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אגירת אנרגיה 

שקדדוד:ערך



2

מוטיבציה

Presenter
Presentation Notes
רשת החשמל פועלת במצב לא מתמיד – עם תנודות בצריכה ובייצור. הפתרון המידי – הכנסה והוצאה של יחידות בתחנות כח . אגירת אנרגיה תורמת: *במקטע הייצור – מסייעת האגירה להתגבר על בעיות כגון שיאי ביקוש, ייצוב תדר, רזרבה ואמינות אספקה.* במקטע ההולכה – ייצוב רמות מתחים , הקלה על עומסים בקווי הולכה וכו'. נכון לסוף שנת 2014- קיימת בעולם יכולת אגירה של כ 145 GW . למעלה מ 90% מאנרגיה זו – אנרגיה שאובה . 
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שיטות עיקריות לאגירת אנרגיה  

.סוללות, גלגלי תנופה, סופר קבלים -מערכות קטנות 
.  בטריות זרימה -מערכות בינוניות 
.   אנרגיה שאובה ואוויר דחוס -מערכות גדולות  
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אנרגיה שאובה
כ  "בד(כינוי לאנרגיה הנשמרת בצורה של אנרגיה פוטנציאלית 

בעת שנדרש השימוש  ) . י שאיבת מים ממאגר נמוך לגובה"ע
מופלים והאנרגיה הפוטנציאלית  המושאביםהמים -באנרגיה זו

.  הופכת לאנרגיה קינטית

.י שיטת האנרגיה השאובה"מאגירת האנרגיה בעולם מתבצעת ע90%כ 

Presenter
Presentation Notes
***2 מאגי מים בקיבולת של כ 2.7 מליון מ"ק כל אחד*** הספק התחנה – 300 מגוואט המייצרים ע"י 2 טורבינות של 150 מגוואט כל אחד – כאשר הטורבינות משמות גם כשמאבות להעלאת המים מהמאגר התחתון לעיון.זמן ייצור מרבי – 10 שעות. הרעיון – לוקחים חשמל זול בלילה , משתמשים בו כדי להעלות מים ממאגר תחתון למאגר שנמצא בראש ההר – וכאשר יש ביקוש לחשמל ברשת (פיק) – מנהל הרשת בחברת החשמל נותן הנחיה ומשחררים את המים – מה שמניע טורבינה המייצרת חשמל בהספק של 300 MW. היתרון המשמעותי – התנעת תחנה פחמית 6 שעות , גז – שעה , והזרמה כאן של 300 מגה וואט – רק 90 שניות!***אושר ע"י מנהל החשמל אגירה שאובה בסדר של 800 MW**הפרויקט בגלבוע צפוי להסתיים עד יולי 18. 
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גלגל תנופה  
השיטה עובדת באמצעותה האצה של גלגל תנופה למהירות גובהה  

.ושמירה של האנרגיה במערכת בצורה של אנרגיה סיבובית
.י האטת גלגל התנופה "ע–הפקת עבודה מהאנרגיה 
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סוללות

Presenter
Presentation Notes
סכמה של תחנת אגירה על בסיס סוללות. מצד שמאל – הסוללות עצמן. למערכת נכנס AC מהרשת במתחים שונים (תלוי בסוג הרשת... הטווח הוא 220+6000 וולט) . הזרם מומר לזרם ישר כדי לטעון מצבר . כשיש צורך בשימוש באנרגיה – מזרימים בכויון ההפוך ל CONVERTER שממיר את הזרם בחזרה לרשת. 
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:טכנולוגיות קיימות של סוללות

סוללות מסוג אלקטרודה  
מוצקה

Lithium-ion

Nickel-Cadmium

Lead-Acid

Iron-Chromium Sodium-Nickel 
Chloride

Sodium-SulfurVanadium Redox Zinc-Bromine

סוללות זרימה סוללות ללא זרימה

Sodium-Metal 
Halide

Nickel-Metal 
Hydride

Sodium Polysulfide 
Bromine

Lithium-Iron-
Phosphate

סוללות מסוג אלקטרודה נוזלית

טכנולוגיות סוללות

Presenter
Presentation Notes
בצהוב – טכנולוגיטות בפיתוח Flow Battery  משתמשת ברעיון של הסוללה האלקטרוכימית – כאשר רוב הנוזל האלקטרוכימי מצוי בתוך מיכל אגירה – כך שכמות האנרגיה תלויה בעיקר בגודל מיכל האגירה.  
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סוללות  
90%-80%נצילות הסוללות הקיימות בשוק נמצאת בטווח של 1.
!בתחום של מאיות עד אלפיות השנייה–זמני תגובה של סוללות מהירים 2.
בנויים ממספר גדול של רכיבים במקביל –אמינות וזמינות גבוהים מאד 3.

Presenter
Presentation Notes
הנצילות תלחויה בטכנלוגיה של הסוללה (איבודי ארנגיה כימית, צריכת עזר) ובאופן הפעלתה (דגרציה לאורך החיים של הסוללה). זמן התגובה תלוי בעיקר בזמן התגובה של מערכת הבקרה של המתקן.
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פוסילייםבמתקני ייצור 
:יישומים

Peak shaving ,Spinning 
reserve ,Frequency control  ,

Black start ,Back up,Time 
shifting ,Load leveling 

בסמוך למתקני  
אנרגיות מתחדשות

:יישומים
Peak shaving, 

Frequency control, 
Time shifting

הלקוחות  אצל 
:יישומים

Back up  ,Time shifting  ,
UPS

מיקום מתקני סוללות 

המשנהבתחנות 
:יישומים

Peak shaving  ,
Frequency control 

,Black start  ,Back up  ,
Time shifting ,Spinning 

reserve and Load 
l li  

עליון/מתח גבוהמתח נמוך
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עלויותהערכת 
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Presenter
Presentation Notes
עלות ההקמה של מתקנים בעלי שעות אגירה נמוכים מרוכזות סביב ה- $/kW 1,000 הגדלת קיבולת האגירה (יותר שעות פריקה) מגדילה את עלות ההקמה, לכל טכנולוגיה עם שיפוע שונהשוק הסוללות נמצא בתנופה בשנים האחרונות, וקיים צפי לשיפור הביצועים ולהוזלת עלויות****דוגמא: מתקן בטכנולוגיה ליתיום-יון-פוספט בהספק 5MW וקיבולת MWh 25 (5 שעות אספקת אנרגיה)עלות ההקמה כ-  3,500 $/kW(כ- 17.5 מיליון דולר)
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יתרונות באנרגיה אגורה 
.  חסכון כספי עקב צמצום באנרגיה לא מנוצלת1.
.  ירוק לסביבה2.
/ וולטאים-פתרון בעיתיות ייצור החשמל בתאים פוטו3.

.  'וכוטורבינות רוח 
הקטנת הבלאי ותופעות המעבר ברשת מהוצאה והכנסה 4.

.של טורבינות גז עקב עומס משתנה 
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...  דוגמא של ממש
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....  ובהקשר שלנו 
לשילוב )  16ספטמבר (קיימת יוזמה של רשות החשמל 

.  טכנולוגיות אגירה באמצעות סוללות במשק החשמל
:י רשות החשמל בהתאם לקול הקורא"נושאים שנבחנים ע

.סוגי הסדרים אפשריים לתגמול כספי1.

או משתנים בעבור  /ו) בעבור הזמינות(תשלומים קבועים 2.
.השימוש בפועל

.עלויות משוערות להקמה ותפעול3.

אופי התאום בין  , מערכת הבקרה והשליטה של הסוללות 4.
חברות שונות על מערכות הפעלת הסוללות והבדל בין  

.  החיבור למערכת ההולכה או למערכת החלוקה
שמירת אמינות  –תרומה לתמיכה בניהול המערכת 5.

תדר וכן מתן  , ואיכות הספקת החשמל לרבות ייצוב מתח 
!מענה לקליטת עודפי אנרגיה מתחדשת בשעות השפל
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נושאים שעליהם צריך לתת את הדעת בבחינת פרמטרים  
:למערך סוללותרלוונטיםטכנולוגיים 

סוללות שוניםסוגי . 1
חיים של מתקן אגירהאורך . 2
המתקן ומתח החיבורגודל . 3
שילוב במתקן ייצור חשמל קיים או –החיבור לרשת מיקום . 4

כמתקן עצמאי
גאוגרפי של מתקן האגירהמיקום . 5
מתקן האגירהנצילות . 6
המתקן בסוף חייו התפעוליםגריטת . 7

....  ובהקשר שלנו 
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