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ירוק עולמי
 40 9אלף טורבינות רוח בכושר
ייצור של  51,630מגה-ואט
חשמל פעלו בארה"ב בסוף
הרבעון השלישי של ,2012
שנת שיא לתעשיית אנרגיית
הרוח האמריקאית ,לפי אגוד
אנרגית הרוח האמריקאי,
 8,430 .AWEAמגה-ואט
נוספים נמצאים בשלבי הקמה
ב 29 -מדינות בארה"ב.
(Renewable Energy World,
)24.10.12

< התאורה הסולארית דוחקת את
מנורות הנפט במדינות
המתפתחות
תאורה חשמלית סולארית זולה וטובה תוציא מכלל
שימוש את עששיות הנפט במדינות המתפתחות,
וכפי שקרה קודם לכן עם הטלפונים הניידים,
המחיר יורד ,האיכות משתפרת והתאורה
הסולארית הופכת ליותר נגישה ל 1.4 -מיליארד בני
אדם שאין להם גישה לחשמל.
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
 9תעשיית אנרגיית הרוח
האירופית חגגה ב27 -
בספטמבר את התקנת
הג'יגה-ואט ה 100 -של כושר
ייצור חשמל מאנרגיית רוח.
לפי אגוד אנרגיית הרוח
האירופי ) (EWEAנדרשו 20
שנה עד שהותקנו עשרת
הג'יגה-ואט הראשונים ,ורק
 13שנה להתקנת תשעים
ג'יגה-ואט נוספים.
)(New Energy, No. 5, 2012

< השיא האולימפי של בריטניה:
' 9איקאה' תשקיע  1.5מיליארד
אירו באנרגיה מתחדשת עד
 .2020היעד של יצרנית
הרהיטים השבדית הוא
עצמאות אנרגטית .החברה
התקינה  342אלף פאנלים
סולאריים בחנויות ובמפעלים
שלה ,ומקורות ירוקים
מספקים כבר עתה 27%
מצריכת האנרגיה שלה.
(Environmental Finance,
)24.10.12
 9בנק הייצוא והייבוא של
ארה"ב מממן מיזמי אנרגיה
מתחדשת של חברות
אמריקאיות בחו"ל בהיקף
כולל של עד  2מיליארד דולר.
הבנק מבקש לסייע לתעשיית
אנרגיית הרוח המקומית להגן
על השווקים שלה בחו"ל,
ולאחרונה מימן שתי עסקות
עם ברזיל ודרום אפריקה.
)(New Energy, no. 5, 2012

 GW 2מאנרגית רוח בים
לקראת סוף השנה אמורה בריטניה להפוך למדינה
הראשונה בעולם המתגאה בכושר ייצור מותקן של
 GW 2חשמל המופק בים מאנרגיית רוח .היעד
הוא כושר ייצור מותקן של  18ג'יגה-ואט עד ,2020
אולם הרפורמה בשוק החשמל ומחסור בכוח אדם
מיומן עלולים לעכב את השגתו.
למאמר המלא הקש כאן

< מעמדת נ"מ למתקן לאחסון
אנרגיה ירוקה
מגדל ששימש כעמדת נ"מ בהמבורג בתקופת
מלחמת העולם השנייה מוסב עתה למתקן לאחסון
אנרגיה .במגדל יאוחסן תמהיל של אנרגיה
ממקורות מתחדשים ,מביו-גז ועד לאנרגיה
סולארית טרמית ,שיספק מים חמים ל3,000 -
משקי בית.
למאמר המלא הקש כאן

 9חווה סולארית בכושר של
 100מגה-ואט תיבנה בעיר
מכה בערב הסעודית .על
הזוכה בהסכם  BOTלהקמת
החווה יוכרז בינואר .כמו כן
בוחנת העיר בניית טורבינות
רוח ומתקן להפקת אנרגיה
מ 400 -טון אשפה ביום
שמייצרים התושבים ומיליוני
עולי הרגל לעיר הקדושה.
)(PEI, 10/12

 9ספרד ביטלה את החרם על
ייבוא ביו-דיזל מארגנטינה
ומאינדונזיה .האיסור על
הייבוא מארגנטינה הוטל
באפריל בתגובה על הלאמת
עסקי חברת הנפט הספרדית
 YPFבארגנטינה .ייצור דלק
ביו-דיזל בארגנטינה צפוי
להגיע ב 2012 -לשיא של 3
מיליון ליטרים.
)(ICIS, 11.11.12
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