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 ، ركورد جديد انگليس در استفاده از انرژي هاي تجديد پذير2016كريسمس 

  

  
  

  

 

روز كريسمس امسال سبزترين روز ثبت شده در تاريخ بريتانيا از لحاظ توليد انرژي بود  Power Draxبنا بر اعالم شركت 
برق توليد شده در كريسمس امسال از طريق انرژي هاي تجديد پذير تامين شد كه باالترين ميزان  %40به طوري كه بيش از 

 بود. %12حدود  2012س و در كريسم %25حدود  2015ثبت شده به شمار مي آيد. اين ميزان در كريسمس 

دهند كه سيستم انرژي بريتانيا اين اعداد نشان مي "گويد: اندي كاس، در اين باره مي ،Power Draxمدير عامل شركت 
واقعا در حال تغيير است. هم زمان با كاهش مصرف سوخت هايي مانند زغال سنگ، انرژي هاي تجديد پذير به طور فزاينده 

   "دهند.ركيب انرژي بريتانيا نشان مياي اهميت خود را در ت

  از انرژي هاي تجديد پذير توليد شده در كريسمس امسال از توربين هاي بادي به دست آمده بودند. %75حدود 

بزرگترين تامين كننده انرژي از طريق زغال سنگ در بريتانيا است اما اين شركت در حال تغيير امكانات و   Draxشركت 
 %20باشد. كاس همچنين اعالم كرد كه اين شركت ) مي Biomassراي استفاده از زيست توده (بيومس دستگاه هاي خود ب

براي اطمينان از كربن زدايي،  " تامين كرده است. وي افزود: 2016از انرژي هاي تجديد پذير بريتانيا را در نيمه اول سال 
د نياز را هم تامين مهم است كه تركيب مناسبي از توليد انرژي را حفظ كنيم در حالي كه هزينه ها را كاهش داده و برق مور

  "كرده باشيم.

اعالم كرده بود كه در پي تالش براي كم كردن استفاده از زغال سنگ، پيشنهادي براي  Draxاوايل ماه دسامبر شركت 
  ميليون پوند ارزش خواهد داشت. 340و چهار پمپ بنزين ارائه كرده است. اين قرارداد  Opus Energyخريد شركت 

‐https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/29/christmas‐day‐2016منبع : 

renewable‐energy‐uk‐green‐electricity  
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