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היבטים  
תחזוקתיים  

ומצבי כשל בציוד  
במסדרים סגורים 

GIS
Gas insulated switchgear

חיים דוד: מציגים
טארק עטאללה



?תקלה?  תחזוקה
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– Gas Insulated Switchgearמסדרי GIS
יתרונות וחסרונות

שטח
.ביחס למסדרים פתוחים 2.5ל 1יחס 

בטיחות

איכות הסביבה

תחזוקה
.תחזוקהיותר מבוצעת במסדרים פתוחים 

עלויות
עלות לאורך חיי הציוד

.ש עם מסדר פתוח"סגור כמעט זהה לעלות תחמש עם מסדר "תחמעלות 

אמינות ותקלות
מספר הימים של אי זמינות ומשך זמן תיקון לשנה גדול יותר במסדרים פתוחים  

לעומת סגורים  
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הוראות תחזוקה

,מבוצעת תחזוקה תקופתית על פי הוראות יצרני הציודGISבמסדרי 

•3Y–  ביקורת תלת שנתי
.רישום מספר פעולות, ביקורת חזותית

•6Y–טיפול שש שנתי
.בודקים טיב גז בתאי המסדר, חוזרים על ביקורת תלת שנתית

•12Y– למפסקטיפול
בדיקות , ביקורת מורחבת במפסק הזרם, שש שנתיתעל ביקורת חוזרים 

.לחצים במערכות ההפעלה של המסדר
•18/20Y– שיפוץ אמצע אורך חייםHalf Life Cycle Maintenance

.טיפול במנגנוני ההפעלה ומפסקי הזרם, ביקורת מקיפה למפסק הזרם

•36Y–חידוש אורך חיים /שיפוץLife Cycle Maintenance

SPDMבנוסף לתחזוקה התקופתית מבוצעת תחזוקה חזויה •
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GIS- תחזוקה חצי אורך חייםY18/20–Half Life Cycle Maintenance

:  שיפוץ יש לקחת בחשבוןתוכניתבניית 
מומחה וכלי עבודה, חלפים–התארגנות לוגיסטית 1.
ז ועלויות  "לו, טכנולוגיה2.

:תחזוקה נדרשת לפי הוראות יצרן.3
טיפול למנגנוני ההפעלה במסדר.
טיפול מפסקי הזרם.
מגעים.

בדיקות מקדימות בכל שדה.4
התנגדות מגעים.
בדיקות טיב גז.
זמני מיתוג.

י"בחחאדם לתחזוקה כח.5
 שדות בליווי מומחה2–י"חחשל ספקי ציוד ואנשי מומחים.
מתעדים, לומדים.
 י אנשים מיומנים"מבוצעת עתחזוקה.
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המשך–Half Life Cycle Maintenance–שלבים לתחזוקה חצי אורך חיים 

קריטריונים לתחזוקה וסדר עדיפויות

תקופתיתתחזוקה , הוראות היצרניםי "עפ

על סמך בדיקות מקדימות-מצב הציוד

חשיבות מערכתית וקריטיות

סקירת המצב בעולם.

  מספר פעולות בשגרה

מספר פעולות בקצר

הספק קצר מצטבר

"י הקריטריונים"כל הציוד מתוחזק בסדר עדיפות עפ"



למפסק הזרםטיפול 

ז"במפיחידת הפסקה -ו"ק170ש קיסריה "תחמ
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מגעים-ז"במפיחידת הפסקה -ו"ק170ש קיסריה "תחמ



טיפול למפסק

מגעים לאחר פתיחה  –ו "ק170תחמש 
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ראשימגע + יחידת הפסקה-ו"ק170ש "תחמ
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מגע ראשי-ו"ק170ש "תחמ
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GISבמסדרי תקלות 

:התארגנות לתקלות צריכה לקחת בחשבון את הקריטריונים הבאים
י ספק הציוד"משך זמן ייצור ע, רכישה מראש–חלקי חילוף•
אפשרות לשימוש בשדות רזרביים•
משך זמן תיקון•
עיתוי, צורך בהפסקות, התארגנות•
תיקון/שיפוץלאחר בדיקות •
זמינות ייצור חשמלאי עלות •
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י"בחח GISתקלות שאירעו לאחרונה במסדרי 

.ו "ק170במנתק במסדר תקלה •
.חדשחזויה שהוביל להחלפת המנתק במנתק צוות תחזוקה י "חום עזיהוי מוקדי 

.חדש יחסיתמסדר , ו"ק170קצר במקשר מסדר •

.ו"ק400קצר במשנה זרם במסדר •

.ו"ק400ו 170נזילות שמן ממנגנוני הפעלה במסדרי •
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לסיכום

:בחשבוןבבחירת מסדרים סגורים יש לקחת 

.טכנולוגיה•
.י מחזור חיים"עפמחיר •
זמן יצור ואספקה, יכולת אספקת חלפים בזמן תקלה•
עלות אי ייצור חשמל או אי זמינות•
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תודה
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חישוב הספק קצר במפסק זרם

זרמי קצר במפסק מסוים נתוני יצרן לדגם מסוים של ציוד

16



17

SF6גז –בידוד פנימי 

)  ס"חומ(העובר קצר הופך לחומר רעיל SF6גז 
ויש לנקוט באמצעי מיגון מתאימים לעובדים
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שטח
.ביחס למסדרים פתוחים 2.5ל 1יחס 

– Gas Insulated Switchgearמסדרי GIS
יתרונות וחסרונות



עלות לאורך חיי הציוד
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+  עלות ציוד
הקמה ותחזוקה

+  עלות ציוד
הקמה ותחזוקה  

עלותאזרחית+ 
וכללי



עלות לאורך חיי הציוד
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כמות תקלות ומשך זמן תיקון
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ו"ק170ש "במקשר פסי צבירה תחמתקלה 



ו "ק400תקלה  במשנה זרם במסדר 

חזרה
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