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תמצית מנהלים
מטרת התכנית
מטרת התכנית העסקית לבדוק את כדאיותו של פרויקט להקמת שדה של קולטים סולאריים ושילובו עם תחנת כוח
גיאותרמית קיימת להגדלת כושר ייצור החשמל ב  1מגוואט.
תמצית סקירת החברה והשוק
חברת אורמת תעשיות בע"מ הינה חברה בינ"ל המתמחה בתכנון ,ייצור ותפעול תחנות כוח המייצרות חשמל מאנרגיה
גיאותרמית (אנרגיית חום במעבה האדמה) שהינה מקור אנרגיה שאינו מזהם את הסביבה (אנרגיה "ירוקה") .לחברה
תחנות כוח בבעלותה ברחבי העולם ,בעיקר בארה"ב בקליפורניה ובנבאדה .תחנות הכוח בקליפורניה ובנבאדה הניבו כ
 38%ו  24%מהכנסות החברה בשנת  2008בהתאמה.
שווקי הפעילות של העיקריים של החברה הם השווקים למכירת חשמל "ירוק" בקליפורניה ובנבאדה בארה"ב .שווקים
אלה נהנים מסבסוד ממשלתי ומחקיקה המחייבת את חברות הפצת החשמל להגדיל את שיעור החשמל "הירוק" שהן
מוכרות עד ל  20%מהחשמל הנמכר ,עד שנת  2010בקליפורניה ועד שנת  2015בנבאדה .כתוצאה מכך ,השוק נהנה
מצמיחה מהירה בשנים האחרונות ונכנסו מתחרים רבים חדשים .בעיקר ,יצרני חשמל מאנרגיית שמש ורוח .מקורות
אנרגיה אלה זמינים יותר מאנרגיה גיאותרמית ולכן רוב הצמיחה העתידית בכושר ייצור החשמל צפויה להיות ממקורות
אנרגיה אלה .בנוסף ,שיפורים טכנולוגיים צפויים להוזיל את עלויות הפקת החשמל מאנרגיית שמש שהינה כיום יקרה
יותר מאנרגיה גיאותרמית .כך ,יצרני חשמל מאנרגיית שמש ורוח מהווים איום עתידי על עסקי החברה.
בנוסף ,בחלק מתחנות הכוח של אורמת קיימת בעיה של התקררות המאגרים הגיאותרמיים – המאגרים המספקים
לתחנות הכוח את אנרגיית החום שממנה מפיקה החברה חשמל .כתוצאה מכך ,במשך הזמן ,תפוקת החשמל בתחנות כוח
אלה יורדת ,והגנראטורים לא פועלים בתפוקה מלאה (במצב זה ,לתחנה "כושר ייצור עודף").
תמצית הרעיון העסקי
הרעיון העסקי המוצע הוא חיבור תחנת כוח גיאותרמית בעלת "כושר ייצור עודף" לשדה קולטים סולאריים .בכך תיצור
החברה תחנת כוח מעורבת ,שבה אנרגיית השמש מפצה על התפוקה שאבדה בשל ירידת טמפרטורת המאגר הגיאותרמי.
התכנית העסקית היא ליישום הרעיון בהיקף קטן ( 1מגוואט) באחת מתחנות הכוח של החברה שבפרויקט אורמסה
שבקליפורניה .במקרה של הצלחה ניתן יהיה לשחזר את הפרויקט בתחנות אחרות ובהיקפים גדולים יותר (ובכך להוזיל
את העלויות).
תועלת הרעיון
 .1ניצול עלויות שקועות – חסכון של כ  16%בעלות הקמת תחנת הכוח הסולארית לעומת תחנות כוח דומות
באותו הגודל בשל ניצול ציוד קיים שעובד בתפוקה חלקית בשל ירידת הטמפרטורות במאגרים הגיאותרמיים.
 .2התנסות ורכישת ידע בתחום הסולארי  -כשלב ראשון במהלך אסטרטגי אפשרי לכניסה לתחום הסולארי
בעתיד .הפרויקט המוצע יאפשר לחברה להתנסות בשילוב קולטים סולאריים עם הציוד הקיים של החברה תוך
סיכון נמוך.
 .3פוטנציאל
א .יישום בתחנות כוח נוספות של החברה – כיום קיים לאורמת כושר ייצור עודף שווה ערך ל 28
מגוואט בארה"ב .ניתן יהיה ליישם את הרעיון בתחנות הכוח שבהן כושר הייצור העודף נובע מירידת
טמפרטורות .בנוסף ,בחלק מהתחנות צפויה ירידת טמפרטורות שתביא לירידה בתפוקת החשמל
בשיעור של כ  1%בשנה .ניתן יהיה להרחיב את השדות הסולאריים במשך הזמן בתחנות כוח אלה.
ב .מכירת הטכנולוגיה למפעילי תחנות גיאותרמיות אחרים שבתחנות הכוח שלהם יש ירידת טמפרטורות
של המאגרים הגיאותרמיים.
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תמצית המודל העסקי  -החשמל שייוצר יימכר בחוזה מכירה ארוך טווח ( 30שנה) לחברת הפצת החשמל הגדולה
בקליפורניה  ,South California Edisonבמחיר קבוע שייקבע במכרז.
תמצית הנתונים הפיננסים
 עלות ההקמה –  4.5מיליון דולר
 סובסידיה  -מענק בגודל  30%מעלות ההקמה
 הכנסה שנתית  -החל מהשנה הרביעית הכנסות של  358אלף דולר בשנה במשך  30שנה .מחיר המכירה יצמח
בקצב שנתי של  1.2%כפי שמקובל בחוזי מכירה ארוכי טווח של חשמל.
 ערך נכחי נקי =  1.1מיליון דולר
 שיעור תשואה פנימית = 8.5%

רקע על החברה

1

חברת אורמת תעשיות בע"מ והחברות הבנות שלה ,עוסקות בתחום האנרגיה המתחדשת ()Renewable Energy
בעיקר אנרגיה גיאותרמית .הקבוצה הינה יצרנית מובילה של חשמל המיוצר ממקורות גיאותרמיים ומחום שיורי ,שהינם
מקורות אנרגיה ידידותית לסביבה ("אנרגיה ירוקה") והינה הבעלים והמתפעלת של תחנות כוח גיאותרמיות בארה"ב
וברחבי העולם ותחנות כוח מחום שיורי בארה"ב .כמו כן ,הקבוצה מייצרת ציוד לייצור חשמל ממקורות אלה .נכון לסוף
 2008בבעלות הקבוצה תחנות כוח גיאותרמיות ומחום שיורי בעלות כוללת נטו של כ  1.4-מיליארד דולר ובקיבולת
של  508מגה-וואט( .סך הקיבולת העולמית המותקנת כיום היא  9,500מגה-וואט והפוטנציאל העולמי הוא 148,000
מגה-וואט)
אנרגיה גיאותרמית הינה חום (תרמי) המופק מהאדמה (גיאו) .האנרגיה הגיאותרמית אצורה בסלעים ובנוזל המצוי
בקליפת כדור הארץ .תחנות הכוח הגיאותרמיות מבוססות על ניצול מים חמים וקיטור הנשאבים מקידוחים גיאותרמיים
והמניעים טורבינה לייצור חשמל .בכך נחסך שימוש בדלק ונמנעות פליטות של גזים מזהמים שהינן מתופעות הלוואי
האופייניות לתחנות כוח המונעות בדלק .בנוסף ,גיוון מקורות האנרגיה מונע תלות במקור אנרגיה יחיד.
בנוסף לאמור לעיל ,עוסקת הקבוצה בהקמה והפעלה של תחנות כוח המבוססות על ניצול חום שיורי .חום שיורי
( )Recovered Energyנוצר כתוצר לוואי במגוון תהליכים תעשייתיים ,והוא ניתן לניצול בתחנות כוח כדי לייצר
חשמל ללא שימוש בדלק וללא פליטות מזהמות .דוגמא לכך הינו
חום שיורי שנפלט מתחנות דחיסת גז לאורך צינור גז.
התפלגות כושר ייצור החשמל של אורמת
השימוש באנרגיה ממקורות מתחדשים זוכה לתמיכה ממשלתית
גיאותרמי
בארה"ב.
בהוואי
7%

תחומי הפעילות של הקבוצה
ייצור ומכירה של חשמל  -קבוצת אורמת עוסקת בהחזקה
ובהפעלה של תחנות כוח המבוססות על מקורות גיאותרמיים וחום
שיורי בשוק הבינלאומי לייצור ואספקה של חשמל מתוצרתן.
תחנות הכוח מניבות הכנסות מחוזים ארוכי טווח ( 20-30שנה) של
מכירת חשמל ,במחירים קבועים  ,לחברות הפצת חשמל במדינות
שונות ברחבי העולם .בשנת  2008הכנסות החברה ממכירת חשמל
היו  262מיליון דולר והיוו כ  74%מכלל הכנסותיה .כ 69%
מקיבולת ייצור החשמל של אורמת מבוססת על מקורות אנרגיה

גיאותרמי
נבאדה
24%

מחוץ לארה"ב,
גיאותרמי( .ללא
ריכוז גיאוגרפי
באזור מסוים)
26%

נתח שוק=73%
בארה"ב ,שיורי
5%
גיאותרמי
בקליפורניה
38%
נתח שוק=11%

(כולל תחנות כוח בהקמה) ורכוש קבוע אחר ,לאחר ניכוי פחת שנצבר
למעט בתחנת הכוח בפונה שבהוואי ,בעלת כושר ייצור של כ  30מגה-וואט/שעה ,שבה מחיר החוזה מבוסס על
העלות הנחסכת ללקוח.
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גיאותרמית בארה"ב 40% .מההכנסות ממכירת חשמל בתקופה זו התקבלו מחברת החשמל העיקרית של קליפורניה -
 .Southern California Edison Companyאורמת מחזיקה בנתח שוק של כ  11%ו 73% -מסך ייצור החשמל
ממקורות אנרגיה גיאותרמיים בקליפורניה ובנבאדה בהתאמה .בקליפורניה מיוצרים כ  89%מכלל החשמל המיוצר
מאנרגיה גיאותרמית בארה"ב.
מכירת ציוד  -בנוסף ,קבוצת אורמת עוסקת בייצור ,כולל תכנון ופיתוח ,ומכירה של טורבינות ויחידות כוח המשמשות
לאספקת אנרגיה חשמלית ובהקמת תחנות כוח להפקת חשמל ממקורות גיאותרמיים וחום שיורי והכול על פי הזמנות
המתקבלות מלקוחות .בשנת  2008הכנסות החברה ממכירות ציוד היו  93מיליון דולר והיוו כ  26%מכלל הכנסותיה.
אחרים – בנוסף לשני תחומי הפעילות העיקריים הנ"ל החברה פעילה בתחום השבחת הנפט הגולמי ובתחום הביו-דיזל
באמצעות פעילות מחקרית לפיתוח חומרי זינה לייצור שמן צמחי.
ייסוד ואחזקה
פעילות הקבוצה החלה כאורמת טורבינות אשר נוסדה ב  1965ע"י יהודה ויהודית ברוניצקי .חברת אורמת תעשיות
בע"מ התאגדה בישראל ב  1991כחברה ציבורית הרשומה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב .המייסדים מחזיקים
כיום ב 35% -מהון המניות והם מנהלי החברה ובעלי השליטה בה .בנוסף ,חברת גזית אינק .מחזיקה ב  19%ממניות
אורמת תעשיות בע"מ.
חברת אורמת תעשיות בע"מ מרכזת את הפעילויות במגזרי החשמל והמוצרים באמצעות חברת הבתOrmat ,
( , Technologies, Incלהלן אורמת טכנולוגיות בע"מ) שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בניו-יורק
תחת הסימול “ .”ORAחברת אורמת תעשיות בע"מ מחזיקה ב 60% -מהונה הרשום של חברת אורמת טכנולוגיות
בע"מ.
צמיחה ויעדים
יעדי הקבוצה הינם להמשיך ולפתח את פעילות ייצור החשמל ולהגדיל את כושר הייצור שלה ,בין על ידי השקעה
בתחנות כוח קיימות והרחבת כושר הייצור שלהן ,בין על ידי רכישת תחנות כוח ובין על ידי פיתוח ובנייה של תחנות
כוח חדשות .מטרת הקבוצה הינה לבנות פורטפוליו מאוזן מבחינה גיאוגרפית של נכסי אנרגיה גיאותרמית ואנרגיה
שיורית ,ולהמשיך להיות יצרן וספק מוביל של מוצרים ושירותים הקשורים לאנרגיה "ירוקה" מתחדשת שאיננה
מתכלה.
הגידול בכושר הייצור בבעלות החברה במגוואט
פרויקטים בפיתוח ,שידרוג והקמה
תפוקה קיימת בבעלות החברה
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סקירת שוק הפעילות העיקרי של אורמת
השווקים העיקריים בהם פועלת אורמת הם
השווקים למכירת חשמל ממקורות אנרגיה
מתחדשים בקליפורניה ובנבאדה .אורמת מחזיקה
בנתח שוק של כ  11%ו 3 73% -מסך ייצור
החשמל ממקורות אנרגיה גיאותרמיים בקליפורניה
ובנבאדה בהתאמה .בקליפורניה מיוצרים כ 89%
מכלל החשמל המיוצר מאנרגיה גיאותרמית
בארה"ב.

California Electricity Generation by source 2008

Solar
2%

Small Hydro
26%

Wind
19%

Nuclear
15%

Natural Gas
47%

Renewables
14%
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רגולציה תומכת
כיום ,קיימת בארה"ב מדיניות לעידוד ייצור חשמל
Large Hydro
ממקורות אנרגיה מתחדשים אשר שיפרה במידה
10%
רבה את רווחיות היצרנים בתחום זה .מדיניות זו
מורכבת משני נדבכים עיקריים:
א .יצירת ביקוש קשיח לחשמל "ירוק" ע"י חיוב חברות הפצת החשמל לרכוש חשמל ירוק מהיצרנים (בעלי תחנות
הכוח) בכמות מינימאלית .נקבע יעד לפיו  20%מהחשמל בקליפורניה צריך להיות מיוצר ממקורות מתחדשים עד שנת
 2010ובנבאדה  20%מהחשמל ממקורות מתחדשים עד שנת  .2015מדיניות זו הביאה לעליית מחירי החשמל משום
שחברות הפצת החשמל נאלצות לרכוש חשמל גם מיצרנים שמיצרים חשמל בטכנולוגיות יקרות יותר.
ב .סבסוד היצרנים באמצעות הטבות מס ומענקים.
Biomass
16%

Geothermal
38%

*Coal
16%
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תחרות
בעקבות הסבסוד ועליית המחירים רווחיותם של יצרני חשמל מאנרגיה גיאותרמית גדלה .בנוסף ,בשל עליית המחירים
והביקוש הרב ,נכנסו לשוק יצרני חשמל בטכנולוגיות שעלות הפקת החשמל באמצעותן יקרה יותר או בטכנולוגיות
המאפשרות לבנות תחנות כוח בקנה מידה גדול מאוד – יצרני חשמל מאנרגיית שמש ורוח .יצרני החשמל מאנרגיית
שמש ורוח מהווים איום עתידי על יצרני החשמל מאנרגיה גיאותרמית כפי שיוסבר בהמשך (ראה איומים).
למרות שיש בשוק מתחרים רבים גם מתחרים חלשים מרוויחים משום שהביקוש גדול מההיצע (בשל דרישת הרגולציה
ל  20%חשמל "ירוק").
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לקוחות
מכירת החשמל מתבצעת באמצעות חוזי מכירה ארוכי טווח עם חברת הפצת החשמל המקומית .חוזים אלה נחתמים
לאחר זכייה במכרז ציבורי הפתוח ליצרני חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים שונים .הבחירה בזוכה נקבעת לפי מחיר
ההצעה ושיקולים נוספים כגון איכות החשמל (רציפות התדר והפרעות) ,זמינות ופיזור מקורות האנרגיה .בעת בחינת
ההצעות אין סיווג לתחרות משנה בכל סוג טכנולוגיה .כל הצעה נמדדת בפניה עצמה לעומת כל ההצעות האחרות תוך
שקלול היתרונות והחסרונות של הטכנולוגיה הספציפית .רוב ההצעות במכרזים אלה מתקבלות לאחר תהליך של דיונים
ושיפור ההצעה .המכרזים מפורסמים ע"י חברת הפצת החשמל המקומית בעלת תשתית ההולכה באזור גיאוגרפי מסוים.
סד"כ ניגשים אל המכרז יצרנים שתחנות הכוח שלהם נמצאות באותו איזור (בשל עלות ההולכה ממיקומים רחוקים).
כלומר ,בפועל קיים רק לקוח פוטנציאלי אחד לכל תחנת כוח .חברות הפצת החשמל הגדולות בקליפורניה הן – South
 )California Edison (SCEו–  .)Pacific Gas & Electric (PG&Eלשתי חברות אלה נתח שוק משותף של כSCE .32%-
היא הלקוחה העיקרית של אורמת שהמכירות אליה מהוות  40%מסך ההכנסות של אורמת ב  .2008בנבאדה הלקוחה
העיקרית של אורמת היא  Sierra Pacific Power Companyשרוכשת  78%מהחשמל שאורמת מייצרת בנבאדה.
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ניתוח  – 8 SWOTאורמת תעשיות בע"מ
חזקות






חברה משולבת אנכית
איתנות פיננסית
אנרגיה "איכותית"
עלות ייצור חשמל זולה יחסית
מאגר שדות גיאותרמיים לא מנוצלים בארה"ב

הזדמנויות
 המשך פיתוח הEGS-
 כניסה לשווקים חדשים (יפן ,מדינות בארה"ב)
 כניסה לשוק התרמו-סולארי

חולשות
 עלויות הקמה גדולות
 מאגרים גיאותרמיים מוגבלים בעולם
 פיזור גיאוגרפי מוגבל
 תלות בלקוח גדול
 ירידה בטמפרטורות המאגרים הגיאותרמיים
איומים



תחרות מאנרגיה סולארית ורוח
סיכונים פוליטיים

חזקות
חברה משולבת אנכית– לחברה כושר תכנון ,ייצור והרכבה ,חיפוש איתור וקידוח בארות גיאותרמיים ותפעול תחנות
כוח גיאותרמיות .השילוב האנכי מוביל להקטנת הסיכון והעלויות שבייזום ותפעול תחנות הכוח .זאת בשל מיעוט
הספקים בשוק בעלי המומחיות לביצוע עבודות בתחומי איתור המקורות ,הקמת תחנת הכוח ,ייצור רכיבים ותפעול
תחנות הכוח.
איתנות פיננסית (נתוני סוף  –)2008לחברה יתרת מזומנים ע"ס  43מיליון דולר ,ותזרים מזומנים חיובי ויציב מנכסיה.
כמו כן לחברה קווי אשראי בלתי מנוצלים בהיקף של  249מיליון דולר .הדבר מקבל חשיבות יתרה לאור המשבר
הכלכלי העולמי ,ומשבר האשראי בפרט .בנוסף ,היות
ותזרים החברה נובע בעיקר מחוזים ארוכי טווח (כ-
 20שנה ויותר) ,התזרים הצפוי מקל על גיוסי הון.
חכירת שדות  -אורמת חכרה שדות גיאותרמיים
המהווים תשתית לגידול העתידי בכושר הייצור של
החברה .בשל היות שדות הגיאותרמיים משאב טבע
מוגבל – תפיסת חזקה בשדות גיאותרמיים מצמצמת
את ההיצע הזמין למתחרים בתחום הגיאותרמי.
אנרגיה "איכותית" וזולה 8א – איכות החשמל
שמופק מאנרגיה גיאותרמית נחשב לאיכותי יותר
ביחס למקורות "ירוקים" אחרים .הפקת חשמל
מאנרגיה גיאותרמית היא רציפה ובעוצמה קבועה,
בשונה מחשמל המופק מאנרגיית שמש שזמינה רק
במהלך היום ,או אנרגיית רוח התלויה בעוצמת הרוח.
בתרשים משמאל מוצג שיעור זמינות החשמל במהלך
השנה עבור חשמל המיוצר ממקורות אנרגיה חלופיים
שונים.
כמו כן ,עלות הפקת החשמל ( Total Levelized
 )Costהיא מהנמוכות באנרגיות הירוקות ,ומאפשרת
לה לשמור על תחרותיות.

6

חולשות
עלויות הקמה גדולות 8ב– עלות הקמת תחנת הכוח מהווה העלות העיקרית מסך העלות השנתית האקוויוולנטית של
ייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים .זאת לעומת עלות הדלקים המהווה העלות העיקרית בייצור חשמל מדלקי
מאובנים .לכן ,בתקופות של קשיים בגיוס הון ומחירי דלקים נמוכים תיתכן העדפה כלכלית להקמת תחנות כוח
בטכנולוגיות המבוססות על דלקי מאובנים
מאגרים גיאותרמיים מוגבלים בעולם 8ג – מאגרים גיאותרמיים המאפשרים ייצור חשמל שהינו כדאי כלכלית הם
משאב טבע מוגבל בעולם שזמינותו הולכת ופוחתת .עובדה זו מהווה חסם עליון לצמיחה העתידית של הענף.
 * US Geological Surveyקליפורניה
* *US Department of Energy, Energy Information Administration
1595
כושר ייצור קיים במגוואט**
2422
פוטנציאל ייצור חשמל ממאגרים ממאגרים ידועים  -בטכנולוגיה קיימת במגוואט*
3256
הערכת פוטנציאל הייצור ממאגרים שלא התגלו עדיין ברמת ביטחון של  .95%במגוואט *

נבאדה
154
515
996

סה"כ
ארה"ב
1797
3675
7917

פיזור גיאוגרפי מוגבל/תלות בלקוח – מרבית הכנסות החברה נובעות כיום מצפון ארה"ב ,ספציפית מחברת South
 Edisonשבקליפורניה (כ 40%-מהכנסות החברה) .בשל מבנה השוק יצרנים רבים מתמודדים על מכירת תוצרתם
ללקוח בודד.
ירידה בטמפרטורות המאגרים הגיאותרמיים – בחלק מהמאגרים הגיאותרמיים של אורמת קיימת מגמה ארוכת טווח
של ירידת טמפרטורות של המאגר הגיאותרמי .כתוצאה מירידת הטמפרטורות ישנה ירידה בתפוקת החשמל של תחנות
הכוח הניזונות ממאגרים אלה .כדי להתמודד עם הבעיה אורמת מבצעת פעולות קבועות לשיפור התפוקה מהמאגרים
אולם בחלק מתחנות הכוח נמצא שלא ניתן להתגבר על בעיה זו.
איומים
איום עתידי מאנרגיית שמש ורוח  -ייצור חשמל מאנרגיית שמש ורוח צפויים להוות תחרות לחברה בעתיד ולהשפיע
לרעה על זכייה במכרזים (ראה נספח א):
 .1לתחנות כוח מבוססות אנרגיית שמש ורוח יתרון בכך שניתן להקימן בקנה מידה גדול מאוד .לעומתן ,תחנת כוח
גיאותרמית ניתן להקים רק במיקום שבו קיים מאגר גיאותרמי וקנה המידה תלוי בגודל המאגר .כך ,בעתיד
אנרגיית שמש ורוח צפויות להיות מקורות האנרגיה המתחדשים העיקריים ולכן עלולות לפגוע בכוח המיקוח
של אורמת למול חברת הפצת החשמל.
 .2שיפורים טכנולוגיים צפויים להוזיל את ייצור החשמל מאנרגיית שמש ורוח ולהפוך אותן לזולות יותר מייצור
חשמל מאנרגיה גיאותרמית.
סיכונים פוליטיים  -פעילות הקבוצה כפופה לרגולציה המקומית במדינה בה היא פועלת .בהקשר זה ,בניקרגואה,
אורמת ,עלולה להידרש לסגירת תחנת הכוח ולהפסקת פעילותה ,במידה ותפסיד במשפט המתנהל כנגדה על ידי ממשלת
ניקרגואה .כמו כן ,הפרטה חלקית של שוק החשמל בגואטמאלה עלולה להשפיע לרעה על התחנות קיימות של אורמת
במדינה ,בין היתר בשל שינוי בתעריפי החשמל .בנוסף ,חוסר היציבות הפוליטית בקניה עשוי להשפיע על תחנות
הקבוצה באזור גם כן.
על אף שהקבוצה נוהגת לבטח עצמה מפני סיכונים פוליטיים ,הביטוח אינו מעניק כיסוי מלא מבחינת סוגי האירועים
ומבחינת היקף הנזקים הכספיים ,יתרה מכך ,תקבולי הביטוח עשויים להיות משועבדים לטובת מלווים שהעמידו מימון
לשם הקמת הפרויקט ,וכך לא להגיע כלל וכלל לידי הקבוצה.
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הזדמנויות
המשך פיתוח ה8 EGS (Enhanced Geothermal System(-ד– שיטה מתקדמת להפקת אנרגיה גיאותרמית
שצפויה לפי מחקר של  MITלהכפיל את פוטנציאל התפוקה העולמי פי  .10כיום ,אורמת נמצאת בתהליך הקמת תחנות
כוח בטכנולוגיה זו (התחנה צפויה להפיק בין 11ל 50-מגוואט) .משמעות הצלחת הפרויקט היא גידול ניכר בפוטנציאל
צמיחת החברה .בנוסף לתחנה שאורמת מקימה ישנן  2תחנות פעילות בטכנולוגיה זו בתפוקות נמוכות (MW 1.5
בצרפת ו MW 3-בגרמניה) ו  2תחנות בתהליך הקמה.
כניסה לשווקים חדשים – יפן – ממשלת יפן הודיעה בפברואר  2008כי היא שואפת להגדיל את שוק "העסקים
הירוקים" .זאת ,הן על מנת להאיץ את המאבק בהתחממות הגלובלית והן לשם תמרוץ המשק המקומי .לכן ,נשקלים
צעדים כגון הענקת הלוואות ב 0%-ריבית לחברות ידידותיות לסביבה .זאת ,בשילוב ריבוי המקורות הגיאותרמיים ביפן
הופכים את המדינה כיעד אטרקטיבי להקמה של תחנות כוח גיאותרמיות.
ארה"ב – כ  15%מהמאגרים הגיאותרמיים בארה"ב נמצאים במדינות שבהן אין כלל תחנות כוח גיאותרמיות.
פוטנציאל ההפקה של מאגרים אלה הוא  572מגוואט וגדול יותר מסך כושר הייצור של אורמת .החברה יכולה להקים
תחנות במדינות אלה וליהנות מתחרות מועטה ומיתרון הראשוניות בתפיסת השדות הגיאותרמיים (ראה נספח ב).
כניסה לשוק התרמו-סולארי  -תחום ייצור החשמל מאנרגיית שמש מהווה איום עתידי .לאורמת יתרון תחרותי בתחום
זה בתכנון וייצור ממירי אנרגיה .כניסה לתחום זה יכולה להוות פתרון לאיום העתידי שמציב תחום האנרגיה הסולארית.

הרעיון  -תחנת כוח מעורבת גיאותרמית-סולארית
אנו מציעים להתקין שדה קולטי-שמש בקיבולת של  1מגה-וואט בסמיכות לאחת מתחנות הכוח הגיאותרמיות שבפרויקט
אורמסה ,שבהן ישנה ירידה בתפוקת החשמל בשל ירידה בטמפרטורת הבאר הגיאותרמית .תפקיד קולטי השמש להוסיף
לתחנת הכוח מקור חום נוסף שישפר את תפוקת החשמל.
מקור אנרגיה חדש:
שדה קולטי שמש

תחנת כוח
קיבולת מותקנת – 10MW
מקור אנרגיה ראשון:
באר גיאותרמית
השלמה של 1MW

כיום :אנרגיה המספיקה לקיבולת של 9MW
בעבר10MW :

8

הרעיון המוצע מנסה לתת מענה לשני האתגרים הבאים:
 .1ייצור חשמל מאנרגיית שמש ורוח צפויים להוות תחרות לחברה בעתיד ולהשפיע לרעה על זכייה במכרזים.
 .2קיימת מגמה ארוכת טווח של ירידת טמפרטורות במספר מאגרים גיאותרמיים שבבעלות אורמת הגורמת
לירידה בתפוקת החשמל בתחנות הכוח הניזונות ממאגרים אלה .כתוצאה מכך ,תחנות כוח אלה עובדות בתפוקה
חלקית.

התועלת ברעיון
 .1שיפור תפוקת החשמל תוך ניצול עלויות שקועות :התקנת קולטי השמש תגדיל את תפוקת החשמל של תחנת
הכוח .עלות הייצור של החשמל הנוסף תהיה נמוכה בשל ניצול עלויות שקועות .כלומר ,עלות תפוקת החשמל
השולית תהיה זולה משל חשמל המיוצר בתחנות כוח סולאריות קטנות אחרות משום שבעלויות הייצור לא
יכללו עלויות הציוד שכבר קיים בתחנת הכוח שעובדת בתפוקה חלקית בשל התקררות המאגר הגיאותרמי.
 .2התנסות ורכישת ידע בתחום הסולארי :צבירת הידע בתחום הסולארי כשלב ראשון במהלך אסטרטגי לכניסה
לתחום הסולארי בעתיד .אורמת יכולה לנצל את הידע והיכולת שלה בייצור גנראטורים לשם כניסה לתחום
הסולארי .הפרויקט המוצע יאפשר לחברה להתנסות בשילוב קולטים סולאריים עם הציוד הקיים של החברה
תוך סיכון נמוך.
 .3פוטנציאל :במידה והפרויקט יצליח ניתן יהיה להתקין שדות סולאריים דומים בתחנות כוח נוספות של אורמת
בהן קיימת קיבולת ייצור עודפת בשל התקררות המאגרים הגיאותרמיים .בשל המגמה ארוכת הטווח של
התקררות חלק מהמאגרים הגיאותרמיים של אורמת צפויה גם לגדול הקיבולת העודפת המותקנת .בהתאם לכך
צפוי לגדול הצורך בתוספת של מקור אנרגיה לתחנות כוח אלה .בנוסף ,ניתן יהיה להציע את הפתרון ליצרני
חשמל גיאותרמיים אחרים.
המודל העסקי
המודל העסקי יהיה זהה לשאר עסקי החברה .לאחר התקנת שדה קולטי השמש ,החשמל שייוצר יימכר בחוזה מכירה
ארוך-טווח לחברת הפצת החשמל האזורית ( .)South California Edisonכמות החשמל שתיוצר קבועה מראש
ונגזרת משטח שדה קולטי השמש שיותקן ,הקיבולת העודפת של תחנת הכוח הגיאותרמית וקרינת השמש במהלך השנה.
המחיר נקבע מראש ,כתוצאה מתהליך המכרז מול חברת הפצת החשמל וקבוע בחוזה שהינו לתקופה של  20-30שנה.
התקבולים מהלקוח מתבצעים לפי כמות החשמל שיוצרה בפועל הנמדדת באמצעות מונה המנטר את כמות החשמל
ששחררה תחנת הכוח לרשת החשמל.
בצורה דומה לפרויקטים אחרים של החברה ,מבנה ההתאגדות יהיה במסגרת חברה ייעודית .ניתן יהיה לשעבד את
התזרימים השוטפים של הפרויקט ,שינבעו מהחוזה ארוך הטווח ,בהלוואה "ללא-חזרה" (.)Non-Recourse
היתכנות טכנולוגית
 .1בבדיקה בסיסית שערכנו מצאנו שניתן לשלב אנרגיית שמש ואנרגיה גיאותרמית בתחנת כוח אחת לייצור
חשמל (ראה נספח ג').
 .2הטכנולוגיה המתאימה היא טכנולוגיה תרמו סולארית -טכנולוגיה להמרת קרינת השמש לאנרגיית חום והפקת
חשמל מחום זה .זאת ,באמצעות מראות המרכזות את אור השמש לחימום נוזל .חום הנוזל מומר לחשמל ע"י
קיטור המניע טורבינה .טכנולוגיה זו מתאימה משום שהיא מבוססת על עקרונות פיזיקאליים דומים לשל תחנת
כוח גיאותרמית – המרת חום לחשמל ע"י הנעת טורבינה בקיטור.
 .3הטכנולוגיה התרמו-סולארית המתאימה ביותר היא מסוג  .Parabolic Troughזאת בשל ההיקף הקטן של
הפרויקט ,הטמפרטורות הנמוכות (של הנוזלים הגיאותרמי והאורגאני) בתחנות הכוח שבפרויקט אורמסה
(בטכנולוגיית  )Organic Rankine Cycleוהניסיון הקיים בתעשיית האנרגיה הסולארית.
 .4אופן שילוב מקורות האנרגיה הסולארי והגיאותרמי :לאחר ביצוע מחקר בנושא מצאנו שקיימות תצורות שונות
של שילוב מקורות האנרגיה .לכל תצורה יתרונות וחסרונות .להערכתנו קיימים הבדלים בעלויות של התצורות
השונות ,בעיקר בעלויות התחזוקה .בנוסף ייתכן שקיימים הבדלים משמעותיים בכמות החשמל שתיוצר בכל
תצורה .במידה ויוחלט לאשר את הפרויקט כשלב ראשון תיערך בדיקה יסודית של ההיתכנות הטכנולוגית (ראה
תכנית ביצוע).
 .5לצורך הפשטת סוגיית התצורה המיטבית בחרנו להניח את ההנחות הבאות:
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א.
ב.
ג.
ד.

עלות הקמת הפרויקט שווה לעלות הקמת תחנת כוח סולארית (לא מעורבת) בניכוי עלות רכיבים
שקיימים בתחנת הכוח הגיאותרמית ושישמשו להפקת החשמל הסולארי.
לציוד הקיים שעובד בתפוקה חלקית אין שימוש אחר והוא בגדר עלות שקועה.
תפוקת החשמל למ"ר קולטים סולאריים בתחנת כוח מעורבת סולארית-גיאותרמית שווה לתפוקת
החשמל למ"ר קולטים סולאריים בתחנת כוח סולארית שאינה מעורבת.
ההנחות הנ"ל מאפשרות לנו להתבסס על נתוני ם של תחנת כוח סולארית קיימת באריזונה (APS 1-
 )MWe Parabolic Trough Projectבעלת כושר ייצור של  1מגוואט שמשתמשת בציוד של אורמת
להמרת חום לחשמל (.14)Ormat Energy Converters

מיקום התחנה
השדה הסולארי ימוקם ליד אחת מתחנות הכוח שבפרויקט אורמסה שבו קיימות מספר תחנות כוח שבהן קיבולת עודפת
של לפחות  1מגוואט שנובעת מירידת טמפרטורות של המאגר הגיאותרמי .לפי דו"ח מומחים בתחנות אלה קיימת ירידת
טמפרטורות ארוכת טווח שבגינה אורמת צופה ירידה שנתית של  1%בתפוקת החשמל .בנוסף ,פרויקט אורמסה נמצא
באזור גיאוגרפי שבו קרינת שמש מספקת להקמת תחנת כוח סולארית .לפירוט תהליך בחירת המיקום ראה נספח ד'.
גודל ההזדמנות
בשנת  2008כושר הייצור העודף של אורמת ,בכל תחנות הכוח שלה בארה"ב היה שווה ערך ל  28מגוואט  .עודף זה
נובע בחלקו מהתקררות מאגרים גיאותרמיים וכן מסיבות כגון תקלות טכניות .אין בידינו מידע וקשה להעריך איזה
שיעור מעודף כושר הייצור נובע באופן בלעדי מהתקררות המאגרים ובאילו תחנות כוח בדיוק .יחד עם זאת ,בהתבסס
על דו"ח מומחים ,בתחנות הכוח שבפרויקט אורמסה צפויה ירידה בתפוקת החשמל בשיעור של  1%בשנה בשל
התקררות המאגרים הגיאותרמיים .זאת אומרת ,שבכל  7שנים ,בממוצע ,יצטבר כושר ייצור עודף של  1מגוואט בכל
תחנת כוח בפרויקט אורמסה  .כך ,בכל  7שנים ניתן יהיה להוסיף ,בממוצע ,שדה סולארי של  1מגוואט לכל תחנת כוח.
בנוסף ,ניתן יהיה ליישם את המודל בתחנות כוח נוספות של אורמת אם ייווצר בהן כושר ייצור עודף בשל התקררות
המאגרים הגיאותרמיים.
יתר על כן ,ניתן יהיה למכור את שירותי ההקמה והמומחיות למפעילים אחרים של תחנות כוח גיאותרמיות שקיימת
ירידת טמפרטורות במאגרים הגיאותרמיים שלהן .בעיית ירידת הטמפרטורות היא מאפיין של הטכנולוגיה הגיאותרמית
ויהיה ביקוש לפתרון של בעיה זו .סך כושר הייצור של חשמל מאנרגיה גיאותרמית בארה"ב הוא כ  1800מגוואט .מתוך
נתון זה ,לא ידוע מה שיעור קיבולת הייצור העודפת הנובעת מירידת טמפרטורות.
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ניצול הגידול בכושר הייצור העודף באורמסה ע"י התקנת שדות סולאריים
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חברת הייעוץ הגיאותרמי  ,Geothermexמתוך תשקיף Ormat Funding Inc
הייצור של אורמת בפועל בארה"ב היה נמוך בכ  234000מגוואט שעה מכושר הייצור של תחנות הכוח .לפי חישוב של ייצור  24שעות
ביממה 93% ,מהזמן.
כיום כושר הייצור של פרויקט אורמסה הוא  57מגוואט והוא צפוי לקטון בכ  0.57מגוואט בשנה .כך ,בכל  7שנים בערך יצטבר כושר ייצור
עודף של  4מגוואט .זהו עודף כושר ייצור ממוצע של  1מגוואט לכל תחנת כוח.
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סקירת השוק
מרוב הבחינות ,סביבת הפעילות של הפרויקט המוצע היא אותה סביבה כמו של סביבת הפעילות של אורמת בקליפורניה
– השוק למכירת חשמל "ירוק" .נביא להלן פירוט של הגורמים הייחודיים ליצרני חשמל בטכנולוגיה תרמו-סולארית.
 .1רגולציה  -הפרויקט ייהנה מהסביבה הרגולטורית התומכת ביצרני חשמל מאנרגיות מתחדשות .בפרט הפרויקט
יוכל ליהנות ממענק בסך  30%מעלות הפרויקט.
 .2לקוחות – בדומה לשאר עסקי החברה ,החשמל יימכר לחברת החשמל שבתחומה נמצאת תחנת הכוחSouth ,
 ,California Edisonבחוזה מכירה ארוך טווח.
 .3תחרות – כפי שהוסבר התחרות בשוק החשמל ה"ירוק" בארה"ב היא על זכייה במכרז מול חברת הפצת
החשמל .מבחינה זו כל יצרני החשמל מאנרגיות מתחדשות מתחרים אחד בשני.להלן הגורמים המשפיעים על
התחרותיות על הפרויקט המוצע שוק זה:
 oמעט יצרנים תרמו סולאריים  –9בקליפורניה  2יצרניות תרמו-סולאריות FPL :ו ,Sunray-בעלות
כושר ייצור של  358מגוואט .תחנת הכוח התרמו-סולארית האחרונה שנבנתה בקליפורניה ,נכנסה
לפעילות ב .1991-מאז לא נבנו תחנות כוח תרמו-סולאריות חדשות .בעקבות המגמה ה"ירוקה" ,נבנו
בשנים  2006-2007שתי תחנות תרמו-סולאריות חדשות בנבאדה.
 oזכייה במכרזים\תחרותיות –
 גיוון – ישנה שאיפה של חברות החשמל האזוריות לגוון את פורטפוליו מקורות האנרגיה
שלהן .לכן תיתכן העדפה ליצרניות חשמל מאנרגיה תרמו-סולארית המהוות שיעור קטן מאוד
מסך ייצור החשמל (כ 1%-בקליפורניה).
 שעות ייצור החשמל – החשמל המיוצר מאנרגיה סולארית מופק בתפוקה מלאה רק במשך
כ 23%-מהיממה ,רק כאשר השמש זורחת .לכן יצרנים סולאריים נמצאים בנחיתות לעומת
יצרנים בטכנולוגיות המסוגלים לספק את עומס הבסיס של צריכת החשמל (ייצור במשך כל
שעות היממה) .למרות זאת ,יצרנים תרמו-סולאריים נהנים ממחיר מכירה ממוצע גבוה יותר
מיצרנים המספקים את עומס הבסיס .זאת משום שקיים מתאם גבוהה בין שעות זריחת
השמש לשעות שבהן הביקוש לחשמל גבוה.
 .4ספקים – ישנם שלושה סוגי ספקים לתחום התרמו-סולארי:
 oספקי קולטי שמש ( – )Solar Collector Assemblyישנם מספר מצומצם של ספקים המתמחים
בציוד זה .בד"כ הציוד נמכר לתחנות כוח גדולות מאוד .חיסכון בעלויות קיים בכושר ייצור העולה על
 200מגוואט .לכן להערכתנו ,בשל גודל הפרויקט הקטן ( 1מגוואט) עלות קולטי השמש תהיה גבוהה
יחסית לעלותם למתחרים.
 oספקי טורבינות וממירי אנרגיה ( – )Power Blockקיימים ספקים רבים בעולם .לאורמת ישנה
התמחות מיוחדת בממירי אנרגיה המתאימים לתחנות כוח סולאריות קטנות .לכן חברה כמו אורמת
תהנה מהיתרון הקיים בידע הייחודי ומשליטה ביותר חוליות בשרשרת הערך של ייצור החשמל.
 oספקי תפעול – ישנם מעט ספקים המתפעלים תחנות כוח תרמו-סולאריות .אולם ,אורמת לא תסבול
מחולשה מול ספקי התפעול משום שתתפעל את תחנת הכוח בעצמה ,כפי שיוסבר בתוכנית הביצוע.
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 –SWOTתחנת כוח מעורבת סולארית-גיאותרמית
חזקות
 ניצול עלויות שקועות – חסכון של 16%
 מומחיות בממירי אנרגיה
 היכרות עם הרגולציה
היכרות טובה מאוד עם הלקוח ,SCE ,ועם תהליך
10
הגישה למכרזים
 בעלות על שטחי אדמה נרחבים בנבאדה ובקליפורניה
שבהם יש קרינת שמש מספיקה לייצור חשמל מאנרגיה
סולארית (זהו גם שיקול של וועדת המכרזים)
 אין צורך בשדרוג תשתית הולכת החשמל כי כבר
קיימת במקום תחנת כוח גיאותרמית
הזדמנויות
 כניסה לשוק התרמו-סולארי
 פתרון לירידת הטמפרטורות במאגרים הגיאותרמיים
 שיווק הטכנולוגיה ליצרנים גיאותרמיים נוספים ברחבי
העולם

חולשות
 אין ניצול של יתרון לגודל שיש למתחרים
 ידע מועט בתחום הסולארי יחסית
למתחרים
 המשך התלות בלקוח העיקרי – SCE
 עלות ייצור החשמל גבוהה יותר משל
חשמל המופק מאנרגיה גיאותרמית

איומים
 תחרות מאנרגיה סולארית ורוח

לסיכום ,הפרויקט המוצע נותן מענה לבעיית התקררות המאגרים הגיאותרמיים ומאפשר לחברה להיכנס לתחום
הסולארי המהווה איום עתידי .בנוסף ,למרות שעלויות קולטי השמש יהיו גבוהות יחסית למתחרים הסולאריים בשל
ההיקף הקטן של הפרויקט ,הפרויקט ייהנה מחסכון בעלויות בשל עלויות שקועות של ציוד הקיים בתחנת הכוח
הגיאותרמית .יחסית ליצרני חשמל בטכנולוגיות אחרות הפרויקט ייהנה ממחיר ממוצע גבוה יותר בשל המתאם בין שעות
זריחת השמש לשעות בהן הביקוש לחשמל גבוה.

תכנית ביצוע
להלן מובאת תכנית ביצוע במטרה להקים שדה סולארי המחובר לתחנת הכוח באורמסה ולהחל בייצור חשמל מסחרי
שיימכר לחברת  South California Edisonהחל מתאריך ינואר  .2012הפרויקט יוקם ויתופעל ע"י אורמת ,השדה
הסולארי יוקם ע"י קבלן משנה .הפרויקט יוקם בשטחה של תחנת הכוח אורמסה.
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 .1בדיקת היתכנות יסודית – חודש
בשלב ראשון יש לבדוק את היתכנות הפרויקט באופן יסודי .בדיקה כזאת מצריכה עבודה של מספר מהנדסים במשך
כמה שבועות לפחות .העבודה תבוצע ע"י צוות מהנדסים בין מחלקתי שמכיר את ההיבטים השונים של הבדיקה (תכנון
ממירי אנרגיה ,אנרגיה סולארית ,תפעול תחנת נכוח באורמסה ,רישוי ומכרזים) .יש לוודא את התצורה האופטימאלית
של תחנת הכוח ,לנסח מפרט טכני ולגזור ממנו את עלות הציוד וההקמה ואת כמות החשמל שתיוצר .להערכתנו עלות
הבדיקה היא כ  25אלף דולר .אם הבדיקה תאשש את השערות הבדיקה הראשונית אז ניתן יהיה להמשיך את הפרויקט.
אחרת ,ניתן יהיה לעצור.
 .2התאגדות בחברה ייעודית
חברת בת של  ,Orrnat Industries Incשבבעלותה יהיה השדה הסולארי .החברה הייעודית תחתום הסכמים לתפעול
התחנה עם החברה האם.
 .3תכנון התחנה  -שנה
א .תכנון תחנת הכוח
ב .מחקר פיתוח של האינטגרציה בין ציוד גיאותרמי וסולארי.
ג .רישום פטנטים ,במידה ויהיו ,כדי להשיג בלעדיות בשיווק הרעיון למתחרים בתחום הגיאותרמי.
התכנון יבוצע ע"י צוות מהנדסים ממחלקת אנרגיה סולארית ומהנדסי תכנון וייצור ממירי אנרגיה.
 .4השתתפות במכרז –  9חודשים
בשלב שני החברה תיגש למכרז למכירת החשמל בחוזה ארוך טווח לחברת  .South California Edisonהשגת מחיר
מכירה מספיק גבוה יהווה תנאי הכרחי לכדאיות הפרויקט ולהמשכו (ראה ניתוח רגישות למחיר המכירה בפירוט
הסיכונים /תנאים להצלחה) .במידה ולא יימשך הפרויקט החברה תפסיד את עלות בדיקת ההיתכנות וחלק מהעלויות
להשגת אישורים( .ראה נספח ה' לתהליך המכרז של חברת )PG&E
 .5השגת אישורים –  14חודשים
היתרי בנייה מוניציפאליים ,אישורי אוויר ומים ,הכרה כיצרן של אנרגיה מתחדשת ( ERR – Eligible Renewable
 .)resourceהשגת האישורים תחל מיד לאחר סיום בדיקת ההיתכנות – ע"י מחלקת רישוי .להערכתנו עלות השגת
האישורים היא  80אלף דולר ,עלות השכר של עובד אחד ב  75%משרה בממוצע במשך כל התקופה (מהנדס מומחה
ברישוי ,עו"ד ,עוזרים).
 .6השגת מימון  -חודשיים
הלוואת  ,non-recourseתוך שיעבוד התשלומים השוטפים שיתקבלו מחברת הפצת החשמל במסגרת חוזה המכירה
ארוך הטווח.
 .7בנייה 18 - 14חודשים
א .יישור השטח ,התקנת גדר וחיבור מים
התקנת השדה הסולארי  -עבודות אלה יבוצעו ע"י קבלן משנה המתמחה בהקמת קולטים סולאריים – חברת
 ,Solagenixשהקימה את השדה הסולארי בתחנת הכוח הסולארית באריזונה.
 .1הנחת יסודות
 .2התקנת קולטי השמש
 .3צנרת מהשדה הסולארי לתחנת הכוח
ב .חיבור השדה הסולארי לתחנת הכוח – ע"י אורמת
 .1ביצוע התאמות בממירי האנרגיה הגיאותרמיים – מפעל לייצור ממירי אנרגיה של אורמת ביבנה
בישראל
 .2התקנת משאבות ומיכלים להמרת אנרגיה
 .3מתקני אחסון וטיפול במים
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 .8בדיקות ותפעול ניסיוני –  1-3חודשים
א .בדיקת פעולת כל רכיב בפני עצמו ובדיקת השילוב בין תחנת הכוח והשדה הסולארי
ב .תרגול מצבי חירום
ג .התקנת חדר תקשורת ובקרה וקישור לחברת הפצת החשמל
ד .ביצוע אופטימיזציה ראשונית של תחנת הכוח
14

 .9תפעול
השדה הסולארי פועל באופן אוטומטי ומחובר למערכת בקרה מרחוק .רוב פעולות התחזוקה כוללות ניקוי ושטיפה
סדירה של המראות והחלפת חלקים פגומים כגון מראות שנשברות כאשר יש רוחות חזקות מאוד .לביצוע משימות
התחזוקה של תחנת כוח סולארית בהיקף כה קטן נדרש מהנדס אחד בפחות ממשרה מלאה .לכן ,יתחזקו את השדה
הסולארי המהנדסים שמתפעלים את תחנת הכוח הגיאותרמית באורמסה.
להלן פירוט משימות התחזוקה:
 .1החלפת מראות שבורות –  0.3%בשנה
 .2ניקוי מראות
 oניקוי בסיסי פעם בשבוע בקיץ ,ללא ניקוי בחורף
 oניקוי יסודי פעמיים בשנה 3 -לילות עבודה,
שלושה טכנאים
 .3קלקולים ברכיב קולט החום ()HCE
 .4איטום שסתומים ()valve packing
 .5ניתוח ויברציות של נוזל המרת חום
 .6תחזוקה אלקטרונית
ניקוי מראות
 .10המשך פיתוח הרעיון  -בהמשך
א .יישום בתחנות כוח אחרות בבעלות אורמת שיש בהן כושר ייצור עודף.
ב .שיווק הרעיון לתחנות כוח גיאותרמיות שאינן בבעלות אורמת.

סיכונים /תנאים להצלחה
א .היתכנות טכנולוגית  -אם בדיקת ההיתכנות תגלה שהפרויקט אינו אפשרי או יקר מדי( ,סוף אוגוסט  )2009אז
ניתן יהיה לעצור את הפרויקט .במקרה זה ההפסד יהיה  25אלף דולר ,עלות בדיקת ההיתכנות .יש לציין
שבתחשיב עלויות הבנייה ישנו מרווח של  8.4%מהעלויות הישירות לחריגות בתקציב ( 275אלף
דולר = .)contingency
ב .מחיר מכירה  -אם לא יושג מחיר מכירה גבוה מספיק בתהליך המכרז( ,לכל המאוחר סוף מאי  )2010אז ניתן
יהיה לעצור את הפרויקט .במקרה זה ההפסד יהיה כ  460אלף דולר ,עלות השלבים שקודמו עד סוף תהליך
המכרז (המשימות בצבע ירוק וכחול בתרשים גאנט שלעיל) .במידה ויתגלה מוקדם יותר שלא ניתן להשיג
מחיר מכירה גבוה מספיק ניתן יהיה להפסיק את הפרויקט מוקדם יותר ולצמצם את ההפסדים.
מחיר המכירה הוא מחיר משתנה לפי שעת ייצור החשמל ונגזר ממחיר הבסיס שנקבע במכרז מול חברת הפצת
החשמל (ראה הסבר מפורט בהמשך) .מובא להלן ניתוח רגישות של כדאיות הפרויקט כפונקציה של הנחה
ממחיר הבסיס .היכולת לרדת ממחיר הבסיס מהווה אינדיקציה טובה לתחרותיות הפרויקט במכרז .מצאנו
שנקודת האיזון היא בהנחה של כ  .30%יש לציין שקיימת קרן ייעודית לסבסוד פרויקטים שכדאיותם דורשת
מחיר גבוה יותר ממחיר הבסיס .ייתכן שהפרויקט יוכל ליהנות מסבסוד שכזה (לאחרונה פרויקט של אנרגיה
סולארית זכה במכרז במחיר גבוה ממחיר הבסיס).
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שינוי בכדאיות הפרויקט כפונקציה של הנחה ממחיר הבסיס
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ברירת המחדל:
שיעור החוב35.8%
ריבית6.16%
NPV= $1.1M
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ג .רגישות לשיעור המימון
ולריבית– הנחנו שיעור מימון
של  35.8%בריבית 6.16%
(ראה הסבר בהמשך) .להערכתנו
ישנו סיכוי נמוך שהחברה לא
תצליח להשיג את המימון הנ"ל
(נתוני מרץ  .)2009מובא להלן
ניתוח רגישות לריבית ולשיעור
המימון.
הניתוח מניח שהתשואה
המבוקשת על ההון קבועה
(.)R-equity
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תיאור הנתונים הפיננסים והנחות היסוד
 .1מפרט טכני
 המפרט הטכני של התוספת לתחת הכוח מבוסס על נתונים של תחנת כוח סולארית קיימת באריזונה (APS 1-
 )MWe Parabolic Trough Projectבעלת כושר ייצור של  1מגוואט שמשתמשת בציוד של אורמת להמרת
חום לחשמל ( .)Ormat Energy Convertersבנוסף התבססנו על נתוני ברירת מחדל של תוכנת ( SAMראה
הסבר בהמשך) .ראה נספח ו'-מפרט טכני של תחנת הכוח הסולארית באריזונה.
 התאמות למפרט הטכני
 oנתוני קרינת השמש שנמדדה ב  ,Daggettקליפורניה (איזור בעל קרינה בעוצמה קרובה לקרינה
באורמסה).

תצלום אוויר תחנת הכוח הגיאותרמית Ormesa IE
(nameplate capacity 10MW, Geothermal
)Energy Association

תחנת הכוח הסולארית באריזונה ( 1MW net
)nameplate capacity

 .2הכנסות – תפוקה שנתיתXמחיר לקוט"ש
א .תפוקת חשמל שנתית קבועה 2,260,080 -קוט"ש (קילוואט שעה)
הערכת תפוקת החשמל בפרויקט מבוססת על הערכת כמות החשמל המיוצרת בתחנת הכוח הסולארית הקיימת
באריזונה והתאמתה לעוצמת קרינת השמש באזור של אורמסה (מזרח קליפורניה) .ההערכה התבצעה
באמצעות הזנת הנתונים לתוכנה ייעודית להערכת תחנות כוח סולאריות שפותחה ע" המעבדה הלאומית
לאנרגיות מתחדשות של ארה"ב ( )NREL – SAM - Solar Advisor Modelועל דיווחים לא רשמיים
אודות תפוקת החשמל של תחנת הכוח באריזונה.
ב .מחיר מכירה – מחיר המכירה נקבע במו"מ עם חברת הפצת החשמל תחת מגבלת מחיר מקסימום (למעט
חריגים) .המחיר המרבי קבוע בפרסום של הוועדה לתשתיות ציבוריות של קליפורניה ( California Public
 .)Utility Commissionבסיום המו"מ והמכרז נקבע מחיר המכירה -הוא מחיר הבסיס .המחיר שמשולם
עבור החשמל בפועל הוא מחיר הבסיס מוכפל במקדם המשתנה לפי רמת הביקוש לחשמל השוררת בשעת
ייצור החשמל .בשעות העומס המחיר עולה עד כדי פי  3מחיר הבסיס ובשעות השפל עד  67%ממחיר הבסיס.
להלן הנוסחא לחישוב המחיר הממוצע השנתי:
 – MWh תפוקת החשמל בשעה  nבמהלך השנה במגוואט שעה
 –11 MPR מחיר הבסיס ( .)Market Price Referentזהו מחיר הבסיס המרבי שהוועדה הציבורית
מאשרת לחוזי מכירה ארוכי טווח .הנחנו שיושג המחיר המרבי .כפי שהוסבר ,בניתוח רגישות שעשינו
להשפעת שינויים במחיר הבסיס על כדאית הפרויקט מצאנו שנקודת האיזון היא בהנחה של כ .30%
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 –12 TODfactorמכפיל את מחיר הבסיס כתלוי בשעת הייצור ()Time of delivery factor

ראה נספח ז' – פירוט החישוב
 בחוזה נקובה צמיחה שנתית במחיר המכירה בשיעור של .1.2%
ג .דוגמא  -הכנסות שנה ראשונה2,014,800KWh*$0.1781=$358,835 :
 .3עלויות
ההערכה של עלויות ההקמה והתפעול הצפויות של הפרויקט מתבססת על נתוני העלויות והמפרט הטכני של התחנה
הסולארית הקיימת באריזונה ועל פלט תוכנת  SAMשעיבד את המפרט הטכני שהוזן .מהעלויות הופחתו עלויות
בשל ציוד קיים שאינו בשימוש.
א .הקמת השדה הסולארי
הנתונים מתבססים על שדה עם קולטים בשטח 10,340מ"ר ,בכושר ייצור נטו של  1מגוואט.

31,020
3,102,000
150,000
0
275,774
3,558,794
569,407
124,558
297,693
991,658
4,550,452

)Initial Investment (USD
Direct
Site Improvments 3$/m2
Solar Field 300$/m2
HTF system 150$/Kwe
)Power Plant (850,000$/Mwe
coningency 8.4%
total Direct costs
Indirect
Engineer Procur Construct 16%
Project, Land, Misc 3.5%
Sales Tax 8.75% of 80% of Direct costs
total Indirect costs
total Installed costs

הקמת השדה הסולארי תימשך שנתיים וחצי.
ב .עלויות תפעוליות
 הצמדה למדד – העלויות התפעוליות מוצמדות למדד .זאת משום שזוהי התנהגות העלויות בפועל ויש
להתחשב בשינויים שייווצרו עם הזמן במחירים אלה בהשוואה למחיר המכירה ,גובה החוב ותשלומי
הריבית שאינם צמודים למדד .את האינפלציה השנתית הצפויה הערכנו לפי הפער בין אג"ח צמוד ולא
צמוד של ממשלת ארה"ב.
20 years to Maturity, average march 2009 yields
Treasury bonds yield
3.78%
TIPS yield
2.26%
Expected inflation
1.52%
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עלות תפעול ממוצעת – ,KWh/0.0291$מנתוני השדה הסולארי באריזונה.
סה"כ  58,631$בשנה.
הון חוזר
 ימי לקוחות = 44
 מלאי חלפים לשנה של השדה הסולארי 0.3% ,מעלות הקולטים = .$9306
 ימי ספקים (ספקי חלפים)= 83
 תשלום משכורות ב  15לחודש .משכורות מהוות את כל העלות התפעולית למעט רכישת חלפים.

.4מיסים
 .1תשלום מס מכירה  8.75%על ההשקעה בשנה ראשונה
 .2מיסוי ההכנסות
 .aמס פדראלי 35%
 .bמס מדינת קליפורניה )flate rate( 8%
 .cסה"כ מס אפקטיבי 40.2%=8%+)1-8%(*35%
 .3מס רכוש ( 0.5%ראה פטור בהמשך)
 .4בשנים שבהן ישנו הפסד חשבונאי ניתן לקזז הפסדים מרווחי שאר תחנות הכוח בפרויקט אורמסה וכך להקטין
את נטל המס הכולל.
13
 .5סובסידיות
 .1פחת מואץ (תמריץ ממשלתי) החל מסיום הקמת תחנת הכוח ,שנה .3
6
0.014

5
0.110

4
0.110

3
0.156

2
0.260

1
0.350

שנה
שיעור הפחת

 .2פטור ממס רכוש ( )Propert Tax Exclusion for Solar Energy Systems
 .3מענק פדראלי בהיקף  30%מההשקעה בתחנת הכוח ()Renewable Energy Grants
 .6מימון (נתוני מרץ )2009
 .1שיעור החוב35.8% :
שיעור החוב לקוח משיעור החוב הכולל של חברת אורמת .מאחר ורוב פעילותה של אורמת היא בתחום הקמה
ואחזקת תחנות כוח יש להניח שרמת מינוף דומה תיבחר לפרויקט הנכחי.
market value
1,417,641
64.2%
35.8%
791,263
2,208,904 100.0%

book value 31-122008
846,428
791,263
1,637,691

Balance Sheet (in
)thousands
Equity
liabilties
total assets

 .2המימון יתבצע בשני שלבים:
א .בשלוש השנים הראשונות ,תקופת הקמת השדה הסולארי ,המימון הזר יהיה בהלוואה לשלוש שנים ,עד תום
הקמת התוספת לתחנת הכוח .עלות המימון היא  6.97%שהוא שיעור עלות ההון של אורמת.
ב .עם תחילת הפעילות המסחרית של הפרויקט תוחלף ההלוואה הנ"ל בהלוואה ל  30שנה בריבית .6.16%
הלוואה זו תהיה במסגרת  ,project financingלאחר הקמת חברת בת ייעודית לצורך הפרויקט ,בהלוואת
 ,non-recourseתוך שיעבוד התזרים שיתקבל מחברת החשמל ( )South California Edisonבמסגרת חוזה
המכירה ארוך הטווח.
 .3עלות החוב6.16% :
זוהי התשואה לפדיון של אג"ח ל  30שנה של  South California Edisonשהונפקה ב  17במרץ 2009
(רויטרס) .אין אג"ח נסחרות של אורמת.
נתוני  2008באלפי דולרים :תשלומים מחברות חשמל =  ,32183הכנסות ממגזר החשמל =  ,261844ימי לקוחות = 44
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 .4מימון בעזרת הלוואה ל  20שנה שמוחזרת ב  20תשלומים קבועים של  .144,000$הלוואה זו מנוטרלת
בחישוב התזרים הנקי .ראה לוח סילוקין בנספח ח'.
 .5עלות ההון%6.9656 :
 .1תשואה לפדיון של אג"ח של ממשלת ארה"ב ל  30שנה3.88% :
 .2תשואת השוק (רגרסיה למדד  S&P500בשנים 6.2% :)1950-1995
 .3ביטא של אורמת1.33 :
 .4חישובRe=3.88+1.33*(6.2-3.88)=6.9656 :
WACC: %5.79 .6
WACC=6.9656*(1-0.358)+6.16*0.358*(1-0.402)=5.79
* היוון תזרים המזומנים בתקופת ההקמה ( 3שנים ראשונות) הוא לפי עלות ההון ,6.97% ,ולא לפי ה
.WACC
 .7ערך שאריתי
ערך נכחי של תזרים הכנסות בגובה תזרים השנה האחרונה לנצח בניכוי השקעה בשיפוץ בשיעור של  25%מעלות
הקולטים הסולאריים – .775,000$
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נספח א' – איום מאנרגיית שמש ורוח
בטבלה משמאל מוצגים נתוני התפוקות ב  MWשל פרויקטים
קיימים ושל פרויקטים שבהקמה או בתהליכי אישור ,ליצור חשמל
ממקורות אנרגיה חלופיים בקליפורניה  11שמאושרים ע"י הוועדה
( )CPUCבמסגרת התקן ל  20%עד  .2010ניתן לראות שאע"פ
שרוב הקיבולת כיום מקורה באנרגיה גיאותרמית רוב תוספת
התפוקה היא מאנרגיית שמש ורוח .כלומר ,ייצור חשמל ממקורות
אנרגיה גיאותרמיים מאבד את הבכורה לטובת ייצור חשמל משמש
ורוח מהם קל יותר לבנות תחנות כוח בהיקפים גדוליםCalifornia ( .
Public Utility Comission, RPS Contracts - CPUC Approved
)January 2008,

Approved
& Pending
Approval
Contracts
375
2518.5
1629
120.5

Projects
Online
956
407
151

4
1
15.5
2

58.2
46

4665.5

1618.2

geothermal
wind
solar thermal
biomass
biogas
small hydro
solar PV
wave

נספח ב' – מאגרים גיאותרמיים מנוצלים ופוטנציאל במדינות שונות בארה"ב
Assessment of Moderate- and High-Temperature
Geothermal Resources of the United States
Identified
Undiscovered
Resources
Resources
(MWe
)(MWe
State
N
ברמת ביטחון של 95%
Alaska
53
236
537
Arizona
2
4
238
California
45
2422
3256
Colorado
4
8
252
Hawaii
1
84
822
Idaho
36
81
427
Montana
7
15
176
Nevada
56
515
996
New Mexico
7
53
339
Oregon
29
163
432
Utah
6
82
334
Washington
1
7
68
Wyoming
1
5
40
Total
248
3675
7917
41%

65%

(CA)/all
)8ג( US geological survey
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נספח ג'  -היתכנות טכנולוגית – ממצאים עד כה
מובאים להלן נתונים התומכים בהערכתנו שקיימת היתכנות טכנולוגית להקמת תחנת כוח גיאותרמית-סולארית .בנוסף,
הסתמכנו על חוות דעת ראשונית של מהנדס .בהמשך יהיה צורך בבדיקת היתכנות טכנולוגית מעמיקה יותר שתבוצע ע"י
צוות מהנדסים.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

בחירה בטכנולוגיה סולארית :הטכנולוגיה הסולארית הרלוונטית היא אנרגיה סולארית תרמית .זאת משום
שהרעיון הוא הוספת מקור חום נוסף לנוזל הגיאותרמי .הטכנולוגיות הסולאריות-תרמיות הקיימות הן:
( Parabolic troughמראות פרבוליות).Stirring Dish, Power tower ,
קיימת טכנולוגיה לשילוב של אנרגיה סולארית ע"י מראות פרבוליות ביחד עם דוד המחומם באמצעות גז טבעי
(קישור )Fossil Fired (Hybrid) Backup :בתחנת כוח לייצור חשמל .תחנות כוח המבוססות על עקרון זה
קיימות .ייתכן שניתן לשיים את אותו עקרון לשילוב של קולטי שמש עם מקור אנרגיה גיאותרמי.
טכנולוגיית מראות פרבוליות ניתנת לשילוב בטכנולוגיית  Organic Rankine Cycleהנפוצה בתחנות הכוח
של אורמת ומתאימה במיוחד לתחנות כוח קטנות כמו בפרויקט המוצע ( 1מגה-וואט).
הוקמה באריזונה תחנת כוח תרמו-סולארית בקיבולת של  1מגה-וואט שבה נעשה שימוש במראות פרבוליות
ובממיר אנרגיה של אורמת ( .)Ormat Energy Converterממיר האנרגיה הוא ממיר אנרגיה גיאותרמי
שעבר התאמות( .קישור)APS 1-MWe Parabolic Trough Project :
במאמר “ ”Solar-Geothermal hybrid systemמתוארת היתכנות טכנולוגית של פרויקט דומה בתחנה
גיאותרמית במקסיקו ( Alvaro L., Rafael A. (2006), Solar–geothermal hybrid system, Applied
 .) )Thermal Engineering 26 (2006בפרויקט המוצע במאמר תחנה גיאותרמית מסוג .Flash system
מהנדסת מכונות ,תמי גילון ,נתנה חוות דעת ראשונית שברמת העקרונות ההנדסיים והפיזיקאליים הרעיון הוא
אפשרי מבחינה טכנולוגית .דעתה מבוססת על עיון ראשוני בסיכום ביניים של התקדמות העבודה על פרויקט
זה.

נספח ד'  -מיקום השדה הגיאותרמי
נדרש תהליך מסודר להערכה איזו מתחנות הכוח של אורמת היא המתאימה ביותר ליישום הפרויקט .לשם כך
הגדרנו קריטריונים לבחירת תחנת כוח ולאחר מכן ערכנו סינון של תחנות הכוח השונות לפי הקריטריונים עד
שנמצאה תחנת הכוח המתאימה.
הגדרת הקריטריונים:
 .1תחנת הכוח נמצאת בקליפורניה או בנוואדה בהן ישנה קרינת שמש רבה ()Direct Normal Radiation
ושישנו מידע רב ברשת אודות רגולציה ,מחירי חשמל ועוד.
 .2תחנת הכוח משתמשת בטכנולוגיית .binary system Organic Rankine Cycle -תחנת הכוח תתבסס על
טכנולוגיה זו משום שהיא בשימוש בתחנות הכוח של אורמת ומשום שהתאמתה לתחנה סולארית קטנה הוכח
בתחנת הכוח הסולארית באריזונה.
 .3קיימת מגמת התקררות ארוכת טווח של המאגרים הגיאותרמיים שאיננה ניתנת לתיקון ע"י שינויים והתאמות
של הציוד ושל הבארות הגיאותרמיים (כגון קידוחים חדשים ,החלפת בארות שאיבה והזרקה ,שינוי קצב
השאיבה וכו')...
 .4קיים הפרש בין קיבולת החשמל נטו של תחנת הכוח ( )net nameplate capacityלבין כמות החשמל
המיוצרת בפועל (.)actual generation
 .5לא קיימים פרויקטים אחרים בתהליך באותו אתר שעשויים להפריע להקמת שדה הקולטים הסולאריים (כגון
מחקר  EGSבאתר בריידי).
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יישום הקריטריונים לאיתור תחנת הכוח המתאימה
 1,2רשימת תחנות הכוח של אורמת בנוואדה וקליפורניה והטכנולוגיות בשימוש
Types of systems
)binary and flash systems (6 power plants

Project
CA
CA

Ormesa Complex
Heber Complex

dual flash

Heber 1 Project

binary system

Heber 2 Project

bottoming-cycle OEC at Heber 1

Gould project

Ormat Integrated Two Level Units (ITLU) at Heber 2

binary system

CA
NV

Heber south
Mammoth Complex
Steamboat Complex
Steamboat 1

binary system

Steamboat 1A

"
"
"

Steamboat 2
Steamboat 3
Burdette

single flash system

Steamboat Hills

binary system

Galena 2
Galena 3

"
NV

flash and binary systems
a water cooled unit and an air cooled unit,
utilizing our OEC units

Brady Complex
Brady project
Desert Peak 2 project

 3פרויקטים שבהם צפויה מגמת התקררות ארוכת טווח של המאגרים הגיאותרמיים .ושלא ניתן לעצור מגמה
זו ע"י שינויים בציוד ובמערך הבארות הגיאותרמיים )בהסתמך על דו"ח מומחים גיאותרמיים משנת ,2002
:(Geothermex report
ע"פ הדו"ח ירידת טמפרטורות הינה בעיה במרבית האתרים הגיאותרמיים של אורמת (אומרסה ,ממות' ,סטימבואוט
ובריידי) אבל רק באורמסה הבעיה לא ניתנת לפתרון מלא ע"י ביצוע התאמות בציוד ובמקור הגיאותרמי .בדו"ח
מצוין שאורמת העריכה ירידה שנתית של  1%בתפוקת החשמל כתוצאה מהתקררות המאגר הגיאותרמי .הממוצע
המשוקלל של ירידת הטמפרטורה בשש תחנות הכוח באורמסה היא  1oFבשנה ,נכון לדצמבר  .2002נתון זה נותר
ללא שינוי עד  2004כפי שמפורט בדו"ח אודות השיפוצים שאורמת ערכה לפרויקט בשנת  .2002אין נתונים
עדכניים יותר אודות הטמפרטורות במאגר הגיאותרמי באורמסה (ראה Upgrading Ormesa, U.S, Geological
.)Development
 .4הפרש בין קיבולת החשמל לייצור החשמל בפועל בתחנות הכוח שבפרויקט אורמסה:
פרויקט אורמסה נרכש ע"י אורמת באפריל  .2002לאחר הרכישה אומרת ערכה שיפוצים ושינויים נרחבים בתחנות
הכוח ובמאגר הגיאותרמי שבפרויקט .ניסינו להשוות בין קיבולת ייצור החשמל נטו וכמות החשמל שיוצרה בפועל
בכל תחנת כוח בפרויקט אורמסה .זאת במטרה לראות אם קיימת קיבולת ייצור עודפת.
נתונים עקביים באשר לקיבולת הייצור היו קיימים באופן מצרפי לכל הפרויקט ולא לכל תחנת כוח בנפרד .הנתונים
בהם השתמשנו:
 כושר ייצור נטו המוגדר ככושר הייצור ברוטו של התחנה בקיזוז הצריכה העצמית של התחנה ,מהדו"חות
הכספיים של אורמת טכנולוגיות.
 יצור חשמל בפועל בקילוואט-שעה מנתוני ה .U.S. Energy Information Administration
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Ormesa Complex aggregate data (excluding GEM plants)
2002
Total net Generating Capacity MW
Total Actual Generation GWh
total Actual Capacity MW
(assuming 92.8% capacity factor)
Excess Capacity

373*
46

2003
45/53
361*

2004
47
401**

2005
47
329*

2006
47
325*

2007
57
375*

44
?

49
-2

40
7

40
7

46
8

* U.S. Energy Information Administration
** Califormnia Energy Commission
** Califormnia Energy Commission
 ניתן להעריך שעודף.למרות שאין מידע מלא על כל תחנת כוח בנפרד עדיין ניתן לראות שקיים עודף כושר ייצור
 תחנות כוח4  מגוואט ב8  זאת משום שקיים עודף כוש ייצור של. מגוואט ברוב התחנות1 כושר הייצור הוא לפחות
 לא ניתן להסיק מהנתונים כמה מעודך כושר הייצור נגרם, יתר על כן.לגביהן הנתונים המצרפיים הנ"ל מתייחסים
 מגוואט מעודך כושר הייצור נובע1  לצורך כתיבת העבודה נניח שלפחות.מהתקררות המאגרים הגיאותרמיים
. בהינתן נתונים אמיתיים ניתן יהיה להגדיל את הפרויקט במכפלה המתאימה.מהתקררות המאגרים

Pacific Gas & Electric נספח ה' – תהליך המכרז של חברת הפצת החשמל
PG&E Solicitation Schedule
DATE
Ongoing
March 6, 2009
TBD
March/April
May 11 2009
10:00 a.m. Pacific
Prevailing Time
June 5, 2009
July 1, 2009
July 9, 2009
July 15, 2009
July 29, 2009
2nd or 3rd Quarter,
2009
By December 31,
2009
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EVENT
Participant may register online at PG&E’s website
PG&E issues Solicitation
Deadline for Participant to submit non-binding Notice of Intent to Bid and
reservation for Bidders’ Conference
Bidders’ Conference
Deadline for Participants to submit Offer(s). Offers will not be accepted
after 10:00 a.m.
PG&E notifies Commission that bidding is closed
PG&E notifies Shortlisted bidders and requests bid deposit
Participant notifies PG&E whether it accepts shortlist position from PG&E
PG&E submits final Shortlist to Commission and PRG
PG&E submits report on evaluation criteria and selection process;
Independent Evaluators submit preliminary reports
CPUC issues Market Price Referent (“MPR”)
PG&E and Participants negotiate and execute Agreements subject to
Regulatory Approval; PG&E submits Agreements for Regulatory Approval

נספח ו' – מפרט טכני של תחנת הכוח הסולארי באריזונה
APS Plant Characteristics
Plant Location
Direct Normal Solar
Plant Size
Solar Field Heat Transfer Fluid
Inlet Temperature
Outlet Temperature
Solar Field Size
Land Area
Thermal Energy Storage Design Capacity
Annual Capacity Factor
Solar-to-Electric Efficiency
Design Point Annual
86.5% spectral reflectivity (92.5 cleanliness)

Saguaro, AZ
2636 kW/m2/yr
1.0 MWe
Xceltherm 600
120ºC
300ºC
10,346 m2
40,000 m2
None, 0 hrs
23%
12.10%
7.50%

1. OEC Characteristics
OEC Turbine Gross Output
1.35 MWe
OEC Generator
Induction 4160 V
ORC Working Fluid
n-pentane
ORC Turbine Inlet Temperature
240ºC
The high pressure pentane is returned to the heat exchanger at about 325 F for
reheating
ORC Turbine Inlet Pressure
22.3 bars
ORC Design Point Efficiency
20.70%
Foot Print
12,2 x 2.4 m
Height
7.6 m
2. Solargenix (now Acciona) solar collector
six rows (or three loops)
normal operating temperature
independently tracking
Each SCA
aperture
lengh
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each 400 m long
288°C, and 315°C maximum

5m
100m

נספח ז' – חישוב מחיר מכירה ממוצע

12

MPR=0.1148

f*TOD*MPR

אחוז החשמל המיוצר
בשעה זו

מכפיל
ממוצע

p

TOD

מכפיל בימי
עבודה

מכפיל בסופי שבוע
וחגים

שעה
Summer

-0.0001
-0.0001
-0.0001
-0.0001
-0.0001
-0.0001
0.0015
0.0061
0.0071
0.0075
0.0074
0.0162
0.0158
0.0158
0.0154
0.0139
0.0109
0.0040
-0.0001
-0.0001
-0.0001
-0.0001
-0.0001
-0.0001

-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
1.7%
4.2%
4.9%
5.2%
5.1%
5.0%
4.9%
4.9%
4.8%
4.3%
3.4%
1.2%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%

0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
1.2643
1.2643
1.2643
1.2643
2.79
2.79
2.79
2.79
2.79
2.79
2.79
1.2643
1.2643
1.2643
1.2643
1.2643
0.75

0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
1.35
1.35
1.35
1.35
3.13
3.13
3.13
3.13
3.13
3.13
3.13
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
0.75

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.0000
-0.0001
-0.0001
-0.0001
-0.0001
-0.0001
-0.0001
0.0007
0.0035
0.0065
0.0069
0.0065
0.0061
0.0060
0.0065
0.0068
0.0060
0.0031
0.0004
-0.0002
-0.0002
-0.0001
-0.0001
-0.0001
-0.0001

0.0%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
0.8%
3.2%
5.8%
6.2%
5.8%
5.4%
5.4%
5.8%
6.1%
5.3%
2.8%
0.4%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%

0.61
0.61
0.61
0.61
0.61
0.83
0.83
0.9757
0.9757
0.9757
0.9757
0.9757
0.9757
0.9757
0.9757
0.9757
0.9757
0.9757
0.9757
0.9757
0.83
0.83
0.83
0.83

0.61
0.61
0.61
0.61
0.61
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83

0.61
0.61
0.61
0.61
0.61
0.83
0.83
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.83
0.83
0.83
0.83

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.178

winter

Yearly Average Price per KWh
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נספח ח' – לוח סילוקין
ריבית
1,629,062
20
0.0616
143,879

Debt
years
%
גובה כל
תשלום

קרן

יתרת קרן

שנים  0,1,2הן תקופת ההקמה במהלכן
המימון הוא באמצעות מסגרת אשראי
שמוחלפת בהלוואה זו בסוף שנה 2

100,350
97,669
94,822
91,800
88,592
85,187
81,571
77,733
73,658
69,333
64,741
59,866
54,690
49,196
43,364
37,172
30,599
23,621
16,213
8,349

43,529
46,211
49,057
52,079
55,287
58,693
62,308
66,146
70,221
74,547
79,139
84,014
89,189
94,683
100,515
106,707
113,280
120,258
127,666
135,531

1,629,062
1,585,532
1,539,322
1,490,265
1,438,186
1,382,899
1,324,206
1,261,898
1,195,751
1,125,530
1,050,983
971,845
887,831
798,642
703,959
603,443
496,736
383,456
263,197
135,531

שנה
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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רשימת מקורות
על החברה
2008  דו"חות כספיים שתיים לשנת, אורמת תעשיות בע"מ.1
14-05-2009 ,2009  רבעון ראשון, מצגת לאנליסטים, אורמת טכנולוגיות בע"מ.2
סקירת השוק
3. Energy Information Administration, Net Generation by State by Energy Source, Released: January 29, 2009,
http://www.eia.doe.gov/cneaf/electricity/epm/table1_6_a.html
4. Market Pie: Total System Power in Gigawatt Hours 2008, The California Energy Commission,
http://energyalmanac.ca.gov/electricity/total_system_power.html
 רגולציה.5
Energy Policy Act of 2005, section 1251 through 1254 .א
 פסקה שנייה,16  עמוד, פסקה שנייה,25  עמוד,2007  שנת3 דו"חות אורמת טכנולוגיות לרבעון ה.ב
California Public Utility Commission – Renewable Portfolio Standard Implementation .ג
http://www.cpuc.ca.gov/PUC/energy/electric/RenewableEnergy/hot/33implementation.htm
http://my.barackobama.com/page/content/newenergy - אנרגיה חדשה/ האתר של ברק אובמה.ד
 תחרות.6



CALIFORNIA ENERGY COMMISSION, COMPARATIVE COSTS OF CALIFORNIACENTRAL STATION
ELECTRICITY GENERATION TECHNOLOGIES, June 2007
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