
ביזור שוק החשמל תוך שילוב 

ואגירת אנרגיהקוגנרציהטכנולוגיות 



צמצום הצורך בהשקעות מסיביות ברשת ההולכה•

בעלויות  ברשת וחסכון איבודיםהקטנה משמעותית של •

רזרבה סובבת

הצורך לעמוד ביעדים עליהם התחייבה הממשלה •

לאנרגיות מתחדשות ופיזור הפרויקטים

גיבוי עצמי ויעילות כלכלית, שיפור אמינות האספקה•

הנימביחסכון בשטחים ומענה מסוים למחאות ובעיית •

בקשר למתקנים הנדסיים גדולים

הקטנת זיהום ופיזורו  •

סיבות ויתרונות לייצור המבוזר

העולם כולו עובר לייצור מבוזר



קוגנרציה

הקוגנרציהמאפייני 

,  קיטור-אנרגיה טרמית+ יצור חשמל •

הליכי אישור והקמה קצרים. 'וכוקירור 

. 80%-65%נצילות אנרגטית כוללת של •

מ"ממחזגבוה משמעותי אפילו 

בעולם המערבי  בתעשיהנפוץ מאוד •

בעיקר מרכזי אנרגיה מפעליים קטנים

בישראל עד היום כמעט ואין מתקנים  •

"  איום"בשל העדר אסדרה מתמרצת ו

מתמשך בהטלת עלויות מערכתיות 



יתרונות  -קוגנרציה

חסכון משמעותי בעלויות האנרגיה של  •

המפעל

עצמאות אנרגטית ושיפור באמינות אספקת •

החשמל

הפחתת השקעות ברשת ההולכה וגיבוי  •

באזורי החלוקה

אגורות  10-תועלות למשק החשמל של כ•

ש"לקוט

גמישות בבחירת שעות הפעלה בניגוד  •

שעות  8000מעל )לאנרגיות מתחדשות 

(בשנה



דוגמא לפרויקט–קוגנרציה

מפעל לייצוא מזון לבעלי חיים-אמבר דרום

מגהווט2.5הספק חשמלי •

טון קיטור בשעה1.3הספק טרמי •

בהוצאות האנרגיה הכוללות  10%-25%חסכון של •

.של המפעל

הקטנת פליטות כתוצאה מהפסקת שריפת סולר  •

הקטנת עצירות יצור  -ושיפור באמינות אספקה

.מתח/כתוצאה מהפסקות חשמל ובעיות בזרם

מתקנים נוספים בהספק  2החברה מסיימת הקמת •

.מגה3.3-ו5של 



מערך ייצור האנרגיה

שעה  \טון קיטור1.3אספקת , MWe2.5Jenbacher: מנוע

תחנת הקוגנרציה ודוד  

הקיטור



?מה צריך לעשות–קוגנרציה

יציבה  , מעודדת, הוצאת אסדרה כלכלית•

וארוכת טווח

עידוד על ידי פרמיה שתעודד ייצור ולא רק  •

או פטור ממערכתיות למעט גיבוי/הקמה ו

פריסה רחבה של רשת הגז הטבעי•

עידוד מכירת עודפים לרשת או צרכנים  •
כלי יעיל לאיזון באזורי החלוקה  –קרובים 

וצריכה  ( PV)נוכח שינויי יצור 



BES-אגירת אנרגיה
בתחומי האנרגיה והחשמל" המהפכה הבאה"•

יצור  , צורך גובר בשל כניסת אנרגיות מתחדשות•
Smart Gridמבוזר וכניסת 

•Lithium – Ion-מובילה בשל ירידת עלויות ייצור  ,

.ויכולת הטענה ופריקה, שיפור באורך חיים

מגה קמו  120מתקנים מסחריים בהיקפים של עד •

.שנים אחרונות3-4ב 

מגוון שירותים שהמערכות והתוכנות המתקדמות  •

גיהוץ  ", ייצב תדר, גיבוי ואגירת עודפים-מספקות

ושיפור פיזור אספקה במתקני אנרגיות  " פיקים

.מתחדשות ואיזורים מבודדים



יתרונות-אגירת אנרגיה

ניתן לשילוב בתוך מבנים קיימים  , שטח מצומצם ביותר•

ניתן לניוד. או בהתקנה במכולות

אין פליטות  , בניגוד לתחנות פיקריות או אגירה שאובה•

ומינימום טביעת רגל והתנגדויות סביבתית! כלל

הליכי רישוי קצרים וזמן הקמה קצר ביותר כחצי שנה  •

!ממועד הזמנה

נותן מענה למרבית הפיקים ברשת ברמה היומית  •

נצילות גבוהה+ שעות 2-3שאורכם הממוצע הינו 

ניתן  , מספק גמישות רבה למנהל המערכת בהפעלה•

הפעלות ביום וזמינות מיידית10להפעיל עד 

מאפשר מתן מגוון שירותים על אותה פלטפורמה  •

'וכו" גיהוץ פיקים", ייצב תדר, גיבוי וזמינות-מספקות



The Neck Of The Duck Curve- CA



Capacity Peak Power

California, USA

30 MW / 120 MWh

Advancion System

Client: San Diego Gas & 

Electric

SERVICES

• Capacity in response to 

emergency procurement

IMPACT

• Largest energy project in the 

world

• Contract to online in 6 months

• Sited on 1 acre where plant 

could not be permitted



מה צריך -אגירת אנרגיה

?לעשות

לקדם בהקדם אסדרה מעודדת ומאפשרת ולא  •

או לאפשר שימוש  ! אסדרה ספציפית ומגבילה

באסדרה קיימת כמו פיקריות

לתמחר ולתמרץ גם שירותים נלווים נוספים  •

'כגון ייצוב תדר וכו

לאפשר הקמת מערכות אגירה לא רק בסמוך  •

למתקני היצור אלא גם באזורי צריכה

לאפשר ליזמים פרטיים להציע אתרים  •

ושירותים נוספים תוך מינימום מגבלות



סיכום ומסקנות

משק האנרגיה בעולם נע לייצור מבוזר ושילוב  •
Micro Grid

קוגנרציה ואגירת אנרגיה הן המנוע העקרי שיאפשר  •

חסכון בהשקעות ויעילות אנרגטית  , יצור מבוזר

מקסימלית

לאור המחאות והבעיות הסביבתיות הקיימות  •

והצורך להגיע ליעדי האנרגיות המתחדשות יש  

חשיבות להאיץ כניסת טכנולגיות אלו

לצורך כך יש להוציא בהקדם אסדרות שהן מעודדות •
Micro Gridולא מגבילות לרבות לגבי 


