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סלעים לוהטים ותקוות גדולות
ההפקה של אנרגיית מהחום שמתחת לפני הקרקע אינה מוגבלת יותר לאזורים של פעילות געשית .קידוח בארות לעומק
האדמה מאפשר הפקת אנרגיה כמעט בכל מקום בעולם .הסכנה היחידה :רעידות אדמה .טכנולוגיה חדשה ומבטיחה של
אנרגיה גיאותרמית עשויה לספק את כל הביקוש העולמי לחשמל
למאמר המלא הקש כאן

עתיד לא בטוח לחזון הבריטי של חוות רוח בים
בעקבות האיתותים החיוביים של הממשלה החדשה בבריטניה והתמריצים הקיימים ,ממתינות עשרות תוכניות להקמת
חוות רוח לאישור והיצרנים עומדים בתור כדי לפתוח מפעלים לייצור טורבינות ,אולם מימון ארוך טווח לתוכנית הבריטית
הגדולה להקמת חוות רוח ימיות  -אינו מובטח כלל
למאמר המלא הקש כאן

קוצרים מה שזורעים
עליית מחירי החיטה והתירס חידשה את הוויכוח על הפקת דלק מיבולים חקלאיים שנועדו בעצם למזון ,אולם גידולי
האנרגיה אינם חייבים לתפוס את מקומם של גידולי המזון .המאמר מצביע על פתרון של גידולים מעורבים המניבים גם
מזון וגם דלק וסוללים את הדרך לחקלאות מאוזנת אקלימית
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
 61%כושר ייצור החשמל החדש שהותקן
באיחוד האירופי ב 2009 -מבוסס על
אנרגיה מתחדשת ,כאנרגיה סולארית או
אנרגית הרוח .מהיתרה 26% :מבוססים על
גז טבעי 9% ,על פחם 2% ,על סולר ו2% -
על אנרגיה גרעינית ,.כך עולה מדוח
שפורסם ע"י תוכנית הסביבה של האו"ם.

הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה )(EPA
הגדילה את כמות האתנול שהיא מתירה
למהול בבנזין ל (E15) 15% -מ.10% -
בשלב זה יחול ההיתר רק על מכוניות נוסעים
משנת הייצור  2007ואילך .כשליש מיבול
התירס בארה"ב מיועד השנה לשוק הדלק
והוא יחליף כ 6.1% -מצריכת הבנזין.
)(Greentech Media, 13.10.10

לראשונה אושרה בארה"ב הקמת תחנות כוח
סולאריות על אדמה פדראלית .שר הפנים
האמריקאי ,קן סלאזאר ,התיר להקים
בקליפורניה את 'אימפריאל ואלי' ,תחנת כוח
סולארית  CSPבכושר של  709מגה-וואט,
ואת 'לוקרן' ,תחנת כוח סולארית  PVשל
'שברון אנרג'י' שכושרה  45מגה-ואט.
)(Greentech Media, 4.10.10

מחצית מההשקעות הכלל-עולמיות בהקמת
חוקרים מהאוניברסיטה למדעי החיים באאס,
שבנורבגיה ,טוענים שהצליחו לגלות אנזימים תחנות כוח חדשות ב 2009 -יועדה לתחנות
מסוג חדש שעשויים להגביר את תפוקת הביו -המפיקות חשמל מאנרגיה מתחדשת .אנרגיה
דלקים מסוגי ביו-מסה כקש ,עלי שלכת ומוצרי מתחדשת כבר מספקת כ 18% -מהחשמל
המיוצר בעולם ,אולם בישראל שיעור החשמל
לוואי מייצור מזון שאינם משמשים כמזון.
האנזימים החדשים מסייעים לשבור במהירות המופק כיום מאנרגיה מתחדשת הוא 0.4%
בלבד ,כ 50 -מגה-ואט.
תאית ופולימרים של סוכר בחומרי ביו.
)(Renewable Energy Focus, 11.10.10
)גלובס(12.10.10 ,

)(New Energy no. 4, 2010

הסובסידיות של ממשלת ארה"ב למשווקי
מערכות אנרגיה סולארית במגזר הפרטי גרמו
לויכוח לוהט בעמק הסיליקון שבארה"ב.
רוכשי המערכות נהנים מזיכוי מס של 30%
ממחיר המערכת ,אך שוכרי המערכות זוכים
בסבסוד גבוה יותר בשל הכללת הוצאות
כמימון ,אחזקה ושירות במחיר המערכת.
)(Wall Street Journal, 14.10.10
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