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המזהמת הגדולה בעולם הפכה למובילה של טכנולוגיות ירוקות
סין פועלת לשילוב טכנולוגיות ירוקות בתעשייה שלה שצמיחתה היא המהירה בעולם ,משימה שאפתנית שעשויה לשנות את פני
התעשייה ,כפי ששינתה תעשיות אחרות ,מייצור מנופים ועד לייצור מחשבים .סין היא המקור הגדול בעולם לפליטות פחמן ,וקשה
להבין כיצד הפכה ממקור הבעיה לממציאת הפתרון.
למאמר המלא הקש כאן

דלקי הביו כבר אינם החביבים של שוחרי איכות הסביבה
דלקי הביו נראו בזמנו כפתרון הטוב ביותר לבעיית התלות בדלקים הפחמימניים ,אולם עתה נראה שהם סוג של חקלאות עסקית
הפוגעת בסביבה ומרמה את משלמי המיסים .דוח שהוזמן ע"י האו"ם נמנע מלאמץ את אחת משתי ההשקפות המנוגדות האלו.
למאמר המלא הקש כאן

לראשונה :תא דלק ידידותי לסביבה בספינת משא
תא הדלק הראשון שפותח לשימוש בכלי שיט ימי הותקן בתחילת ספטמבר בספינה החדשה 'ויקינג ליידי' של חברת הספנות 'אידסויק'.
השותפים בפרויקט מאמינים שתאי הדלק יובילו את המהפכה הירוקה בתעשיית הספנות.
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
על מנת למלא אחר יעדי האקלים שהציב
האיחוד האירופי ל 2020 -יש להוזיל את
עלות ייצור טורבינות הרוח ולייצר 20%
מהחשמל מאנרגית רוח ,קובעת תוכנית
 SETשל נציבות האיחוד האירופי,
שפורסמה לאחרונה .בנוסף ,יש לשאוף גם
לסל אנרגיה הכולל  14%דלקי ביו.
)(New Energy, 5/2009

הודו מתכננת פרויקט סולרי ענקי שיגדיל
את כושר ייצור החשמל מאנרגיה סולרית
מ 3-מגה-וואט ל 20 -ג'יגה-וואט ב,2020-
ול 200 -ג'יגה-וואט ב .2050 -ההשקעה
בפרויקט נאמדת ב 20-מיליארד דולר .יש
לציין שכושר ייצור החשמל הסולרי בעולם
כיום נאמד ב 16.5 -ג'יגה-וואט בלבד.
)(World Watch, 12/09

צבא ארה"ב הצורך כ 4.5 -מיליון ליטר דלק
ליום באפגניסטן וכמות דומה בעיראק ,החל
לנצל מקורות אנרגיה חלופיים .מתקן שמפיק
ביו-דיזל מאשפה שמייצרים חיילי מחנה
'ויקטורי' בבגדד ,מניע גנראטור המייצר 64
קילו-ואט חשמל 500 .חיילים מייצרים כטון
אשפה ליום
)(The Economist, 12.12.09

אנרגיית הרוח תוכל לספק ב 2030 -את
כל הביקוש לחשמל בסין ,אם רשת החשמל
תשודרג ויוגדלו הסובסידיות ,לפי חוקרים
ו'צ'ינגואה'.
'הרווארד'
מאוניברסיטות
אנרגיית הרוח תוכל להחליף תחנות כוח
פחמיות בכושר ייצור של  640ג'יגה-וואט
ולקצץ את הפליטות ב.30% -
)(World Watch, 12/09

'בי .פי '.אימצה ב 2000 -את הסיסמה
'מעבר לנפט') (Beyond Petroleumאולם
ב 2009 -היא מקטינה את ההשקעות
באנרגיות מתחדשות מ 1.4 -מיליארד ב-
 2008לכ 1 -מיליארד דולר .נראה שמקור
האנרגיה המתחדשת היחידי בו מאמינה
עדיין החברה הוא ביו-דלקים.
)(The Economist, 5.12.09

ארה"ב היא צרכנית האנרגיה הסולארית
השלישית בגודלה בעולם )לאחר גרמניה
וספרד( .שוק ה PV -האמריקאי צמח ב-
 71%בשנה בממוצע מאז  ,2000לעומת
שיעור צמיחה עולמי של  ,51%בשל
הביקוש לחשמל שהוא הגבוה בעולם ,שפע
של קרקע פנויה ותמריצים.
)(GTM Research, 11/09
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