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ירוק עולמי
 הסוכנות הבינלאומית
לאנרגיה מתחדשת )(IRENA
הודיעה בוועידה השנתית,
שנערכה בינואר בדובאי ,על
מיזם חלוצי של אטלס עולמי
נגיש לכול ,שיסייע למדינות
השונות להעריך את
הפוטנציאל שלהן בתחום
האנרגיה המתחדשת.
בשלב א' כולל האטלס נתונים
ומפות של מקורות שמש ורוח.
)(IRENA News, 13.1.13

 מושל ניו יורק ,אנדריו קומו,
מתכנן להקצות  1מיליארד
דולר להקמת "בנק ירוק",
שיסייע להצמיח כלכלת 'קלין
טק' .הבנק יעניק למגזר
הפרטי מימון משלים .מדינת
ניו יורק מוציאה כ1.4 -
מיליארד דולר בשנה על
אנרגיה מתחדשת וייעול
צריכת האנרגיה.
(Environmental Finance,
)10.1.13
 ממשלת סין אישרה תוספת
כושר ייצור חשמל מאנרגיה
סולארית בהיקף של GW 10
ב ,2013 -לעומת  GA 4ב-
 .2012ההחלטה שהתקבלה
בעת שזיהום האוויר בבייג'ינג
שבר שיאים חדשים ,צפויה
לסייע בפתרון בעיית עודפי
כושר הייצור של יצרניות
הציוד הסולארי הסיניות.
(The Wall Street Journal,
)14.1.13



ציי רכב נטענים

מכוניות חשמליות חיוניות להשגת יעדה של
בריטניה להגיע לאפס פליטות פחמן מתחבורה.
יותר מ 50% -מהמכירות של מכוניות חדשות
הן לציי רכב ,ומעבר של ציי רכב לכלי רכב
ירוקים ישפיע מאוד על צמצום הפליטות
מתחבורה ,כותבת קרוליין ווטסון ,מנהלת
אסטרטגיות תחבורה ,ב'קרן לחיסכון באנרגיה'.
למאמר המלא הקש כאן



מימן :דלק העתיד
המימן נקי ,ניתן להפקה יציבה ויכול לפתור
את בעיית העומס הגובר על רשתות
החשמל .כל יצרניות הרכב מפתחות עתה
תאי דלק מימן ,אך בדרך הארוכה לשכנוע
ההמונים שהמימן הוא דלק העתיד ,יש
לפתור סוגיות סבוכות ולנפץ כמה מיתוסים.
למאמר המלא הקש כאן



ביו-בוטנול כתחליף אתנול

הדירקטיבה של האיחוד האירופי מחייבת
להכפיל את תכולת דלקי הביו בדלקי תחבורה
ל 1% -עד  ,2020אולם לאתנול יש מגבלות
שמקשות על השגת יעד זה .ביו-דלק שניתן
להשתמש בו במסגרת התשתיות הקיימות הוא
ביו-בוטנול ).(Biobutanol
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
 בלגיה מתכננת לבנות אי
לאחסון עודפי אנרגיית רוח.
מאגר מים גדול ייבנה במרכז
האי שצורתו פרסה ,ובשעות
הלילה כשהצריכה נמוכה
יישאבו מימי המאגר החוצה
אל הים באמצעות טורבינות.
בשעות היום כשהצריכה
גבוהה ישובו המים בחזרה
למאגר,
(Renewable Energy
)World, 24.1.13

 אנרגיה סולארית תספק
חשמל לאסדת הפקה בשדה
הנפט 'הילאל בי ,'.במימי
מפרץ סואץ .המערכת כוללת
קולטים בשטח של כ 200 -מ',
 6סוללות ומתקני עזר שיספקו
חשמל בהספק של .36-kW
ספק הציוד הוא החברה
להנדסת חשמל 'דאברוק'.
)(Offshore, 30.1.13

 יפן מתכננת לבנות את חוות
הרוח הימית הגדולה בעולם,
במרחק של כ 17 -ק"מ מחופי
פוקושימה .החווה תכלול 143
טורבינות רוח בכושר ייצור
כולל של  1ג'יגה-ואט ,והיא
חלק מהתכנית להגדיל את
מקורות האנרגיה המתחדשת
כדי לפצות על השבתת 54
כורים גרעיניים בעקבות
הצונאמי.
)(PEI, 6.2.13
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