| ו' באב תשע"ב |  25ביולי 2012

ירוק עולמי
 9אנרגיה מתחדשת סיפקה ב-
 2.1% 2011מצריכת
האנרגיה העולמית ,לעומת
 0.7%ב ,2001 -לפי הדוח
הסטטיסטי של 'בי .פי .'.בעוד
שייצור ביו-דלק לתחבורה גדל
ב 2011 -רק ב ,0.7% -נרשם
גידול של  17.7%בייצור
חשמל ממקורות של אנרגיה
מתחדשת.
(BP Statistical Review,
)June 2012
 9היעדים החדשים של האיחוד
האירופי ל 2050-צפויים
להתמקד באנרגית הרוח
שאמורה לספק  50%מצריכת
החשמל .היעד האירופי לשנת
 2020הוא  :20-20-20קיצוץ
של  20%בפליטות פחמן דו-
חמצני ,בצריכת אנרגיה ונתח
של  20%אנרגיה מתחדשת
בתמהיל המקורות.
)(New Energy No. 3, 2012

 12% 9מהחשמל במצרים
הופקו ב 2010 -ממקורות של
אנרגיה מתחדשת ,בעיקר
אנרגיה הידרואלקטרית
ואנרגיית רוח ,לפי דוח של
הבנק האפריקאי לפיתוח.
מצרים מובילה במזה"ת
ובאפריקה בניצול אנרגית
הרוח ,וחוות רוח בכושר של
 MW 550חוברו לרשת
החשמל ב.2010 -
)(New Energy No.3, 2012

< מחשוב ענן ואנרגיה
מתחדשת
מחשוב ענן מאפשר למאות אלפי חברות לאחד
את השימוש שלהן לקומץ מרכזי נתונים ובכך
לייעל את צריכת האנרגיה ולהקטין את טביעת
הפחמן הקולקטיבית .המהפכה הטכנולוגית
החדשה תתרום לסביבה רק אם תנצל את
הסינרגיה עם האנרגיה המתחדשת.
למאמר המלא הקש כאן

< קרינה מרוכזת כובשת את
המדבר
טכנולוגיה סולארית חדשה לריכוז האור מאיימת
לדחוק את תאי הסיליקון והלוחות הדקים:
מערכות שמרכזות את קרינת השמש ומנצלות
את האנרגיה המצטברת לייצור חשמל .מגוון
דגמים מתחרים עתה על מקום תחת שמש
המדבר.
למאמר המלא הקש כאן

< ים של שינויים
נמל רוטרדם ,שהיה פעם הגדול בעולם ,ירד
מגדולתו בעקבות המשבר הכלכלי והתחרות
הגוברת .הנמל מתכנן להשקיע  3מיליארד אירו
במיזם הרחבה המבוסס על אנרגיה מתחדשת
)בעיקר ביומסה( כדי לכבוש מחדש את מקומו
בין הנמלים המובילים בעולם.
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
 9יותר גדול יותר ירוק? מחקר
של המכון להנדסת הסביבה
בציריך בדק אם טורבינות
הרוח הגדלות והולכות עדיין
ידידותיות לסביבה .המכון
בדק את פוטנציאל התחממות
האקלים של טורבינות בקוטר
 90-12מ' ,וקבע שטורבינות
גדולות מקטינות את
פוטנציאל התחממות האקלים
ב.14% -
(Renewable Energy
)World, 27.6.12
 9מתקן הביומסה הגדול ביותר
בעולם ,תחנת הכוח הבריטית
'טילברי' )ר' דף ירוק (7.3.12
הופעלה מחדש ,לאחר
השבתה של  4חודשים בשל
שריפה .התחנה שכושרה
 ,MW 750מופעלת על ידי
 RWEומוזנת בפתיתי עץ.
היא פעלה במשך כחודש עד
לשריפה.
)(PEI, 1.7.12
' 9אבאונד סולאר' ,יצרנית
אמריקאית של פנלים
סולאריים דקים ,הלכה
בעקבות 'סולינדרה' והודיעה
על פשיטת רגל .החברה
קבלה מימון של  70מיליון
דולר בערבות משרד האנרגיה
של ארה"ב ,ומשלמי המסים
יפסידו כמחצית בשל חוסר
יכולתה להתחרות ביצרני
הפנלים הזולים מסין.
(Renewable Energy
)News, 28.6.12
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