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גורל המראות השבורות
שוחרי איכות הסביבה התומכים בהתלהבות באנרגיה סולארית אינם ערים לסיכון הסביבתי שמציבים הרכיבים כשהם יוצאים מכלל
שימוש .תעשיית האנרגיה הסולארית החלה רק השנה למחזר בהתנדבות מודולים משומשים באמצעות  ,PV Cycleמערך איסוף פוטו-
וולטאי ,אולם כמות המודולים שיצאו מכלל שימוש צפויה להגיע ב 2020 -ל 35 -אלף טונות בשנה
למאמר המלא הקש כאן

תחזית אופטימית לאנרגיית הרוח
בשנה שעברה הקשתה בעיית המימון על החברות העוסקות בפיתוח אנרגיית הרוח ואילו עודף היצע יצר בעיות ליצרניות הסיניות של
טורבינות הרוח ,אך העידוד הממשלתי המגביר את הביקוש לאנרגיה ירוקה מזניק את שוק אנרגיית הרוח לגבהים חדשים ונראה
שעוד היד נטויה.
למאמר המלא הקש כאן

הדור הבא של טורבינות הרוח
הדור הבא של טורבינות הרוח יהיה מבוסס ככל הנראה על מערכת הנעה ישירה ולא על תיבת הילוכים ,הכוללת גלגלי שיניים ומסבים.
השינוי יקטין את מספר הרכיבים וייצור טורבינה אמינה ,קלה ובטיחותית יותר ,וכמובן יוזיל את מחירה.
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
עודף היצע של מודולים פוטו-וולטאיים יוביל
לאיחוד המתחרות החלשות ,לפי חברת
הייעוץ 'פייק ריסרץ' .החברה צופה שהרווחיות
של יצרניות רבות תיפגע בשל כושר הייצור
העודף ,למרות שהביקוש לאנרגיה סולארית
ימשיך להיות חזק השנה .כ 190 -יצרניות של
תאים ומודולים פועלות כיום בשוק ה.PV -
)(ICIS, 30.5.10

מדענים במכון לביו-אנרגיה בארה"ב הצליחו
לייצר ביו-דיזל מקנה סוכר באמצעות חיידקי
אי .קולי ,מבלי להוסיף כימיקלים .החיידקים
מייצרים בדרך כלל רק את הכמות הדרושה
למחייתם ,אולם המדענים הצליחו להניע
אותם לייצר עודפים .הביו-דיזל המופק
בתהליך יקטין את פליטות גזי החממה ב-
 ,85%טוענים החוקרים.
)(World Watch, 5 – 6 /10

המתקן הניסיוני הראשון בעולם לייצור בנזין
מסוכר צמחי החל לפעול במדינת ויסקונסין
בארה"ב .המתקן הוא מיזם משותף של
'של'' ו'וירנט' ,המתכננות לייצר בו  38אלף
ליטר בנזין בשנה .לפי החברות ,בניגוד
לאתנול  ,10%ניתן יהיה להשתמש בבנזין
ללא התאמות מנוע ,ציוד או תשתיות.
)(Petroleum Review, 5/10

המרוץ אחר מקורות אנרגיה חלופית הביא
חוקרים מאוניברסיטת פאטרס ,שביוון ,למי
גבינה – תוצר לוואי של ייצור גבינות פטה.
תרביות חיידקים במים עתירי סוכר לקטוז
אלו צורכות את הסוכר בתאי דלק ומייצרות
זרם חשמלי .מפעל ממוצע לגבינה מייצר כ-
 4,000טון מי גבינה בשנה שיש לסלק.
)(The Economist, 22.5.10

במסגרת מיזם Clean Energy Cash-back
משלמת ממשלת בריטניה החל מחודש
אפריל תעריפי הזנה למיזמים קטנים של
אנרגיה סולארית ואנרגית הרוח .גובה
התשלום )כ 0.46 -אירו לקוט"ש( עומד
ביחס הפוך לגודל המיזם )עד  5מגה-וואט(.
התעריפים מובטחים ל 25 – 20 -שנה.
)(World Watch, no. 2, 2010

תחנת הכוח הסולארית ) (PVהגדולה
באיחוד האירופי )(Castilla-La Mancha
נמצאת בספרד וכושרה  50מגה-וואט.
השנייה בגודלה ) 47מגה-וואט( נמצאת אף
היא בספרד ,והשלישית בפורטוגל )46
מגה-וואט( .חוות הרוח הגדולה ביותר
נמצאת מול חופי דנמרק ,וכושר הייצור
שלה  209מגה-וואט.
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