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אחזקה

הטכנולוגית  ההתפתחות 
תעשייתי  וציוד  במכונות 
עצומה. ציוד אלקטרוני חדיש 
מאפשר לנו לבקר ולשלוט על 
התהליך לקבלת ייצור מדויק, 
מהיר ואיכותי יותר מאי פעם. 
שיפור  במגמת  נמצא  הציוד 
ניצולו  לצורך  אך  תמידית 
במלוא יכולתו יש צורך לספק 
לו אנרגיה חשמלית איכותית 
כאשר  מבעבר.  יותר  ואמינה 
מתרחשות תקלות באספקת 
מתורגמות  הן  החשמל 
ברצפת  לתקלות  ישירות 
הזו,  הטכנולוגיה  וכל  הייצור 
שתהיה,  ככול  משוכללת 

כושלת ונפגעת. 
הופך  איכותית  חשמל  באספקת  האתגר 
למשמעותי יותר כאשר מדובר בתהליכי יצור 
בתעשייה  הפלסטיק.  לתעשיית  האופייניים 
במכונות,  מתוכננת  בלתי  עצירה  שלנו 
החשמל,  באספקת  מהפרעות  כתוצאה 
גם  אלא  ייצור,  שעות  לאובדן  רק  לא  גורמת 
נזקים  שלו,  יתר  חימום  גלם,  חומר  לאובדן 
שעות  הפסד  בניקיון,  הצורך  כגון  נגררים 
עבודה ונזקים לציוד האלקטרוני עצמו שרגיש 
של  הכוללת  העלות  לבעיה.  פעם  מאי  יותר 
רבות  להגיע לעשרות  יכולה  אירועים שכאלו 

של אלפי ש"ח. 

איכות חשמל – מה זה?
איכות חשמל, או בשמה הרשמי "אופייני מתח 
החשמל", מהווה סט הגדרות מוסכם ומנוהל 
המתח  של  העיקריות  התכונות  את  שמתאר 
החשמלי המסופק ברשתות ציבוריות. בארץ 
הישראלי  התקן  תחת  מעוגן  זה  הגדרות  סט 
ונכלל בהגדרות "ספר אמות המידה"   50160

של רשות החשמל. 
טבלה 1 מציגה את תקציר הגדרות איכות 
ו"ספר  לתקן  בהתאם  עיקריות  החשמל 
להתרשם  ניתן  זו  מטבלה  המידה",   אמות 
כי החשמל המגיע לפתח המפעל אינו אחיד 
באיכותו, פר הגדרה. קיימות סטיות מותרות 
שאינם  ועיוותים  ומטה  מעלה  כלפי  במתח 
יש  כך  על  התקן.  מבחינת  כתקלה  נחשבים 

נפילת מתח
השפעת איכות החשמל על הייצור

לאיכות החשמל תפקיד הולך וגדל ככול שמכונות היצור הופכות למורכבות יותר 
ומסתמכות על איכות אספקת חשמל תקינה ואחידה. בעיות אלו פוגעות בציוד בצורה 
ישירה ועקיפה ומשפיעות על רווחי החברה. פתרון ציבורי לא נראה לעין ועל כל מפעל 

להיערך באופן פרטי לשיפור המצב. 

הערותערך נדרשמאפיין

]Hz[ 99.5% מהזמן במהלך שנה קלנדרית. 49.5-50.5תדר אספקה

]V[ 95% מהזמן במהלך 360-440מתח אספקה ,V400 מתח נמוך נומינלי
שבוע, במקצבי דגימת מתח של כל 10 דקות.

שקיעות מתח ]סה"כ מכל הסוגים 
במהלך שנה קלנדרית[ 

במהלך שנה קלנדרית. קטן מ-353 

עליות מתח ]סה"כ מכל הסוגים 
במהלך שנה קלנדרית[ 

לפי טבלה 1 בעמוד 137 באמות מידהקטן מ-270

עד 2%אי איזון במתח אספקה ]%[

עד 8%עיוות הרמוני כולל ]%[
   אלכסנדר לוזדרניק *

   אריאל סגל *

   סטיב ארנטוף *

טבלה 1: תקציר הגדרות איכות החשמל עיקריות בהתאם לתקן הישראלי 50160 ו"ספר אמות המידה".

טבלה 2: חמישה סוגי הפרעות באיכות החשמל להם ההשפעה המרובה ביותר על תהליכים תעשייתיים.

סוג 
הפרעה

תצורת גל תיאור הפרעה
מתח

משך 
הפרעה 
אופייני

השפעה על 
הצרכן

פתרונות 
אפשריים

הפסקת 
חשמל

ירידת מתח 
אספקה מתחת 
לסף 5% ממתח 

נומינלי

מערכת הפסקת ייצור מלאהשניות-שעות
אל-פסק
גנרטור

שקיעת 
מתח

ירידת מתח 
אספקה מתחת 
לסף 90% ועד 

לסף 5% ממתח 
נומינלי

מילישניות-
שניות

הפסקה חלקית, 
שיבוש פעולה של 
צרכנים, נזק לציוד 

אלקטרוני רגיש

מערכת 
אל-פסק 

מייצב מתח

עליית 
מתח

עליית מתח 
אספקה מעל 
לסף 110% 

ממתח נומינלי

מילישניות-
שניות

נזק לציוד 
אלקטרוני רגיש, 
חימום יתר בציוד 
ומערכות חשמליות

מערכת 
אל-פסק 

מייצב מתח

תופעות 
מעבר

שינויי מתח 
פתאומיים 

קצרים שיכולים 
להגיע לכפולות 

מתח נומינלי

נזק לציוד מיקרו שניות
אלקטרוני רגיש, 
הפרעות ושיבוש 
נתונים במערכות 

ממוחשבות

מסנן 
תופעות 

מעבר

עיוות 
הרמוני

הופעת מרכיבי 
מתח לא רצויים 
בכפולות תדר 

אספקה 

נזק לציוד אקראי
אלקטרוני רגיש, 
הפרעות ושיבוש 
נתונים במערכות 

ממוחשבות, חימום 
יתר בציוד ומערכות 

חשמליות

מסנן 
הרמוניות

וכן  המתרחשות  ותקלות  סטיות  להוסיף 
חורגות מהתקן והתמונה המתקבלת ברורה: 
הרגישה  ובתעשייה  בעייתית  החשמל  איכות 
לכך, כמו תעשיית הפלסטיק, יש לחשוב על 

דרכים לפתרון על ידי ייצוב והגנה על הציוד.

השפעת איכות חשמל על יצרן הפלסטיק 
הפלסטיק,  בתעשיית  במיוחד  רבים,  צרכנים 
ירגישו הפרעות חשמל גם אם איכות החשמל 
 .50160 חורגת מדרישות התקן הישראלי  לא 
חשוב לציין שלכל צרכן רגישות שונה לאיכות 
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וכך  ברשת  שמתרחשות  ולהפרעות  החשמל 
יהיו  אספקה  קו  לאותו  המחוברים  צרכנים 
החשמל  באספקת  מהפרעות  מושפעים 

בצורה שונה. 
הפלסטיק  בתעשיית  צרכנים  של  הרגישות 
מתכונות  נובעת  חשמל  והפסקות  להפרעות 
של  למחצה  הגבישי  המבנה  בשל  החומרים. 
רובם, והולכת החום הנמוכה של כולם, נדרשת 
מנגד,  אותם.  להתיך  בכדי  רבה  חום  אנרגיית 
חמצון  לפירוק,  רגישים  הפלסטיים  החומרים 
וצילוב כתגובה לחימום יתר ולאנרגיה עודפת. 
קיימת חשיבות מכרעת למקור  כי  ברור  מכאן 
אנרגיה אמין המבוקר באופן תקין. שיקול מהותי 
שתכונות  הוא  שלנו  לתעשייה  הרלוונטי  נוסף 
מתנאי  רבה  במידה  מושפעות  הסופי  המוצר 
תהליך הייצור: טמפרטורה, תפוקה, לחץ וקצב 
או  בקרה  בעיות  עקב  בהם  ושינויים   – קירור 

תקלות ישפיעו על תכונות המוצר הסופי.

אומדן עלות איכות חשמל
הנזק הישיר והגלוי של הפסקות חשמל קצרות 
הוא חומר גלם שנזרק, אובדן זמן ייצור ותיקון 
או החלפה של ציוד שנפגע. הפסקות ארוכות 
יותר יכולות להוביל לצורך לפרק ולנקות קווי 
ייצור, מה שיכול להשבית את הייצור למספר 
נזק עקיף של אי-סדירות של אספקת  ימים. 
בעיות  ציוד,  של  מואץ  בלאי  כולל  החשמל 
הייצור  בתכנית  פגיעה  סיבה",  "ללא  איכות 

ובזמני משלוח ואספקה.
את העלות של הנזק הישיר קל לחשב. את 
העלות של הנזק העקיף יותר קשה להעריך. 
למפעל  הנזק  את  העריך  מ-2003  מחקר 
ירידת  של  בודד  מאירוע  כתוצאה  פלסטיקה 
העלות  ואת   6,000$-100,000$ כבין  מתח 
לכל   3$-4.5$ בין  קצרה  חשמל  להפסקת 

קילוואט שנצרך. 
הבינלאומי  ארגון  ידי  על  שנערך  מחקר 
 LEONARDO - לקידום שימוש יעיל באנרגיה
ENERGY – העריך את הנזק הנובע מהשפעת 
מהמחזור  בכ-4-10%  ירודה  חשמל  איכות 
העסקי של חברות. נתון מעניין נוסף ממחקר 
של אותו ארגון מצביע על כך שעלות הפתרון 
לשיפור איכות החשמל מהווה בדרך כלל רק 
מאיכות  כתוצאה  שנגרם  הנזק  מעלות   10%

החשמל הירודה. 

הדרך לשיפור איכות החשמל
לאחר הבנת מידת הנזק הישיר והעקיף ננסה 
מנת  על  לעבור  שנדרש  השלבים  מהם  להבין 
לבעיה.  האופטימלי  הפתרון  את  למצוא 
משתנה  עלות  יש  בשוק  הקיימים  לפתרונות 
שהם  התועלת  למידת  זו  עלות  להשוות  ויש 
מהמחקר  שנלקחה   1 בתמונה  מביאים. 

תמונה 1: תהליך שיפור איכות החשמל. מצביע על נקודת האופטימום ביחס עלות-תועלת. צהוב: עלות הנזק שנגרם 
לצרכן כתלות ברמת איכות חשמל של הרשת. האדום: עלויות שיפור איכות חשמל ברשת. כחול: העלות המשוקללת של 

הנזק ועלות שיפור חשמל. 

ת
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ע

רמת איכות חשמל ברשת הצרכן

טבלה 3: פתרונות אפשריים לשקיעת המתח במפעל, עלות מול תועלת.

תמונה 2: עקומת CBEMA המציגה אירועי שקיעת מתח חודשיים של מפעל בדרום.

משך בשניות
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מייצב מתח 
אלקטרוני מהיר

מענה לכל סוגי שקיעות מתחבינונית

מענה לחלק משקיעות מתחנמוכהמייצב מתח מכני
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שהוזכר   LEONARDO ENERGY ארגון  של 
איכות  שיפור  תהליך  את  לראות  ניתן  למעלה 
שיקולי  את  בחשבון  לוקח  זה  תהליך  חשמל. 
האופטימלית  תוצאה  לנקודת  עלות-תועלת 
על  מצביע  וכך  טכנולוגית-כלכלית  מבחינה 
נקודת מינימום בה יחס השקעה לתועלת הכי 

משתלם.
את הדרך לשיפור איכות החשמל נהוג לחלק 

לשלושה שלבים:
בדיקת המצב הקיים – בשלב זה מבצעים   .1
שמטרתו  חשמל  איכות  של  מקצועי  סקר 

איכות  בעיות  סוג  של  מדויקת  בחינה 
חשמל שאיתן מתמודד המפעל הספציפי, 
ולנתוני  המיוצרים  המוצרים  לסוג  בהתאם 

רשת החשמל במקום בו הוא נמצא.
הזה  בשלב   – אפשריים  פתרונות  בחינת   .2
חשמל  איכות  לבעיות  פתרונות  מתאימים 
שאובחנו בסקר תוך בדיקת כדאיות השקעה, 

השפעה לטווח קצר וארוך של הפתרונות.
 – התוצאות  ובחינת  הפתרונות  הטמעת   .3
בשלב זה מטמיעים את הפתרונות שנבחרו 
ובוחנים תוצאות שהתקבלו לאחר היישום.
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הפרעות איכות חשמל נפוצות
ארגון  של  ואמריקאים  אירופיים  מחקרים 
מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה IEEE מצביעים 
ההשפעה  להם  הפרעות  סוגי  חמש  על 
תעשייתיים  תהליכים  על  ביותר  המרובה 
מתאים  בטבלה  ההפרעות  סדר   .)2 )טבלה 

למידת השפעתן.

מקרה בוחן - דוגמא לתהליך שיפור איכות 
החשמל

נביא  התהליך  שלבי  כל  את  להמחיש  כדי 
לפניכם דוגמא אחת של תהליך שיפור איכות 

חשמל:
מפעל חדש הוקם לפני כמה שנים באזור 
הדרום וסבל מהפרעות חשמל תדירות מיום 
דו  נזק  לממדי  הגיעו  אלו  הפרעות  הקמתו. 
ניתוח  לאחר  המפעל.  מחזור  מאחוז  ספרתי 
המצב התגלה כי ניתן לחלק את סוגי הפרעות 

החשמל לשני סוגים:
הפסקות חשמל מלאות בתדירות של אחת   -

למספר חודשים.
 80-50% בטווח  קצרות  מתח  שקיעות   -
ממתח נומינלי, בתדירות של אחת למספר 
ימים. במקרים מסוימים התרחשו שקיעות 

אלו אף מספר פעמים ביום. 
עקומת  את  לראות  ניתן    2 בתמונה 
CBEMA המציגה את אירועי שקיעת המתח 
החודשיים של המפעל, באזור מסומן בעיגול 

מתח  שקיעות  אירועי   17 מופיעים  אדום 
מתוך   9 נומינלי,  ממתח   85-50% בין  בעומק 
17 אירועים אלו גרמו לעצירה בלתי מתוכננת 
 ₪ אלף   27,500 בהיקף  ועקיף  ישיר  נזק  עם 

לחודש בודד.
לצורך פתרון, נבחנו מספר חלופות )טבלה 
מייצב  התקנת  הינה  שנבחרה  החלופה   ,)3
בינונית,  שעלותו  מהיר,  אלקטרוני  מתח 
ויודע להתמודד עם כל סוגי שקיעות המתח 

שהמפעל סבל מהן. 

לסיכום,
ברוב  הציבורית  מהרשת  החשמל  אספקת 
את  לקבל  ניתן  לא  בעייתית.  הארץ  חלקי 
ובפרט  רגישים,  לצרכנים  הנדרשת  האיכות 
בעתיד  וגם  הפלסטיק,  בתעשיית  ליצרנים 
אלו  בעיות  פתרון.  מוצע  לא  לעין  הנראה 
ברווחיות.  ולפגיעה  לציוד  לנזקים  גורמות 
צרכנים רבים נדרשים להוסיף באופן עצמאי 
מנת  על  חשמל  איכות  שיפור  פתרונות 
יצור  תהליכי  של  רציפה  פעולה  להבטיח 

ולהימנע מנזק.   
תהליך זה, במידה ויבוצע בצורה נכונה, בעל 
פוטנציאל להקטין משמעותית את הנזק הישיר 
החשמל,  באיכות  מהפרעות  הנובע  והעקיף 
ולשפר את איכות  להגביר את פריון העבודה 
הייצור והמוצרים.                                    	

על הכותבים:
• אריאל סגל בעלים של חברת סגל אריאל 
– הנדסת חשמל. מהנדס חשמל, בודק סוג 
3. יו"ר אגודת חשמל של לשכת המהנדסים, 
לתואר  להנדסה  אפקה  במכללת  מרצה 

ראשון ושני ובלשכת המהנדסים.
חשמל  מהנדס   - לוזדרניק  אלכסנדר   •
יועץ, בודק סוג 3. בעל ניסיון מעל 20 שנה 

בתחום חשמל. 
בתחומי  בכיר  יועץ   – ארנטוף  סטיב   •
עשיר  ניסיון  בעל  והפולימרים  הפלסטיק 
פיתוח  בתהליכי  וכן  תעשייתיות  בחברות 
תהליך  והנדסת  ייצור  ליווי  תוך  ומחקר 

צמודה. 

מציעה   RES  מקבוצת   POS חברת  
לטיפול  פתרונות  מגוון  ללקוחותיה 
בבעיות איכות חשמל במטרה למטב את 
ממנו  ולמנוע  הלקוח  של  הייצור  איכות 
משווקת  החברה  מיותרים.  הפסדים 
בינלאומיות  חברות  מספר  של  מוצרים 
ומתאימה  מחמירה  בתקינה  העומדות 
ללקוחותיה בהתאם לממצאי  הפתרונות 
מדידות איכות חשמל וחוות דעת מומחים 

כגון כותבי מאמר זה.

למידע נוסף, נועם מצר
 058-627-0219
 noam@pos-energy.co.il

אחזקה
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