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פעילות זוקו בתחום האנרגיה

מנועים▪

טורבינות▪

ציוד

▪O&M
24/7שירות ▪

בקרה וניטור▪

שירות

הנדסה▪
▪Turn Key
:קוגנרציה▪
,  קירור,קיטור▪

חימום

EPC



מנועי בעירה

0.4MW-18MW

דיזל  
גנרטורים

(חירום)

/ימי

/תעשייתי

רכבת

גז

טבעי
גז-ביו

טורבינות

3MW-22MW

תחנות 
כוח  

פרטיות
תעשייה Oil & Gas / ממשלתי 

צבאי
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סל המוצרים בייצור אנרגיה
גנרצייהעשרות שנות ייצור מערכות •

מדינות100עשרות אלפי מגה וואטים מותקנים במעל •

טורבינה/מיליארדי שעות מנוע•



(ט"מגוו1-25הספקים ) ביצועים / מאפיינים 

5-Nov-17Slide 5CONFIDENTIAL: NONE

מנועי גז

40-48%: נצילות חשמלית 

20-25%( :  גזי פליטה ) נצילות תרמית 

15-20%( : מי קירור )נצילות תרמית 

שניות8-20: זמן הנעה 

ש"לקווטגרם 0.2-0.4: צריכת שמן 

רגישות נמוכה יחסית: תנאי סביבה 

עומס כמעט ללא 50%עד : עומס חלקי 

שינוי בנצילות

מבנה רחב וגדול במיוחד ביחס : מקום נדרש 

(גם עבור רדיאטורים ) להספק המופק 

באר0.5-6: לחץ גז נדרש 

טון 20-200: משקלות 

טורבינות גז

30-39%: נצילות חשמלית 

40-45% (  גזי פליטה :  ) נצילות תרמית 

קירור ) ין א–( מי קירור ) נצילות תרמית 

(אוויר 

דקות10-30: זמן הנעה 

0כמעט : צריכת שמן 

(ירידה בהספק )רגישות יתרה  תנאי סביבה :

(ירידה בנצילות )רגישות יתרה : עומס חלקי

קטן יחסית להספק המופק: מקום נדרש 

באר18-24: לחץ גז נדרש 

עשרות טונות ליחידות הגדולות : משקלות 

ביותר
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תחנות כח  קטנות מבוססות גז טבעי

הפתרון הכלכלי והטכני היעיל מסוגו
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90%-60%נצילות כללית של 

בתהליך  45%-35%לעומת 

יצירת חשמל בלבד

העלות הכוללת להפקת חשמל  

וחום נמוכה משמעותית מעלויות  

הייצור בשני תהליכים נפרדים

טורבינה/ מנוע בעירה 

קיטור אוויר חםמיזוג

גז טבעי חשמל



?איך מיישמים בפועל את המודל

BOO /BOT
רכש אנרגיה חשמלית ותרמית  

במחירים מוזלים

TURN KEYפרויקט 
חשמל בייצור עצמי

אנרגיה תרמית בייצור עצמי

:יתרונות✓

חיסכון מיידי-

אין צורך בהון עצמי-

:ןחיסרו✓

חלוקת החיסכון עם היזם-

התחייבות ארוכת טווח-

?הקמה עצמית?התקשרות מול יזם

:יתרונות✓

החזר השקעה קצר יחסית-

(ללא חלוקה)חסכון מלא -

הורדת עלויות תפעול-

:חיסרון✓

הון עצמי מלא-



להיות קטן זה יכול להיות יתרון
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'אין צורך בייצוא חשמל לצד ג✓

מקומיתסטטוטוריקה✓

היתר בנייה יחסית מהיר✓
(חדשים12-24-כ)

MW5תחנה קטנה לצריכה מקומית עד 



ציוד עקרי  

לתחנות הכוח

תכנון הנדסי

ציוד נלווה  

לתחנת הכוח

שירותי תפעול  

ואחזקה

תמיכת מוצר

ייעוץ והכוונה אופטימיזציה

ליסינגהקמה ורישוי

ניהול פרויקט

הפיתרון הכולל

מימון מלא

חשיבה

תכנון  
והקמה

ציוד 
איכותי

תפעול 
ואחזקה

מימון

שותפות
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CASE STUDY-דרום הארץ, מפעל
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דרום הארץ :אתר

(בד/נייר)תהליכי מפעל :לקוח

2500KW(טבעיגז) :חשמליהספק

בהפעלות-2016 :שנת התקנה

G3520H :דגם

:סקירה
בגזהיוםהמשתמש,הניירמתעשייתיצרנימפעל
.אריזתולפניהסופיהמוצרייבושלתהליךטבעי
המוצרלאיכותמאודחשובהבמוצרהלחותרמת

.בתקינהועמידתו

ומיועדהמפעלבשטחממוקםקוגנרציהמתקן
.חםואוירחשמליתאנרגיהלצריכת

שלהחשמליתהאנרגיהמירבאתיצרוךהמפעל
הפליטהבגזיישתמשובמקביל,הייצורמתקן

המוצרייבושלצרכיחםאווירמערךלייצור

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://world-engine-blog.blogspot.com/2013/09/g3512e-generator-set-engines-epg.html&ei=HlBFVNTdEIfMOsG9geAF&bvm=bv.77880786,d.d2s&psig=AFQjCNHSCGqTMBDDMa9BWs21HpUKowqi_A&ust=1413915016746821
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מקומיקוגנרציהמתקן 

1716נובמבר 

80-85%%נצילות כללית של 

קוגנרציהבתהליך 

העלות הכוללת להפקת חשמל  

וחום נמוכה משמעותית מעלויות  

הייצור בשני תהליכים נפרדים

גזגנרטור

2.1MWאוויר חם 

גז טבעי
5.6MW

חשמל
MW2.5

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://world-engine-blog.blogspot.com/2013/09/g3512e-generator-set-engines-epg.html&ei=HlBFVNTdEIfMOsG9geAF&bvm=bv.77880786,d.d2s&psig=AFQjCNHSCGqTMBDDMa9BWs21HpUKowqi_A&ust=1413915016746821


חשמל אוויר חם 

2400kW 2100KW

(ש"לקווט₪)0.4 (  לשעה₪)~ 180

8000 8000

7,680,000 ₪ 1,440,000 ₪

חשמל אוויר חם

2400 kW 2100KW

4,500,000₪

1,000,000 ₪

500,000 ₪

חימום/חשמל

ייצור/ עלות 

שעות שנתי

כ שנתי"סה

9,120,000 ₪ 6,000,000 ₪
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ניתוח כלכלי לפוטנציאל חסכון
TKלפי מודל 

לפני אחרי

$

$

קיטור/חשמל

גז

אחזקה

מימון

שנים4-4.5ר השקעה של החז

שנתיחיסכון3,000,000₪-מעל 

אנרגייהחסכון בעלויות 34%-כ



DESCRIPTION UDN
G3520H

100% LOAD

G3520H

92% LOAD

G3520H

75% LOAD

#1 Electrical Power [kWe] 2,519 2,317 1,889

#2 Voltage [V] 11,000 11,000 11,000

#3 Power Input [KW] 5,611 5,377 4,453

#4 Fuel Comsuption [Nm3/h] 583 539 446

#5 Exhaust Mass Flow, Wet [kg/h] 13,189 12,100 9,783

#6 Exhaust Temperature [C] 388 400 422

#7 Exhaust Temperature - Stack Outlet [C] 140 140 140

#8 Inlet Jacket Water Coolant temperature [C] 99 98 96

#9 Outlet Jacket Water Coolant temperature [C] 88 88 88

#10 Total Jacket Water Cirucit (JW+DC+1AC = HT Cooling System ) [KW] 1,309 1,205 980

#11 Inlet Temperature Hot Water Exchanger [C] 95 94 93

#12 Outlet Temperature Hot Water Exchanger [C] 75 75 75

#14 Aftercooler - Stage 2 Inlet Temperature [C] 48 48 48

#15 Aftercooler - Stage 2 Outlet Temperature [C] 53 52 51

#16 Heat REJ To Aftercooler - Stage 2 ( 2AC ) [KW] 288 260 201

#17 Inlet Temperature Diathermic Oil Into Hot Air Exchanger [C] 110 110 110

#18 Oulet Temperature Diathermic Oil Into Hot Air Exchanger [C] 180 180 180

#19 Heat Recovered From Exhaust Gas [KW] 996 961 842

#20 Inlet Temperature Of Ambient Ait Into Hot Air Exchanger 1 [C] 30 30 30

#21 Input Air Temperature In The Dryer 1 [C] 160 155 145

#22 Inlet Temperature Of Ambient Ait Into Hot Air Exchanger 2 [C] 30 30 30

#23 Input Air Temperature In The Dryer 2 [C] 160 155 145

#24 Hot Air mass Flow - Dryer 1 [kg/h] 22.838 22.838 22.838

#25 Hot Air mass Flow - Dryer 2 [kg/h] 22.838 22.838 22.838

#26 Electrical Efficiency ]%[ 43.4% 43.1% 42.4%

#27 Thermal Efficiency ( See note 1 ) ]%[ 37.2% 37.6% 38.7%

#28 Total Efficiency ]%[ 80.6% 80.7% 81.0%

















Cat - NG cogeneration plant
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Nov-17

Vapor-jet plant.

2.5MW cogeneration

Ofakim, Israel.



1727נובמבר  1727נובמבר 

Zoko_Ofakim_Timelapse.mov

