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  hellSRoyal Dutchתוצאות מחקר בשיתוף עם חברת הנדון: 

"), נוסטרומולמתאר פעילות נוסטרומו בע"מ (המוחזקת במלואה על ידי החברה) (" 19.5לאמור בסעיף  בהמשך

01-2021-(אסמכתא מס':  16.3.2021אשר צורף כנספח לדוח זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 

הולנדית ה SHELL), במסגרתו פירטה נוסטרומו אודות מחקר שמתבצע על ידיה בשיתוף עם חברת 036507

)SHELL GLOBAL SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V") (SHELL מקבוצת ,("Royal Dutch Shell 

)NYSE:RDS( ")מתכבדת החברה להודיע כי נוסטרומו הגישה את תוצאות הביניים של המחקר המחקר ,("

  .SHELLלבחינת 

שפתחה  IceBrick™-האגירה ה תאילזמן ארוך של קפסולות הקפיאה המתקנות בעמידות נועד לבחון המחקר 

תרמי), כאשר בכל בלאי מכאנית ובלאי הקימה נוסטרומו שתי מערכות האצת בלאי (החברה. במסגרת המחקר 

. בקבוצה אחת, עברה כל IceBrick™-ה קפסולות זהות לאלה המותקנות בתוך תאי 48אחת מהן הותקנו 

שנה  25-אה והפשרה), המדמים פעילות במשך כמחזורי טעינה ופריקה תרמיים מלאים (הקפ 6,600-קפסולה כ

מחזורי  300,000ה, עברה כל קפסולה מעל יקבוצה השניבפריקות לשנה קלנדרית, חמש פריקות בשבוע).  260(

התפשטות והתכווצות מכאניים, המדמים את הכוחות החזקים הפועלים על הקפסולות בזמן קפיאה (התרחבות 

  .)9%-המים בכ

הקפסולות שנבדקו, נתגלה כשל רק בקפסולה אחת (בקבוצת הבדיקה  96כי מתוך סה"כ תוצאות המחקר הראו 

עברו , אשר היקבוצה השנישל המחזורים. בקפסולות  6,100-כשנבדקה במחזורים תרמיים), וגם זה רק לאחר 

  .לא נתגלה כל כשל ,מחזורים הידראוליים 300,000-יותר מ

  . ונמצא אצלם בבחינה SHELLהדו״ח המלא והמסכם הוגש לחברת יצוין כי 

מצויה והיא  ,מחקר ופיתוחשלבי ב בעלת פעילות חדשה שעדיין נמצאתהינה חברה  נוסטרומויובהר כי 

בלבד, כאשר כל הפרויקטים שבמסגרתם  2020משווקת את מערכת האגירה החל משנת בתחילת דרכה ו

הצלחת זה, אין כל וודאות בדבר . נכון למועד פיילוטהתקינה נוסטרומו את מערכת האגירה שלה הינם ברמת 

ים השונים, ואלה תלויים, בין היתר, קולשומערכת האגירה של נוסטרומו או בדבר הצלחת החדרתה פיתוח 

  לנוסטרומו וכיו"ב.השגת המימון הדרוש בביעדי פיתוח ו/או שיווק ו/או  העמידב

 
 

 בברכה,

 נוסטרומו אנרגיה לימיטד

 רי, מנכ"לבאמצעות: יורם אש      
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