اﻣﺪادﮔﺮ آﺧﺮ زﻣﺎﻧﯽ؛ ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
ارﺗﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻧﺮژی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻢ ﯾﮏ ﺧﻮدروی اﻣﺪادی
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺤﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﻓﻌﻼ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺪه ﻗﺮار دارد ،ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ای ﻫﯿﺪروژﻧﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ارﺗﺶ و دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻧﺮژی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﯿﺪوروژﻧﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮدروی اﻣﺪادی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت 72

ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺮژی ،ﮔﺮﻣﺎ و آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﯾﺎ ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎی ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻔﯿﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎره ﭘﺮوژه ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺶ و دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻧﺮژی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در دﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺎم  H2Rescueاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز آن در
ﭘﺎﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﺷﺮﮐﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ H2Rescue ،در ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ
آن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد .در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﻫﻢ دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻧﺮژی و ﻫﻢ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﻣﺪادی
ﺳﺒﺰ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺠﺎﯾﻊ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ و در ﺳﺎل  2016ارﺗﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﻞ
ﺳﻮﺧﺘﯽ ﭘﯿﮑﺎپ ﺷﻮروﻟﺖ ﮐﻠﺮادو را ﺑﺮای ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮐﻠﺮادوی ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ،اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﭘﯿﮑﺎپ ﺷﻮروﻟﺖ ﺳﯿﻠﻮرادو ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ را ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد .در اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎپ از ﻣﺨﺎزﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر  700ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﮑﺎن ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﺴﺎﻓﺖ  400ﻣﺎﯾﻠﯽ ) 643ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی( ﺑﺎ آن وﺟﻮد دارد.
ﺗﻮﺟﻪ :ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز SURUS
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

