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گام هاي بــلـنــد

مقدمه 
س�ودهاي كالن و بي س�ابقه ش�ركت هاي بزرگ را تشويق 
كرده تا بودجه بيش�تري را صرف تحقيقات ب�ر روي هيدروژن 

به عنوان منبع انرژي جايگزين كنند.

 ش��ركت BP هيدروژن را به عنوان س��وخت پاك براي توليد 
نيرو مورد توجه قرار داده اس��ت اين ش��ركت هفته گذشته يك 
قرارداد 15 ميليارد دالري را با ش��ركت بزرگ تكنولوژي نيروي 
جنرال الكتريك منعقد گردد كه بر اس��اس آن 10 الي 15 پروژه 

نيروي هيدروژن در دهه آينده توسعه خواهد يافت. 
BP اخيراً براي س��اخت دو ايستگاه نيروي هيدروژن كارخانه 
475 مگاواتي در »پيترهد« اسكاتلند و كارخانه 500 مگاواتي در 
»كارسن« كاليفرنيا برنامه ريزي نموده است BP و شريكش جنرال 
الكتريك سعي دارند كه از هيدروژن به دست آمده از سوخت هاي 
فس��يلي براي توليد نيرو استفاده كنند دي اكسيد كربن جدا شده 
در سازندهاي زمين شناسي و خروجي هاي مضر تا PC90 كاهش 

مي يابد.
اگر چه ش��ركت BP تنها ش��ركت بزرگ انرژي است كه در 
استفاده از هيدروژن در بخش نيرو پيشگام است اما به عنوان يكي 
از چند شركتي محس��وب مي شود كه براي استفاده از هيدروژن 
در س��وخت خودروها اقدامات برنامه ريزي ش��ده اي را انجام داده 
اس��ت اين نوآوري ها به دليل متنوع س��اختن منبع توليد انرژي 
و كاهش خروجي ها مي دانند م��ورد حمايت دولت ها قرار گرفته  

است.
اتحاديه اروپا ژاپن و آمريكا اس��تفاده از هيدروژن را توس��عه 
مي دهند و 7 ميليارد دالر س��رمايه گذاري در بخش تحقيقات را 
ب��ه عهده گرفته اند، آمريكا س��عي دارد ب��ه برنامه هاي خود براي 
س��رمايه گذاري 1/2 ميليارد دالري در برنامه 5 س��اله س��وخت 
هيدروژن س��رعت عمل بدهد. مدي��ر اجرايي جنرال الكتريك در 
فعاليت هاي سوختي هفته گذشته در يك جلسه رسيدگي اعالن 
ك��رد همكاري و تحول تجارت پايدار به سياس��ت هاي مناس��ب 

دولت نياز دارد.

سازندگان خودرو نظير »دايملر گريسلر، جنرال موتورز، فورد، 
هيونداي، هوندا و تويوتا اميدوار هستند به نتايج مطلوب پروژه هاي 
اثبات كننده هيدروژن ك��ه اخيراً براي تأمين اتوبوس هاي حمل 
و نقل عمومي طراحي ش��ده اند دست يابند آنها قصد دارند كه بر 
تولي��د تجاري اتومبيل ها و اتوبوس هاي هيدروژن س��وز در اوايل 

دهه آينده دست يابند.
رئيس بخش هيدروژن ش��ركت شل مي گويد من پيش بيني 
مي كنم تا سال 2015 تعداد زيادي از خودروهاي هيدروژن سور 
وارد بازار ش��وند اما بعضي از س��ازندگان صحبت از توليد انبوه تا 

قبل از اين زمان مي زنند.
س��ازندگان خودرو قبل از آنكه دس��ت به طراحي و ساخت 
محصول جديد بزنند مي خواهند مطمئن شوند كه آيا شركت هاي 
انرژي تأمين هيدروژن كمي��ت و كيفيت تجهيزات هيدروژن در 

شركت هاي واسطه را تضمين مي كنند. 
چشم انداز روشن در توس��عه هيدروژن باعث شده است كه 
شركت هاي انرژي نظير ش��ل، CHEVRON،BP، توتال ، استات 
اويل و نورس��ك هيدروني نروژي انگيزه ت��ازه اي را در پژوهش و 

توسعه بردارند.

كنترل هزينه 
ش��ركت هاي نفتي اس��تمرار در توس��عه فن��اوري موجود را 
اولوي��ت اصلي كار خود ق��رار داده اند قصد آنها در آن اس��ت كه 
هزينه س��رمايه گذاري بر روي هيدروژن را ت��ا زماني كه با ديگر 
س��وخت هاي حمل و نقل رقابت كند پايين بياورند. بعضي  سعي 
دارند كه از هيدروژن به وجود آمده طي فرآيندهاي ش��يميايي و 
پااليش��گاهي صنعتي استفاده كنند در حالي كه برخي ديگر براي 

اين منظور از گاز طبيعي بهره مي برند.
ش��ركت نورس��ك هيدرو در تجاري س��ازي الكتروليزر هايش��ان كه 

هيدروژن را از آن جدا مي كنند موفق بوده است.
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