
מעבר מחסכון אנרגטי למרכז רווח: מהפכה
Energy Saving to Money Making – Trigeneration!

MBAח דמיאן אייזקס "רו
מהנדס חשמל אהרון קוטישטנו

“Giving new value to an old resource”



.הציוד והקווים, משלמת עבור כל הוצאות הרישויACDI. ח"ש0עלות הקמה ללקוח

מצבת כוח אדם ויועצים  , גז, דלק, כל ההוצאות האנרגטיות כגון חשמלעלות שוטפת ללקוח
הלקוח ייהנה מירידה מסיבית בהוצאות שלו. 50%-חיצוניים יוזלו ב

כל טורבינה  (טורבינות עצמאיות לאספקת צרכי החשמל של הלקוח3+1אמינות אספקה
ועוד צרכי הקירור והחום מסופקים כתוצר לוואי  , )יכולה לספק אוטונומית

.או יותר85%י תהליך הייצור עם יעילות אנרגטית של "ע
)ראה השקף הבא(.המכונות וקווי הייצור, מותאם במדוייק לצרכי הציוד

?ACDIלמה כדאי ללקוח לעבוד עם חברת 

-על סך עלויות הפרויקט ו22%מעל נהנית מתשואה ACDIACDIכדאיות לחברת 
IRR75%בפרויקט בודד.



?טורבינות גז ולא אחת גדולה3למה 

אם טורבינה אחת לא מתפקדת  .ביחדשימוש יותר יעיל של כוח כל הטורבינות
3עדיין ירידת היעילות פחותה כשהיא מחולקת בין , במיטבה

יעילות
Efficiency

1

כל השאר ממשיכות  , אם טורבינה אחת נופלת. לא תלויים בטורבינה אחת
לתפקד

אמינות
Reliability

2

מאד פשוט בעיצובים מקביליםN+2-ו N+1של מבנה יתירות
Redundancy

3

עם פחות שינויים במתח במשך  , גדולה פחות גמישה ומותאמת לצרכיםטורבינה
שלבי העומס

ביצועים
Performance

4

זה קל להוסיף עוד טורבינות, גדליםככל שהצרכים )מודולרי(מדרגיות
Scalability

5

ניתן לתחזק טורבינה אחת בזמן שכל השאר עובדות קלות תחזוקה
Serviceability

6



כיוונית-אספקת חשמל דו: הסביבה הרגולטורית

העברה של אספקת חשמל מחברת  •
החשמל ליצרנים פרטיים

הרבה יצרנים פרטיים יכולים לספק  •
ייצור השווה לתחנה אחת גדולה

י שיטות  "ניתן לבטל גנרציה ע•
מזהמות לא יעילות ולעודד ייצור  

בשיטות יעילות ירוקות של היצרנים 
הפרטיים הקטנים ובינוניים

מהירות ההקמה של תחנות כוח  •
גדולות הרבה יותר איטית מתחנות  
קטנות ובינוניות המוות אותו הספק

•ACDI  מספקת שיטה גם הרבה
וכן התייעלות  ) 85%(יותר יעילה 

on-siteאנרגטית כי אנחנו 
לא יעילות כי לא  5MWתחנות עד •

מספקות התייעלות אנרגטית כמו 
ACDI

תחנה  
פיחמית

תחנה  
חדדשה

תחנה  
חדדשה

ACDI



חשמל-היצע וביקוש : רגולציה

הוא  ) הן הספק והן אנרגיה(חשמל , במונחים כלכליים"
שוק החשמל הוא  . למכור ולסחור, מצרך שניתן לקנות

באמצעות הצעות  , מערכת המאפשרת רכישות
ועסקאות  ; באמצעות הצעות למכור, מכירות; לרכישה

או   swapsבדרך כלל בצורה של , לטווח קצר
השוק מתנהל בעקרונות ההיצע  . התחייבויות דומות

. "והביקוש כדי לקבוע את המחיר
וויקיפדיה

המחיר לצרכן , לכן בשוק שקוף עם תחרות בין יצרנים
.ייקבע בהתאם תנאי השוק

שמאפשר  , אנחנו רוצים שהשוק בארץ יהיה חופשי
מכירה מרצון וקנייה מרצון בלי התערבות ממשלתית  

זה ייטיב עם הצרכנים גם במחיר וגם באיכות  . מיותרת
.המוצר המסופק



טכנולוגיות מומלצות ירוקות

כ שונות ומגוונות"בד–למטה שיטות השונות המומלצות לחסכון אנרגטי •
משלבת ביניהן עם יישום של ציוד ושיטות בדוקות של התייעלות אנרגטיתACDIחברת •
ההגדרות לגבי סוגי טכנולוגיה שונות ולכן הרגולציה מותאמת לאותן  , חשוב לציין שבכל מדינה•

.הגדרות



מבוזר ומוגדר על  , העולם של אנרגיה בעתיד הוא ירוק
– prosumer(הצרכן ידי prospective consumer(

משלהpool-תגדיר לעצמה את הACDIחברת •
היא תספק ללקוחות שלה דרך הרשת במחירים שהיא תקבע בעצמה•



VPP" ורטואלית"מנכס בודד לתחנת כוח 

•VPP– שמנוהלת דרך הרשת והוורטואליתתחנת כוח-SCADA  נמצא במקום מרכזי ומחלק
פקודות לתחנות כוח דרך הרשת

•VPP–Virtual Power Pool-
Virtual Power Pools assume coordinated 
control of networked generation systems or 
virtual power plants (ABB)



ACDI-סיכום מנהלים 

י משרד לאיכות הסביבה"עפ–פליטות כמעת אפסיות 
Near Zero Emissions

Near Zero Emissions (ZEPG) relates to various technologies that generate 
electricity with minimal impact on the environment

Per 20MW facility we will save 82,000 tonnes of CO2  (equivalent to approx 
$12/tonne x 82,000tonnes = $984,000 potential additional income from savings)

•De-Carbonisation (see next page)
•Gas Turbine NOx Emissions
•Low NOx Flameless Combustion for Jet Engines and Gas turbines
•KG2-3G/PO gas turbine with Ener-Core power oxidizer technology generates up 
to 1.85 MW of clean power using low-quality gases
•The European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants 
(ZEP)



Decarbonisation-דקרבוניזציה

Combined Cycle Gas Turbine plant with Exhaust Gas Recirculation and Post-
combustion CO2 Capture.



MBAאייזקסח דמיאן "רו
ב"ניהל והשקיע בחברות אנרגיה בכל רחבי אירופה ובארה•
ח ובוגר תואר שני במנהל עסקים מהטכניון"רו•
מנוסה במימון ודיווחים למוסדות פיננסיים•
שווקים פיננסים ומשקיעים, בנקים, מקושר למקורות מימון•

מהנדס אהרון קוטישטנו
מהנדס החשמל העצמאי הבכיר ביותר בישראל•
עמד בראש מחלקת הפיתוח של חברת החשמל•
ממתקן החשמל בישראל33%היה אחראי להקמת •

מי אנחנו



• PV (Photovoltaic) Solar Farm Greece – 14.19Mwp and 12.75Mwp solar plants located on 

160 separate field locations on mainland and islands. 

• PV (Photovoltaic) Solar Farm Greece – 13Mwp solar plant as first of a series of investments 

on behalf of a German group across mainland and islands of Greece.  

• Recycler of EPS (Expanded Polystyrene Recycling) – invested in US operation into China 

and South Korea

• Hazardous waste treatment – the company uses a  revolutionary plasma technology to turn 

hazardous chemical and medical waste into harmless gases, and with energy production as 

a by product. 

• 34Mw Wind Farm Poland - purchase of Polish company owning circa 34 MW wind farm 

project and 1000 ha of fields. Price paid circa 180 000 euro per 1 MW of project - price of 

1000 ha fields included. 

ל"פרוייקטים שהושלמו בחו



אשקלוןתחנת הכוח ב אשדודתחנת הכוח ב

חדרהתחנת הכוח ב

?מה עשינו בארץ

מתחנות הכוח בארץ נבנו על ידי המהנדס אהרון קוטישטנו 33%



NOW- Centralized energy – wastes more 
than 2/3 of energy



סקר חשמל ויעוץ  
מומחה

רישיון  ,אישור הקמה
, יצור חשמל
התחברות לרשת

מקורות חשמל 
–חדשים CHP, 
CCHP ,סולארי

?מה אנחנו מציעים

ירידה משמעותית בהוצאות האנרגטיות: הכול למען למטרה אחת 



?  מה הטכנולוגיה
)  +Combined Cycle+ (מחזור משולב

Trigeneration or combined cooling, heat and power (CCHP), is the process by which some of the heat produced by a 

cogeneration plant is used to generate chilled water for air conditioning or refrigeration. A thermally driven chiller is 

linked to the combined heat and power (CHP) to provide this functionality.

מוסיפיםאם
ספיגהלרים’צ

קיטורשצורכים
לרים’צבמקום

מכניים-אלקטרו
שצורכיםהקיימים

השיטה ,חשמל
-ללהיותהופכת

CCHP 
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Turbo Expander – Basic Concept



Turbo Expander – Recommended Pressure Reduction 
Levels for Turbo-Expander Installation



COPth–אפקט טריפל–ספיגה ילר'צ 1.8

ספיגה  ילר'צ•
משודרג מהווה  
קפיצת מדרגה 

בטכנולוגיית קירור
י מקורות "מופעל ע•

חום מגוונים כמו  
ACDI(קיטור

מים , )מועדף
,  גזי פליטה, חמים

גזים/דלקים
מים משמשים  •

כחומר קירור



G
1 G2

G1 – Generator 1

G2 – Generator 2

?מה הטכנולוגיה
CCHP–קור וחשמל משולב, חום

לרים’צמוסיפיםאם
קיטורשצורכיםספיגה
לרים’צבמקום

מכניים-אלקטרו
שצורכיםהקיימים

הופכתהשיטה ,חשמל
 CCHP-ללהיות

חסכון אנרגטי  
85%עד 

Substation Delivery to Grid



TIAC – WHAT IS IT AND HOW DOES 
TURBINE INLET AIR CHILLING WORK?

• Power output and turbine compressor 
efficiency are proportional to the inlet air 
flow rate and the pressure ratio, which 
decrease with higher temperatures. 
Furthermore, the electricity consumption 
peak time coincides with warmer air 
temperature during the day.

• The turbine will have constant and chilled 
inlet air temperature, increasing the power 
output and maintaining it constant against 
temperature changes. It creates a direct 
economic benefit in two ways, increasing 
the annual average output MW and 
savings in comparison to additional 
turbine installation



זולה יותר85%?  עד כמה מערכת קוגנרציה חוסכת

48.7

41.3



Texas Medical Center and TECO – CCHP example 
48-MW CCHP system

Quick Facts 
LOCATION: Houston, Texas 
MARKET SECTOR: Healthcare 
FACILITY SIZE: 19.3 million square feet 
TECO PEAK LOAD: 60 megawatts (MW) 
EQUIPMENT: 48 MW turbine (GE LM 6000) with HRSG and steam-
driven chillers 
FUEL: Natural gas 
USE OF THERMAL ENERGY: Steam-driven chillers, space heating, 
hot water, dehumidification, and sterilization 
ENVIRONMENTAL BENEFITS: Reduces CO2 emissions by 305,000 
tons/yr 
YEARLY ENERGY SAVINGS: $6-12 million 
CCHP IN OPERATION SINCE: 2010 



כ  "סה–שתי תחנות כוח תעשייתיות למחלבות תנובה ומפעל נילית 
146 MW–איפה הם טועים?

המונעות  . שתי תחנות הכוח אלון תבור ורמת גבריאל"

תוקמנה בצפון הארץ באזורי התעשייה אלון , בגז טבעי

תחנת הכוח אלון תבור תספק  . תבור ומגדל העמק

וברמת גבריאל  , חשמל וקיטור למחלבות תנובה

. "מיועדת התחנה לספק כוח למפעל נילית

:השוואה
אנחנו . יעילות אז המחירים שלהם יותר יקרים55%רק –שיטת קוגנרציה פחות יעילה 1)

ולכן נוכל להיות יותר זולים בהרבהCCHPיעילות בשיטת 85%–יותר יעילים 
לפי שיטת מחזור פחות משנה שלנו יידרשו . שנים6הרישיונות לקוגנרציה לקחו להם 2)

משולב ולפי החוק הישן הקיים
אנחנו מוכרים רק חשמל דרך הרשת ולכן אין צורך –הם מוכרים גם חום וגם קור בנפרד 3)

בצנרת חדשה וסיבוכים אחרים
סך  ? )$357M(ח"מיליואד ש1.25-איך הם הגיעו ל–$1Mעולה בערך 1MW: עלות4)

245%שזה כמעט פי ... $146Mאמור לעלות 146MWההספק שייבנה של 



0: העלות ללקוח. CCHPהתקנות מערכת של 

ח”שמיליון7.8שלמיידישנתי חסכוןללקוח , ובכל זאת

בית חולים–דוגמא לחסכון אנרגטי 



CCHP (hospital – proposed scheme)



בית חולים–דוגמא לחסכון אנרגטי 

ונוריד לבית החולים הוצאות אנרגטיות   ESCOחברת נקיםאנחנו•

באופן דרמטי

ACDIההשקעה תמומן כולה על ידי קבוצת •

כדי למכור , בכוונה נתקין מתקן עם יכולת הרבה מעבר לצרכי הלקוח•

את העודפים חזרה לרשת הלאומית



סיכום

)הסביבה, היועצים, הלקוחות($$ כי כולם מרוויחים –? ACDIלמה כדאי לעבוד עם •
)n+1(טורבינות 3–אמינות •
,  כי זה מוריד מחירים ומיטיב עם הצרכן , צריכה להיות תחרותית–הסביבה הרגולטורית •

)17/20/20תוכנית(הסביבה ותאפשר עמידה ביעדי הממשלה 
85%(מיישם התייעלות אנרגטית CCHPשילוב מנצח של –טכנולוגיות מומלצות ירוקות •

חום וקור, מייצרת חשמל, לא מזהמת, יעילות אנרגטית
Turbo Expander–תוספת חשמל •
COPth–אפקט טריפל–ספיגה ילר'צ• 1.8
•TIAC– בביצועי הטורבינות7%שיפור של

וניתן להפוך פתרון הנדסי מושלם למרכז  –) CCHP(מטריגנרציהכולנו נוכל ליהנות 
$$$רווח מושלם 

…וניתן את כל התמונהאיתנותקבעו פגישה 
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