
מקורות אנרגיה – חסרונות ויתרונות

מקור אנרגיהיתרונותחסרונות
אנרגיה מתכלה

מזהם את הסביבה- אויר ויש גם
פסולת יבשה.

תורם לאפקט החממה.
מיקום תחנת הכוח מוגבל בקרבה

למקור מים לצורך קירור.

אנרגיה זמינה ונסחרת.
ניתנת להובלה בעולם – באוניות רכבות

ומשאיות.

פחם

אנרגיה מתכלה
מזהם את הסביבה- באוויר וגם בים

כאשר יש דליפה מאונייה.
תורם לאפקט החממה.

מיקום תחנת הכוח מוגבל בקרבה
למקור מים לצורך קירור.

אנרגיה זמינה ונסחרת בעולם.
ניתנת להובלה בצינורות ובאוניות.

נפט

אנרגיה מתכלה
מזהם את הסביבה פחות מפחם

ונפט.
תורם לאפקט החממה.

אנרגיה זמינה ונסחרת בעולם.
ניתנת להובלה בצינורות ובאוניות.
תחנת הכוח קטנה בשטחה יחסית.

גז

אנרגיה מתכלה
מזהם את הסביבה

סכנה סביבתית
לכן יש צורך במיקום רחוק ממרכזי

אוכלוסייה.
יש צורך בכוח אדם משכיל ובעל

ידע להפקת אנרגיה.
יש מגבלות סחר בעולם באורניום
ולכן המדינות המפיקות הן בעלות

אורניום שקיים אצלן כמשאב טבע.

אנרגיה גרעיניתכמות אנרגיה עצומה ביחס לחומר.

יש צורך ברמות קרינת שמש
גבוהה ולכן מוגבל לאזורים שטופי

שמש.
עלות הפקה גבוהה וכן עדיין לא

כלכלי.
ארובת שרב עדיין לא נוסה ויושם.

בריכות שמש – לא כלכלי

אנרגיה מתחדשת
לא מזהם

טכנולוגיות:
תאים פוטו וולטאים טובים לשימוש נקודתי

באזורים מרוחקים ממקור חשמל.
ארובת שרב

בריכות שמש

שמש

יש צורך בכמויות מים גדולות ולכן
מוגבל בהיקפיו.

מיקום תחנת כוח הידרואלקטרית –
מוגבל גם לסוג המסלע שנבנה

עליו כי יש צורך בסלע חזק מאד
לשאת משקל של סכר ותחנת כוח.

לעיתים תחנת הכוח רחוקה מריכוזי
אוכלוסייה שצורכים את החשמל.

אנרגיה מתחדשת
לא מזהם

מים

יש צורך בעוצמות רוח ספציפיות
ולכן מוגבל במיקומו.

אנרגיה מתחדשת
לא מזהם

אין הגבלה להר או מישור.

רוח



.כמות האנרגיה תלויה בכמות
הפסולת.

אנרגיה מתחדשת
ניצול אנרגיה של פסולת ולכן יכול להתקיים

בכל מקום.
כמו כן מאפשר להקטין את כמות הפסולת

שייצרת האוכלוסייה.

ביומאסה

מוגבל לאזורים בהם הגאות והשפל
משמעותית , לא קיים בישראל.

אנרגיה מתחדשת
לא מזהם

גאות ושפל

שיקולים בקביעת מיקום תחנת כוח

מקור אנרגיהשיקולים בקביעת מיקום תחנת כוח
התקנים להפקתמיקום תחנת הכוח מוגבל בקרבה למקור מים לצורך קירור

אנרגיה
ולכן ממוקם ליד אגמים,ימות או חוף ים .

קרבה לריכוזי אוכלוסייה- בעייתית בשל זיהום האויר.

פחם ונפט

אנרגיה גרעיניתריחוק מריכוזי אוכלוסייה בשל סכנה של פגיעת החומר באנשים.
אנרגיית שמשיש צורך בשטחים נרחבים, אזור שטוף שמש או חם.

משקל סכרבצמידות למקור מים, בסיס סלע מסוג גרניט חזק דיו לשאת
ותחנה.

אנרגיה הידרואלקטרית

רוחדורשת עוצמות רוח, אין מגבלה של טופוגרפיה
גאות ושפלמיקום התחנה מוגבל לאזורים בהם הגאות והשפל משמעותית.


