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Οι ισπανικές εταιρείες ενέργειας Repsol και Enagas ενώνουν τις δυνάμεις 

τους για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου 

 

Οι ισπανικές εταιρείες ενέργειας Repsol και Enagas έχουν υπογράψει συμφωνία για να 

συνεχίσουν την ανάπτυξη τεχνολογίας που επιτρέπει την παραγωγή ανανεώσιμου 

υδρογόνου. Αυτή η τεχνολογία και τα βήματα που θα γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση 

έχει ως στόχο, μεσοπρόθεσμα, και οι δύο εταιρείες να ενσωματώσουν το συγκεκριμένο 

αέριο, το οποίο λαμβάνεται μέσα από τη νέα διαδικασία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα, στις δραστηριότητές τους.   

Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, η συμφωνία έχει υπογραφεί από τους διευθύνοντες 

συμβούλους της Repsol και της Enagas, κ.κ. Josu Jon Imaz και κ. Marcelino Oreja. 

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Repsol καταλήγει σε τεχνολογική συμφωνία στην 

οποία ενσωματώνει έναν συνεργάτη, όπως η Enagas, για να προωθήσει μία διαδικασία 

που έχει αναπτυχθεί από το Κέντρο Τεχνολογίας της Repsol. 

Με τη συμφωνία αυτή, και οι δύο εταιρείες προωθούν την ανάπτυξη της παραγωγής 

υδρογόνου χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια ως κύρια πηγή και μειώνοντας τα ίχνη 

άνθρακα περισσότερο από 90%, σε σύγκριση με άλλες συμβατικές διεργασίες για την 

απόκτηση αυτού του αερίου. 

Μεσοπρόθεσμα, το ανανεώσιμο υδρογόνο που λαμβάνεται από αυτή τη νέα διαδικασία, 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τη Repsol στις διαδικασίες διύλισης, για να παράγει 

καθαρότερα καύσιμα που μειώνουν το θείο και τη χημική δραστηριότητα. Η προηγούμενη 

τεχνολογική εξέλιξη, για την οποία η Repsol έχει καταγράψει τρεις οικογένειες διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, δύο από τις οποίες έχουν χορηγηθεί στην Ευρώπη, αποτελεί μέρος των 52 

συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια από όλο 

τον κόσμο. 

Για την Enagas, το έργο αποτελεί μέρος της στρατηγικής της για την ανάπτυξη μη 

ηλεκτρικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως το υδρογόνο και το βιοαέριο-

βιομεθάνιο, οι οποίες είναι νέες λύσεις που θα διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο στην 

ενεργειακή μετάβαση. 

                


