
 

Vandenilio energetikos asociacijos naujienlaiškis. 2022 m. birželis 

 

Sveiki, Vandenilio technologijų Entuziastai, 

Šis naujienlaiškis labiausiai skirtas vandenilio gamybai iš vandens ir saugojimui, panaudojant 

amoniaką kaip vandenilio saugojimo terpę. Detaliai aptariamas SEA2H2 projektas, kurio metu 

vandenilis gaminamas iš jūros vandens, atsisakant tradicinių jūrinio vandens valymo technologijų 

(atbulinės osmosės vandens valymo technologijų). Daug dėmesio skiriama amoniakui, kuris jau 

artimoje ateityje gali tapti naujos kartos energijos nešėju laivybai.  

Pabaigoje, rasite svarbias žinutes apie nemokamus renginius vandenilio tematikoje.  

Gero skaitymo! 

 

• VANDENILIS IŠ JŪROS VANDENS 

2019-2022 m. vykdyto projekto SEA2H2 konsorciumas parodė, kad klimatui neutralų H2 galima 

gaminti naudojant jūros vandenį. SEA2H2 projekte dalyvauja Vokietijos automobilių ir pramonės 

tiekėjas „Schaeffler“, Nyderlandų startuolis „Hydron Energy“ ir „Wageningen Food & Biobased 

Research“ arba trumpiau WFBR, kuris yra Nyderlanduose esančio Vageningeno universiteto dalis. 

Bandomoji gamykla yra Šiaurės jūroje Nyderlandams priklausančioje Tekselio saloje (maždaug 

100 kilometrų į šiaurę nuo Amsterdamo). Įrenginys jau veikia ir išvalo jūros vandenį iki tinkamo 

naudoti PEM elektrolizeriuose, kuriems reikia aukšto grynumo vandens. Todėl iš jūros imamas 

vanduo turi būti gėlinamas, taip pat turi būti atliktas valymo ir filtravimo procesas. Ateityje 

projekto SEA2H2 metu sukurta technologija leis gaminti žaliąjį H2 naudojant elektros energiją iš 

jūros vėjo jėgainių, o vandenilis vamzdynu bus transportuojamas į žemyną. 

 

Bandomoji gamykla, gaminanti vandenilį iš jūros vandens Tekselio salos uoste, Nyderlanduose 

 

 



 

„Hydron Energy“ inovacijos 

Projekto partneriai, „Hydron Energy“ komanda, jau dirba, kad išplėstų savo technologiją iki 

aukštesnio parengties lygio. Tikslas – pramoniniu mastu gaminti filtravimo, gėlinimo ir PEM 

elektrolizės komponentus. Tuo pat metu tikimasi, kad išlaidos sumažės, o įrangos veikimo 

efektyvumas ir ilgaamžiškumas padidės, jei viskas vyks pagal numatytus įmonės planus. 

Jūros vėjo jėgainių pagamintas H2 galėtų atliks lemiamą vaidmenį siekiant Europos klimato tikslų. 

Projekto komanda mano, kad iki šiol įgyta patirtis padės toliau plėsti vertės grandinę ir sudaryti 

sąlygas konkurencingai gaminti žaliąjį vandenilį. 

Žaliojo H2 gamyba iš vėjo energijos yra pagrindinė įmonės „Schaeffler“ augimo sritis. Kartu su 

„Hydron Energy“ įmonė planuoja išplėsti produktų ir projektų mastą bei kuo greičiau pasiekti 

aukštus masinės gamybos kokybės standartus. 

„Schaeffler“ naudoja membraninį distiliavimą  

Įprasta gėlinimo technologija paremta atvirkštiniu osmosu: procesu, kurio metu jūros vanduo 

praleidžiamas per pusiau pralaidžią membraną. Sulaikomi jonai ir kitos sudedamosios dalys 

patenka atgal į jūrą ir tokiu būdu gaunamas išvalytas vanduo. „Schaeffler“ sąmoningai netaiko šio 

tradicinio metodo SEA2H2 projekte. Šiame procese jūros vanduo išvalomas pažangiame 

membraniniame modulyje naudojant atliekinę elektrolizės šilumą. Žvelgiant iš techninės 

perspektyvos, susieti dvi elektrolizės ir distiliavimo sistemas yra nemenkas iššūkis. Anot 

Hetterscheidt, Pilotinio projekto vykdytojams rasti tinkamą statybų sklypą taip pat buvo tikras 

iššūkis, nes sklypas turėjo turėti prieigą prie jūros vandens ir reikalingos elektros energijos 

infrastruktūros. Be to, norint eksploatuoti bandomąją gamyklą, buvo būtina laikytis atitinkamo 

teisinio reguliavimo reikalavimų. 

„PEMWE Stack“ technologija 

Per pastaruosius kelerius metus „Schaeffler“ intensyviai dirbo siekdama komercializuoti 

elektrolizerius. Įmonė tikisi, kad technologija, kuri buvo sukurta SEA2H2 projekto metu, bus 

plačiai naudojama po kelerių metų ir padės sukurti tvarią ateities energetikos sistemą. Pirmoji 

PEMWE (polimero elektrolito membranos vandens elektrolizeris) sistemos ir susijusių 

komponentų gamybos linija šiuo metu konfigūruojama ir tobulinama (dirbama prie 

automatizavimo). Be to, naujos kartos didelio našumo PEMWE jau kuriami.  

Didžiausias sąnaudų veiksnys, kai kalbama apie H2 gamybą iš jūros vandens, yra išlaidos energijai. 

Apie 80 proc. H2 gamybos sąnaudų priskiriamos eksploatacinėms išlaidoms, kurias pagrinde 

sudaro elektros energijos sąnaudos iš atsinaujinančių energijos išteklių. Tik nedidelė procentinė 

išlaidų dalis tenka vandens gėlinimui ir valymui. Ateities vandenilio energetikos sistemoje bus 

gaminami didžiuliai žaliojo H2 kiekiai, o kiekvienam vandenilio kilogramui reikia 9 kilogramų 



 

vandens. Iš esmės vandens apdorojimas iki tinkamo elektrolizeriams labai priklauso nuo vietos ir 

prieinamo vandens kokybės – net jei vandens paruošimo išlaidos sudaro tik nedidelę H2 gamybos 

sąnaudų dalį. 

Nuoroda į šaltinį 

 

• VANDENS POREIKIS ŽALIAJIOJO H2 EKONOMIKAI 

Vokietijos federalinė vyriausybė tikisi iki 2030 m. pasiekti 14 TWh žaliojo vandenilio gamybos 

pajėgumus, o tam nereikės daugiau vandens nei jo suvartoja miestas, kuriame gyvena apie 

200 000 gyventojų. Tokius skaičiavimus 2021 m. balandžio mėn. studijoje „Klimaschutz und 

Resilienz“ (Klimato apsauga ir Tvarumas) pateikė Vokietijos dujų ir vandens standartų asociacija 

DVGW (Deutscher Verein des Gas – und Wasserfaches). Vadovaujantis šios asociacijos studija, 

elektrolizerių, naudojančių palyginti mažus vandens kiekius taikymas yra galimas. Elektrolizeriai 

veikia efektyviau nei anglimi kūrenamos jėgainės. Federalinės aplinkosaugos agentūros UBA 

(Umweltbundesamt) duomenimis, šiandien vandens poreikis energetikos pramonėje, kuri 

pagrinde naudoja anglį, sudaro daugiau nei 50 proc. viso 2020 m. Vokietijoje išgaunamo vandens 

kiekio. 

Kalbant apie energijos pasiūlą ateityje, DVGW teigimu Vokietija gali turėti apie 70 TWh perviršį, 

kuris galėtų būti panaudojamas elektros energiją verčiant į H2 dujas („Power-to-gas“ 

technologijos). Atitinkamam vandenilio kiekiui pagaminti, Vokietijai kasmet reikėtų apie 

19 milijonų m3 vandens. O įvertinant, kad 2016 m. visi šios šalies vartotojai sunaudojo 

24 milijardus m3 vandens, tai yra beveik nereikšminga vandens dalis tenkanti vandenilio gamybai 

(apie 0,08 proc.). 

Iš esmės vandens trūkumo nėra 

Vokietijos energetikos ir vandens pramonės prekybos asociacija BDEW (Bundesverband der 

Energie- und Wasserwirtschaft), nagrinėjanti abi šias temas, taip pat nepripažįsta jokio vandens 

stygiaus bei teigia, jog dėl padidėjusios vandenilio gavybos vandens trūkumo pavojaus nėra. 

Tačiau H2 gamybos pajėgumus svarbu planuoti iš anksto, kad dauguma elektrolizerių nebūtų 

sutelkti viename regione. Dėl regioninių vandens prieinamumo skirtumų, planuojant 

elektrolizerių statybos vietas, kaip ir statant pramonės gamyklas, reikėtų pasirūpinti, kad regione 

būtų pakankamai geras vandens prieinamumas. Priešingu atveju tam tikrose šalies vietose ir tam 

tikru metu sausringais vasaros laikotarpiais vandens gali pritrūkti, nes žemės ūkio sektorius ir 

namų ūkiai taip pat pareikalautų daugiau geriamojo vandens (pvz. vandens tiekimas iš šalinimas 

buvo esminis iššūkis, statant Brandenburge „Tesla“ elektromobilių gamyklą). 

 

https://www.h2-international.com/h2i-e-journal/e-journal-may-2022/


 

Trumpiausias kelias naudojant elektros energiją 

Konservatyvi aplinkosaugininkė Arianna Ferrari piešia kitą perspektyvą. Ji yra naujų technologijų 

koordinatorė natūralios gamtos apsaugos organizacijoje NABU (Naturschutzbund Deutschland). 

Vokietijos diegiamų elektrolizerių pėdsakas klimatui labai priklauso nuo naudojamo elektros 

šaltinio. Jos teigimu, vandens valymas ir įrenginių pastatymas sudaro tik nedidelę CO2 balanso 

dalį. Veiksmingiausias būdas pagerinti elektrolizės būdu gauto H2 tvarumą yra elektros energija. 

Atsižvelgiant į vandens prieinamumą, galima pasirinkti tinkamą H2 gamybos vietą bei vandens 

gėlinimo įrangą, tam kad procesas būtų užtikrintas proceso tvarumas. Tačiau elektros energija iš 

atsinaujinančių energijos išteklių yra būtina sąlyga norint elektrolizės būdu gaminti CO2 pėdsako 

neturintį vandenilį. 

Dar svarbesnė vandens tema yra kitose valstybėse, todėl aplinkosaugininkė A. Ferrari 

rekomenduoja stebėti ar turi ir jei turi kokį ekologinį poveikį vandens naudojimas elektrolizeriams 

ir kitose vietovėse. Skirtingose valstybėse vandens prieinamumas yra nevienodas, todėl kai kur 

verta atidžiau pažvelgti į šiuos iššūkius. BDEW teigimu, studijų, kurios tiksliai fiksuotų vandens 

poreikį elektrolizeriams vis dar trūksta. 

Nuoroda į šaltinį 

 

• AMONIAKAS JŪRINIAM TRANSPORTUI 

IEA (Tarptautinė energijos agentūra) duomenimis, amoniako skirto trąšų pramonei gamyba yra 

antra pagal svarbą vandenilio panaudojimo sritis. Iki šiol amoniakas beveik nevaidino jokio 

energijos nešiklio vaidmens, nors galėjo tapti svarbiu energijos ištekliu, ypač transportuojant 

laivais. Junginys turi daug privalumų, palyginti su kitomis energijos terpėmis. Tačiau tuo pat metu 

vis dar reikia išspręsti daugybę techninių ir logistinių iššūkių. 

Amoniakas tampa skystas esant -33 °C prie atmosferinės aplinkos slėgio arba prie 9 barų slėgio 

esant 20 °C. Dėl to junginį daug lengviau laikyti ir transportuoti nei H2. Be to, skysto amoniako 

energijos tankis 11,4 GJ/m3 yra žymiai didesnis nei skysto H2, kuris yra 8,52 GJ/m3. Todėl laivų 

klasifikavimo bendrija DNV GL daro prielaidą, kad NH3, o ne LH2 (suskystintas H2), turi didesnį 

potencialą būti laivybos pramonėje. Įvairiuose tyrimų projektuose mokslininkai ieško būdų, kaip 

panaudoti amoniaką varikliuose ir kuro elementuose.  

https://www.h2-international.com/2022/05/10/water-need-for-a-green-h2-economy/


 

 
„ShipFC“ projekto principinė schema 

 

Pirmasis amoniako kuro elementas laivui  

Pirmoji amoniako pagrindu pagaminta kuro elemento varomoji sistema laivams bus sukurta 

įgyvendinus projektą „ShipFC“. Šiame projekte dalyvauja 14 partnerių iš Europos. Tikslas – 

išbandyti 2 MW galios SOFC (kietojo oksido kuro elementą) laivybos kompanijos „Eidesvik“ 

tiekimo laive Viking Energy. „Eidesvik“ planuoja iki 2030 m. perpus sumažinti išmetamų teršalų 

kiekį ir iki 2050 m. tapti neutralia klimatui įmone. „ShipFC“ projekto metu naudojamas SOFC gali 

paversti amoniaką tiesiai į elektros energiją, reikalingą laivo elektros varikliui. Pirmieji bandomieji 

plaukimai planuojami 2024 m., rašoma projekto svetainėje. 

Amoniako varikliai kaip alternatyva dyzeliniams  

Amoniako varikliai laivuose gali būti panaudoti greičiau nei SOFC. Tokie varikliai turi didesnį 

laivybos kompanijų pasitikėjimą, palyginti su kuro elementu. Daugelis laivų savininkų taip pat 

nėra patenkinti dideliais H2 kiekiais laive. Amoniaką, nepaisant jo toksiškumo, lengviau ir pigiau 

valdyti. Visgi, vienas iš pagrindinių amoniako trūkumų, jog amoniako, kaip kuro naudojimas yra 

sudėtingesnis dėl mažo degumo ir lėto degimo greičio. Tai mažina variklio efektyvumą ir lieka 

didelis išmetamųjų teršalų kiekis. Tik sumaišius su kitomis dujomis, pavyzdžiui su H2, amoniaką 

galima efektyviai naudoti kaip kurą. Būtent toks amoniako ir vandenilio mišinio panaudojimas 

laivyboje yra tyrinėjamas projekte „Campfire“. Šiame projekte dalyvauja beveik 70 partnerių, 

kurių dauguma yra iš šiaurės rytų Vokietijos. Komanda nori sukurti amoniaku ir H2 varomus 

variklius sportinei jachtai ir jungiamajam keltui. Tyrėjai amoniakui taiko įpurškimo ir degimo 

technologiją. Kaip pirmasis demonstracinis projektas, sportinė jachta su 15 kW vandeniliniu 

varikliu, naudojančiu H2 ir amoniako mišinį, turėtų išplaukti 2023 m. pabaigoje. 

 



 

Dinaminis amoniako skaidymas  

Vandeniliui gaminti naudojamas specialus reaktorius, kuris skaido amoniaką į vandenilį ir azotą. 

Projekte „Campfire“ siekiama, kad H2 tiekimas būtų kuo artimesnis poreikiui ir be tarpinio jo 

saugojimo, nes nenorima, kad tame pačiame laive būtų dviejų skirtingų degalų bakai. Tai užima 

per daug vietos, reikalauja didelių sąnaudų ir labai apsunkina reikalavimus saugai. Dabartiniai 

tyrimo prioritetai yra tinkamas skaidymo į vandenilį ir azotą srauto valdymo vystymas, šalto 

variklio paleidimo laiko sutrumpinimas ir kuo dinamiškesnio veikimo užtikrinimas. Krovinio dalyje 

instaliuota papildoma baterija turi tarnauti kaip buferis, kad laivo variklis galėtų lanksčiai 

reaguoti, net jei vandenilio generavimas ir panaudojimas pasiekia savo dinamikos ribas. Kitas 

svarbus aspektas yra efektyvumas. Amoniako skaidymui reikia apie 10–20 proc. jame esančios 

energijos. Nepertraukiamo eksploatavimo metu turima apie 90 proc. efektyvumą, tuo tarpu 

dirbant dinamišku režimu, efektyvumas siekia apie 80 proc. Vandenilio varikliui, kuriam reikia 

suskaidyti didelį kiekį amoniako, momentinis H2 generavimas ir panaudojimas sukelia didelių 

nuostolių. Jei vietoj to naudojamas amoniako variklis su H2 priedu, nuostoliai yra daug mažesni.  

Be CO2, bet ne be emisijų  

Amoniako varikliai neišskiria jokio CO2, nes NH3 sudėtyje nėra anglies. Tačiau net ir esant 

optimaliam degimui išmetamosiose dujose vis tiek randama nesudegusio amoniako, azoto oksido 

ar diazoto monoksido. Išsiskyręs net ir nedidelės koncentracijos amoniakas dirgina akis ir 

gleivines, o susidarančios juoko dujos (azoto oksidas) daro 300 kartų didesnį poveikį klimatui nei 

CO2. Amoniako variklio draugiškumas klimatui ir aplinkai priklauso ne tik nuo variklio 

optimizavimo, bet ir prie jo prijungto išmetamųjų dujų surinkėjo. SCR (selektyvus katalizinis 

redukavimas) – suskaido azoto oksidus, o oksidacijos katalizatorius likutinį amoniaką ir azoto 

oksidą paverčia azoto dujomis ir vandeniu.  

Toksinių dujų saugus tvarkymas  

Be aplinkos ir klimato aspektų, saugumas yra pagrindinis „Campfire“ projekto prioritetas, nors 

didelės su amoniaku susijusios avarijos yra retos. Iki šiol rimčiausia amoniako avarija Vokietijoje 

įvyko 1985 m. Erfurte, kai avariją patyrė sunkvežimis, gabenęs 5 tonas amoniako, žuvo 3 žmonės. 

2019 m. dėl techninio defekto Kulmbach viešajame baseine įvyko amoniako dujų nuotėkis. 

Ligoninėje teko gydyti per 50 pacientų. Nelaimingi atsitikimai dažniausiai įvyksta ten, kur žmonės 

turi mažai patirties su pavojingomis medžiagomis, pavyzdžiui, kai amoniakas naudojamas 

šaldymo tikslais. Taip pat nereikėtų manyti, kad jachtos įgula ir keleiviai bus išklausę pavojingų 

cheminių medžiagų naudojimo kursą. Todėl amoniakas „Campfire“ jachtoje bus naudojamas iš 

lengvai keičiamų dujų balionėlių. 

Jei kruizinis laivas su 2000 tonų amoniako tikrai bus nuleistas į vandenį 2030 m., reikės 

sudėtingesnių saugos priemonių. Tai yra vienas iš „Campfire“ tyrimo objektų. Tokiame laive 



 

amoniako rezervuarą tektų įrengti ten, kur keleiviai negalėtų patekti. Aitrus amoniako kvapas 

vertinamas kaip privalumas, nes kvapas gali įspėti žmones apie nuotėkį. Išbėgantį amoniaką 

galima gerai kontroliuoti sandarinant nuotėkio vietą ir surišant dujas vandens purslais. 

Projekto „ShipFC“ atstovai mano, kad galimi amoniako nuotėkiai yra mažiau kenksmingi aplinkai 

negu naftos nutekėjimas. Pabrėžiama, kad amoniakas nekelia didesnio pavojaus nei kitos kuro 

rūšys. Skirtingai nuo metanolio, amoniakas, pavyzdžiui, nėra mutageninis. Kadangi amoniakas yra 

lengvesnis už orą, nuodingos dujos labai greitai išsisklaidytų. 

Amoniakas galėtų perimti pagrindinę rolę  

Dabartinės tendencijos rodo, kad amoniakas yra lengvai valdomas ir CO2 neutralus kuras jūrų 

sektoriuje, net ir esant ypatingiems iššūkiams. Tačiau vis dar reikia įveikti daugybę kliūčių. 

Pavyzdžiui, ilgą laiką buvo sunku įsivaizduoti, kad SOFC technologija būtų tinkama laivyboje. 

Dinamika ir galios tankis yra labai maži. Be to, buvo manoma, kad juos sunku padidinti dėl 

reikalingų temperatūrų ir dėl išlaidų. Visgi, dabartiniu metu yra stebima naujų medžiagų 

plėtojimo, reikalingų SOFC kūrimui pažanga ir dėl kurių gali sumažėti ir SOFC kainos. 

Visgi, amoniako palyginimas su kitais degalais taip pat priklauso nuo jūrų transporto klimato 

tikslų. JT agentūra IMO (Tarptautinė Jūrų Organizacija) parengė pasaulinį veiksmų planą. 

Remiantis juo, iki 2050 m. su transportu susijusios emisijos turi būti sumažintos 70 proc. lyginant 

su 2008 m. Ir 40 proc. turi būti sumažinta iki 2030 m. 

Siekdami paremti sėkmingą energijos pakeitimą projekto „Campfire“ atstovai taip pat nori 

atsakyti į kai kuriuos logistikos klausimus. Kaip laivai gali saugoti amoniaką? Kaip galėtų atrodyti 

infrastruktūra, logistika ir vertės grandinė? Kaip juos sukurti žingsnis po žingsnio? Ir paskutinis, 

bet ne mažiau svarbus dalykas – kaip žaliasis amoniakas gali būti gaminamas regioniniu mastu ir 

ekonomiškiau? Pavyzdžiui, remiantis IEA duomenimis, 2018 m. 32 MT H2 buvo panaudota 

pagaminti 170 MT amoniako. Jei visi dabartiniai laivai būtų pakeisti į amoniako variklius, reikėtų 

120 MT žaliojo H2. Tai dar papildo H2, reikalingo dabartiniams energijos tikslams, taip pat naujoms 

pramoninėms reikmėms, pavyzdžiui, plieno gamyboje, poreikius. Taigi, reikėtų masiškai plėsti 

žaliosios elektros gamybą.  

Nuoroda į šaltinį  

 
LIETUVOJE 

• Birželio 28 d. vyko Vandenilio technologijų plėtros Lietuvoje studijos pristatymas. 

Vandenilio plėtros Lietuvoje studijoje yra pateikta vandenilio kaip technologijos, kuri gali 

būti taikoma transporto, pramonės, energetikos sektoriuose, situacijos analizė, pateikti 

jos vystymo scenarijai, technologiniai, ekonominiai ir socialiniai aspektai, pateikti vystymo 

https://shipfc.eu/


 

Lietuvoje scenarijai, įvertinant atsinaujinančių energijos išteklių plėtros tendencijas, 

įvardytos esminės šios technologijos vystymosi kryptis ir reikalingos investicijos. Plačiau 

apie pačią studiją bus pristatoma kitame (Liepos mėn.) naujienlaiškyje. 

 

Kitos naujienos: 

• Angola taps pirmąja žaliojo vandenilio tiekėja Vokietijai. Nuoroda į šaltinį 

• Nyderlandai įsipareigojo iki 2028 m. visuomenei pasiūlyti skrydžius į Londoną vandeniliniu 

varomais lėktuvais. Nuoroda į šaltinį 

• „Chevron Eyes“ investavo 2,5 mlrd. USD į mažai anglies išskiriantį vandenilį. Nuoroda į 

šaltinį 

• RWE ir SGN paskelbė apie žaliojo vandenilio partnerystę, skirtą namų šilumai Škotijoje. 

Nuoroda į šaltinį 

• Kinijoje eksploatuojamų kuro elementų transporto priemonių skaičius pasiekė 8 198 

vienetų. Nuoroda į šaltinį 

 

Renginiai: 

• „REPowerEU and the building of the Green Hydrogen Partnership“. Internetinis 

seminaras. Liepos 6 d. 15:00 CET. Registracija šia nuoroda: 

https://hydrogeneurope.eu/etn/repowereu-and-the-building-of-the-green-hydrogen-

partnership/  Renginys nemokamas. 

• „Green Ammonia – The Other Hydrogen“. Internetinis seminaras. Liepos 13 d. 10:00 CET. 

Registracija šia nuoroda: https://mission-hydrogen.de Renginys nemokamas. 

• „Liquid Hydrogen for Trucks“. Internetinis seminaras. Liepos 23 d. 16:00 CET. Registracija 

šia nuoroda: https://mission-hydrogen.de Renginys nemokamas. 

 

Pagarbiai, 

Vandenilio energetikos asociacija 

 

https://www.reuters.com/article/germany-angola-green-hydrogen-idINL6N2Y20AE
https://enews.com.ng/2022/06/netherlands-committed-to-achieve-hydrogen-passenger-flights-to-london-by-2028-more-breaking-news-headlines-today/
https://www.miningweekly.com/article/chevron-eyes-25bn-investments-in-low-carbon-hydrogen-2022-06-17
https://www.miningweekly.com/article/chevron-eyes-25bn-investments-in-low-carbon-hydrogen-2022-06-17
https://fuelcellsworks.com/news/rwe-and-sgn-announce-green-hydrogen-partnership-for-domestic-heat-in-scotland/
https://fuelcellsworks.com/news/fuel-cell-vehicles-in-operation-in-china-reached-8198-units/
https://hydrogeneurope.eu/etn/repowereu-and-the-building-of-the-green-hydrogen-partnership/
https://hydrogeneurope.eu/etn/repowereu-and-the-building-of-the-green-hydrogen-partnership/
https://mission-hydrogen.de/
https://mission-hydrogen.de/

