מערת הייצור )החשמל( בישראל ,המסירה ,ההשנאה והחלוקה 2004 -

מערכת היצור

תחנות כח

מספר יחידות ייצור קוטוריות28 :
מספר טורבינות גז סילוניות18 :
תחנות כ*ח
מספר טורבינות גז תעשייתיות21 :
מחזור משולב1 :
הרשמה בלשכת הבודקים.
סה"כ יכולת נקובה :כ 10,000-מגוו"ט
סה"כ ייצור 40,656 :מליוני קוט"ש

''מרכז'' :רח' המצודה  ,27קומה  ,3א.ת .אזור 58001
טל ,054-4276588 ;03-5580383 ;03-5580627 :פקס03-6500479 :
תחנת כ*ח

הקורס יתקיים בתל-אביב ,בירושלים ,בבאר-שבע ,באילת.

היקף הקורס 140 :שעות לימוד ב 28 -מפגשים שבועיים.
גמול השתלמות :הקורס מאושר ע"י הועדה לגמול השתלמות בתנאי שהמשתתף עומד בדרישות הועדה ובכפוף להחלטתה.

תחנות מיתוג

מערכת המסירה

מספר:תחנות14 :
נושאי הקורס
סה"כ יכולת השנאה 8,150 :מו"א
* הגדרות.

רשת מתח על

* תקנות החשמל במתח נמוך וגבוה.
* הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול.
לאיתור תקלות.
* תרמוגרפיה – מערכת
תחנת מיתוג

תחנת מיתוג

* בית-חכם בטכנולוגיה מתקדמת.

צרכני מתח עליון

* סיור מקצועי – תחנת כ*ח לייצור חשמל.

משנה
תחנות
תכנון
*
מתקן חשמל למפעל תעשייתי עד ) 3 x 910Aאמפר(.
מספר תחנות משנה163 :
יכולתעומסים
חישוב
השנאה:
סה*"כ
למערכות שונות )טבלת עומסים( .רשת מתח עליון
א
"
מו
14,776
* תכנון מבנים ציבוריים ,בתי ספר ,ומבנה תעשייה – ומפעלים.

מספר צרכנים35 :
סה"כ צריכה2,880 :
מליוני קוט"ש

* ליקויים במתקני חשמל )מתקני חשמל בתעשייה(.
* התקינה ומכון התקנים הישראלי.

בתי חרושת גדולים  /שאיבת מים

מערכת ההשנאה

* תכנון מע' לשיפור מקדם ההספק עם קבלים ,ללא קבלים ,מע' בקרה לצורך הגנה על המתקן.

* שינויים במתח האספקה ,השפעתם על תפקוד מע' החשמל ואמצעים להגנה בפניהם ,עליות וירידות מתח.

צרכני מתח גבוה

אחרונים ,בחירת הסוג
חידושים
* מפסקים אוטומטיים ומפסקים בפני זרם דולף ונתיכים ,סוגים שונים,
צרכנים2,167 :
מספר
בהתאם לשימוש ,תכנון סלקטיבי ,מפסקים מגבילי זרם ,קצר אינטגרלים .סה"כ צריכה 15,223 :מליוני קוט"ש
* מכשירי מדידה :סוגים שונים ,אופן התקנתם ,מערכות ממוחשבות דיגיטליות למדידת זרם ,תדר ,מתח,
 KW , KVARH,שיא.
KWH ,COSØ
תחנת משנה

שנאי על
עמודבדיקת
לצורכי

מתן .מערכות מבודדות ,תכנון ,מכשור

מתקנים למגורים ,מסחר ותעשיה ,מכשירים
בדיקת חלוקה
* שנאי
שנאים40,246 :
מספר
להגנה והתראה.
יכולת השנאה 20,384 :מו"א
* ארקת ייסוד טובה היא ערובה לאיכות החשמל בדרגה מקסימלית  -הפרעות חשמל – סוגים ומאפיינים.
השנאה
* חומרים בעליתחנת
גבוהה נחושת  ,CUאלומיניום .AL
מוליכות

מערכת החלוקה

צרכני מתח נמוך

הספק – המרת אנרגיה )זרם חזק(.
צרכנים:מערכות
קצר עבור
* הגנה על מתקני במ.ג .בפני עומס יתר וזרם
2,567,898
מספר
סה"כ צריכה 25,000 :מליוני קוט"ש
* סיכום הלימודים:
רשת מתח נמוך
 .1ארקות ייסוד .2 .תכנון מתקני חשמל.3 .בדיקות מתקני חשמל .4 .מתח גבוה.
לאחר המבחן הסופי סטאז'' של  10בדיקות בחיבורים בזרם חזק – מאת מהנדס בודק ) 3ניסיון בבדיקות
באחריות התלמיד(.
דמי השתתפות) :ניתן לשלם בארבעה תשלומים(
 ,₪ 4,000ב 140-שעות 28 ,מפגשים.
רשת תת-קרקעית
מבחן סיום – .₪ 250
נייד054-276588 :

מערכת ייצור החשמל 2004 ,במצב הטופוגראפי בישראל

רשמה בלשכת האיגוד.
''מרכז'' :רח' המצודה  ,27קומה  ,3א.ת .אזור 58001
טל ,054-4276588 ;03-5580383 ;03-5580627 :פקס03-6500479 :
הקורס יתקיים בתל-אביב ,בירושלים ,בבאר-שבע ,באילת.

היקף הקורס 200 :שעות לימוד ב 28 -מפגשים שבועיים.
גמול השתלמות :הקורס מאושר ע"י הועדה לגמול השתלמות בתנאי שהמשתתף עומד בדרישות הועדה ובכפוף להחלטתה.

נושאי הקורס:
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♦
♦
♦
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♦
♦
♦
♦
♦

הגדרות
חזרות בתורת החשמל
מערכות לאספקת חשמל
ניהול מחסן לחלקי חילוף ממוחשב
אחזקה ממוחשבת במתקנים תעשייתיים
חומרים למוליכים ומבדדים במתקני מ''ג
מבנה קווים עיליים ותת-קרקעיים
ניהול פרוייקטים תעשייתיים וציבוריים
תחנות משנה ותחנות טרנספורמציה
מדידות במתקני חשמל ומתח גבוה
אחזקה ותפעול במתקני מ''ג
סכמות תפעוליות של מסדרי מ''ג
סיורים מקצועיים – תחנות כח לייצור חשמל
מערכות אספקת מים חמים )קיטור( למתקנים
ציבוריים
ניהול והכשרת צוות עובדים ) בנושא אחזקה
כללית(
איכות החשמל למפעלי תעשייה
מערכות בקרה ובקרת הספק
יחסי עבודה בין עובד מעביד

דמי השתתפות) :ניתן לשלם בארבעה תשלומים(
 ,₪ 4,500ב 200-שעות 28 ,מפגשים.
מבחן סיום – .₪ 250
נייד054-276588 :
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בטיחות בביצוע פעולות אחזקה כללית
מערכות מיזוג אויר במתקנים ציבוריים
מערכות תאורה פנים וחוץ במתקנים ציבוריים
הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
התקנת גנרטורים ומערכות אל-פסק
מתחי יתר והגנה על ציוד וקווי תקשורת
בטיחות בעבודות חשמל ועבודות ציבוריות
התקינה ומכון התקנים הישראלי
קיטור(
מערכות אספקת קיטור
דודי"ט
) 1,150מגוו
אחזקה ותקינה למתקנים תעשייתיים
אחזקת שבר
אחזקה שותפת
אחזקה מונעת
אחזקה מתוכננת
פרוייקט גמר

פ-אינג' ש .קסלסי

מדריך לחשמלאי 1 -

-2005-

