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מאפיינים אנרגטיים של מרכז רפואי
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.ימים בשנה365,שעות24פעילות במשך 
פריסה על שטח גדול וצפוף לגובה ומתחת 

.לקרקע
הפעילות הרפואית מתקיימת במספר 

.בניינים בו זמנית
קיים ריכוז גדול של חללים סגורים 

.ללא אוורור 
פ נהלים נוקשים "הפעילות מוסדרת ע

.י משרד הבריאות"שנקבעים ע
.תקציבים מצומצמים שיש לנהל בקפידה
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צרכני אנרגיה בולטים
חדרי אשפוז
חדרי ניתוח
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צרכני אנרגיה בולטים
חדרי אשפוז
חדרי ניתוח

חללים סגורים רבים וגדולים



סוגי האנרגיה הנדרשים
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חשמל
חום
קור



מערכות נוספות
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אוויר רפואי
גזים
ROמים 

אוויר דחוס
קור



בום שמאלבום ימין
, חשמל: הבטחת זמינות ויתירות של מקורות האנרגיה השונים

.קור וחום
צורך לבצע שינויים מרובים בפרק זמן קצר

צורך למזער את העלויות

אתגרים אנרגטיים



בום שמאלבום ימין אתגרים אנרגטיים
מערכות חשמל מורכבות הכוללות מספר רב של גנרטורים 

ומערכות אל פסק
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אתגרים אנרגטיים
מספר מקורות זינה עם יתירות מלאה  -מערכות חשמל מורכבות



מערך ייצור חום
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צורך במתקן אמולסיה יקר לשמירת איכות : הסקה בסולר ,דודים 3
הסביבה ומזעור פליטת נוקסים

אתגרים אנרגטיים



מערך ייצור קור
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לרים'מספר רב של צ

אתגרים אנרגטיים



מקודם פרויקט של הקמת מרכז אנרגיה , במסגרת הסכם ההבראה
לייצור

קור  ,חשמל : לצורך מזעור עלויות האנרגיההקוגנרציהחשמל בשיטת 
.וחום

:נדונו הנושאים הבאיםלקוגנרציהטרם קבלת החלטה למעבר 
?מהם היתרונות1.
.ניתוח צרכני האנרגיה הקיימים והערכת הצריכות העתידיות2.
.חלופות טכניות אפשריות3.
.תכנון עקרוני של מרכז האנרגיה4.
.סוגיות טכניות וחלופות אפשריות להקמת המרכז5.
.משקולות להערכת הכדאיות הטכנו כלכלית של הפרויקט6.
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הסבה לגז ומעבר לקוגנרציה
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בחוםבו נעשה גם שימוש חשמללייצורן מתק:הגדרה פשוטה
.ייצור חום וקורךרולצהשיוריהתרמי

:יתרונות
.קור וחום, וצמצום עלויות חשמליותרגבוההנצילות•
.י הפחתת זיהומים"הגנה על הסביבה ע•
.הוזלת עלויות ייצור חסכון משמעותי•
.אדםכחשדרוג וגוון •
.חידוש תשתיות במקום שיפוץ יקר וארוך טווח•

י חיוב חברת  "הממשלה מעודדת הקמת מתקנים מסוג זה ע
.החשמל לרכוש את עודפי הייצור של היצרנים

?מהי קוגנרציה



צרכי האנרגיה של המרכז הרפואי
מים חמים, חימום, סטריליזציה, הסקה: הקיטור משמש ל*
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שיאממוצעתשומת אנרגיה

6MW12MWחשמל

2000TR3400TRישןקמפוס-קירור

600TR1200TRדוידסון-קירור

10MW16MW*קיטור

שיאממוצעתשומת אנרגיה

6MW12MWחשמל



מפת הדרכים למעבר לקוגנרציה
חישוב הספק חשמלי הנדרש מהתחנה על מנת לספק את מלואו  1.

.וקור חום,חשמל, הצרכים האנרגטיים

:בדיקה המשמעויות הטכניות והרגולטוריות של תחנה בגודל זה2.

.חיבור לזכיין החלוקה•

.  חיבור לרשת במתח עליון•

והרגולציה  5MWהרגולציה של תחנות בהספק של עד •

.לתחנה בהספק גדול מזה

.תפיסת הקרקע הנדרשת ופתרון הבעיות הסטטוטוריות•

.יעוץ משפטי-כתיבת הפרקים המשפטיים למכרז 3.
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מפת הדרכים למעבר לקוגנרציה

.בדיקה האם קיימת כדאיות יזמית להציע הצעה למכרז 4.

.כתיבת הפרקים הטכניים למכרז5.

.יעוץ משפטי-כתיבת הפרקים המשפטיים 6.

.פרסום מכרז7.
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סקופ העבודה של יועץ קוגנרציה
.  כולל התחשבות בצרכים עתידיים, שקלול צרכי האנרגיה1.
.הצגת הטכנולוגיות השונות ואפשרויות היישום2.
קביעת  גודל וסוג הציוד , ז"תעוקביעת גודל התחנה במתחשב בתעריפי 3.

.העיקרי
.כלכליים כגון הערכת תקציב -הכנת פרמטרים טכנו4.
.שקלול עלויות התפעול והתחזוקה5.
שקלול רגישות מחיר החשמל והגז למטבע ומחיר הנפט בעולם6.

.וההשפעה על כדאיות הפרויקט
,  תכנון עקרוני של ההתחברויות למערכות הקיימות בתחום החשמל1.

.קיטור, קור, מים
.בחינת אפשרויות המימון, הכנת מודל כלכלי, ROI,הערכה תקציבית2.

.   ESCO-בחינת אפשרת רכישת תשומות אנרגיה מגורם יזמי בשיטת ה
.המלצה על חברות וגופים לצורך יישום שיטות הבצוע השונות
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השוואה בין טורבינה לבין גנרטור

סוג  
המכונה

מספר  משקלנצילות
התנעות

יתרוןעלות השקעה

יותר קיטורמייצרתרב30%35tטורבינה
יותר זול10%מוגבל48%40tגנרטור

התמהיל האנרגטי הנדרש להדסה מאפשר בחירה בין שני סוגי טכנולוגיה •
שונים אבל גם התאמת הגודל האופטימלי מנקודת הראות של החזר 

.ההשקעה
19

מפת הדרכים למעבר לקוגנרציה



סוגיות טכניות קשורות בהקמת מרכז האנרגיה בהדסה
.קביעת התמהיל הנכון מבחינת סוג וגודל הציוד•
.שקלול עלויות התפעול והתחזוקה•
מחיר , מחיר הגז, שקלול משתנים כספיים כגון מטבע•

.החשמל
תכנון עקרוני של התחברויות והממשקים עם המערכות  •

.הישנות של הדסה
.הגשת תכנית מתאימה לאישור הרשות המקומית•
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מפת הדרכים למעבר לקוגנרציה
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סוגיות כלכליות קשורות בהקמת מרכז האנרגיה בהדסה
הערכת חסכון כספי הנובע ממעבר לייצור מרוכז של תשומות  •

.בשיטות המימון האפשריות– ROI-אנרגיה
-שקלול היתרון התפעולי מייצור במרוכז של תשומות אנרגיה•

!אדםכחחסכון 
 Turn-בחירת שיטת ההקמה המניבה כדאיות מרבית •

key,EPC.
.שקלול עלויות התפעול והתחזוקה•
.מחיר החשמל, מחיר הגז, שקלול משתנים כספיים כגון מטבע•
בחינת היבטים משפטיים במקרה של הקמת מבנה והעברתו  •

.ליזם

מפת הדרכים למעבר לקוגנרציה
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סטטוס
.נחתם הסכם עם חברת החלוקה•
מסמכי המכרז עודכנו לאחרונה כדי לאפשר שקלול מרכיב איכות  •

.איכות20%-מחיר ו80%לפי החלוקה -המציע
רשות החשמל אמורה לפרסם תקנה המכילה את עלויות המערכת  •

.על מתקן בכל גודל 
יתאפשר במסגרת המכרז להציע הצעות ללא הגבלת גודל כפי  •

.שהיה בשלב הראשון
בסמוך לפרסום תקנת רשות החשמל בדבר  -המכרז יפורסם בקרוב•

.על הספק מותקן) פרמיה(עידוד



תוואי צנרת החיבור לחברת החלוקה 
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PRMS

הדסה



!!כדאי לעבור לקוגנרציה
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התחנה פריסת 
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.התחנה כוללת שתי טורבינות גז וטורבינת קיטור



חד קווי
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תפיסת שטח
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.  כולל השטח הנדרש למבנה הפיקוד, דונם70MW5, :שטח נדרש לתחנה בהספק 



161kV-וב22kV-סקר היתכנות ב
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22kV

161kV

. התקבל סקר היתכנות חיבור במתח עליון
פ באזור ירושלים לצורך חיזוק הרשת  "חברת החשמל מעוניינת בהקמת יח
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קוגנרציה בבתי חולים היא פתרון מצויין לצורך  
.להפחית את עלויות האנרגיה

מלאת מכשולים אבל  ,ארוכה,הדרך להגיע אליה
!!מאתגרת
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