. II. 

ISBN 978-985-7055-03-6, p. 565-568. 

Grigaitienė V., Tamošiūnas A. Optical emission characteristics of atmospheric pressure water 

vapour plasma jet // Radiation interaction with material and its use in technologies 2012: 4th 

international conference, Kaunas, Lithuania, May 14-17, 2012. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 

1822-508X, p. 421-424. [Computers & Applied Sciences Complete] 

Tamošiūnas A., Valatkevičius P.,Valinčius V., Grigaitienė V. Šilumos srautai į vandens garą 

kaitinančio plazmos generatoriaus sieneles // Šilumos energetika ir technologijos-2012: 

konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2012 vasario 2,3. Kaunas: 

Technologija, 2012. ISSN 2335-2477, p. 123-128. 



Tamošiūnas A., Valatkevičius P., Grigaitienė V., Valinčius V. Water vapor plasma torch : 

design, characteristics and applications // World Academy of science, engineering and technology, 

Venice, November 2012. WASET, 2012. Iss. 71. ISSN 2010-3778, p. 1055-1058. 

Tamošiūnas A., Valatkevičius P., Grigaitienė V., Valinčius V. Conversion of propane using 

atmospheric thermal water vapour plasma // 9th annual conference of young scientists on energy 

issues CYSENI 2012: international conference, Kaunas, Lithuania, 24-25 May, 2012. Kaunas: LEI, 

2012. ISSN 1822-7554, p. 581-587. 

Tamošiūnas A., Valatkevičius P., Valinčius V., Grigaitienė V. Heat transfer in the arc discharge 

channel stabilized by water vapor vortex // XIV Minsk international heat and mass transfer forum 

MIF-XIV, Minsk, September 10-13, 2012. Minsk, 2012. ISBN 978-985-6456-78-0, p. 1-8. 

 

Dalyvavimas COST CM0903 Veiklos renginiuose. Lietuvos energetikos instituto atstovė ir 

Veiklos Valdymo komiteto narė Viktorija Grigaitienė ir darbo grupės narys Andrius Tamošiūnas 

dalyvavo metiniame COST CM0903 seminare bei tarptautinėje konferencijoje: UBIOCHEM-III   

„Sustainable production of fuels/energy, materials & chemicals from biomass“, kur pristatė šiais 

metais atliktų mokslinių tyrimų rezultatus. Renginys vyko 2012 m. lapkričio 1-3 d. Salonikuose, 

Graikijoje. Jame dalyvavo apie šimtą mokslo tyrėjų iš įvairių pasaulio šalių. Renginio metu vyko 

visų Veiklos darbo grupių posėdžiai ir seminarai, buvo skaitomi žodiniai pranešimai vykdomų 

darbų tematika, pristatinėjami stendiniai pranešimai. LEI atstovai dr. Viktorija Grigaitienė ir dokt. 

Andrius Tamošiūnas pateikė stendinį pranešimą „The production of synthetic gas from 

hydrocarbons using thermal water vapor plasma“.  

Diskusijų metu pašnekovai domėjosi aukštos temperatūros srauto parametrais, ar įrenginys jau 

paruoštas dujofikuoti ir skaidyti skystas bei kietas atliekas. Šiuo metu plazminis įrenginys dar yra 

tobulinamas ir metų eigoje bus pritaikytas skaidyti skystas organines atliekas. Užmegztos pažintys 

su Graikijos, Ispanijos, Rusijos ir kitų šalių mokslininkais. Konferencijos metu gauta daug 

informacijos biomasės skaidymo, perdirbimo, pirolizės temomis. 

COST Valdymo komiteto posėdžio metu buvo sprendžiami klausimai dėl planuojamų 

publikacijų specialiame „Catalysis Today“ žurnalo leidinyje, turinčiame ISI faktorių. Taip pat vyko 

diskusijos dėl baigiamojo Veiklos vykdytojų susitikimo, kuris vyks 2013 m. Valencijoje, Ispanijoje. 

Taip pat apsvarstyti biudžeto išlaidų ir kiti finansiniai klausimai. 

 

 
 

 



Lietuvos atsotvų dalyvavimas kituose Lietuvoje organizuojamuose renginiuose, viešinant 

gautus rezultatus. 

2012 m. rugsėjo 21 d. renginys „LEI atvirų durų diena“, kurio metu laboratorijos mokslininkai 

rengė ekskursijas renginio lankytojų grupėms ir demonstravo plazminių technologijų veikimą. 

 


