
משטרי הפעלת יחידות ייצור חשמל  

וההשלכות על תחזוקת היחידות

:מציגים

ארז דאלי

רינדנאואיתן 



משק החשמל בישראל

Must Runיחידות הפועלות ברציפות •

PVבעיקר –יחידות ייצור מאנרגיות מתחדשות •

Tow Shiftיחידות ייצור במשטר הפעלה יומי •

חירום/יחידות גיבוי•



משק ייצור חשמל משתנה

Must Runכניסת יצרנים חדשים במשטר •

הנתון לשינוי עקב עצמת אורPVהגדלת נתח ייצור •

הפחתת ייצור בפחם•



עקום ביקוש חשמל על פני היממה

Must Run

PV

Two Shift

Peak



השפעת השינוי על משטרי ההפעלה

 Mustיחידות ייצור משנות משטר פעולה ממצב •
Run למצבTow Shift : עיקר הנטל הוא על

פתוחותEויחידות Eמטכנולוגיה מ"מחזיחידות 

מופעלות מידי פעם בדלק דלקיותיחידות דו •

(עקב מחסור בגז)סולר -משני



התנעה/השפעת ריבוי מחזורי הפסקה

מספר גבוה של מחזורי קירור וחימום לצנרת  •
ואביזרי מחוללי הקיטור  

מספר גבוה של מחזורי קירור וחימום לטורבינות  •
הגז

ריבוי הפעלות מנועים חשמליים ופעולת מפסיקי  •
זרם

החלפה תדירה של מי תהליך והרעה בערכים •
כימיים

ריבוי הפסקות מאולצות עקב הופעת כשלים•



כשלים אופיניים עקב ריבוי מחזורי 

הפעלה/הפסקה



מבנה צנרת מחוללי קיטור



סדקים בצנרת מחוללי הקיטור



(GE)התפתחות מאמצים בלהבי טורבינת גז 



סדקים בחלקים החמים-תוצאת המאמץ המחזורי



(GE)התנעות בין שיפוצים /מרווחי שעות 



שעות מחושבות 

לשיפוץ חלקים  

(GE)חמים 

מספר התנעות לעומס חלקי

מספר התנעות לעומס מלא

מספר התנעות לעומס שיא

מספר הפסקות מאולצות



שריפת מגעים בתאים



פגיעות בבידוד מנועים

I start =  6-8 In

P = 3 I 2 R

עקב ריבוי הנעות מתקבל התחממות יתר של 
ליפופי המנוע 



פעולות תיקון נדרשות

התנעה/צמצום מספר מחזורי הפסקה•

הגדלת מלאי חלפים•

תדירות( ה"בל)ביצוע בדיקות מטלורגיות •

בדיקות תרמוגרפיה תדירות•



סיכום

 Mustשימוש ביחידות ייצור חשמל שתוכננו לפעול במשטר •
Run , במשטר הפעלה יומית למתן מענה לעומסי היום

.מחייבת השקעה משמעותית בתחזוקה, הנדרשים 

במשק החשמל המשתנה בו צפויה כניסה משמעותית של •
ידרשו יותר יחידות ייצור  , PVאנרגיות מתחדשות בדגש על 

.עם יכולת הנעה ותגובה מהירהTSשיפעלו במשטר 

על המדינה לעודד מתן  , במסגרת הרפורמה במשק החשמל•
רישיונות ליחידות ייצור שיתנו מענה זה במסגרת התעריף  
וכן להכיר בעלויות התחזוקה הנובעות ממשטר פעולה זה



תודה





על מצב הציוד  TSהשלכות משטר הפעלה 

Eמטכנולוגיה מ"מחזוהתחזוקה של יחידות 
(פתוחותEויחידות )

התנעה כמעט יום יומיים/מחזורי הפסקה•

כיווץ פרקי זמן בין שיפוצים•

ריבוי בכשלים ובתקלות•


