ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺧﻮدروﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎزه
ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻢ ﺧﻮدرو | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﮐﻪ از ﺳﯽ ان ﺟﯽ )ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪه( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯽ ان ﺟﯽ در اروﭘﺎ را دارد.

اﯾﻦ رﺧﺪاد ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎوﮔﺎن ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎل ۲۰۲۵

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﯽ ان ﺟﯽ ﺳﻮز ،ﻫﺪف ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪود دو

ﺑﺮاﺑﺮﯾﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﯽ ان ﺟﯽ از  ۹۰۰ب  ۲۰۰۰ﺟﺎﯾﮕﺎه در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ.

اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺳﻮاری ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی ﺳﺒﮏ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ روی آﻟﻤﺎن ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ.

رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻮﻟﮑﺲ واگ در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺮوه

ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎری و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺗﻮﺟﻪ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﻧﺮژی را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﺎ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮐﺸﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺪﺳﺖ
آوردن اﻧﺮژی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﮔﺎز ﻣﺘﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺳﺒﺰ و دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﮔﺮ ﮐﻪ رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺰرگ ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﺰل ﮔﯿﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯿﺸﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ

ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻫﺮﮔﺰ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺪاﺷﺖ.
 CNGﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ و ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن و
راﺣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و روﺷﻬﺎی ﻓﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از آن
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻻﺑﯽ ﭘﺮﻗﺪرت و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ و ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﻣﻬﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ و ﺑﻨﺰﯾﻦ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻣﻐﻠﻮب اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮔﺴﺘﺮش وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ای ﮐﻪ از  CNGاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ
 CNGدر آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺎزﺧﻮرد ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ و ﺳﻮﺧﺖ اﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ
ﮔﺎزوﺋﯿﻞ و ﺑﻨﺰﯾﻦ در آﻧﺠﺎ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و ﺗﺮدﯾﺪ
زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺗﻐﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو آﻣﺮﯾﮑﺎ در آﯾﻨﺪه وﺟﻮد دارد.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻼش ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ
و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان دور از ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

