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להגדיר מחדש את עלות המעבר לירוק
הסובלנות הציבורית והפוליטית כלפי עלויות האנרגיה המתחדשת השתנתה מאז תחילת המשבר הכלכלי העולמי ב.2008 -
ממשלות עם מגבלות תקציב קיצצו את התמיכה במגזר האנרגיה המתחדשת ,וחששות הציבור מהאמרת מחירי האנרגיה
הפכו לנושא פוליטי .האם נוכל להרשות לעצמנו להמשיך ולסבסד אנרגיה מתחדשת?
למאמר המלא הקש כאן

חשמל מהים
ניצול הפרשי הטמפרטורות בין המים שעל פני האוקיינוס לבין המים בעומק של  1ק"מ לייצור חשמל הוא רעיון שהוצא אל
הפועל לפני  80שנה ,ועתה מנסים ליישמו פעם נוספת' .לוקהיד מרטין' וכמה חברות קטנות יותר בעולם מפתחות את
הטכנולוגיה .המתקן הניסיוני הראשון מוקם בהוואי ומתוכנן להפעלה ב.2015 -
למאמר המלא הקש כאן

תחנות כוח בבריטניה עוברות מפחם לביו-אנרגיה
הקשחת התקנות נגד פליטות הניעה תהליך של החלפת חומרי זינה בתחנת הכוח 'טילברי' ,שהפכה למתקן הביומסה הגדול
ביותר בעולם .תחנת כוח פחמית ,בכושר ייצור של  1,062מגה-ואט שהופעלה לראשונה ב ,1967 -הוסבה בהצלחה
בדצמבר  2011למתקן ביומסה בעל כושר ייצור של  742מגה-ואט.
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
דובאי משקיעה  3.27מיליארד דולר במיזם
אנרגיה סולארית שיתחיל להפיק חשמל בסוף
 .2013המיזם כולל פארק סולארי בשטח של
 48קמ"ר ובכושר ייצור של  1,000מגה-ואט.
שלא כשכנתה אבו-דאבי ,תלויה דובאי בייבוא
אנרגיה ,והיא מתכננת לייצר  5%מהחשמל
מאנרגיה מתחדשת עד .2030
)(Hydrocarbon Processing, 1.1.12
תעשיית אנרגיית הרוח בארה"ב הגדילה ב-
 2011את כושר ייצור החשמל בGW 6.8 -
ל ,GW 47.6 -גידול של  ,17%לפי איגוד
הרוח האמריקאי ) .(AWEAהאיגוד תובע
מהקונגרס להחליט על המשך תשלום
תמריצי המס כבר ברבעון הראשון של ,2012
כדי למנוע פגיעה בתעשיית הרוח.
)(Environmental Finance, 27.1.12

לפי נתונים ראשוניים הותקנו בגרמניה בשנת
 2011מתקנים סולאריים  PVבהיקף של 7.5
 ,GWמתוכם  GW 3בחודש דצמבר בלבד,
לעומת תחזית שנתית של .GW 3.5 – 2.5
נראה שמדיניות התמריצים של ממשלת
גרמניה עומדת שוב בפני שינוי ,והקיצוץ
המתוכנן של  15%בתעריפי ההזנה יוגדל.
)(Renewable Energy News, 27.2.12
שנת  2011היתה שלא כצפוי שנה רעה
לכמה יצרניות טורבינות רוח' .נורדקס' צופה
ירידה בהכנסות ל 930 -מיליון יורו והפסד
תפעולי קטן ,ו'וסטאס' ,מובילת השוק הדני,
צופה ירידה של  10%בהכנסות ל6.4 -
מיליארד יורו .הגורמים :ירידת מחירים ,שוק
מצטמק וביקוש חלש.
)(New Energy, No. 6, 2011

המרכז למחקרי אנרגיה וסביבה )(EERC
קיבל מענק של  906אלף דולר לפיתוח דלקים
חלופיים נוזליים ,כולל ביו דלק ,לשימוש צבא
ארה"ב .המרכז יפתח טכנולוגיות גיוז לחומרי
זינה שאינם נפט ,כפחם וכביומסה .היעד של
הצבא הוא שימוש במקורות אנרגיה מקומיים.
המחקר יושלם עד סוף ספטמבר.
)(Renewable Energy Focus, 29.2.12
השוק העולמי של טורבינות רוח קטנות )עד
 (kW 100צמח ב 2010-ל ,MW 275 -וצפוי
לצמיחה מואצת בשנים הבאות .הגורמים
המסייעים להתפתחותו :מחיר החשמל
למשתמש הסופי ,החזרים ,תמריצי מס ,הנחות
ממס רכוש ,תמריצים פיננסיים ,מדי צריכה
מתאימים וקלות הרישוי.
)(Re. Energy World Magazine, 28.2.12
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