ﺗﺤﻮل ﺳﺒﺰ ب ام و؛ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻧﺮژی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎک  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،آذر ۱۳۹۶
ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزی اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ زﯾﺎدی در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮدروﺳﺎزان ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻧﯿﺰ دﺳﺖ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ب ام و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﺮژی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻓﻀﻮﻻت ﺣﯿﻮاﻧﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  Rosslynدر ﭘﺮﺗﻮرﯾﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﺑﯿﻮﮔﺎزی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه از ﻓﻀﻮﻻت ﮔﺎوﻫﺎ ،ﻣﺮغ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺳﺎﮐﻦ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ  Tshwaneﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮرﯾﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ب ام و در اﺳﭙﺎرﺗﺎﻧﺒﻮرگ ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ از ﮔﺎز ﻣﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ 10
ﻣﺎﯾﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری را ﻧﻤﻮده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ روش ب ام و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  3.5ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮق ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮده و  92ﻫﺰار
ﺗﻦ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﮐﻤﺘﺮی در ﺟﻮ رﻫﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺮ اﺳﺎس رده ﺑﻨﺪی آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ) ،(EPAﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﯿﻦ  10ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار دارد.

اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻻت ﻫﯿﺪروژﻧﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  350دﺳﺘﮕﺎه ﻟﯿﻔﺖ ﺗﺮاک ،ﯾﺪک ﮐﺶ و ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی
ﺑﺪﻧﻪ ،رﻧﮓ و ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﻧﺘﺎژ؛ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را از ﭘﯿﻞ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻤﯽ آﻧﻄﺮف ﺗﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎم اﻧﺮژی ﻣﻮزه  2230ﻣﺘﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺪاری ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﺳﻪ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎرژ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﯽ
ﮔﺮدد.

اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ب ام و  63درﺻﺪ از اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺧﻮد در

ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻐﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز آﻟﻤﺎﻧﯽ از

اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن رﻗﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ  100درﺻﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﺧﺒﺮ داد.

ب ام و اﺧﯿﺮا ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﻧﯿﺰ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﺒﻖ ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ﻃﺮح ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در اﺳﭙﺎرﺗﺎﻧﺒﻮرگ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را از اﻧﺮژی ﻫﯿﺪرو

اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ و ﻫﺴﺘﻪ ای ،زﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف
 100درﺻﺪ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ،در ﻃﻮل ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎوارﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن
ﮔﺎوﻫﺎ و ﻣﺮغ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮﻧﺪ!
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

