ﻫﻤﮑﺎری ﻓﻮرد و ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت
ﺧﻮدرو از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻗﻬﻮه  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،آذر ۱۳۹۸
ﻓﻮرد در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری رﺳﺘﻮران ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻗﻬﻮه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮرد و رﺳﺘﻮران ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ وارد ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ
ﺧﻮدﺷﺎن را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻮرد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻗﻬﻮه
)ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﺮآوری داﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﻬﻮه( را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و از آن در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت

ﺧﻮدرو ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دﻓﻊ وﯾﮋه اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻗﻬﻮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ
ً
زودی ﺳﺮ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﻮرد در ﺧﻮاﻫﺪ آورد .اﯾﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻮﭘﻼﺳﺘﯿﮏ
ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ را دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻏﺬاﯾﯽ را ﮐﻢ ﮐﺮد ،ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو را
ﺳﺒﮏ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،از ﻧﻔﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز  CO2را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ
داد.

ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻗﺮار دارد ،ﭼﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﺣﺪود ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ از ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺳﻮق داده اﺳﺖ.
ﻓﻮرد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮای
ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮد در ﺳﺮ دارد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻗﻬﻮه و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ﻧﻘﺶ ﮐﻤﺮﻧﮕﯽ را در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺰرگ اﯾﻔﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ ﻓﻘﻂ در
ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  30ﻫﺰار ﺗﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻗﻬﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺎده
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ اﺟﺰای ﺧﻮدرو را ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﺳﺒﮏ ﺗﺮ ﮐﺮده و اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺰی را ﺗﺎ
 25درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

