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1 Дәріс №1. Энергияның дәстүрлі емес қайта жаңарту көздерін
қолданудың қазіргі таңдағы жағдайы
Дәрістік сабақтың жоспары: кіріспе. Энергияның дәстүрлі емес қайта
жаңарту көздерін (ЭЖК) қолданудың қазіргі таңдағы жағдайы. Қазақстандағы
ЭЖК даму алғышарттары. Сарқылатын ресурстардың экологиялық мәселесі.
Ресурстарды қолдану кезіндегі энергетикалық қауіпсіздік.
Дәрістің мақсаты: энергетикадағы бар ЭЖК-н қолданылу жағдайымен
танысу.
Кіріспе
Энергияның қайта жаңарту көздері (ЭЖК) қоршаған ортада әрқашан бар
немесе мерзімді пайда болатын энергияның ағын көздері болып табылады.
Оларға келесілер жатады: күн, жел, жер, теңіз және мұхиттар, көлдер және
биомасса (өсімдік пен жануарлар).
Қазақстандағы экологиялық мәселелердің шешімі мен энергетика
дамуының басым бағытының бірі болып энергетикалық ресурстардың қайта
жаңарту көздерін қолдану болып табылады. Қазақстандағы энергетикалық
ресурстардың қайта жаңарту көздерінің потенциалы (гидроэнергия, жел және
күн энергиясы) айтарлықтай басым.
Мемлекетіміздің электрэнергетикасын дамытудың жалпы стратегиясы
тұрақты экономикалық өсу үшін сенімді энергетикалық база құру
арқылыэнергетикалық қауіпсіздік пен тәуелсіздікті қамтамасыз етуге
бағытталған.
Кез келген мемлекетте өмір сүру және техника мен технологияның
дамудеңгейі қолданылатын энергия мөлшеріне тікелей байланысты. Бір
тұрғынға қолданылатын энергия мөлшері көп болған сайын, өмір сүру деңгейі
жоғары және өнеркәсіпте жетілген технологияларды қолдану кеңірек болып
келеді.
Басқа қосымша заңдылық та анықталған. Өмір сүру деңгейі энергия
қолдану эффективтілігіне тура пропорционал. Энергияны тиімсіз қолданған
жағдайда ол айтарлықтай төмен болады, себебі мемлекеттің ұлттық табысы
төмендейді.
Ары қарай дәстүрлі емес энергетика түсінігіне негізгі төрт бағыт
көрсетіледі.
1 Энергияның қайта жаңарту көздері: күн және жел энергиясы,
биомасса, геотермальды энергия, жердің, судың, ауаның төменпотенциалды
жылуы, гидравликалық энергия (шағын-ГЭС, судың келуі мен толқындар).
Үлкен ГЭС, негізінде, энергияның қайта жаңарту көздеріне жатпайды.
2 Екіншілік энергияның қайта жаңарту көздері: тұрмыстық қатты
қалдықтар – ТҚҚ, өнеркәсіптік және тұрмыстық пайдаланылған
сулар,вентиляцияның жылуы мен газы.
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3 Энергияның қайта жаңартатын және жаңартылмайтын көздерін
қолданудың дәстүрлі емес технологиялары: сутектік энергетика, микрокөмір,
шағын энергетикадағы турбиналар, газификация мен пиролиз, органикалық
отынды өңдеу мен жағудағы каталитикалық әдістер, синтетикалық отын –
метанол, этанол, мотор отындары мен диметилді эфир.
4 Негізінде энергия түріне байланысы жоқ энергетикалық қондырғылар
(немесе түрлендіргіштер). Осындай қондырғыларға келесілер жатады: жылу
сорғысы, Стирлинг машинасы, құйындық түтік, гидробулық турбиналар мен
энергияны тікелей түрлендіру қондырғылары – электрохимиялық
қондырғылар, отындық элементтер, фотоэлектрлік түрлендіргіштер,
термоэлектрлік генераторлар, термоэмиссионды қондырғылар, МГДгенераторы.
«Энергияның дәстірлі емес және қайта жаңарту көздері» курсы
энергетиканың органикалық отынды жағуға қатысы жоқ мәселесі бойынша
мәліметтер мен білім береді.
1.1 Қазіргі таңда ЭЖК-ін қолдану жағдайы
Қазіргі таңда энегряның дәстүрлі емес көздерін практикалық қолдану
әлемнің көптеген елдерінде қарқынды дамуда.
Тұрғындардың өсу, дәлелденген көптеген отындарыдың қазба
түрлерінің әлемдік қорының азайу, көмірсутектер бағасының арту және
мемлекеттің шикізат импортына тәуелділікті төмендетуге талпыныс
жағдайларына байланысты жаңа энергия көздерін қолдануға қызығушылық
артады.
ЭЖК қолдану экономиканың қарқынды даму саласының бірі болды.
Европалық одақтың (ЕО) жетекші мемлекеттерінде ЭЖК энергияны алу
жылына 10-20 % өседі.
Евростат деректеріне сай егер 2004 жылы ЕО-та электрэнергиясының
8,5 % ЖЭК арқылы алынса, онда 2014 жылы бұл көрсеткіш 16 % жетті.
Европалық кеңес болжамы бойынша қайта жаңарту энергиясы бойынша
2040 жылға қайта жаңарту көздері әлемдегі энергия өндірісінің 50 %
қамтамасыз ете алады. Европарламент шешіміне сай ЕО энергобалансында
ЖЭК үлесі 2020 жылы 20 %, ал 2040 жылы 40 % құрау керек.
Абсолют көсбасшы болып Швеция табылады.Ол түпкілікті жалпы
тұтынуында өзінің энергетикалық тұтынуының жартысына дейінін (52,6 %)
энергияның қайта жаңарту көздері арқылы қанағаттандырады. Одан кейін
Латвия мен Финляндия (38,7 %), Австрия (33,1 %) және Дания (29,2 %)
орналасқан.
ЖЭК барлық түрлерінің даму дәрежесіне байланысты жетекші орынды
Германия алады. 2004 жылы Германияда арнайы заң («EGG») қабылданды. Ол
электрэнергетикасындағы ЖЭК үлесінің 35 %-ға, ал 2030 жылы 50 %-ғадейін
өсуін қарастырады. 2016 жылы бұл көрсеткіш 32 % жетті.
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Фотоэлектрлік өнеркәсіптің Европалық ассоциация (EPIA) деректері
бойынша жер бетіндегі гелиоқондырғылардың жалпы қуаты 200 ГВт шекара
белгісіннен асты. Италияда күн батареялары шамамен тұтынылатын
электрэнергияның 7 %, ал Германияда – 6 %, Болгария, Чехия, Бельгия мен
Испанияда – 3 % қамтамасыз етеді. 2012 жылы Европа одағында 17 ГВт жаңа
фотоэлектрлік түрлендіргіштер орнатылды. Осы өсімнің жартысына жуығын
(8 ГВт) Германия қамтамасыз етті. Салыстыру үшін: европалық жел
энергетикасының жалпы қуаты осы аралықта 12 ГВт, ал газдық
электростанциялардікі – 5 ГВт өсті.
АҚШ-та қазіргі таңда ЖЭК үлесіне энергоөндірудің 6 % сай, ал 2030
жылға осы көрсеткіш 10 % дейін өсуі керек.
Әлемнің екінші экономикасында ЖЭК дамуының жоғары қарқыны –
Қытайда. ҚХР-ның 12-ші бес жылдық даму жоспарына сай Қытай
республикасының энергетикалық балансында 2015 жылы ЖЭК үлесін 11,3 %
дейін өсіру жоспарлануда. 2010 жылы бұл көрсеткіш 8,3 % болды.
Энергияның қайта жаңарту көздерін Бразилия мен Мексика белсенді
дамытуды. Бұл мемлекеттерде электрэнергиясын өндіру саласындаға ЖЭК
үлесі (ГЭС есепке алмағанда) қазірдің өзінде 4 % асады.
ТМД-ға мүше мемлекеттер энергияның қайта жаңарту көздерінің
айтарлықтай потенциалына ие.Осы мемлекттердің экономикасында ЖЭК
үлесін сипаттайтын салыстырмалы көрсеткіш аса жоғары деңгейде орын
алған, тіптен мұндай орынға кейбір өнеркәсіптік дамыған мемлекеттердің
көрсеткіштері 2050 жылдарға жуық жете алуы мүмкін.
1.2 Қазақстандағы ЭЖК даму алғышарттары
Мемлекет энергобалансына энергияның қайта жаңарту көздерін тарту
мәселесі өзекті болуда. Қазақстанда жел, күн, геотермальды және кішігірім
өзендер (кіші ГЭС) энергиясын қолданудың нақты мүмкіндігі бар.
Мемлекеттегі
гидроэнергия
потенциалы
шамамен
жылына
30 млрд. кВт⋅сағ., күн сағаттар шамасы жылына 2200-3000 сағатқа жетеді.
Жылына 1,8 трлн. кВт⋅сағ асаға бағаланатын жел энергиясы айтарлықтай
маңызды болып табылады. Жел энергиясын қолдану болашағын ескерек,
энергетика
Министрлігі
Біріккен
Ұлттар
Ұйымының
Дамыту
бағдарламасымен БҰҰДБ бірлесе желэнергетикасын дамыту жобаларын іске
асыруда. Осы жоба аясында Жоңғар қақпаларында 2009 жылы іске қосылатын
сынамалы қуаты 5 МВтжелэлетрстанциясын (ЖЭС) тұрғызу жұмыстары
басталды, бірақ қазір техникалық себептерге байланысты ЖЭС іске
қосылмады.
Мемлекетіміздің тұрғызылған ЖЭС қосынды қуаты – 70,3 МВт, бұл ҚР
«жасыл» станцияларының 28,5 %. Ең ауқымды жоба – Ерейментаулық ЖЭС,
қуаты 45 МВт. «Самырұқ-Энерго» осы ЖЭС өндірулігі ЖЭО жылына 100
мың тонна отын жаққанға тең екенін баса айтады. Ерейментаулық ЖЭС
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Ақмола облысының энергодефицитінің бір бөлігін жабу керек және келешекте
осы станцияның қуаты 300 МВт дейін ұлғайтылады.
Аумағы бойынша екінші болып Кордайлық ЖЭС (4 МВт) табылады,
бірақ жақыт арада оны 21 МВт дейін ұлғайту жобасы іске асырылады. Келесі
күтілетін үлкен жобалар – Байдыбек (120 МВт) және Шелек (60 МВт) ЖЭС.
ҚР желэнергиясының жалпы потенциалы,БҰҰДБ – ГФ (Глобалдық Фонды)
болжамы бойынша жылына 1820 млрд кВт сағ. 2016 жылы қазақстандық
ЖЭС алғаш рет 100 млн кВт сағ аса өндірді.
2016
жылдың
бірінші
кварталында
казақстандық
күн
электростанцияларының (КЭС) жалпы қуаты 57,2 МВт болды. Бұл ҚР
альтернативті энергетикасының барлық қуатының шамамен 23%. Істегі күн
станцияларының қуаты әзірге аз. Мысалға, ең ауқымды Бурноедағы (Жамбыл
обласы) КЭС қуаты – 50 МВт, бірақ бұл жоба қазірге ерекшелік болып
табылады. Аумағы бойынша екінші – Капшағайда орналасқан күн
электростанциясы 2 МВт. Сонымен қатар Минэнерго жобасында Коксарай
КЭС (35 МВт), КЭС Aquila Solar (24 МВт) және Муналин КЭС (5 МВт) бар.
Көрсетілгендей, ҚР күн энергетикасының жалпы потенциалы жылына
2,5 млрд кВт сағ – қазірге 2 % да игерілмеген. Мемлекетіміздің «жасыл»
энергетика потенциалы көп және сегменттің өсу қарқындылығы да осыны
дәлелдейді.
1.3 Сарқылатын ресурстардың экологиялық мәселесі. Ресурстарды
қолдану кезіндегі энергетикалық қауіпсіздік
Қайта жаңартылмайтынэнергия ресурстары (органикалық және ядралық
отын) сарқылатын ресурстарға жатады. Органикалық отынды жағу қауіпті
экологиялық зардапқа: атмосфераның күкірт диоксидімен, азот оксидтерімен,
жанбай қалған көмірсутектерімен, күйе мен күлмен ластануына әкеледі.
Көмірқышқыл газдарының немесе көміртегі диоксидінің шығарылуы
жылыжай эффектісіне, яғни жер беті климатының жылуына және құрғақ
жердің су басуына себепші болатын дүниежүзілік мұхит деңгейінің
көрерілуіне әкеледі. Проблеманы тереңдететін Жер атмосферасындағы
СО2негізгі өңдеушісі – ормандарды шабу.
Жылыжайлық газдар шығарылуына Халықаралық келісімдер бойынша
қойылған шектеудің (Киот хаттамасы) тиімділігі әзірге төмен. Осы хаттама
келісімін ластағыш-елдер орындауға асықпайды. Бұл құжатқа Ресей
шағымдануда. Оған себеп болған СО2 негізгі өңдеушісі, яғни әлемдік
ормандардың 22 % Ресей аумағында орналасқан, сонымен қатар СО2
шағарылулары бойынша ол бірінші орында тұрған жоқ.
Киото хаттамасына сәйкес, БҰҰ-ның климаттың өзгеруі туралы
негіздемелік конвенциясына,Ресей өзіне2008-2012 жж. парниктік газдар
шығарылуларын 1990 жылдың деңгейінде сақтауды міндеттеді.
Киото хаттамасына қол қойылғаннан кейін әлемдік энергетика саясатын
өзгерту процессі менқоршаған ортаға қолайлы энергияны өндіру мен тұтыну
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нысандарын
құру
басталды.
Осыған
байланысты
болашақтағы
энергиямен,әсіресе әр түрлі баламалармен жабдықтаудың кез келген талдауы
екі жаңа фактордыескеру керек.
Бірінші фактор – климаттың өзгеруі. Қазіргі таңда бұл гармониялық
әлемдік дамуға қауіп келтіретін жалпыға танылған факт. Киото хаттамасы
климаттың өзгеруімен күрестегі тек бірінші саты екенін ескерген жөн.
Тұрақты даму саласындағы әсерлі саясат климаттың өзгеру мәселесін шеше
отырып, энергетикалық қауіпсіздікті нығайта түсер еді. Қазіргі деңгейдегі СО2
концентрациясын тұрақтандыру үшін эмиссияны жедел түрде 50-70 %
төмендету керек. Энергетикалық ортаға шығарылатын көмірқышқыл газының
негізгі көлемі келеді. Ресей мемлекеті бойынша қазынды отынды жағудан
пайда болған шығарулардың үлесі 98 % тең.
2016 жылдың 22 сәуірінде климаттың өзгеруі туралы БҰҰ-ның
Негіздемелік конвенциясына Париждік келісім қабылданды және қол
қойылды. Осы келісімге қол қойған мемлекеттер 2020 жылдан бастап
атмосферадағы көмірқышқыл газын азайту бойынша амалдар орындау керек.
Келісім киото келісімінің орнына жасалды. Келісімнің мақсаты болып
климаттың өзгеруі туралы БҰҰ-ның Негіздемелік конвенциясын орындалуды
жүзеге асыру табылады. Әлемдік орташа температураның өсуін 2 °C төмен
және климат температурасының өсуін 1,5 °C шектеу ұсынылды.
Энргияның қайта жаңарту көздері энергетикалық қауіпсіздікті, әсіресе
аймақтық деңгейде айтарлықтай көтере және атмосфераға СО2 шығаруларын
төмендете алады. Бұған экономикалық дамыған мемлекеттердің тәжірибесі
дәлел бола алады. Бірақ бұл тұжырым шындыққа айналу үшін техникалық,
технологиялық, экономикалық, заңдық, сонымен қатар әлеуметті және
психологиялық тұрғыдағы тосқауылдардан өту қажет.
Органикалық отындағы дәстүрлі энергетиканың экологиялық
зияндылығы жіберілетін электр энергиясының бағасында ескерілмейді.
Көптеген мемлекеттерде (Швеция, Финляндия, Голландия) жағылатын мұнай
бағасының 10-30% деңгейінде экологиялық салық енгізілген. Бұл салықты
халыққа экологияның жетілмеген жағдайыүшін төлейді. Органикалық
отынның жануына атом энергетикасы альтернативті деп саналды.
Тұтынылатын электр энергетикасынаң Францияда шамамен 80%, Белгияда
60%, ал Ресейде 15% АЭС өндіреді.
Ядролық отын атом реакторларында жылулық нейтрондарда
қолданылады. Бұл – 235Ur нуклидымен байытылған уран, оның да қоры
таусылады. Уранды қазіргі тұтынуда оның байытуға жарамды қоры 40-50
жылға ғана жетеді. Егер қаруландыру жарысында мемлекеттер жоғары
байытылған уранды қолданса, оның қоры тағы 10 жылға жетуі мүмкін. Бірақ
атом энергетика саласында қолданылған ядролық отынды қайта өңдеу мен
сақтау мәселесі әлі шешілмеген.
Сонымен қатар атом энергетикасында ядролық отын ретінде тапшы
емес 238Ur және ядролық қару өндіру процессінде жиналған, жаңа оты
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плутоний – 239Puқолданылатын жылдам нейтрондардағы ректорларда
қолданылады.
Совет өкіметі кезінде салынған АЭС өз ресурстарын тамамдауға жақын.
2 Дәріс №2. Қазақстандағы ЭЖК ықтимал қоры
Дәрістік сабақтың жоспары: Қазақстан Республикасындағы ЭЖК
дамуының қазіргі жағдайы. ЭЖК қолдану техникасы мен оны қолдау саясаты.
ЭЖК түрлері мен классификациясы. Негізгі ЭЖК қорын бағалау. Сала
дамуының негізгі бөлімдері.
Дәрістің мақсаты:Қазақстан Республикасындағы ЭЖК дамуының
негізгі салалары мен жағдайы жайлы мәліметке ие болу.
2.1 Қазақстан Республикасындағы ЭЖК дамуының
жағдайы. ЭЖК қолдану техникасы мен оны қолдау саясаты

қазіргі

Қазіргі кезеңде Қазақстанда ұлттық энергетикалық стратегия
мемлекеттің
жаңғырту
процесіненде
қаралмайды,ол
еліміздің
жалпымемлекеттік
индустриялық-инновациялық
даму
стратегиясына
енгізілген және мемлекеттік институттары мен қоғамынәрі қарай дамыту үшін
экономиканың сервистік-технологиялық бағытын қалыптастыру жөніндегі
шаралар кешеніне біріктірілген.
ЭЖК, энергоэффективтілік пен энергия үнемдеу аймағына байланысты
сұрақтар 2014 жылы құрылған Қазақстан Республикасын дамту мен
инвестициялау бойынша Министрлігінің бақылауына алынған.
Аталған министрлік мәліметтеріне сәйкес, Қазақстан аумағы үшін ең
перспективті болып ЭЖК келесі түрлері табылады:
- жел энергетикасы (929 млрд. кВт сағжылына);
- су энергиясы (жалпы гидропотенциал – 170 млрд. кВт·сағжылына,
реализацииныңтехникалық мүмкіндіктері– 62 млрд. кВт·сағжылына, оның
ішінде шамамен8,0 млрд. кВт·сағжылына–шағын ГЭС потенциалы);
- күн энергиясы(фотогальваникалық қондырғылар мен күн
коллекторлары; гелиоэнергетиканыңпотенциалы 2,5 млрд. кВт·сағжылына
бағаланады; күн энергетикасының дамуына әлемдегі кремний шикізат
қоры(85 млн. тонна)ықпалын тигізеді).
ЭЖК жиынтық потенциалы өте елеулі және 1 трлн. кВт сағастамға
бағаланады.
Еліміздегі энергияның қайта жаңарту көздерін дамыту үшін қажетті
ТМД аумағында дамығандардың бірі болып табылатын нормативті-құқықтық
аумақ құрылған. Біріншіден, бұл негізгі құжаттар:
- 2009 жылдың 4 шілдесінде құрылған Қазақстан Республикасының
№ 165-4 «Энергияның қайта жаңарту көздерін пайдалануды қолдау тұралы»
заңы.
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- «Қазақстан Республикасының энергияның қайта жаңарту көздерін
пайдалануды қолдау тұралы заңдық актілеріне толықтырулар мен өзгерістер
енгізу туралы» Қазақстан Республикасының заңы.
Екіншіден, бұл дамудың негізгі программалары:
- Қазақстан Республикасын дамытудың мемлекеттік үдемелі
индустриялы-инновациялық бағдарламасы;
- 2010-2014 жылдарға электрэнергетикасын дамытудың салалық
бағдарламасы;
Үшіншіден, бұл заңға құсымша нормативті құқықтық актілер қатары:
- энергияны қайта жаңарту көздерін қолдану бойынша нысандарды
орналастыру жобасы;
- энергияны қайта жаңарту көздерін қолдану мониторингін іске асыру
ережелері;
- білікті энергия өндіруші ұйымдардан электр энергиясын сатып алу
ережесі;
- электр немесе жылу желілерінеең жақын қосу нүктесін анықтау және
энергияның қайта жаңарту көздерін пайдалану бойынша объектілерін қосу
ережелері;
- энергияның қайта жаңарту көздерін пайдалану бойынша объектілерді
салу жобалары мен техникоэкономикалық негіздемелерді келісу және бекіту
мерзімідері менережелері.
Көрсетілген барлық құжаттар келесі негізгі мақсаттарға жету үшін
жасалған:
- ЭЖК негізінде энергияны өндіруді ұлғайту;
- ЭЖК-жобаларын
іске
асыру
барысындағы
потенциалды
инвестицияларға ыңғайлы жағдай жасау және демеу көрсету;
- ЭЖК нарығының айқындығын ұлғайту және оның қатысшылары үшін
бюрократиялық тосқауылды төмендету.
Энергияның қайта жаңарту көздері нарығын дамыту үшін Ұлттық
заңдық негіздеме келесі негізгі шарларды қарастырады:
- ЭЖК объектілері құрылысына жер учаскелерін беру кезіндегі
приоритет және резервтеу;
- энергияныөндіріп–беруші ұйымдардың ЭЖК пайдалана отырып
өндірілген электрэнергиясын сатып алу жөніндегі міндеттемелері;
- электрэнергиясын тораптары бойынша транспорттау үшін төлемнен
ЭЖК босату;
- ЭЖК пайдалану бойынша объектілерді энергия беруші ұйымның
желілерінеқосу кезінде қолдау;
- ЭЖК пайдалану бойынша объектілерді жобалау, салу және
пайдалануды іске асыру кезінде жеке және заңды тұлғаларға Қазақстан
Республикасының инвестициялар туралы заңнамасына сәйкес инвестициялық
преференциялар беру.
Сонымен қатар, энергетикалық ЭЖК-объектілері үшін нормативтік база
қаржылық тарифтерді бекіту тәртібін реттейді.Олар үкімет тарапынан белгілі
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бір кепілдік кезеңіне бекітілуге тиіс және бұлинвесторларға салынған
қаражатты қайтару қауіпін төмендетуге мүмкіндік береді. Қазақстан
басшылығы ЭЖК өрісі жоғары капиталды шығынды қажет ететінін және
айқын кепілділіксіз инвесторларды осы аймаққа тарту қиын болатынын
түсінеді.
Қазақстан Республикасының жаңа технологиялар мен индустрия
министрлігі ЭЖК нарығына үздіксіз мониторинг жүргізеді. Мониторинг ЭЖК
нысандарымен электрэнергиясының өндірілуін көрсетеді.
2.1 кесте –2014 жылы ЭЖК нысандарымен электрэнергиясының
өндірілуі бойынша ақпарат
Электрэнергиясының
жылдық өндірілуі

Көрсеткіштер

Орнатылған қуаты,МВт
соның ішінде:
жел электр станциялары
шағын ГЭС
күн электр станциялары
Электрэнергиясын өндіру, млн. кВтсағ
соның ішінде:
жел электр станциялары
шағын ГЭС
күн электр станция
Қазақстан
Республикасында
өндірілген
электрэнергиясының
жалпы
көлеміндегі
энергияныөндіріп-беруші
ұйымдардың
ЭЖК
пайдалана өндірген электрэнергиясының үлесі, %
2013 жылмен салыстырғанда 2014 жылы ЭЖК
өндірілген электрэнергиясының ұлғайуы – 8,9%
2.2

177,52
52,81
119,27
5,04
578,17
17,4
558,147
2,622
0,62
объектілерімен

ЭЖК түрлері мен классификациясы

Энергияның қайта жаңарту көздеріне келесілер жатады: күн сәулесі
(гелиоэнергетика); желдің энергиясы (жел энергетикасы); өзендер мен су
арналарының энергиясы (гидроэнергетика); судың тасужәне қайту
энергиясы,толқындардың энергиясы; геотермалды энергия; шашыраңқы жылу
энергиясы (ауа, су, мұхиттар, теңіздер мен су қоймаларының жылуы);
биомасса энергиясы.
Биомассаға өз кезегінде келесілер жатады:
- фотосинтез негізінде түзілетін және өсімдіктің түрлі түрлерінен
тұратын өсімдіктік биомасса;
- құс және мал шаруашылығының өңделгенқалдықтары менөмір сүру
қалдықтары жануар текті биомассаны құрайды;
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- шымтезек (халықаралық классификацияға сай шымтезек өсімдік
биомассасына жатады);
- антропогендік қызметтің тұрмыстық қалдықтар (органикалық
құрамдығы);
- целлюлоза-қағаз, ағаш өңдеу, ағаш дайындау мен орман өнеркәсібінің
органикалық қалдықтары.
Бұл барлық алуан түрлілікті үш ғаламдық көздердің түрлеріне
жинақтауға болады:
күн энергиясы;
жер энергиясы;
ғаламшардың орбиталық қозғалыс энергиясы.
Өз кезегінде топтарға бөлінеді:
- энергияның дәстүрлі емес қайта жаңарту көздерінің 1-ші тобы
(ЭДҚЖК-1), мұнда келесілер кіреді: күн, жел энергиясы, геотермалды энергия
және т.б.;
- энергияның дәстүрлі емес қайта жаңарту көздерінің 2-ші тобы
(ЭДҚЖК-2), мұнда келесілер кіреді: биомасса, оның қайта өндіру өнімдері,
тұрмыстық қалдықтар және т.б.
Энергияның дәстүрлі емес қайта жаңарту көздері түсінігіне (ЭДҚЖК)
ауқымды
гидроэнергетикалық
қондырғыларды
(үлкен
қуатты
гидроэлектростанциялар) қолдану есебінен алынатын энергия қайта жаңарту
көздерінен алынған энергияға жатпайды. Шағын өзендер мен су ағындары
беретін гидроэнергия дәстүрлі емес қайта жаңарту көздерінің энергиясы
болып саналады.
2.3 Қазақстандағы негізгі ЭЖК қорын бағалау. Сала дамуының
негізгі бөлімдері
Қазақстан Республикасы ЖЭК жоғары потенциалына ие. Күн
энергиясының тек 1,0-1,5 % қолдана отырып, мемлекет жылына 1,2-1,8
млрд.тонна шартты отынды жаққанда алынатын энергияға баламалы таза
энергия ала алады. Республикадағы энергияның қайта жаңарту көздерін
игерудің негізгі мақсаты – мемлекеттің энергобалансындағы энергияның
қайта жаңарту көздерінің үлесін (шағын гидроэлектростанциялар, күн
қондырғылары) ұлғайту.
Нысаналы индикаторлар:
- энергияның
қайта
жаңарту
көздерімен
өндірілген
электрэнергиясының көлемін 2014 жылы 1 млрд. кВт сағ жылына жеткізу;
- энергияның қайта жаңарту көздерінің жалпы энергия тұтыну
көлеміндегі үлесін 2015 жылы 1 % асыру.
Жел энергиясы.Жел ресурстарының жылдық экономикалық потенциалы
110 млрд. кВт•сағ құрайды, бұл еліміздегі энергоресурстардың барлық
түрлерінің ішкі жылдық тұтынуынан асып түседі. Алғашқы ЖЭС тұрғызу
жоспарланған. Болжамды орналастыру аудандарына Астана қаласы,
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Ерейментау, Ақмола облысы, Алматы облысындағы Жоңғар қақпасы мен
Шелек дәлізі жатады. Өндірілетін электр энергиясының болжамды қуаты
бірінші кезеңде 50-100 МВт құрауы мүмкін. 2017 жылға қарай
400 млн. кВт. сағ электрэнергиясы өндіретін белгіленген қуаттылығы
125 МВт жел қондырғыларын салу көзделіп отыр.
Қазіргі кезеңде қозғалатын массалар энергиясы электр энергиясынының
ең перспективті қайта жаңарту көзі болып табылады.Жел энергиясын
пайдалану потенциалы үлкен елдердің бірі Қазақстан болып табылады.
Кейбір деректерге сай Қазақстанның теориялық жел потенциалы
шамамен 1820 млрд. кВт/сағ.
Жел потенциалының перспективалы орындарын дәл бағалау үшін,
Қазақстанның жел атласы құрылды. Ол картада жел жылдамдығының таралуы
көрсетілген (2.1 сурет).
Отандық сарапшылардың бағалауы бойынша, республикадағы жел
энергиясының техникалық потенциалы шамамен 3 млрд. кВт/сағ тең.
Қазақстанның жалпы аумағы 50 мың шаршы км болатын бірқатар
аудандарындағы желдің орташа жылдық жылдамдығы 6 м/с. 50-70 м биіктегі
негізгі жел ағындары 4-тен 5 м/с құрайды.
Бір ауданда қуаты 100-250 кВт болатын шамамен 11000 дана ЖЭҚ жел
электрқондырғылары (жел дөңгелегінің диаметрі – 25 м)орналастырылуы
мүмкін. Осындай бір қондырғы өндірісі – шамамен 600 мың кВт/сағ.

2.1 сурет – Қазақстан территориясындағы желэнергетикалық ресурстардың
таралу картасы
Еліміздегі бірінші аралас күн-жел жүйесінің құрылысы Алматы облысы
Балқаш ауданы орталығындағы Бақанас ауылының маңында жүзеге
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асырылды. Желді пайдалану жаңа ЖЭО, атом станцияларын, ал оңтүстік
аудандарда – Шарын шатқалындағы гидростанцияны салудан бас тартуға
мүмкіндік береді. Дәстүрлі энергия көздерін қолдау электрстанцияларының
тек әуе шығарындарын газдан тазалаудың технологиялық тиімділігін
жақсарту үшін 5,6 млрд. АҚШ доллар мөлшерінде шығынды талап етеді.
Электр энергиясына сұраныс жел энергиясының қажеттілігін
дәлелдейді. Электр энергиясын жеткізу желілерінің жақындығы, тиімді
жылдамдықтағы желдің барлығы осы ресурстардың нарықты экономикада
тиімді пайдалануына керекті жағдайлар туғызады.Қолда бар метеорологиялық
деректерді негізінде, электр энергетикасын 2030 жылға дейін дамыту
Бағдарламасында (9.04.1999 жылдағы ҚР үкіметінің №384) жел электр
станцияларының (ЖЭС) алғашқы салу алаңы көрсетілген:
Жоңғар ЖЭС – 40 МВт;
Шелек ЖЭС – 140 МВт;
Сарыиек ЖЭС – 140 МВт;
Алакөл ЖЭС – 140 МВт;
Қарой ЖЭС – 20 МВт;
Шеңгелді ЖЭС – 20 МВт;
Қордай ЖЭС – 20 МВт.
Жалпы қуаты – 520 МВт, өндіру – 1,8-2 млрд. кВт/сағ жылына. Қажетті
инвестициялардың деңгейі – шамамен 500 млн. АҚШ долл.
Күн энергиясы.Қазақстанның күн энергиясы іс жүзінде оны бүкіл
аумақта пайдалануға қолайлы климаттық жағдайларға ие. Шілде айында
көлденең беттің 1 шаршы метрге келетін энергия мөлшері орта есеппен 6,47,5 кВтсағ құрайды.
Қазақстанның географиялық орналасуына қарамастан, елдегі күн
энергия ресурстары, қолайлы құрғақ климаттық жағдайлардың арқасында,
тұрақты және тиімді болып табылады. Бұл ауылдық жерлерде күн батареялар
панельдерін, көбіне портативті фотоэлектркөзі жүйелерін құруға мүмкіндік
береді.Газ құбыры орнатылмаған жекелеген аудандарда күн энергиясын
қолданатын су жылытқыштарды (КСЖ) игеру келешегі мол.
Қазақстанның барлық аумағындғы энергия ағынының потенциалды
деңгейі 1 трлн. кВт/сағ тең. Экология шарттары бойынша энергия ағынын
пайдаланудың мүмкіндік деңгейі 1 трлн. кВт/сағ (оның түрлендіру ПӘГі 100
% болғанда) құрайды. Гелиоэлектр станциаларының жиынтық қуаты
2500 МВт болғандағы фототүрлендіргіштер негізінде ықтималды мүмкін
болатын өндіру 2,5 млрд. кВт./сағ/жыл тең.
Фотоэлементтердегі портативті батареялар шамамен 200 000 көшпелі
малшылар отбасының басты электр қажеттілігін жабады. Осындай жүйелердің
бастапқы құны аулы тұрғындары үшін қол жетімді емес.
Бірақ 1 люмен-сағат үшін бұл жүйе жермай шамдарын қолдану
шығындарымен салыстырғанда 30 % төмен тұрады.
Қазақстанда гелиоэлектр станцияларын орналастыруға ең қолайлы
аудандар – Арал, Қызылорда және Шымкент облысы.
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Күн энергиясын қолдану мүмкіндігі шынайы. Бұны отынның дәстүрлі
түрлерін өндіру мен тасымалдауға кететін шығындардың өсуі растайды,
энергия алудың экологиялық таза тәсілін қамтамасыз етеді. Қазақстан күн
энергия ресурстарының айтарлықтай қорымен сипатталады.
2003 жылдың шілдесінді Қазақстан Алматыда,БҰҰ даму бағдарламасы
(БҰҰДБ) мен Канадалық Халықаралық Дамыту Агенттігімен (КХДА)
қаржыландырылатын өзінің күн энергиясын қолдану бойынша алғашқы
жобасын іске қосты. Бастапқы іске асыру жоспары бойынша бағдарлама
республикамыздың 1500 тұрғынын қамтиды.
Күн энергиясының дамуына қажетті негізгі элемент – кремний.
Қазақстан бұл элементтің көп қорына ие, сонымен қатар оны арзандату
бойынша технологиялар даярлануды. Қазіргі күнде кремнийлік күн
батареяларын жасауға қажетті кремнийдің көп мөлшерін алу үшін арзан
әдістерді жасау маңызды.
Астанада
фотоэлектрлік
модульдерді
өндіру
зауыты
іске
қосылған.Казатомпром еншілес кәсіпорны – ЖШС «Astana Solar» өндірістік
желісі 100-пайыздық қазақстандық кремний негізіндегі күн батареяларын
шығарады. Зауыт автоматтандырылған соңғы буын қондырғыларымен
жабдықталған.
Шығарылуы
жоспарланып
отырған
фотоэлектрлі
пластиналардың жобалық қуаты 50 МВт құрайды, болашақта 100 МВт-қа
дейін өсіру көзделген.
Қазақстанда күн энергиясын пайдалану ұзақтығы жалпы есеппен
жылына 2200-3000 сағатты құрайды, ал 1 м2ауданға жылына 1300-1800
кВтжуық күн сәулесінің энергисы түседі.
3 Дәріс №3. Гидроэнергетиканы қолдану мүмкіндігі
Дәрістік сабақтың жоспары:ірі және шағын ГЭС-да гидравликалық
энергияны қолданылуы. Қазақстан Республикасындағы шағын ГЭС арналған
гидроэнергетикалық
қорлар.
Шағын
және
микрогидроэнергетика.
Гидроэнергетикалық қондырғылардың түрлері. Өзен су ағынын қолдану
сұлбасы. Шағын ГЭС негізгі параметрлерін анықтау.
Дәрістің мақсаты:гидроэнергетикалық қондырғылардың негізгі
параметрлерін, жұмыс қағидаларын және құрамын зерттеу.
3.1 Ірі және шағын ГЭС-да гидравликалық энергияны қолданылуы
Негізгі энергияның қайта жаңарту көздеріне гидроэнергетика жатады.
Әлемдегі гидроэнергетиканың экономикалық потенциалы шамамен жылына
8100 ТВт сағ құрайды. Қазіргі таңда жалпы элетр энергиясын өндірудегі
гидроэнергиясының үлесі 16%, ал әлемдік отындық баланста – 6% құрайды.
Жер бетінде жалпы қуаты 715 ГВт болатын 7000 астам ГЭС бар. Ірі
өндірушілер болып Бразилия, Канада, АҚШ, Қытай және Ресей табылады.
Таяу жылдары әлемде жалпы қуаты 140 ГВт жаңа алып ГЭС-ын салу
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жоспарланып отыр, бұл гидроэнергия өндірісін 20% ұлғайтуға мүмкіндік
береді. Көптеген елдер үшін кіші және жаңартылатын энергетика қазірдің
өзінде энергиямен қамтамасыз етудің маңызды компоненті болып
табылады.Ол Дания, Исландия, Жаңа Зеландия, Канада, Германия, Норвегия,
Испания және басқа да елдердің энергия үнемдеуінде маңызды рөл атқарады.
Қазақстан айтарлықтай гидроресурстарға – 170 млрд. кВт сағ ие.
Қазақстанда жаңа қуаттарын енгізу есебінен гидроқорларды пайдалануды
арттыру жоспарланып отыр.
3.2ҚР шағын ГЭС тарының гидроэнергия қорлары. Су тасқынды,
толқынды лақтырушыжәне теңізтермалдық электр станциялары
Қазақстандағы қолданыстағы ГЭС қуаттары электр энергиясынның
жылдық өндірілуінің 8,32 млрд. кВт сағ қамтамасыз ету, бұл өндіруші қуаттар
құрылымында 12 % құрайды. Қазақстан шағын өзендер энергоресурының
үлкен қорына ие. Қазақстанның қосынды гидроэнергетикалық қоры шамамен
жылына 170 млрд. кВт сағ тең. Негізгі гидроэнергетикалық ресурстар
еліміздің Шығыс және Оңтүстік-Шығыс аймақтарда шоғырланған. Тапшы
өңірлерінде су қорларын пайдалана отырып электр энергиясы жаңа көздердің
салу олардыңэнергетикалық тәуелділігін төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа
гидроэнергетикалық нысандар үшін еліміздің түрлі аймақтарында неғұрлым
перспективті болып табылатын өзендер: Ертіс, Іле, Сырдария, Шарын, Шелек,
Қаратал, Көксу, Тентек, Қорғас, Текес, Талғар, Үлкен және Кіші Алматы,
Өсек, Ақсу, Лепсі, Ырғайты.
Тау-кен жер бедерінің болуы арқасында Қазақстанның шығысы мен
оңтүстігі
айтарлықтай
гидроэнергетикалық
потенциалға
ие.Соңғы
уақыттағыжобалар арасындағы ең елеулісі болып Мойнақ ГЭС салу мен
Шардара ГЭС-ін жаңғырту табылады. Осы екі жобда да шетелдіктердің
қатысу үлесі айрықша, соның ішінде австриялық компания Андритц Гидро
өкілдерінің де.Бүгінгі күні олар Қазақстанда Иссык-2 шағын ГЭС-і мен
Мойнақ ГЭС-і үшін турбинаны жеткізуді жүзеге асырды. Бұл компания
Шардара ГЭС-ін жаңғырту бойынша жұмыс істейді.
Әлемде ГЭС маңызды ерекшеліктерінің бірі экологиялық қауіпсіздіке
байланысты екенін сезіне бастады. Дәстүрлі емес гидроэнергетика, шағын
және микро ГЭСқа қарағанда, су тасқындары толқындар мен ағымдардың
механикалық энергиясын пайдаланауына байланысты үлкен қуатқа
есептелген.
Теориялық түрде әлемдік мұхиттың бір тасу-қайту циклі электр
энергиясының 8 трлн. КВт сағ эквивалентті, ал іс жүзінде техникалық
тұрғыда осы потенциалдың шамамен 2 % пайдалану мүмкін.Тасқынның
максимал биіктігі кейбір судың қолайлы ағысы бар жерлерінде 10 м – ге
жетеді. Тасқынды электр станциялары (ТЭС) тасқынды сулар массасын
плотинада қысып ұстап, судың тасушы–қайтушы ағындарын турбинадан
өткізеді.Сондай-ақ қалтқы типті ТЭС жасалуды, оларда қалтқылардың су
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бетінде орналасқан жүйені көтеру кезінде құйылумен жасалатын жұмыстары
электр энергиясына түрленеді.
Толқынды лақтырушыэлектр станциялары (ТЛЭС) негізінқұру үшін
технологиялық қалтқы сұлбасы қолданылады; ТЛЭС басқа техникалық
нұсқасы болып поршендік сұлба табылады, оларда вертикал құдықтардағы су
деңгейінің толқындық тербелісі «поршендер» ретінде қолданылады. Олар осы
құдықтарда судың астында орналасқан ауаны турбина арқылы айдап
шығаруша ретінде қолданылады.
Теңізтермальды электр станциялары(МТЭС) мұхиттың (теңіздің)
жылулық энергиясын қолдану негізінде тұрғызылады. Бірнеше жүз метр
тереңдіктің өзінде-ақ су мен судың беткі қабаты арасындағы температура
айырмасы айтарлықтай (20 °С дейін) болатынға негізделген.
Олар тереңдіктегі суық суды (мұхиттың бірқатар географиялық
орындарында судың беткі қабатының температурасы 27-28 °С жетеді, ал 5001000 м тереңдікте 4-6 °С құрайды) алу арқылы аммиактың, фреонның және
басқа
жылутасығыштардың
булану
қағидасында
жылуагентінің
буландырғыш-конденсациялық циклін қолдана отырып жұмыс жасайды.
Технологиялық тұрғыдан олар суға батырылған немесе жартылай батырылған
станциялар болып жасалады.
3.3Шағын және микрогидроэнергетикасы
Қазіргі таңда (2000 ж. және бұдан кейінгі уақытта) гидроэнергетиканың
дамуының
неғұрлым
перспективті
бағыттары
болып
(гидроаккумуляциялайтын станцияларды – ГАЭС дамытудан басқа) шағын
ГЭС және микроГЭС саналады.
Шағын ГЭС-ға (ШГЭС) қуаты 0,1-30 МВтболатын (бұл ретте, олар үшін
турбинаның жұмыс доңғалағының диаметрі бойынша – 3м және бір
гидроагрегаттың қуаты бойынша– 10 МВт шектеу қойылды)гидроэлектро
станцияларын жатқызу қабылданған. Қондырғының қуаты 0,1 МВттөмен
болатындар микроГЭС санатына жатады.
Шағын және микро ГЭС құрылысы туралы шешім қабылдау кезінде
негізгі критерийлер болып келесілер табылады:
- су көзі мен бедері бойынша қолайлы жергілікті жағдайдың болуы;
- дамыған аймақтық энергожүйелердің болмауы;
- автономды энергиямен жабдықтау жүйелерін құрудың пайдалылығы.
Сараптамалық бағалау бойынша шағын ГЭС және микроГЭС жүйелерін
пайдалануға жарамды экономикалық гидроэнергетикалық потенциалжалпы
әлемдік гидроэкономикалық потенциалдың шамамен 35 % құрайды. Қазіргі
кезде (2000 ж.) ол 3-5 % ғана пайдаланылады.
3.4Гидроэнергетикалық қондырғылардың түрлері. Өзен су ағынын
қолдану сұлбасы. Шағын ГЭС негізгі параметрлерін анықтау
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Су энергиясы гидроэнергетикалық қондырғыларда (ГЭҚ) қолданылады.
ГЭҚ негізгі үш түрі бар:
- өзендердің энергиясын қолданатын гидравликалық станция (ГЭС);
- теңіздер мен мұхиттар ағыстарының энергиясын қолданатын
тасқындық электр станциялары (АЭС);
- жасанды көлдер мен суатэнергиясын жинақтай және қолдана алатын
гидроаккумуляциялайтын станциялар (ГАЭС).
ГЭҚ басқа электрстанциялармен салыстырғандағы қағидалық
ерекшелігі болып олар энергияның қайта жаңарту көздерін қолданатыны
табылады, ал ЖЭС отын жағылады. ГЭҚ толығымен сақталатын су
қолданылады.
Гидроэнергетикалық
қорларға
гидроэнергетикалық
қондырғыларды жұмыс істеуден таусылып қалу қауіпі төнбейді. ГЭҚ
жұмысының технологиялық сұлбасы қарапайым. Өзендердің табиғи су
қорларының ГЭС гидроэнергетикалық қорларына түрленуі гидротехникалық
құрылыстардың салынуыны арқылы жүзеге асады. Гидроэнергетикалық
қорлар турбинада қолданылады және механикалық энергияға түрленеді, ал
механикалық энергия генераторда қолданылады және электр энергиясына
түрленеді. Осылайша ГЭС су энергиясын электр энергиясына түрлендіретін
гидротехникалық құрылыс болып табылады.
3.1 суретте гидроэлектрстанциясының технологиялық сұлбасы
көрсетілген. Жоғарғы су қоймасынан НБ су жоғарғы бъефімен су
қабылдағышқа 1 келеді, ал содан кейін су таратқыш 2 арқылы турбинаға 3
жіберіледі. Су, энергиясын бере, турбинаның ағынды бөлігінен өтеді де
төменгі су қоймасына әкетіледі. Турбина генератордың роторын 4
айналдырады және оның статорында 5 электр энергиясы өндіріледі. Осы ток
шиналар 6 арқылы жоғарлатқыш трансформаторға 7, таратқыш
қондырғыларға 8 беріледі және жоғарғы кернеу (напряжением) әсерінен
электр жеткізуші желілері 9 арқылы электр энергиясын тұтынушыларға
бағытталады.

3.1 сурет – Гидроэлектрстанциясының технологиялық сұлбасы
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Кез келген электрстанциясының, сонымен қатар гидроэлектр
станциясының да, негізгі сипаттамасы болып электрэнергиясының өндірулігі
мен қуаты табылады. Каналдағы немесе өзендегі су ағыны белгілі бір биік
деңгейден құлаған кезде,сол су ағыны қарастырылып отырған аймақта үздіксі
жұмыс істейді, ол жұмыс судың ішкі кедергісі мен ағындағы үйкеліс
кедергісін жоюға жұмсалады. Егер осы кезде қарастырылып отырған ағын
бөлігінде шығын Q ағысы болса (суағынының берілген аудан қимасынан 1
секундта ағып өтетін су мөлшері, м/с), онда 1 секундта атқарылатын су
жұмысы, яғни Вт немесе Дж/с өрнектелетін потенциалды су ағысы қуаты
келесі кейіптеме арқылы табылады:
(3.1)
N    g  Q  H  9810  Q  H ,
3
мұнда  – су тығыздығы, кг/м ;
g–еркін түсу үдеуі, м/с;
Q–су шығыны,м/с;
H– тегеурін, м.
Энергия түрленуі кезінде шығындардың болу себебінен қуаттың
барлығы пайдалы электр қуатына түрлене алмайды. Оларды қосынды ГЭС
пайдалы әсер коэффициентін енгізу арқылы ескеруге болады. Ол су
қабылдағыштағы, су ағыстарындағы, турбинадағы және генератордағы
шығындарды ескереді. Демек, ГЭС шғысындағы пайдалы электр қуаты келесі
кейіптеме арқылы табылады:
N = ρ • g • Q • H = 9810 • Q • H • ηГ • ηТ ,
(3.2)
мұнда Т– турбина ПӘК-і;
Г – генератор ПӘК-і.
Уақытты t, с қуатқа N көбейту арқылы табылатын су ағыс энергиясы Э,
кВт·сағ келесідей:
Э=

9810 • Q • H • t W • H
=
,
3,6
367

(3.3)

мұнда W = Q • t –пайдаланылған су ағысыныңкөлемі, м3.
Бұл тәуелділік теориялық немесе потенциалды гидроресурстарды
бағалайды, яғни оның электр энергиясына түрленуі кезіндегі су энергиясының
және пайдаланылған су шығынын ескермейді. Ағындағы су энергиясын
электр энергиясына түрлендіру үшін, жоғарыда көрсетілген кейіптемеге сай,
шығын мен тегеуріннің мәні болу керек. Шығын мен тегеуріннің мәні жоғары
болған сайын қуат мәні жоғары болады. Нақты табиғи жағдайда тегеуріннің
белгілі орнында шоғырлануы аз кездеседі. Оны тек сарқырамалар ғана жасай
алады. Жазық көлдердің, негізінен суының бос беткі қабатының еңістігі 510 см/км, ал таулы сулардікі 5-10 м/км. Сондықтан ГЭС турбиналарында
қолданатын тегеурін қажетті шамада болу үшін оларды жасанды түрде
жасауға тура келеді. Тегеуріннің кез келген ыңғайлы жеріндегі
концентрациясы
бөгетті
немесе
деривациялық
сұлба
бойынша
гидротехникалық құрылыс көмегімен іске асады.
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4 Дәріс №4. Күн энергиясын қолдану
Дәрістік сабақтың жоспары: күн энергиясын жылуға түрлендіру
процестерінің физикалық негіздері. Түрлендіргіштер жіктемесі: фотоэлектрлік
станциялар; гелиоэлектрлік станциялар (ГЕЭС); күн коллекторлары.
Дәрістің мақсаты: күн энергиясын жылуға түрлендіру процестерінің
физикалық негіздері және оның мағынасы туралы түсініктерін қалыптастыру.
4.1 Күн энергиясын жылуға түрлендіру процестерінің физикалық
негіздері
Күн дәстүрлі емес энергия көздерінің ішінде ең негізгі болып саналады.
Күннің өлшемдері орасан зор – диаметрі 1392 мың. км және массасы 2·1030кг.
Жерден күнге дейінгі орташа ара қашықтық– 150 млн км.
Күн энергиясы кеңістікке жұлдыз (күннің) ішінде өтетін термоядролық
реакция нәтижесінде шағылады. Бұл реакцияның салдарынан сутегі гелийге
айналады. Гелий ядросының массасы 4 протон массасынан кіші, сондықтан
ядроның масссасының біраз бөлігі энергияға айналады. Күннен шағылған
энергияның қуаты 2·1023 кВт-ты құрайды. Күннің тура ортасында
температура 8-10 млн К-ға жетеді де, оның шеткі беттік қабаттарына қарай
азайып 5800 К төмендейді. Күн энергиясын жылуға түрлендіру процестерінің
физикалық негіздерінің мағынасы осында.
Жер бетіне мөлшері1,7·1014кВт энергия ағыны түседі. Мұнің өзі күннен
бір сағат ішінде жер бетіне түсетін энергияның адамзаттың барлық
мұқтаждары үшін бір жылға қажет энергияны қамтамсыз етуге жеткілікті
екендігін көрсетеді.
Күн
энергиясын
сипаттайтын
негізгі
шама
болып
күн
2
тұрақтысыI0=1353 Вт/м есептеледі, ол атмосферадан жоғары орналасқан
ауданшаға перпендикуляр бағытпен түсетін күннен шағылған энергия
ағынының тығыздығына тең.
Жер беті деңгейінде күн тұрақтысының мәні 1000 Вт/м2-ден аспайды.
Қарастырылып отырған күн энергиясы түсетін ауданшаның энергиямен
сәулеленуі ауданша орналасқан географиялық ендікке (тропикке қарай
сәулену күшейеді), жыл және тәулік мезгіліне, атмосферанның бұлттануына
және ластануына, ауданшаның көкжиекпен көлбеулік бұрышына тәуелді
болады. Кез келген жағдайда көкжиекпен көлбеу орналасқан ауданша оған
горизонтал орналасқан ауданшадан көбірек энергияны қабылдайды.
Күн тұрақтысы
I0– бірлік
уақыт аралығында толқындар
ұзындықтарының барлық диапазонында бірлік ауданша қабылдайтын күннің
сол ауданшаны сәулелендіруші энергиясының мөлшері. Ауданша күн мен жер
аралығында жер атмосферасынан тыс таралған күн сәулелеріне
перпендикуляр бағытта орналасады.
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I0 мәні космостық аппараттардан жүргізілген өлшеулерден алынған
және стандартқа сәйкес I0=1353 Вт/м2 тең деп қабылданады. Күн
тұрақтысының тиімді мәні I0эфф күн мен жер ара қашықтығының маусымдық
ауытқуларын ескереді және келесі формуламен анықталады:
360n
I 0 эфф = I 0 1 + 0,033 cos
,
(4.1)
365
мұнда n – 1-ші қаңтардан бастап саналатын күннің реттік нөмірі.
Атмосфера қабатынан өткенде күннің жарығы инфрақызыл сәулелердің
су буларымен, ультра күлгін сәулелердің озон қабатымен жұтылуына және
сәулелердің атмосфералық тозаңмен аэрозолдар әсерінен шашырауына
байланысты әлсірейді. Кері шағылған жылудың үлесі сәулелердің алдымен
қандай бетке түсуіне байланысты. Мысалы құрғақ қара топыраққа түскен
сәулердің кері шағылу үлесі 0,14, жыртылған егістік беті үшін 0,26-0,38, қар
беті үшін 0,6-0,9, су беті үшін 0,2-0,78 шамасын құрайды және үлестің мәні
күн сәулерінің сол беттерге құлау бұрышына тәуелді болады.
Субтропиктермен шөлді мекендерде күн сәулелері қуатының орташа
жылдық мәні 210-250 Вт/м2, Европаның орталық бөлігі үшін 130-210 Вт/м2,
солтүстік Европа мемлекеттері үшін 80-130 Вт/м2 құрайды.
4.2 Күн энергиясын түрлендіргіштер жіктемесі
Күн энергиясын электр энергиясына түрлендіруші үш негізгі
түрлендіргіштерді атап өтуге болады:
- фотоэлектрлік түрлендіргіштер – ФЭТ;
- гелиоэлектростанциялары (ГЕЭС);
- күн коллекторы (КК).
Фотоэлектрлік түрлендіргіштер деп жарықтың әсерінен бойында
электр қуаты пайда болатын жартылай өткізгіш құрылғыны айтады.Жартылай
өткізгіштердің электрлік қасиеттері аймақтық теория негізінде түсіндіріледі.
Оған сәйкес валенттік аймақ пен өткізгіш аймақ бір-бірінен энергетикалық
саңылау арқылы ажырайды және бұл аралықты тыйым салынған аймақ деп
атайды (4.1 сурет).
Валенттік аймақ электрондарға толы болады. Өткізгіш аймақ керісінше
электрондарға зәру немесе электрондарменішінара толтырылған болады.
Аймақтардың өзара орналасуы және тыйым салынған аймақтың ендік өлшемі
өткізгіштік қасиеттерге ықпалын тигізеді және осыған байланысты қатты
денелер өткізгіштерге, жартылай өткізгіштерге және диэлектриктерге
жіктеледі. Фотонның валенттік электронға тиісуі кезінде электрон қозады
және фотонның энергиясы жеткілікті болған жағдайда ол өткізгіштік
аймағына өтіп кете алады.
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4.1 сурет – Меншікті өткізу қабілеті бар жартылай өткізгіштің аймақтық
структурасы
Қазіргі кезде фотоэлектрлік түрлендіргіштерде кремний қолданылады.
Таза кремнийде сырттан қосылған атомдар болмайды. Техникалық таза
кремнийдің құрамында аз мөлшерде сырттан қосылған атомдар болады, олар
өздерінен электрондарды ажырата алады және керісінше қосып ала алады.
Егер меншікті өткізгіштік қасиеті бар жартылай өткізгішке сырттан
қоспа иондар енгізсе, онда қоспа өткізгіштік болады. Мысалы, егер
кристалдық торда төрт валентті кремнийді валенттігі төмен атоммен
алмастырса, онда торда еркін электрондарды өзіне күшпен қосып алатын
акцепторлық
түйіндер
пайда
болады.
Акцепторлық
атомдардың
энергетикалық деңгейлері тыйым салынған аймақта орналасады және ол
деңгейлер валенттік аймаққа жақын болады. Еркін электрондардың жоқтығы
кристалдық тордың оң таңбалы, бос орындар деп аталатын ерекше күйіне
алып келеді. Бос орындар өздерін электронмен толтыруға тырысады, бірақ бос
орынға келген электронның орнында тағы да бос орын пайда болады.
Мұндай құбылысты бос орындардың жартылай өткізгіш бойында орын
ауыстыруы деп қарастыруға болады. Егер валенттігі кремниймен
салыстырғанда жоғары қоспаны торға енгізсе, онда электрондарын беруге
бейім донорлық түйіндер пайда болады. Мұндай жағдайда жартылай өткізгіш
бойында еркін электрондар орын ауыстырады.
Бірінші типті жартылай өткізгіштер р-типті, ал екінші типті жартылай
өткізгіштер n-типті деп аталады.
Техникалық таза жартылай өткізгіштерге қарағанда, қоспалы
өткізгіштігі бар материалдардың электр өткізгіштігі аса жоғары болады. nтипті жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі таза өткізгішпен
салыстырғанда жоғары, себебі донордың иондалу энергиясы тыйым салынған
аймақтың ендік өлшемінен кіші болады, сондықтан фотондар қозған кезде
электрондар өткізгіш аймаққа тез өте алады, яғни фотонның қозуына азырақ
энергия қажет болады.
Тура осындай жағдай р-типті өткізгіштерде де байқалады, дегенмен бұл
жерде бос орындардың валенттік аймаққа өтуіне азырақ энергия қажет.
4.2 суретте күндік жартылай өткізгіш фотоэлементтің қарапайым
құрылысы көрсетілген. Жартылай өткізгіш фотоэлектрлік түрлендіргіштер
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(ФЭТ) күн энергиясын электр энергиясына айналдыру үшін энергетикалық
тұрғыдан ең тиімді құрылғылар болып есептеледі.

4.2 сурет – Күндік элементтің (КЭ) қарапайым құрылысы
ФЭТ тән тепе-теңдік температурасы шамамен 300-350 Кжәне Күн
температурасы шамамен 6000 К кезінде олардың шекті теориялық ПӘК >
90 % болады. Бұл қайта оралмайтын энергия шығындарын төмендетуге
бағытталған, құрылымды және түрлендіргіш параметрлерін оптимизациялау
кезінде практикалық ПӘК 50 % және одан да жоғары (зертханаларда ПӘК
40 % жетті) көтеру әбден мүмкін екенін білдіреді.
Гелиоэлектрстанциясы (ГЕЭС) – жоғары концентрленген күн
сәулелерін жылу машиналарын (бу, газтурбиналарын, термоэлектрлік және
т.б.) іске келтіретін энергия ретінде қолданатын күн қондырғысы. Мегаватт
деңгейлі күн фотоэлектрстанциясы бірнеше фотовольттік панель желілерінен
тұрады және олар монтаждау жүйесіне орнатылған (4.3 сурет).

4.3 сурет – Күн фотоэлектрстанциясының құрылымы
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Әр желі инвертерға тұрақты ток кабелі арқылы қосылған. Инвертор
тұрақты токты айнымалыға, электр қондырғысын (элетр энергиясын
тұтынушылар) қоректендіретін токқа түрлендіреді.
Күн коллекторлары – көрінетін жарық және инфрақызыл сәулелену
арқылы тасымалданатын Күннің жылу энергиясын жинауға арналған
қондырғылар. Коллектор, сонымен қатар, жылуы ыстық сумен қамдауға,
жылытуға
және
хауызды
қыздыру
шығындалатын
жылуды
жылутасымалдағышқа жеткізу мақсатында қолданылады. Жазық күн
коллекторы әйнектен немесе пластиктен жасалған мөлдір жабынудан (дара,
қос немесе үштік) (4.4 сурет), суды циркуляциялайтын каналдары бар
жылуқабылдағыштан тұрады.

4.4 сурет – Жазық күн коллекторының конструкциясы
Күн коллекторының негізгі элементі болып абсорбер табылады.
Абсорбер – бұл күн энергиясының толық жұтылуын қамтамасыз ететін
арнайы селективті жабындысымен қапталған коллектор беті. Қыздырыла
отырып, абсорбер коллектордың ішкі бетіне жылу шашыратады. Бірақ,
жоғары емес температурада бұл шашырау, көбіне, әйнек панель арқылы
нашар өтетін инфрақызыл сәулелер. Жылу шығындарын азайту үшін, төменгі
және бүйір беттерінде жылу оқшаулаудың айтарлықтай қалың қабаттары
орнатылады. Абсорбер материалы ретінде, әдетте, мыс немесе алюминий
қолданылады.
Ашық күн коллекторлары күн сәулелерін жұту коэффициентінің мәні
және ультрақызыл сәулелену әрекетіне беріктігі жоғары болатын пластиктен
немесе резинадан жасалған бет болып табылады. Аты көрсетіп тұрғандай,
бұндай коллекторлардың жылу жұтқыш қабаты әйнекпен қапталмайды
(абсорбер жоқ). Хауыздағы суды жылыту үшін ашыұ гелиожүйелерде ғана
қолданылады.
Жылу шығындарын азайту мақсатында қыста коллектор корпусын
герметизациялайды. Жазық күн коллекторы жылы мезгіл кезінде эффективті,
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және керісінше, қыста жылу шығындары жоғары болу салдарынан
эффективтілігі әлдеқайда төмен.
Жазық коллекторлардың негізі артықшылықтарының бірі – айтарлықтай
төмен бағасы және жаздағы елеулі эффективтілігі. Кемшіліктері – қыстағы
эффективтілігінің төмендігі және монтаждау ыңғайсыздығы, себебі жазық күн
коллекторы үй төбесіне шығару қиынға соғатын біртұтас құрылыс болып
табылады.
Күн коллекторларының негізгі екі түрі бар: жазық және ваккумдық
құбырлы.
Жазық
күн
коллекторлары.
Жазық
күн
коллекторлары
жылутасығыштың қыздыру деңгейі 80-90 ºС аспайтын жүйелерде
қолданылады.
КЭК негізгі сипаттамасы болып оның жылулық ПӘК табылады. Ол
коллекторға түсетін күн энергиясының Qл қандай мөлшері тұтынушыға жылу
түрінде Qпол берілетінін көрсетеді:


Qпол QЛ  QПОТ

,
Qл
QЛ

(4.2)

мұнда Qпол = Qл - Qпот , себебі пайдалы жылу мөлшері Q л және Qпот
айырмасы арқылы табылады. Өз кезегінде олар белгілі формуламен
есептеледі:
Qпот = k  F (Ta  T0 ) ,
(4.3)
мұндаk – орташа эффективті жылуберу коэффициенті;
F – жылуберу бетінің ауданы;
Ta және T0 – сәйкесінше, абсорбер бетінің орташа температурасы
және қоршаған орта температурасы.
Күн коллекторы 100 %эффективті болу мүмкін емес. Себебі, жылу
энергиясына түрлену кезәнде және оптикалық шығындар пайда болады. Жылу
шығындары – бұл күн коллекторында жылу энергиясына түрленген, бірақ
жылутасығышты қаздаруға қолданылмай, қоршаған ауаға таратылған күн
энергия бөлігі. Берілген шығын түрлері коллектор мен қоршаған ауа
температуралар айырымына және жылу шығындар коэффициентінеk₁ (жылу
шығындарының сызықты коэффициентіВт/(м²·К)) және k2 (жылу
шығындарының сызықтыеместігін ескеретін коэффициентіВт/(м²·К)) тәуелді.
Күн коллекторының ортақ эффективтілігін коллектор ПӘК анықтайды:
  0 

k1  T k 2  T 2

,
E
E

(4.4)

мұндаη – коллектордың пайдалы әсер коэффициенті;
η0 – оптикалықпайдалы әсер коэффициенті;
k1 – жылу шығындар коэффициенті,Вт/(м²·К);
k2 – жылу шығындар коэффициенті,Вт/(м²·К);
 T = (Ta  T0 ) – коллектор және ауа температуралары арасындағы
айырымы, К;
Е – күн сәуле шашырауының қосынды қарқындылығы.
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ПӘК максималды мәні температуралар айырымы ∆Т нөлге тең болғанда
іске асады. Бұл жағдайда коллекторда жылу шығындары болмайды. Бірақ
осындай идеал шарттар практикада кездеспейді. η0 мәні кез келген күн
коллекторының төлқұжаттық мән болып табылады және күн коллекторының
құжатында міндетті түрде көрсетілуі керек.
4.5 суретте түрлі коллекторлардың жылулық ПӘК-ның коллектор мен
ауа температуралар арасындағы айырым тәуелділігі көрсетілген.

4.5 сурет – Түрлі типті күн коллекторларының эффективтілігін салыстыру
Вакуумды коллекторлар. Жоғары температураларға дейін қыздыру үшін
вакуумды коллекторлар қолданылады. Оларда абсорбирлеуші бет қоршаған
ортамен вакуумдалған кеңістік көмегімен бөлінген. Ол конвекция мен жылу
өткізгіштікті болдырмау есебінен, сыртқы ортаға кететін жылу шығындарын
айтарлықтай төмендетеді. Ал сәуленеуден болатын жылу шығындары
селективті жапқыштар қолдану арқылы басылады. Конструкциясы
құрылымды түрде 4.5 суретте көрсетілген вакуумды коллекторлар
жылутасығышты 120-150ºС және одан да жоғарыға дейін қыздыра алады.
Вакуумды құбырлы коллекторларда оқшаулағыш рөлін шыны
колбадағы кеңістікті толтыратынвакуум атқарады. Колбада абсорбер
орналастырылған. Вакуумды құбырлы күн коллекторларының бірнеше түрі
бар:
- шыны түтік түріне байланысты (коаксиалды жәнеқаламды);
- жылу канал типіне байланысты (жылулық түтік, тура ағынды);
«Прогресс-ХХI» (Ресей) фирмасы шығаратын гелио жүйелерде жоғары
эффективті вакуумды құбырлы гелиоколлекторлар қолданылады. Ваккумды
жылу құбыры автономды және аса берік борсиликатты шыныдан тұрады.
Сыртұы түтігі – түссір, ал ішкі минималды сәуле шағылту кезінде
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максималды жылу сіңірілуді қамтамасыз ететін арнайы селективті жабынға
ие.
«Прогресс-ХХI» күн су қыздырғышының ішкі және сыртқы түтіктер
арасындағы вакуумды қамтамасыз ету үшін, сақтау және эксплуатациялау
кезінде түіктен бөлінетін СО, СО2, N2, O2, H2О жәнеH2газдарын жұтатын,
бариерлік газ сіңіргіштерді қолданады және ол күн коллектор түтігіндегі
вакуум күйінің нақты визуалды индикаторы болып табылады. Түтіктің
газдалу кезінде бариерлік қабат күміс түстіден аққа айналады, ол вакууады
күн су қыздырғыш құбырының бүтіндігін анықтауға мүмкіндік береді.

4.6 сурет – Жылу түтік жұмысының сұлбасы

4.7 сурет – Вакуумды күн коллекторындағы жылулық түтіктің жұмыс істеу
сұлбасы және шатырдағы күн коллекторының орналасуы
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Күн сәулелері (тура, шашыраңқы) болғанда жылудың сіңірілуі мыс
түтігінде іске асады. Ол ваккулды түтіктің ішінде орналасқан және қыздыру
кезінде буланатын органикалық емес улы емес сұйықтық бар. Түтіктегі қысым
төмне болғандықтан, булану тіпті -25-30°С төмен температураларда да іске
аса береді. Бу жылу түтігінің ұшына (конденсаторға) көтеріледі. Мұнда
гелиоколлектор жылуөткізгішінде ағып жатқан жылутасымалдағышқа
(антифризға) жылуын береді. Содан кейін ол конденсацияланады және төмен
түседі және процесс қайталанады.
Вакуумды түтіктері бар күн су қыздырғыш салқын күндерде де жақсы
нәтиже көрсетеді. Себебі олар бұлттар арқылы өткен инфрақызыл сәуле
энергиясын сіңіре алады. Вакуумның оқшаулағыш қасиеттерінің арқасында,
гелиожүйенің жұмысына желдің және төмен температуралардың әсері, жазық
күн коллекторына әсерімен салыстырғанда аз. Вакуумды күн коллекторы бар
гелиожүйе -35 °С температураға дейін жақсы жұмыс істей алады. Вакуумдыұ
түтіктер дөңгелек. Осының есебінен гелио коллекторға келіп түсетін күн
сәуле шашырауының мөлшері таңнан кешке дейін тұрақты болып қалады. Бұл
жазықпен салыстырғанда, қосынды сіңірілген энергияны арттырады. Түтіктер
күн су қыздырғышында параллель орналастырылған, олардың көлбеулену
бұрышы жылыту жүйесінің орналастырылу орнының географиялық ендігіне
байланысты. Солтүстіктен оңтүстікке бағытталған, күні бойы ваккумдық күн
коллекторлар түтіктері күн соңынан пассивті қозғалады.
Вакуумды коллекторлардың артықшылықтары:
- жыл бойғы жоғары ПӘК;
- қыс мезгіліндегі максимал ПӘК.
Кемшіліктері:
- бағасы қымбат;
- коллектордың басқы түрлерімен салыстырғанда, салмағы үлкен және
көлемі ауқымды;
- қысқы мезгіл кезінде қар жауу мен қырау пайда болу салдарынан
болған салқын климаттық жағдайлардағы жұмыс эффективтілігінің төмендігі.
5 Дәріс №5. Күн энергиясын жылу энергиясына айналдыру
Дәрістік сабақтың жоспары: гелио-жылумен жабдықтау жүйелері
және олардың классификациясы. Жылу аккумуляторлары. Актинометрикалық
бақылау деректері.
Дәрістің мақсаты: гелио-жылумен жабдықтау жүйелері мен олардың
классификациясы жайлы түсініктер мен білімді қалыптастыру.
5.1 Гелио-жылумен
классификациясы

жабдықтау

жүйелері

және

олардың

Гелио-жылумен жабдықтау жүйелері деп жылу көзі ретінде күн сәуле
таралу энергиясын қолданатын жүйелерді айтады. Басқа төмен температуралы
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жылыту жүйелерінен олардың сипаттамалық ерекшелігі болып арнайы
элемент – гелиоқабылдағыш, яғни күн сәулесін қабылдап, оны жылу
энергиясына айналдыруға арналған құрылғы табылады.
Күн сәуле шашырауын қолдануы бойынша гелио-жылумен жабдықтау
жүйесі пассивті және активті болып бөлінеді. Пассивті гелио-жылумен
жабдықтау жүйесі деп, күн сәулесін қабылдап, оны жылу энергиясына
айналдыруға арналған элемент ретінде ғимараттың өзі немесе оның жеке
қоршаулары болатын жүйені айтады (ғимарат-коллектор, қабырға-коллектор,
шатыр-коллектор және т.б.).5.1 суретте ғимараттың қабырғасын күн энергия
коллекторы ретінде пайдаланатын пассивті төмен температуралы гелиожылумен жабдықтау жүйесі көрсетілген.

1 – күн сәулелері; 2 – мөлдір экран; 3 – ауа жапқышы; 4 – қыздырылған
ауа; 5 – ғимараттан алынған салқындатылған ауа; 6 –ғимарат қабырғасының
ұзын толқындық сәулеленулер арқылы жылынуы; 7 – қабырғаның қара сәуле
қабылдаушы беті; 8 – жалюздер.
5.1 сурет – Пассивті төмен температуралы гелио-жылумен жабдықтау жүйесі
Активті гелио-жылумен жабдықтау жүйесі деп, гелиоқабылдағыш
ғимаратпен байланысы жоқ, дербес құрылғы болып табылатын
төментемпературалы жылумен жабдықтау күн жүйелерін айтады (5.2 сурет).
Активті гелиожүйелерін төмендегідей бөлуге болады:
-тағайындауы бойынша (ыстық сумен жабдықтау жүйелері, жылыту,
жылыту мен салқындатуға арналған аралас жүйелер);
-пайдаланылатын салқындатқыштың түрі бойынша (сұйық – су,
антифриз және ауалық);
-жұмыс істеу ұзақтығы бойынша (жыл бойы, маусымдық);
-сұлбаларының техникалық шешімі бойынша (бір-, екі-, көп контурлы).
Ауа жұмыстық параметрлерінің барлық диапазонында қатпайтын кең
таралған жылутасымалдағыш болып табылады. Оны жылутасымалдағыш
ретінде пайдалану кезінде, жылыту жүйелерін желдету жүйесімен біріктіруге
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болады. Дегенмен, ауа – жылусыйымдылығы төмен жылутасымалдағыш, ал
ол өз кезегінде, су жүйелерімен салыстырғанда, ауаны жылыту жүйе
қондырғыларыүшін металды тұтыну шығынының артуына әкеледі.

5.2 сурет – Активті гелио-жылумен жабдықтау жүйесінің мысалы
Су
жылусыйымдылығы
жоғары
және
кеңінен
таралған
жылутасымалдағыш болып табылады. Бірақ, 0 °C-тан төмен температурада
оған қатпайтынз сұйықтықтарды қосу керек. Бұдан басқа, оттегімен қаныққан
су құбырлар мен қондырғылардың тотығуын тудыратынын ескеру қажет.
Бірақ сулы гелиожүйелерде металдың шығыны әлдеқайда төмен, бұл олардың
кең қолданылуына үлкен ықпал етеді.
5.2 Жылу аккумуляторлары
Жылу аккумуляторларының сыйымды түрі гелио-жылумен жабдықтау
жүйелерінің маңызды элементтерінің бірі болып табылады. Жылу
аккумуляторлары (буферлік сыйымдылықтар) жылу жабдықтарын пайдалану
кезінде жылу энергиясын жинақтауға және оны қондырғыларды өшіргеннен
кейін қолдануға арналған.
Жылуды жинақтау, тәулік пен жыл ішінде күн энергиясы түсуінің
периодтылығымен, сондай-ақ гелио жүйелеріндегі жылуды өндіру графиктері
мен оның жылумен жабдықтау жүйелерінде тұтынуы сәйкес келмейтініне
байланысты. Гелио жүйелерінің жылу аккумуляторлары регенеративті жылу
алмастырғыштарға жатады, олар үшін жұмыс сипаттамасы циклді түрде және
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ол екі кезеңді қамтиды: жылу энергиясының аккумуляторының зарядталуы
және оның отыруы. Гелио жүйелер үшін резервуары бар, жылу жинағыш
материалмен ЖЖМ (су, ауа, табиғи тас, тастар) толтырылған сыйымды жылу
аккумуляторлары қолданылады. Конструкциясы мен жұмыс істеу қағидасы
бойынша гелио-жүйеге арналған жылу энергиясының аккумуляторлары қатты
толтырмасы барсұйық ЖЖМ және жеңіл балқитын ЖЖМ-мен болуы мүмкін.

1 – жылуалмастырғыш; 2 – суық су; 3 – ыстық су; 4 – жылулық
оқшауланған бак (бункер); 5 – қиыршық тас қабаты 6 – торлар; 7, 8 – ауаны
беру және шығару.
5.3 сурет – Сыйымдылық түрдегі жылу аккумуляторлары: сулық (а) және
шөгінділі (галечный) (б)
Жылутасымлдағыш қозғалысы мәжбүрлі түрде (сорғыларды пайдалану
көмегімен) немесе табиғи циркуляция арқылы (термософон) жүргізіледі.
Аккумуляторлар болады: рекуперативті – жылуды жинақтау жылу беру
бөлгіш қабырға және сүйық ЖЖМ қыздырылуы арқылы жүзеге асады;
регенеративті – жылуды жинақтау және ЖЖМ-дың отыруы, қатты ЖЖМ-дың
қыздырылуы мен салқындатуы алма-кезек іске асыру арқылы өтеді; әкелінген
жылу қатты ЖЖМ-дың балқуына жұмсалады.
Аккумулятордың энергосыйымдылығы – бұл T1ак -дан T2ак °С-қа дейін
қыздыру кезінде массасы М ак , кг, жылусыйымдылығы Сак ,Дж/(кг·К) ЖЖМ
сіңіретін жылу мөлшері Qак ,Дж
Qак  М акСак (Т 2ак  Т1ак ) , Дж.
(5.1)
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Аккумулятордың энергосыйымдылығының Qак ЖЖМ көлеміне Vак ,м3
қатынасы, нақты энергосыйымдылық деп аталады:
qv 

Qак
, Дж/м3
Vак

(5.2)

Зарядтау ұзақтығы τзар, с, аккумулятор конструкциясына, ЖЖМ түрі мен
массасына және күн коллекторларының жылу өнімділігіне QТ байланысты:
Qак
,
(5.3)
τ=
QТ ηКСЭ ηак ηтр
ηКСЭ , ηак , ηтр –сәйкесінше, күн энергия коллекторында КЭК,
аккумуляторда және құбыр желісіндегі жылу шығындарды сипаттайтын ПӘК.
5.3 Актинометрикалық бақылау деректері
Актинометрия – атмосфера жағдайында күн, жер үсті және
атмосфералық сәулеленуді зерттейтін ғылым. Бұл осы немесе басқа
географиялық аймақтың ауа-райын анықтайтын негізгі факторларының бірі.
Негізгі актинометриялық шамаларды өлшеу (тікелей күн сәулесі,
аспанның шашыраңқы радиациясы, жер бетіндегі сәулелену беті, жердің жылу
балансы көрсететін күн радиациясының жалпы саны) бүкіл әлемде орналасқан
және гидрометеорологиялық қызмет көрсету желісін қалыптастыратын
барлық метеорологиялық станцияларда жүргізіледі.
Метеорологиялық бақылаулар осы станцияларда біртұтас әдістерді
қолдана отырып, бірдей құралдардың көмегімен және күннің белгілі бір
уақытында (жедел бақылауар) жүргізіледі.
Актинометрикалық бақылаулар желілерде климат пен адам қызметінің
жағдайын айқындайтын, сондай-ақ экономикалық қызметтің түрлі
салаларында практикалық мәселелерді шешетін радиациялық режимді
зерделеу желісінде жүзеге асырылады.
Актинометрияда энергетикалық жарықтандыруды, яғни күннен,
атмосферадан және жер бетінен өтетін сәулеге перпендикуляр жазықтыққа
келетін сәуле ағынының тығыздығын зерттейді. Бұл радиация деп аталады.
Сәулелену көзіне және, тиісінше, актинометриядағы спектральды құрамына
байланысты олар күн, жердегі және атмосфералық радиация деп бөлінеді. Әр
түрлі радиация сипаттамаларын анықтау үшін актинометрикалық бақылаулар
жүргізіледі. Радиацияның өлшенетін түрлеріне келесілер жатады:
- Күннен және радиусы 5о күн маңынан тік параллель сәуле түрінде
келетін тәкелей күн радиациясы S;
- күн және күнге жақын аймақты қоспағанда, аспан күмбезінен жер
бетіне түсетін шашыраңқы радиация D;
- тікелей және шашыраңқы радиация ағынын білдіретін жалпы Q
радиациясы (Q = S + D);
- белсенді бетінде көрсетілген қысқа толқынды радиация Rk;
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- барлық келетін және кететін радиация арасындағы айырмашылық
ретінде анықталған радиациялық баланс B;
- ұзын толқынды радиациясының радиациялық балансы ВD.
6 Дәріс №6.Күн электр станциялары
Дәрістік сабақтың жоспары: күн электр станциясының негізгі
элементтері. Жылу аккумуляторы бар күн электр станциясының жұмыс істеу
қағидасы мен сұлбасы. Модульдік типтегі күн электр станциялары.
Дәрістің мақсаты: күн электр станциясының түрлері бойынша білімді
тереңдету және бекіту.
6.1 Күн электр станциясының негізгі элементтері
Күн энергиясын электр энергиясына айналдыруға арналған қондырғы
күн электр станциясы (КЭС) деп аталады. КЭС конструкциясы бойынша
мұнара және модульдік түрдегі қондырғыларға болып бөлінеді. Мұнара
түріндегі КЭС-да шағылдыратын элементтерге түсетін күн радиациясының
барлығы бір жылу қабылдағышта шоғырланады. Модульдік жүйелер әр түрлі
элементтерден жинақталады, сонымен қатар олардың әрқайсысында
шағылдырғыш және жылулық қабылдағыш болады. Барлық модульдер бірбірімен байланысқан.
6.1 суретте мұнаралы КЭС көрсетілген.Күн сәулелері мұнараға қатысты
солтүстік жағынан сектор түрінде концентрлі орналасқан айна
шағылдырғыштарға (гелиостатқа) түседі. Мұнараның басында дәнекерленген
құбырлар панелінен тұратын орталық термалды қабылдағыш 3 орналасқан.
Жылу қабылдағышы 3 барлық гелиостаттардан бағытталған күн радиациясын
қабылдайды.

1 – глиостаттар; 2 – мұнара; 3 – жылулық қабылдағыш; 4 – бу
тасымалдау желісі; 5 – бу турбинасы; 6 – электр генераторы; 7 – конденсатор;
8 – сорғы.
6.1 сурет – Мұнаралы КЭС сұлбасы
32

Орталық жылу қабылдағыш арқылы жұмыстық дене (су)
циркуляцияланады, онда ол қыздырылады және берілген температурадағы
буға айналады. Бу бу құбыры 4 арқылы турбинаға 5 кіреді, онда
электргенераторы 6 айналады және электр энергиясын өндіреді.
Пайдаланылған бу турбинадан кейін конденсаторға 7 барып, сумен
салқындатылады және конденсацияланады. Конденсат сорғы 8 арқылы
орталық жылу қабылдағышқа 3 беріледі.
Гелиостатқа берілетін энергия ағынын арттыру үшін, олар күндізгі
уақытта бір немесе екі ось айналасында шағылыстырғыштарды айналдыратын
бақылаушы жүйелердің сенсорлары мен электр жетектерімен жабдықталған.
Бір ості қадағалау жүйесі кезінде қабылданған энергия ағыны 20-22 %
артады, ал екі ості жүйе үшін стационарлық гелиостатқа берілетін энергия
ағынымен салыстырғанда 30 % артады.
KJ 

Епр

(6.1)

Е гел

МұнаралыКЭС-да K J концентрация коэффициенті бірнеше жүзден
бірнеше мыңға дейін өзгереді.
Гелиостат – бірнеше шаршы метрлік ауданы бар, тірекке бекітілген
және жалпы орналасу жүйесіне қосылған айна. Айна кеңістіктегі бағдарын
күннің орналасуына байланысты өзгертеді. Қадағалау жүйесінің негізгі
міндеті – станцияның барлық айна орындарын, кез келген уақыт мезетінде
олардан шағылатын сәулелердің барлығын резервуарға түсетіндей
орналастыру. Күн ашық ауа-райында, резервуардағы температура 700 °C-қа
дейін жетуі мүмкін.Мұндай температура параметрлері көптеген дәстүрлі
жылу электр станцияларында қолданылады, сондықтан энергияны өндіру
үшін стандартты турбиналар қолданылады. Шындығында, осы типтегі
станциялардан салыстырмалы түрде жоғары ПӘК (шамамен 20 %) және
жоғары қуат алуға болады.
6.2 Жылу аккумуляторы бар күн электр станциясының сұлбасы
және жұмыс істеу қағидасы
КЭС-ның жұмыс істеу ұзақтығын күніне бірнеше сағатқа (4-тен 7-ге
дейін) ұзарту үшін жылу аккумуляторын қолданамыз (6.2 сурет). Бұл
жағдайда жылулық сұлба екі контурдан тұрады. Бірінші контур ыстыққа
төзімді маймен немесе балқытылған тұздармен KNOj + NaNO2 + NaNOj
толтырылған.
Гелиостат өрісімен 1 шағылыстырылған күн сәулелері орталық жылу
қабылдағышқа 2 түседі және онда аралық жылу тасымалдағыштын
температурасын 390-570 °С дейін қыздырады. Содан кейін қыздырылған
жылутасымалдағыш
аккумуляторға
3
түседі,
бу
генераторы-бу
қыздырғышына 4 кіреді, ал салқындатылған жылутасымалдағыш жинау
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багында 5 жинақталады және сорғы 6 арқылы орталық жылу қабылдағышқа 2
оралады.

1 – глиостат; 2 – жылу қабылдағыш; 3 – жылу аккумуляторы; 4 – бу
генераторы-бу қыздырғышы; 5 – жинау бак; 6 – сорғы.
6.2 сурет – Жылу аккумуляторы бар мұнаралы КЭС сұлбасы
Екінші контур сумен толтырылған, ол жылу аккумуляторының бу
генераторы-бу қыздырғышынан 4 өтіп буға айналады. Жұмыс денесінің
екінші контурдағы одан әрі түрленулері, Ринкин циклінде жұмыс істейтін
ЖЭО-ның бу турбиналық қондырғысында жүзеге асатын процесстерге ұқсас.
КЭС қуаты климаттық жағдайларды, сондай-ақ термодинамикалық
Ренкин циклын, күн радиациясын жинауға арналған оптикалық жүйелердің
тиімділігін және турбина мен электр генераторындағы шығындарды ескере
отырып есептеледі. Олай болса, КЭС-тің электр қуаты төмендегідей
анықталады:
(6.2)
P = EFC η0 ηп η0i ηм ηг ηt ηсн ,
мұнда Е – күн радиациясы ағынының номиналды тығыздығы, кВт/м2;
FC – айналардың жалпы ауданы;
η0 – айналық жүйенің оптикалық ПӘК-і;
ηп г – күн энергиясын қабылдағышының ПӘК-і;
η0i – турбинаның ішкі салыстырмалы ПӘК-і;
η м – турбинаның механикалық ПӘК-і;
ηт – бу генераторы мен құбырдағы шығындарды ескеретін ПӘК;
ηСН – КЭС-тің өз қажеттіліктерінің ПӘК-і;
ηt – КЭС-тің Ренкин циклындағы жылулық ПӘК-і.
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6.3 Модульдік типтегі күн электр станциялары
Мұнаралы КЭС-қа қарағанда, модульдік типті жүйелер (6.3 сурет) кең
таралған. Олар күн энергиясының концентраторы 1 жылу қабылдағышпен 2
бір модульге қосылғандығымен ерекшеленеді. Концентратор – бұл фокусында
сызықтық типтегі жылу қабылдағыш орналасқан, параболоцилиндрлік
оптикалық жүйе болып табылады. Бұл модульдің концентрация коэффициенті
100 бірлікке жетеді.
Концентрлеуші
гелиоқабылдағыш
сфералық
немесе
параболоцилиндрлік айна түрінде болады (6.3 сурет). Ол өңделген металдан
жасалған және фокусына жылутасығыш айналатын жылу қабылдағыш
элемент (жылу қазаны) орнатылады. Жылутасығыш ретінде су немесе
қатпайтын сұйықтық қолданылады. Жылутасығыш ретінде суды қолдану
кезінде, түнгі және суық уақытта, оның қатуының алдын алу үшін жүйені
міндетті түрде босатады. Жылу қабылдағыш ретінде сіңіргіш жабындысы бар
металл немесе шыны түтік қолданылады. Кейде конвекцияны жойып, жылу
шығынын азайту үшін бір түтік екінші бір түтік ішіне орналастырылып,
олардың арасындағы кеңістік вакуумделеді.
Күн радиациясын түрлендіру мен ұстау процессінің жоғары
эффективтілігін қамтамасыз ету үшін концентрлеуші гелиоқабылдағыш қатаң
түрде күнге қарай бағытталған болу керек. Осы мақсатта гелиоқабылдағышты
қадағалау жүйесімен, күнге бағытталған датчикпен, сигналды түрлендіретін
электронды блокпен, екі жазықтықтағы гелиоқабылдағыш конструкциясын
айналдыруға арналған редукторы бар электр қозғалтқшпен қамтиды.

1 – күн сәулелері; 2 – жылуқабылдағыш элемент (күн коллекторы); 3 –
айна; 4 – байқау жүйесінің желі механизмі; 5 – жылутасығышты әкелетін және
әкететін жылу құбырлары.
6.3 сурет – Концентрлеуші гелиоқабылдағыштар: а – параболалық
концентратор; б – параболоцилиндрлік концентратор
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Жылу қабылдағыш ретінде сіңіргіш жабындысы бар металл немесе
шыны түтік қолданылады. Кейде конвекцияны жойу және жылу шығынын
азайту үшін бір түтік екінші түтік ішіне орналастырылып, олардың
арасындағы кеңістік вакуумделеді.
КЭС-тің модульдік түріне параболоид түріндегі концентраторы бар
жүйелер де жатады (6.4-сурет).

6.4 сурет – Параболоцилиндрлік концентраторы бар модульді КЭС оптикалық
жүйесінің сұлбасы
Параболоид фокусында жұмыстық дененің сыртқы жылытуымен
жабдықталған Стирлинг қозғалтқышы орнатылған. Параболоид концентрация
коэффициентін 2000-3000 бірлікке дейін жеткізуге мүмкіндік береді.
Жеке модульдер бір-бірімен байланысып, қажетті қуаттағы КЭС-ті
қалыптастырады. Бір жылу қабылдағышта қыздырылған жылутасымалдағыш
екіншісіне барады және белгіленген температураға дейін қызғанша осылай
жалғаса береді. Содан кейін ол ортақ резервуарға айдалады. Жылулық
сұлбаның қалған бөлігі мұнаралы КЭС-тің жылулық сұлбаларынан
ерекшеленбейді
Концентрлеуші гелиоқабылдағыштарда төментемпературалы күнмен
жылыту жүйелерінде қолданылады.
6.4 Фотобатереяны қолданатын күн электр станциялары
Қазіргі уақытта осы типтегі КЭС өте кең таралған, өйткені, жалпы
алғанда, КЭС түрлі қуаттағы және шығыс параметрлеріндегі жеке
модульдердің (фотобатереяның) көп мөлшерінен тұрады. Осы КЭС шағын
және ірі объектілерді (жеке коттедждер, пансионаттар, санаторийлер,
өндірістік ғимараттар және т.б.) электрмен жабдықтау үшін кеңінен
қолданылады (6.5 сурет). Фотобатереяны ғимараттың төбесінен және
ғимараттың қасбетінен бастап арнайы жерлерге дейін барлық жерге орнатуға
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болады. Орнатылған қуаттар да жеке сорғыларды жабдықтаудан бастап,
шағын ауылдың электрмен қамтамасыздандырылуына дейін кең ауқымда
ауытқиды.

6.5 сурет – Күн батареяларын пайдаланатын КЭС-тің жалпы көрінісі
Күн батареялары– таза энергия көздерінің бірі болып табылады. Күн
батареясының электр энергиясын өндірудегі орташа ПӘК-і 9-24 % құрайды.
Күн батареяларының жұмыс істеу қағидасы күн сәулесін тікелей электр
тоғына айналдыру негізделген. Бұл кезде тұрақты ток туындайды. Энергияны
тұрақты токтың әртүрлі жүктемелері ретінде тікелей қолдануға, кейіннен оны
пайдалану немесе шыңдық жүктемесін жабу үшін аккумуляторлы
батареяларда сақтауға, сонымен қатар айнымалы токтың түрлі жүктемелерін
қоректендіру үшін 220 В кернеудегі айнымалы токқа түрлендіруге болады.
7 Дәріс №7.Жел энергиясын механикалық және электр энергиясына
түрлендіру
Дәрістік сабақтың жоспары:: жел энергиясының қоры және оны
қолдану жолдары. Желдің пайда болуы, Қазақстан Республикасының желді
аймақтары. Желқозғалтқыштарының жұмыс қағидасы бойынша жіктелуі.
Түрлі жылдамдықтағыжелдөңгелектерінен алынған жел энергиясын
пайдалану коэффициенті.
Дәрістің мақсаты:Қазақстан Республикасының желді аймақтары және
жел энергиясы бойынша білімді тереңдету және бекіту.
7.1 Жел энергиясының қоры және оны қолдану тәсілдері
Қозғалатын ауаның массасының энергиясы, жел энергиясы зор, бұл
барлық өзендердің гидроэнергетикалық қорларынан 100 есе көп. Жердің жел
потенциалы 1200 ТВт құрайды. Барлық жерде және тұрақты түрде жел соғады
(әрең байқалатын жапырақтың сыбдырынанкүшті дауылға дейін) және олар
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біздің барлық электр қуат қажеттіліктерімізді қанағаттандыра алады.
Дегенмен, бүгінгі таңда жел электр станциялары әлемде тұтынылатын
энергияның тек 0,001 бөлігін ғана құрайды, алайда адамзат ежелгі дәуірден
жел қуатын өз мүддесі үшін пайдаланады үйренген.
Ағымдағы жел энергиясы сәл өзгеше мәселені шешеді – жел энергиясын
электр энергиясына тиімді түрде айналдыру керек. Өткен ғасырлардағы жел
диірмендеріне қарағанда теңдесі жоқ, әлдеқайда жетілдірілген, жел
қондырғыларының көптеген жобалары мен конструкциялары пайда болды.
Осының бәрі жел энергиясын бәсекеге қабілетті және келешегі бар
етеді, әсіресе, жел үнемі соғып тұратын аймақтарда(мысалы, Арктиканың
мұхит
жағалауы),
ал
жылу
энергетикасы
отынды
жеткізудің
қымбатшылығына байланысты тиімсіз.
7.2 Желдің шығуы. Қазақстан Республикасының желді аймақтары
Желдің пайда болуының басты себебі – күн сәулесінің жер бетін
біркелкі жылытпауы.
Жер беті біртекті емес: жер, мұхиттар, таулар, ормандар, бір ендік
бойындағы бетінің түрлі жылуын тудырады. Жердің айналуы да ауа
ағындарының ауытқуын тудырады. Барлық осы себептер атмосфераның
жалпы айналымын қиындатады. Бір-бірмен белгілі дәрежеде байланысты
бірнеше жеке айналымдар пайда болады.
Жер экваторында әлсіз ауыспалы желді тыныштық аймағы жатыр.
Тыныштық аймағының солтүстігі мен оңтүстігінде, батыстан шығысына
қарай Жердің айналуына байланысты, батысқа қарай ауытқу бар пассат
аймақтары бар. Солтүстік жарты шарда 7.1 суретте көрсетілгендей солтүстікшығыстан, оңтүстікте оңтүстік-шығыстан тұрақты жел келеді. Пассаттар
шамамен 30° солтүстік пен оңтүстік ендікке дейін созылады және бағытымен
жылдамдығы бойынша ауа ағынының біркелкілігімен ерекшеленеді. Жердің
бетіндегі солтүстік жарты шардың оңтүстік-шығыс пассатарының орташа
жылдамдығы 6-8 м/сек жетеді. Үлкен құрлықтардың жанында бұл желдер
құрлықтың үстіндегі температура мен қысымның күшті жылдық
ауытқуларымен бұзылады. Пассаттың биіктігі 1-ден 4 км-ге дейін созылады.
Пассаттың үстінде ауыспалы жел қабаты бар, ал осы қабаттың үстінде
пассаттың бағытына қарама-қарсы бағытта антипассат аймағы бар.
Антипассат қабатының биіктігі маусым мен орынға байланысты 4-тен 8 км-ге
дейін өзгереді.
Жоғары қысымды белдіктердегі субтропикалық ендік аймағында пассат
аймақтары желсіз аудандармен ауыстырылады. Осы аймақтардың солтүстік
және оңтүстік бөліктерінде, барлық биіктікте шамамен 70°, солтүстік жарты
шарда батыс және оңтүстік-батыс шыңдары мен оңтүстік жарты шарда батыс
пен солтүстік-батыс арасында жел соғылады. Бұл ендіктерде, сонымен қатар,
атмосферада құйынды қозғалыстар үнемі пайда болады және ыдырайды, ал ол
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атмосфераның жалпы айналымының қарапайым сұлбасын, 7.1 суретте
келтірілген күрделендіреді.

7.1 сурет – Жер атмосферасының жалпы айналымының сұлбасы
Жергілікті желдер.Жер беті рельефңнің ерекше жергілікті жағдайлары
(теңіздер, таулар және т.б.) жергілікті желді тудырады.
Бриздер.Күндізгі және түнгі температураның өзгеруіне байланысты,
бриздер деп аталатын, жағалаулық желдер пайда болады. Күндізгі уақытта
жылы күндік ауа-райында теңіз бетіне қарағанда жер беті қаттырақ қызады,
сондықтан жылынған ауа тығыздығын азайтады және жоғарыға көтеріледі.
Бұған қоса, суық теңіз ауасытеңіз жаға желін құрай жағаға ұмтылады. Жер
үстінен көтерілген ауа үстіңгі қабатында теңізге қарай қозғалады және
жағалаудан белгілі бір қашықтықта төмендейді.
Осылайша, төменге бағытталған – теңіз жағалауында, үстіңгі жақта –
жағалаудан теңізге ауысатын ауа айналымы пайда болады. Түнде теңізге
қарағанда жерде ауа қаттырақ салқындайды, сондықтан айналымның бағыты
өзгереді:
- төменгі жақта ауа теңізге, ал жоғарыда теңізден құрғақ жерге қарайн
қозғалады.
Бриздің таралу аймағы теңізге қарай 40 шақырым және құрғақ жерге
қарай 40 шақырым. Бриздің, біздің кеңістікте, таралу биіктігі 200-ден 300 м-ге
дейін жетеді. Тропикалық елдерде бриз жыл бойы, ал қоңыржай белдеуде тек
ыстық ауа райында, яғни жаз кезінде ғана байқалады. Біздің елде бризді жазғы
мезгілде Қара және Каспий теңізінің жағалауындағы байқауға болады.
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Елдің түрлі аймақтарында бір-бірінен ерекшеленетін жел режимдері
бар. Бұл аудандағы желдің орташа жылдық жылдамдық шамасы
желқозғалтқышын пайдаланужөнінде және құрылғының тиімділігін бағалауға
мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының жел энергетикалық
ресурстарының картасы 2.1суретте келтірілген.
7.3 Желқозғалтқыштарының жұмыс қағидасы бойынша жіктелуі
Бар желқозғалтқыш жүйелері жел доңғалақ құрылғысы және оның жел
ағынында орналасуы бойынша үш топқа бөлінеді.
Бірінші топқа жел доңғалақтары вертикаль жазықтықта орналасқан
желқозғалтқыштары жатады; бұл кезде айналу жазықтығы жел бағытына
перпендикуляр, демек, жел дөңгелегінің осі ағымға параллель. Мұндай
желқозғалтқыштары қанатты деп аталады.
Жылдам жүрістідеп қалақшалар соңының айналма жылдамдығының
жел жылдамдығына қатынасын атаймыз:
ωR
Z=
,
(7.1)
V
мұнда ω – жел дөңгелек қалақшаларының соңындағы айналма
жылдамдығы;
R – жел дөңгелегінің радиусы;
V – жел жылдамдығы.
Жылдам жүрістілік– өлшемсіз шама. Егер Z  2 болса желқозғалтқыш
баяу жүрісті, ал Z  4 жылдам жүрісті деп саналады.
ҚР МС 51990-2008«Дәстүрлі емес энергетика» стандартыбойынша
қалақшалы желқозғалтқыштары жел доңғалағының түрі мен жүрдектіктігіне
байланысты үш топқа бөлінеді (7.2 сурет):
- жылдам жүрістілік шамасы Z n ≤2 болатын баяу жүрісті, көп
қалақшалы желқозғалтқыштары;
- жылдам жүрістілік шамасы Z n  2 болатын баяу жүрісті, аз
қалақшалы, соның ішінде жел диірмендері де, желқозғалтқыштары;
- жылдам жүрістілік шамасы Z n ≥3 болатын жылдам жүрісті, аз
қалақшалы желқозғалтқыштары.
Екінші топқа жел доңғалағының айналу осі вертикаль болатын
желқозғалтқыштар жүйесі жатады. Құрылымдық сұлбасы бойынша олар
келесі топтарға бөлінеді:
- каруселді, оларда жұмыстық емес қалақшалары ширмамен жабылады
немесе қабырғасы желге қарсы орналастырылады (7.3-сурет, 1-позиция);
- Савониус жүйесінің роторлы желқозғалтқыштары.
Үшінші топқа сулық диірмен доңғалағы қағидасымен жұмыс істейтін
барабанды желқозғалтқыштары жатады (7.3 сурет, 7 позиция). Бұл
желқозғалтқыштарында айналу осі жел бағытына перпендикуляр және
горизонталь.
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1 – көп қалақшалы; 2,3,4 – аз қалақшалы.
7.2 сурет – Қалақшалы желқозғалтқыштардың жел дөңгелектерінің сұлбасы

1 – карусельді; 2-3 – көп қалақшалы; 4-5 – аз қалақшалы; 6 –
ортогоналды; 7 – барабанды
7.3 сурет – Желқозғалтқыштарының түрлері
Карусельді
және
барабанды
желқозғалтқыштарының
негізгі
кемшіліктері жел ағынындағы жел доңғалақтарының жұмыстық беттерінің
орналасу қағидасынан туындайды:
- доңғалақтың жұмыстық қалақшалары ауа ағыны бағытында
қозғалғандықтан, жел жүктемесі барлық қалақшаларға бір мезетте емес,
кезекпен әрекет етеді. Нәтижесінде әр қалақша үзілісті жүктемені көтереді,
жел энергиясын пайдалану коэффициенті өте төмен болады және 10 % -дан
аспайды;
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- жел бағыты бойынша жел дөңгелек беттерінің қозғалысы үлкен
айналым тудыруға мүмкіндік бермейді, өйткені беттер желден жылдамырақ
қозғала алмайды;
- ауа ағынының қолданылатын бөлігінің өлшемдері (айналдырылған
беті)
дөңгелектің
өлшемімен
салыстырғанда
кішкентай,
ол
желқозғалтқышының белгіленген қуат бірлігіне қатысты салмағын едәуір
арттырады.
Карусельдің желқозғалтқыштары өзінің орнын өзгертпестен желдің кезкелген бағытында жұмыс істей алатындығымен ерекшеленеді.
Савониус жүйесінің роторлық желқозғалтқыштарындажел энергиясын
пайдалану
коэффициенті
жоғары
емес,
ол
18 %.
Қалақшалы
желқозғалтқыштарында
жоғарыда
келтірілген
каррусельді
мен
барабандыжелқозғалтқыштар
кемшіліктері
жоқ.
Қалақшалы
желқозғалтқыштарының жақсы аэродинамикалық қасиеттері, оларды
конструктивті жоғары қуатқа шығаруға қабілетілігі, қуатбірлігіне қатысты
жеңіл салмағы – осы кластағы желқозғалтқыштарының басты артықшылығы
болып табылады.
Қалақшалы желқозғалтқыштарын коммерциялық қолдану 1980 жылы
басталды. Соңғы 30 жылда желқозғалтқыштарының қуаты 100 есеге артты:
1980 жылдардың басында роторының диаметрі 20 м болғандар 20-60 кВт,
2003 жылы ротордың диаметрі 100 м-ден астам болғандар 5000 кВт-қа дейін.
Қалақшалы желқозғалтқыштар түрлері тек қалақша сандарымен
ерекшеленеді.
7.4 Жылдам жүрістігі әртүрліжел дөңгелектерінен алынған жел
энергиясын пайдалану коэффициенті
Жел энергиясын пайдалану коэффициенті (ЖЭПК) – жел ағынының
қандай бөлігін жел деңгелектері пайдаланатындығын көрсететін сан.
Біліктегі жел деңгелегінің қуатын, яғни беріліс пен мойынтіректердегі
шығындарды есептемегендегі, келесі формуламен есептелуге болады:
ρV 3 Fε
N=
,
(7.2)
2
мұнда ρ –қалыпты жағдайдағы ауның массалық тығыздығы, 1,225 кг/м3;
V – жел жылдамдығы;
F – жел дөңгелегінің жел қамтитын бетінің ауданы;
ε – жел энергиясын пайдалану коэффициенті.
Жел қамтитынаудан келесі формуламен есептеледі:
πD 2
F=
,
(7.3)
4
мұнда D –жел дөңгелегінің диаметрі.
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Қалыпты жағдайлар үшін (температура 20 °C және қысым
760 мм сын.бағ.), жел дөңгелегнің қуаты оңайлатылған формула бойынша
есептеледі, кВт:
N

V 3 D 2
, кВт
2080

(7.4)

Жел энергиясын пайдалану коэффициенті ε желқозғалтқышының
түріне, өндіріс сапасына және басқа параметрлерге байланысты. Сүйір
аэродинамикалық қалақшалары бар ең жақсы жылдам жүрісті
желқозғалтқыштардың ε шамасы 0,43-ден 0,47-ге дейін жетеді.
Н.Е. Жуковскийдің классикалық теориясына сәйкес,идеал жел дөңгелегі
үшін жел энергиясын пайдалану коэффициенті ε = 0,593 . Яғни, мінсіз жел
дөңгелегі (қалақшалар саны шексіз) өз көлдене ауданынан өтетін энергияның
59,3 %-ын өндіре алады. Іс жүзінде, ең жақсы жылдам жүрісті дөңгелектерде
жел энергиясын пайдалану коэффициентінің ең жоғары мәні – 0,45-0,48, ал
баяу жүрістілерде ол – 0,36-0,38.
Желкенді жел қондырғылары үшін теориялық жел энергиясын
пайдалану коэффициенті 0,192 аспауы керек. Саңылаулы Савониус роторы
үшін коэффициент 0,3-ке жетеді; Дарье роторында – 0,35.
8 Дәріс №8.Жел электр қондырғылары
Дәрістік сабақтың жоспары:жел электр қондырғыларының негізгі
түрлері. Түрлі қуаттағы жел электр қондырғылары (ЖЭҚ).
Дәрістің мақсаты:жел электр қондырғыларының негізгі түрлері мен
құрылымдарын білу.
8.1 Жел электр қондырғыларының негізгі түрлері
Барлық жел электр қондырғыларының жұмыс істеу қағидасы бірдей:
жел тегеуріні әсерінен қалақшалы жел дөңгелегі айналады, электр энергиясын
өндіретін генератор білігіне беру жүйесі арқылы айналу моментін береді.
Қалыпты жел жылдамдықтытұрақты жұмысы кезіндегі ең жақсы жел
дөңгелектерінің нақты ПӘК-гі 45 % жетеді.
Жел электр қондырғыларының (ЖЭҚ) екі қағидалық түрлі құрылымы
бар: көлденең және тік айналу осімен.
Көлденең ості ЖЭҚ құрылымдық сұлбасы 8.1 суретте көрсетілген.
Қондырғының негізгі бөліктеріне желқабылдағыш (қалақшалар) қондырғы,
электр генераторынаайналу моментінберу редукторы, электрогенератор және
мұнара жатады. Желқабылдағыш қондырғы мен редуктор екеуі
желқозғалтқышын құрайды. Қалақшалардың арнайы конфегурациясының
арқасында ауа ағынында симетриялы емес күш пайда болады және сол күш
айналу моментін тудырады.
Жел өз күші мен бағытын өзгертетін болғандықтан жел электр
қондырғылары арнайы бақылау және қауіпсіздік қондырғыларымен
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жабдықталады. Бұл қондырғылар желмен остің айналумеханизмдерінен
(виндроза), желдің қауіпті жылдамдығы кезінде жерге қатысты еңіс
қалақшалардан, қуатты автоматты бақылаужүйесінен жәнежоғары қуатты
қондырғыларды апаттық жағдайда өшіру арналған жүйеднен тұрады.

1 – қалақшалар; 2 – ротор қақпағы; 3 – электргенераторлы гондола; 4 –
желдің бағытын бақылауға арналған тұрақтандырғыш; 5 – көтеретін тірек; 6 –
аккумуляторлы батареялары ммен түрлендіргішібар күштік шкаф; 7 – іргетас.
8.1 сурет – Көлденең ості ЖЭҚ құрылымдық сұлбасы

8.2 сурет – Қордай жел элетр станциясы
ЖЭС көбіне ротор осі көлденең орналасатын үшқалақшал жел
дөңгелектері қолданылады. Жетілдіру қалақшалар өлшемдерін арттыру,
энергиялық аспаптың және электрлік басқарудың теxника-экономикалық
көрсеткіштер жақсарту, композициялық материалдар мен ұзын мұнараларды
қолдану арқылы іске асады. Кейбір ЖЭҚ айнымалы жылдамдықпен жұмыс
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істейді немесе редукторды мүлдем қолданбайды және тікелей қозғалту
әдісімен жұмыс істейді. ЖЭҚ-ның 2,5 МВт қуатында жел дөңгелек
қалақшаларының диаметірі 80 м дейін, ал мұнара биіктігі 80 м жетеді.
Эксперемент мәліметтері бойынша, ауа ағынының орташа жылдық
меншікті қуаты шамасын 500 Вт/м2 (бұл кезде жел ағынының жылдамдығы 7
м/с тең) құрайтын алаңда орналасқан желэнергетикалық қондырғысы осы
500 МВт/м2-тың 175-ін электр энергиясына айналдыра алады.
Желгенераторының кемшіліктері:
1. Орташа және кіші желгенераторларының аз қуат өндіруі.
2. Жүздеген жел диірмендерінен құралатын ірі ЖЭС жақын маңдағы
елді мекен климатына әсерін тигізеді. Заманауи жел қозғалтқыштарының
биіктігі 100м дейін, қалақшаларының айналуы – 50м дейін және оданда ірі
қондырғылар құрастырылуда. Компьютерлік моделдеу қорытындысы
брйынша ЖЭС жұмысы жер бетіндегі желдің жылдамдығы 0,6м/с күшейгенін,
ауа температурасы 0,70С көтерілгенін, топырақ ылғалының булануы
0,3 мм/тәулөскенін көрсетті.
3. ЖЭС орналастыру үшін үлкен аумақтар қажет.
8.2 Түрлі қуаттағы жел электр қондырғылар (ЖЭҚ) құрылысы
Желқондырғыларықұрылымдық ерекшеліктеріне байланысты желдің
потенциалды
энергиясын
толық
қолданбайды.
Энергияның
бір
бөлігітыныштықтағы жел дөңгелектің инерциясынан және екінші бөлігіжел
дөңгелегін
желден
шығару
есебінен
жоғалады.8.3суретте
жел
жылдамдығының жел қондырғысы тарататын қуатқа тәуелділігі көрсетілген.

8.3 сурет – Жел қондырғы қуатының жел жылдамдығына тәуелділігі
Қолданылатын жел энергиясы желдің негізгі жылдамдығы деп аталатын
негізгі үш параметрлерге тәуелді. Бірінші параметр – жел дөңгелегі айнала
бастайтынминимал жел жылдамдығы (vmin). Екінші – жел қондырғысыесептік
режимгеауысатын және номиналды қуатты үдететінесептік жылдамдық (vp).
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Үшінші – желдің максималды жылдамдығы (vmax), максималдыдан жоғары
жылдамдық жел қондырғысы үшін критикалық болып табылады.
Жылдамдығы минимумнан жұмыстыққа дейінгі диапазондағы жел
қондырғысы жел жылдамдығы жоғары болған сайын қуатты да көп өндіреді.
Жел жылдамдығы v≥vр кезінде,арнайы реттеуіш құрылғысы көмегімен
автоматты түрде жел дөңгелегінің және өндірілетін қуаттың тұрақты айналу
режимі орнатылады. Егер v≥vmax болса, жел қондырғысындағы желдің
тегеуріні сындық болады және механикалық беріктік жағдайына байланысты
ол өшеді.
Жел қондырғысынан туындайтын қуат, желдің дөңгелегінен үдетілетін
қуаттан, пайдаланылған жел энергиясын пайдалыға айналдыру кезінде шығын
бірлік мөлшерімен ерекшеленеді:
N ВЭУ = 4,81 • 10 4 • D 2 • v3 • ζ • ηп , кВт.
(8.1)
немесе жел қондырғысыныңжел қамтитынбетінің аудан бірлігіне
2
N ВЭУ  0,615  103 v 3 п , кВт/м ,
(8.2)
мұнда ηп – жел дөңгелек білігінен жұмыс машинасына дейін қуатты
беру кезіндегі шығынды есепке алатын ЖЭҚ пайдалы әсер коэффициенті
Желэлектр қондырғысы үшін ηп = ηP • ηГ , мұндағы ηP , ηГ – сәйкесінше
редуктордың және генератордың ПӘК-і. Екі және үш қалақшалыЖЭҚ ең
тиімді конструкциялары үшін ξ = 0.4, жалпы ПӘК ηп = 0,8 деп қабылдауға
болады.
Ауа қысымының және температурасының қалыпты жағдайлары үшін,
желдің есептік жылдамдығына және жел доңғалағының диаметріне
байланысты ЖЭҚ өндіре алатын қуаты 8.4 суретте көрсетілген.

8.4 сурет – ЖЭҚ қуатының жел жылдамдығы 6 м/c (1); 8 м/с (2); 10 м/с (3)
кезіндегі жел дөңгелегінің диаметіріне тәуелділігі
Алынған нәтижелер жуықтаған мәнмен келтірілген (8.1-кесте).
Деректерді талдау көрсеткендей, қуаты 10 кВт-қа дейінгі төмен қуатты ЖЭҚ
46

үшін vp = 8 м/c кезінде, диаметрі кем дегенде 12 м және қуаты 100 кВт - 25 м
жел дөңгелектері қажет.
8.1-кестеде жел қондырғыларының түрлеріне, үдетілетін қуатына
байланысты қолдану мақсаты мен аймағын анықтайтын деректер келтірілген.
8.1 кесте – Жел қондырғыларының классификациясы
Қондырғы
Қуаты, МВт
Дөңгелек
Қалақшалар
класы
диаметірі, м
саны
Аз қуатты
0,1 дейін
3 – 10
3–2

Орташа
0,1-ден 1,0-ге
қуатты
дейін
Үлкен қуатты 1,0 жоғары

Тағайындалуы

25 – 44

3–2

Аккумулятор
қуаттағышы,
сорғы,
тұрмыстық
қажеттіліктер
Энергетика

> 45

3–2

Энергетика

9 Дәріс №9. Геотермальды энергияны пайдалану мүмкіндіктері
Дәрістік сабақтың жоспары:геотермальды энергия.Геотермальды
жылу көздері.Геотермальды энергияның әлемде және Қазақстанда
таралуы.Геотермальды электр станциялары.
Дәрістің мақсаты: геотермальды жылу табиғатын және ГоеЖЭС
қағидалық жұмысын меңгеру.
9.1 Геотермальды энергия.Геотермальды жылу көздері
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, бірқатар елдер мен өңірлер дәстүрлі
емес энергетиканы дамыту негізінде, соның ішінде геотермиялық жылуды
пайдалану есебінен энергиямен жабдықтау проблемаларын сәтті шешіп
отыр.Геотермалдық энергия біздің планетамыздың табиғи жылуы болып
табылады.
Жер қойнауында энергияның мол қоры бар.Планетаның қалыптасу
кезеңінде жинақтаған энергиясы жоғары температураны ұстап тұру үшін
жеткіліксіз және планетаның жылу балансы мен жоғары энергетикалық
үдерістерді қамтамасыз ететін бір қосымша энергия көздері бар екені
анықталды. Бұл радиоактивті элементтердің ыдырау энергиясы болуы мүмкін.
Жер ортасына қарай жылжыған сайын температура мен қысым
артады.Осылайша, радиусы 1350 км болатын, құрамы қатты темірден тұратын
Жер ядросының температурасы 4000 °C дейін және үш миллионнан астам
атмосфералық қысымына ие. Жылу өткізгіштікке сәйкес жылу (геотермальды
жылу) Жер бетіне шығады.
Жер қыртысында шамамен 1014 МДж/км2 жинақталған, орташа
геотермалдық ағым 0,06 Вт/м2 құрайды.Жер бетіндегі ағынның таралуы
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біркелкі емес және жылу ағыны 10-20 Вт/м2 болатын аймақтар бар.Жердің
жоғарғы қабаты – жер қыртысының қалыңдығы құрғақ жерде 30 км
шамасында және 5 км– мұхитта.Қабатты құрайтын қатты жыныстар орташа
тығыздығы – 2700 кг/м3, жылу сыйымдылығы – 1000 Дж/кг•К, жылу
өткізгіштігі – 2 Вт/м•К.
Геотермальды ресурстар және оларды пайдалану мүмкіндігі жылу
көзінің
температурасы
мен
температура
градиентімен
анықталады.Температура (геотермальды) градиенті g (ºС/км) ең маңызды
параметр болып табылады, ол 1км қалыңдықтағы Жер қабатындағы жылу
температурасын көрсетеді. Осы көрсеткіштердің мәніне байланысты
геотермальды аймақтар анықталады.
9.2 Геотермальды энергияның әлемде және Қазақстанда таралуы
Геотермальды аймақтар 3 топқа бөлінеді:
- геотермальды, температуралық градиенті 80 ºC/км астам;
- жартылай термиялық,температуралық градиенті 40-тан 80 °С/км-ге
дейін;
- қалыпты, температура градиенті 40 ºC/км-ден кем;
Геотермальды ресурстар әлемнің көптеген елдерінде зерттелді: АҚШ,
Италия, Исландия, Жаңа Зеландия, Ресей, Филиппин және т.б.
Ресейдегі геотермальды сулардың анықталған қорлары тәулігіне
14 млн м3 ыстық су беруі мүмкін, бұл 30 млн. т.ш.о эквивалентті.
Сонымен қатар, жер бетіне шығарылған геотермалдық судың қорлары
5 % деңгейінде қолданылады.Ресейде геотермальды сулар Сахалинде,
Камчаткада және Куриль аралдарында, Краснодар мен Ставрополь
өлкелерінде, Дағыстан және Ингушетияда пайдаланылады.Куриль-Камчатка
жас вулканизм аймағы геотермиялық жүйелердің жер бетіне жақын
орналасуымен ерекшеленеді.Камчаткадағы ең ірі және ең перспективті болып
Петропавловск-Камчатский қаласынан 130 км жерде орналасқан Мутновское
кен орны табылады. Мұнда бұрғылау жұмыстары 1978 жылдан бастап
жүргізілуде.Бүгінгі таңда 250-ден 2500 м тереңдікте 90 ұңғыма бұрғыланды.
Жалпы қоры 245 МВт бағаланады.
Қазақстан үлкен геотермальды әлеуетке ие. Көптеген тегеурінді
көздезердің ұңғыма сағасындағы су температурасы 40-100 °С.Олардың
Республика аумағындағызерттелген қорлары шамамен 100 млрд.т.ш.о, бұл
елдегі жалпы мұнай мен газ қорларынан біршама асып түседі.Геотермальды
көздердің басым бөлігі Батыс Қазақстанға – 75,9 %, Оңтүстік Қазақстанға –
15,6 % және Орталық Қазақстанға – 5,3 % құрайды.
Іле бассейні, Сырдария, Ертіс, Маңғышлақ-Үстірт, Шу-Сарысу, Келес
және Зайсан артезиян бассейндерінде геотермальды сулар табылды.Іле
ойпаты маңында ерекшеленетін өндірісті перспективті артезиан бассейндері –
Алматы және Жаркент. Осы бассейндердің тегеурінді, төмен минералданған
40-100 °С температуралы сулары жылумен жабдықтауда және электр
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энергиясын өндірудегі өз тиімділіктерін көрсетеді. Бассейндердің қорлары
сәйкесінше 106,5 және 216 млрд. м3 құрайды, бұл шамамен 1,8 млрд. тонна
баламалы отынға эквивалентті.Үлкен энергетикалық потенциалға Сырдария
артезиан бассейні ие, оның қоры 470,3 млрд. м3 және қысымды сулардың
температурасы 30-75 °С жоғары.Қазақстан Республикасының оңтүстік
аймағындағы жылумен және электрмен жабдықтау мәселелерін шешу кезінде,
120,5 млрд. м3қоры және қысымды судың температурасы 40-85 °С болатын
Келес артезиян бассейні өте перспективті болып табылады.
Түрлі экономикалық себептерге байланысты біздің еліміздің
гидротермальды ресурстары әлі де энергия көзі ретінде тартылмаған.Олар
шамалы
мөлшерде
бальнеология
мен
көкөністерді
суландыруда
қолданылады.Дегенмен, өздерінің потенциалдығына байланысты олардан
болашақта үлкен үміттер күтілуде, себебі олар міндетті түрде Батыс пен
Оңтүстік Қазақстандағы энергияның негізгі көзі болады.
9.3 Геотермальды электр станциялары. Мұхиттардың энергиясын
қолдану. Мұхиттардың энергетикалық қорлары
Геотермальды энергияны пайдаланудың перспективалық бағыттарының
бірі болып геотермальды жылу электр станцияларын (ГеоЖЭС) тұрғызу
табылады. Заманауй геотермальды электр станцияларының ресурстық базасы
болып жылутасығыш температурасы 150 °С-тен жоғары болатын
бугидротерма кен орындары табылады.
Электр энергиясын өндірудің алғашқы тәжірибесі 1904 жылы Леререлло
қаласының (Италия) гипертермальды аймағында жүргізілді. Бүгінгі таңда бар
барлық ГеоЖЭС осындай аймақтарда орналасқан. Қазіргі уақытта әлемде
геотермалды ЖЭС салу және пайдалану бойынша белгілі бір тәжірибе
жинақталған. Олар АҚШ-та (700 МВт-тан астам), Италияда, Жаңа
Зеландияда, Жапонияда және т.б. елдерінде салынды. ГеоЖЭС-ның 1 кВт
белгіленген қуатына кететін шығындар көбіне ұңғыманың құнымен
анықталады және ЖЭС және АЭС-ға осындай шығындар арасында аралық
орынды алады.
Әлемде конденсациялық турбиналы бу-су қоспасының кен
орындарында геотермалды ЖЭС кең таралған. Оларда конденсациялық
турбиналы жылу сұлбасы қолданылады. Бұл кері қысымды турбиналары бар
жылу сұлбасына қарағанда тиімдірек.
Көтеру ұңғымасынан 1 конденсатталмаған газдары (НКГ) бар
геотермальды бу-су қоспасы немесе ылғал бу сепараторға 2 беріледі, ол
жерден бу конденсаттық турбина 3 кірісіне келеді, ал минералданған су
қабатқа қайта оралту үшін реинжекциялық ұңғымаға 8 жіберіледі. Қолданыста
болған бу араластырғыш конденсаторға 4 жеткізіледі.
Көптеген жағдайларда геотермальды кен орындарында салқындатқыш
су (өзен немесе салқындатқыш тоған) көздері жоқ, сондықтан айналым
сорғысы 6, салқындату мұнарасы 5 және конденсат сорғысы 7 кіретін бұрып
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кетушіайналымды жүйесі қолданылады. Конденсацияланбайтын газдар,
әдетте, сутек сульфидінің көп мөлшерін қамтитын, конденсатордан
эжекторлар арқылы алынып, салқындату мұнарасының жоғарғы бөлігіне
атмосферада дисперсиялану үшін бу шығарумен бірге жіберіледі.
Осындай ГеоЖЭС арналған жабдықтар бірқатар елдерде шығарылады:
Италия, Америка Құрама Штаттары және Жапония.

1 – көтерме ұңғыма; 2 – сепаратор; 3 – конденсациялық турбина; 4 –
конденсатор; 5 – салқындатқыш мұнара; 6 – айналмалы сорғы; 7 –
конденсаттық сорғы; 8 – сығымдағыштық ұңғыма.
9.1сурет –Конденсациялық турбинасы бар ГеоЖЭС сұлбасы
Конденсациялық энергоблоктың максимал қуатты 100 МВт (Гейзерлер
ГеоЖЭС-і, АҚШ) тең, бірақ әдетте энергоблоктардың қуат 12-50 МВт
аралығында болады.
Бір контурлы бу-турбиналық ГеоЖЭҚ-да сепарациядан кейінгі құрғақ
қаныққан будың энтальпиясы су мен будың термодинамикалық қасиеттер
кестелерінен немесе диаграммасынан оның температурасы бойынша
анықталады.ГеоЖЭҚ қуаты келесі қатынастан анықталады:
N  toi э d (h1  h2 ) , кВт
(9.1)
мұнда  oi – бу айдауциклінің термиялық ПӘК-і;
 oi – турбинаның салыстырмалы ішкі ПӘК-і;
 э – турбогенератордың электрлік ПӘК-і;
d – будың меншікті шығыны, кг/с.
Будың конденсациясына қажеттіқоршаған ортадан алынған суық су
шығыны тең:
G

d (h2  hк )
,
сt хв

(9.2)

мұнда hк – конденсаттың энтальпиясы, кДж/кг;
с  4.19 кДж/(кг)– судың жылу сыйымдылығы;
о
t хв – конденсатордағы суық су температурасының төмендеуі, С.
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ГеоЖЭҚ, сонымен бірге, энергияны өз қажеттіліктеріне жұмсайды
(негізінен қоршаған ортадан конденсаторға суды беретін айналым сорғысын
басқаруға және сорғыны ағынды суды резервуарға айдауға арналған), олар  сн
коэффициентімен ескеріледі.
Қондырғының толық ПӘК   toi эcн тең, қолданыстағы қондырғыда
ол 15-22 % құрайды. Жылумен жабдықтау қажеттілігі үшін сепараторда
бөлінетін ыстық судың пайдаланылуын ескере отырып, геотермалдық
ресурсты тиімді пайдалану 50 % асуы мүмкін.
10 Дәріс №10.Төмен температуралы энергия тасымалдағыштарды
қолдану
Дәрістік сабақтың жоспары:жердің төмен температуралы энегиясын
пайдалану. Жылулық сорғылар. Жұмыс істеу қағидасы, пайдалану
мысалдары.
Дәрістің мақсаты: жылулық сорғыларды практикалық қолдану
бойынша білімді жетілдіру.
10.1 Жердің төмен температуралы энергиясын пайдалану
Жердің үстіңгі қабаттарындағы топырақ, топырақтың, жер асты
суларының, су айдындарының және су ағынының әмбебаб жылу тарату көзі
болып табылады.
Топырақтың жылуы. Топырақ күн энергиясын шағырландырады және
жыл бойы жер ядросының көмегімен қыздырылады. Сонымен қатар ол жыл
бойы ауа райына қарамастан жылуды беруге қабілетті, себебі жыл бойы 5-7 м
тереңдікте оның температурасы тұрақты болады. Бұл жылу сорғылар жұмысы
үшін өте қолайлы жағдай болып табылады. Оның үстіне жердің жоғарғы
қабаттарыминималды температураға қатты суық кезден бірнеше ай өткен соң
жетеді – осы уақытқа интенсивті қыздыру қажеттілігі азаяды. Қажетті энергия
жерге қазылған жылуалмастырғышта жиналады және тасығышта
шоғырланады, содан кейін сорғы арқылы буландырғышқа барады және жаңа
жылу көздері үшін кері қайтады. Құбырдың әр метрі сайын жылудың жоғалуы
көптеген параметрлерге байланысты: төсеу тереңдігіне, жер асты суларының
болуына, топырақ сапасына және басқа факторларға. Шамамен көлбеу
коллекторлары үшін топырақтың жоғарғы бетінен меншікті жылу алу
шамасыq=20 Вт/м; ал құрғақ құм үшін – 10, ал ылғалды саз үшін – 25, су көп
саз үшін – 35-ке тең деп санауға болады. Жердің энергиясын тасығышы
ретінде қатпайтын экологиялық зиянсыз сұйықтық пайдаланылады.
Әдебиеттерде оны «тұздық» немесе антифриз деп те атайды. Ол 30 %
этиленгликоль немесе пропиленгликоль сулы ерітіндісі болуы мүмкін.
Топырақты коллектор (көлденең) дегеніміз – топырақ қабатының
астында көлбеу орналасқан ұзын құбыр. Ең басты артықшылығы –
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әмбебабтығы мен құрастыру қарапайымдылығы. Кемшілігіне коллектор
астына өте көп ауданның қажет болуы: 1 кВт қуат үшін 25÷50 м2.
Көлбеу коллекторда құбырлар маңындағы топырақ қабаттарының
температурасы бірте-бірте төмендейді және жылулық сорғының өндірулігі
жоғары болған сайын ол төмен болады. Ол 0-ден төмен, ал жер алабының
қатуы мүмкін. Сондықтан жылу жинағышқа қойылатын басты талап
келесідей: топырақ жаз бойы жылу энергия қорын жинап және осы энергияны
ыстық сумен қамтамасыз етуге дайындау керек.
10.1 суретте ЖС арналған көлбеу топырақты коллектор көрсетілген.

1 – жылулық сорғы; 2 – жерге орнатылған құбыр жолы; 3 – кері желісі;
4 – «жылы еден» жылыту жүйесі; 5 –тура беру желісі; 6 – коллекторлы құдық.
10.1 сурет – топырақ жылуын жинауға арналған көлбеу коллектордың төсеу
сұлбасы
Ол топырақ қабаты астында, жылу сорғысының төмен температуралы
энергиясынмен қоректенеді, төселген.
«Су-су» жылулық сорғылары жер асты суларының, ашық су
қоймасының немесе техникалық суытқыш сулар жылуын пайдаланады.
Топырақ және жер асты сулары күн жылуының жақсы
шоғырландырғышы болып табылады. Қыстың суық күндерінің өзінде олар
тұрақты температураны +(7-12) °С сақтайды. Бұл – олардың артықшылығы.
Жылу көзінің температура деңгейінің өзгермеу себебінен,жылу сорғы
энергиясын түрлендіру коэффициенті (ЭТК) жыл бойы жоғары болып қала
береді.
Жылулық сорғының төмен потенциалды жылу көзі ретінде қоршаған
ауаның, күн энергиясының және желдеткіш шығарымдарыныңжылуы да
қолданылады.
Сонымен қатар, -15÷+15ºС температура аралығындағы атмосфералық
ауа, 15÷25ºСтемпераурааралығындағы өндірістік ғимараттардың сыртқа
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шығар қалдық ауасы жылулық сорғының төмен потенциалды жылу көзі бола
алады.
10.2 Жылулық сорғылар. Жұмыс істеу қағидасы, пайдалану
мысалдары
Жылулық сорғы деп төмен температуралық деңгейдегі жылуды жоғарғы
температуралық деңгейге түрлендіруге мүмкіндік беретін техникалық
қондырғыны айтамыз. Жылулық сорғының негізгі элементіне компрессор,
конденсатор, буландырғыш және дроссель (вентиль) жатады. Олар жұмыстық
дененің айналма қозғалысын қамтамасыз ету үшін бір-бірімен құбырлар
жүйесімен байланысқан.
Жылулық сорғылар ыстық сумен жабдықтауға,жылыту жүйесіне және
басқа да мақсаттарға қажетті ыстық судын, ауаныалу үшін қолданылады. ЖС
қолданудың басты шарты болып төмен температуралы жылу көзінің болуы
табылады. Оны температуралық параметрлері бойынша жоғарыда көрсетілген
мақсаттарда секілді ыстық орта ретінде қолданға мүмкін емес.
Қазіргі кезде ЖС дамытудың екі негізгі бағыты анықталады:
- бу компрессорлық жылулық сорғылар (БЖС);
- абсорбциялық жылулық сорғылар (АЖС).
БЖС-ның бірнеше түрлері бар. Төмен температуралы жылу
көзідерінқолданыуына және жылыту ортасыны байланысты келесі түрлерге
бөлінеді:
«су-су»,
«ауа-су»,
«ауа-ауа»,
«су-ауа».
Қолданылатын
компрессорлық құрылғы түрі бойынша спиральді, поршенді, винттік және
турбокомпрессорлық болып бөлінеді. Компрессордың жетегітүрлеріне
байланысты: электр жетекті, ішкі жану қозғалтқыш жетекті, газдық немесе
булық турбина жетектгі болады.
Бу компрессорлық жылулық сорғылары БЖС термодинамикалық
циклдер үшін механикалық немесе электр энергиясын пайдаланады.
Компрессорлық жылулық сорғының t-I диаграммасында орындалатын
қағидалық және қайтымды айналамды циклі 2.1 суретте көрсетілген. БЖСның жұмыс істеу қағидасы келесіге негізделген.
Жылу сорғыдағы И буландырғыштан TНПИТ 1 температурадағы төмен
потенциалды жылу көзінен ТПЖК жылу алынады және қайнау температурасы
төмен жылу сорғының жұмыс денесіне (фреонға) беріледі. Салқындатылған
төмен температуралы жылутасығыш төмен
TНПИТ 2 температурадағы
потенциалды жылу көзіне қайта оралады.
Сору нәтижесінде және регеративті жылуалмастырғыш РТ арқылы
буландырғыштағы фреон буы компрессорға үздіксіз келіп отырады.
Регенеративті жылу алмастырғышта булар құбыр ішінде аққан сұйық
фреонмен жылу алмасу әсерінен қыздырылады.
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К – компрессор;
КД – конденсатор (шықтағыш);
П – суытқыш;
РТ – регенеративті жылуалмастырғыш;
РУ – реттегіш құрылғы;
И – буландырғыш.
10.2 сурет – Бу комрессорлық жылулық сорғының қағидалық сұлбасы
Қыздырылған фреон булары, конденсатордағы қысыммен анықталатын
қысымға дейін компрессормен сығылады және жылулық сорғыдағы
конденсатордың құбырлы беткі қабатына бағытталады. Будың қысымының
артуы оның температурасының артуына әкеледі және конденсатордағы Т в2
қажетті температуралық деңгейдегі будың жылуы ыстық сумен қамту және
жылыту жүйесінедегі жылутасығышқа беріледі. Жұмыстық денемен
орындалатын термодинамикалық циклді тұйықтау үшін, сұйық фреон
конденсатордан кейін суытқышқа келіп түседі, онда ол қайтымды жылу
жүйесіндегі сумен жылу алмасу нәтижесінде салқындатылады.
Содан кейін сұйық фреон буландырғыштан компрессорға қарай келе
жатқан фреон буларымен жылуалмасу нәтижесінде салқындатылады
жәнереттегіш қондырғыда РУ бастапқы қысымға дейін дроссельденеді. Осы
кезде сұйық фреон төмен потенциалды жылу көзінің температурасынан
төменгіге дейін салқындатылады және қайтадан буландырғышқа әкелінеді.
Осыдан жылулық сорғыда жылу энергиясының түрленуін, төменгі
температуралық деңгейден жоғарғы температуралық деңгейге өтетуін және
тұтынушыға берілуін байқауға болады. Компрессордамеханикалық немесе
электр жетегі болуы мүмкін.
Салқындатқыш
қондырғылар
секілді,
жылулық
сорғылардың
анықтаушы энергетикалық сипаттамасы болыпкелесілер табылады:
конденсатордың жылуөндірулігіQ, кВт; буландырғыштың жылулық
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жүктемесі (салқын өндірулігі)Q0, кВт; компрессор жетегі пайдаланатын қуаты
N,кВт.
Жылулық сорғы түрлерінің тиімділігін салыстыру үшін ортақ көрсеткіш
тағайындалған. Осындай көрсеткін болып жылуды өндіруге арналған
меншікті отын шығыны немесе жылуды пайдалану коэффициенті табылады.
Бүндай тәсіл заңды болып табылады, себебі Қазақстандағы негізгі
станциялар – органикалық отында жұмыс істейтін жылуэлектр станциялары.
Бу компрессорлық жылулық сорғы жұмысының энергетикалық тиімділігі
энергияны түрлендіру коэффициентімен ЭТК сипатталады:
Q
Q
(10.1)
μ= к = п ,
Qз

N км

мұнда Qк = Qп –өндірілген жылу;
Qз = N км – жылулық эквиваленттегі қуат немесе компрессордың
жетегіне кеткен механикалық энергия.
Энергетикалық қондырғылардың термодинамикалық тұрғыдан жетілу
дәрежесі эксергетикалық ПӘК анықталады:
ηТН = μ эВ = μ (1

TНПИТ
),
TВ

(10.2)

мұнда э В – ЖС идеал айналмалы цикліндегіменшікті жұмыс шығыны;
TНПИТ – төмен потенциал көзінің тмпературасы, К;
TВ – жылу қабылдағыш температурасы, К.
Энергияны түрлендіру коэффициентінің μ мәні 2-ден 7-ге дейін, ал
жылулық сорғының эксергетикалық ПӘК-і ηТН 25÷70 %болуы мүмкін. Ол
өндірген жылудың сапасын және нақты термодинамикалық процестің
идеалдан ауытқу дәрежесін сипаттайды. Бағалаулар көрсеткендей,
жылусорғылы жылумен жабдықтау жүйелерін пайдалану, μ  2,3÷2,7 орташа
жылдық деңгейінде тиімді болады.
11 Дәріс №11.Жылулық
тиімділік көрсеткіштері

сорғы

жұмысыныңэнергетикалық

Дәрістік
сабақтың
жоспары:жылулық
сорғыларының
жұмыстықденелері.Жұмыстың энергетикалық тиімділік көрсеткіштері.
Қазандыққондырғы
жұмысымен
салыстырғандағы
жылулық
сорғы
жұмысының тиімділігі.
Дәрістің мақсаты:ЖС жұмысының энерготиімділік көрсеткішін және
жұмыстық дене қасиеттерін зерттеу.
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11.1 Жылулық сорғыларының жұмыстықденелері
Осы
машиналарда
жұмыстық
дене
ретінде
хладондар–
негізінен,фреондар деп аталатын құрамында фтор бар көмірсутектер
қолданылады.
Бу
компрессорлық
жылу
сорғылардың
жұмыстық
денелеріболып,төменде келтірілген негізгі қасиеттер жиынтығына ие,келесі
заттар (немесе қоспалардың) түрінде ұсынылуы мүмкін:
- жұмыс заттарыныңатмосфералық қысымдағы қайнау және булану
температурасы t ИН аса төмен мәнде болып, ол төмен потенциалды жылуды
(қоршаған ортаның нақты температурасына сәйкес) жүйеге жеткізу
кезіндебулану процесінің РИ (атмосфералық қысымнансәл жоғары) қысымда
тиімді өтуіне қолайлы жағдайлар туғызуы керек, яғни жұмыс денесі
қозғалатын контурға сырттан ауа сорылуын болдырмауы тиіс;
- жылутасығышты қыздыру температурасының қажетті мәнінде жұмыс
заттарыныңшықтану қысымы РК төмен болып, ол компрессорға,
конденсаторға, конденсат салқындатқышына және оның мәні жалғастырғыш
құбырларына қойылатын беріктік талаптарға жауап беруі тиіс және жұмыс
денесінің критикалық конденсациялану параметрлері ркр, tкржүйедегі эксергия
шығындарын азайтуға мүмкіндік туғызуы қажет.
Жылулық сорғылардың жұмыстық денелері экологиялық талаптарға сай
болуы керек (Киото және Монреаль келісімдері), ал екінші жағынан жоғары
термодинамикалық қасиеттері иеболуы қажет.
Термодинамикалық тұрғыда тиімді жұмыстық дене болыптоңазытқыш
техникасында кеңінен қолданылатын аммиак NH3есептеледі. Бірақ аммиак
улы, жанғыш және жарылғыш, сондай-ақ аммиак түсті металдарға
коррозиялық белсенді, сондықтан көбіне оны фреондармен алмастырады.
Фреондар парафинді қатардың қаныққан көмірсутектерінің галоидті
қосылыстары,негізінен, метан CH4, этан C2H6, сондай-ақ пропан C3H8 және
бутан C4H10 болып табылады. Олар сутегі атомдарын фтор, хлор және
бромдық атомдармен алмастыру арқылы алынады.
Фреондар ауаға қарағанда жеңіл және жоғары тұрақтылыққа ие.
Тоңазытқыш
қондырғылардан,
кондиционерлерден
және
жылулық
сорғылардан ысырапағуы кезінде олар атмосфераның жоғарғы қабатына, 1550 км биіктікке көтеріледі және сол жерде ультракүлгін сәуле әсерінен
ыдырайды. Бөлінетін атомарлық хлоры озонмен өзара әрекеттеседі және бұл
Жердің озон қабатының бұзылуына әкеледі.
Барлық фреондарды озон қауіптілігік дәрежесіне қарай үш топқа бөлу
қабылданған (11.1-кесте).
Озонды кауіпсіз фреондардың кемшілігі болып олардың жоғары құны
(мысалы, R22 фронының килограммының құны –5$, R410A–33$, R407C– 30$),
жоғары жұмыс қысымы (сәйкесінше 16, 26 және 18 бар) және майлау үшін
минералды емес, жоғары гигроскопиялық полиэфир майларын қолдану
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қажеттілігі табылады.Көптеген озонды қауіпсіз фреондар – екі немесе үш
компоненттердің қоспасы. Сондықтан, олар изотопты емес, яғни,
герметикалылығы бұзылған кезінде алдымен жеңіл бөлшектер буланады және
фреонның құрамы да, қасиеттері де өзгереді. Сондықтан, тіпті кішкене ағып
кету жағдайында, қалған хладагентті толығымен ағызу және жаңасына
ауыстыру керек.
11.1 кесте – Фреондардың дәрежесі бойынша жіктелуі
Тобы
Хлорфтор көміртектері
ХФК (СFC)

Сипаттамалары
Фреондар
Озон
бұзу
белсенділігі R11, R12, R13, R113, R114,
жоғары
R115,R500, R502, R503,
R12B1, R13B1
Гидрохлорфтор көміртектері Озон
бұзу
белсенділігі R21, R22, R141b, R142b,
ГХФК(НСFC)
төмен
R123, R12
Гидрофтор
көміртектері Озонды қауіпсіз
R134, R134a, R152a, R143a,
ГФК(НFC), фторкөміртектер
R125,R32, R23, R218, R116,
ФК (FC), көміртектер (НС)
RC318, R290, R600, R600a,
R717жәнет.б.

Термодинамикалық қасиеттерін, озон қауіпсіздігін және ғаламдық
жылынуды ескере отырып, жылулық сорғыларда келесі фреондарды
пайдалануға болады:
- CFC тобы: R11, R12, R12B1, R113, R114, R500;
- HCFC тобы: R21, R22, R123, R124, R141b, R142b, R401a, R401b, R401c,
R406a, R409а;
- HFC, FC тобы: R134a, R152a, R290, R600, R600a, RC318.
Жылулық сорғыда Карно кері термодинамикалық циклын іске асыру
үшін жұмыс денесін таңдау ЭТК-не тікелей әсер етеді. Фреондардың маңызды
қасиеті болып салқынөндірулігі – фазалық ауысу жылуы табылады. Бұл
көрсеткіш неғұрлым жоғары болса, фреон шығынысоғұрлым төмен, демек,
жылу алмастырғыштар мен компрессордың құны төмен болады.
11.2 Жұмыстың энергетикалық тиімділік көрсеткіштері
Бу компрессиондық жылу сорғылары, бұрыннан белгілі тоңазытқыш
машиналарға
құрылымдық
тұрғыда
ұқсас.
Термодинамикалық
айырмашылықтары – жұмыс агенттерінің тек булану Tи және
конденсациялану Тк жұмыс температуралар интервалында.
Бу компрессиондық жылу сорғыларының негізгі элементтері –
компрессор, буландырғыш, конденсатор, термореттегіш вентиль және жылу
сорғыларының жұмыс режимін бақылайтын микропроцессор болып табылады
(11.1 сурет).
Қосалқы жабдықтары баржылу сорғысы (гидравликалық сорғылар,
салқындатқыш және қыздырғышжылутасығыштардыәкелу және әкетуге
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арналған құбырлар,энергиямен жабдықтау, бақылау және реттеу жүйелері)
жылу сорғы қондырғысыЖСҚ болып табылады.
11.1 суретте көрсетілген сұлбаға сәйкес, жылу сорғы қондырғысы,
тұтынушыларды конденсатордағы температура деңгейін tk = 45÷60 ºС
жылумен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Төмен потенциалды жылу
көздері жерасты сулары, жер, табиғи су болуы мүмкін.

11.1 сурет – Бу компрессиондық жылу сорғы кондырғысының оңайлатылған
сұлбасы
Бұл көздердің төмен потенциалды жылуы ЖС буландырғышына
беріледі, буландырғышта жылу алмасу нәтижесінде t=45÷60 ºС температура
диапазоны сақталады.
ЖСҚ жұмыс денесі (хладагент) фреон R407C болып табылады, ол өзінің
химиялық қасиеттерінде сәйкес R22 конгруентті, озон және жарылысқа
төзімді болып саналады.
Жылу сорғы жұмысының тиімділігін бағалау үшін жылу μ мен электр
энергиясының түрлендіру коэффициенттері µэ және алынған жылу бірлігіне
сай электр энергиясы Э мен біріншілік энергияның БЭ меншікті шығындары
қолданылады.
Жылу
түрлендіру
коэффициенті
μ
–
ыстық
жылутасымалдағышқа берілген жылудың сығуға жұмсалған жұмысқа
қатынасымен анықталады:
q
μ = ТН .
(11.1)
lсж
Бу компрессиялық Карно цикл жылуын түрлендіру коэффициенті
μид Карно циклінің термиялық ПӘК кері шама болып табылады:
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μид =

1
Tк
=
.
Tи Tк Tи
1
Tк

(11.2)

Идеал ЭТК μид булану және конденсациялану температураларының,
яғни ыстық және суық жылутасығыштар температурасының арасындағы
айырым( Tк  Tи ) минимал болған кезде жоғарыболады. Парокомпрессиондық
Карноциклі қайтымды болғандықтан, ид коэффициенті, берілген булану және
конденсация температураларындағы, жылуды түрлендірудің максималды
мүмкін
коэффициентін
анықтайды.
Нақты
жылу
сорғыларының
 коэффициенттері әрқашан ид мәнінен төмен.
Жылуды нақты және идеал түрлендірукоэффициенттерінің қатынасы
жылу сорғының ПӘК деп аталады:
μ
.
(11.3)
ηТН =
μид
Жылу сорғысының энергетикалық тиімділігін p, h-диаграммасы
көмегімен бағалаған ыңғайлы. Бұл диаграммада qи, qк, qпо, lсж мәндері
абсцисса осіндегі тиісті процестердің проекция өлшемдерінеа сәйкес келеді
(11.2 сурет). Сондықтан жылу түрлендіру коэффициенті (h2 – h3) мен (h2 – h1)
энтальпия айырмашылықтарының қатынасына тең болады.

11.2 сурет – Идеалды букомпрессиондық жылу сорғысындағы энергия
ағымдары
Компрессорлардың жетектеріндегі энергия шығындарын ескере отырып,
жылу сорғыларының тиімділік көрсеткіштерін қарастырайық. Көп
жағдайларда жылу сорғыларының жетегі ретінде электр қозғалтқыштары
қолданылады. Мұндай сорғының тиімділігі тұтынылған электр энергиясының
алынған жылуға қатынасы арқылы бағаланады. Электр энергиясын түрлендіру
коэффициенті  Э (шетелдік әдебиеттерде Coefficient of Performance немесе
COP деп аталады) – ыстық жылутасығышқа берілген жылудыңжетек – электр
қозғалтқышына берілген электр энергиясына қатынасы, μ коэффициентіне
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қатысты ол қосымша компрессордағы механикалық энергия шығынын және
электр қозғалтқышындағы энергия шығынын ескереді:
q
  ТН  Э. МЭ  ,
(11.4)
N км
мұнда Э. М – компрессордың электромеханикалық ПӘК, әдетте 0,9-0,95;
ηЭ – электр қозғалтқышының ПӘК, 0,6-0,95 тең.
Берілгентін жылу бірлігіне меншікті электр энергиясының шығыны
μ Э кері шама болып табылады:
Э=

N км
1
=
.
qТН μЭ

(11.5)

Электр қозғалтқышты сорғы тиімді жұмыс істеуі үшін μЭ  1 немесе
Э  1 шарты орындалу керек. Егер бұл шамалар 1-ге тең болса, онда жылу
сорғысымен өндірілген жылу жылытуға тікелей электр энергиясын пайдалану
арқылы алынған жылуға тең болады және бұл жағдайда жылу сорғысын
пайдалану мағынасыз болады.
Компрессордың жетегі ретінде электр қозғалтқыштан басқа бу мен газ
турбиналары, ішкі жану қозғалтқыштары және басқа да машиналарды
қолдануға болады.
11.3 Қазандық қондырғы жұмысымен салыстырғандағы жылулық
сорғы жұмысының тиімділігі
Жылумен жабдықтаудың түрлі сұлбаларын бағалау үшін жылуды
өндіру қажетті біріншілік энергияның меншікті шығыны ПЭ қолданылады:
Q
(11.6)
ПЭ = топл ,
qТН
мұнда Qтопл – жылуды өндіруге пайдаланылған отын энергиясы;
qТН – жылу сорғысының меншікті жылу жүктемесі,бұл ыстық
жылутасығышқа берілген жылу.
ПЭ мәнi неғұрлым жоғары болса, онда жылумен жабдықтау
сұлбасысоғұрлым тиiмсіз. Су қыздырғыш қазандар үшін ПЭ олардың ПӘК
кері шамаға тең. Су қыздырғыш қазандардың ПӘК0,85 артық емес, демек ПЭ
мәні 1,2 жоғары болады.
Жетегі – электр қозғалтқышы болатын жылу сорғылары үшін электр
энергиясы электр станцияларында отын жағу арқылы өндіріледі, сондықтан
олар үшін:
Q
l
N
1
1
1
ПЭ = топл =
•
= СЖ •
•
,
(11.7)
qТН
ηЭ.С ηпер qТН ηЭМ ηЭ ηЭ.С ηпер qТН
немесе
1
1
1
1
ПЭ= ПЭ =
(11.8)
•
=
•
ηЭ.С ηпер μЭ ηЭ.С ηЭ ηЭМ ηпер μ
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мұнда ηЭ.С – электр станциясының ПӘК ( 0,4);
ηпер – электрмен жабдықтау жүйесінің ПӘК ( 0,95).
ПӘК орташа мәнін қабылдап, келесіні аламыз:
2,6 3
(11.9)
ПЭ ≈
≈
μЭ μ
Сондықтан жылу сорғысы μ  2,5 болғанда ПӘК 0,85 болатынең тиімді
су қыздырғыш қазандардан да үнемді болады.
Егер ПӘК 0,4 тең болатын жылу сорғысының жетегі ретінде дизельді
пайдаланылса, онда бұл жағдайда ПE келесіге тең:
l
l
1
1 2,6
ПЭ = СЖ •
= СЖ • =
,
(11.10)
ηЭМ η Д qТН ηЭМ η Д μ
μ
яғни,электр қозғалтқышқа қарағанда дизельді пайдалану (отын мен
электр энергиясына теңдестірілген бағалармен)тиімдірек.
12 Дәріс №12. Биоотын энергиясы мен екіншілік энергоресурстарды
пайдалану мүмкіндіктері
Дәрістік сабақтың жоспары:биоэнергетика. Биомасса көздері.
Биомассаны утилизациялаудың физикалық негіздері. Биомассадағы
термохимиялық процестер.
Дәрістің мақсаты:биоэнергетика туралы түсініктің болуы; биомассаны
утилизациялаудың физикалық негіздерін меңгеру.
12.1
Биоэнергетика.
Биомасса
утилизациялаудың физикалық негіздері

көздері.

Биомассаны

Биоэнергетика –бұл организімдердің тіршілік ету процестерінде
энергияның түрлену заңдылықтары мен механизмдерін, биосферадағы
энергетикалық процестерді зерттейтін ғылым. Соңғы уақытта биоэнергетикаға
биомассаның пайда болуы мен оны өнеркәсіптік мақсаттарда энергия алу
үшін пайдалану процестерін де жатқызады. Биомасса – өсімдіктердің,
жануарлар мен микроорганизмдердің олардың мекен ету ортасының аудан
немесе көлем бірлігіне келетін жалпы жиынтығы. Сан жағынана шикі немесе
құрғақ заттар массасында өрнектеледі (кг/м2; кг/га; кг/м3).
Биомасса
өсімдіктердің
фотосинтезі
нәтижесінде
түрленген
органикалық зат болып табылады. Өсімдік жапырағына күн сәулесі түскен
кезде оның құрамындағы хлорофилл белсендіріліп, ауа құрамындағы
көмірқышқыл газымен реакцияға түседі. Реакция нәтижесінде атмосфераға
оттегі бөлінеді және биомассаны құрайтын күрделі органикалық қосылыстар –
майлар, ақуыздар мен көмірсулар түзетін қарапайым көмірсутегі түзіледі.
Биомассаны
тотықтыру
кезінде
фотосинтез
процесінде
алынған
энергияғабаламалы жылу энергиясы бөлінеді. Фотосинтез ПӘК 1 % аспаса да,
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жыл сайынғы жер бетіндегі биомасса өсімі соншалық, оның энергия құрамы
жер шарындағы барлық тұрғындардың энергия қажеттілігінен 10 есе асып
кетеді.Қайта өңдеуден кейінгі (немесе онсыз) барлық биомассаның шағын
бөлігі адамдар мен жануарларға азық-түлік ретінде, тауарлық құндылықтарды
дайындау немесе жылу энергиясын алу үшін қызмет етеді. Ерекше топты
қайта өңдеу қалдықтары, көбінесе органикалық заттардан тұратын тұрмыстық
қоқысты та құрайды.
Биомасса энергиясы екі түрлі жолмен алынуы мүмкін:
- тікелей жағу (ағаш, ағаш өңдеу қалдықтары, шымтезек және т.б.)
немесе оттық құрылғылардың әлде қайда жоғары ПӘК-ін қамтамасыз ететін,
одан да бағалы отын түрлерін терең өңдеу (мысалы, газ тәріздес формада)
нәтижесінде алғаннан кейін жағу;
- екінші
тәсіл
тікелей
жағуға
жарамайтын
биомассаларды
утилизациялауға мүмкіндік береді.
Өнеркәсіптік қалдықтарда биомасса, ең алдымен, тамақ өнеркәсібі
кәсіпорындарында, яғни ауыл шаруашылығы өнімдері өңделетін жерлерде
кездеседі. Осындай жерлердегі қатты қалдықтар мөлшері 1тонна шикізатқа
100-600 кг-ға дейін жетеді. Осы қалдықтардың бір бөлігі малдарға азық
ретінде пайдаланылады, ал қалған бөлігін (жармалар қалдықтары, күнбағыс
шемішкесі қауызы және т.б.) тіпті қарапайым оттық құрылғыларда жағуға
болады.
Жоғарғы жану жылуына егін жиналғаннан кейін қалып қоятын
өсімдіктердің өсімді қалдықтары (мысалы, сабан, жүгері сабақтары және т.б.)
немесе сол жерден өніммен бірге алынып кететін (жүгері собықтары) ие.
Олардың түзілуі маусымдық болғандықтан оларды тек энергия көзі ретінде
пайдалану өте қиын, бірақ оларды қосымша энергия көзі ретінде пайдалану
өте тиімді. Жануарлар тезектері де энергия көзі ретінде пайдаланылуы
мүмкін. Бірақ бұл, экономикалық тұрғыдан, өнеркәсіптік үлгідегі тек өте ірі
мал шаруашылық кешендерінде ғана ақталады. Әйтпесе тезекті жинауға және
өңдеуге кеткен шығын алынатын энергия құнынан бірнеше есе асып кетуі
мүмкін және оны алқаптарға тыңайтқыш ретінде пайдалану тиімді. Биомасса
көзі ретінде су өсімдіктері де қызмет ете алады.
Биомассаны утилизациялаудың физикалық негіздері көздейді:
- биотермиялық қалдықтарды қордаландыру;
- төмен температуралы пиролиз;
- жоғарғы температуралы пиролиз.
Биотермиялық қалдықтарды қордаландыру ыстық ауа ретінде берілетін,
температурасы
шамамен
60 °С-ты
оттекті
ортада
қоқыстың
трансформациялану реакцияларының табиғилығы мен жылдамдатылуына
негізделген ҚТҚ утилизациялаудан тұрады. Мұндай ықпал ету нәтижесінде
ҚТҚ биомассасы арнайы биотермиялық қондырғыларда (барабанда)
кампостқа айналады.Төмен температуралы пиролиз нәтижесінде ұнтақталған
ҚТҚ термиялық ыдырауға ұшырайды. Жоғарғы температуралы пиролиз
қоқысты тікелей газға айналдырумен сипатталады.
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12.2 Биомассадағы термохимиялық процестер
Термохимиялық процестер.Алдын-ала сұрыпталу мен ұсақталғаннан
кейін биомасса жағылуы немесе пиролизге ұшырауы мүмкін. Алайда, ол
екіншілік отын немесе спирттік фермитация алу үшін химиялық қайта өңделуі
мүмкін. Бірнеше ең маңызды мысалдардықарастырайық.
Гидрогенизация. Ұсақталған, ыдыраған биомассаны, мысалы тезекті
сутегі атмосферасында 5 МПа қысымда шамамен 600 °С температураға дейін
қыздырады.Осылай алынған жанғыш газдар,негізінен метан және этан,жағу
кезінде 1 кг құрғақ шикізатқа шамамен 6 МДж береді.
СО мен бу қолданылатын гидрогенизация.Бұл процессалдынғы
процесске
ұқсас жүргізіледі,бірақ қыздыру
СО
мен
су буы
атмосферасында5 МПа қысымда 400 °С температурада жүргізіледі. Реакция
өнімдерінен отын ретінде пайдалануға болатын синтетикалық мұнай алынады.
Сәйкес реакциялар катализатордың қатысуымен жүреді:
CO +H2O→ CO2+ H2,
(12.1)
(C)n (H2O)n+ (n+1 )H2→ nH2O+H(CH2)nH.
(12.2)
Метил спирті отын ретінде. Метил спирті (метанол) – 330 °С
температура мен 15 МПа қысымда Н2 мен СО арасындағы каталитикалық
реакция кезінде алынатын улы сұйықтық.
2H2+ CO = CH3ОН.
(12.3)
Бұл газдар – биомасса газификациясы арқылу алуға болатын
синтетикалық газ компоненттері.Метанолды жану жылуы 23 МДж/кг
бензиннің алмастырғышы ретінде пайдалануға болады.
Биомассаны ашату арқылы жүргізілген термиялық процесстер (спиртті
ферменттеу)қант құрағы, қант қызылшасы, өсімдік крахмалынан этил
спирттін
(этанол)
алуға
мүмкіндік
береді.
Оны
автомобиль
қозғалтқыштарында сұйық отын ретінде қолдану ыңғайлы. Қайта жөндеуден
өткен бензин қозғалтқыштарына 95 %-дық этанолды немесе қарапайым
қозғалтқыштарда 100 %-дық этанолды (құрғатылған) 1:10 қатынасында
бензинмен араластырып қолдануға болады. Құрғатылған этанол – -117-+78 °С
температура интервалындағы, тұтану температурасы 423 °С-ты құрайтын
сұйық. Оны іштен жану қозғалтқышында пайдалану арнайы карбюраторды
қажет етеді. Сондықтан да, бензинды құрғатылған этанолмен араластырады
(20 % көлемі бойынша) және осы қоспаны қарапайым бензинді
қозғалтқыштарда (газохол) пайдаланады.
13 Дәріс №13. Биогазды алу. Газогенераторлы қондырғылар
Дәрістік сабақтың жоспары:биогаз сипаттамасы және оны алу
әдістері. Газогенераторлы қондырғылар. Биоотынды жағуға арналған
қазандық қондырғылар.
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Дәрістің мақсаты:биогаз сипаттамалары мен оны алу әдістерін, биогаз
және газогенераторды қондырғылардың технологиялық сұбасын меңгеру.
13.1 Биогаз сипаттамасы және оны алу әдістері
Биогазды технологиялық мақсаттарда, жылыту, электр энергиясын
өндіру үшін қарапайым табиғи газ ретінде қолдануға болады. Табиғи газ
сияқты биогаз да отынның таза түрлеріне жатады.
Биогаз метаннан (55-85 %CH4) және көмірқышқыл газынан (1545 %CO2) тұрады, сондай-ақ күкіртті сутек іздері болуы мүмкін. Оның жану
жылуы 21-27,2 МДж/м3 құрайды. Мал мен шошқалардан алынған 1 тонна
тезекті (85 % ылғалдылықпен) өңдеу кезінде 45-60 м3 биогаз, ал 1 тонналық
тауық көңінен (75 % ылғалдылықпен) 100 м3 биогаз алуға болады. Жану
жылуына сәйкес 1 м3 биогаз: 0,8 м3 табиғи газ, 0,7 кг мазут немесе 1,5 кг
отынға эквивалентті.
Органикалық қалдықтардан биогаз өндіру ерекшеліктері төмендегідей:
- ағын суларға (әсіресе мал және коммуналды-тұрмыстық) санитарлық
өңдеу жүргізіледі, органикалық заттардың құрамы 10 есеге дейін төмендейді;
- мал шаруашылығындағы,өсімдік шаруашылығындағы және белсенді
қылқан
қалдықтарынанаэробты
өңдеу
тыңайтқыштардың
негізгі
компоненттерінің (азот және фосфор) минералдануына және олардың
сақталуына әкеледі (органикалық тыңайтқышты компостаудәстүрлі әдістерін
дайындау кезінде 40 % азот жоғалатынымен салыстырғанда);
- метандық ашу кезіндегі органикалық заттарэнергиясының биогазға
түрленуінің жоғары ПӘК (80-90%);
- жоғары тиімділікті биогаз жылу және электр энергиясын өндіру үшін
және көлікке жағармай құю үшін қолданылады.
13.1суретте жануар қалдықтарынан биогаз өндірудің технологиялық
сұлбасы көрсетілген.
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1 – ферма; 2 – тезекті сақтауға арналған резервуар; 3 – сорғы; 4 –
метантанк; 5 – газгольдер; 6 – жылу алмастырғыш; 7 – қазан; 8 – тыңайтқыш
қоймасы.
13.1 сурет – Биогаз өндірісінің технологиялық сұлбасы
Биогаз қондырғысының жұмыс істеу қағидасы. Биомасса (қалдықтар
немесе жасыл масса) мезгілді сорғы станциясы немесе тиеуші көмегімен
реакторға (метан резервуарына) беріледі. Реактор – араластырғыштармен
жабдықталған қыздырылған және жылытылған бактар болып табылады.
Өндірістік резервуарға арналған құрылыс материалы болып көбінесе темір
бетон немесе қапталған болат табылады.
Кішкентай қондырғыларда кейде композитті материалдар қолданылады.
Реакторда биомассамен қоректенетін пайдалы бактериялар бар. Бактерия
тіршілік әрекетінің өнімі – биогаз. Бактериялардың өмірін сақтау үшін жем
беру, 35-38 °C дейін қыздыру және мерзімді араластыру қажет. Түзілген
биогаз қоймада (газгольдерде) сақталады, содан кейін тазалау жүйесіне өтеді
және тұтынушыларға (қазан немесе электр генераторы) жеткізіледі. Реактор
ауасыз жұмыс істейді, герметикалық және қауіпті емес.
13.2 Газогенераторлы қондырғылар
Биомассаны утилизациялаудың физикалық негіздері жоғары және төмен
температуралы пиролизді қамтиды. Пиролиз – бұл органикалық
шикізаттықыздыру немесе өндірістік отын немесе химиялық қосылыстар алу
үшін жартылай жануға ұшырату процестері. Бастапқы шикізат ретінде ағаш,
биомасса қалдықтары, қалалық қоқыс және, әрине, көмір бола алады.
Пиролизт өнімдері ретінде газдар, қарамай мен май түріндегі сұйық
конденсат, көмір мен күл түрінде қатты қалдықтары бола алады.
Газификация – бұлөндірістік газ тәрізді отындымаксималды алу үшін
бейімделген пиролиз. Максимал шығар газдарды алу есептеулерінде
жобаланатын биомассаны ішінара жандыруға арналған қондырғылар
газогенераторлар деп аталады. Пиролизді іске асыру қондырғы сұлбасы13.2
суретте көрсетілген.
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13.2 сурет – Пиролизді іске асыруға арналған қондырғы
Ең қолайлысы болып жоғарыдан жүктелетін тік құрылғылар есептеледі.
Пиролиз ПӘК өндірілген жылудың жану жылуының биомасса процесінде
пайдаланылған жылуына қатынасы ретінде анықталады. Қол жеткізілетін
ПӘК өте жоғары: 80-90 %.
Күн сайын биогазгенераторынан өтетін сұйық массаның көлемі (м3)
m
VJ = ,
(13.1)
ρ
мұнда m – тәулік ішіндегі жануар тезегіндегі құрғақ материалдың
массасы;
р (кг/м3) – бұл 1 м3бөкпе құрамындағы құрғақ материалдың
мөлшері.
Биогазгенераторының көлемі, м3:
V = VJ • t ,
(13.2)
мұнда t – ашыту циклінің уақыты, тәулік.
Толық биогазгенераторындағы құрғақ материал массасы, кг:
G c = m • t • 1000.
(13.3)
3
Тәулігіне биогазгенераторы шығаратын биогаздың көлемі, м /тәул,
күніне 1 кг құрғақ материалдан шығатын биогаз:
VВ = Gc • c.
(13.4)
Қозғалтқыш-генераторлық қондырғыда биогазды пайдалану кезіндегі
жылдық электр энергиясының өндірілуі (кВт сағ)
W = Gc • VB • c • 365.
(13.5)
Пиролиз процессі табысты болу үшін белгілі бір шарттар сақталуы
керек. Жанбайтын қоспаларды азайту үшін берілетін материалды алдын ала
сұраптайды, кептіреді және ұсақтайды. Температура мен алынатын өнімдер
қатынасына әсер ететін сындық параметр ол – ауа-отын қатынасы. 600 °C
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төмен температурада жұмыс істейтін блокты басқару ең қарапайым болып
табылады. Бұл жағдайда айдаудың төрт кезеңін бөліп қарастыруға болады:
1) 100-120 °C – газгенераторына берілетін материал төмен түсіп бара
жатып ылғалдан босатылады;
2) 275 °C – шығарылған газдар негізінен N2, CO және CO2 тұрады; сірке
қышқылы мен метанол шығарылады;
3) 280-350 °C – экзотермиялық реакциялар басталады, бұл кезде күрделі
ұшпа химиялық заттар қоспасы (кетондар, альдегидтер, фенолдар, эфирлер)
бөлінеді;
4) 350 °C жоғары – ұшпа қосылыстардың барлық түрлері шығарылады;
сол уақытта СОтүзілу кезінде Н2тузілуінің жоғарылауы байқалады, кейбір
көміртегі күл қалдықтарымен араласқан ағаш көмірі қалпында сақталады.
Пиролиз нәтижесінде алынған отын түрлерінің, бастапқы биомассмен
салыстырғанда, қосынды жануэнергиясы аз,бірақ қолдану жан-жақтылығымен
ерекшеленеді.
Қатты қалдық (максималды массалық үлесі 25-35 %). t=600
°Стемпературасында жұмыс істейтін ағаш көмірін алуға арналған заманауй
қондырғылары қажетті өнімге құрғақ биомассаның 25-35 % айналдырады.
Ағаш көмірі 75-85 % көміртектен тұрады, шамамен 30 МДж/кг жану жылуы
бар.
Сұйықтықтар (конденсацияланған булану, максималды массалық үлесі
шамамен 30 %). Олар тұтқыр фенолды қарамайлар менақпа сұйықтықтарға,
пиролигенді қышқылдарға, негізінен сірке қышқылына, метанолға (максимал
2 %) және ацетонға бөлінеді. Сұйық ажыратылған болуы мүмкін немесе
шамамен 22 МДж/кгжану жылуы бар өңделмеген отын ретінде бірге
пайдаланылуы мүмкін.
Газдар (газгенераторларында алынатын максималды массалық үлесі
шамамен 80 %). Газдардың азотпен пиролизі кезінде бөлінетін қоспа ағаш
газы, синтетикалық газ, генераторлық газ немесе сулық газы ретінде белгілі.
Ауадағы жану жылуы 5-10 МДж/кг (қалыпты жағдайда 4-8МДж/м3) құрайды.
Бұл газдарды тікелей дизельді немесе ұшқанмен тұтандырылатын
карбюраторлы қозғалтқыштарда пайдалануға болады, негізгі қиындық –
цилиндрлерге күлдің және конденсацияланатын пиролиз өнімдерінің түсуіне
жол бермеу. Газдар негізінен N2, H2 және СО-неназ CH4 және
CO2қосындыларынан тұрады. Оларды атмосфералық қысымға жақын
қысымдағы газгольдерде сақталға болады.
13.3 Биоотынды жағуға арналған қазандық қондырғылар
Биогазды қолданудың негізгі тәсілі оны жылу, механикалық және электр
энергия көздеріне айналдыру болып табылады.
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Жылытуда,
жарықтандыруда,
жемшөп
дайындау
цехтарын
жабдықтауда, сужылытқыш, газ плиталарында, инфрақызыл радиаторларда
және ішкі жану қозғалтқыштарындапайдаланылатын энергия өндіруге
арналған газжағу құрылғыларыбиогазбен жұмыс істей алады. Ең қарапайым
әдіс – газ оттықтарында биогазды жағу, өйткені оларғагазды төмен қысымды
газгольдерден беруге болады, бірақ биогазды механикалық және электр
энергиясын өндіру үшін пайдаланған дұрыс. Бұл эксплуатациялық
шаруашылық қажеттіліктерін қамтамасыз ететін өзіндік энергетикалық
базаны құруға әкеледі.
Биогаздағы газ оттықтары. Биогазды қолдануға болатын көптеген
өнеркәсіптік және тұрмыстық техниканың негізі оттықтар болып табылады.
Көптеген жағдайларда тұрмыстық мақсаттарда ауамен алдын-ала араласқан
биогазда жұмыс істейтін атмосфералық оттықтар, ал өнеркәсіптік
қажеттіліктер үшін арнайы тапсырыспен жасалған үрлемелі оттықтар қолайлы
болып салынады.
Оттықтар тұтынатын газды алдын-ала есептеу қиын, сондықтан
оттықтардың конструкциясы мен конфигурациясы әрбір нақты жағдайда үшін
эксперименталды түрде анықталуы керек.
Басқа газдармен салыстырғанда биогаздың тұтануына аз ауа қажет.
Демек, биогаз өту үшін қарапайым газдық оттықтар мен құралдар кең
бүркеулерді қажет етеді. 1 литр биогаз толық жану үшін шамамен 5,7 литр, ал
бутан – 30,9 литр және пропан үшін 23,8 литр ауа қажет. Стандартты
оттықтарды модификациялау және бейімдеу жауапты іс болып табылады.
Мысалы бутан мен пропанды қолдануға бейімделген, тұрмыстық
құралдардақолданылатын оттықтар кең тараған.Биогазбен салыстырғанда,
бутан мен пропанның жану жылулары шамамен 3 есеге көп екенін және олар
жанғанда пайда болатын жалын ұзындығының екі есе көп болатынын айта
кеткен жөн. Оттықтарды биогазда жұмыс істеуге ауыстыру, әрқашан құрал
жұмыс деңгейінің төмендеуіне әкеледі.
14 Дәріс №14 Екіншілік энергоресурстарды пайдалану
Дәрістік сабақтың жоспары:екіншілік энергоресурстар түсінігі.
Екіншілік энергоресурстарды пайдалану. Электр және жылу энергиясын алу
үшін ЕЭР пайдалану.
Дәрістің мақсаты: екіншілік энергоресурстардың электр энергиясы мен
жылу өндіру көзі ретіндегі негізгі тағайындалуын меңгеру.
14.1
Екіншілік
энергоресурстар
энергоресурстарды пайдалану

түсінігі.

Екіншілік

Екіншілік энергетикалық ресурстар (ЕЭР) –жанама өнімдерден немесе
негізгі өндіріс қалдықтарынан, оның ішінде технологиялық процесстердің
жанғыш газдарынан (мұнай зауыттық, домна, жолай мұнай өндіру
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нәтижесіндегі газдар және т.б), өңделген будан, сонымен қатар, осы
процесстен тыс энергия алу (оның ішінде, жылулық) мақсатында қайта
қолданыла алатын технологиялық процесстерден алынатын электрлік
шығынның бөлігінен алынатын энергия көздері.
Энергия түрлеріне байланысты ЕЭР жанатын, жылулық және артық
қысымды болып бөлінеді. Жанатын (отынды) ЕЭР – технологиялық
процесстерде ары қарай қолданылмайтын немесе жарамсыз, құрамында
технологиялық процесс қалдықтарының химиялық байланысқан энергиясына
ие қалдықтар. Жылулық ЕЭР – технологиялық агрегаттардың шығарылатын
газдарының
энтальпиясын
және
технологиялық
агрегаттар
мен
қондырғылардың салқындату жүйесінің жұмыс денелерінің жылуын,
технологиялық құрылғыларда өңделген ыстық су мен бу энтальпиясын
көрсететін жылу қалдықтары. Жылулық ЕЭР-на технологиялық және
энерготехнологиялық құрылғыларда жолай алынатын жылуэнергиясы да (бу
мен ыстық су) жатқызылады. Артық қысымды ЕЭР – келесі қолдану
сатысында немесе атмосфераға тастаудан бұрын төмендетуді қажет ететін
технологиялық агрегаттардан артық қысыммен шығатын газдардың
потенциалды энергиясы.
ЕЭР түрлері мен параметрлеріне байланысты негізгі төрт бағытта
пайдаланылады:
- отынды – тікелей қазандық-пешті отын ретінде;
- жылулық – энерготасымалдаушылар есебінен жылу энергиясындағы
қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін;
- электрэнергетикалық
–газды
немесе
бу
конденсациялық
турбоагрегаттардан электр энергиясын алу үшін;
- біріктірілген – электр энергиясы мен жылу энергиясының жылыту
циклі бойынша қалдықтарды өңдейтін құрылғылардан (утилизациялық ЖЭЦ)
шығару.
ЕЭР қолдану бағыты кәсіпорынның энергияны тұтыну режимі мен
құрылымына, шамасына, түзілетін ЕЭР санына, параметр мен түріне тәуелді
және әрбір нақты жағдайда, барынша экономикалық тиімділікті қамтамасыз
етуді ескере отырып, кәсіпорынның немесе өндірістік тораптың оңтайлы
отын-энергетикалық теңгерімін әзірлеу негізінде таңдалуы тиіс. Жылу
өндіруші энергиялық құрылғыларда қолданылатын ЕЭР потенциалды
көздеріне: жылу генераторларының газ трактынан бөлінетін шығаржану
өнімдері; қазан пешінен құрғақ шығару кезіндегі күл және ыстық қож;
қазанның үздіксіз үрлеу жүйесіндегі суы; жылу станцияларының
ғимараттарында орналасқан булы жылуалмастырғыштардың конденсаттары
және т.б жатады.
14.2 Электр және жылу энергиясын алу үшін ЕЭР пайдалану
Өнеркәсіптің барлық салаларында электр энергиясын, бу мен ыстық
суды шығаруға арналған отынның жалпы қолданысы екіншілік энергетикалық
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ресурстарды пайдалану салдарынан оның мүмкін болатын үнемдеуін
айтарлықтай көбейтеді. Осы және өнеркәсіптік ЖЭЦ жүйемен байланысы
болған жағдайда екіншілік энергетикалық ресурстар бір жыл ішінде олардың
шығу кестесіне және кәсіпорындағы жылуды тұтыну өзгерісіне тәуелсіз
толықтай қолданыла алады. Электр энергиясы мен жылудың шығуын үздіксіз
бақылай отырып, сәйкесінше кәсіпорынның отын шығынын азайтуға болады
немесе оны көбейтпей, артық мөлшерін жүйеге қайта бере отырып, электр
энергиясын көп мөлшерде алуға болады.
Электр энергия мен жылуды бірлесе шығару мақсатында екіншілік
энергетикалық ресурстарды қолдану тиімділігі жоғары болып табылады.
Бірақ, жылуды аз тұтынатын кезеңде электр энергияны конденсацияланған
цикл бойынша өндіру қажеттілігі туындайды. Мұндай жағдай, көбінесе жаз
мезгілінде, көлік құрастыратын зауыттарда балғалар мен престердің жұмыс
істеуі үшін қолданылған булардың көп мөлшері жинақталып, олардың
жылуын кәсіпорында қайтара қолдану мүмкіндігі туындайды. Электр
энергиясын шығару немесе электр энергиясы мен жылуды бірлесе өндіру
төмендегі жағдайларда жүзеге асырылуы мүмкін:
- 14.1, а және б суретінде көрсетілгендей, технологиялық агрегаттарға
жақын орналасқан дербес немесе топтық генерирлеуші құрылғыларда;
- газтурбиналы циклде ыстық газды немесе ауаны айтарлықтай алыс
қашықтыққа тасымалдау орынсыз және тек осындай қондырғылар ғана
мүмкін;
- 14.2 суретте көрсетілгендей, орнатылатын немесе іс жүзіндегі жұмыс
жасап тұрған турбиналарда ЖЭЦ орталықтандырылған.

1 – технологиялық агрегат; 2 – бу қыздырғыш; 3 –буландыру беті; 4 –
үнемдеуші бет; 5 – турбина; 6 – буды технологиялық тұтынушылар.
14.1 сурет– Жылуды пайдаланатын қондырғылардың сұлбасы: а – дербес; б –
топтық
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1 – технологиялық агрегат; 2 –бу қыздырғыш; 3 –буландыру беті; 4 –
үнемдеуші бет; 5 – турбина; 6 –буды технологиялық тұтынушылар, 7 –ЖЭЦ
қазандары.
14.2 сурет – Жылуды пайдаланудың орталықтандырылған сұлбасы
Орталықтандырылған нұсқа дербеспен салыстырғанда, төмендегідей
бірқатар артықшылықтарға ие:
- турбиналардың жұмыс тәртібі екіншілік энергетикалық ресурстарға
тәуелсіз және ЖЭЦ қазандықтар жүктемелерін реттеудің берілу жолымен
сақталады;
- турбиналардың бірлік қуаттын нығайту есебінен қондырғыларды
орнатуға кететін жалпы шығындар азаяды, сондай-ақ, сумен қамтитын және
электр тарататын құрылғылардың жаңа жүйесін салу қажет болмайды және
тұрақты өндірілуді сақтай отырып, көліктік зал ғимаратының меншікті көлемі
азайтылады.
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