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מהמר על ירוק
וינוד קושלה סבור שקרנות הון סיכון זהירות מדי בהשקעות ירוקות .הוא משקיע בטכנולוגיות שסיכוייהן להיכשל נאמדים
ב 90% -בתקווה שאחת מהן תצליח .האם הגישה שלו מסוכנת מדי? האם צודקים אלו הסבורים כי האצה של הטמעת
הטכנולוגיות הקיימות תוזיל את העלויות מהר יותר מאשר פריצת דרך טכנולוגית?
למאמר המלא הקש כאן

השמש זורחת על שדות הנפט
אנרגיה סולארית מסייעת להפקת נפט במיזמים להגדלת הכמות הניתנת להפקה ) ,(EORמגדילה את כמות העתודות
הניתנות להפקה ומפנה גז טבעי לשימושים אחרים .באזורים עתירי שמש יכולות שיטות החימום הסולאריות לספק עד 80%
מהקיטור הדרוש בשנה בשדות הנפט .אנרגיה סולארית יכולה כיום לספק דלק זול יותר מגז טבעי להפקת קיטור.
למאמר המלא הקש כאן

מאחורי המספרים :מבט מקרוב על סיפור ההצלחה של אנרגיית הרוח בסין
סין עקפה ב 2010 -את ארה"ב והפכה לראשונה בעולם בכושר ייצור מותקן של אנרגיית רוח ,אולם מבט מעמיק יותר
בנתונים מציג את פיתוח אנרגיית הרוח בסין באור פחות מחמיא ,וחושף מציאות שבה חלק משמעותי מהכושר המותקן אינו
מחובר לרשת החשמל .תכנית חומש חדשה של ממשלת סין עשויה לפתור את הבעיות.
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
ממשלת איטליה החוששת מפני 'בועה
סולארית' ,ביטלה תכנית לקביעת מכסה
שנתית למתקנים סולאריים הזכאים
לתמריצים ,אך הודיעה שתעריפי ההזנה
הנוכחיים יחולו רק על מתקני  PVשיחוברו
לרשת החשמל עד סוף מאי ,ולא עד
 .2013ביוני צפוי קיצוץ בתעריפי ההזנה.
)(Environmental Finance, 10.3.11
חובבי הטבע מזדעזעים מהנתונים על ציפורים
שנפגעות מטורבינות רוח ,אך הן מהוות פחות
מעשירית האחוז ממקרי מוות בלתי טבעי של
ציפורים ,לפי מחקרים שפורסמו ע"י המשרד
להגנת הסביבה של גרמניה .כמיליארד בעלי
כנף בשנה נפגעים מהתנקשות עם חלונות,
לעומת  440 – 100אלף מלהבי הטורבינות.
)(Worldwatch, 9.3.11

שוק אנרגיית הרוח העולמי יחדש השנה
את הצמיחה המואצת ויגדל ב ,18% -לפי
דוח של חברת הייעוץ 'מייק' .ב2010 -
נוסף כושר ייצור בהיקף של  ,GW 34גידול
של  3.5%מ .2009 -כמחצית מההתקנות
של טורבינות רוח חדשות בוצעו בסין
ובהודו ,והיקף דומה צפוי שם גם השנה.
)(Renewable Energy Focus, 8.3.11

המיזם להפקת ביו דלק מצמח הג'טרופה
בקניה ,יניב פי  2.5עד פי  6פליטות גזי
חממה לעומת שימוש בדלק פחמימני ,אם
נלקחות בחשבון הפליטות לאורך כל תהליך
הייצור ,כך עולה ממחקר של  RSPBוארגונים
אחרים .לפי החוקרים מתעלם האיחוד
האירופי מגידול בפליטות משימוש בביו דלק.
)(edie net news, 27.3.11

'ג'נרל אלקטריק' הציגה ב2011 EWEA -
בבריסל טורבינת רוח ימית חדשה בהספק
של  .MW 4.1הזמנה ראשונה לטורבינה
בעלת ההנעה הישירה כבר נעשתה על ידי
חברת האנרגיה השבדית 'גטנברג'' .ג'י אי'.
ייצרה עד היום  13,800טורבינות רוח
בהספק כולל של .MW 20,000
)(Renewable Energy Focus, 17.3.11

יצרניות מכוניות היוקרה הפתיעו בתערוכת
המכוניות בג'נבה ,כשהציגו דגמים רבים
של מכוניות ירוקות .היצרניות' ,רולס רויס',
'לקסוס' ) 7דגמים של מכוניות היברידיות(,
'לנדרובר'' ,ב.מ.וו' ,'.פורשה' ו'מרצדס',
צופות שבתוך  10שנים יהיו  80%מכלל
מכוניות היוקרה מכוניות היברידיות.
)(The Economist, 12.3.11
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