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Υδρογόνο (H2) 

 Μεταφορϋσ 

 Κτύρια 

 Βιομηχανύα 

 Ηλεκτριςμόσ  

 

Κλιματικό ουδετερότητα 
ωσ το 2050 

 117 Mt H2/ϋτοσ 
 69 Mt καθαρό 

 48 Mt παραπροώόν, καύςιμο, 
πρώτη ύλη 

 Διυλιςτόρια: 38 Mt 

 Αμμωνύα: 31 Mt 

 Θερμότητα: 26 Mt 

 Μεθανόλη: 12 Mt 

 Χϊλυβασ: 4 Mt 

 FCEV: 0,01 Mt 



Μέθοδοι παραγφγής 

Όνομα Πρώτη ύλη CCS? Kg CO2/Kg H2 $/Kg Σημερινό 
μερίδιο 

Μαύρο Λιθϊνθρακασ - 
19 1,2-2,2 23% 

Καφϋ Λιγνύτησ - 

Γκρι Ορυκτό αϋριο - 9 1-1,75 76% 

Μπλε Ορυκτό αϋριο √ ; 1,5-2,6 - 

Πρϊςινο ΑΠΕ - 0 2,9-6,5 1% 

 Αεριοπούηςη λιγνύτη: μεγϊλη διεύςδυςη ςτην Κύνα 

 Αναμόρφωςη CH4: Μεγαλύτερο μερύδιο - χαμηλότερο 
κόςτοσ 

 Πρϊςινο H2: Μικρότερο μερύδιο - μεγαλύτερο κόςτοσ  



Εσρφπαχκή Σηραηηγική 

 40 GW ςυςτημϊτων ηλεκτρόλυςησ ωσ το 2030 
 10 Mt H2/ϋτοσ 

 6 GW ωσ το 2024 
 1 Mt H2/ϋτοσ 

 Μερύδιο  Η2 ςτο ενεργειακό μύγμα ωσ το 2050: 13-14% 

 Επενδύςεισ ςε πρϊςινο Η2 ωσ το 2050: €180-470 δισ 

 Επενδύςεισ ςε γκρι Η2 ωσ το 2050: € 3-18 δισ 



Εθνική ενεργειακή πολιηική 

 Μακροχρόνια ςτρατηγικό για το 2050 

 Σχϋδιο Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΣΔΑΜ) 
 Μονϊδα παραγωγόσ πρϊςινου υδρογόνου 

 White Dragon 

 Εθνικό Επιτροπό Υδρογόνου 
 «Σχϋδιο Εθνικόσ Στρατηγικόσ για την προώθηςη τεχνολογιών και εφαρμογών 

υδρογόνου και ϊλλων αερύων από Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ» 



H2 ζηις μεηαθορές  

 Οδικϋσ μεταφορϋσ 
 5 μοντϋλα μικρών επιβατικών αυτοκινότων FCEV 

 “H2 Bus Europe”: 600 FCEV λεωφορεύα ςε UK, DK, LV ωσ το 2023 

 120 ςταθμού φόρτιςησ (84 ςε DE) vs 200.000 για BEV  

 Σιδηροδρομικϋσ μεταφορϋσ 
 Τα ηλεκτροκύνητα τρϋνα προτιμητϋα ϋναντι των τρϋνων H2 για νϋεσ γραμμϋσ 

 Ακριβό η αναβϊθμιςη για υφιςτϊμενεσ γραμμϋσ  

 Πρώτο τρϋνο H2: Alston (Γερμανύα), 180.000 Km από 9/18, 140 Km/h, 1000 Km  

 Θαλϊςςιεσ μεταφορϋσ 
 90% των μεταφορών εμπορευμϊτων με πλούα, 3% εκπομπών ΑΘ 

 Πρώτο πλούο H2 : Energy Observer - Φ/Β, Α/Γ, ηλεκτρόλυςη,  μπαταρύα λιθύου  

 Πρώτο κρουαζιερόπλοιο H2 υπό καταςκευό (Norwegian Viking Cruises)   

 Αεροπορικϋσ μεταφορϋσ 
 3% εκπομπών ΑΘ ςτην ΕΕ,  αύξηςη 70% ςε ςχϋςη με το 2005 

 Πρώτο 4-θϋςιο αεροπλϊνο H2 : HY4 (DE),750-1500 Km, 145 Km/h 

 Πρώτο επιβατικό αεροπλϊνο ωσ το 2035 (Αirbus) 



H2 ζηα κηίρια 

 Κτιριακόσ τομϋασ: 28% παγκοςμύων εκπομπών ΑΘ 

 Ανϊμιξη H2 με ορυκτό αϋριο (blending) 
 Διατόρηςη ςυςτόματοσ μεταφορϊσ, εξαρτημϊτων, ςυςκευών τελικόσ χρόςησ 

 Μικρϊ μερύδια H2 (5%-20%), διαφορετικϊ για κϊθε δύκτυο 

 Μειωμϋνο ενεργειακό περιεχόμενο, κύνδυνοσ αναφλϋξεων  

 Καθαρό H2 
 Δυνατότητα απανθρακοπούηςησ  (Η21 Leeds City Gate : ςτόχοσ 100% H2 ωσ το 2035) 

 Αντικατϊςταςη χαλύβδινων ςωλόνων μεταφορϊσ με μη διαβρωτικϊ υλικϊ 

 Αντικατϊςταςη των ςυςκευών τελικόσ χρόςησ (λϋβητεσ, φούρνοι,κλπ) 

 Συνθετικό φυςικό αϋριο (SNG) 

 (Μικρο-) ςυςτόματα κυψελών υδρογόνου 
 Συμπαραγωγό θερμότητασ και ηλεκτριςμού 

 250.000 ςυςτόματα ςτην Ιαπωνύα μεταξύ 2009-2017, 70% μεύωςη κόςτουσ, ςτόχοσ 5,3 εκ. 
κατοικύεσ ωσ το 2050  

 Υψηλότερο κόςτοσ 

  

 



H2 ζηη Βιομητανία 

 Θϋρμανςη (πϊνω από 400oC-500oC) 

 Αεριοποιόςεισ, ξηρϊνςεισ ,τόξεισ, ενδοθερμικϋσ αντιδρϊςεισ 

 30% εκπομπών ΑΘ ςτα τςιμϋντα,  45% ςε ςύδηρο/χϊλυβα 

 Σημερινό κατϊςταςη: 65% από κϊρβουνο; 20% ορυκτό αϋριο, 10% πετρϋλαιο 

 Αντικατϊςταςη με H2 χωρύσ ςημαντικϋσ αλλαγϋσ  ςτουσ καυςτόρεσ 

 Υψηλό κόςτοσ λειτουργύασ, η αλλαγό απαιτεύ κόςτοσ H2 < κόςτοσ (αερύου + CO2) 

 Διυλιςτόρια 
 Αποθεύωςη (hydrotreatment), αναβϊθμιςη βαρϋων κλαςμϊτων (hydrocracking)  

 38 Mt από τουσ 69 Μt καθαρού H2 ετηςύωσ  παγκοςμύωσ (230 Mt CO2) 

 Παραγωγό αμμωνύασ  
 Λιπϊςματα (80%), εκρηκτικϊ, ςυνθετικϋσ ύνεσ, πλαςτικϊ, νιτρικό οξύ 

 31 Mt από τουσ 69 Μt καθαρού H2 ετηςύωσ  παγκοςμύωσ με αυξητικϋσ τϊςεισ  

 65% από ορυκτό αϋριο, 30% από λιγνύτη (2,4 t CO2/t NH3) 

 Παραγωγό μεθανόλησ  
 Πρώτη ύλη για εκατοντϊδεσ χημικϊ προώόντα, καύςιμο, ηλεκτροπαραγωγό κα 

 12 Mt από τουσ 69 Μt καθαρού H2 ετηςύωσ  παγκοςμύωσ με αυξητικϋσ τϊςεισ  

 

 
 



H2 ζηη Βιομητανία Χάλσβα 

 4% εκπομπών CO2 ςτην ΕΕ - 22% τησ βιομηχανύασ 

 BF-BOF: 1,7 tn CO2/tn steel   EAF: 0,3 tn CO2/tn steel   DRI-EAF: 0 tn CO2/tn steel  



H2 ζηην ηλεκηροπαραγφγή 

 «Καύςη»  
 Το H2 καύγεται ςε υφιςτϊμενουσ αεριοςτροβύλουσ και CCGT 

 Χαμηλό μερύδιο H2 (3-5%)  

 Χαμηλόσ βαθμόσ απόδοςησ ~20% 

 Μονϊδα H2 ςτη Fusina (Ιταλύα) 

 100% καθαρό Η2,  ςτρόβιλοσ H2 12 MWe, 60 GWh/ϋτοσ 

 HYFLEXPOWER (Γαλλύα) 

 Horizon 2020: 2020-2024; Siemens, ENGIE, ΕΜΠ, κα 

 Μετατροπό μονϊδασ 12 MWe για καύςη μιγμϊτων αερύου - Η2 

 

 Κυψϋλεσ υδρογόνου 
 Βαθμόσ απόδοςησ: ~50-60% 

 Μικρότερη διϊρκεια ζωόσ 

 Μικρότερα ςυςτόματα (70 MW ςυνολικϊ παγκοςμύωσ) 

 CAPEX ~$1600/KW, πρόβλεψη για $425/KW ωσ το 2030 

 Κορϋα: 1.5 GW ωσ το 2022,  15 GW ωσ το 2040 

 Ιαπωνύα:1 GW ωσ το 2030 (0,3 Mt H2), 15–30 GW (30 Mt H2) ςε βϊθοσ χρόνου   

 



Σύνουη 

 Σε αρχικό ςτϊδιο η χρόςη ςε μεταφορϋσ, κτύρια και 
ηλεκτροπαραγωγό 

 Κύριοσ χρόςτησ η βιομηχανύα χωρύσ να ϋχουν 
αξιοποιηθεύ οι δυνατότητεσ απανθρακοπούηςησ. 

 Απαιτούνται:  

 Μακροπρόθεςμεσ πολιτικϋσ 

 Τόνωςη ζότηςησ ςε πολλαπλϋσ εφαρμογϋσ  

 Στόριξη R&D και διϊχυςησ τησ γνώςησ 

 



Προηάζεις πολιηικής 

 Αναθεώρηςη ΕΣΕΚ 

 Αυξημϋνη διεύςδυςη ΑΠΕ 

 Αυξημϋνοι ςτόχοι αποθόκευςησ, μύγμα τεχνολογιών 

 Ενςωμϊτωςη εθνικόσ ςτρατηγικόσ υδρογόνου-ΣΔΑΜ  

 Θϋςπιςη ςτόχου  

 Ιςχύσ ςυςτημϊτων ηλεκτρόλυςησ 

 Ετόςια ποςότητα ορυκτών καυςύμων που θα υποκαταςταθούν 

 Μϋτρα πολιτικόσ 

 Κόςτοσ – πηγϋσ χρηματοδότηςησ  



Σασ ευχαριςτώ 
πολύ! 

 

Στοιχεύα επικοινωνύασ:  
https://thegreentank.gr 
info@thegreentank.gr  
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