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שוק אנרגיית הרוח בארה"ב מתפרע
מאות יצרני טורבינות וספקים נוהרים למדינת ההזדמנויות הבלתי מוגבלות ,היכן שהרשויות המקומיות מתחרות בהענקת
תמריצים מפתים למשיכת עסקים וזיכויי המס והמענקים ניתנים בנדיבות .אולם בעוד שיצרנים חדשים יתחילו בקרוב לפעול
הצטמצם היקף ההתקנות החדשות עד כדי סכנת קריסה.
למאמר המלא הקש כאן

פיתוח מיקרו-טורבינה ליצור חשמל מביומאסה
ממשלות רבות בעולם מקצות נתח גדל והולך מתמהיל האנרגיה לביומאסה ,בתגובה לחששות הגוברים בעולם מפני שינויי
האקלים .חברות חשמל צועדות בעקבותיהן ,ומקימות תחנות כוח המונעות בביומאסה או משלבות ביומאסה עם פחם.
טכנולוגיה חדשה מנסה להתמודד עם האתגרים שמציב ייצור חשמל מביומאסה.
למאמר המלא הקש כאן

לא בחוף שלי ,בבקשה
אנרגיית הרוח מפיקה חשמל אך גם מעוררת התנגדות ומחלוקות פוליטיות לוהטות באזורים שונים בעולם .המייחד את
המאבקים האלו הוא ששני הצדדים טוענים שהם "ירוקים" ומגנים על הסביבה .מצד אחד – התומכים באנרגיה מתחדשת
המונעת את התחממות האקלים ,ומן הצד האחר – המתנגדים החוששים מפגיעה בנוף ומנזק לציפורים ולצמחייה.
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה מתחדשת
) (IRENAהחלה לפעול כארגון בינלאומי מוכר
ב 8 -ביולי ,לאחר ש 25 -מדינות אשרו רשמית
את האמנה 149 .מדינות )כולל ישראל( חברות
עתה בארגון .עדיין יש בעיות שלא נפתרו
ביחסים בין אבו דאבי ,בון ווינה וקשיים
פיננסיים בשל מדינות שעדיין לא שילמו את
דמי החבר(New Energy, no. 4, 2010) .

בריטניה תחמיץ את היעד של " 30%מאנרגיה
מתחדשת עד  "2020ללא השקעות של 10
מיליארד ליש"ט ,קובע מחקר של .PWC
מדיניות האנרגיה הבריטית מבוססת על תוספת
של  GW 27לכושר יצור החשמל ,כמחציתם
מאנרגיית הרוח ,אולם אשתקד לא הוקמו חוות
רוח בהיקף השנתי הנדרש כדי לעמוד ביעד.
)(edi.net.news 26.7.10

הצרכנים מעריכים בחסר את צריכת
האנרגיה של מכשירי החשמל הביתיים ואת
החיסכון באנרגיה בשיעור ממוצע של פי
 ,2.8לפי מחקר שנערך באוניברסיטת
קולומביה .הם דואגים לכבות נורות )100
וואט( ומתעלמים מווסת הטמפרטורה ,חם
או פושר ,במכונת הכביסה ) 4,000ואט
בשעה((The Economist, 21.8.10 .

ממשלת סין הודיעה שהיא מתכננת להשקיע
בשנים הקרובות מיליארדי דולרים בפיתוח
מכוניות חשמליות והיברידיות 16 .חברות
ממשלתיות כבר התאגדו במסגרת התוכנית
במטרה לייצר כ 500 -אלף כלי רכב ירוקים
בשנה ב 3-השנים הבאות בהשקעה הנאמדת
ב 15 -מיליארד דולר .היעד 5% :מצי הרכב.
)(The New York Times, 19.8.10

תוויות חדשות שיציינו את דרגת החיסכון
בדלק של כלי הרכב יודבקו על שמשות
המכוניות האמריקאיות החדשות ,החל משנת
המודל  .2012מכוניות חשמליות יקבלו את
הדרוג  ,A+מכוניות היברידיות יסתפקו ב,A -
ואילו מכוניות המונעות בבנזין ידורגו ממינוס
 Aועד  ,Dלפי צריכת הדלק שלהן.
)(Renewable Energy, 20.8.10
עוד חווה סולארית בכושר של  100מגה-וואט
תוקם סמוך לסכר אסואן במצרים בהשקעה
של  557מיליון אירו .המיזם ממומן ע"י הבנק
העולמי והקרן לפיתוח אפריקה .השלמת
הבנייה מתוכננת ל .2017 -החווה הסולארית
הראשונה במצרים )בכושר של  140מגה-
וואט( תחובר לרשת החשמל בסוף .2010
)(New Energy, no. 4, 2010
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