
 

 

 

 יורק  ומערכת בניהנערכת לקראת התקנת ן ׳טורבוג

 

פועלת להרצת המערכת באתר חיצוני  טורבוג׳ן 

יישום כלל יכולות  ל על בסיס גז טבעיבישראל 

 וחום המערכת לייצור חשמל 

 

החברה   השלימה    שיפורים הכוללת     TG-40-המערכת    תבנייאת  במקביל 

במעבדת החברה.    במערכת  וכן הסתיימו הרצות וניסויים מוצלחיםם  הנדסיי

בתקניטורבוג׳ן   עמידה  הליך  להשלמת  התקנה   םנערכת  עבור  הנדרשים 

 .מסחרית בארה"ב

 

 

 

אביב,  ת ט(  טורב)ת״א:    ,2022  ספטמבר  ל  14ל  בהן  ורבוג'חברת  פיתוח מתמחה 

לייצור  טורבינה  -ומיקר דלקית  ב  יעצמרב  וחום  חשמל  הודיעה   ,ומבניםנים  י יבנשל 

הנדסיים   שיפוריםמתקדמת הכוללת     TG-40של מערכת   יתהבניהושלמה  כי  היום  

וניסויים מוצלחים  הסתיימו  וכן   כן,    .במעבדת החברה  ,במערכתהרצות  החברה כמו 

בתקני עמידה  הליך  להשלמת  בארה"ב    םנערכת  מסחרית  התקנה  עבור  הנדרשים 

חיצוני  ברה  ח הובמקביל פועלת   גז טבעיבישראל  להרצת המערכת באתר    על בסיס 

להערכת החברה, ההתקנה באתר    כלל יכולות המערכת לייצור חשמל וחום.ום  יישל

תתבצע   חודשהחיצוני  החיצוני  2022אוקטובר    במהלך  באתר  המערכת  והרצת   ,

 תארך כשלושה שבועות. 



 

 נה, כאמור לעיל, תשלח יעם סיום הרצת המערכת באתר החיצוני והשלמת הליך התק

 .2022סוף שנת  את לקר  , וזאתבאתר ההדגמההמערכת להתקנה 

 

 :ת החברה אודו

בחזית נמצא  ,בוג'ןטור  ת חבר וגוברת מגמוה  המהפכה  ת  ההולכת  העולמית  עצמ  ה  ייצור  של של  י 

 חשמל את ה  ולעצמ  פק יהפוך לתחנת כוח המס  בעתיד הקרוב,כל בניין  ה  פכהמה  קבות עב  .חשמל

    .הולכהללא תלות ברשת הויותר  קה ויר בצורה

של  כ הבעיה  גוברת  חשיום  מתחדשומאנרמל  הולכת  הת גיות  ותעשיות  עוד   יכולות   אינןל  חשמ, 

של תעשיית הרכב   ילתהגד עם יחד   לאור ביקושי שיא לחשמל בערים  בעיקרה לעמוד בעומסי הצריכ

 ים" בצריכת החשמל. פיקו", החשמלי

וחום בחש  של  עצמילייצור    טורבינה רב דלקית -קרוח מיפיתובמתמחה  וג'ן  חברת טורב  נים יי בנ מל 

  בנים תעשייתיים וכו'דירות, מבנייני  בתי מלון, ת,ומבנים כגון: בתי אבו

טבעי  ופעלות מ  כיום   ות הטורבינ  גז  בדיזביו  ,על  ומיועדות  וסולר  מערכו עיקל  לשוק  הר    CCHP-ת 

ת באירופה   קיימות  שבהן  הברית,  הובארצות  לרוב,  טבעי.  גז  הובלת  של  מתקדמות  קנת  ת שתיות 

 . ם ו על גגות המבני המבנים אי מרתפתתבצע ב  טורבינות -ומיקרה

ירוקה   מימן, כך שפעלתה תהיה  100%  אשר תפעל על    טורבינה-מיקרובמקביל    מפתחתטורבוג׳ן  

 50%עלת על תערובת של  פואשר  טורבינה שברשותה  -כה טורבוג׳ן כי המיקרוימער,  לחלוטין. כיום 

 . 30%מפחיתה את היקף הפליטות ב , גז טבעי 50% -ו מימן

 

 


