
 

 

 

מרחיבה את פעילותה בתחום האנרגיה  טורבוג׳ן

 הירוקה

מערכת ליצור חשמל עצמי  חותיפל פעלתו 

 .24/7המבוססת על מימן 

 

 ׳במילניהולו של תת אלוף בחטיבה חדשה בחברה תוקם מהלך אסטרטגי זה ב 

  .משירותו הצבאי המימן ניסיון רב בתחום לגיל .גיל אגינסקי

 .במסגרת הקמת החטיבה תפעל החברה לפיתוח טורבינה המונעת במימן 

   תוצאות מבדיקה ראשונית המעידות שבשינויים קלים ניתן להסב לטורבוג'ן

גז  50%-מימן ו 50%של עד לעבוד בשילוב  TG-40את הטורבינה הקיימת 

 .טבעי

 םבינלאומיונים מכ עם פעולה שיתוף לקיים מתקדמים במגעים, טורבוג׳ן 

 פיתוח בהמשך ובנוסף טבעי וגז מימן בותותער עם עבודה של ולידציה לניסוי

 .מימן על מלא באופן הפועל ייעודי שריפה תא של משולב

 

מדובר באירוע משמעותי עבור החברה מנכ״ל טורבוג׳ן: ״ ,גלבוע לדברי ירון

עסקי רב. טורבוג׳ן שמה לה למטרה לפתח ולמכור הטומן בחובו פוטנציאל 

 פתרון ירוק, לא מזהם מבוסס מימן.

כי  שמראות אינדיקציותהבשורה המשמעותית היא שכבר היום יש בידינו 

מימן בשילוב עם גז  50%הטורבינה שפיתחנו מתאימה לעבודה עד כדי 



 

 המתאים הפיתוח תא שרפהיעד הבא שעומד בפנינו הוא השלמת . טבעי

 .מימן 100%שריפת ל

 

למצב את  על מנתזהו מהלך מכונן עבורנו, אנחנו משקיעים את מאמצינו 

וכל לאפשר פתרון המספק אנרגיה ירוקה תש המוביל ניתטורבוג׳ן כשחק

 .24/7 –לכל גוף, חברה או בניין גדול 

חטיבה חדשה תחת ניהולו של תא״ל  קימהמ, החברה זוליישום תכנית 

רכש במהלך שירותו נש המימן ניסיון רב בתחום לגיל. אגינסקיגיל מר  ׳,במיל

   .הצבאי

ת ומבוססה, ניבמערכות הנעה ללא תלות באוויר חיצו שימוש קייםהים  בחיל

 "(  המייצרים חשמל משילוב של מימן עם חמצן.Fuel Cellsעל תאי דלק )

  

 
 

 

 

-פיתוח מיקרוהמתמחה ב( חברת טורבוג'ן טורב)ת״א:  ,2022 לאפריל 12ל אביב, ת

היא בניינים ומבנים, הודיעה היום כי של חשמל וחום ב עצמיטורבינה רב דלקית לייצור 

  אנרגיה באמצעות מימן.על מנת לאפשר למערכות שהיא מפתחת לייצר פועלת 

  

ייזום פרוייקטים גדולים של ו כחלק מהמגמה העולמית של מעבר לאנרגיות נקיות

  .מימן 100%טורבינה שתעבוד על -מיקרותפעל לפתח החברה  .הפקת מימן

ייצור המימן הולך ומתרחב במדינות האיחוד האירופי כחלק מתעשיית הגז הטבעי  כיום,

המקומית. היכולת לייצר חשמל וחום "נקיים" בבניינים היינו קריטי עקב הקושי בשינוע 



 

שהנובעת  אנרגיות מתחדשות על תשתית הרשת הישנה והעלייה בצריכת החשמל

   מחדירה מואצת של רכבים חשמליים.

  

מאפשרת במיקרו טורבינה שפיתחה  הייחודיתהארכיטקטורה להערכת טורבוג'ן, 

פיתוח  ובהמשך, ,מימן 50%תא השריפה בתערובות של עד  הפעלת בשינויים קלים

 מימן.  100%-תא שריפה ייעודי ל

  

מימן. ה חטיבתגיל אגינסקי כראש  'אלוף במילאת תת  טורבוג'ןמינתה  ,כחלק מהמהלך

תחום ייצור האנרגיה על  חיפה.חיל הים בבסיס על ופיקד על שייטת הצוללות , בעברו

במערכות הנעה ללא  צוללות חיל הים מצוידותבחיל הים. בסיס מימן מפותח מאוד 

ת על תאי ומבוסס אלו תומערכ  (,Air Independent Propulsionתלות באוויר חיצון  )

 .מימן עם חמצן משילוב של (  המייצרים חשמלFuel Cellsדלק  )

 

 

 אודות החברה:

נמצאת בחזית המהפכה והמגמה העולמית ההולכת וגוברת של ייצור עצמי של  ,חברת טורבוג'ן

חשמל. בעקבות המהפכה כל בניין בעתיד הקרוב, יהפוך לתחנת כוח המספק לעצמו את החשמל 

 .  ולכת החשמלת ברשת הבצורה ירוקה יותר וללא תלו

כיום גוברת הבעיה של הולכת חשמל מאנרגיות מתחדשות, ותעשיות החשמל אינן יכולות עוד לעמוד 

בעומסי הצריכה המתהווים בעיקר לאור ביקושי שיא לחשמל בערים עם גדילתה של תעשיית הרכב 

 "פיקים" בצריכת החשמל.-החשמלי, ו

בניינים ומבנים כגון: של חשמל וחום ב עצמיטורבינה רב דלקית לייצור -מיקרו מפתחתחברת טורבוג'ן 

  .בתי אבות, בתי מלון, בנייני דירות, מבנים תעשייתיים וכו'

ועלויות ההקמה והתחזוקה שלה  , משקל נמוךטורבינה הינה בעלת נצילות אנרגטית גבוהה-המיקרו

 ט.ווא-מגה 1ט עד ווא-קילו 50נמוכות מפתרונות קיימים בקטגוריית 



 

באירופה  CHP-ומיועדות בעיקר לשוק מערכות ה ,על גז טבעי טורבינות כיום מופעלות-מיקרוה

טורבינות -גז טבעי. התקנת המיקרוהולכת ובארצות הברית, שבהן קיימות תשתיות מתקדמות של 

 .או על גגות המבניםקומת השירות ב צפויה להתבצע

טגוריית מערכות ייצור משולב של חשמל וחום, אשר ידועה נכללים בק המוצרים שמפתחת החברה

 טורבינה-מפעילות המיקרו יםמופקהמוצרי החברה הינם חשמל וחום  תוצריקוגנרציה". "גם בשם 

חשמל המקומי של הייצור ה  .את הנצילות האנרגטית הכוללת יםלחימום מבנים ובכך מעל יםומשמש

מחד התיישנות תשתיות : מהותיות במשק החשמל העולמיחום במבנים נועד לפתור מספר בעיות הו

ומאידך עלייה בביקוש לחשמל עקב  ,החשמל והאתגר בהולכת אנרגיות מתחדשות אל מרכזי הערים

 התחממות כדור הארץ וחדירת רכבים חשמליים. 

הפחתת עלויות החשמל, הקטנת עלויות החימום,  :היתרונות העיקריים של מוצרי החברה הינם

פליטות גזי חממה, עלויות התקנה נמוכות של המערכת, יכולת  הפחתתמהפסקות חשמל,  עמידות

 .סוגי דלקים ונצילות אנרגטית גבוהה מספרעבודה במקביל עם 

חברה הביניהם הסכם שנחתם עם  ,לחברה מספר הסכמים שנחתמו להטמעת הטכנולוגיה

. בארצות הברית יורק-שהינה חברת הנדסה ושירותי אנרגיה במדינת ניו ,ENPGאמריקאית ה

מדינת כי על החברות לפעול בשיתוף פעולה להשלמת פיתוח פרויקט הדגמה ראשון ב ,נקבעבהסכם 

 ארצות הברית. ביורק -ניו

ובכפוף לקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים, החברה  כאמור לאחר ההתקנה באתר ההדגמה

 יורק וקליפורניה בארה״ב, וגרמניה באירופה.-תתמקד בחדירה למדינות יעד ראשונות ניו

-בישראל, התקשרה החברה עם סופרגז במזכר הבנות לשיתוף פעולה בלעדי להפצה של המיקרו

  טורבינות.

 

 

 

 


