Перелік проектів цільової комплексної програми фундаментальних досліджень
НАН України «Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях»,
що були подані на конкурс для фінансування у 2011 році
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Назва проекту
Розробка електронної концепції водневої
крихкості металевих матеріалів
Фізичні основи використання водню в якості
тимчасового легувального елементу в
процесах отримання сплавів на основі
цирконію та бінарної системи Zr-Ti методом
твердофазної дифузії
Створення гранульованого мікробного
препарату (ГМП) для промислових
біотехнологій отримання молекулярного
водню з екологічно небезпечних органічних
відходів
Аварійне металогідридне джерело
електроенергії
Джерела високочистого водню для
використання з паливними елементами і в
дослідницьких лабораторіях
Проектування і виготовлення портативних
автономних металогідридних водневих
пальників різного призначення
Розробка ефективних фотоелектрохімічних
систем для отримання і акумулювання
водню
Адсорбційні накопичувачі водню на основі
наноструктурованих матеріалів, поверхню
яких декоровано органічними
коадсорбатами
Електролитні та електродні матеріали для
низькотемпературної (600°С) паливної
комірки на основі оксиду цирконію,
стабілізованого комплексними
скандієвмісними добавками
Низькотемпературні паливні елементи з
протон- провідною полімерною мембраною,
суміщені з адсорбційним накопичувачем
водню
Біоелектрохімічне отримання водню в
мікробних паливних елементах
Отримання водню гетерогеннокаталітичною паровою конверсією біомаси
та відходів з хімічною регенерацією
Дослідження процесів отримання водню з
українських низькосортних енергетичних
кам’яних та бурих видів вугілля.
Розроблення нових твердопаливних
водневих технологій для альтернативної
енергетики та хімічної промисловості
Низькотемпературні паливні комірки на
основі протон- та гідроксилпровідних
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мембран з використанням металовмісних
вуглецевих наноструктур як
електрокаталізаторів
Розробка гібридних матеріалів для
протонопровідних мембран
полімерелектролітних водневих паливних
комірок
Створення та дослідження нових матеріалів
для накопичення і збереження водню на
основі модифікованих радіаційними
технологіями вуглецевих наноматеріалів
Розробка нових високоефективних
матеріалів з функціональними та
конструкційними властивостями та
створення експериментальних зразків
оксидно-керамічних паливних комірок на
основі ZrO2

Вернадського
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Розробка каталізаторів на металічних носіях Інститут сорбції та
для одержання водню з біоетанолу
проблем ендоекології
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Розробка високопродуктивних процесів
отримання водню із води з допомогою
наноструктурованих енергоакумулюючих
речовин з використанням активованих
цинку, марганцю, алюмінію, вісмуту, заліза
та інших компонентів з відновленням
відходів – оксидів карботермічним методом
Застосування поверхневої модифікації
катодів та анодів для розробки електродів з
низькою перенапругою водню та кисню і
підвищення економічної ефективності
одержання водню низькотемператур-ним
електролізом
Розробка, синтез, дослідження сульфідних
фотокаталізаторів та іонпровідних мембран
для використання у водневих паливних
елементах
Батарея паливних комірок
Оптимізація параметрів експлуатації
вітрових установок та електролізерів для
отримання водню з метою його
використання в автономних системах
енергозабезпечення
Нові наноструктуровані вуглецеві матеріали
як основа для безплатинових
електрокаталізаторів та складових
елементів воденьспоживаючих джерел
струму
Використання потужних потоків водневої
плазми для модифікації поверхонь
матеріалів та підвищення їх стійкості в
екстремальних умовах
Дослідження процесів та розробка
технології отримання особливо чистого
водню попутно з горінням вуглеводнів
Дослідження поглинання водню аморфними
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Підвищення фізико-механічних
характеристик матеріалів у
високотемпературних воднево- і
сірководневовмісних технологічних
середовищах керамічних паливних
Розроблення критеріїв міцності та
працездатності конструкційних сталей у
водневому середовищі із урахуванням їх
наводнювання біля дефектів –
концентраторів напружень
Розробка методу оцінювання
роботоздатності матеріалів посудин
тривалого зберігання водню під високим
тиском на основі сучасних підходів механіки
крихкого руйнування
Розроблення багатокомпонентних
композитних матеріалів на основі легких
гідридотвірних металів для ефективного
акумулювання водню
Підвищення експлуатаційних характеристик
високотемпературних, зносостійких
матеріалів на основі карбіду вольфраму та
неметалевих нітридів з використанням
попердньої воднево-термічної обробки
вихідних порошків
Тверді водневі електроліти на основі бетаглинозему для пристроїв альтернативної
енергетики
Воднева обробка активного вугілля для
одержання ефективного сорбенту при
застосуванні в технологіях охорони
довкілля
Фізико-хімічні засади створення
гетерогенно-каталітичних процесів і
каталізаторів для одержання водню з
твердох відновлюваної сировини
Фундаментальні основи створення
каталізаторів для одержання водню шляхом
парової конверсії рідкої біосировини
Розробка фундаментальних засад
створення нових наноструктурованих
систем для процесів електрохімічного
виділення водню та відновлення кисню для
паливних елементів
Одержання водню шляхом комбінованого
риформінгу природного газу та метанолу на
структурованих каталізаторах (2011-2015
рр.)
Розвиток фізико-хімічних засад створення
нових високопористих метал-органічних
каркасних матеріалів для акумулювання
водню
Одержання водню із вуглецевої
некондиційної сировини на композитних
протонопровідних мембранних
каталізаторах
Отримання водню при очищенні природних і

центр «Харківський
фізико-технічний інститут
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Донецький фізикотехнічний інститут ім..
О.О. Галкіна

Акімов Геннадій Якович
к.ф.-м.н., зав.відділом
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Мєшкова-Клименко
Наталія Аркадіївна д.
хімічних н., професор, заст.
директора інституту
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Л.В.Писаржевського

Трипольський Андрій
Іккійович, к.х.н., ст.н.с.

Інститут фізичної хімії ім.
Л.В.Писаржевського

Стрижак Петро Євгенович
д.х.н., заввідділом
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Л.В.Писаржевського

Походенко Віталій
Дмитрович, акад. НАНУ.
гол.н.с.

Інститут фізичної хімії ім.
Л.В.Писаржевського
д.х.н., зав.відділом, ІФХ
НАНУ

д.х.н., заввідділом Орлик
Світлана Микитівна

Інститут фізичної хімії ім.
Л.В.Писаржевського

Лампека Ярослав
Дмитрович, д.х.н., пров.н.с.
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хімії та нафтохімії
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стічних вод фотокаталітичними й
електромембранними методами
Наукові основи деструктивного гідруваннярекомбінації інтерметалічних сполук та
сплавів, що містять гідридотвірний метал і
розробка нового покоління неруйнівних
акумуляторів водню
Фундаментальні засади процесів
одержання та використання вуглецевих
воднесорбційних наноматеріалів для
водневої енергетики
Розробка фізико-хімічних та теплофізичних
засад рециркуляції водню як кардинального
засобу його економії в процесах водневої
обробки металів
Дослідження кінетикі сорбції-десорбції
водню в нанорозмірних вуглецевих
матеріалах та їх композитах з полімерними
молекулами
Отримання водню газифікацією
водовугільних суспензій з низькосортних
палив
Розробка вуглецевих наноматеріалів із
структурою графену з регульованим станом
поверхні й атомної структури та
дослідження їх воденьсорбційних
характеристик електрохімічними методами
Вплив фазових та структурних станів на
воднево-сорбційні властивості
гетерофазних сплавів систем Ti-Fe-Mn та
Ti-Zr-Mn-V
Дослідження впливу водню на
зносотривкість матеріалів запірної і
регулювальної арматури
Розроблення методик і засобів
діагностування локальної водневої
пошкодженості феромагнетних елементів
конструкцій
Розробляння водневих технологій
здрібнювання мікроструктури
феромагнітних сплавів на основі R2Fe14B
для підвищення властивостей сталих
магнітів
Розробка методів прогнозування ризику
водневої деградації та оцінка довговічності
неоднорідних конструкцій при їх
експлуатації у водневому середовищі
Оцінювання роботоздатності конструкційних
сталей, експлуатованих у водневмісному
середовищі, за вмістом у них водню та
змінами структури та механізмів руйнування
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член.-кор. НАНУ, д.т.н.,
зав. відділом,

Міжвідомче відділення
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енергетики
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