ﺷﺮﮐﺖ آﺋﻮدی از ﻫﻮا و آب ﺳﻮﺧﺖ دﯾﺰل ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺮده اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻠﻤﺎ رﺿﻮان ﺟﻮ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
آﺋﻮدی ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دروﻧﺴﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ از آب و دی اﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮای دﻧﯿﺎ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Sunfireﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮ درﺳﺪن
اداره ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ  e-dieselرا در ﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .ﺟﻮاﻧﺎ واﻧﮑﺎ وزﯾﺮ
آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ آﻟﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﻟﯿﺘﺮی از اﯾﻦ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدش ﮐﻪ ﯾﮏ آﺋﻮدی
 A8اﺳﺖ رﯾﺨﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨﺪ.

در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺳﻮﺧﺖ ﺧﺎم ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل  blue crudeﻧﺎم دارد .ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎد و اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮ از آب،
ﻫﯿﺪروژن اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﮐﻪ در دو ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ CO
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰودﻧﺪ .در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ،ﻣﺎﯾﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮه ای اﺳﺖ و ﺳﻮﺧﺖ ﺧﺎم ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮاوری و ﭘﺎﻻﯾﺶ از آن ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  e-dieselﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
آﺋﻮدی ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﻌﻼ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺎزﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ از آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮا
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺰان ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای در ﺟﻮ زﻣﯿﻦ را ﮐﺎﻫﺶ داد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  Sunfireﺳﻮﺧﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﺮﺗﺮی زﯾﺎدی دارد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد
ﺳﻮﻟﻔﻮر و ﻧﻔﺖ در آن ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ آﺋﻮدی در ﮐﻞ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
آن ﺑﺎ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﺪود  70درﺻﺪ اﺳﺖ.
 ،Christian von Olshausenرﺋﯿﺲ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻣﻮﺗﻮر اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺎ
ﺳﺮ و ﺻﺪا و آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮﺧﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﻢ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮد و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه درﺳﺪن ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ روزاﻧﻪ  42ﮔﺎﻟﻦ ) 160ﻟﯿﺘﺮ( از آن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
دو ﺷﺮﮐﺖ آﺋﻮدی و  Sunfireﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ،ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه

اﺳﺖ.
 von Olshausenﻣﯿﮕﻮﯾﺪ اﮔﺮ اوﻟﯿﻦ ﺳﺮی ﺳﻔﺎرش ﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﻨﺎورﯾﻤﺎن را ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
 Sunfireﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﻦ 1ﺗﺎ  1.5ﯾﻮرو ﺑﻪ ازای
ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪان از ﻗﯿﻤﺖ اروﭘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻋﺪد واﻗﻌﯽ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ و
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮق ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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