
                                                                                                    

  

וסטרומו מדווחת תוצאות ראשויות ממחקר לפיו תאי אגירת 

שים וללא שחיקה  20-ארגיה של וסטרומו עמידים למעלה מ

 משמעותית בביצועיהם

  

המחקר ידגים את אמיות המערכת ללקוחות פוטציאלים ורגולטורים בארץ ובעולם, המבקשים פתרון 

  יעיל, אמין, קי ובר קיימאאגירת ארגיה 

  

העוסקת באגירת ויהול ביקושי ארגיה  , וסטרומו ארגיה לימיטד (ת"א: וסט)2021לאוגוסט  22עשרת, 

 Royal Dutch Shellמדווחת על הגשת תוצאות בייים מיסוי שחיקה מואצת שארך שתיים לעקית הארגיה 

- NYSE:RDSה.. , אשר המחקר בוצע בשיתוף פעולה עמהובמימו  

-מחזורי טעיה 6,600-היו עמידים ב IceBrick™לפי תוצאות היסוי תאי אגירת הארגיה של וסטרומו מדגם 

   .1%שה), עם שחיקה זיחה של  20-ופריקה תרמיים (שווה ערך ליותר מ

ורך , לצRoyal Dutch Shell" של חברת GameChangerבחרה וסטרומו להשתתף בתכית ההאצה ״ 2018-ב

לזמן ארוך. אגירת ופריקת הארגיה בתאים שפיתחה חברת  IceBrick™-ביצוע מחקר לבחית עמידות ה

וסטרומו עשית באמצעות הקפאה והפשרה של מים, היא תהליך פיזיקלי שאיו כרוך בשחיקה, ביגוד 

   כימיות של סוללות ליתיום.-לריאקציות אלקטרו

רכות האצת בלאי (מכאית ותרמית), כאשר בכל אחת מהן הותקו במסגרת המחקר הקימה וסטרומו שתי מע

קפסולות,  48קפסולות). בקבוצה אחת של  96(סה"כ  IceBrick-קפסולות זהות לאלה המותקות בתוך תאי ה 48

מחזורי טעיה ופריקה תרמיים מלאים (הקפאה והפשרה), המדמים פעילות במשך  6,600-עברה כל קפסולה כ

קפסולות, ובה  48פריקות לשה קלדרית, חמש פריקות בשבוע). הקבוצה השיה, גם היא בת  260שה ( 25-כ

מחזורי התפשטות והתכווצות מכאיים, המדמים את הכוחות החזקים הפועלים  300,000עברה כל קפסולה מעל 

  ).9%-על הקפסולות בזמן קפיאה (התרחבות המים בכ

  

  

  

  



                                                                                                    

  

  

  

כל המחזורים ומערכות הלחצים שפעלו לאורכם, כדוגמת הגרף שלהלן.המחקר כלל יטור שוטף ותיעוד של 

  

 

 (בגרף למעלה: מבט כללי על המידע שאסף ממערכת השחיקה המהירה שבתה במיוחד עבור המחקר, מחזורים שלא עברו את רף הלחצים והטמפרטורות

 )שדרשו במחקר, לא כללו בספירה הכללית

 

את מעד הלחצים בתוך הקפסולות אשר עולים בכל מחזור טעיה (בגלל התרחבות הקרח) ויורדים בכל מחזור פריקה (הפשרה) (בגרף למעלה: קו התכלת מציין 

של הגליקול והקו הכתום מציין את טמפ׳ הגליקול (וזל וגד קפיאה שמשמש להקפאה ולהפשרה של הקפסולות). יתן לראות את הקורלציה בין העלייה בטמפ׳ 

 ם (מחזור הפשרה) לבין הירידה בטמפ׳ הגליקול והעלייה בלחצים (קפיאה)ֿוהציחה בלחצי

 

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

שעברו יותר מ  מחזורים. בקפסולות בקבוצה השיה 6,100שבדקה במחזורים תרמיים), וגם זה רק לאחר 

ומצא תחת  Royal Dutch Shellהדו״ח המלא הוגש לחברת מחזורים הידראוליים לא תגלה כל כשל.  300,000

   בחיה.



                                                                                                    

  

  )2019ופועלת ברציפות מאז קיץ  Royal Dutch Shell(מעבדת השחיקה המהירה שבתה במימון 

 



                                                                                                    

 

 האחרוות)(מאגרי הקור והחום ששירתו את המעבדה במהלך השתיים 

 Royal Dutch Shellציין: "במשך שתיים הרצו מחקר מורכב במימון  ון מייסד וסטרומו והמהל הטכולוגי-ירון בן

שמראה כיצד מים הם אמצעי אגירה מצויין, ושתא האגירה שוסטרומו פיתחה מצליח לצל את התכוות הפיזיקליות 

   שים ויותר, וללא שחיקה. 20האלו לאורך 

אות אלו חשובות מאחר ווסטרומו מתקיה מערכות אגירת ארגיה מאחורי המוה אצל לקוחות מסחריים, ולכן תוצ

ביצועים ואמיות ארוכות טווח הן קריטיות. תוצאות המחקר, בשילוב הצלחת המערכת בהתקות שהחברה כבר ביצעה, 

    אים לפתרון אגירה יעיל אמין קי ובר קיימא".יסייעו לו משמעותית בשיח עם לקוחות ורגולטורים בארץ ובעולם הצמ

 


