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AVRUPA’NIN HİDROJEN OMURGASI               

RAPOR ÖZETİ 

 

Net sıfır emisyonlu AB enerji sistemine geçişte hidrojen ve biyometan, Avrupa’nın 

gelişmiş mevcut altyapısını kullanarak yenilenebilir elektrikle birlikte önemli bir rol 

oynayacak. Büyük ölçekli hidrojen tüketimi söz konusu olduğunda, gelişmiş bir hidrojen 

altyapısı gerekecektir.  Rapor hidrojen arzını ve talebini kuzeyden güneye ve batıdan 

doğuya birbirine bağlayan bir Avrupa teşebbüsü için vizyon sunmaktadır. 

Dokuz Avrupa ülkesinden on bir Avrupa gaz altyapı şirketi (Enegas, Energinet, Fluxys 

Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, ONTRAS, Terega, Snam ve Sweedegas), 

bu raporla, özel hidrojen taşıma altyapısı planına katkı sağlamışlardır. Şirketler, bu 

planı, dekarbonizasyon sürecinin kritik bir parçası olarak görüyorlar ve bu bağlamda 

“Avrupa Yeşil Anlaşması”nı destekliyorlar.  

Avrupa Hidrojen altyapısının maliyeti, hidrojen piyasalarının öngörülen büyüklüğüne 

nispeten düşük olacaktır. Bu noktada hazırlanan plan, arz ve talep tarafındaki 

gelişmeleri kolaylaştıran bir 'ilk hamle' olarak görülüyor. 

Hidrojen altyapısı, gelecekte Avrupa'daki hidrojen tedarik ve talep merkezleri arasında, 

(endüstriyel bölgeler, karbon tutma ve depolama yerleri ile Kuzey Denizi'nde açık deniz 

rüzgar santralleri ve Güney'deki güneş enerjisi santralleri de dahil olmak üzere büyük 

ölçekli yenilenebilir elektrik üretim tesisleri arasında) bağlantı kuracak. Bir hidrojen 

altyapısı inşa etmenin hem hidrojen üretimini hem de kullanımını artırmayı 

kolaylaştıracağı düşünülüyor. 

Yeni araştırmalar, mevcut gaz altyapısının değiştirilerek hidrojeni uygun bir maliyetle 

taşımanın mümkün olduğunu gösteriyor. Bu vizyon belgesinde 2020’nin ortasından 

2030 yılına kadar 6800 km’lik boru hattı, 2040 yılında ise %75’inde mevcut boru 

hatlarını kullanarak ve geri kalan %25’inde ise yeni boru hattı yapılmasıyla birlikte 

hidrojen vadilerini bağlayan 23.000 km’lik bir altyapı öngörülmektedir. Sonuçta biri 

hidrojen ve diğeri biyometan şebekesi olmak üzere iki paralel gaz hattı planda 

bulunmaktadır. İthalat da göz önüne alınarak hidrojen, tasarruflu bir şekilde uzun 

mesafelerde taşınabilecektir. 

Raporda belirtilen ‘ön tahmin’e göre, önerilen altyapının 2040 yılına kadar Avrupa'da 

beklenen 1.130 TWh yıllık hidrojen talebinden fazlasını taşıyabilmesi ve maliyetinin 27-

64 milyar € arasında olması bekleniyor.  1000 km’lik mesafede bir kg hidrojen taşıma 

maliyetinin 0,09-0,17 Euro arasında olacağı ve bu maliyetle hidrojenin Avrupa’da etkin 

bir şekilde kullanılabileceği düşünülüyor. 1000 km'lik bir mesafe boyunca hidrojeni 

taşımak için gereken elektrik miktarı taşınan hidrojenin enerji içeriğinin yaklaşık %2'si 

civarında olacağı tahmin ediliyor. Tahminler arasındaki farkın fazla olmasının sebebi ise 

kompresör maliyetlerindeki belirsizlik olarak gösteriliyor. Bu maliyetler Avrupa enerji 

geçişinin genel bağlamında değerlendirildiğinde önceki tahminlerden önemli ölçüde 
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daha düşüktür. Zira söz konusu hattın %75'inin gelecekte doğal gaz kullanımı azaldıkça 

kademeli olarak artması beklenen hidrojene uyarlanmış doğal gaz boru hatlarından 

oluşacağı varsayılıyor. 

Özellikle 2020'lerin sonlarından itibaren elektrik talebinde yenilenebilir enerji payının 

hızlı bir şekilde büyümesi, yeşil hidrojen arzı için bir temel oluşturacaktır. Orta ila uzun 

vadede, hidrojen enerjisinin büyük kısmı yenilenebilir hidrojene dayanacaktır.  

2050'ye kadar şebekenin daha da gelişeceği beklenmektedir. Sonuçta bu tarihe kadar 

iki paralel gaz nakil şebekesi ortaya çıkacaktır: özel bir hidrojen ve özel (biyo) metan 

şebekesi. Bu raporda sunulan hidrojen altyapısıyla, Avrupa içindeki rüzgâr (açık deniz) 

ve solar-PV'den üretilen ve aynı zamanda Avrupa dışından ithalatına izin verilen hidrojen 

taşınması altyapısı anlaşılmalıdır.  

Avrupa gaz altyapısı, 20 inçten   48 inçe ve daha büyük çaplara kadar farklı boyutlardaki 

boru hatlarından oluşur. Dönüştürülecek 36 ve 48 inç çapındaki boru hatları, AB içinde 

uzun mesafeli gaz nakliyesi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Analizlerden, hidrojen 

boru hatlarını maksimum kapasitelerinden daha düşük bir seviyede çalıştırmanın daha 

cazip olduğu sonucuna varılmıştır. Daha düşük kapasitede çalışma durumunda 

kompresör yatırımlarında ve enerji tüketimi de dahil olmak üzere işletme maliyetlerinde 

önemli tasarruflar sağlanacaktır.  

Raporda inisiyatifin politika yapıcılar da dahil olmak üzere paydaşlarla ve Hydrogen 

Europe’un 2 * 40 GW elektrolizör planı dahil olmak üzere arz ve talep tarafındaki 

inisiyatiflerle diyaloğun artırılması ve konunun etraflıca değerlendirilmesinin gerektiği 

belirtiliyor. 

Boru hattı ile taşıma, nakliye yoluyla hidrojen nakline kıyasla çok daha ucuzdur, ancak 

ikincisi, hidrojenin çok uzun mesafeli nakliyesi için uygun hale gelebilir (binlerce 

kilometrelik mesafelerde). Hidrojenin boru hattı ile taşınması, hidrojenin metan ile 

harmanlanmış şeklinde olabilir veya sadece hidrojen taşınması yoluyla olabilir. Taşınan 

hidrojen hacminin küçük olduğu durumda harmanlama mantıklıdır.  

Çoğu iklim senaryosunda, AB'deki toplam doğal gaz talebinin, kısmen binalardaki ısıtma 

ihtiyacının elektrifikasyonu ve yeşil gazların ikamesi nedeniyle 2020 ve 2030 arasında 

azalması beklenmektedir.   

Yeşil hidrojen, ağırlıklı olarak Kuzey Denizi'ne komşu ülkelerden gelen rüzgâr 

enerjisinden ve güneyden gelen güneş enerjisinden bir kombinasyon şeklinde olacaktır. 

2030'ların sonuna doğru, güney Avrupa ülkelerinde güneş enerjisinden yeşil hidrojen 

üretiminde maliyet düşüşleri, hızlı talep artışını karşılamak için gerekli olan üretimi 

teşvik edecektir. Hızlı maliyet düşüşleri ve artan sistem entegrasyonu sonucunda, yeşil 

hidrojen üretiminin 2040'tan sonra mavi hidrojeni geçeceği tahmin edilmektedir. 

Hidrojen, doğal gaz için inşa edilmiş boru hatları ile taşınabilir. Hidrojen taşımada 

doğalgaz boru hatlarında çok az modifikasyona ihtiyaç duyulur ve yeni özel hidrojen 

boru hatları da doğal gaz boru hatlarından çok farklı değildir. Bununla birlikte, boru 
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hattının çalıştırıldığı kapasiteye bağlı olarak, kompresör istasyonlarında büyük 

değişiklikler yapılması gerekebilir.  

Hidrojen doğal gazdan daha düşük bir enerji yoğunluğuna sahiptir: aynı basınçta bir 

metreküp hidrojen, bir metreküp doğal gazın enerjisinin sadece 1/3'ünü içerir. Ancak 

bu, aynı miktarda enerjiyi taşımak için üç kat daha fazla boru hattının gerektiği anlamına 

gelmez. Hidrojenin akış hızı doğal gazdan daha fazla olabilir. Bu ise bir hidrojen boru 

hattının maksimum enerji kapasitesini, doğal gaz taşırken sahip olduğu enerji 

kapasitesinin %80'i kadar bir değere getirir. Bu şekilde, AB içi gaz ağındaki en geniş 

boru hattı türlerinden biri olan 48 inçlik bir boru hattı 17 GW ve 36 inçlik bir boru hattı 

ise yaklaşık 9 GW taşıyabilir.   

İletim boru hatları, altyapının çoğunu oluşturur ve büyük çaplı, yüksek basınçlı çelik 

borular yoluyla üretim noktalarından endüstriyel müşterilere ve dağıtım ağlarına gaz 

taşımasına hizmet eder. Bu Avrupa iletim boru hatları genellikle 400 ila 1400 mm (16 

ila 56 inç) çapındadır ve 16 ila 100 bar (gauge) arasındaki basınçlarda çalışır. 

Teknik olarak ele alınırsa hidrojen, basınç farklarının bir sonucu olarak boru hatlarında 

taşınır. Belirli bir hacmi A noktasından B noktasına taşımak için gereken toplam basınç, 

sürtünme kaybı, yükseklik, boru iletim (talep tarafı) basıncına ve taşınan ortamın 

özelliklerine bağlıdır. Basınç düşüşlerini kontrol etmek ve boru hatlarından akan 

hidrojenin basınç altında kalmasını sağlamak için, boru hattı boyunca periyodik olarak 

hidrojen gazının sıkıştırılması gerekmektedir. Bu, kompresör istasyonları tarafından 

gerçekleştirilir. Kompresör kapasitesi ve istasyonlar arasındaki mesafe gibi sıkıştırma 

sistemi parametreleri de gaz şebekesinin ve taşınan ortamın özelliklerine bağlıdır. 

Sıkıştırma istasyonları arasındaki mesafeler sistem tasarımına bağlı olarak büyük ölçüde 

değişir. Raporda tüm bu teknik konular da genel olarak ele alınmıştır. 

Sonuç olarak, Avrupa doğal gaz altyapı şirketleri, hidrojen kullanımın artırılmasını 

kolaylaştırmak için hidrojen boru hatlarına yatırım yapma, böylelikle iklim açısından nötr 

bir Avrupa enerji sistemi ve etkin Avrupa hidrojen pazarı yaratmak için çözümün bir 

parçası olma yolunda liderlik etmeye hazırlar.  
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