ז' תשרי תשע"ב 5 ,אוקטובר 2011

הזוג המוזר – מערכות סולאריות היברידיות
פאנלים המייצרים גם חום וגם חשמל יכולים לנצל טוב יותר את אור השמש ,אך חום מהקולט התרמי יכול לגרום נזק לתאים
הפוטו-וולטאיים הרגישים .המאמר סוקר את היתרונות ואת החסרונות של מערכות סולאריות היברדיות.
למאמר המלא הקש כאן

יש עתיד לביו-דלק
חברת הנפט הבינלאומית 'של' מאמינה שהגברת השימוש בביו-דלק היא הדרך היעילה ביותר להפחית את פליטות גזי
החממה מכלי הרכב .החברה המאמינה בעתיד הביו-דלק ,הקימה את 'ראייזן' ,מיזם ביו-דלק חדש להפקת אתנול מקני סוכר,
שהחל לפעות בתחילת השנה במדינת סאו פאולו בברזיל.
למאמר המלא הקש כאן

מלך השמש
מרוקו מותירה את שכנותיה מאחור ומקדמת את התוכנית הסולארית השאפתנית ביותר בצפון אפריקה .המלך כבר נתן את
הסכמתו לתוכנית הסולארית ,שתקזז צריכה של מיליוני טונות של נפט בשנה במדינה שמייבאת  95%מצריכת האנרגיה
שלה .יעד התוכנית הוא כושר ייצור סולארי של  2,000מגה-ואט עד .2020
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
סין עומדת עתה בראש רשימת המדינות
האטרקטיביות ביותר להשקעה במיזמי אנרגיה
מתחדשת ,לפי הדוח הרבעוני האחרון של
'ארנסט אנד יאנג' .עלייה בהוצאות המימון
וקיצוץ בתמריצים הממשלתיים פגעו ביעדים
אחרים שנפגעו מהמיתון הכלכלי ,אך בסין
מתוכננים מיזמי רוח בהיקף של .GW 2
)(Renewable Energy World, 30.8.11

פשיטת הרגל של יצרנית הפאנלים הסולאריים
האמריקאית 'סולינדרה' מעוררת ספקות באשר
ליכולת של משרד האנרגיה של ארה"ב לבחור
את הזכאים למימון מיזמי אנרגיה מתחדשת
וחששות לגורל  10מיליארד דולר שהוקצו
לערבויות .המשרד אישר ל'סולינדרה' ב2009 -
ערבות להלוואה של  535מיליון דולר.
)(Environmental Finance, 15.9.11

אנרגיית הרוח תספק  15.7%מצריכת החשמל
של מדינות האיחוד האירופי ב ,2020 -לעומת
 5.3%בסוף  ,2010לפי דוח של איגוד אנרגיית
הרוח האירופי ) .(EWEAלפי הדוח ,תספק
אנרגיית הרוח ב 28.5% 2030 -מצריכת
החשמל של האיחוד ,וכושר הייצור המותקן יגדל
ל) GW 400 -מתוכם  GW 150מחוות רוח בים(
)(New Energy no. 4, 2011

החברה הדרום קוריאנית 'אל .ג'י' ,תשקיע 6.8
מיליארד דולר עד  2015באנרגיה ירוקה.
ההשקעות יתמקדו בייצור רכיבים למכוניות
חשמליות ,באנרגיה סולארית ,בטיפול במים
ובמפעל לייצור פוליסיליקון .החברה הקוריאנית
צופה שעד  2015יסתכמו ההכנסות
מההשקעות הירוקות ב 8.5 -מיליארד דולר.
)(Environmental Finance, 27/9/11

יפן הודיעה על שינויים משמעותיים במדיניות
האנרגיה שלה ,הכוללים את הגדלת המימון
למיזמי אנרגיה מתחדשת והגדלת הנתח
שלה בסל האנרגיה היפני ל 20% -עד ,2020
 10מיליון בתים יזכו לגגות סולאריים ,ופליטות
גזי החממה יופחתו ב .25% -התלות היפנית
באנרגיה גרעינית תבוטל כליל עד .2050
)(New Energy no 4, 2011

אנרגיה מתחדשת תהיה מקור האנרגיה
הראשונית שיצמח בקצב המואץ ביותר ב25 -
השנים הבאות ,לפי תחזית האנרגיה השנתית
של משרד האנרגיה האמריקאי ).(IEO2011
צריכת האנרגיה המתחדשת תצמח ב2.8% -
בשנה ,ונתח האנרגיה המתחדשת בסל
האנרגיה העולמי יגדל ל 15%-ב.2035 -
)(International Energy Outlook, 2011
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