א' שבט תשע"ב  25בינואר 2012

במבוך הגרוטאות
ליצרניות הלוחות הסולאריים היה שפע של זמן לגבש תכנית למחזור מרצון של לוחות סולאריים שיצאו מכלל שימוש ,אך
לאחר שסוף כל סוף סוכם על תכנית למחזור מרצון ,הן גילו שהאיחוד האירופי נואש מהן והוא נחוש להחיל עליהן את החוק
למחזור פסולת חשמלית ואלקטרונית ) ,(WEEEהיצרניות יצטרכו לממן את המחזור ולדווח על כל לוח שנמכר.
למאמר המלא הקש כאן

מלכודת שמש
טכנולוגיה חדשנית להפקת חשמל סולארי של ד"ר ברמל ועמיתיו מהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס ) (MITמשפרת את
יעילות התהליך .מלכודת השמש מנצלת את קרינת השמש להפקת חשמל באמצעות שקעים זעירים בלוח טונגסטן
הלוכדים את חום השמש ,לפי החוקרים ,המלכודת ממירה  37%מאור השמש לחשמל.
למאמר המלא הקש כאןן

טביעת רגל פחמנית ירוקה
מחקרים על פלטות גזי חממה מביו-דלק שנערכו לפי הזמנת מועצת האיחוד האירופי ,מטילים ספק בתרומה הסביבתית
של הביו-דיזל ומעוררים מחלוקת חריפה בבריסל .חישוב כמות הפליטות משינוי השימוש בקרקע ) (ILUCמגידולי מזון
לגידולים לייצור דלק ,מגדילה את פליטות הפחמן שאינן כלולות עתה בטביעת הרגל הפחמנית של הביו-דלק.
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
ההשקעות באנרגיה מתחדשת גדלו ב2011 -
ב 5% -לעומת השנה הקודמת והסתכמו ב-
 260מיליארד דולר ,לפי 'בלומברג אנרג'י
פיננס' .השקעות באנרגיה סולארית גדלו ב-
 36%ל 136.6 -מיליארד דולר ,למרות ירידה
של כ 50% -במחיר טכנולוגיית ה PV-ב-
 ,2011וירידה של  75%מאז .2009
)(Environmental Finance, 12.1.12
כושר ייצור חשמל מאנרגיית הרוח בעולם
גדל במחצית הראשונה של  2011ב15% -
לעומת התקופה המקבילה ב 2010 -והסתכם
ב 215 -ג'יגה-ואט ,לפי איגוד הרוח העולמי
) .(WWEAמתוך גידול של  GW 18בכושר
הייצור העולמי נוספו  GW 8בסין ,שכושר
הייצור שלה הוא הגדול בעולם – .GW 52.8
)(New Energy, No. 5, 2011

הרשות הפלשתינאית מעודדת השקעות
באנרגיה סולארית באמצעות מענקים בהיקף
של  5.5מיליון יורו ותעריפי הזנה של  0.22יורו
לקוט"ש .התוכנית כוללת בניית גגות סולאריים
בכושר של  5מגה-ואט עד  .2015היעד של
הרשות הוא הספקת  20%מצריכת החשמל
באמצעות אנרגיה מתחדשת עד .2020
)(New Energy, No. 6, 2011
נפט יספק  87%מצריכת האנרגיה של מגזר
התחבורה ב ,2030 -לעומת  95%כיום ,ודלקי
ביו יספקו כ ,7% -לפי תחזית הביקוש
לאנרגיה  2030של  .BPהביקוש לאנרגיה
בתחבורה יצמח בקצב האיטי ביותר ,בשל
התייעלות בצריכת הדלק ,שתקזז את הגידול
במכירות כלי רכב במדינות המתפתחות.
)(BP Press Release, 18.1.12

בחריין עתירת עתודות הנפט שוקלת להקים
'סוכנות אנרגיה' שתעסוק בחיסכון באנרגיה
ובפיתוח אנרגיה מתחדשת .ה'סוכנות הירוקה'
תפעל במסגרת תכנית  UNPDשל האו"ם.
רשות הנפט והגז ורשות החשמל והמים של
בחריין ישתתפו פעולה במיזמי אנרגיה ירוקה
במסגרת הסוכנות.
)(Arab Oil & Gas, 1.1.16
על הממשלות להתייחס לאנרגיה מתחדשת
כחלק מאסטרטגיית הפיתוח הכלכלי ,ולא כחלק
ממדיניות הגנת הסביבה עם יתרון משני של
יצירת משרות חדשות ,כך עולה מדוח של 'קלין
אנרג'י גרופ' ,שנערך עבור  ,IEA – RETDאגוד
של  9מדינות הפועל תחת המטריה של סוכנות
האנרגיה הבינלאומית
)(Hydrocarbon Processing, 1.1.12
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