
 

 
מתוצאות  ,טורבוג'ןלנוסף טכנולוגי הישג 

עולה כי קיימת , SWRIמכון של  המחקר

עבור  TG-40 -המערכת  היתכנות להפעלת 

מימן וגז  50%תערובות של עד של הרכבים 

 טבעי 

 

 

הברית,  מטקסס SWRI ן  מכו  • ארצות  ה ,  מכון  ובודק  מפתח  הינו 

מימן   טכנולוגיית  עם  יישומיים  מו"פ  מגוונים  פתרונות  לשימושים 

אחסון  כגון:   דלק,  תאי  חלופיים,  דלקים  עם  בעירה  תאי  רקטות, 

 אנרגיה ומפעלי עיבוד תעשייתיים 

 

 בפרויקטים רבים של משרד האנרגיה האמריקאימעורב  המכון   •

 

טורבוג'ן: מנכל  גלבוע  ירון  סימולציית   לדברי  של  החיוביות  "התוצאות 

טוברינות   מיקרו  באמצעות  חשמל  יצור  בקידום  חשוב  צעד  הן  המחקר 

 המשתמשות במימן. 

הצלחה זו תוביל את הדרך לשימוש מלא ועצמאי במימן טבעי לייצור חשמל  

 " .וחום, אשר יסייע ויתמוך בתשתית החשמל הקיימת 

 



 

 

 

- ( חברת טורבוג'ן המתמחה בפיתוח מיקרוטורב)ת״א:  ,  2023  לינואר  22תל אביב,  

כי  שמחה להודיע  ורבינה רב דלקית לייצור עצמי של חשמל וחום בבניינים ומבנים,  ט

ביצוע מחקר   םסיי  ארצות הברית,  מטקסס,  South West Research Instituteמכון  

עד   של  תערובות  הרכבי  טבעי    50%עבור  וגז  החברה  מימן  שפתחה  וכי  בטורבינה 

  עבור הרכבים אלה. TG-40 -מתוצאות המחקר עולה כי קיימת היתכנות להפעלת ה

פרמטרים נוספים לשיפור תא השריפה וכן עבור    המשך המחקר שוקלת את החברה

  וזאת במסגרת ההסכם.וגז טבעי, מימן  50%תרכובות נוספות של מעל עבור 

 

אשר הינו מוסד מחקר ופיתוח בתחום ההנדסה    ,מכוןהעם    ימחקרההסכם  ה  במסגרת

העוסק, רווח,  מטרות  ללא  הפועל  במימן  והמדעים,  שימוש  בנושא  , במחקר 

  CFD (Computational Fluid Dynamics) עבור החברה סימולציותביצע   SWRI לפיו

מימד, השריפה    בתלת  בתא  הבעירה  ותוצרת  מיקום  לבחינת 

הCombustor -)קומבסטור של   )-TG-40 בתא הבעירה  ביצועי  את  לבדוק  במטרה   ,

 . השריפה, עבור הרכבים שונים של תערובות מימן וגז טבעי

.  

 

 

 

 אודות החברה:

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

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

 .  ולכת החשמלבצורה ירוקה יותר וללא תלות ברשת ה

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

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  מפתחת חברת טורבוג'ן  

  .ייני דירות, מבנים תעשייתיים וכו'בתי אבות, בתי מלון, בנ 

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  ירופה  בא  CHP-טורבינות 

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

 או על גגות המבנים. קומת השירות בצפויה להתבצע 

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

 טורבינה-חשמל וחום המופקים מפעילות המיקרומוצרי החברה הינם  תוצרי  גם בשם "קוגנרציה".  

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

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

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

 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. ספר מעבודה במקביל עם 

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

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

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

 ארצות הברית. ב

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

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

-עדי להפצה של המיקרובישראל, התקשרה החברה עם סופרגז במזכר הבנות לשיתוף פעולה בל 

 טורבינות.  



 

 

 

 
 


