חיסכון כספי ע"י ניהול אנרגיה ואיכות חשמל
ניהול אנרגיה ,התייעלות אנרגטית ,ניתוח איכות
חשמל .כולן  Buzzwordsעם מטרה משותפת –
להקטין את העלויות ,בין אם עלויות ההקמה של
המתקן ,התפעול השוטף או האחזקה .המאמר יציג
מספר מקרי בוחן ( )Case Studyשונים ,תוך
הדגשת החיסכון הכספי שהושג ע"י ניהול אנרגיה
ואיכות חשמל .בין ההתקנות שיוצגו תהיינה חיסכון
של  %73בצריכת האנרגיה במפעל קוקה קולה
בדרום אפריקה ,חקר אירוע עם נזק של עשרות
אלפי דולרים שנמנע במכרה יהלומים בבוטסוואנה
והקטנת עלויות אחזקה ב 011,111-דולר בשנה
במפעל פלדה ברוסיה ע"י תכנון נכון.

תהליך ניהול החשמל
המילה המתאימה לניהול הוכלל של עלויות החשמל,
איכות החשמל ,יעילות אנרגטית וכו' היא ניהול
חשמל.
תהליך ניהול החשמל הוא רב שלבי ורציף – ביצוע
תהליך חד פעמי של התייעלות אנרגטית או ניתוח
איכות חשמל הוא מצוין כנקודת התחלה ,אבל אם
לא נבצע אותו באופן שוטף מהר מאוד נחזור למצב
המקורי .דומה הדבר לאדם הרוצה להוריד במשקל
– גם אם יבצע דיאטה משמעותית ,אבל לא ימשיך
לעקוב אחרי משקלו ,במשך הזמן הוא יחזור למצב
הקודם.

ניהול חשמל – התפיסה המודרנית
עד לא מזמן היה מקובל שיש מספר תחומים
הקשורים לחשמל אולם ישנם גורמים שונים בארגון
המטפלים בהם:







חיסכון

תכנון – מבוצע ע"י המהנדס המתכנן
בדיקת עלויות החשמל – מבוצע ע"י מנהל
הכספים ,בד"כ על פי המידע המתקבל מחברת
חשמל
תפעול – מבוצע ע"י מנהל התפעול
תקלות  -מבוצע ע"י מנהל האחזקה
תקלות מורכבות – בד"כ מופנות ליועץ חיצוני

תפעול

ניהול
ניתוח

בעולם המודרני ,בו התחרות רק גוברת והולכת,
האירגונים נדרשים לצמצום עלויות והדרך היעילה
ביותר לבצע זאת היא ע"י שילוב כלל הגורמים באופן
רציף.

יעילות
אנרגטית

איכות
חשמל
עלויות חשמל

איור  :1שילוב תחומי ניהול חשמל
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ניטור

איור  :2תהליך ניהול החשמל

השלב הראשון בתהליך הינו ניטור רציף של רשת
החשמל ,כולל פרמטריים בסיסיים (מתחים ,זרמים,
הספקים וכו') ,נתוני צריכת אנרגיה וכן נתוני איכות
חשמל (הרמוניות ,הפרעות מתח ועוד) .את הנתונים
האלה יש לנתח באופן שוטף – הדרך הנוחה ביותר
היא על ידי כלים ממוחשבים אוטומטיים שעוזרים לנו
לבצע בקלות משימות מונוטוניות .לדוגמה ,אתראות
על רמות מתח או זרם חריגות ,מעקב נצילות של
עומסים שונים (שנאים ,משאבות) או בדיקה
תקופתית של צריכת האנרגיה והשוואה לחשבונות
החשמל.
השלב השלישי הוא ניהול תוצאות הניתוח – מעקב
אחר חריגים וקבלת החלטות על שיפורים רצויים,
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אותם מבצעים ע"י שינויים הנדסיים ו/או תפעוליים,
תוך הבנה משולבת הן של רשת החשמל והן של
התהליך התפעולי .ע"י ביצוע רציף ועקבי של
ארבעת השלבים ניתן להגיע לחיסכון בהוצאות
החשמל ,הנובע מהקטנת הצריכה ,הקטנת עלויות
אחזקה או הגדלת התפוקה.

תכנון המדידה
כאמור רצוי לתכנן את ניהול החשמל בשלב תכנון
המתקן ,אם כי כדברי הפתגם "מוטב מאוחר מאשר
אף פעם לא" הדבר חשוב מאוד בכל שלב.
איור  :3דוגמה לניהול אנרגיה ,איכות חשמל ותפעול משולב
בתחנת משנה ברכבת בספרד

התכנון כולל שלושה מרכיבים עיקריים:






משך המדידה
 התקן דורש לפחות שבוע (בחלק
מהפרמטרים שנה)
 לאיתור בעיה נקודתית – מספיקה מדידה
קצרה ,אבל האם אפשר "לתפוס"?
 מדינות שונות בעולם נותנות הטבות
למערכת מדידה קבועה
מיקומי המדידה
 בנקודת החיבור לחברת חשמל
 במוצא של כל אחד מהשנאים
 קרוב ככל האפשר לעומסים הבעייתיים
תיזמון המדידה
 מדידה בו זמנית מאפשרת ניתוח מדויק
יותר של תופעות וכן יעילות אנרגטית
 מדידה טורית זולה מחייבת פחות ציוד אבל
יותר כ"א ופוגעת ביכולת הניתוח

כמובן שיש לבחור ציוד מדידה מתאים המאפשר
מדידה של הפרמטרים הדרושים ,תוך התייחסות הן
למידע הנדרש ברמה הטכנית והן ברמה
הרגולטורית .לדוגמה ,ע"פ אמות המידה בישראל,
חח"י מחויבת לבצע מדידת הרמוניות אצל הצרכנים
ולכן רצוי שגם שלנו כצרכנים יהיה ציוד מדידה תקני
המסוגל לבצע את המדידה.
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לדוגמה ,ראשות הרכבות של ספרד מפעילה מערכת
משולבת מתוצרת סייטק (איור  .)3המערכת כוללת
מדידת הפרמטרים הבסיסיים ,אנרגיה ואיכות
חשמל .המערכת מבצעת ניתוח רב ממדי של כלל
הפרמטרים ומספקת נתונים תפעוליים שונים.
לדוגמה ,כל קו רכבת מוזן משתי נקודות .אם באחת
מהן יש רמת איכות חשמל נמוכה ובשנייה גבוהה,
היא מנתקת את ההזנה בעלת איכות החשמל
הנמוכה וכך שומרת על רמת איכות חשמל תקינה
ומשפרת את אמינות הרכבת.

מקרה בוחן :1
ניהול חשמל ברשת חלוקת חשמל
כחלק מיישומי הרשת החכמה ()Smart Grid
חברות חשמל בעולם מנטרות ומנהלות את הרשת
באופן רציף .אחד היישומים הבולטים הינו ניהול
חשמל על גבי עמודי חשמל .איור  4כולל עמוד מתח
גבוה ברשת החלוקה אשר בו הוחלפו שלושה
מבודדים במבודדים חכמים אשר כוללים משני מתח
ומשני זרם וניתנים להתקנה ללא ניתוק החשמל.
המידע מועבר לקופסת הבקרה המותקנת על העמוד
(איור  )5הכוללת נתח איכות חשמל דגם SATEC
 PM175ומודם סלולרי המעביר את המידע למרכז
הבקרה .המידע מגיע לתוכנת  ExpertPowerאשר
מבצעת מעקב שוטף על המידע ,מצביעה על חריגים
ובמידת הצורך שולחת אתראות במייל או  SMSע"פ
קריטריונים שהוגדרו לה .ע"י ניהול חשמל רציף ניתן
לזהות תקלות בזמן מהיר יותר ,לאתר מצבים
העלולים לגרום לתקלות וכך לשפר את אמינות
הרשת ,לזהות שימוש בלתי חוקי בחשמל ועוד.
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נוספת על הכלולה במכשיר (איור  .)6לרב המודד
מערכת לוגיקה מתקדמת המאפשרת תכנות ברמת
המכשיר לביצוע מגוון רחב של פעולות.

איור  :4מערכת ניהול חשמל על עמוד מ"ג

איור  :6מודול 12DI/4DO

החברה השיגה חיסכון משמעותי מהפרויקט אשר
כלל שלושה מרכיבים:
 .4חיסכון בהשקעה בציוד ,ע"י שימוש ברב
מודד הן כרב מודד והן כבקר PLC
 .1חיסכון בעלויות החשמל ע"י בקרת צריכה
מדויקת יותר וקניית חשמל במחירים זולים
יותר
 .3הקטנת עלויות האחזקה – תודות לאמינות
הציוד של סייטק צוות האחזקה של ניהול
החשמל צומצם והביא לחיסכון של
 411,111דולר בשנה

איור  :5תכולת קופסת הבקרה

מקרה בוחן  :2חסכון ע"י אמינות
חברת  Severstalהיא יצרן הפלדה הגדול ברוסיה
ואחד הגדולים בעולם עם מחזור מכירות של מעל
 44מיליארד דולר .לחברה מפעלים ומכרות בכל
העולם וניהול החשמל שלה מורכב בשל ההיקפים
הכספיים והגיאוגרפיים העצומים.

החיסכון העצום הביא להחזר השקעה מהיר מאוד
של  8חודשים בלבד.

החברה החליטה על שידרוג כל מערך רשת החשמל
שלה אשר כלל ,בין היתר ,החלפת מערכת המדידה
הקיימת במערכות מדידה מתוצרת סייטק .מכשירי
המדידה החליפו לא רק ציוד מדידה קיים ,אלא גם
בקרי  ,PLCתוך שימוש במודול המיועד לרב מודד
הפופולארי  PM130 PLUSהמכיל  41כניסות
דיגיטליות 4 ,יציאות דיגיטאליות ויציאת תקשורת
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עלולה לגרום לניתוח מוטעה שכן צריכת האנרגיה
לאחר השיפור בעומס נמוך גבוהה מצריכת האנרגיה
לפני השיפור בעומס גבוה ,כך שהשוואה של שתי
נקודות אלו היתה עלולה לגרום למסקנה שגויה.

מקרה בוחן  :3שיפור יעילות
מחלקת ניפוח הבקבוקים במפעל קוקה קולה בדרום
אפריקה רצו לשפר את היעילות האנרגטית של
התהליך שלהם .במפעל מותקנים עשרות מכשירי
מדידה מתוצרת "סייטק" אשר משמשים לבקרה
שוטפת וניהול הצריכה ,ומנהלי המחלקה ביקשו
לנצלם גם להתייעלות אנרגטית.

מקרה בוחן  :4ניתוח תקלות
במכרה היהלומים העשיר בעולם  Jwanengאשר
בבוצוואנה הותקנו  463מכשירי מדידה מתוצרת
"סייטק" המחוברים לשירות  ExpertPowerדרך
רשת האינטרנט .המכרה נמצא  441ק"מ מעיר
הבירה גבורון ,ו 611-ק"מ ממטה החברה אשר
בדרום אפריקה השכנה .השימוש ברשת האינטרנט
מאפשר למנהלים זמינות למידע ,על מנת לבצע
בדיקת צריכה כוללת ,השוואה לחברת החשמל
המקומית ובדיקת צריכה בלוחות משנה לחיובי
משנה של מרכזי רווח והפסד.

על מנת להגיע לחיסכון ייושם עיקרון ניהול החשמל
בשלבים (איור  )2שהוצג בהתחלה.
השלב הראשון היה לייצר קו בסיס ()Baseline
שיקבע את נקודת הבסיס להתייחסות ,תוך
התחשבות בתפוקה של המחלקה ולא רק בצריכת
החשמל .במשך חודש נמדדה צריכת כל אחד
מהמפוחים ותפוקת האוויר שלו .הנקודות השחורות
באיור  7מציינות את סך הצריכה של ארבעת
המפוחים לעומת סך ספיקת האוויר שלהם והקו
הירוק הוא קו המגמה ששימש לייחוס.

ב 41/8/1141-השנאי המחובר לגנרטור
( )6.6kV/0.4התפוצץ וגרם לשריפה ,ציוד כיבוי
האש האוטומטי לא עבד וחלק אחד מהתחמ"ש
הנייד עלה באש .יצרן הגנרטור הואשם בנזק ,וביקש
מחברת סייטק לבדוק האם הוא אכן אשם.
החום והעשן גרמו לנזק חיצוני למכשירי המדידה,
אולם כל הנתונים נשמרו .מכשירי המדידה של
סייטק וממסר ההגנה של  VAMPהיו היחידים
שאיפשרו ניתוח של האירוע ,אולם בעוד שממסר
ההגנה כלל מידע של זרם יתר בלבד ,ללא צורות גל,
והשעון שלו לא היה מסונכרן ,נתח איכות החשמל
המתקדם כלל מידע מקיף ,כולל צורות גל ,חתימות
זמן מסונכרנות ועוד.

איור  :7התייעלות אנרגטית במפעל קוקה קולה

השלב השני היה ניתוח יעילות של כל אחד
מהמפוחים (צריכה ביחס לתפוקה) וכן הצרכים
האמיתיים של המערכת מבחינת תפוקת ולחץ אוויר.
השלב השלישי כלל שינויים במערכת הבקרה של
המפוחים ,ללא כל שינוי ציוד .ההבדלים היו רק
בשינוי משטר העבודה – מתי כל מפוח עובד ע"פ
דרישות המערכת ,מבלי לשנות את התפוקה.
בשלב האחרון בוצעה בדיקה השוואתית לקו הבסיס,
המוצגת בנקודות הכתומות והקו הכחול באיור .7
ניתן לראות שהמערכת הביאה לחיסכון של 37%
בצריכת האנרגיה ,ע"י ניהול נכון של חשמל וללא
החלפה כלשהי של ציוד .חשוב לציין שבדיקת צריכת
החשמל בלבד ,ללא התייחסות לנתוני תפוקה ,היתה
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איור  8עד איור  41מציגים את האירועים שקרו לפני
השריפה ובמהלכה ,ע"י שימוש בתוכנת PAS
המסופקת ללא תשלום עם כל מוצר של סייטק .איור
 44מציג את האירועים על ציר הזמן .ניתן לראות
שמקור האירועים היה חיצוני ולא מדובר בכשל
בגנרטור ,דבר אשר חסך ליצרן הגנראטורים ולמכרה
עצמו עלויות רבות ,שכן הנזק שולם ע"י חברת
החשמל.
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איור  :11ציר הזמן

איור  :8אירוע 1

סיכום
ניהול רציף של איכות החשמל מוביל לשיפור
משמעותי של אמינות הרשת ,חיסכון באנרגיה
והקטנת עלויות החשמל והתפעול .מהנדסים צריכים
להתמקד בניתוח ובניהול ,תוך שימוש בציוד מדידה
קבוע ,מסונכרן בזמן ,הממוקם בנקודות מפתח
ברשת.

איור  :9אירוע 2

איור  :11אירוע  – 3השריפה עצמה
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