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;סקטור התחבורה לא תרם כלל לשיפור איכות האוויר במפרץ חיפה בעשור האחרון
מצב דומה קיים ברוב חלקי הארץ

המשרד להגנת הסביבה: מקור
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הנושאים במצגת

–רכבים חשמליים ואופן הטעינה שלהם •

רקע טכני

תחזית לשוק הרכב הישראלי•

:פתרונות לטעינת רכבים במרחב העירוני•

o טעינה מהירה–DC

o טעינה רגילה בעמדותACעצמאיות

o טעינה רגילה בעמדותACעל עמודי תאורה

44

ניתן לקבל את המצגת המלאה במייל
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,ניתנים לטעינהPHEV-וEVמבין סוגי הרכבים החשמליים רק 
והם מוקד השיחה היום

* Plug-in Hybrid Electric Vehicle
** Battery Electric Vehicle

PHEVEVהיברידי



7

לפעול  " רוצים"מנועי בנזין ודיזל 

מחוץ לתחום . מצומצםד "סלבתחום 

, לספק ביצועים" מתאמץ"הזה המנוע 

.שריפת הדלק לא מיטבית ונוצר פיח

יותר זיהום  = פחות ביצועים= יותר פיח
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ככה זה נראה במבט טכני
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.  ד"סלכל " אוהבים"מנועים חשמליים 

הכחלכן אין צורך בתמסורת להעברת 

אך צריכת  , והם נחשבים לחזקים יותר

" תשלום"וההאנרגיה שלהם גבוהה 

.הוא במגבלת טווח בגלל הבטריות
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–וככה זה נראה במבט טכני 
משמאל מנוע דלק, מימין מנוע חשמלי

מנוע דלקמנוע חשמלי
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הנעה היברידית משלבת מנוע דלק 

כדי להרוויח את עם מנוע חשמלי 

, שקט, כוח: הטוב משני העולמות

אך יקרה יותר  , פחות זיהום, טווח ארוך

מכל אחד בנפרד וקשה לתחזוקה
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בהנעה היברידית המנוע החשמלי יכול לעזור למנוע הדלק  
או להיות המנוע הראשי בעצמו

PHEVוניתן  , הוא רכב שיכול להיות באחת משתי השיטות המתוארות
לטעון את הבטריות שלו ישירות ישירות

,  רק החשמלי מניע את הגלגלים
מנוע הבעירה טוען את הבטריה

המנוע החשמלי עוזר בתחילת נסיעה
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אפשר לטעון את בטריות הרכב ישירות  
(DC ) שמותקן האינוורטר או דרך

(.AC)ברכב 
DC אך שוחק את ( דקות)מהיר

. והציוד יקר, הבטריות
AC אך הציוד זול ובטוח ( שעות)איטי

יותר לרכבים ולאנשים
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מונחי בסיס להגדרת מהירות הטעינה–לרכבים חשמליים ציוד טעינה

Level–בשימוש בצפון אמריקה ויפן
מהירות לפי סוג החיבור החשמלי

התחברות לשקע ביתי–( 3.5kWעד )110V, איטית1.

התקנת שקע תעשייתי–( 22kWעד )220V, רגילה2.

מיוחדDCציוד –+220V(25KW )מעל , מהירה3.

Mode–בשימוש באירופה וסין
מהירות לפי סוג הציוד והיכולות שלו בהתאם

טעינה לא מנוהלת, חיבור כבל ישירות לשקע1.
אסור לרכבים ברוב מדינות המערב  –

לא מנוהלת/טעינה מנוהלת, מטען נייד2.

טעינה מנוהלת, עמדה קבועה3.

טעינה מנוהלת, מתח גבוהבDCציוד 4.

Mode 3

Level 2

Mode 3

Level 3

Mode 1

Level 2

Mode 4

Level 3

Mode 2

Level 2
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?של הטעינה" צוואר הבקבוק"היכן נמצא 

18

AC-צוואר הבקבוק ברכב,
יש להתאים את עמדת הטעינה לדגם

DC-צוואר הבקבוק בעמדה  ,
דורש תכנון של הרכב בהתאם

תלת פאזי/חד, 220/110Vמתח •

80Ax3Φתומך עד , זרם לפי החיבור הביתי•

220V ,3x32A =22kWההספק בבית חדש בו •

:AC/DC Inverter-אבל יש מגבלת הספק ברכב הנובעת מיכולת ה...•

AC/DC

הספק 
'מקס

-בישראל ( עתידיים)דגמים קיימים
מספר המחשות

3.5kW-Audi A3 e-tron
-Mercedes S500e, C350e, E350e
-Mercedes GLC350e, GLE350e
-(Volkswagen eGolf)
-(Toyota Prius Prime)

7kW-Audi Q7 e-tron
-Mitsubishi Outlander PHEV
-(Landrover PHEV)
-(Hyundai Kona EV)
-(Jaguar I-Pace)

22kW-Renault ZOE

200-3000Vמתח של •

ומעלה100Aזרם ישר של •

לא ניתן להוסיף לאחר –דורש שקע טעינה מיוחד ברכב •
(BEV)קיים בעיקר ברכבים חשמליים טהורים , הייצור

דורש ציוד טעינה מיוחד הכולל שנאי ייעודי למערכת•

CHAdeMO CCS
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,  הרכב ועמדת הטעינה מתקשרים ביניהם כדי לאבחן תקלות ולעצור טעינה בסיום
קיימים מספר סוגי פלאגים אפשריים ברכב בהתאם לפרוטוקול התקשורת

פרסומי החברות, Zap-Map.com: מקורות

(AC)טעינה רגילה 

הפינים הקטנים משמשים לתקשורת•

(לפי תקן בינלאומי)Type-2בצד עמדות הטעינה השקע הוא תמיד 
של התקן' ארץ המוצא'הדגל מסמן את * 

 **CCS - Combined Charging System

Type-2 Type-1

איורי החתך של השקעים התקניים לרכבים בישראל

(DC)טעינה מהירה 

הפינים הקטנים משמשים לתקשורת•

•CCS: הפינים התחתונים מעבירים מתח  2רק

•Chademo :2 הפינים בצורתXמעבירים מתח

Chademo CCS Type-2 CCS Type-1
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יצרני רכב משתמשים בסוגים שונים ואף סותרים בין הדגמים השונים

20

CHAdeMO

Type-1

CCS

Zoe, KangooFluence

i3

Type-2

Optima, NiroSoul

Type-1 CCS
e-variants

לאו דווקא בארץ, בייצור סדרתיBEV/PHEVיצרני המוכרים רכבי * 

פרסומי החברות, Zap-Map.com: מקורות

(בעזרת מתאם)
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–רכב חשמלי מביא שינוי בפרדיגמת ההפעלה של הרכב 
מילוי אנרגיה כאשר הרכב לא בשימוש

משך המילוי מתארך
(זול)שעות לטעינה רגילה 2-8•
(יקר)דקות לטעינה מהירה 30•

מועד המילוי
כשיש הזדמנות לכך•
כשיש זמן לכך•
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סוללה50%–' קו אדום'
"עדיין אפשר לחזור הביתה"

לעומת
"נדלקה הנורה"

נהגים נמנעים ממחסור
בסמארטפוןבדומה לשימוש 

–מהנהגים בישראל מחנים חניית לילה בחניה לא פרטית ~ 75%

דרוש פתרון לטעינה במרחב העירוני

קאר-גיל, Chargepoint ,“Range Confidence”\David Hermon, המשרד להגנת הסביבה: מקורות


