
 אגירת אנרגיה חשמלית
 היבטים יישומיים

   BscEEיועץ מערכות אנרגיה  -אבינועם לוי 



 מבנה רשת החשמל 

לא במקרה של רשתות החשמל  ...כ בערפל"העתיד בד•
 .העתידיות

רוב האנרגיה החשמלית בעולם תיוצר על ידי  2050עד •
 כחהיום נבנות יותר תחנות . מקורות אנרגיה חלופית

 שמופעלות בדלק פוסילי כחבאנרגיה חלופית מתחנות 

 וקרוב יותר לצרכן, הייצור יהיה מבוזר•

,  הידרו, רוח, PV)הייצור יהיה על ידי מספר טכנולוגיות •
נמוך  % והמקורות המסורתיים שירדו ל  ביוגז, מימן

 (בתמהיל

 הרשת תהיה מנוהלת ותייצר חשמל לפי הצורך•



 ?מדוע השימוש באגירה הכרחי

התאמה  " יישור עקומת העומס", מעבר לאנרגיות חלופיות•
 בין שעות הייצור והצריכה

לא ניתן להזרים לרשת  , איים אנרגטיים•
 קונטיננטלית/ארצית

הקטנת הפסדי  , נקודה רחוקה ממרכזי ייצור –" חצי אי"•
 הולכה

 ייצוב הרשת•



 טכנולוגיה

, 1800וולטה ב  אלסנדרוהומצא לראשונה על ידי  –מצבר חשמלי •
שתי אלקטרודות עם תווך   –מצברים היום עובדים בצורה דומה 

 .  חיבור טורי להעלאת המתח החשמלי, אלקטרוליטי

 

 :פרמטרים חשובים במצבר חשמלי•

 (משקל, נפח)צפיפות אנרגיה •

 (פריקות טעינות, סטטי)אורך חיים •

 הספק מרבי בטעינה ופריקה•

 היבטים סביבתיים•

 חומצה ומצברי ליתיום יון -מצברי עופרת –טכנולוגיות נפוצות היום •

אגירה שאובה   –נוספות ( לא חשמלית ישירה)ישנן טכנולוגיות אגירה •
שמתאימה למתקנים עבור הרשת הארצית וכן טכנולוגיות נוספות 

 (גלגלי תנופה ועוד, מימן, אויר דחוס)שלא אגע בהן כאן 



 יישומים

 התקנות ביתיות, יחידות קטנות, אגירה מבוזרת•

 אנרגיה חלופית/גנראטור/מערכות היברידיות  רשת•

 UTILITY/מערכות מסחריות•

 מערכות לייצוב רשת•



 מערכות ביתיות

כ לא "בד ש"קוטקיבול של מספר •
 ש"קוט 5יותר גדול מ 

  יכול לשמש גם כגיבוי העת נפילת•
 הרשת

,  אנרגיה מנוהלת לפי שעות שימוש•
 .  או צריכה/לפי ייצור ו



 מכוניות חשמליות ואגירה

ייצור  . מצבר –רכיב משותף •
 הוזלת העלויות והשימוש, המוני

 קידום פיתוח טכנולוגיות•

המכונית לא   –שימוש דואלי •
 בשימוש רוב שעות היממה

מצבר ....כלכלה שיתופית•
מודלים עסקיים , משותף ענק

 כבר מפותחים



 שימושים מסחריים

 ומעלה ש"קוטאגירת אנרגיה בגדלים של מאות •

בערך בגודל של מכולה   1MW-h, מתקן קטן יחסית•
 סטנדרטית

אידיאלי  –נדרש חיבור לתשתית חשמל בגודל מתאים •
אבל  ,  PV, רוח –למיקום בתחנות ייצור של אנרגיה חלופית 

 .בהחלט אפשרי גם במתחמי תעשייה ומסחר

לא בהכרח  –תמיכה מאפשרת . רגולטוריתנדרשת תמיכה •
 .תמריצים

הפרדה )ניהול רשת בצורה מקצועית וללא שיקולים זרים •
 (מהסקטור היצרני



 מערכות אגירה מסחריות



 ?מה צפוי לנו בעתיד הקרוב

 עליית נפחי ייצור וירידת מחירי האגירה החשמלית•

המשך פיתוח רשתות חשמל והפיכתן לרשתות מנוהלות •
שמסוגלות לקבל נפחים גדלים והולכים של אנרגיות  

 ( 100%עד )חלופיות 

הזדמנויות עסקיות  , פיתוחים של מודלים עסקיים חדשים•
 חדשות

למשחק  " כסף גדול"וכניסה  העיסקיבעקבות עלייה בנתח •
 .  פיתוחים טכנולוגיים נוספים שיאיצו את התהליך –



 תודה רבה

•Avinoam.levy@relevy.co.il 


