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סחר הדלק בעתיד :מגמות וגורמים עיקריים
המשבר הפיננסי האחרון יצר עניין גובר בתוכניות ליצירת סוגי דלק באיכויות שונות ולשיפור נצילות כלי הרכב ברחבי העולם.
המאמר עוסק בגורמים העיקריים שייעצבו את הסחר העולמי בדלק לתחבורה בעשור הבא ,והוא כולל סקירה על השפעת הרגולציה
על התפתחות סוגי דלק מתחדשים.
למאמר המלא הקש כאן

טורבינות חכמות מתחכמות לרוח
טורבינות רוח מצוידות בחיישנים יזהו את כיוון ועוצמת הרוח לפני שתגיע אליהן ויכוונו את עצמן לקראתה .הטכנולוגיה החדשה
שפותחה במעבדה הלאומית לאנרגיות חלופיות בדנמרק ) (Risoe DTUתורמת לניצול מרבי של הרוח ומייעלת את ייצור החשמל
ב.5% -
למאמר המלא הקש כאן

טכנולוגיות חדשות למחזור חום
הרעיון של מחזור נייר ,זכוכית ,מתכת ופלסטיק הפך לדבר שבשגרה ,אך טכנולוגיות חדשות הנמצאות בשלבי פיתוח שונים
מאפשרות למחזר גם את החום הנמצא באטמוספרה או הנפלט ממחשבים ,שרתים ,או עצמים חמים אחרים ,ולנצלו לייצור אנרגיה.
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
'סימנס' ו'ג'נרל אלקטריק' מתכננות להקים
מפעלים לייצור טורבינות רוח בבריטניה.
שתי החברות מתחרות בשוק טורבינות
הרוח האירופי ,ומנצלות את התנאים
הנוחים והעידוד הממשלתי בבריטניה' .ג'י.
אי ,'.יצרנית הטורבינות השנייה בגודלה
בעולם ) (19%לאחר 'וסטאס' ) (20%הדנית.
)(The Times, 29.3.10
'אינטל' מפתחת מתקן שיעקוב בשלב
הראשון אחר צריכת מכשירי החשמל בבתי
הצרכנים ולאחר מכן גם ינהל וייעל את
הצריכה .צרכנים פרטיים צורכים כ30% -
מצריכת האנרגיה בעולם ,לפי החברה,
הטוענת ש 1 -מיליון בתים פרטיים מחייבים
הקמת תחנת כוח בכושר .MW 700 –600
)(Greentechmedia.com, 15.4.10

ערב הסעודית תבנה תחנת כוח סולארית
בכושר ייצור של  10מגה-ואט ,שתספק
חשמל למתקן התפלה .השמש הסעודית
מפיקה  7,000ואט של אנרגיה ל 1 -ממ"ר
במשך  12שעות ביום ,והממלכה מתכננת
לנצל את מקור האנרגיה המתחדש להוזלת
עלויות יצור החשמל והתפלת המים.
)(Arab Oil & Gas, 1.3.10

'קליפר ווינדפאואר מרין' הודיעה שתייצר את
הלהבים לטורבינת הרוח מהגדולות בעולם
במפעל חדש ,שהקמתו תושלם עד סוף .2010
דגם האב של הטורבינה מתוכנן להפעלה בסוף
 .2012לפיתוח הלהבים שאורכם  72מ'
ומשקלם יותר מ 30 -טון ,הקצתה ממשלת
בריטניה  7מיליון דולר.
)(Edie.net, 18.2.10

מרוקו מתכננת מיזם בהיקף של  9מיליארד
דולר לבניית  5תחנות כוח סולאריות בכושר
של  2,000מגה-וואט ,שיספקו 38%
מצריכת החשמל שלה ב .2020 -תחנת
הכוח הראשונה תופעל ב .2015 -למיזם
גויס מימון מהבנק העולמי ,נציבות האיחוד
האירופי ,גרמניה וחברות פרטיות באירופה.
)(Sustainable Energy, vol. 1, 1–2/10

הכנסות תעשיית האנרגיה הסולארית
בארה"ב גדלו ב 2009 -ב 36% -לעומת
 ,2008והסתכמו ב 4 -מיליארד דולר ,לפי
דוח של  ,SEIAאיגוד תעשיות האנרגיה
הסולארית בארה"ב .הדוח מייחס את
ההצלחה למדיניות הרשויות ,לעלייה
בביקוש ,ולהוזלת מחירי הטכנולוגיה.
)(Edie net, 22.4.10
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