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מימן :הפתרון המועדף
שיפורים בטכנולוגיית ההפקה והמוניטין של המימן כדלק ירוק מבטיחים את עתיד המימן בתעשיית האנרגיה .העולם מבקש
להשתחרר מהתלות בפחמימנים ,והמימן עשוי להיות הפתרון המועדף למנוע הבעירה הפנימית ,ולפתור את בעיית האספקה
המקוטעת בייצור חשמל מאנרגיית רוח או מאנרגיה סולארית.
למאמר המלא הקש כאן

יתרונות הפקת דלק מפסולת פלסטיק
הניסוי המוצלח במחזור פלסטיק לדלק ) (PTF – Plastic to Fuelשערכה ענקית הכימיקלים האמריקאית 'דאו כימיקל'
במפעלה במידלנד במדינת מישיגן ,הוא בשורה טובה לתעשיית הפלסטיק ,שמטרתה לקדם ניצול פוטנציאלי של פסולת
פלסטיק כמקור אנרגיה חלופי.
למאמר המלא הקש כאן

חטאי הפליטות
דנמרק שואפת להשתחרר עד שנת  2050מהתלות בפחם ,בנפט ובגז ,אבל מבט מקרוב בתכניתה מגלה דלת צדדית
שהושארה פתוחה לאנרגיה פחמימנית :תפיסת פחמן ואחסונו ) .(CCSבתחום התחבורה ,קופנהגן אינה חורגת מיעדי
האיחוד האירופי.
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
אנרגיה מתחדשת סיפקה כ 16% -מצריכת
האנרגיה )חשמל ,הסקה ותחבורה( העולמית
ב ,2010-לפי הדוח השנתי של .REN 21
כ 20%-מהספקת החשמל בעולם ב2010 -
מקורה באנרגיה מתחדשת ,ובתחילת השנה
כבר גדל הנתח של האנרגיה המתחדשת
בהספקת החשמל בעולם ל.25%-
)(Renewables 2011, REN 21

ההצעה לבטל את התמריצים לשימוש באתנול
זכתה ביוני לרוב בסנאט של ארה"ב .משלם
המסים האמריקאי משלם כ 1.78 -דולר כדי
להקטין את צריכת הבנזין בגלון אחד באמצעות
מהילת אתנול בדלק ,אולם אין הבדל משמעותי
בפליטות פחמן דו-חמצני בין בנזין לבין אתנול.
בקונגרס האמריקאי צפויה התנגדות לביטול.
)(The Economist, 25.6.11

'גוגול' השקיעה  100מיליון דולר בחוות הרוח
'שפרד' ,שבמדינת אורגון .חוות הרוח שכושרה
 845מגה-ואט תחובר לרשת ב' .2012 -גוגול'
שהשקיעה קודם לכן  168מיליון דולר בתחנת
כוח סולארית בקליפורניה ,מרחיבה את
השקעותיה באנרגיה מתחדשת כדי להשתחרר
מתלות מרכזי המידע הגדולים שלה בנפט ובגז.
)(New Energy no. 3, 2011

בית הנבחרים הבריטי אישר יעד של 50%
קיצוץ בפליטות גזי חממה ב 2025 -לעומת
רמתן ב 40% .1990 -מהקיצוץ יושגו באמצעות
אנרגיה מתחדשת ו 40% -באמצעות אנרגיה
גרעינית .היעד ל 2020 -הוא  .34%בריטניה
רחוקה מאוד מיעדים אלו ,ונשקלת החלופה
להרחבת השימוש דווקא באנרגיה גרעינית.
)(New Energy no. 3, 2011

 54.9מיליון מכוניות נוסעים יוצרו ב2010 -
ברחבי העולם ,לעומת  45.3מיליון בשנה
הקודמת ,לפי דוח של HIS Automotive
תעשיית הרכב העולמית התאוששה
ממשבר שנמשך שנתיים .כולל כלי רכב
מסחריים ,יוצרו ב 2010 -בעולם 74.7
מיליון כלי רכב לעומת  60מיליון ב.2009 -
)(Vital Signs, 12.7.11

'וול סטריט ז'ורנל' חושף את מיזם ההזנק
הישראלי  Innowattechואת מיסדו ,פרו' חיים
אברמוביץ' מהטכניון ,העורכים ניסוי בכבישי
ישראל בהפקת חשמל מתנועת המכוניות .גופי
מתכת זעירים המוטמנים מתחת לכביש
מפיקים חשמל מלחץ צמיגי כלי הרכב .היעילות
האנרגטית היא  60%וניתן לשפרה.
)(Wall Street Journal, 19.7.11
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