
 

Vandenilio energetikos asociacijos naujienlaiškis. 2021 m. rugsėjis 

 

Sveiki, Vandenilio technologijų Entuziastai, 

Šiame naujienlaiškyje rasite naujienas, susietas su žaliojo vandenilio iniciatyvomis transporto 

sektoriuje Azijos (Japonijos, Kinijos) rinkose ir Vokietijoje. O taip pat kaip sekasi švarių 

technologijų bendrovei „Enapter“ didinti gamybos apimtis ir, tuo pačiu, mažinti vandenilio 

energetikos technologijų kainas. 

Pabaigoje, kaip visada, rasite nuorodas į mūsų nuomone įdomiausius šiuo metu vystomus 

vandenilio energetikos technologijų projektus. Gero skaitymo! 

 

• TOKIJO OLIMPINIAME AUKURE DEGĖ VANDENILIO LIEPSNA 

Viena pagrindinių Tokijo 2020 olimpinių žaidynių rėmėja „Toyota Motor Corporation“ daug 

dėmesio skiria H2, todėl vandenilinė olimpinė liepsna natūraliai derinosi su bedrovės tikslais, o 

Japonija į olimpinę liepsną žiūrėjo kaip į galimybę atkreipti pasaulio dėmesį į vandenilio 

technologijas. Tai pirmasis kartas olimpiadų istorijoje, kai H2 buvo naudojamas olimpinei ugniai 

deginti. Ankstesnėse olimpiadose ugniai buvo naudojamas propanas, dervų ir alyvuogių aliejus. 

Šių metų pasirinkimas naudoti H2 buvo tiesioginis Japonijos ir viso pasaulio dėmesys 

dekarbonizavimui. H2 buvo pagamintas Fukušimos prefektūros „ENEOS“ gamykloje naudojant 

saulės energiją. 

Olimpiadoje dalyvaujantys sportininkai ir juos lydintis personalas naudojosi „žaliosiomis“ 

transporto priemonėmis. Sportininkų pervežimui iš Olimpinio kaimelio į varžybų vietas buvo 

naudojamos hibridinės, įkraunamos ir H2 kuro elementais varomos transporto priemonės, 

kuriomis organizatorius aprūpino „Toyota“. Tokijuje važinėjo „Prius“ automobiliai ir „Alphard“ 

bei „Noah“ hibridiniai minivenai bei „Mirai“ H2 kuro elementų varomi sedanai su olimpiniais 

logotipais.  

„Toyota“ pateikė 3 340 tarnybinių transporto priemonių, iš kurių 90 % elektrifikuotos, įskaitant 

vandenilio kuro elementų ir elektrines transporto priemones. „Toyota“ taip pat užtikrino visą 

parą veikiančią Olimpinio kaimelio transporto paslaugą, naudodama 17 savarankiškai judančių 

elektromobilių. 

Prieš olimpiados pradžią Tokijo olimpinių žaidynių organizatoriai skelbė, kad 2,73 mln. tonų CO2, 

kurį sukurs Tokijo olimpinės žaidynės, kompensuos 4,38 mln. tonų vertės CO2 kreditai, kuriuos 

nemokamai suteiks Tokijo metropolijos vyriausybė ir Saitamos prefektūra. Šiomis iniciatyvomis 

Tokijo olimpinės žaidynės pasieks savo tikslą – nulinį CO2 išmetimą. 



 

 

Reikia pažymėti, kad visa tai buvo pasiekta didelių išlaidų kaina. Bendra šių žaidynių organizavimo 

kaina yra 15,4 mlrd. dolerių. Pavyzdžiui, vandenilio kuro elementais varomo „Toyota“ autobuso 

kaina 900 000 dolerių. Palyginimui, dyzelinis autobusas kainuoja apie 220 000 dolerių. Norėdami 

pradėti eksploatuoti 100 autobusų, vietos ir nacionalinės valdžios institucijos sumokėjo dideles 

subsidijas, padengiančias 80 % išlaidų, tačiau to nepakanka, kad autobusai taptų konkurencingi. 

H2 kuro kaina yra 2,6 karto didesnė, palyginus su dyzelinu. Vandeniliu varomas sedanas „Toyota 

Mirai“ šiuo metu kainuoja beveik 58 000 dolerių, todėl kol kas tai yra brangi alternatyva įprastu 

kuru ar baterijomis varomiems automobiliams. Be to, H2 degalinių statyba kainuoja penkis kartus 

brangiau nei įprastos degalinės. Tokijo miestas suteikė 80 % subsidiją naujoms H2 degalinių 

statybai. Jų vizija iki 2030 m. turėti keliuose važiojančių vandenilio kuro elementais varomų 200 

000 transporto priemonių ir 150 veikiančių H2 degalinių. Šiuo metu, siekdami tapti vandenilio 

energetikos technologijų lyderiais, Japonijos vartotojai moka sąlyginai aukštą kainą už šių 

technologijų taikymą kasdieninėms reikmėms. 
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• VOKIETIJOS AUTOMOBILIŲ GIGANTAI PROGNOZUOJA VANDENILINIŲ AUTOMOBILIŲ 
ATEITĮ 

Elektromobiliai gali artimiausiu metu tapti rinkos lyderiai, bet neatmestina, kad vandeniliu 

varomos transporto priemonės sudarys jiems rimtą konkurenciją. BMW ir Audi automobilių 

kompanijos, besiruošiančios atsisakyti iškastinio kuro, šalia elektromobilių parko kuria ir 

vandeniliu varomo (H2) transporto prototipus. Jos nori apsidrausti, jei pasikeitus politiniams 

vėjams, svarstyklių pusė pakryptų link H2 automobilių.  

https://www.hydrogenfuelnews.com/hydrogen-powered-olympic-flame/8547739/
https://japan-forward.com/tokyo-olympics-leaves-legacy-of-net-zero-emissions-for-greener-future/
https://www.smart-energy.com/renewable-energy/tokyo-olympics-the-high-cost-of-low-carbon-games/


 

Pasaulinės Vokietijos kompanijos dėmesingai seka situaciją. Jau dabar prognozuojamos 

milijardinės investicijos į vandenilio technologijas plieno ir chemijos pramonėje, o šį mėnesį įvykę 

rinkimai Vokietijoje gali paskatinti Žaliuosius prisijungti prie koalicinės vyriausybės ir toliau plėtoti 

šias technologijas. BMW yra didžiausias H2 šalininkas tarp Vokietijos automobilių gamintojų, 

planuojantis masinės rinkos modelį maždaug 2030 m. Bendrovė seka ir vertina H2 politikos kitimą 

Europoje ir Kinijoje, didžiausioje pasaulio automobilių rinkoje. Ji Miunchene X5 SUV pagrindu 

pagamino H2 automobilio prototipą, kurį iš dalies finansavo Vokietijos vyriausybė. H2 kuro 

elementų automobilių programai vadovaujantis BMW viceprezidentas Jürgen Guldner Reuters 

sakė, kad iki 2022 m. jie sukurs 100 bandomųjų automobilių parką. “Nepriklausomai nuo politikų 

sprendimo mes būsime pasirengę su vandenilio technologija, esame ant slenksčio ir įsitikinę, kad 

per šį dešimtmetį padarysime proveržį“, - sakė jis. Norėdamas pademonstruoti BMW vandenilinį 

X5 prototipą, jis Reuters korespondentą greitkelyje netoli BMW Miuncheno būstinės pavėžino 

180 km/h greičiu ir per kelias minutes Total degalinėje pripylė į automobilį tiek degalų, kad galėtų 

nuvažiuoti 500 km. X5 automobilio variklis yra toks pat kaip BMW elektrinio „iX“.   

Savo ruožtu Audi subūrė daugiau nei 100 mechanikų ir inžinierių komandą, tyrinėjančią H2 kuro 

elementus visos Volkswagen grupės vardu, ir pagamino keletą prototipinių automobilių 

pavyzdžių. 

Didžiausi pasaulio sunkvežimių gamintojai, tokie kaip Daimler AG, Volvo Trucks ir Hyundai, į H2 

žiūri kaip į teisingą kryptį, nes akumuliatoriai yra per sunkūs tolimiems atstumams komercinėms 

transporto priemonėms. Kol kas  H2 atsilieka rinkos lenktynėse. Net Vokietijos Žalieji pirmenybę 

teikia lengviesiems automobiliams su baterijomis, nes kuro elementų technologija – kai H2 

gamindamas elektros energiją praeina pro katalizatorių – kol kas per brangi technologija masinės 

rinkos vartotojams. Kuro elementai yra sudėtingi ir juose yra brangių medžiagų, ir nors degalų 

papildymas yra greitesnis nei akumuliatoriaus įkrovimas, kol kas H2 infrastruktūra yra daug 

mažiau išvystyta. Žalieji labai palaiko H2 laivuose ir aviacijoje ir nori investuoti į žaliojo H2 gamybą 

iš atsinaujinančių energijos išteklių. Tačiau politikai yra neprognozuojami, pvz. dyzelinas tapo iš 

pageidautino kuro, nepageidautinu po 2015 m. Volkswagen išmetamųjų teršalų apgaulės 

skandalo. Kai kurie automobilių gamintojai H2 technologiją mato kaip apsidraudimo politiką 

siekiant ES tikslų efektyviai atsisakyti iškastinio kuro nuo 2035 m.  

Praėjusiais metais Daimler pareiškė, kad nutraukia H2 kuro elementų visureigio Mercedes-Benz 

GLC F-CELL gamybą, tačiau su bendrovės planais susipažinęs šaltinis teigė, kad projektą būtų 

galima lengvai atgaivinti, jei EK ar Vokietijos vyriausybė su Žaliaisiais koalicijoje nuspręstų skatinti 

H2 automobilius. 

 

 



 

Ilgas vingiuotas kelias 

Vis dėlto Fitch Solutions atstovas Cobb teigė, kad dar prireiks metų, kol Europos politika skirta H2 

varomiems automobiliams, pasikeis. Automobilių konsultantai LMC prognozuoja, H2 

panaudojimas komercinėse transporto priemonėse, aviacijoje ir energijos kaupimui per ilgesnį 

laiką paskatins ir jo naudojimą lengvuosiuose automobiliuose. LMC skaičiavimais, 2030 m. H2 kuro 

elementų modeliai Europoje sudarys tik 0,1% pardavimų, pardavimai pradės augti tik po 2035 m. 

Vis dar nesutariama ir dėl technologijų perspektyvų pasaulinėje automobilių pramonėje ir net 

automobilių grupėse. Pavyzdžiui, VW Audi padalinys tiria kuro elementus, tačiau Volkswagen 

grupės vadovas Herbert Diess nuogąstauja dėl H2 varomų automobilių. „Įrodyta, kad vandenilinis 

automobilis NĖRA klimato kaitos sprendimas“, - šiais metais Twiter sakė jis. Stephan Herbst, 

„Toyota“ generalinis direktorius Europoje, turi kitą nuomonę, prognozuojantis, kad iki 2050 m. 

bus  daugiau kaip 400 mln. vandeniliu varomų automobilių. „Mes tvirtai tikime, kad tai nėra „arba 

– arba“ klausimas, mums reikia abiejų technologijų“, sakė jis. 

Nuoroda į šaltinį 

 

• 10 000 ŽALIOJO VANDENILIO GENERATORIŲ PER MĖNESĮ: ENAPTER BENDROVĖS 
ELEKTROLIZERIŲ MASINĖS GAMYBOS PRADŽIA ŠIAURĖS REINO-VESTFALIJOS ŽEMĖJE 

2021 m. rugsėjo 15 d. švarių technologijų bendrovė „Enapter“ šventiškai pažymėjo žaliąjį H2 

gaminsiančių elektrolizės įrenginių gamyklos pradžią. 82 000 kvadratinių metrų užimantis 

„Enapter“ miestelis bus pastatytas Zarbeko mieste ir naudos tik vietoje pagamintą energija iš 

atsinaujinančių išteklių. Siekiant patenkinti sparčiai augančią pigių vandenilio gamybos 

sprendimų paklausą, „Enapter“ padidins savo gamybos pajėgumus iki 10 000 elektrolizerių per 

mėnesį. „Norėdami smarkiai sumažinti žaliojo H2 gamybos sąnaudas ir pasiekti pasaulinius 

klimato tikslus, dabar turime sparčiai keisti esamų technologijų mastą“, - sakė „Enapter“ 

generalinis direktorius Sebastian-Justus Schmidt savo įžanginėje kalboje. 

Planuojama, kad „Enapter“ miestelio statyba kainuos apie 105 mln. Eur. Statybos partneris, 

bendrovė „Goldbeck“, žada spartų statybų tempą, kad gamybą būtų palaipsniui pradedama 

2022 m. ketvirtąjį ketvirtį. Numatoma, kad pirmieji masinės gamybos produktai klientus pasieks 

2023 m., taip pat tikimasi, jog bus sukurta apie 300 darbo vietų. Automatizuota masinė 

elektrolizerių gamyba leis sumažinti prietaisų kainą ir taip žaliąjį H2 padaryti konkurencingu 

iškastiniam kurui. Šiaurės Reino-Vestfalijos ekonomikos, inovacijų, skaitmeninimo ir energetikos 

ministerija projektą parėmė maždaug 9,36 mln. Eur. 

„Enapter“ jau dabar siūlo savo patentuotus AEM (angl. anion exchange membrane) 

elektrolizerius, kurie yra standartizuoti, tačiau lanksčiai pritaikomi 40-yje šalių (tokiuose 

sektoriuose kaip energetika, transportas, pramonė, šildymas ir telekomunikacijos). Nuo 2022 m. 

https://www.reuters.com/technology/german-auto-giants-place-their-bets-hydrogen-cars-2021-09-22/


 

„Enapter“ planuoja pasiūlyti pirmąjį megavatinį elektrolizerį, susidedantį iš 420 AEM elektrolizės 

elementų. 
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• KINIJOS VANDENILIO PLANAS: 4 DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI 

Kinija sparčiai investuoja į vandenilį: šalies centrinė ir vietos valdžios įtraukė H2 pramonę į 

penkerių metų planą (2021–2025 m.), kaip vieną iš šešių Kinijos ateities pramonės šakų. 

Vyriausybės remiama pramonės grupė – Kinijos H2 aljansas, prognozuoja, kad 2025 m. šalies 

vandenilio energetikos pramonės produkcijos vertė pasieks 1 trilijoną juanių (128,5 mlrd. Eur), o 

iki 2030 m. H2 paklausa sieks 35 mln. tonų, kas sudarys mažiausiai 5% Kinijos visos energetikos 

sistemos. Padidėjęs H2 prisidėtų prie vyriausybės tikslų sumažinti Kinijos išmetamų CO2 dujų kiekį. 

Plėsdama H2 gamybą ir plėtodama degalų užpildymo stotelių tinklo infrastruktūrą, Kinija  

planuoja padidinti švarią energiją naudojančių transporto priemonių skaičių šalyje, o ilgalaikėje 

perspektyvoje (iki 2060 m.) pasiekti CO2 neutralumą. Siekiant šių tikslų reikia įveikti 

technologinius barjerus, sumažinti H2 išgavimo, laikymo, gabenimo ir pristatymo galutiniams 

vartotojams išlaidas. Kinijos privalumai yra tvirta vyriausybės parama ir didžiulė rinka. Čia yra 

keturi dalykai, kuriuos vertėtų žinoti apie Kinijos H2 planus. 

Kokia yra Kinijos H2 plėtros politika? 

Kinijos penkerių metų plane, H2 energetika įvardinta kaip viena iš svarbiausių sričių, kurioje šalis 

įsipareigoja smarkiai pasistūmėti į priekį. Nors nacionalinė Kinijos H2 plėtros strategija dar nėra 

parengta, 16 provincijų ir miestų pradėjo savo penkerių metų planus, kuriuose konkrečiai 

įvardinamas H2. Pavyzdžiui, Pekinas numato greitesnį H2 degalinių planavimą ir statybą. Jiangsu 

provincijos plane numatyta kurti H2 kuro elementų transporto priemones ir H2 aptarnaujančią 

infrastruktūrą. 

Kinija inicijuoja ketverių metų programą, skirtą paremti vietos vyriausybes tiriant H2 technologijas 

ir plėtojant pramonės grandinę. Pilotiniams projektams buvo pasirinktos penkios miestų grupės, 

įskaitant Pekino-Tiandzino-Hebėjaus klasterį, Guangdongo ir Henano provincijas bei Šanchajų. 

Konkrečius tikslus įgyvendinančioms vietos valdžios institucijoms kaip fiskalinė parama bus skirta 

iki 225,5 mln. Eur. 

Kokie yra pagrindiniai planų įgyvendinimo iššūkiai? 

Didelės gamybos sąnaudos H2 varomiems automobiliams Kinijoje vis dar neleidžia pilnai išplėtoti 

komercinio etapo. Pagal dabartines rinkos kainas kuro elementų automobiliui Kinijoje reikalingas  

H2 kainuoja apie 9,3 Eur už kilogramą. Pagal H2 varomų automobilių konkurencingumą lyginant 

su tradicinėmis benzinu varomomis transporto priemonėmis šis skaičius turi būti mažesnis nei 

5,3 Eur už kilogramą. 

https://finance.yahoo.com/news/10-000-green-hydrogen-generators-202500215.html?guccounter=1


 

Labiausiai išvystytas neiškastinio kuro būdas didelio masto H2 gamybai yra vandens elektrolizė. 

Pagrindinė H2 gamybos naudojant elektrolizę problema yra išlaidos, įskaitant pradines kapitalo ir 

elektros sąnaudas. Daugiau nei 70% H2 gavybos iš vandens sąnaudų sudaro elektra. 1 kg H2 

pagaminti reikia apie 60 kWh elektros energijos. Įvertinant, kad pramoninės elektros energijos 

kaina yra 0,086 Eur už kWh, 1 kg H2 gamyba kainuotų net 5,17 Eur. Be to, Kinija didžiąją dalį savo 

elektros energijos gamina degindama anglį, kuri į atmosferą išmeta didžiulį kiekį CO2. Remiantis 

vidutiniu CO2 išmetimu gaminant elektrą, iš H2O išgavus 1 kg H2, susidarytų apie 35,84 kg CO2. Tai 

būtų tris ar keturis kartus didesnis CO2 išmetimas, nei gaminant 1 kg H2 iš iškastinių akmens 

anglies ar naftos. 

Vienas iš sprendimų gali būti atsinaujinančių energijos išteklių, tokios kaip hidroelektrinės, vėjo 

ar saulės, naudojimas vandens elektrolizei. Valstybinė anglies energijos gamintoja „Beijing 

Jingneng Power“ Ordose, šiaurės Kinijos Vidaus Mongolijos autonominiame regione, stato 3 mlrd. 

Eur vertės žalio H2 jėgainę, kuri bus varoma saulės ir vėjo energija. „China Petroleum and 

Chemical“ planuoja pradėti savo pirmąjį saulės ir vėjo varomą žalio H2 projektą 2022 m. Nuo 2019 

m. Kinija vykdo daugiau nei 30 žalio H2 projektų. 

Pramonės požiūris Kinijoje yra, jog žaliasis H2 bus ekonomiškas tik tada, kai atsinaujinančios 

energijos kaina nukris žemiau 0,027 Eur už kWh. Dabar vėjo ir saulės energija kainuoja apie 

0,04 Eur už kWh. Investicijų banko „China International Capital“ vyriausiasis energetikos įrangos 

ir naujos energijos analitikas Zengas Tao tiki, kad iki 2040 m. žaliasis H2 gali kainuoti pigiau nei 

anglies pagrindu pagamintas H2. 

Kalbant apie transportavimą, didžioji dalis Kinijoje pagaminto H2 gabenama sunkvežimiais, kas 

yra brangiau ir mažiau efektyvu nei vamzdynai. Kinija daugiausia naudoja 300 kg sunkvežimių 

rezervuarus, kurių talpa per pusę mažesnė nei įprastai naudojamų Vakarų šalyse. H2 

transportavimas vamzdynais būtų efektyvus, tačiau tam reikia didelių išankstinių investicijų. 

Nacionalinės H2 tiekimo infrastruktūros sukūrimas taip pat būtų didelis iššūkis. Valstybinis Kinijos 

naftos ir dujų vamzdynų tinklas „PipeChina“ į Kinijos penkerių metų planą įtraukė H2 vamzdynų 

tyrimus. Valstybinės įmonės „China Petroleum and Chemical“ ir „Sinopec“ spartina H2 

infrastruktūros statybą, įskaitant vamzdynus ir degalines. 

Kur Kinija yra pasaulinėse vandenilio varžybose? 

H2 veiksmų gaires pasirengė daugiau nei 30 šalių, o visoje vertės grandinėje buvo paskelbti apie 

230 didelio masto H2 projektai, skelbiama vasario mėn. publikuotoje Vandenilio tarybos 

ataskaitoje, kuri yra pasaulinė vandenilio energetikos įmonių vadovų iniciatyva. Taryba 

prognozuoja, kad H2 galėtų patenkinti 18% viso pasaulio energijos poreikio ir iki 2050 m. sukurti 

2,1 trln. Eur rinką, kurioje būtų daugiau nei 30 mln. darbo vietų. Japonija pirmauja H2 kuro 

elementų technologijos srityje, JAV yra laboratorinių tyrimų priešakyje. Europa labiau orientuota 

į žaliojo H2 gamybą, o Kinija turi didžiausią H2 rinką, sakė Wang Chengas, Tsinghua universiteto 

H2 kuro elementų laboratorijos direktorius. 

 



 

Kaip sekasi pramonės lyderiui (Kinija ar Japonija)? 

„Toyota Motor“ yra H2 kuro elementų transporto priemonių lyderė. Japonijos automobilių 

gamintojas 2014 m. pristatė pirmąjį pasaulyje masiškai gaminamą H2 kuro elementų automobilį 

ir pernai išleido antrosios kartos „Mirai“. Per pirmąjį ketvirtį Toyota pardavė 2000 tokių 

transporto priemonių, kurios sudaro pusę viso pasaulio pardavimų, teigia energijos rinkos 

tyrinėtojas SNE Research. 

Net ir turėdama pasaulyje pirmaujančias technologijas ir dideles pardavimų apimtis, Toyota kuro 

elementų transporto priemonių portfelis akivaizdžiai yra ankstyvoje stadijoje. Kaip ir Kinijoje, 

Japonijoje infrastruktūra yra rimta kliūtis vystyti kuro elementų transporto priemones, sakoma 

„Weekly Toyo Keizai“ vasario mėnesio ataskaitoje. Šalyje yra tik 135 vandenilio degalinės, kurias 

visas subsidijuoja vyriausybė, palyginus su 30 000 viešųjų elektromobilių įkrovimo stotelių. 

Japonijos vyriausybė įsteigė komitetą, kad paskatintų automobilių gamintojus ir energetikos 

įmones bendradarbiauti skatinant H2 energiją. Tačiau praktiškai įmonės siekia savo interesų, o 

greiti H2 projektai susiduria su sunkumais, sakė Ma Tiancai, Kinijos nacionalinio kuro elementų 

transporto priemonių ir energetikos sistemų inžinerijos tyrimų centro direktoriaus pavaduotoja. 

Kinija turi stiprią aplinką puoselėti kuro elementų transporto priemonių pramonę, nes visos šalys 

yra labiau linkusios aukoti trumpalaikius interesus ir skatinti pramonę. Be to, Kinija turi daug H2 

išteklių ir turi daug daugiau gamybos pajėgumų nei Japonija, sakė Ma Tiancai. 

Nuo 2020 m. Toyota sustiprino bendradarbiavimą su Kinijos H2 kuro elementų pramone. Kovo 

mėnesį Toyota ir Kinijos vandenilio kuro elementų variklių gamintojas „Beijing SinoHytec“ 

susitarė įsteigti bendrą įmonę gaminti komercinių transporto priemonių kuro elementus Kinijoje. 

Praėjusių metų rugpjūtį Toyota su penkiomis Kinijos įmonėmis, įskaitant „Beijing SinoHytec“, 

įsteigė „United Fuel Cell System“ mokslinių tyrimų ir plėtros junginį, siekdami sukurti H2 kuro 

elementus komercinėms transporto priemonėms. 

Ma teigė, kad Toyota gali suvaidinti svarbų vaidmenį Kinijos H2 kuro elementų transporto 

priemonių segmente, kuris yra panašus į Tesla vaidmenį akumuliatoriais varomuose 

automobiliuose. Kaip ir Tesla atveju atėjimas į Kinijos rinką paskatino mažesnius šalies žaidėjus 

diegti naujoves ir konkuruoti, o tai savo ruožtu skatina visos pramonės augimą. 

Nuoroda į šaltinį 

  

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Caixin/China-s-hydrogen-roadmap-4-things-to-know


 

 

Kitos naujienos: 

• Čilė statys pramoninio masto vandenilio gamyklą.  Nuoroda į straipsnį 

• EDP statys žaliojo vandenilio gamyklą Pecém (Brazilija) pramonės ir uostų komplekse. 

Nuoroda į straipsnį 

• Ukrainos, Slovakijos, Čekijos ir Vokietijos įmonės kartu plėtos vandenilio energetiką. 

Nuoroda į straipsnį 

• Pietų Korėja investuoja 35,8 mln. dolerių į vandenilinius kuro celėmis varomus tramvajus. 

Nuoroda į straipsnį 

• Kompanijos Airbus, Air Liquide ir VINCI oro uostai sudarė partnerystės sutartį skatinant 

vandenilinę aviaciją. Nuoroda į straipsnį 

 

Pagarbiai, 

Vandenilio energetikos asociacija 

 

https://www.powerengineeringint.com/hydrogen/chile-breaks-ground-on-industrial-scale-hydrogen-plant/
https://splash247.com/edp-to-build-green-hydrogen-plant-in-pecem-industrial-and-port-complex/
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/ukrainos-slovakijos-cekijos-ir-vokietijos-imones-kartu-pletos-vandenilio-energetika-664-1570214
https://fuelcellsworks.com/news/south-korea-to-invest-us35-8-million-in-hydrogen-fuel-cell-powered-trams/
https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2021/09/airbus-air-liquide-and-vinci-airports-announce-a-partnership-to-promote-the-use-of-hydrogen-and-accelerate-the-decarbonization-of-the-aviation-sector.html

