מילון טכני חדש מקוון
בשלוש שפות

אינפורמציה מפורטת על המונח הטכני תמצא
בספרנו החדש  -תורת מקצועות המתכת
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הנדסת חשמל

הספק ועבודה חשמליים

8.4

חברות החשמל מספקות לכל המשתמשים במכונות ומכשור חשמליים
אנרגיה חשמלית.
הספק חשמלי הוא האנרגיה הנצרכת מרשת החשמל ביחידת זמן.
היא נמדדת ב-וואט ) (Wקילו-ואט ) (kWאו מגה-ואט ).(MW
על שלטי מכשירי חשמל מופיע ההספק הנצרך מהרשת ,לעומת זאת,
במנועים מציינים את ההספק במוצא (הספק למסירה)..

■■הספק חשמלי בזרם ישר וזרם חילופין בחד ותלת פאזי ללא השראות
(תמונות  1עד )3

בצרכן המופעל בזרם ישר ,הספקו P-גדול יותר ,ככל שהמתח  Uוהזרם I
גדולים יותר .הדבר נכון גם לצרכני זרם חילופין ,בתנאי שבצד ההתנגדות
האוהמית לא נמצאים רכיבים השראתיים (סלילים) או קיבוליים (קבלים).

הספק חשמלי בזרם ישר וזרם חילופין ללא השראות

יצרנ
דגמ OG733

מ314 126 .

הספק חשמלי בזרם תלת פאזי ללא השראות

IP 44

230 V

75 A

14.85 kW
דרגת בידודB-

1200 min–1
VDE 0530

תמונה  :1שלט יצרן של מנוע זרם ישר
I

_

¬·P=U

בזרם תלת פאזי הזרם בשלושת המוליכים מוזז בזמן .הערך הממוצע
מחושב על פי מקדם שרשור
3
¬ ⋅ 3 ⋅U

U

R

תמונה  :2הספק בזרם ישר או זרם
חילופין ללא השראות

= P

L1 L2 L3

R1
R2

■■הספק חשמלי בזרם חילופין וזרם תלת פאזי ,שקיימים בהם מרכיבים
השראתיים וקיבוליים (תמונות  4ו.)5-

בצרכנים המכילים בצד ההתנגדות האוהמית גם סלילים וקבלים ,הדבר
גורם להזזת זמן (הזזת פאזה) בין הזרם למתח .שינוי זה מפחית את
ההספק הממשי בצרכן (הספק פעיל) .הפחתה זו נלקחת בחשבון על ידי
מקדם ההספק cosj
הספק פעיל בזרם חילופין

מנועDC-

U
I

R3

תמונה  :3הספק בזרם תלת פאזי ללא
השראות
N

I

P = U ⋅ ¬ ⋅ cos j

L1

U

הספק פעיל בזרם תלת פאזי
דוגמה:
פתרון:

3 ⋅ U ⋅ ¬ ⋅ cos j

עבור מנוע תלת פאזי ,היצרן מציין את הנתונים הבאים:
.I = 26.6A, cosj = 0.87, n = 93.5%
א) מה גודל ההספק הנצרך ו -ב) גודל ההספק הנמסר?
3 ⋅ U ⋅ I ⋅ cos j = 3 ⋅ 400 V ⋅ 26.6 A ⋅ 0.87 = 16 033 W
ב) P2 = P1 · n = 16033W · 0.935 = 14990W

■■עבודה חשמלית

= P

U = 400V,

= P1

ככל שהספק  Pומשך פעולתו  tשל צרכן גדלים ,כך גם העבודה החשמלית
גדלה.
עבודה חשמלית

תמונה  :4הספק בזרם חילופין לצרכן בעל
מרכיב השראתי
L1 L2 L3
U

I

W=P·t

היא1W · s = 1J, 1kW · h = 3.6 · 106JJoule (J) :

יחידת העבודה
במוני חשמל העבודה נמדדת ב( kW · h-קילווטשעה).

תמונה  :5הספק בזרם תלת פאזי לצרכן
בעל מרכיב השראתי

