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ירוק עולמי
 9יצור האתנול בארה"ב צנח
לשפל של שנתיים בעקבות
הבצורת החמורה שגרמה
לזינוק במחירי התירס ,לפי
הדוח החודשי של ,IEA
וגוברים הלחצים על סוכנות
הסביבה האמריקאית )(EPA
לבטל את תקני הדלק
המתחדש ) (RFSהמחייבים
לייצר השנה  13.2מיליארד
גלונים אתנול.
(Renewable Energy
)Focus, 19.8.12

 9שטחי היערות בעולם קטנו
ב 1.3% -או  520אלף קמ"ר
בין השנים .2010 – 2000
הגורמים העיקריים לביעור
יערות :עיור ,חקלאות וסלילת
כבישים 31% .מאדמת כדור
הארץ מכוסים כיום ביערות,
בשטח כולל של  40.3מיליון
קמ"ר.
)(Vital Signs, 2012

 9חברת הגפ"מ הבריטית,
'קאלור' ,החליטה לא להסב
 30%מצי הרכב שלה לביו-
דיזל ,לאחר שבדיקות העלו
שההסבה עלולה "לגרום סיכון
לאמינות התפעול של כלי
הרכב" ,בעיקר בימים קרים.
ההסבה היתה אמורה להקטין
את פליטות ה CO 2 -של
החברה ב 6,135 -טון בשנה.
)(Eddie News, 18.8.12

< הקץ לפריחת האנרגיה
המתחדשת בארה"ב?
 2012היא שנה גורלית למגזר האנרגיה
המתחדשת בארה"ב בשל ירידה חדה בסיוע
הפדראלי לטכנולוגיות נקיות ,משיא של 44.3
מיליארד דולר ב .2009 -קריסת מחירי הגז
הטבעי מקשה על השחרור מהתלות בסיוע
ממשלתי למרות הירידה בעלויות.
למאמר המלא הקש כאן

< אחריות לא מושלמת
בשל התחרות העזה בשוק הסולארי מעניקים
היצרנים כתבי אחריות וערבויות ביצוע נדיבים
יותר ויותר ,אך המפעילים אינם מוגנים לחלוטין.
האותיות הקטנות בכתבי האחריות יוצרות
לעתים קרובות פרצות המאפשרות ליצרנים
להשתחרר מאחריותם על פגמים
למאמר המלא הקש כאן

< עתיד ייצור חשמל
מפחמימנים
תחנות כוח פחמימניות בעלות גמישות תפעולית
הן המפתח לשילוב אנרגיות מתחדשות לרשת,
ותנאי סף הכרחי לצמיחת מקורות מתחדשים.
המאמר בוחן את משמעות השילוב של אנרגיה
מתחדשת בשוק החשמל האירופי ,והשלכותיו
על התכנון והבנייה של תחנות כוח חדשות.
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
 9סין היא מעצמה סולארית,
השולטת ב 70% -מכושר
הייצור העולמי של פאנלים
סולאריים 90% .מתוצרת
התעשייה הסולארית של סין
מיועדים לשווקים באירופה
ובארה"ב 2,000 .חברות
פועלות בתעשייה הסולארית
בסין ,ומחציתן מתמקדות
בייצור מוצרים סולאריים.
(Renewable Energy
)World, 15.8.12

 9הקיצוצים בתעריפי הזנה,
סובסידיות ותמריצי מס
לאנרגיה מתחדשת הם מגמה
עולמית .מהודו ,בה הופחת
הפחת המואץ לטורבינות רוח
מ 80% -ל 15% -בשנה ,ועד
לאיטליה ,בה מתוכננים
קיצוצים נרחבים בתעריפי
ההזנה.
(New Energy No. 3,
)2012

 9מלחמת הסחר מרתיעה את
החברות הסיניות מלחדור
לשוק האמריקאי ,וחברות
דרום קוריאניות ממלאות את
החלל" .נקסלון" הודיעה על
פתיחת משרד בסן אנטוניו,
שבטקסס ,כחלק ממיזם
סולארי בהיקף של ,MW 400
ו'האנווה' הודיעה על הקמת
חברה בת אמריקאית.
(Renewable Energy
)World, 13.8.12
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