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1 Есептік-сызбалық жұмыс № 1.  Күндік коллектордың 

параметрлерін есептеу және инсоляция сипаттамаларын анықтау  

 

Күн сәулесі біздің планетамызда өмір сүру үшін ең бірінші және ең 

басты шарт болып табылады. Шырақ атмосфераны және Жер бетін жылытады. 

Күн энергиясының арқасында жел соғады, табиғатта су айналымы жүзеге 

асады, теңіздер мен мұхиттар қызады, өсімдіктер өсуімен жануарларға жем 

болады. Атап айтқандай күн сәулесінің қыздыруы арқасында Жерімізде 

жанатын қазбалар  пайда болады [1,2].  

Қазақстан жаңартылатын энергия көздерін пайдалану мүмкіндігі орасан 

зор, соның ішінде атап айтқандай - Күндікі. ҚР-да жиынтық жылдық күн 

сәулесінің жарқырау ұзақтығы әр түрлі аймақтарда 2200 - 3000 сағатқа жетеді. 

Күндік радиация жиынтығы сәулелену интенсивтілігі әртүрлі кезде 

Республика бойынша 3,8-5,2 кВт·ч/м
2
 құрайды, бұл әлемдегі озық 

көрсеткіштердің бірі [3,4] болып саналады.  

Күн энергиясы - бұл іс жүзінде сарқылмас ресурс сол себептен сенімді 

түрде әлемдік энергетикада өз орнын алуда. Күн энергетикасының 

тартымдылығы бірқатар мән-жайларға негізделген. 

 1) Күн энергетикасы біздің планетамыздың әрбір нүктесінде қолжетімді, 

шарт бойынша сәулелену ағынының тығыздығы екі еседен аспайды. 

Сондықтан ол барлық елдерге тартымды, олардың энергетикалық тәуелсіздігі 

мүдделеріне жауап бере алады. 

2) Күн энергиясы ˗˗ бұл экологиялық таза ресурсты қолдануға мүмкіндік 

береді, оның барлық өсіп келе жатқан ауқымы бойынша, қоршаған ортаға 

теріс әсерсіз қолдануға мүмкіндік береді.  

         3) Дербес гелиоқондырғыны қолдану арқылы, қымбат ЭБЖ орнатпай, 

оны қажет ететін жерге тікелей қоюға болады.  

Күн энергиясын қолданатын негізгі бағыттары: 

а)  күн энергиясын тікелей электр энергияға айналдыру;  

б) күн сәулесінен күн коллекторымен абсорбция (жұтылу)  арқылы жылу 

алу. 

  

1.1  Суды күнмен  қыздыратын қондырғы  

  

1.1 суретте ұсынылған екі контурлы күн жылытқышының  жұмыс істеу 

сызбасы көрсетілген. Мұндай жүйелер ыстық сумен жабдықтау үшін 

қарапайым және тиімді құрылғы болып табылады. Қондырғы екі блоктан 

тұрады: күн сәулесі коллектордан 1 және ыстық су жиналатын жылу 

оқшаулағыш жинақтаушы бактан 3 тұрады [5].  

Коллекторда қыздырылған жылу тасымалдағыш (су – жылы маусымда 

немесе антифриз – суықта) құбыр бойынша 2 жинақтаушы бакқа 3 түседі, 

сұйықтық қорын толықтырады және оның температурасын ұлғайта отырады. 

Төменгі құбыр 9 бастапқы контурды бекітеді. Жылу тасымалдағышқа (суға) 

жылу беру үшін, бакта  жылу алмастырғыш 5 орнатылған. Егер бірінші 
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контурындағы айналатын су болса, онда ол тікелей тұтынуға бактың құятын 

келте құбыры  7 арқылы жіберілуі мүмкін. Толтырушы құбыр    8    арқылы су  

шығыны толтырылып отырады [5].  

 

 
1 – коллектор; 2 – жоғарылайтын құбыр; 3 – жинақтаушы бак; 4 – ауа клапаны; 5 – жылу 

алмастырғыш; 6 – жылу оқшаулағыш; 7 – су құятын келте құбыр; 8 – толтырушы келте 

құбыры; 9 – төменгі құбыр; 10 – циркуляциялық сорғыш. 

 

1.1 сурет– Күн сужылытқыш қондырғының сұлбасы 

 

Жылыту қондырғыларында сұйықтықтардың айналымы термосифонды 

болуы мүмкін, оның себебі сорғыдағы ыстық (тығыз емес) және суық (тығыз) 

судың тығыздықтарының айырмашылығынан. Бірінші типті қондырғы өте 

қарапайым және үнемді болып келеді, бірақ олардың багы әрқашан 

коллектордың үстінде орналасуы тиіс. Жылу қарқынды алмасу үшін, сызбада 

циркуляциялық сорап 10 қарастырылады. Жылу тасымалдағыштың 

циркуляциясы күні бойы үздіксіз жүріп отырады, ол түбінде бактағы tв  

температураның өсуіне әсер етеді. Суға келетін жылу мен оның қоршаған 

ортаға және тұтынушыларға кететін [5]  жылу шығынымен теңеспегенше 

температура өсіп отырады. Сорғы қыздырғыш қондырғылар құрастыру 

бойынша шектеулерді қоймайды, бірақ бастапқы салым және пайдалануға 

арналған шығындар жоғары болады. Сәуле қабылдағыш құрылғы - күн сәулесі 

коллектордың 1.2 суретінде көрсетілген [5]. Коллектор арқылы су көлденең 
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құбырлармен 3 ағады, бекітілген қара металл пластинаға 4 (ең жеңілінде бұлар  

қарақағаз, толь болуы мүмкін). Пластинасы бар құбырларды (сіңіргіш) жел 

мен ластанудан қорғау үшін, булау әсерін жасау үшін және артық жылу 

шығынын болдырмас үшін шыны қақпақты 2 корпусқа 1 орналастырады (1...2  

қабат), корпус жылуоқшауланған 6. 

 
1 – корпус; 2 – қос шынылау; 3 –абсорбер құбыры; 4 –абсорбер пластинасы; 

5 – тірек; 6 – жылуоқшаулағыш. 

 

1.2 сурет - Күн сәулесі коллекторының құрылғысы 

 

Мұндай конструкция «қара жәшік» деп аталады. Мөлдір қабат 2 арқылы 

өткен күн сәулесі, Q энергиясын тасымалдап абсорберге келеді. Оның 

әсерінен құбырларда жылу тасымалдағыштың кыздырылуы жүзеге асады.  

Жұмыстың мақсаты студенттерге күнмен су жылыту жүйесінің 

теориялық негізін  және практикалық есептеулер дағдысын  үйрету. 

 

1.2 Тапсырма  

 

Алдын ала шұғыланың ұзақтығын, Күннің көтерілу биіктігін, күн 

сәулелі коллектордың бетіне түсетін сәуле тығыздығын және Y тірек 

нүктесінің оңтайлы көлбеу бұрышы мен А айды анықтау. 

Күн сужылытқыш қондырғының және коллектордың сызбалары 1.1 

және 1.2 суреттерде көрсетілген. Жазық пластиналық қыздырғыштың 

өлшемдері 2×0,84 м
2
 болатын екі панель, әрбірі күн сужылытқыш қондырғы 

жүйесіне енгізілген. Су шығыны L болған кездегі коллектордың кірісіндегі tн 

және шығысындағы  tк температураларын есептеу. Ауаның температурасы tокр 

= 20 ˚С деп қабылдау. Коллектордың техникалық сипаттамаларын үлгі 

мәндерден таңдау. Қорытынды да коллектордың жылу балансының 

графикалық түсіндіру теңдеулерін беру керек. 

Жеке тапсырмалар 1.1 кесте бойынша қалыптастырылады. Бастапқы 

мәндер А қосымшасынан таңдап алынады. 

 

          1.3 Есептеу- сызбалық  жұмысқа  әдістемелік нұсқаулар 

 

Тапсырмада күн сәулесінің қабылдағыш коллекторлармен арқылы күн 

энергиясын жылуға айырбастау жайлы  сұрақтар қарастырылады. Әлеуетті 
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қолжетімді күн энергиясы Жарқырау ұзақтығы, жер бетінен нақты нүктеде 

және биіктікте   орналасуымен сипатталады [6]. А қосымшада 1-кестеде кейбір 

Қазақстандағы нүктелер үшін деректер келтірілген. Бұл – Капчагай (44° 

солтүстік ендік), Алакөл (47°), Жаңғызтөбе (49°), Қорғалжын (45°), 

Державинск (51°), Ерейментау (52°). Күн сәулесінің ұзақтығы атмосфералық 

жағдайларға ғана тәуелді емес, сонымен қатар φ жердің ендігіне және δ Күннің 

бұрышына (оның жер экваторының үстіндегі бұрыштық биіктікке), бұның 

жиынтығын hn - Күннің талтүстегі биіктігін анықтайды, град. [1,2]. 

 

1.1  кесте – Студенттерге арналған жеке тапсырмалар 

Мәндер мен 

өлшемдер 

Өлшемнің сандық мәндері, студент фамилиясының бастапқы әрпі 

бойынша 

А, 

К 

Ф 

Б, 

Л, 

Х 

В, 

М, 

Ц 

Г, 

Н, 

Ч 

Д, 

О, 

Ш 

Е, 

П, 

Щ 

Ё, 

Р, 

Э 

Ж, 

С, 

Ю 

З, 

Т 

Я 

И, 

У 

Тірек нүктесінің 

номері, Y 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

   Өлшемдер мәні, сынақ кітапшасының соңғыдан алдынғы сан 

бойынша таңдалады 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Есептеу айы, А V VI VII VIII IХ V  VI VII IХ V 
  Өлшемнің сандық мәндері, кітапшасының соңғы саны бойынша 

таңдалады 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Судың күндік 

шығыны L, 100 л 

2  3 3,5 4 4,5 2,5 5,5 6 2 3 

Бактегі су 

температурасы, tб,
 o 

C 

50 60 70 40 45 50 55 60 65 70 

  

Күннің талтүстегі биіктігін осылай анықтауға болады [6]:  

 

                                       sinhn= cos(φ - δ),                                             (1.1) 

онда                         

                                 hn =arcsin[cos (φ- δ)]
°
.                                           (1.2)             

 

         Нақты күннің ауытқуы мына формула бойынша анықталады: 

 

    ),
365

284
360sin(45,23

n
                      (1.3) 

 

мұндағы n - күннің реттік нөмірі, 1 қаңтардан бастап.  

 

n -ретінде айдың орта есептік күн номері алынады. Оның орташаланған 

сипаттамасы (кіріс күн энергиясын, жарық күннің ұзақтығы) бүкіл айға бөлуге 

болады [5]. 1.2 кестеде n және δ үшін  I – XII-айлардың орташа мәндері 
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келтірілген [6]. Сәулеленудің энергиясын пайдаланудың ең жоғары тиімділігі 

қабылдағыштың Күн сәулесіне перпендикуляр орналасқанда орын алады. Егер 

коллектордың көкжиекке еңкейген бұрышын  β- белгілесе, онда шынайы 

(астрономиялық) талтүсте ол былай анықталады:  

 

                                  β=90°-hn=90°-arcsin[cos(φ-δ)]°.                   (1.4)  

 

1.2 кесте - Күннің жыл ішінде ауытқуы 
Жыл айы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Есептеу күні n 1 

қаңтардан 

17 47 75 105 135 162 198 228 258 288 318 344 

Күннің 

ауытқуы δ, град. 

-20,9 -13 -2,4 9,4 18,8 23,1 21,2 13,5 2,2 -9,6 -18,9 -23 

 

Мысал үшін: бір ай орта есептік күн номері (жыл басынан бастап), 

айталық, шілдеде 198, Күннің ауытқуы бұл δ = 21,2° құрайды және 

коллектордың оңтайлы еңкею бұрышы мысалы, Қапшағайда β=23,07° тиіс. 

          Күн сәулелерінің коллектордың жазықтығына жарық күн аралығындағы 

шартты перпендикулярлығы, техникалық жағынан жүзеге асуы қиын және 

қалаған нәтижесін бермейді. Көпшілік мақұлдаған ұсыныс бойынша жаз 

кезіндегі жазық коллектордың көкжиекке оңтайлы еңіс бұрышы β= φ - 15°C; 

қыста β= φ + 15°C; жыл бойы β=φ [7]. Шыраққа тура бағыттау күн энергиясын 

концентраторларымен жинақтайтын қондырғыларды орналастыру үшін қажет.  

 Суық жылу тасымалдағышын қыздыру күннің көтерілуінен басталады 

және бактағы температура tcуық тан tыст – қа дейін көтерілуі күні бойы 

жалғасады. Күн батқаннан кейін инсоляция тоқтатылады және қоршаған орта 

шығындары әсерінен бактағы жылутасымалдағыштың tыст тан tсуық –қа шейін 

сууы басталады [5].  

  Орта инсоляция және жарық күннің ұзақтығы 1 және 2 кестедегі А 

қосымшасын қолданумен анықталады [6]. Күні бойы коллектордың 

ауданындағы  пайдалы жылу сезгіштігі Q, МДж екі айнымалы арқылы 

коллектордағы күннің толық радиациялық тығыздығымен Qл, МДж/м
2
 (1.1 

сурет) және коллектордағы жылутасымалдағыштың орташа 

температурасымен және қоршаған орта температурасынаң  айыруымен 

анықталады [3,7]:  

  

                           Q = F [(τα) Qл  – ТU(tср - tокр)],                                   (1.5) 

            

мұндағы F – коэффицент, жылу тасымалдау сұйықтығына абсорбердан 

 жылу тасымалдау тиімділігін көрсетеді;  

              (τα) – коллектордың келтірілген жұту қабілеті;  

              U – жылу қуатындағы шығын коэффициенті, Вт/м
2
 · °С;  

              Т – жылудың кету уақыты, с ;  

               (tср – tокр) – жүйедегі орташа температура мен және сыртқы орта 
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бойынша °С айырмашылығы.  

 

F коэффициенті, абсорбердан жылутасымалдағышқа жылу берілу 

тиімділігін сипаттайды, жұту жүйесінің құрылымымен тәуелді, жылытылатын 

сұйықтық орналасқан құбырдың көлеміне, пластина қалыңдығынан және 

сұйықтықтың қасиеттеріне байланысты. Сонымен қатар,  ол коллектордағы 

сұйықтықтың шығынына  байланысты.  

Келтірілген жұту қабілеті (τα) күн спекторы толқын ұзындығы 

аралығындағы коллектор материалының оптикалық қасиеттерін ескереді. 

Егер мөлдір қабат болмаса, жылу жоғалту U коэффиценті жел 

жылдамдығының өсуімен қатты артады, алайда, егер ең болмағанда бір жабын 

болса, U аз дәрежеде артады. Коллекторды вакуумдау шығынды өте жақсы 

төмендетеді. Ұзын толқын аралығындағы жұту пластинасының оптикалық 

қасиеттері және мөлдір қабаттары жылу шығынының коэффицентіне әсер 

етеді.  

          Жүйенің орташа температурасын tорт ретінде, сұйықтықтың коллекторға 

кіру tH (1.1 сурет) температурасын алуға болады, ол былайша анықталады [7]:  

 

                                              tH=(tокр+tб)/2,                      (1.6) 

 

мұнда tб - жинақтаушы бактегі судың температурасы, °С;  

           tорт - қоршаған ортаның температурасы, °С.  

 

Бактағы судың температурасы күнінің аяғына дейін 85 °С жетуі мүмкін.  

Сұйықтықты белгілі бір температураға қыздыруға арналған  жылудың 

көлемін Qж, Дж, мына түрде жазуға болады  [9]:  

 

                                           Qж = LC(tк – tн),                                               (1.7) 

 

Мұндағы tк және tн – түпкі су температурасы коллектордың 

шығысындағы және бастауыш кіре берістегі, С°;  

                   С – судың көлемдік жылу сыйымдылығы, 4200 Дж/л ∙ С°;  

                   L – көлемдік су шығыны, л/күніне.  

 

Ауданы S,м
2
 болатын коллектордың күндізгі жылу балансының теңдеуі: 

 

SF[(τα)Q– ТU(tн -tокр)]=LD(tк – tн).                             (1.8) 

 

(1.6) өрнекті ескере отырып, күндізгі жылу балансының  теңдеуі (1.8) 

мынадай түр қабылдайды: 

 

                            SF[(τα)Q–ТU(tокр+tб)/2-tокр]=LD(tк – tн),                       (1.9)  
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          F типтік мәні шамамен 0,88 – 0,90 құрайды, τα – шамамен 0,8 кезінде α = 

0,9 және екі қабатты шыныланған үш миллиметрлі терезе шынысынан, ал 

коллектордың жылу шығындары U шамамен 6 Вт/м
2
∙°С тең. Ал 

шыныланбаған және оқшауланбаған коллекторлағы τα  мәні бірге жақын 

болады, ал U болса, шыныланбағанға қарағанда, кемінде екі есе үлкен болады 

[3,7,8]. Еуропалық өндірушылердің коллекторларының кешенді 

сипаттамаларын қолдануға болады: F(τα)=0,71...0,81 және FU=4,3...9,3 Вт/м
2
∙ 

°С [8]. Мұндай параметрлер материалдарының жоғары сапасын және 

орындалуын көздейді.   

Коллектордың жылулық баланс теңдеуінен барлық қажетті 

сипаттамалар табылады. 

 

2 Есептік-сызбалық жұмыс №2. Биомасса, энергетикалық 

құндылығы, биогазгенераторды есептеу 

 

Биомасса – фотосинтез өнімі, Күн сәулесінің әсерінен орын алады, ол 

Жер бетіндегі ең танымал және әмбебап ресурстардың бірі болып табылады. 

Биомасса тек тамақ көзі (ол трофикалық тізбектің бастамасында жатыр) ғана 

емес, сонымен бірге құрылыс материалдары, қағаздар, маталар және басқа да 

көптеген заттардың бастамасы болып табылады..  

Биомасса адам отты ашқан уақыттан бері қарай энергетикалық 

мақсаттарда қолданып келеді. Бүгінгі күнде биомасса отыны әртүрлі 

мақсаттар үшін пайдаланылуы мүмкін -  тұрғын үйлерді жылытудан бастап 

электр энергиясын өндіруге дейін және автомобильдерге жанармай ретінде.  

Биомасса тиімді жаңғыртылатын энергия көзі болып табылады. 

Биомасса ресурстары әртүрлі түрлері, әлемнің барлық дерлік бөлігінде бар, 

сонымен қатар барлық жерде оны өндеп энергияға және жанармайға 

айналдыру мүмкіндігі бар. Қазіргі уақытта дамыған елдердің жалпы өндірісік 

энергетикалық сұраныстардың 6-10% биомасса арқылы жабуға болады [1,2].  

Адамзат тұтынатын барлық қазба отын түрлері - көмір, мұнай, табиғи 

газ, отын ежелгі биомассаға жатады. Мыңдаған жылдар бойы өсімдіктердің 

қалдықтары отынға айналған. Қазба отын түрлері сол «балғын» (свежая) 

биомассадағы компонеттерден – сутегі және көміртегіден тұратындығына 

қарамастан, оны жаңғыртылатын энергия көзіне жатқызуға болмайды, себебі 

оның құрылуы үшін өте ұзақ уақыт қажет (дәуірлер).  

Биомасса мен қазба отын түрлерінің тағы бір маңызды айырмашылығы, 

олардың қоршаған ортаға әсерімен анықталады [10]. Өсімдіктердің ыдырау 

процесі кезінде химиялық заттар атмосфераға түседі. Керісінше, қазба отын 

жердің астында тереңде жатқандықтан, оны жақпағанша атмосфераға 

ешқандай әсер етпейді. 
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2.1 Биомасса түрлері мен пайдалану тәсілдері  

 

Ағаш биомассаның ең танымал мысалы болып табылады. Оны жағу 

процесінде, күн арқылы өзіне жұтқан энергия босатылады. Алайда, ағаш -

биомассаның бір ғана мысалы. Ағаштан басқа да биомасса түрлері бар - ауыл 

шаруашылық қалдықтар (қант қамысының жомы, жүгері сабақтары, күріш 

сабаны, қауызы және т. б.), ағаш қалдықтары (үгінді, кесінді қалдықтары, 

щепа), қағаз қалдықтары мен қалалық қоқыстардағы жасыл желектердің 

қалдықтары, энергетикалық өсімдіктер (тез өсетін ағаштар, мысалы, терек 

немесе тал, шөптер, балдырлар), сондай-ақ метан, полигонда жиналған қатты 

тұрмыстық қалдықтар (ҚТҚ), муниципалдық суларды тазалау 

станцияларында. 

Биомасса болашақтағы негізгі жаңғыртылатын энергетикалық қордың 

бірі болып саналады. Бүгін ол әлемдегі бастапқы қолданыстағы энергияның 

14% құрайды [11]. Халық санының және жан басына шаққандағы энергия 

сұранысының өсуіне және қазба отынның азаюына байланысты, биомассаға 

деген қарқынды сұраныс тудырып отыр. Дамушы елдердегі біріншілік 

энергияның 38%-ын биомасса құрайды (ал кейбіреулерінде 90%-ға шейін).  

биомасса қамтамасыз етеді, 38% бастапқы энергия (және кейбір елдерде - 90% 

- ға дейін). Сірә көрініп тұрғандай, XXI ғасырда биомасса дамушы елдердегі 

өте үлкен сұранысқа ие энергия көздері  болып табылады.  

Қазақстан айтарлықтай биоэнергетикалық ресурстарға ие. 

Ауылшаруашылық өндірісінің қалдықтарын қайта өңдеу арқылы жыл сайын 

35 млрд кВт · сағ электрлік және 44 млн гигакалорий жылу энергиясын алуға 

болады. Орман шаруашылығы және ағаш өнімдерін қайта өңдеудегі қалдықтар 

(үгінділер, жоңқа) 200 мың тн.э. (мұнай эквивалентінің тоннасы) құрайды. 

Қатты тұрмыстық қалдықтар (ҚТҚ) елеулі биоэнергетикалық мүмкіндікке ие. 

Үлкен қалаларда олардың орта есеппен 1 адамға шаққанда күніне 0,5 кг 

өндіріледі. Сонымен қатар Республикадағы полигондарға әкелінетін ҚТҚ-

тардың 3% ғана кәдеге асырылады [12].  

Биомасса осындай жолдармен пайдаланылуы мүмкін [2,3]: 

- тікелей өртеу;  

- сұйық мотор отыны өндіру үшін шикізат;  

- тұрмыстық және ауыл шаруашылығы (көбіне жануарлар көңі) 

қалдықтарды биогаз және бағалы тыңайтқыш алу үшін.  

2.1-кестеде биомассаның энергетикалық сыйымдылығы келтірілген [11].  

Кестеде көрініп тұрғандай, ауыл шаруашылығы жануарларының көңі үлкен 

энергетикалық әлеуетке ие.  
 

2.1 кесте - Биомассаның энергетикалық сыйымдылығы  
Түрі Су 

мөлшерi,% 

Энергсыйымдылық, 

МДж/кг 

Энергсыйымдылық, 

кВт∙сағ/кг 

Емен 20 14,1 3,92 

Қарағай 20 13,8 3,83 

Сабан 15 14,3 3,97 
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2.1 кестесінің соңы 
Астық 15 14,2 3,94 

Рапс майы - 37,1 10,31 

Антрацит 4 30,0-35,0 8,33-9,72 

Қоңыр көмір 20 10,0-20,0 2,78-5,56 

Пеш отыны - 42,7 11,86 

Биометанол - 19,5 5,42 

        Газ  түрі МДж/м
3
 кВт ∙ сағ/м

3
 

   Кәріз (канализация) газы 16,0 4,44 

Ағаш газы 5,0 1,39 

Көң биогазы 22,0 6,11 

Табиғи газ 31,7 8,81 

Сутегі 10,8 3,00 

 

Биогаз құрамында көлемдік мәндегі 70% метан бар, оны 

резервуарлардағы биоматериалды анаэробты ашыту арқылы  алады 

(метантанка). Метантанкада өңделген ауыл шаруашылығы жануарларының 

нәжісі тыңайтқыш ретінде шикі өнімдерден асып түседі. Биогазгенератор 

құрылғысының қондырғысы 2.1 сұлбасында көрсетілген [13]. 

 
 

1 – биоматериалдарды қабылдағыш; 2 - клапан; 3 - араластырғыш; 4 - шыны; 

5 – жанама өнімдер үшін ыдыс; 6 - газгенератор (метантанк); 7 - газды бөлу; 8 - жанарғы; 

9 - жылу алмастырғыш; 10 - су газгольдері; 11 - іріктеу газы. 

 

 2.1 сурет – Биогазгенератор қондырғысының технологиялық сұлбасы  

 

Орындалатын жұмыстың мақсаты биоресурстардың Табиғаттағы және 

қоғамдағы рөлін студенттерге түсіндіру, биогаз 
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технологияларымен таныстыру және практиқалық есептеулер дағдысын  

үйрету. 

 

2.2 Тапсырма  

 

Мал фермасында шошқалар семіртіледі. Олардың көңін автокөліктерде 

отын ретінде қолдану үшін, биогазды өндіретін газгенератор (метантанк) 

қолданылады (2.1 сурет).  

Бір автокөлікке тәулігіне Vж литр жанармай қажет. Жанармайда жұмыс 

істейтін автокөліктің ІЖҚ-ның тиімді ПӘК-і ηэб= 33%. Биогазда жұмыс 

істегенде қозғалтқыштың тиімді ПӘК-і ηэг = 0,28. Биомассадан биогаздың 

шығуы (құрғақ массасынан) с = (0,25...0,40) м
3
/кг. Бір автокөлікті және 

метантанктың көлемін биогазбен қамтамасыз ету үшін қажетті жануарлардың 

санын анықтау. Бастапқы деректер 2.2 кестеден таңдалады.  

 

2.2 кесте- Тапсырмаға арналған бастапқы деректер 

Көлемі  

және өлшем 

бірлігі 

Өлшемнің сандық мәндері, студент фамилиясының бастапқы әрпі 

бойынша 

А 

Л 

Х 

Б 

М 

Ц 

В 

Н 

Ч 

Г 

О 

Ш 

Д 

П 

Щ 

Е 

Р 

Э 

Ж 

С 

Ю 

З 

Т 

Я 

И 

У 

 

К 

Ф 

Vб ,л/тәулік 6 8 10 11 12 13 8 10 11 12 

 Өлшемдер мәні, сынақ кітапшасының соңғыдан алдынғы сан бойынша 

таңдалады 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

с, м
3
/кг 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,34 0,35 

  Өлшемнің сандық мәндері, кітапшасының соңғы саны бойынша 

таңдалады 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

fм ,% 0,65 0,66 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 

 

2.3  Есептеу-сызбалық жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулар  

 

Автокөлік қозғалтқышының тиімді ПӘК-ін ηэб=0,33[14] ескере отырып, 

оның ІЖҚ-ның бензин жұмыс істеген кездегі тәуліктік энергоберілісі: 

  

                                                        E= ηэб QтбVб,                                                 (2.1) 

 

мұнда Vб - бір автокөліктің тәуліктегі бензиннің   шығыны, л/тәул;  

           Qтб – бензиннің төменгі жану жылуы, Qтб = 34 МДж/л.  

 

Биогаз пайдаланатын қондырғының ықтимал энергетикалық шығыны Eг 

былай анықталады:  

                                                          Eг= ηэгQтгVг,                                               (2.2) 
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мұнда ηтг – қозғалтқыштың биогазда жұмысы кезіндегі тиімді ПӘК-і ηтг 

= 0,28 қабылданады;  

                    Qтг - қалыпты физикалық жағдайларда биогаздың төменгі 

меншікті көлемдік жану жылуы, Qтг=22 МДж/м
3 
қабылдаймыз;  

                    Vг - келетін биогаздың көлемі. 

  

Ескереміз: біздің жағдайда автокөліктің ІЖҚ-шы газда жұмыс істеу үшін 

белгілі бір бейімделуді қажет етеді. Биогазда жанатын негізгі элемент СН4 

метан, сонымен бірге СО2 көмірқышқыл газы  да бар. Биогаздағы таза метан 

үшін қатынасы (2.1):  

                                                   Eм=ηэгfмQтмVм,                                            (2.3) 

 

Онда Qтм – метанның төменгі жану жылуы (56 МДж/кг, қалыпты                           

физикалық жағдайларда 28 МДж/м
3
); 

           fм – биогаздағы метанның көлемдік үлесі, %. 

 

         Биогаздың көлемі мына өрнекпен анықталады: 

 

                                                     Vb = cm0,                                                           (2.4) 

 

мұнда с – құрғақ биомассадан шығатын биогаз, м
3
/кг; 

           m0 – ашытылатын материалдың құрғақ массасы, кг. 

 

Шошқадан шығатын көңде тәулігіне шамамен 0,2 кг құрғақ 

ашытылатын материал бар. Осы ірітілетін құрамдас бөліктің 1кг-нан тәулігіне 

физикалық жағдайда с=0,25...0,40 м
3 

биогаз мөлшерін алуға болады. Бұл 

көлемде Vм м
3 
метан мөлшері бар:  

 

                                                     Vм = fмcm0с,                                                       (2.5) 

 

мұнда m0с – бір шошқадан шығатын көңдегі тәуліктік құрғақ зат 

мөлшері, кг. 

 

Осылайша, бір жануардың нәжісі өңделгеннен кейінгі тәуліктік 

энергоберілісі:  

                                                        Е1= fмQтмVм.                                     (2.6)

                         

Энергияның 15%-ын газды сығымдалу үшін жұмсалатынын ескерсек, 

онда ІЖҚ жанатын бір шошқаның энергияберілісі нетто:  

 

                                                Е'1=0,85fмQтмVм.                               (2.6')

       

Қозғалтқыштың пайдалы жұмысы осы кезде:  
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                                               Е'1n=0,85ηэгfмQтмVм.                               (2.7)  

   

n жануарлардың қалдықтары   ІЖҚ-тан  шығатын энергияны 

қамтамасыз етеді                                

                                Э = Е'1n =0,85ηэгfмQтмVм.                                   (2.8)

  

(2.1) және (2.8) теңдеулерді теңестіре отырып, керек n жануарлар 

мөлшерін табамыз, олардан шығатын нәжіс бір автокөліктің тәуліктік 

жұмысын қамтамасыз ету үшін :  

 

                                         п = ηэбQтбVб /0,85ηэгfмQтмVм.                            (2.9)

          

         Метантанканың мөлшері әр шаруашылықтың меншігіндегі үй жануарлар 

санын және олардың болашақтағы көбеюін ескере отырып анықталады [11]. 

Газогенератордың көлемі V анықталады:  

 

                                                            V=nv,                                                   (2.10)       

          

мұнда v – метантанканың бір жануарға есептік көлемі, м
3
.  

 

v-дың мәні жануардың түрі және тобы бойынша 1 кестеде Б 

қосымшасында берілген. Процестің тиімділігіне байланысты v  есептік 

көлемнің екі нұсқасы берілген. Төмен жұмыс температуралары жағдайында 

(32°С төмен) үлкен көлемдегі реактор қолдану керек. Керісінше, термофильді 

режимді (54-58°С) аз көлемдегі реакторларды қолдануға болады. Дегенмен, 

іске асыру және бақылау бойынша екінші нұсқа қиынырақ. Сондықтан, ол 

жеке шаруашылықтағы кіші қондырғылар үшін ұсынылмайды [11].  
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А қосымшасы 

 

А.1 кесте – Орташа айлық күн сәулесінің ұзақтығы, сағ.  
Аймақ,  

тірек 

нүктесінің № 

                                           Айлар 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1.Капшағай 121 152 198 225 264 291 332 323 276 238 165 140 

2.Алакөл 145 184 210 242 340 334 353 349 270 206 131 128 

3.Жаңғызтөбе 53 133 170 205 301 314 317 366 204 170 115 75 

4.Корғалжың 81 144 146 199 277 274 379 328 208 196 119 127 

5.Державинск 122 146 138 178 270 255 367 340 196 199 139 139 

6.Ерейментау 114 131 150 218 310 381 381 360 191 191 89 124 

 

А.2 кесте – Жиынтық айлық күн радиациясы, МДж/м
2
  

Аймақ,  

тірек 

нүктесінің №   

                                             Айлар  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1.Капшағай 435 646 979 1289 1578 1736 1871 1719 1341 991 597 463 

2.Алакөл 468 699 965 1292 1819 1861 1909 1769 1264 829 451 391 

3.Жаңғызтөбе 199 512 799 1128 1636 1754 1736 1799 997 677 381 228 

4.Корғалжың 256 529 705 1090 1531 1589 1965 1632 992 746 379 359 

5.Державинск 355 520 664 1001 1488 1506 1902 1662 931 741 427 384 

6.Ерейментау 324 464 684 1117 1623 1972 1942 1722 898 699 278 338 
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Б қосымшасы 

 

Б. 1 кесте – Бір жануардан алынған көңді ашыту үшін керекті метантанкы 

қондырғысының көлемі [11]  

Жануар түрі 
Қажетті метантанкы көлемі, м

3
 

Ашытылудың 

төменгі тиімділігі 

Ашытылудың 

жоғарғы тиімділігі 

Қара мал 

1 жасқа дейінгі бұзау 0,75 0,45 

(1-2 жас аралығындағы) бұзау 1,75 1,05 

(2 жастан асқан) сиыр, жемдегі 

бұқалар 2,5 1,5 

Асыл тұқымды бұқалар 3 1,8 

Шошқалар 

12 кг дейінгі торайлар 0,03 0,02 

12 ден 20 кг дейінгі торайлар 0,05 0,03 

20 дан 45 кг дейінгі торайлар 0,15 0,09 

Жас шошқалар 45 тен 60 кг дейін 

(жемдегі шошқалар) 0,4 0,24 

Асыл тұқымды шошқа 90 кг жоғары 0,83 0,5 

Қой 

1 жасқа дейінгі қозы 0,13 0,08 

1 жастан жоғары қойлар 0,25 0,15 

Жылқы 

3 жасқа дейінгі аттар мен тайлар 1,75 1,05 

3 жастан асқан аттар 2,75 1,65 

Тауықтар 

Бройлер-балапандар, балапандар 

(1-ші жас тобы, 1200 граммға дейін) 
0,006 0,004 

Бройлер-балапандар, балапандар 

(2-ші жас тобы, 800 граммға дейін) 
0,004 0,002 

Несушка-тауықтар (1-ші категория, 

максималды салмақ 1600 грамм) 
0,008 0,005 

Несушка-тауықтар (2-ші категория, 

максималды салмақ 1500 грамм) 
0,008 0,005 
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