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מחקר להערכת ביצועי בעירה בתא  טורבוג'ןעבור בהטכניון יבצע 

עבור הרכבים שונים של תערובות מימן   ,TG-40-השריפה של ה

 וגז טבעי

 

 

חתמה טורבוג'ן על הסכם מחקרי עם מכון    לאחרונהכזכור   •

SWRI    ב הברית  טקססהנמצא  במחקר ו  בארצות  עוסק 

   בנושא שימוש במימן

 

 

 

עבור הרכבים שונים   TG-40-בעירה בתא השריפה של ההביצועי    הערכתמחקר יבחן  ה

 .של תערובות מימן וגז טבעי

 יע לקדם שימושימימן בתא השריפה של הטורבינה תסהעמידה בניסויי הבערה של  

לאספקת חשמל  ההכרחית    מימן לצד גז טבעי בתקופת המעבר לאנרגיה ירוקהגז הב

 100%-בצעד משמעותי לקראת התאמת המערכת לשימוש    ותהווה נים,  יחימום בנילו

 . 2COפליטות  נטולה האנרגיה נקי ל מימן כמקור 



 

חטיבת המימן החדשה של טורבוג'ן נועדה לענות על דרישות השוק העולמי לשילוב 

 . אנרגיות מתחדשות כמקור אנרגטי

 

 

 

 

אביב,   טורב ,  2022  ביולי   13תל  טורבוג'ן)ת״א:  חברת  מיקרו  (  בפיתוח  - המתמחה 

ומבנים,  ט בבניינים  וחום  חשמל  עצמי של  לייצור  דלקית  רב  היום  ורבינה    כי מודיעה 

עבור החברה מחקר להערכת ביצועי המכון יבצע   לפיו, הטכניוןהתקשרה בהסכם עם  

,  עבור הרכבים שונים של תערובות מימן וגז טבעי  TG-40-בעירה בתא השריפה של ה

ל של כמליון ש"ח, אשר ישולם במספר תשלומים על פני תקופת וזאת בתמורה לסך כול

 . המחקר

 .  חברת טורבוג'ןעוד נקבע בהסכם, כי תוצאות המחקר יהיו בבעלותה של 

לא   ולפיכך  וקבלת תוצאותיו בלבד,  מטרת ההתקשרות בהסכם הינה ביצוע המחקר 

ייווצר   צפויה השפעה על קניינה הרוחני של החברה בהקשר זה. אולם, במקרה שבו

קניין רוחני חדש מביצוע המחקר, אזי נקבע בהסכם, כי הוא יהיה בבעלותו של הטכניון, 

בין  שיסוכמו  מקובלים  מסחריים  תנאים  פי  על  בו  להשתמש  רשאית  תהא  והחברה 

 הצדדים בתום לב. 

ו לרבות   הטכניוןהחברה  זה,  מסוג  בהסכמים  מקובלות  בהתחייבויות  התחייבו 

ובמשך    ה על סודיותלשמירהצדדים  התחייבות   חודשים    36במהלך תקופת המחקר 

 . שלאחר תום תקופת המחקר

 

 אודות החברה:

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

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

 .  ולכת החשמלירוקה יותר וללא תלות ברשת הבצורה 



 

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

טורבינה רב דלקית לייצור עצמי של חשמל וחום בבניינים ומבנים כגון: -מיקרו  תחת מפחברת טורבוג'ן  

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

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

 וואט.-מגה 1וואט עד -קילו 50נמוכות מפתרונות קיימים בקטגוריית 

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

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

 או על גגות המבנים. קומת השירות בצפויה להתבצע 

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

 טורבינה-מוצרי החברה הינם חשמל וחום המופקים מפעילות המיקרותוצרי  גם בשם "קוגנרציה".  

ומשמשים לחימום מבנים ובכך מעלים את הנצילות האנרגטית הכוללת.  הייצור המקומי של החשמל  

מהותיות במשק החשמל העולמי: מחד התיישנות תשתיות  והחום במבנים נועד לפתור מספר בעיות  

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

 התחממות כדור הארץ וחדירת רכבים חשמליים.  

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

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

 סוגי דלקים ונצילות אנרגטית גבוהה. מספר עבודה במקביל עם 

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

. בהסכם בארצות הברית   יורק-שהינה חברת הנדסה ושירותי אנרגיה במדינת ניו  ,ENPGית  אמריקאה

יורק -ניומדינת  כי על החברות לפעול בשיתוף פעולה להשלמת פיתוח פרויקט הדגמה ראשון ב   ,נקבע

 ארצות הברית. ב



 

ברה ובכפוף לקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים, הח  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.  

 

 

 
 


