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הגרסה המעודכנת של מהפכת האנרגיה
הוועדה האירופית לאנרגיה מתחדשת ) (ERECוארגון 'גרינפיס' עדכנו את התרחיש של עולם נטול פליטות פחמן המבוסס על 100%
אנרגיה מתחדשת .היעד ל 80% :2050 -מהביקוש הראשוני לאנרגיה ממקורות של אנרגיה מתחדשת .המסקנה :ההתקדמות מהירה
מהצפוי
למאמר המלא הקש כאן

האתנול החדש
השימוש באתנול כתחליף לבנזין מעורר תמיד פולמוס כשהוויכוח נסב בעיקר על הטענה שאתנול המופק מתירס מנצל מזון יקר ערך
כדלק .אולם טכנולוגיות טובות יותר מסייעות ליצרני האתנול להגדיל את התפוקה ולהפחית את השימוש בחומרי זינה המיועדים גם
למאכל
למאמר המלא הקש כאן

אנרגיה עם סיבוב
מערכות סולאריות העוקבות אחר תנועת השמש מבטיחות תפוקה גדולה יותר ממערכות סטאטיות .צניחה במחירי המודולים ותעריפי
הזנה נמוכים יותר ינגסו בשוק של מערכות יקרות אלו בגרמניה .היצרניות פונות דרומה ועולות על הגגות
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
חברת הטלפונים הענקית AT&Tחודרת לתחום
האנרגיה .מיזם משותף שלה ושל 'פטרה סולאר'
יספק לרשת חשמל ממערכות סולאריות PV
שיותקנו על עמודי חשמל וטלפון .ניצול העמודים
להתקנת קולטי שמש מדגם  ,SunWaveחוסך
שימוש בקרקע יקרה ומקל על שילובם ברשת
החשמל .האם הופכת  AT&Tליצרנית חשמל?
)(Greentech Media, 20.7.10

לאחר  7שנות פיתוח ,השלים 'סולאר אימפולס',
מטוס המונע רק באנרגיה סולארית ,טיסת לילה
ראשונה בניסיון להוכיח את הכדאיות הכלכלית
של הטכנולוגיה .למטוס כנפיים שאורכן כאורך
כנפי 'בואינג  ,''747ו 4 -מנועים חשמליים
המונעים ב 12 -אלף תאים סולאריים .בשעות
הלילה הוא צרך אנרגיה שאוחסנה בסוללות.
)(Edie net news, 7.7.10

ממשלת הודו יוזמת מבצע החלפה של 400
מיליון נורות להט בנורות פלואורסנט יעילות
) (CFLשיחסכו פליטות של  40מיליון טון
פחמן דו-חמצני .שיתוף פעולה עם המגזר
הפרטי יאפשר לשווק את הנורות לצרכן
במחיר של  15רופיות לנורה )כ 0.33-דולר(
המחיר כיום הוא כ 100-רופיות לנורה.
)(World Watch, 7 – 8/10

כושר הייצור העולמי של חשמל מאנרגיית
רוח גדל ב 2009 -ב 38 -ג'יגה-וואט ),(GW
לפי חברת הייעוץ הדנית  .BTMהחברה
צופה שהשנה יגדל כושר הייצור בGW 47-
נוספים ,וב 2019 -הוא עשוי להגיע ל966 -
 ,GWכ 8.4% -מצריכת החשמל העולמית.
נראה שהתעשייה גברה על משבר המימון.
)(New Energy, no. 3, 2010

ממשלת איטליה מציעה לקצץ בתעריפים
ליצרני אנרגיה סולארית  .PVהחל מ2011 -
יוקטן התשלום ב 4%-בכל רבעון ובשנתיים
שלאחר מכן ב .6%-מומחים צופים הסתערות
של יזמים כפי שארע בספרד ובגרמניה ,אך
ההצעה קבעה תקרה של  3ג'יגה וואט לכושר
ייצור סולארי ב.2013 -
)(Bloomberg Businessweek, 12.7.10
בשנים  2009–2004גדל כושר ייצור החשמל
מאנרגיה מתחדשת )ללא הידרו-אלקטרית(
בעולם ב 113% -לכ 340 -ג'יגה-וואט ).(GW
כאשר כוללים אנרגיה הידרו-אלקטרית
מסתכם כושר הייצור ביותר מ,GW 1,200 -
כרבע מכושר ייצור החשמל העולמי .כושר
הייצור הסולארי גדל בשיעור הגבוה ביותר.
)(World Watch, 7 – 8/10
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